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  وذكر األنبياء على الترتيب

قال النيب صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا تعاىل خلق آدم من قبضة : ذكر آدم وبنيه إىل نوح من الكامل البن األثري، قال
ى قدر األرض، منهم األمحر واألسود واألبيض وبني ذلك، ومنهم السهل قبضها من مجيع األرض، فجاء بنو آدم عل

: واحلزن وبني ذلك، وإمنا مسي آدم ألنه خلق من أدمي األرض، وخلق اهللا تعاىل جسد آدم، وتركه أربعني ليلة، وقيل
: احلجر" " ين إذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجد: " أربعني سنة ملقى بغري روح، وقال اهللا تعاىل للمالئكة

: البقرة" " إال إبليس أىب واستكرب، وكان من الكافرين " فلما نفخ الروح، فسجد له املالئكة كلهم أمجعون "  ٢٩
ومل يسجد كرباً وبغياً وحسداً، فأوقع اهللا تعاىل على إبليس اللعنة واالياس من رمحته، وجعله شيطاناً رجيماً، "  ٣٤

كاً على مساء الدنيا واألرض، وخازناً من خزان اجلنة، وأسكن اهللا تعاىل آدم اجلنة، وأخرجه من اجلنة بعد أن كان مل
يا آدم : " فقال اهللا تعاىل له. مث خلق اهللا تعاىل من ضلع آدم حواء زوجته، ومسيت حواء ألهنا خلقت من شيء حي
: البقرة" " نا من الظاملني اسكن أنت وزوجك اجلنة، وكال منها رغداً حيث شئتما، وال تقربا هذه الشجرة فتكو

مث إن إبليس أراد دخول اجلنة ليوسوس آلدم، فمنعته اخلزنة، فعرض نفسه على الدواب أن حتمله حىت يدخل "  ٣٥
اجلنة ليكلم آدم وزوجه، فكل الدواب أىب ذلك غري احلية، فإهنا أدخلته اجلنة بني نابيها، وكانت احلية إذ ذلك على 

دخل إبليس اجلنة وسوس آلدم وزوجه، وحسن عندمها األكل من الشجرة اليت هنامها اهللا غري شكلها اآلن ، فلما 
عنها، وهي احلنطة، وقرر عندمها أهنما إن أكال منها خلدا، ومل ميوتا، فأكال منها، فبدت هلما سوءاهتما، فقال اهللا 

بطهم اهللا من اجلنة إىل األرض، آدم وإبليس واحلية، وأه"  ٢٤: األعراف" " اهبطوا بعضكم لبعض عدو " تعاىل 
  .وسلب آدم وحواء كل ما كان فيه من النعمة والكرامة

ويسمى قابيل قاين أيضاً، فقرب كل من هابيل وقابيل . هابيل وقابيل: وملا هبط آدم إىل األرض، كان له ولدان
ربان قابيل، فحسده على ذلك، وقتل قرباناً، وكان قربان هابيل خرياً من قربان قابيل، فتقبل قربان هابيل ومل يتقبل ق

قابيل هابيل، وقيل بل كان لقابيل أخت توءمة، وكانت أحسن من توءمة هابيل، وأراد آدم أن يزوج توءمة قابيل 
  .هبابيل، وتوءمة هابيل بقابيل، فلم يطلب لقابيل ذلك، فقتل أخاه هابيل، وأخذ هابيل، توءمته، وهرب هبا

، وكانت والدة شيث ملضي مائتني وثالثني سنة من عمر آدم ، وهو وصي آدم، وبعد قتل هابيل ولد آلدم شيث
وملا صار لشيث من العمر مائتان ومخس سنني، . هبة اهللا، وإىل شيث تنتهي أنساب بين آدم كلهم: وتفسري شيث

ه ولد لشيث إن: ولد له أنوش، وكانت والدة أنوش ملضي أربعمائة ومخس وثالثني سنة من عمر آدم، وتقول الصابية
ابن آخر امسه صايب بن شيث، وإليه تنسب الصابية، وملا صار ألنوش من العمر مائة وتسعون سنة، ولد له قينان، 

وذلك ملضي ستمائة ومخس وعشرين سنة من عمر آدم، وملا صار لقينان مائة وسبعون سنة، ولد له مهالئيل، وذلك 
ا مضى من عمر مهالئيل مائة ومخسون وثالثون سنة، تويف ملضي سبع مائة ومخس وتسعني سنة من عمر آدم، ومل



  .آدم، وذلك ملضي تسع مائة وثالثني سنة من عمر آدم، وهو مجلة عمر آدم
  .إن آدم عند موته كان قد بلغ غدة ولده وولد ولده أربعني ألفاً: قال ابن سعيد ونقله عن ابن اجلوزي

وملا صار  -بالدال املهملة والذال املعجمة أيضاً  -سنة ولد له يرد وملا صار ملهالئيل من العمر مائة ومخسون وستون 
  .لريد مائة واثنتان وستون سنة، ولد له حنوخ حباء مهملة ونون وواو وخاء معجمة

وملضي عشرين سنة من عمر حنوخ، تويف شيث وعمره تسع مائة واثنتا عشرة سنة، وكانت وفاة شيث ملضي سنة 
  . هلبوط آدمألف ومائة واثنتني وأربعني

  .واسم شيث عند الصابية عادميون
بتاء مثناة من فوقها، وقيل بثاء مثلثة وآخره  -وملا صار حلنوخ مائة ومخس وستون سنة من العمر، ولد له متوشلح 

وملا مضى من عمر متوشلح ثالث ومخسون سنة تويف أنوش بن شيث، وكان عمر أنوش ملا تويف  -حاء مهملة 
  .ةتسعمائة ومخسني سن

  .وملا صار ملتوشلح من العمر مائة وسبع وستون سنة، ولد له المخ، ويقال له المك وملك أيضاً
  .وملا مضى إحدى وستون سنة من عمر المخ، تويف قينان بن أنوش، وعمره تسع مائة وعشر سنني

ى ألف وستمائة وملا صار لالمخ من العمر مائة ومثان ومثانون سنة ولد له نوح، وكانت والدة نوح بعد أن مض
  .واثنتان وأربعون سنة من هبوط آدم

وملا مضى من عمر نوح أربع وثالثون سنة تويف مهالئيل بن قينان، وكان عمر مهالئيل ملا تويف مثامنائة، ومخساً 
  .وتسعني سنة

ثنتني وملا مضى من عمر نوح مائتان وست وستون سنة تويف يرد بن مهالئيل، وكان عمر يرد ملا تويف تسعمائة وا
  .وستني سنة

وأما حنوخ، وهو إدريس، فإنه رفع ملا صار له من العمر ثالمثائة ومخس وستون سنة، رفعه اهللا إىل السماء، فكان 
ذلك ملضي ثالث عشرة سنة من عمر المخ، قبل والدة نوح مبائة ومخس وسبعني سنة، ونبأ اهللا إدريس املذكور، 

ال تروموا أن حتيطوا باهللا خرية، فإنه أعظم وأعلى أن تدركه : منهاوانكشفت له األسرار السماوية، وله صحف، 
  .فطن املخلوقني إال من آثاره

  .وأما متوشلح بن حنوخ فإنه تويف ملضي ستمائة سنة من عمر نوح، وذلك عند ابتداء جميء الطوفان
سام : من العمر، ولد له وكان عمر متوشلح ملا تويف، تسعمائة وتسعاً وستني سنة، وملا صار لنوح مخسمائة سنة

  .وحام ويافث
  .وملا مضى من عمر نوح ستمائة سنة كان الطوفان، وذلك ملضي ألفني ومائتني واثنتني وأربعني سنة من هبوط آدم

  ذكر نوح وولده

من الكامل البن األثري، أن اهللا تعاىل أرسل نوحاً إىل قومه، وقد اختلف يف ديانتهم، وأصح ذلك ما نطق به الكتاب 
وقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن وداً وال سواعاً وال يغوث ويعوق : " قال اهللا تعاىل. العزيز، بأهنم كانوا أهل أوثان

وكان . وصار نوح يدعوهم إىل طاعة اهللا تعاىل، وهم ال يلتفتون"  ٢٤ - ٢٣: نوح" " ونسراً وقد أضلوا كثرياً 
  .اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون: اق قالقوم نوح خينقون نوحاً حىت يغشى عليه ، فإذا أف

وبقي ال يأيت قرن منهم إال كان أخبث من الذي قبله، وكانوا يضربونه حىت يظنوا أنه قد مات، فإذا أفاق نوح 



  .اغتسل، وأقبل إليهم يدعوهم إىل اهللا تعاىل
 ٣٦: هود" " ن قومك إال من قد آمن إنه لن يؤمن م" فلما طال ذلك عليه، شكاهم إىل اهللا تعاىل، فأوحى اهللا إليه 

فأوحى اهللا "  ٢٦: نوح" " رب ال تذر على األرض من الكافرين دياراً : " فلما يئس نوح منهم دعا عليهم فقال" 
وصنع السفينة . يا نوح قد صرت جناراً بعد النبوة: إىل نوح أن يصنع السفينة، فصار قومه يسخرون منه ويقولون

محل نوح من أمره اهللا حبمله، وكان منهم  -وكان هو اآلية بني نوح وبني ربه  -ار التنور من خشب الساج، فلما ف
محل أيضاً ستة أناسي، وقيل مثانني رجالً، أحدهم : سام وحام ويافث، ونساؤهم، وقيل: أوالد نوح الثالثة وهم

  .جرهم، كلهم من بين شيث
وارتفع املاء وطمى، وجعلت  -وكان كافراً  -ابنه يام  مث أدخل ما أمره اهللا تعاىل من الدواب، وختلف عن نوح

الفلك جتري هبم يف موج كاجلبال، وعال املاء على رؤوس اجلبال مخسة عشر ذراعاً، فهلك ما على وجه األرض من 
حيوان ونبات، وكان بني أن أرسل اهللا املاء وبني أن غاض ستة أشهر وعشر ليال، وقيل إن ركوب نوح يف السفينة 

لعشر ليال مضت من رجب، وكان ذلك أيضاً لعشر ليال خلت من آب، وخرج من السفينة يوم عاشوراء من كان 
  .احملرم، وكان استقرار السفينة على اجلودي من أرض املوصل

وأما اجملوس فال يعرفون الطوفان، وكان بعضهم يقر بالطوفان، ويزعم أنه كان يف إقليم بابل وما : قال ابن األثري
، وأن مساكن ولدخيومرث، كانت باملشرق، فلم يصل ذلك إليهم، وكذلك مجيع األمم املشرقية من اهلند قرب منه

  .مل يكن عاماً، ومل يتعد عقبة حلوان: والفرس والصني ال يعترفون بالطوفان، وبعض الفرس يعترف به ويقول
"  ٧٧: الصافات" " ه هم الباقني وجعلنا ذريت: " والصحيح أن مجيع أهل األرض هم، من ولد نوح، لقوله تعاىل

وحام أبو السودان، ويافث أبو . فجميع الناس من ولد سام وحام ويافث أوالد نوح فسام أبو العرب وفارس والروم
الترك ويأجوج ومأجوج، والفرنج والقبط من ولد نوح ابن حام، وولد حلام أيضاً مازيغ، وولد ملازيغ كنعان، وبنو 

  .ام حىت غزهتم بنو إسرائيل ، كذا نقل ابن سعيدكنعان كانوا أصحاب الش
الوذ بن سام، وولد : وقد نقل ابن األثري أن بين كنعان هم، من ولد سام، واهللا أعلم، وولد لسام عدة أوالد، منهم

لالوذ فارس وجرجان وطسم وعمليق الذي هو أبو العماليق، ومنهم كانت اجلبابرة بالشام، والفراعنة مبصر، 
  .طسم اليمامة إىل البحرينوسكنت بنو 

  .فمن ولد غاز مثود وجديس. ومن ولد سام أيضاً أرم بن سام، وولد ألرم عدة أوالد، فمنهم غاز بن أرم
  .وولد أيضاً ألرم عوض، ومن عوض عاد، وكان كالم ولد أرم العربية

 ذكر من هو على وسكنت بنو عاد الرمل إىل حضرموت، وسكنت مثود احلجر بني احلجاز والشام، ولنرجع إىل
وولد لنوح سام وحام ويافث ملضي مخسمائة سنة من عمر نوح، وكان : عمود النسب من نوح إىل إبراهيم، فنقول

  .الطوفان لستمائة سنة من عمر نوح
  .وولد لسام أرفخشذ، بعد أن مضى مائة وسنتان من عمر سام، وذلك بعد الطوفان بسنتني

ولد له قينان، فوالدة قينان تكون ملضي مائة وسبع وثالثني . س وثالثون سنةوملا صار ألرفخشذ من العمر مائة ومخ
  .سنة للطوفان

وملا صار لقينان مائة وتسع وثالثون سنة، ولد له شاحل، فتكون والدة شاحل ملضي مائتني وست وسبعني سنة من 
  .الطوفان

ه تسعمائة ومخسون سنة، فتكون وفاة نوح وملا مضت سنة ثالمثائة ومخسني للطوفان، تويف نوح عليه السالم، وعمر



مث ولد لشاحل عابر، ملا صار لشاحل من العمر مائة وثالثون سنة، وذلك ملضي . ملضي أربع وسبعني سنة من عمر شاحل
  .أربع مائة وست سنني للطوفان

مث ولد لفالغ . لطوفانمث ولد لعابر فالغ ملا صار لعابر مائة وأربع وثالثون سنة، وذلك ملضي مخسمائة وأربعني سنة ل
رعو، ولفالغ مائة وثالثون سنة، وعند مولد رعو تبلبلت األلسن وقسمت األرض، وتفرقت بنو نوح، وذلك ملضي 

  .ستمائة وسبعني سنة للطوفان
وذلك بعد أن مضى مثامنائة  -وامسه يف التوراة سرور  -وملا صار لرعو مائة واثنتان وثالثون سنة ولد له ساروع 

  .لطوفانوسنتان ل
وملا صار لساروع مائة وثالثون سنة ولد له ناحور، وذلك ملضي سنة ثالثني وتسعمائة للطوفان، وملا صار لناحور 

  .تسع وسبعون سنة ولد له تارح، وذلك ملضي ألف سنة وإحدى عشرة سنة للطوفان
  .حدى ومثانني سنة للطوفانوملا صار لتارح سبعون سنة ولد له إبراهيم اخلليل عليه السالم، وذلك ملضي ألف وإ

وأما مجلة أعمار املذكورين، فعاش سام ستمائة سنة فتكون وفاته بعد وفاة نوح مبائة ومخسني سنة، وعاش أرفخشذ 
أربعمائة ومخساً وستني سنة، وعاش قينان أربع مائة وثالثني سنة، وعاش شاحل أربعمائة وستني سنة، وعابر أربعمائة 

غ ثالمثائة وتسعاً وثالثني سنة، ورعو ثالمثائة وتسعاً وثالثني سنة، وساروع ثالمثائة وثالثني وأربعاً وستني سنة، وفال
  .سنة، وناحور مائتني ومثان سنني، وتارح مائتني ومخس سنني

وأما سبب تبلبل األلسن فقد ذكر أبو عيسي أن بين نوح الذين نشؤوا بعد الطوفان، اجتمعوا على بناء حصن 
من جميء الطوفان مرة ثانية، والذي وقع رأيهم عليه أن يبنوا صرحاً شاخماً تبلغ رأسه السماء،  يتحرزون به خوفاً

فجعلوا له اثنني وسبعني برجاً، وجعلوا على كل برج كبرياً منهم يستحث على العمل، فانتقم اهللا تعاىل منه، وبلبل 
  .ألسنتهم إىل لغات شىت

  .عة اهللا تعاىل، فبقاه اهللا تعاىل على اللغة العربانية، ومل ينقله عنهاومل يوافقهم عابر على ذلك، واستمر على طا
وملا افترقت بنو نوح صار لولد سام العراق وفارس وما يلي ذلك إىل اهلند، وصار لوالد حام اجلنوب مما يلي مصر 

كذلك مشرقاً إىل جهة على النيل، وكذلك مغرباً إىل منتهى املغرب األقصى، وصار لولد يافث مما يلي حبر اخلزر، و
  .الصني، وكانت شعوب أوالد نوح الثالثة عند تبلل األلسن اثنني وسبعني شعباً

  ذكر هود وصاحل

  .ومها نبيان أرسال بعد نوح وقبل إبراهيم اخلليل عليه السالم، أما هود فقد قيل أنه عابر بن شاحل املذكور
وكان عاد ومثود جبارين طوال القامات، كما أخرب اهللا يف  -وكانوا أهل أصنام ثالثة  -وأرسل اهللا هوداً إىل عاد 

: األعراف" " واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم يف اخللق بصطة " التنزيل عنهم، قال اهللا تعاىل 
يام حسوماً ودعا هود قوم عاد فلم يؤمن منهم إال القليل، فأهلك اهللا الذين مل يؤمنوا بريح سبع ليال ومثانية أ"  ٦٩
فلم تدع من عاد أحداً إال هلك، غري هود واملؤمنني معه، فإهنم اعتزلوا يف حظرية، وبقي هود  -واحلسوم الدائم  -

  .كذلك حىت مات، وقربه حبضرموت، وقيل باحلجر من مكة
ليه ويروى أنه كان من قوم عاد شخص امسه لقمان، وهو غري لقمان احلكيم الذي كان على عهد داود النيب ع

اجلدب، فأرسلوا مجاعة منهم إىل مكة يستسقون هلم، وكان  -قبل أن يهلكهم اهللا  -السالم، وكان قد حصل لعاد 
  .من مجلة اجلماعة املذكورين لقمان املذكور



يا رب، أعطين : اختر وال سبيل إىل اخللود، فقال: فلما هلكت عاد كما ذكرنا بقي لقمان باحلرم، فقال له اهللا تعاىل
سبعة أنسر، فكان يأخذ الفرخ الذكر خيرج من بيضته، حىت إذا مات أخذ غريه، وكان يعيش كل نسر مثانني عمر 

سنة، وكان اسم النسر السابع لبداً، فلما مات لبد مات لقمان معه، وقد أكثر الناس والعرب يف أشعارهم من ذكر 
  .هذه الواقعة فلذلك ذكرناها

وهو صاحل بن عبيد بن أسف بن ماشج ابن عبيد بن خادر بن مثود، فدعا صاحل وأما صاحل، فأرسله اهللا إىل مثود، 
فلم يؤمن به إال قليل مستضعفون، مث إن  -وكان مسكن مثود باحلجر كما تقدم ذكره  -قوم مثود إىل التوحيد 

خرة معينة ناقة، كفارهم عاهدوا صاحلاً على أنه إن أتى مبا يقترحونه عليه آمنوا به، واقترحوا عليه أن خيرج من ص
فسأل صاحل اهللا تعاىل يف ذلك، فخرج من تلك الصخرة ناقة، وولدت فصيالً، فلم يؤمنوا، وآخر احلال أهنم عقروا 

الناقة فأهلكهم اهللا تعاىل بعد ثالثة أيام بصيحة من السماء فيها صوت كالصاعقة، فتقطعت قلوهبم، فأصبحوا يف 
  .مث انتقل إىل احلجاز ، يعبد اهللا إىل أن مات وهو ابن مثان ومخسني سنة ديارهم جامثني، وسار صاحل إىل فلسطني،

  ذكر إبراهيم اخلليل

  صلوات اهللا عليه

وهو إبراهيم بن تارح وهو آزر بن ناحور بن ساروغ بن رعو بن فالغ بن عابر بن شاحل بن أرفخشذ بن سام بن 
  .نوح

شاحل : بب أنه كان ساحراً، فأسقطوه من الذكر، قالواوقد أسقط ذكر قينان بن أرفخشذ من عمود النسب، قيل بس
  .بن أرفخشذ، باحلقيقة شاحل بن قينان بن أرفخشذ، فاعلم ذلك

وولد إبراهيم باألهواز وقيل ببابل وهي العراق، وكان آزر أبو إبراهيم يصنع األصنام ويعطيها إبراهيم ليبيعها، 
  .من يشتري ما يضره وال ينفعه: وكان إبراهيم يقول

مث ملا أمر اهللا تعاىل إبراهيم أن يدعو قومه إىل التوحيد، دعا أباه فلم جيبه، ودعا قومه، فلما فشا أمره واتصل بنمرود 
بن كوش وهو ملك تلك البالد، وكان منرود عامالً على سواد العراق، وما اتصل به للضحاك وقيل بل كان 

ليل، ورماه يف نار عظيمة، فكانت النار عليه برداً وسالماً، النمرود ملكاً مستقالً برأسه، فأخذ منرود إبراهيم اخل
وخرج إبراهيم من النار بعد أيام، مث آمن به رجال من قومه على خوف من منرود، وآمنت به زوجته سارة وهي ابنة 

  .مدة عمه هاران، مث إن إبراهيم ومن آمن معه وأباه على كفره، فارقوا قومهم، وهاجروا إىل حران، وأقاموا هبا
فذكر مجال سارة  -وصاحبها فرعون، قيل كان امسه سنان بن علوان، وقيل طوليس  -مث سار إبراهيم إىل مصر 

هذه أخيت، يعين يف اإلسالم، فهم : فأحضر سارة وسأل إبراهيم عنها فقال -وهو طوليس املذكور  -لفرعون 
اهللا تعاىل، مث هم هبا فجرى له كذلك فأطلق سارة فرعون املذكور فأيبس اهللا يديه ورجليه، فلما ختلى عنها أطلقه 

ال ينبغي هلذه أن ختدم نفسها، ووهبها هاجر جارية هلا، فأخذهتا وجاءت إىل إبراهيم، مث سار إبراهيم من مصر : وقال
  .إىل الشام، وأقام بني الرملة وإيلياء

ومعىن إمساعيل  -له إمساعيل  وكانت سارة ال تلد، فوهبت إبراهيم هاجر ووقع إبراهيم على هاجر، فولدت
وكانت والدة إمساعيل ملضي ست ومثانني سنة من عمر إبراهيم، فحزنت سارة لذلك، فوهبها  -بالعرباين مطيع اهللا 

ابن األمة ال يرث مع : اهللا إسحاق وولدته سارة وهلا تسعون سنة، مث غارت سارة من هاجر وابنها إمساعيل وقالت
ن خيرجهما عنها، فأخذ إبراهيم هاجر وابنها إمساعيل وسار هبما إىل احلجاز ، وتركهما وطلبت من إبراهيم أ. ابين



  .مبكة، وبقي إمساعيل هبا، وتزوج من جرهم امرأة
وماتت أمه هاجر مبكة وقدم إليه أبوه إبراهيم، وبنيا الكعبة وهي بيت اهللا احلرام، مث أمر اهللا إبراهيم أن يذبح ولده 

  .أم إمساعيل وفداه اهللا بكبش. هل هو إسحاقوقد اختلف يف الذبح، 
وكان إبراهيم يف آخر أيام بيوراسب املسمى بالضحاك الذي سنذكره مع ملوك الفرس إن شاء اهللا تعاىل، ويف أول 

  .ملك أفريدون، وكان النمرود عامالً له مبا ذكرناه، وكان إلبراهيم أخوان ومها هاران وناحور أوالد آزر
  .، وأما ناحور فأولد بتويل وبتويل أولد البان والبان أولد ليا وراحيل زوجيت يعقوبفهاران أولد لوطاً

ومن  -وهي بيت املقدس  -كان موضع الذبح بالشام على ميلني من إيلياء : ومن زعم أن الذبيح إسحاق يقول
هي هجرته عن : هبا، فقيل يقول إنه إمساعيل يقول إن ذلك كان مبكة، وقد اختلف يف األمور اليت ابتلى اهللا إبراهيم

  .وطنه، واخلتان، وذابح ابنه، وقيل غري ذلك
وتزوج إبراهيم بعد موت سارة امرأة من  -ويف أيام إبراهيم توفيت زوجته سارة بعد وفاة هاجر ويف ذلك خالف 

الكنعانية على الكنعانيني، وولدت من إبراهيم ستة نفر فكان مجلة أوالد إبراهيم مثانية إمساعيل وإسحاق، وستة من 
  .خالف يف ذلك
  ذكر بين إبراهيم

الذين على عمود النسب إىل موسى عليه السالم، أما مولد إبراهيم فقد تقدم يف ذكر نوح، أن إبراهيم ولد ملضي 
  .ألف وإحدى ومثانني سنة من الطوفان

، وملا صار ليعقوب ست وملا صار إلبراهيم مائة سنة ولد له إسحاق، وملا صار إلسحاق ستون سنة ولد له يعقوب
وملا صار لالوي ست وأربعون سنة ولد له قاهاث، وملا صار لقاهاث ثالث وستون سنة . ومثانون سنة ولد له الوي

ولد له عمران، وملا صار لعمران سبعون سنة ولد له موسى عليه السالم، فيكون والدة موسى ملضي أربع مائة 
فيكون ما بني والدة إبراهيم ووفاة موسى . موسى مائة وعشرين سنةومخس وعشرين سنة من مولد إبراهيم، وعاش 

  .مخسمائة ومخساً وأربعني سنة
وأما مجلة أعمار املذكورين، فإن إبراهيم عاش مائة ومخساً وسبعني سنة، وعاش إسحاق مائة ومثانني سنة، ويعقوب 

ث مائة وسبعاً وعشرين سنة، وعمران مائة مائة وسبعاً وأربعني سنة، والوي مائة وسبعاً وثالثني سنة، وعاش قاها
  .وستاً وثالثني سنة

ومات إبراهيم وإلسحاق مخس وسبعون سنة، ومات إسحاق وليعقوب مائة وعشرون سنة، ومات يعقوب ولالوي 
ستون سنة، ومات الوي ولقاهاث إحدى ومثانون سنة، ومات قاهاث ولعمران أربع وستون سنة، ومات عمران 

  .سنة، بناء على أن مجلة عمر عمران مائة وست وثالثون سنةوملوسى ست وستون 
وقد اختلف يف معىن الصحف اليت أنزهلا اهللا تعاىل على إبراهيم، وقد روى أبو ذر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنا 

دعوة  أيها املسلط املغرور إين مل أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثتك لترد عين: أمثال، فمنها
املظلوم، فإين ال أردها، ولو كانت من كافر، وعلى العاقل أن يكون بصرياً بزمانه، مقبالً على شأنه، حافظاً للسانه، 

  .وإبراهيم أول من اختنت، وأضاف الضيف، ولبس السروايل. ومن عد كالمه من عمله قل كالمه إال فيما يعنيه
  ذكر لوط عليه السالم



هيم اخلليل، وهو لوط بن هاران بن آزر، آزر هو تارح، وباقي النسب قد مر عند ذكر أما لوط فهو ابن أخي إبرا
  .إبراهيم اخلليل

  .وكان لوط ممن آمن بعمه إبراهيم، وهاجر معه إىل مصر، وعاد إىل الشام
م فلم وأرسل اهللا تعاىل لوطاً إىل أهل سدوم، وكانوا أهل كفر وفاحشة، ودام لوط يدعوهم إىل اهللا تعاىل، وينهاه

إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم هبا من أحد من العاملني " يلتفتوا إليه، وكانوا على ما أخرب اهللا عنهم يف قوله تعاىل 
وكان قطعهم " .  ٢٩ - ٢٨: العنكبوت" " أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون يف ناديكم املنكر 

ا فيه اللواط، وكان لوط ينهاهم، ويتوعدهم على اإلصرار، فال للطريق أنه إذا مر هبم املسافر أمسكوه، وفعلو
  .يزيدهم وعظه إال متادياً

فلما طال ذلك عليه، سأل اهللا تعاىل النصرة عليهم، فأرسل اهللا املالئكة لقلب سدوم وقراها اخلمس، وكان بسدوم 
  .وبالع . وأدما، وصبومي. أربعمائة ألف بشري، وأما قراها فهي صبعة، وعمرة

كان املالئكة قد أعلموا إبراهيم اخلليل مبا أمرهم اهللا تعاىل به من اخلسف بقوم لوط، فسأل إبراهيم جربيل فيهم، و
: إن كان فيهم مخسون ال نعذهبم، فقال إبراهيم: أرأيت إن كان فيهم مخسون من املسلمني؟ فقال جربيل: وقال له

: وعشرة؟ فقال جربيل: وثالثون، وكذلك حىت قال إبراهيم: وأربعون، قال إبراهيم وثالثون؟ قال: وأربعون؟ قال
  .حنن أعلم مبن فيها: إن هناك لوطاً، فقال جربيل واملالئكة: وعشرة، فقال إبراهيم

إن رسل : " فلما وصلت املالئكة إىل لوط هم قومه أن يلوطوا هبم، فأعماهم جربيل جبناحه، وقال املالئكة للوط
  " . ٨١هود " " ل، وال يلتفت منكم أحد ربك فاسر بأهلك بقطع من اللي

أهلكوهم الساعة، فقالوا مل نؤمر إال بالصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما كان : فلما خرج لوط بأهله، قال للمالئكة
واقوماه، فأدركها حجر : الصبح قلبت املالئكة سدوم، وقراها اخلمس مبن فيها، ومسعت امرأة لوط اهلدة فقالت

  . احلجارة على من مل يكن بالقرى، فأهلكهمفقتلها، أمطر اهللا
ذكر إمساعيل بن إبراهيم اخلليل عليهما السالم وولد إمساعيل إلبراهيم ملا كان إلبراهيم من العمر ست ومثانون 
سنة، وملا صار إلمساعيل ثالث عشر سنة تطهر هو وأبوه إبراهيم، وملا صار إلبراهيم مائة سنة، وولد له إسحاق 

أخرج إمساعيل وأمه إن ابن األمة ال يرث مع : ل وأمه هاجر إىل مكة بسبب غرية سارة منها، وقوهلاأخرج إمساعي
  .ابين، وسكن مكة مع إمساعيل من العرب قبائل جرهم، وكانوا قبله بالقرب من مكة

مر اهللا تعاىل فلما سكنها إمساعيل اختلطوا به، وتزوج إمساعيل امرأة من جرهم، ورزق منها اثين عشر ولداً، وملا أ
يا إمساعيل، : إبراهيم عليه السالم ببناء الكعبة، وهي البيت احلرام سار من الشام، وقدم على ابنه إمساعيل مبكة وقال

إذن : وقد أمرك أن تعينين عليه قال: أطع ربك، فقال إبراهيم: إن اهللا تعاىل أمرين أن ابين له بيتاً، فقال إمساعيل
  .أفعل

ربنا تقبل منا إنك " جعل إبراهيم يبنيه، وإمساعيل يناوله احلجارة، وكانا كلما بنيا دعوا فقاال فقام إمساعيل معه و
وكان وقوف إبراهيم على حجر وهو يبين، وذلك املوضع هو مقام إبراهيم، "  ١٢٧: البقرة" " أنت السميع العليم 

ثني من مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستمر البيت على ما بناه إبراهيم؛ إىل أن هدمته قريش سنة مخس وثال
  .وبنوه

وكان بناء الكعبة بعد مضي مائة سنة وحنو ثالث وتسعني سنة، وأرسل اهللا إمساعيل إىل قبائل اليمن، وإىل العماليق، 
وزوج إمساعيل ابنته من ابن أخيه العيص بن إسحاق، وعاش إمساعيل مائة وسبعاً وثالثني سنة، ومات مبكة ودفن 



  .ند قرب أمه هاجر باحلجر وكانت وفاة إمساعيل بعد وفاة أبيه إبراهيم بثمان وأربعني سنةع
  ذكر إسحاق بن إبراهيم

  عليهما السالم

قد تقدم مولد إسحاق عند ذكر أبيه، مث إن إسحاق تزوج بنت عمه، فولدت له العيص ويعقوب، ويقال ليعقوب 
نها مجلة أوالد، ونكح يعقوب ليا بنت البان بن بتويل بن ناحور إسرائيل، ونكح العيص بنت عمه إمساعيل، ورزق م

بن آزروالد إبراهيم اخلليل، فولدت لياروبيل وهو أكرب أوالد يعقوب، مث ولدت مشعون والوي ويهود ، مث تزوج 
كان يعقوب عليها أختها راحيل، فولدت له يوسف وبنيامني، وكذلك ولد ليعقوب من سريتني كانتا له ستة أوالد، ف

بنو يعقوب اثين عشر رجالً، هم آباء األسباط، وأقام إسحاق بالشام حىت تويف وعمره مائة ومثانون سنة، ودفن عند 
  .أبيه إبراهيم اخلليل صلوات اهللا عليهما

روبيل مث مشعون مث الوي مث يهوذا مث يساخر مث : فهم -أوالد يعقوب  -وأما أمساء آباء األسباط االثين عشر 
  .يوسف مث بنيامني مث دان مث نفتايل مث كاذ مث أشار زبولون مث
  ذكر أيوب

  عليه السالم

وهو رجل عده املؤرخون من أمة الروم، ألنه من ولد العيص وهو أيوب بن موص بن رازح بن العيص بن إسحاق 
  .بن إبراهيم اخلليل

يعها من أعمال دمشق ملكاً، وكان أليوب زوجة امسها رمحة، وكان صاحب أموال عظيمة، وكان أليوب البثنية مج
فابتاله اهللا تعاىل بأن أذهب أمواله حىت صار فقرياً، وهو مع ذلك على عبادته وشكره، مث ابتاله اهللا تعاىل يف جسده 

  .حىت جتذم ودود، وبقي مرمياً على مزبلة، ال يطيق أحد أن يشم رائحته
اسجدي يل : بليس، وأراها ما ذهب هلم، وقال هلاوكانت زوجته رمحة ختدمه وهي صابرة على حاله، فتراءى هلا إ

  .ألرد مالكم إليكم، فاستأذنت أيوب، فغضب وحلف ليضربنها مائة ضربة
مث إن اهللا تعاىل عاىف أيوب ورزقه، ورد إىل امرأته شباهبا وحسنها، وولدت أليوب ستة وعشرين ذكراً، وملا عويف 

. ، فيه مائة مشراخ، فيضرب به زوجته ليرب يف ميينه، ففعل ذلكأيوب أمره اهللا تعاىل أن يأخذ عرجوناً من التخل
وكان أيوب نبياً يف عهد يعقوب يف قول بعضهم، وذكر أن أيوب عاش ثالثاً وتسعني سنة ، ومن ولد أيوب ابنه 

  .بشر، وبعث اهللا تعاىل بشراً بعد أيوب ومساه ذا الكفل، وكان مقامه بالشام
  ذكر يوسف

كان ليعقوب من العمر إحدى وتسعون سنة، وملا صار ليوسف من العمر مثاين عشرة سنة وولد يعقوب يوسف ملا 
كان فراقه ليعقوب، وبقيا مفترقني إحدى وعشرين سنة، مث اجتمع يعقوب بيوسف يف مصر، وليعقوب من العمر 

سنة وعاش يوسف  مائة وثالثون سنة، وبقيا جمتمعني سبع عشرة سنة فكان عمر يوسف ملا تويف يعقوب ستاً ومخسني
مائة وعشر سنني، فيكون مولد يوسف ملضي مائتني وإحدى ومخسني سنة من مولد إبراهيم، ويكون وفاته ملضي 

  .ثالمثائة وإحدى وستني سنة من مولد إبراهيم، ويكون وفاة يوسف قبل مولد موسى بأربع وستني سنة حمققاً



ومن حب أبيه على ما اشتهر، حسدته أخوته وألقوه يف وأما قصة فراقه من أبيه فإنه ملا كان يوسف من احلسن 
اجلب، وكان يف اجلب ماء وبه صخرة، فأوى إليها وأقام يوسف يف اجلب ثالثة أيام، ومرت به السيارة، فأخرجته 

إىل اجلب بطعام ليوسف فلم جيده، ورآه عند تلك السيارة  -أحد أخوته  -من اجلب، وأخذوه معهم، وجاء يهوذا 
  .ذا أخوته بذلك، فأتوا إىل السيارة وقالوا هذا عبدنا أبق منا وأخرب يهو

وخافهم يوسف، فلم يذكر حاله، فاشتروه من أخوته بثمن خبس، قيل عشرون درمهاً، وقيل أربعون، وذهبوا به إىل 
د رجالً وكان فرعون مصر حينئذ الريان بن الولي. مصر فباعه أستاذه، فاشتراه الذي على خزائن مصر، وامسه العزيز

  .من العماليق، والعماليق من ولد عمالق بن سام بن نوح حسبما تقدم ذكره
وملا اشترى العزيز يوسف هوته امرأته، وكان امسها راعيل، وراودته عن نفسها، فأىب وهرب منها، وحلقته من خلفه، 

ر هلما براءة يوسف، وأن وأمسكته بقميصه، فانقد قميصه، ووصل أمرمها إىل زوجها العزيز وابن عمها تبيان فظه
إنين راودته : إنه يقول للناس: راعيل هي اليت راودته، مث بعد ذلك ما زالت تشكو إىل زوجها من يوسف، وتقول

عن نفسه، وقد فضحين بني الناس، فحبسه زوجها، ودام يف السجن سبع سنني، مث أخرجه فرعون مصر بسبب تعبري 
الذي كان اشترى يوسف، جعل فرعون يوسف موضعه على خزائنه كلها،  الرؤيا اليت أريها، مث ملا مات العزيز

وجعل القضاء إليه، وحكمه نافذاً، ودعا يوسف الريان فرعون مصر املذكور إىل اإلميان، فآمن به، وبقي كذلك إىل 
يه أن مات الريان املذكور، وملك بعده مصر قابوس بن مصعب من العمالقة أيضاً، ومل يؤمن، وتويف يوسف عل

بسبب احملل،  -وهي الشام  -السالم يف ملكه بعد أن وصل إليه أبوه يعقوب وأخوته مجيعهم من أرض كنعان 
وعاش معهم جمتمعني سبع عشرة سنة، ومات يعقوب وأوصى إىل يوسف أن يدفنه مع أبيه إسحاق، ففعل يوسف 

وسف مبصر، ودفن هبا، حىت كان من موسى ذلك وسار به إىل الشام، ودفنه عند أبيه، مث عاد إىل مصر، وكان وفاة ي
  .وفرعون ما كان

فلما سار موسى من مصر ببين إسرائيل إىل التيه نبش يوسف ومحله معه يف التيه حىت مات موسى، فلما قدم يوشع 
  .ببين إسرائيل إىل الشام، دفنه بالقرب من نابلس، وقيل عند اخلليل عليه السالم

  ذكر شعيب

إنه من : إىل أصحاب األيكة وأهل مدين، وقد اختلف يف نسب شعيب فقيل -عليه السالم  -مث اهللا تعاىل شعيباً 
من ولد بعض الذين آمنوا بإبراهيم وكانت األيكة من شجر ملتف، فلم يؤمنوا، فأهلك : ولد إبراهيم اخلليل، وقيل

  .زلةاهللا أصحاب األيكة بسحابة، أمطر عليهم ناراً الظلة، وأهلك اهللا أهل مدين بالزل
  ذكر موسى

  عليه السالم

 -عليه السالم  -أرسل اهللا تعاىل موسى بن عمران بن قاهاث بن الوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اخلليل 
بقتل  -وامسه الوليد  -نبياً، بشريعة بين إسرائيل، وكان من أمره أنه ملا ولدته أمه كان قد أمر فرعون مصر 

اهللا تعاىل يف قلبها أن تلقيه يف النيل، فجعلته يف تابوت، وألقته، والتقطته آسية األطفال، فخافت عليه أمه وألقى 
امرأة فرعون، وربته وكرب، فبينما هو ميشي يف بعض األيام إذ وجد إسرائيلياً وقبطياً خيتصمان، فوكز القبطي فقتله، 



ه ابنته وامسها صفورة، مث اشتهر ذلك، وخاف موسى من فرعون، فهرب وقصد حنو مدين، واتصل بشعيب وزوج
  .وأقام يرعى غنم شعيب عشر سنني

مث سار موسى بأهله يف زمن الشتاء وأخطأ الطريق، وكانت امرأته حامالً، فأخذها الطلق يف ليلة شاتية، فأخرج زنده 
نها خبرب، امكثوا إين آنست ناراً سأتيكم م: " ليقدح، فلم يظهر له نار، وأعيا مما يقدح، فرفعت له نار، فقال ألهله

فلما دنا منه رأى نوراً ممتداً من السماء إىل شجرة عظمية "  ٧: النمل" " أو آتيكم بشهاب قبس، لعلكم تصطلون 
  .من العوسج، وقيل من العناب، فتحري وخاف ورجع، فنودي منها

إين أنا اهللا رب أن يا موسى : وملا مسع الصوت استأنس وعاد، فلما أتاها نودي من جانب الطور األمين من الشجرة
  .العاملني 

وملا رأى تلك اهليبة علم أنه ربه، فخفق قلبه وكل لسانه، وضعفت بنيته، مث شد اهللا تعاىل قلبه، وملا عاد عقله نودي 
  .أن اخلع نعليك إنك بالواد املقدس، وجعل اهللا عصاه ويده آيتني 
من أنت؟ فقال أنا موسى، : اجتمع به هارون وسألهمث أقبل موسى إىل أهله، فسار هبم حنو مصر، حىت أتاها ليالً، و

يا هارون إن اهللا أرسلنا إىل فرعون، فانطلق معي إليه، فقال هارون مسعاً وطاعة، : فاعتنقا وتعارفا، مث قال موسى
فانطلقا إليه، وأره موسى عصاه ثعباناً فاغراً فاه حىت خاف منه فرعون، فأحدث يف ثيابه، مث أدخل يده يف جيبه، 

أخرجها وهي بيضاء هلا نور تكل منه األبصار، فلم يستطع فرعون النظر إليها، مث ردها إىل جيبه وأخرجها فإذا هي و
  .على لوهنا األول

مث أحضر هلما فرعون السحرة، وعملوا احليات، وألقى موسى عصاه فتلقفت ذلك، وآمن به السحرة فقتلهم 
  .لضفادع وصريورة املاء دماً، فلم يؤمن فرعون وال أصحابه فرعون عن آخرهم، مث أراهم اآليات من القمل وا

وآخر احلال أن فرعون أطلق لبين إسرائيل أن يسريوا مع موسى، وسار موسى ببين إسرائيل مث ندم فرعون وسار 
بعسكره حىت حلقهم عند حبر القلزم، فضرب موسى بعصاه البحر، فانشق ودخل فيه هو وبنو إسرائيل، وتبعهم 

  .نوده، فانطبق البحر على فرعون وجنوده، وغرقوا عن آخرهمفرعون وج
وكان قارون ابن عم : قال -من الكامل  -ومن مجلة املعجزات اليت أعطاها اهللا عز وجل موسى، قضيته مع قارون 

ئنه موسى، وكان اهللا تعاىل قد رزق قارون املذكور ماالً عظيماً يضرب به املثل على طول الدهر، قيل أن مفاتيح خزا
كانت حتمل على أربعني بغالً، وبىن داراً عظيمة، وصفحها بالذهب، وجعل أبواهبا ذهباً، وقد قيل عن ماله شيء 

  .خيرج عن احلصر
فتكرب هارون بسبب كثرة ماله على موسى، واتفق مع بين إسرائيل على قذفه واخلروج عن طاعته، وأحضر امرأة 

  .بقذف موسى بنفسها، واتفق معها على ذلك بغياً وهي القحبة، وجعل هلا جعالً وأمرها
من سرق قطعناه، ومن افترى جلدناه، ومن : أن قومك قد اجتمعوا، فخرج إليهم موسى وقال: مث أتى موسى فقال

فإن بين إسرائيل يزعمون أنك : قال. نعم وإن كنت أنا: وإن كنت أنت؟ قال موسى: فقال له قارون. زىن رمجناه
  .فادعوها فإن قالت فهو كما قالت: قال موسى. فجرت بفالنة

: أقسمت عليك بالذي أنزل التوراة إال صدقت، أأنا فعلت بك ما يقول هؤالء؟ قالت: فلما جاءت، قال هلا موسى
يا : ال، كذبوا، ولكن جعلوا يل جعالً على أن أقذفك، فأوحى اهللا تعاىل إىل موسى مر األرض مبا شئت تطعك، فقال

يا أرض خذيهم، فابتلعتهم األرض مث خسف : يا موسى ارمحين، وموسى يقول: يقول أرض خذيهم، فجعل قارون
  .هبم، وبدار قارون



وملا أهلك اهللا تعاىل فرعون وجنوده، قصد موسى املسري ببين إسرائيل إىل مدينة اجلبارين وهي أرحيا، فقالت بنو 
اذهب " ، يا موسى "  ٢٢: املائدة" " رجوا منها يا موسى، إن فيها قوماً جبارين، وإنا لن ندخلها حىت خي: " إسرائيل

رب إين ال أملك إال : " فغضب موسى ودعا عليهم فقال"  ٢٤: املائدة" " أنت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون 
فإهنا حمرمة عليهم أربعني سنة : " فقال اهللا تعاىل"  ٢٥: املائدة: " " نفسي وأخي فافرق بيننا وبني القوم الفاسقني

  .، فبقوا يف التيه، وأنزل اهللا عليهم املن والسلوى"  ٢٦: املائدة" . " يهون يف األرض يت
مث أوحى اهللا تعاىل إىل موسى أين متوف هارون، فأت به إىل جبل كذا وكذا، فانطلقا حنوه؛ فإذا مها بسرير، فناما 

. أنت قتلت هارون حلبنا إياه: قالوا لهعليه، وأخذ هارون املوت ورفع إىل السماء، ورجع موسى إىل بين إسرائيل، ف
  .وحيكم، أفتروين أقتل أخي: قال موسى

  .فلما أكثروا عليه، سأل اهللا فأنزل السرير، وعليه هارون، وقال هلم إين مت ومل يقتلين موسى

كان هو ويوشع يتمشيان فظهرت غمامة سوداء، فخافها يوشع، : مث تويف موسى، واختلف يف صورة وفاته، قيل
تنق موسى، فانسل موسى من قماشه، وبقي يوشع معتنق الثياب، وعدم موسى، وأتى يوشع بالقماش إىل بين واع

  .إسرائيل، فقالوا أنت قتلت موسى
ووكلوا به فسأل يوشع اهللا تعاىل أن يبني براءته، فرأى كل رجل كان موكال عليه يف منامه أن يوشع مل يقتل موسى، 

بل تنبأ يوشع وأوحى اهللا تعاىل إليه، وبقي موسى يسأله، فلم خيربه، فعظم ذلك على : قيلفإنا رفعناه إلينا، فتركوه، و
  .موسى، وسأل اهللا املوت فمات، وقيل غري ذلك

وكان وفاة موسى يف التيه يف سابع آذار ملضي ألف وستمائة وست وعشرين سنة من الطوفان، يف أيام منوجهر 
  .بأحد عشر شهراً، وكان هارون أكرب من موسى بثالث سننيامللك، وكان موت موسى بعد هارون أخيه 

وكان مولد موسى ملضي أربعمائة ومخس وعشرين سنة من مولد إبراهيم، وكان بني وفاة إبراهيم ومولد موسى 
  .مائتان ومخسون سنة

نني سنة، وولد موسى ملضي ألف ومخسمائة وست سنني من الطوفان، وكان عمره ملا خرج ببين إسرائيل من مصر مثا
وأقام يف التيه أربعني سنة، فيكون عمر موسى مائة وعشرين سنة، وأما بنو إسرائيل، وكانوا قبل أن خيرجهم موسى 
حتت حكم فراعنة مصر رعية هلم، وكانوا على بقايا من دينهم الذي شرعه يعقوب ويوسف عيهما السالم، وكان 

وسف، فأقاموا يف مصر بقية عمر يوسف وهو إحدى أول قدومهم إىل مصر ملضي تسع وثالثني سنة من عمر ي
وسبعون سنة، ألن عمر يوسف كان مائة وعشر سنني فإذا أنقصنا منها تسعاً وثالثني سنة بقي إحدى وسبعون سنة، 

وأقاموا أيضاً مدة ما كان بني وفاة يوسف ومولد موسى، وهو أربع وستون سنة، وأقاموا أيضاً مثانني سنة من عمر 
  .رج هبم، فيكون مجلة مقام بين إسرائيل مبصر حىت أخرجهم موسى مائتني ومخس عشرة سنةموسى حىت خ

  ذكر حكام بين إسرائيل مث ملوكهم

ملا مات موسى عليه السالم، مل يتول على بين إسرائيل ملك، بل كان هلم حكام سدوا مسد امللوك ومل يزالوا على 
وهذا الفصل أعين  -إن شاء اهللا تعاىل  -ما ستقف عليه  ذلك، حىت قام فيهم طالوت، فكان أول ملوكهم على

فصل حكام بين إسرائيل وملوكهم، قد كثر الغلط فيه لبعد عهده، ولكونه باللغة العربانية، فتعسر النطق بألفاظه 
على الصحة؛ وهلم أجد يف نسخ التواريخ اليت وقعت يل يف هذا الفن، ما أعتمد على صحته، ألن كل نسخة وقفت 

ولليهود . ها يف هذا الفن، وجدهتا ختالف األخرى، إما يف أمساء احلكام، وإما يف عددهم، وإما يف مدد استيالئهمعلي



الكتب األربعة والعشرون، وهي عندهم متواترة قدمية، ومل تعرب إىل اآلن، بل هي باللغة العربانية، فأحضرت منها 
رفاً باللغة العربانية والعربية، وتركته يقرأها، وأحضرت هبا سفري قضاة بين إسرائيل وملوكها، وأحضرت إنساناً عا

ثالث نسخ؛ وكتبت منها ما ظهر عندي صحته، وضبطت األمساء باحلروف واحلركات حسب الطاقة، واهللا املوفق 
  .للصواب
  ذكر يوشع

لعدان بن تاحن بن  وملا مات موسى عليه السالم، قام بتدبري بين إسرائيل يوشع بن نون بن اليشاماع بن عميهوذ بن
تاحل بن راشف بن رافح بن بريعا بن أفرامي بن يوسف بن يعقوب، وأقام ببين إسرائيل يف التيه ثالثة أيام، مث ارحتل 

يوشع ببين إسرائيل، وأتى هبم إىل الشريعة، وهي النهر الذي بالغور، وامسه األردن، يف عاشر نيسان من السنة اليت 
لعبور سبيال، فأمر يوشع حاملي صندوق الشهادة الذي فيه األلواح بأن ينزلوا إىل حافة تويف فيها موسى، فلم جيد ل

  .الشريعة، فوقفت الشريعة حىت انكشف أرضها، وعرب بنو إسرائيل، مث بعد ذلك عادت الشريعة إىل ما كانت عليه
واحدة، ويف اليوم السابع أمر بين ونزل يوشع ببين إسرائيل على أرحيا حماصراً هلا، وصار يف كل يوم يدور حوهلا مرة 

إسرائيل أن يطوفوا حول أرحيا سبع مرات، وأن يصوتوا بالقرون، فعند ما فعلوا ذلك هبطت األسوار، ورسخت 
  .وتساوت اخلنادق هبا، ودخل بنو إسرائيل أرحيا بالسيف، وقتلوا أهلها
، فدفن عظام يوسف هناك، وكان موسى قد وبعد فراغه من أرحيا سار إىل نابلس، إىل املكان الذي بيع فيه يوسف

استخرج يوسف من نيل مصر، واستصحبه معه إىل التيه، فبقي معهم أربعني سنة، وتسلمه يوشع، فلما فرغ من سار 
  .به ودفنه هناك

وملك يوشع الشام وفرق عماله فيه، واستمر يوشع يدبر بين إسرائيل حنو مثان وعشرين سنة، مث تويف يوشع، ودفن 
ورأيت يف تاريخ ابن سعيد املغريب أن يوشع مدفون يف املعرة، فال . ر حارس وله من العمر مائة وعشر سننييف كف

فكانت وفاة يوشع سنة مثان وعشرين لوفاة موسى، : أعلم هل نقل ذلك، أم أثبته على ما هو مشهور اآلن، أقول
وكاالب بن يوفنا، وكان فيخاس هو اإلمام،  وبعد وفاة يوشع قام بتدبريهم فيخاس بن العزر بن هارون بن عمران،

  .وكان كاألب حيكم بينهم، وكان أمرمها يف بين إسرائيل ضعيفاً
ودام بنو إسرائيل على ذلك سبع عشرة سنة، مث طغوا وعصوا اهللا، فسلط اهللا عليهم كوشان ملك اجلزيرة، قيل إهنا 

من ولد العيص بن إسحاق، فاستوىل على بين جزيرة قربس، وقيل بل كان كوشان املذكور ملك األرمن، وكان 
  .إسرائيل، واستعبدهم مثاين سنني، فاستغاثوا إىل اهللا تعاىل

وكان لكاالب أخ من أمه يقال له عثنيال بن قناز، فأقام كاألب املذكور أخاه عثنيال على بين إسرائيل، أقول فكان 
لوفاة موسى عليه السالم، ألن كوشان حكم عليهم خالص بين إسرائيل من كوشان املذكور يف سنة اثنتني ومخسني 

مثاين سنني، وفيخاس بفاء مشربة بتاء موحدة مث ياء مثناه من حتتها ممالة مث نون ساكنة مث جاء مهملة مث آلف ممالة 
مث قام فيهم بعد استيالء كوشان عثنيال بن قناز من سبط يهوذا، وأزال ما كان على بين إسرائيل  -وسني مهملة 

  .حب اجلزيرة من القطيعة، وأصلح حال بين إسرائيللصا
فتكون وفاته يف أواخر سنة اثنتني : وكان عثنيال رجال صاحلاً واستمر يدبر أمر بين إسرائيل أربعني سنة وتويف، أقول

م عثنيال بعني مهملة وثاء مثلثة ساكنة ونون مكسورة وياء مثناه من حتتها مهموزة وألف وال -وتسعني لوفاة موسى 
مث من بعد وفاة عثنيال، أكثر بنو إسرائيل املعاصي، وعبدوا األصنام، فسلط اهللا عليهم عغلوان ملك موآب من  -

ولد لوط، واستعبد بين إسرائيل، فاستغاثت بنو إسرائيل إىل اهللا أن ينقذهم من عغلون املذكور، واستمر بنو إسرائيل 



بفتح . عغلون -منه يف أواخر سنة عشر ومائة لوفاة مرسى  حتت مضايقة عغلون مثاين عشرة سنة، فيكون خالصهم
  . -العني املهملة وسكون الغني املعجمة وضم الالم وسكون الواو مث نون 

  أهوذ

مث أقام اهللا لبين إسرائيل أهوذ من سبط بنيامني، وكف أهوذ عنهم أذية عغلون ومضايقته، وأقام أهوذ يدبرهم مثانني 
أهوذ بفتح اهلمزة وضم اهلاء وسكون الواو مث  -أواخر سنة تسعني ومائة لوفاة موسى سنة، فيكون وفاة أهوذ يف 

وملا مات أهوذ قام بتدبريهم بعده مشكار بن عنوث دون سنة، أقول فتكون والية مشكار ووفاته يف  -ذال معجمة 
مليم وكاف وألف وراء مشكار بفتح الشني املثلثة وسكون ا -سنة إحدى وتسعني ومائة لوفاة موسى عليه السالم 

مث طغى بنو إسرائيل فأسلمهم اهللا تعاىل يف يد بعض ملوك الشام، وامسه يابني، فاستعبدهم عشرين سنة،  -مهملة 
  .حىت خلصوا منه، فيكون خالصهم من يابني املذكور يف أواخر سنة إحدى عشرة ومائتني لوفاة موسى

  باراق بن أيب نعيم
باراق بن أيب نعم، وامرأة يقال هلا دبورا، فقهر يابني، ودبرا أمور بين : ، يقال لهمث قام فيهم رجل من سبط نعتايل

 -إسرائيل أربعني منه، أقول فيكون انقضاء مدهتما يف أواخر سنة إحدى ومخسني ومائتني لوفاة موسى عليه السالم 
  .بباء موحدة من حتتها، وألف وراء مهملة وألف وقاف: باراق

  كذعون بن يواش
ن بين إسرائيل أخطأوا، وارتكبوا املعاصي لغري مدبر هلم من بين إسرائيل مدة سبع سنني، واستوىل عليهم مث إ

فيكون آخر مدة هذه الفترة يف أواخر سنة مثان ومخسني ومائتني من : أعداؤهم من أهل مدين يف تلك املدة، أقول
بن يواش، فقتل أعداءهم وأقام منار دينهم، واستمر وفاة موسى عليه السالم، فاستغاثوا إىل اهللا فأقام فيهم كذعون 

كذعون بفتح  -فيهم كذلك أربعني سنة، أقول فيكون وفاته يف أواخر سنة مثان وتسعني ومائتني لوفاة موسى 
مث قام فيهم بعد كذعون ابنه أبيماخل ثالث سنني،  -الكاف وسكون الذال املعجمة وضم العني املهملة وواو ونون 

أبيماخل هبمزة وباء موحدة من حتتها مث ياء  -يف أواخر سنه إحدى وثالمثائة لوفاة موسى عليه السالم  فيكون وفاته
  .مثناه من حتتها وميم وألف والم وخاء معجمة

  أبيماخل

مث قام فيهم بعد أبيماخل املذكور رجل من سبط يشسوخر، يقال له يؤاإير اجلرشي، اثنتني وعشرين سنة، فيكون 
بضم الياء املثناه من حتتها ومهزة مفتوحة مث : يوءاإير -المثائة وثالث وعشرين سنة من وفاة موسى وفاته ملضي ث

مث إن بين إسرائيل أخطأوا وارتكبوا املعاصي، فسلط اهللا  -ألف مث مهزة مكسورة وياء مثناه من حتتها وراء مهملة 
أمونيطو، فاستوىل على بين : ذاك يقال لهتعاىل عليهم بين عمون، وهم من ولد لوط، وكان ملك بين عمون إذ 

إسرائيل مثاين عشرة سنة، حىت خلصوا منه، فيكون انقضاء مدته يف أواخر سنة إحدى وأربعني وثالمثائة لوفاة 
  .موسى

  يفتح اجلرشي

ن، مث استغاث بنو إسرائيل إىل اهللا تعاىل، فأقام فيهم رجال امسه يفتح اجلرشي من سبط منشا، فكفاهم شر بين عمو
يفتح  -وقتل من بين عمون خلقاً كثرياً، ودبرهم ست سنني، فتكون وفاته يف أواخر سنة ثالمثائة، سبع وأربعني 



  .بضم الياء املثناة من حتتها وسكون الفاء وضم التاء املثناة من فوق وحاء مهملة
  أبصن

ه يف أواخر سنة أربع ومخسني مث قام فيهم من بعد بفتح رجل من سبط يهوذا امسه أبصن سبع سنني، فتكون وفات
بفتح اهلمزة وسكون الباء املوحدة من حتتهما وضم الصاد املهملة مث : أبصن -وثالمثائة لوفاة موسى عليه السالم 

  .نون
  آلون

مث دبرهم بعد أبصن رجل امسه آلون من سبط زبولون عشر سنني، فيكون وفاته يف سنة أربع وستني وثالمثائة لوفاة 
  .مزة ممدودة ممالة وضم الالم مث واو ونونآلون هب -موسى 

مث دبرهم بعد آلون رجل امسه عبدون بن هالل من سبط أفرامي بن يوسف مثاين سنني، فيكون وفاته يف أواخر سنة 
وسكون الياء املوحدة وضم الدال املهملة مث واو . عبدون بفتح العني املهملة -اثنتني وسبعني وثالمثائة لوفاة موسى 

  .ونون
  شون بنمانوحمش

مث أخطأوا وعملوا باملعاصي، فسلط اهللا أهل فلسطني، واستولوا عليهم أربعني سنة، فيكون آخر استيالء أهل 
فلسطني عليهم يف أواخر سنة اثنيت عشرة وأربعمائة لوفاة موسى، فاستغاثوا إىل اهللا عز وجل فأقام فيهم رجال امسه 

  .مششون ابن مانوح من سبط دان
املذكور قوة عظيمة، ويعرف بشمشون اجلبار، فدافع أهل فلسطني ودبر بين إسرائيل عشرين سنة،  وكان لشمشون

مث غلبه أهل فلسطني، وأسروه، ودخل إىل كنيستهم، وكانت مركبة على أعمدة، فأمسك العواميد، وحركها بقوة، 
عة من كبارهم، فيكون انقضاء حىت وقعت الكنيسة، فقتلته، وقتلت من كان فيها من أهل فلسطني، وكان منهم مجا

مششون بفتح الشني املعجمة  -مدة تدبري مششون املذكور هلم يف أواخر سنة اثنتني وثالثني وأربعمائة لوفاة موسى 
  . -وسكون امليم شني معجمة مضمومة مث واو ونون 

  إيثامور بن هارون
انقضاء مدة الفترة يف أواخر سنة اثنتني مث كانت فترة، وصار بنو إسرائيل بغري مدبر منهم، عشر سنني، فيكون 

مث قام فيهم رجل من ولد إيثامور بن هارون بن عمران امسه عايل الكاهن، وأصل . وأربعني وأربع مائة لوفاة موسى
الكاهن يف لغتهم كوهن، ومعناه اإلمام، وكان عايب املذكور رجال صاحلاً فدبر بين إسرائيل أربعني سنة، وكان عمره 

  .انياً ومخسني سنة، فيكون مدة عمره مثانياً وتسعني سنةملا ويل مث
ويف أول سنة من واليته، ولد مشويل النيب بقرية النيب على باب القدس، يقال هلما شيلو، ويف السنة الثالثة والعشرين 

ومثانني وأربعمائة  فيكون وفاة عايل املذكور يف أواخر سنة اثنتني. من والية عايل املذكور ولد داود النيب عليه السالم
  . -عايل بعني مهملة على وزن فاعل  -لوفاة موسى 
  مشويل النيب

مث دبر بين إسرائيل، مشويل النيب، وكان قد تنبأ ملا صار له من العمر أربعون سنة، وذلك عند وفاة عايل، فدبر مشويل 
إسرائيل وقضاهتم، فإن مجيع بين إسرائيل إحدى عشرة سنة، ومنتهى هذه اإلحدى عشرة هي آخر سين حكام بين 

  .من ذكر من حكام بين إسرائيل، كانوا مبنزلة القضاة، وسدوا مسد ملوكهم
  طالوت بن قيش



وبعد اإلحدى عشرة سنة اليت دبرهم مشويل املذكور قام لبين إسرائيل ملوك على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل، 
مائة لوفاة موسى، مث حضر بنو إسرائيل إىل مشويل، فيكون انقضاء سين حكامهم يف سنة ثالث وتسعني وأربع 

وسألوه أن يقيم فيهم ملكاً، فأقام فيهم شاول، وهو طالوت بن قيش من سبط بنيامني، ومل يكن طالوت من أعياهنم، 
  .دباغاً، ملك طالوت سنتني، واقتتل هو وجالوت : سقاء، وقيل: إنه كان راعياً، وقيل: قيل

  .كنعانيني، وكان ملكه جبهات فلسطني، وكان من الشدة، وطول القامة، مبكان عظيموكان جالوت من جبابرة ال
فلما برز للقتال مل يقدر على مبارزته أحد، فذكر مشويل عالمة الشخص الذي يقتل جالوت، فاعترب طالوت مجيع 

  .عسكره، فلم يكن فيهم من يوافقه تلك العالمة
  وكان
  داود

  ن يرعى غنم أبيه وأخوته، فطلبه طالوت،عليه السالم أصغر بين أبيه، وكا

: واعتربه مشويل بالعالمة، وهي دهن كان يستدير على رأس من يكون فيه السر وأحضر أيضاً تنور حديد، وقال
الشخص الذي يقتل جالوت يكون ملء هذا التنور؛ فلما اعترب داود ملء التنور، واستدار الدهن على رأسه؛ وملا 

  .طالوت مببارزة جالوت، فبارزه، وقتل داود جالوت، وكان عمر داود إذ ذاك ثالثني سنة حتقق ذلك العالمة، أمره
مث بعد ذلك مات مشويل، فدفنته بين إسرائيل يف الليل، وناحوا عليه، وكان عمره اثنتني ومخسني سنة، وأحب الناس 

بقي متحرراً على نفسه، ويف داود، ومالوا إليه، فحسده طالوت، وقصد قتله مرة بعد أخرى، فهرب داود منه، و
آخر احلال، إن طالوت ندم على ما كان منه من قصد قتل داود، وغري ذلك مما وقع منه، وقصد أن يكفر هللا تعاىل 
عنه ذنوبه، مبوته يف الغزاة، فقصد الفلسطينيني وقاتلهم، حىت قتل هو وأوالده يف الغزاة، فيكون موت طالوت يف 

  .مائة لوفاة موسىأواخر سنة مخس وتسعني وأربع
وملا قتل طالوت افترقت األسباط، فملك على أحد عشر سبطاً إيش بوشت بن طالوت، واستمر إيش بوشت ملكاً 

على األسباط املذكورين يف ثالث سنني، وانفرد عن إيش بوشت سبط يهوذا فقط، وعلك عليهم داود بن بيشار 
رم بن حصرون بن بارص يهوذا بن يعقوب بن إسحاق  ابن عوفيد بن بوعز بن سلمون بن حنشون بن عمينوذب بن

  .بن إبراهيم اخلليل عليه السالم، وحزن داود على طالوت، ولعن موضع مصرعه
وكان مقام داود حبربون، فلما استوثق له امللك، ودخلت مجيع األسباط حتت طاعته، وذلك يف سنة مثان وثالثني من 

  .عمر داود، انتقل إىل القدس
تح يف الشام فتوحات كثرية من أرض فلسطني، وبلد عمان، ومؤاب وحلب ونصيبني وبالد األرمن مث إن داود ف
  .وغري ذلك

وملا أوقع داود بصاحب حلب وعسكره، وكان صاحب محاة إذ ذاك امسه ثاعو، وكان بينه وبني صاحب حلب 
معه هدايا كثرية فرحاً بقتل  عداوة، فأرسل صاحب محاة ثاعو املذكور وزيره بالسالم والدعاء إىل داود، وأرسل

  .صاحب حلب
وملا صار لداود مثان ومخسون سنة، وهي السنة الثامنة والعشرون من ملكه، كانت قصته مع أوريا وزوجته، وهي 
واقعة مشهورة، ويف سنة ستني من عمر داود، خرج عليه ابنه ابشولوم بن داود، فقتله بعض قواد بين إسرائيل، 



  .وملك داود أربعني سنة
وملا صار لداود سبعون سنة تويف، فيكون وفاة داود يف أواخر سنة مخس وثالثني ومخس مائة لوفاة موسى، وأوصى 
داود قبل موته بامللك إىل سليمان ولده، وأوصاه بعمارة بيت املقدس، وعني لذلك عدة بيوت أموال، حتتوي على 

  .مجل كثرية من الذهب
  سليمان

مره اثنتا عشرة سنة، وآتاه اهللا من احلكمة وامللك ما مل يؤته ألحد سواه؛ على ما فلما مات داود ملك سليمان وع
ويف السنة الرابعة من ملكه، يف شهر أيار وهي سنة تسع وثالثني . أخرب اهللا عز وجل به يف حكم كتابه العزيز

به وصية أبيه إليه، وأقام ومخسمائة لوفاة موسى، ابتدأ سليمان عليه السالم يف عمارة بيت املقدس، حسبما تقدمت 
سليمان يف عمارة بيت املقدس سبع سنني، وفرغ منه يف السنة احلادية عشرة من ملكه، فيكون الفراغ من عمارة 

  .بيت املقدس يف أواخر سنة ست وأربعني ومخسمائة لوفاة موسى عليه السالم
يف عرض عشرين ذراعاً، وعمل خارة  وكان ارتفاع البيت الذي عمره سليمان ثالث ذراعاً، وطوله ستني ذراعاً

  .البيت سوراً حميطاً به، امتداده مخسمائة ذراع يف مخس مائة ذراع
مث بعد ذلك شرع سليمان يف بناء دار مملكة بالقدس، واجتهد يف عمارهتا وتشييدها، وفرغ منها يف مدة ثالث عشرة 

  .سنة، وانتهت عمارهتا يف السنة الرابعة والعشرين من ملكه
السنة اخلامسة والعشرين من ملكه جاءته بلقيس ملكة اليمن، ومن معها، وأطاعه مجيع ملوك األرض، ومحلوا  ويف

إليه نفائس أمواهلم، واستمر سليمان على ذلك حىت تويف، وعمره اثنتان ومخسون سنة، فكانت مدة ملكه أربعني 
  .ومخسمائة لوفاة موسىسنة، فيكون وفاة سليمان عليه السالم، يف أواخر سنة مخس وسبعني 

  رحبعم

وملا تويف سليمان ملك بعده ابنه رحبعم، وكان رحبعم املذكور رديء الشكل، شنيع املنظر، فلما توىل حضر إليه 
إن أباك سليمان كان ثقيل الوطأة علنا، ومحلنا أموراً صعبة، فإن أنت خففت الوطأة : كرباء بين إسرائيل، وقالوا له

أبوك قد قرره علينا، مسعنا لك، وأطعناك، فأخر رحبعم جواهبم إىل ثالثة أيام، واستشار  عنا، وأزلت عنا ما كان
  .كرباء دولة أبيه يف جواهبم، فأشاروا بتطييب قلوهبم، وإزالة ما يشكونه

مث إن رحبعم استشار األحداث، ومن مل يكن له معرفة، فأشاروا بإظهار الصالبة والتشديد على بين إسرائيل، لئال 
  .ل هلم الطمعحيص

أنا خنصري أغلظ من ظهر أيب وما كنتم ختشونه من أيب، فإنين : فلما حضروا إىل رحبعم ليسمعوا جوابه، قال هلم
أعاقبكم بأشد منه، فعند ذلك خرج عن طاعته عشرة أسباط، ومل يبق مع رحبعم غري سبطي يهوذا وبنيامني فقط، 

  .يربعم: مان، امسهوملك على األسباط العشرة رجل من عبيد أبيه سلي
  يربعم

وكان يربعم املذكور فاسقاً كافراً، وافترقت حينئذ مملكة بين إسرائيل، واستقر لولد داود امللك على السبطني فقط، 
أعين سبطي يهوذا وبنيامني، وصار لألسباط العشرة ملوك تعرف مبلوك األسباط، واستمر احلال على ذلك حنو 

ولد سليمان يف بين إسرائيل، مبنزلة اخللفاء لإلسالم، ألهنم أهل الوالية، وكانت  مائتني وإحدى وستني سنة، وكانت
  .ملوك األسباط مثل ملوك األطراف واخلوارج



وارحتلت األسباط إىل جهات فلسطني وغريها بالشام، واستقر ولد داود ببيت املقدس، وحنن نقدم ذكر بين داود إىل 
: باط، مث بعد ذلك نذكر ملوك األسباط متتابعني إن شاء اهللا تعاىل، فنقولحيث اجتمعت هلم اململكة على مجيع األس

واستمر رحبعم ملكاً على السبطني حسبما شرح، حىت دخلت السنة اخلامسة من ملكه، فيها غزاه فرعون مصر، 
  .وامسه شيشاق، وهنب مال رحبعم، املخلف عن سليمان
 عمارة بيت حلم، وعمارة غزة وصور وغري ذلك من البالد، واستمر رحبعم على ما استقر له من امللك، وزاد يف

وكذلك عمر أيلة وجددها، وولد لرحبعم مثانية وعشرون ولداً ذكراً غري البنات، وملك رحبعم سبع عشرة سنة، 
فيكون وفاة، رحبعم يف أواخر سنة اثنتني وتسعني ومخسمائة لوفاة : وكانت مدة عمره إحدى وأربعني سنة، أقول

  .رحبعم براء مهملة مل أحتقق حركتها وضم احلاء املهملة وسكون الباء املوحدة وضم العني املهملة مث ميم -موسى 
  أفيا

وملا تويف رحبعم، ملك بعده وعلى قاعدته، ابنه أخيا ثالث سنني، فيكون وفاة أفيا يف أواخر سنة مخس وتسعني 
ليت هي بني الفاء والذال على مقتضى اللغة العربانية وأفيا بفتح اهلمزة وكسر الفاء ا -ومخس مائة لوفاة موسى 

  . -وتشديد الياء املثناة من حتتها مث ألف 
  أسا

: وملا تويف أفيا ملك بعده ابنه أسا إحدى وأربعني سنة، وخرج على أسا عدو فهزم اهللا العدو، بني يدي أسا، وقيل
أسا يف أواخر سنة ست وثالثني وستمائة لوفاة من اهلنود، أقول فكانت وفاة : إن العدو كان من احلبشة، وقيل

  أسا بضم اهلمزة وفتح السني املهملة مث ألف -موسى 
  يهوشافاط

  .يهوشافاط مخساً وعشرين سنة: مث ملك بعد أسا ابنه
وكان عمر يهوشافاط ملا ملك، مخساً وثالثني سنة، وكان يهوشافاط رجال صاحلاً كثري العناية بعلماء بين إسرائيل، 

على يهوشافاط من ولد العيص، وجاءا يف مجع عظيم، وخرج يهوشافاط لقتاهلم، فألقى اهللا بني أعدائه الفتنة،  وخرج
واقتتلوا فيما بينهم، حىت امنحقوا وولوا منهزمني، فجمع يهوشافاط منهم غنائم كثرية، وعاد هبا إىل القدس مؤيداً 

 -تكون وفاته يف أواخر سنة إحدى وستني وستمائة منصوراً، واستمر يف ملكه مخساً وعشرين سنة، وتويف، ف
ويهوشافاط بفتح الياء املثناة من حتتها وضم اهلاء وسكون الواو وفتح الشني املعجمة وبعدها ألف مث فاء وألف مث 

  .طاء مهملة
  يهورام

نني، فيكون وفاته يف مث ملك بعد يهوشافاط ابنه يهورام وكان عمر يهورام ملا ملك اثنتني وثالثني سنة، وملك مثاين س
ويهورام بفتح الياء املثناة من حتتها وضم اهلاء وسكون الواو وراء مهملة مث ألف  -أواخر سنة تسع وستني وستمائة 

  .وميم
  أحزياهو

وملا مات يهورام ملك بعده ابنه أحزياهو، وكان عمره ملا ملك اثنتني وأربعني سنة، وملك سنتني، فيكون وفاته يف 
وأحزياهو بفتح اهلمزة واحلاء املهملة وسكون الزاي املعجمة مث مثناة من  -دى وسبعني وستمائة، أواخر سنة إح

  .حتتها مث ألف وهاء وواو

  عثليا هو



مث كان بعد أحزياهو فترة بغري ملك، وحكمت يف الفترة املذكورة امرأة ساحرة، أصلها من جواري سليمان عليه 
داود فأفنتهم، وسلم منها طفل أخفوه عنها، وكان اسم الطفل يؤاش بن السالم، وامسها عثليا هو وتتبعت بين 

  .أحزيو، واستولت عثليا هو كذلك سبع سنني، فيكون آخر الفترة
  عثليا هو يؤاش

وعدم عثليا هو يف أواخر سنة مثان وسبعني وستمائة لوفاة موسى عليه السالم، مث ملك بعد عثليا هو يؤاش وهو ابن 
ة الثالثة والعشرين من ملكه، رمم بيت املقدس، وجدد عمارته، وملك يؤاش أربعني سنة، سبع سنني، ويف السن

بضم املثناة من حتتها مث مهزة وألف وشني : ويؤاش -فيكون وفاته يف أواخر سنة مثاين عشرة وسبع مائة لوفاة موسى 
  . -معجمة 
  أمصيا

مخس : عشرين سنة، وملك تسعاً وعشرين سنة، وقيلمث ملك بعد يؤاش ابنه أمصيا هو، وكان عمره ملا ملك مخساً و
وأمصيا هو بفتح  -عشرة، وقتل، فيكون موته يف أواخر سنة سبع وأربعني وسبعمائة لوفاة موسى عليه السالم 

  .اهلمزة وفتح امليم وسكون الصاد املهملة ومثناة من حتتها وألف وهاء وواو
  عزياهو

ت عشرة سنة، وملك اثنتني ومخسني سنة، وحلقه الربص، وتنغصت مث ملك بعده عزياهو وكان عمره ملا ملك س
عليه أيامه، وضعف أمره يف آخر وقت، وتغلب عليه ولده يومث، فيكون وفاة عزياهو يف أواخر سنة تسع وتسعني 

  .وبضم العني املهملة وتشديد الزاي املعجمة مث مثناة من حتتها وألف وهاء ووا: وعزياهو -وسبع مائة لوفاة موسى 
  يومث

مث ملك بعد عزياهو ابنه يومث، وكان عمر يومث ملا ملك مخساً وعشرين سنة، وملك ست عشرة سنة، فيكون وفاته 
 -بضم املثناة من حتتها وسكون الواو وقح الثاء املثلثلة مث ميم : ويومث -يف سنة مخس عشرة ومثامنائة لوفاة موسى 

  .م على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىلإن يف أيامه كان يونس النيب عليه السال: وقيل
  آحز

ويف السنة . عشرين سنة، وملك ست عشرة سنة -وملا تويف يومث ملك بعده ابنه آحز، وكان عمر آحز ملا ملك 
الرابعة من ملكه قصده ملك دمشق، وامسه رصني وكان أشعيا النيب يف أيام آحز فبشر آحز أن اهللا تعاىل يصرف 

وآحز هبمزة ممدودة  -ذلك، فيكون وفاة آحز، يف أواخر سنة إحدى وثالثني ومثان مائة رصني بغري حرب، فكان ك
  .ممالة وحاء مهملة ممالة أيضاً مث زاي معجمة

  حزقيا
حزقيا، وكان رجال صاحلاً مظفراً، وملا دخلت السنة السادسة من ملكه، : وملا تويف آحز املذكور ملك بعده ابنه

ألسباط الذين قدمنا ذكرهم عند ذكر رحبعم بن سليمان، وحنن نذكرهم اآلن انقرضت دولة اخلوارج، ملوك ا
السنة السادسة من ملك حزقيا، مث إذا فرغنا من ذكرهم، : خمتصراً من أوهلم إىل حني انتهوا يف هذه السنة، أعين

على  -ليمان بعد وفاة س -إن ملوك األسباط املذكورين، خرجوا : نعود إىل ذكر حزقيا، ومن ملك بعده، فنقول
رحبعم بن سليمان، يف أوائل سنة ست وسبعني ومخسمائة، وانقرضوا يف سنة سبع وثالثني ومثامنائة، فيكون مدة 

يربعم ونوذب وبعشو وإيال، وزمري وبين : ملكهم مائتني وإحدى وستني سنة، وعددهم سبعة عشر ملكاً، وهم
ويربعم آخر وبقحيوء، وياقح وهو شاع، وملك  وعمري وآحؤب، وأحزيو وياهورا، وياهو، ويهوياحاز ويؤاش



املذكورون يف املدة املذكورة أعين مائتني وإحدى وستني سنة تقريباً، وقد ذكر لكل واحد منهم املدة اليت هلك 
فيها، ومجعنا تلك املدد، فلم يطابق ذلك التفصيل هذه اجلملة املذكورة، فأضربنا عن ذكر تفصيل مدة ما ملك كل 

فهو يربعم، فكان من عبيد سليمان بن داود، وكان يربعم ) أما أوهلم: ونذكر شيئاً من أخباره، فنقولواحد منهم، 
املذكور كافراً، فلما ملك أظهر الكفر وعبادة األوثان، ويف السنة الثامنة عشر من ملك يربعم تويف رحبعم بن 

  .سليمان
  .وأما ثانيهم نؤذب، فهو ابن يربعم املذكور

إيال فهو ابن بعشو املذكور، وكان مقدم جيشه : وأما رابعهم. شو فهو ابن آخيا من سبط يشوخروأما ثالثهم بع
  .زمري، فقتل إيال وتوىل زمري مكانه

وأما . فإنه ويل امللك مخس سنني بشركة عمري: وأما سادسهم تبين. زمري املذكور، أحرق يف قصره: وخامسهم
وعمري املذكور هو الذي بين صبصطية، وجعلها دار . لك مبفردهفإنه بعد موت تبين استقل بامل: سابعهم عمري

: وأما تاسعهم أحزبو. فهو ابن عمري، وقتل يف حرب كانت بينه وبني صاحب دمشق: وأما ثامنهم أحؤب. ملكه
فهو وأخو أحزيو : وأما عاشرهم ياهورام. فهو ابن أحؤب املذكور، وكان موته بأن سقط من روشن له فات

فهو ابن : وأما ثاين عشرهم يهوياحاز. فهو ابن منشي: وأما حادي عشرهم ياهو. يف أيامه الغالء املذكور، وكان
فهو ابن يؤاش، وقوي : وأما رابع عشرهم يربعم الثاين. فهو ابن يهوياحاز: ثالث عشرهم يؤاش: وأما. ياهو املذكور

محاة إىل كنسر، وعلى عهده كان  يف مدة ملكه، وارجتع عدة من قرى بين إسرائيل، كانت قد خرجت عنهم من
وأما خامس عشرهم يقحيوء فإن مدته مل تطل، وأما سادس عشرهم باقح، فعلى أيامه . يونس النيب عليه السالم

حضر ملك اجلزيرة وغزا األسباط املذكورين، وأخذ منهم مجاعة إىل بلده، وأجلى بعضهم إىل خراسان، وأما سابع 
ملا توىل أطاع صاحب اجلزيرة، وامسه سلمناصر وقيل فلنصر، وبقي هو شاع يف عشرهم هو شاع، فهو ابن إيال، و

طاعته تسع سنني، مث عصاه، فأرسل صاحب اجلزيرة املذكور، وحاصره ثالث سنني، وفتح بلده صبصطية، وأجاله 
سلم وقوه إىل بلد خراسان، وأسكن موضعهم السامرة وكان ذلك يف السنة السادسة من ملك حزقيا، فانضم من 

  .من األسباط إىل حزقيا، ودخلوا حتت طاعته
  سنحاريب

وملك حزقيا تسعاً وعشرين سنة، وكان عمره ملا ملك عشرين سنة، وكان من الصلحاء الكبار، وكان قد فرغ 
عمره قبل موته خبمس عشرة سنة، فزاده اهللا تعاىل يف عمره مخس عشرة سنة، وأمره أن يتزوج وأخربه بذلك نيب 

ويف أيام ملك حزقيا، قصده سنحاريب ملك اجلزيرة، فخذله اهللا تعاىل، ووقعت الفتنة يف عسكره . هكان يف زمان
فوىل راجعاً، مث قتله اثنان من أوالده يف نينوى، وكان أشعيا النيب قد أخرب بين إسرائيل أن اهللا تعاىل يكفيهم شر 

إىل جبال املوصل، مث سار إىل القدس، فأمنا حبزقيا، سنحاريب بغري قتال، مث إن ولديه اللذين قتاله يف نينوى، هربا 
  .وكان امسهما اذرماخل وشراصر

  أسرحدون
وملك بعد سنحاريب ابنه اآلخر، وامسه اسرحدون، وعظم بذلك أمر حزقيا، وهادنته امللوك، وملك حسبما ذكرنا 

حزقيا  -اة موسى عليه السالم تسعاً وعشرين سنة، وتويف، فيكون وفاة حزقيا يف أواخر سنة ستني ومثامنائة لوف



  . -بكسر احلاء املهملة وسكون الزاي املعجمة وكسر القاف وتشديد الياء املثناة من حتتها مث ألف 
  منشا

مث ملك بعده ابنه منشا، وكان عمره ملا ملك اثنيت عشرة سنة، فعصى ملا متلك، وأظهر العصيان والفسق والطغيان 
  .غزاه صاحب اجلزيرة مدة اثنتني وعشرين سنة من ملكه،

مث إن منشا أقلع عما كان منه، وتاب إىل اهللا توبة نصوحاً حىت مات، وكانت مدة ملكه مخساً ومخسني سنة، فيكون 
منشا مبيم مل يتحقق حركتها ونون مفتوحة وشني معجمة مشددة  -وفاته يف أواخر سنة تسعمائة ومخس عشرة 

آمون  -ون وفاته يف أواخر سنة سبع عشرة وتسع مائة لوفاة موسى مث ملك بعده ابنه آمون سنتني، فيك -وألف 
مث ملك بعده ابنه يوشيا، وملا ملك أظهر الطاعة والعبادة، وجدد عمارة  -هبمزة ممالة وميم مضمومة مث واو ونون 

 وملك يوشيا املذكور إحدى وثالثني سنة، فيكون وفاته يف أواخر سنة مثان وأربعني. بيت املقدس، وأصلحه
  .يوشيا بضم املثناة من حتتها وسكون الواو وكسر الشني املعجمة وتشديد املثناة من حتتها مث ألف -وتسعمائة 

  مث ملك بعده ابنه

  يهوياحوز

وملا ملك يهوياحوز، غزاه فرعون مصر وأظنه فرعون األعرج، وأخذ يهوياحوز أسرياً إىل مصر فمات هبا، وكانت 
أعين سنة مثان وأربعني وتسعمائة أو بعدها  -نقضاء مدة ملكه يف السنة املذكورة مدة ملكه ثالثة أشهر، فيكون ا

  . -بقليل 
  يهوياقيم

وهي سنة  -وملا أسر يهوياحوز، ملك بعده أخوه يهوياقيم، ويف السنة الرابعة من ملكه توىل خبت نصر على بابل 
من مدد واليات حكام بين إسرائيل،  وذلك على حكم ما اجتمع لنا -اثنتني ومخسني وتسعمائة لوفاة موسى 

إن من وفاة موسى عليه السالم، إىل ابتداء ملك خبت : والفترات اليت كانت بيتهم، وأما ما اختاره املؤرخون فقالوا
نصر، تسعمائة ومثانية وسبعني سنة ومائتني ومثانية وأربعني يوماً، وهو يزيد على ما اجتمع لنا من املدد املذكورة فوق 

رين سنة، وهو تفاوت قريب، وكأن هذا النقص إمنا حصل من إسقاط اليهود كسورات املدد املذكورة، ست وعش
  .بل ال بد من أشهر وأيام مع ذلك -مثال  -فإنه من املستبعد أن ميلك الشخص عشرين سنة، أو تسع عشرة سنة 

  خبت نصر

أعين ستاً وعشرين  -القدر املذكور فلما ذكروا لكل شخص مدة صحيحة ساملة من الكسر، نقصت مجلة السنني 
وكان ابتداء والية  -إن شاء اهللا تعاىل  -وحيث انتهينا إىل والية خبت نصر، فنؤرخ منه ما بعده  -سنة وكسوراً 

  .خبت نصر يف سنة تسع وسبعني وتسعمائة لوفاة موسى عليه السالم
ففتحها وقتل  -قبالة املوصل، بينهما دجلة  وهي مدينة -ويف السنة األوىل من والية خبت نصر، سار إىل نينوى 

  .أهلها وخرهبا
سار خبت نصر باجليوش إىل الشام، وغزا بين  -وهي السابعة من ملك يهوياقيم  -ويف السنة الرابعة من ملكه 

يهوياقيم ودخل حتت طاعته، فبقاه خبت نصر على ملكه، وبقي يهوياقيم حتت طاعة خبت نصر . إسرائيل، فلم حياربه
ث سنني، مث خرج عن طاعته، وعصى عليه، فأرسل خبت نصر وأمسك يهوياقيم، وأمر بإحضاره إليه فمات ثال



يهوياقيم يف الطريق من اخلوف، فتكون مدة يهوياقيم حنو إحدى عشرة سنة، ويكون انقضاء ملك يهوياقيم يف أوائل 
م اهلاء وواو ساكنة وياء مثناة من حتتها وألف يهوياقيم بفتح املثناة من حتتها وض -سنة مثان البتداء ملك خبت نصر 

  .وقاف مكسورة، وياء مثناة من حتتها ساكنة وميم
فأقام خينيو موضع أبيه مائة يوم، مث أرسل  -وهو خينيو  -ملا أخذ يهوياقيم املذكور إىل العراق، استخلف مكانه ابنه 

ح اخلاء املعجمة وسكون النون، وضم املثناة من حتتها، خينيو بفتح املثناة من حتتها وفت -خبت نصر من أخذه إىل بابل 
  .مث واو

وملا أخذ خبت نصر خينيو إىل العراق أخذ معه أيضاً مجاعة من علماء بين إسرائيل، من مجلتهم دانيال وحزقال النيب، 
ك وهو من نسل هارون، وحال وصول خينيو سجنه خبت نصر، ومل يربح مسجوناً حىت مات خبت نصر، وملا أمس

  .خبت نصر خينيو نصب مكانه على بين إسرائيل عم خينيو املذكور، وهو صدقيا
  صدقيا

واستمر صدقيا حتت طاعة خبت نصر، وكان إرميا النيب يف أيام صدقيا، فبقي يعظ صدقيا وبين إسرائيل، ويهددهم 
  .ببخت نصر، وهم ال يلتفتون

خبت نصر باجليوش، ونزل على بارين ورفنية، ويف السنة التاسعة من ملك صدقيا عصى على خبت نصر، فسار 
بفتح النون وضم الباء املوحدة وسكون الواو وفتح الزاي والراء  -وبعث اجليوش مع وزيره، وامسه نبو زرذون 

إىل حصار صدقيا بالقدس، فسار  -املهملة وسكون األلف وضم الذال املعجمة وسكون الواو ويف آخرها نون 
حاصر صدقيا مدة سنتني ونصف، أوهلا عاشر متوز من السنة التاسعة مللك صدقيا، وأخذ الوزير الكذكور باجليش و

بعد حصاره املدة املذكورة القدس بالسيف، وأخذ صدقيا أسرياً، وأخذ معه مجلة كثرية من بين إسرائيل، وأحرق 
  .القدس، وهدم البيت الذي بناه سليمان، وأحرقه وأباد بين إسرائيل قتال وتشريداً

  .ن مدة ملك صدقيا حنو إحدى عشرة سنة، وهو آخر ملوك بين إسرائيلفكا
فإمنا كان له الرئاسة بيت  -على ما سنذكره  -وأما من توىل بعده من بين إسرائيل، بعد إعادة عمارة بيت املقدس 

 املقدس فحسب، ال غري ذلك، فيكون انقضاء ملوك بين إسرائيل، وخراب بيت املقدس على يد خبت نصر سنة
عشرين من والية خبت نصر تقريباً، وهي السنة التاسعة والتسعون وتسعمائة لوفاة موسى عليه السالم، وهي أيضاً 

سنة ثالث ومخسني وأربعمائة مضت من عمارة بيت املقدس، وهي مدة لبثه على العمارة، واستمر بيت املقدس 
  .خراباً سبعني سنة، مث عمر على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل

وإىل هنا انتهى نقلنا عن كتب اليهود املعروفة باألربعة والعشرين املتواترة عندهم، وقربنا يف ضبط هذه األمساء غاية 
ما أمكننا، فإن فيها أحرفاً ليست من حروف العربية، وفيها إماالت ومدات ال ميكن أن تعلم بغري مشافهة، لكن ما 

  .لكذكرناه من الضبط، هو أقرب ما ميكن، فليعلم ذ
إن خبت نصر ملا غزا القدس وخربه وأباد بين إسرائيل، هرب من بين إسرائيل : ومن جتارب األمم البن مسكويه قال

هؤالء عبيدي، وقد هربوا : مجاعة، قاموا مبصر عند فرعون، فأرسل خبت نصر إىل فرعون مصر يطلبهم منه، وقال
ا هم أحرار، وكان هذا هو السبب لقصد خبت نصر ليس هم بعبيدك، وإمن: إليك، فلم يسلمهم فرعون مصر، وقال

  .غزو مصر، وهرب منهم مجاعة إىل احلجاز، وأقاموا مع العرب
إن خبت نصر ملا فرغ من خراب القدس وبين إسرائيل، قصد مدينة صور، فحاصرها مدة، : من كتاب أيب عيسى

اهللا تعاىل على تلك السفن رحياً، فغرقت  وإن أهل صور جعلوا مجيع أمواهلم يف السفن، وأرسلوها يف البحر، فسلط



  .أمواهلم عن آخرها
وجد خبت نصر يف حصارها، وحصل لعسكره منهم جراحات كثرية وقتل، وما زال على ذلك حىت ملكها 

  .بالسيف، وقتل صاحب صور، لكنه مل جيد فيها من املكاسب ماله صورة
تصر خبت نصر عليه، ومتله وصلبه، وحاز أموال مصر مث سار خبت نصر إىل مصر، والتقى هو وفرعون األعرج، فان

وذخائرها، وسبا من كان مبصر من القبط وغريهم، فصارت مصر بعد ذلك خراباً أربعني سنة، مث غزا بالد املغرب، 
وأما بيت املقدس . إن شاء اهللا تعاىل -مع ملوك الفرس . وعاد إىل بالده ببابل، وسنذكر أخبار خبت نصر ووفاته

وقد اختلف  -وامسه عند اليهود كريش  -ر بعد لبثه على التخريب سبعني سنة، وعمره بعض ملوك الفرس فإنه عم
بل هو هبمن املذكور، وهو األصح، ويشهد لصحة ذلك : دارا بن هبمن، وقيل: فقيل. من هو؟: يف كريش املذكور

  .س إن شاء اهللا تعاىلكتاب إشعيا على ما سنذكر ذلك عند ذكر أزدشري هبمن املذكور مع ملوك الفر
وملا عادت عمارة بيت املقدس، تراجعت إليه بنو إسرائيل من العراق وغريه، وكانت عمارته يف أول سنة سبعني 

وملا تراجعت بنو إسرائيل إىل القدس كان من مجلتهم عزير وكان بالعراق، وقدم معه من . البتداء والية خبت نصر
لعلماء وغريهم، وترتب مع عزير يف القدس مائة وعشرون شيخاً من علماء بين بين إسرائيل ما يزيد على ألفني من ا

  .إسرائيل
وكانت التوراة قد عدمت منهم إذ ذاك، فمثلها اهللا تعاىل يف صدر العزير، ووضعها لبين إسرائيل يعرفوهنا حبالهلا 

  .وحرامها، فأحبوه حباً شديداً، وأصلح العزير أمرهم، وأقام بينهم على ذلك
إن العزير لبث مع بين إسرائيل يف القدس يدبر أمرهم، حىت تويف بعد مضي أربعني سنة لعمارة : كتب اليهودمن 

فيكون وفاة العزير سنة ثالثني ومائة البتداء والية خبت نصر، واسم العزير بالعربانية عزرا وهو : أقول. بيت املقدس
  .من ولد فتحاس بن العزر بن هارون بن عمران

إن الذي توىل رئاسة بين إسرائيل ببيت املقدس بعد العزير مشعون الصديق وهو أيضاً من نسل : يهودومن كتب ال
  .هارون

صار هلم حكام منهم، وكانوا حتت حكم . من كتاب أيب عيسى إن بين إسرائيل ملا تراجعوا إىل القدر بعد عمارته
وغلبت . ومخس وثالثني لوالية خبت نصر ملوك الفرس، واستمروا كذلك حىت ظهر اإلسكندر يف سنة أربع مائة

اليونان على الفرس، ودخلت حينئذ بنو إسرائيل حتت حكم اليونان، وأمام اليونان من بين إسرائيل والة عليهم، 
وكان يقال للمتويل عليهم هرذوس، وقيل هريوذس، واستمر بنو إسرائيل على ذلك حىت خرب بيت املقدس 

إسرائيل على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل ولنرجع إىل ذكر من كان من األنبياء يف اخلراب الثاين، وتشتت منه بنو 
  .أيام بين إسرائيل

  ذكر يونس بن مىت

  عليه السالم

كذا ذكره ابن األثري يف الكامل . ومىت أم يونس عليه السالم، ومل يشتهر نيب بأمه غري عيسى ويونس عليهما السالم
يل إنه من بين إسرائيل، وإنه من سبط بنيامني، وقيل إن يونس املذكور كانت بعثته يف ترمجة يونس املذكور، وقد ق

بعد يومث ابن عزياهو أحد ملوك بين إسرائيل املقدم الذكر، وكانت وفاة يومث يف سنة مخس عشرة ومثامنائة لوفاة 
  .موسى عليه السالم



وكانوا يعبدون  -قبالة املوصل، بينهما دجلة  وبعث اهللا تعاىل يونس املذكور يف تلك املدة إىل أهل نينوى وهي
  .األصنام، فنهاهم وأوعدهم العذاب يف يوم معلوم إن مل يتوبوا، وضمن ذلك عن ربه عز وجل

فلما أظلهم العذاب آمنوا، فكشفه اهللا عنهم، وجاء يونس لذلك اليوم، ومل ير العذاب حل، وال علم بإمياهنم، 
: ودخل يف سفينة من سفن دجلة، فوقفت السفينة، ومل تتحرك، فقال رئيسها: ريبقال ابن سعيد املغ. فذهب مغاضباً

فيكم من له ذنب؟ وتسامهوا على من يلقونه يف البحر، ووقعت املسامهة على يونس، فرموه، فالتقمه احلوت، وسار 
  .به إىل األبلة، وكان من شأنه ما أخرب اهللا تعاىل به يف كتابه العزيز

  ذكر إرميا

  سالمعليه ال

قد تقدم عند ذكر صدقيا أن إرميا كان يف أيامه، وبقي إرميا يأمر بين إسرائيل بالتوبة، ويتهددهم ببخت نصر، وهم 
  .ال يلتفتون إليه

فلما رأى أهنم ال يرجعون عما هم فيه، فارقهم إرميا واختفى حىت غزاهم خبت نصر وخرب القدس حسبما تقدم 
  .ذكره

إن اهللا تعاىل أوحى إىل إرميا إين عامر بيت املقدس، فاخرج إليها، فخرج إرميا وقدم إىل : من تاريخ ابن سعيد املغريب
سبحان اهللا، أمرين اهللا أن أنزل هذه البلدة، وأخربين أنه عامرها فمىت يعمره؟ : القدس، وهي خراب، فقال يف نفسه

  .عامومىت حيييها اهللا بعد موهتا؟ مث وضع رأسة فنام، ومعه محاره وسلة فيها ط
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على " وكان من قصته ما أخرب اهللا تعاىل به يف حمكم كتابه العزيز يف قوله تعاىل 

قال أىن حيي هذه اهللا بعد موهتا فأماته اهللا مائة عام مث بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يوم قال . عروشها
ك مل يتسنه وانظر إىل محارك ولنجعلك آية للناس وانظر إىل العظام كيف بل لبثت مائة فانظر إىل طعامك وشراب

وقد قيل إن "  ٢٥٩: البقرة" " أعلم أن اهللا على كل شيء قدير : ننشرها مث نكسوها حلماً فلما تبني له قال
  .صاحب القصة هو العزير واألصح أنه إرميا

  ذكر نفل التوراة
ملا ملك اإلسكندر، وقهر : انية إىل اللغة اليونانية من كتاب أيب عيسى قالوغريها من كتب األنبياء من اللغة العرب

وتوالت ملوك اليونان بعد اإلسكندر، . الفرس، وعظمت مملكة اليونان صار بنو إسرائيل وغريهم حتت طاعتهم
ن نذكر على ما سنذكر ذلك إن شاء اهللا تعاىل يف الفصل الثالث، ولك -وكان يقال لكل واحد منهم بطلميوس 

ملا مات اإلسكندر، ملك بعده بطليموس بن الغوس عشرين سنة، مث : منهم هاهنا ما تدعو احلاجة إىل ذكره فنقول
ملك بعده بطليموس حمب أخيه، وهو الذي نقلت إليه التوراة وغريها من كتب األنبياء، من اللغة العربانية إىل اللغة 

إن بطلميوس الثاين : قال أبو عيسى. ين سنة مضت ملوت اإلسكندرفيكون نقل التوراة بعد عشر: أقول. اليونانية
حمب أخيه املذكور، ملا توىل وجد مجلة من األسرى، منهم حنو ثالثني ألف نفس من اليهود، فأعتقهم كلهم، وأمرهم 

بين بالرجوع إىل بالدهم، ففرح بنو إسرائيل بذلك، وأكثروا له من الدعاء والشكر، وأرسل رسوال وهدايا إىل 
إسرائيل املقيمني بالقدس، وطلب منهم أن يرسلوا إليه عدة من علماء بين إسرائيل، لنقل التوراة وغريها إىل اللغة 

  .اليونانية، فسارعوا إىل امتثال أمره



على أن يبعثوا إليه من . مث إن بين إسرائيل تزامحوا على الرواح إليه، وبقي كل منهم خيتار ذلك، واختلفوا، مث اتفقوا
  .كل سبط من أسباطهم ستة نفر فبلغ عددهم اثنني وسبعني رجال

فلما وصلوا إىل بطلميوس املذكور، أحسن قراهم، وصريهم ستاً وثالثني فرقة، وخالف بني أسباطهم، وأمرهم 
، فترمجوا له ستاً وثالثني نسخة بالتوراة، وقابل بطلميوس بعضها ببعض، فوجدها مستوية مل ختتلف اختالفاً يعتد به

  .وفرق بطلميوس النسخ املذكورة يف بالده، وبعد فراغهم من الترمجة أكثر هلم الصالت، جهزهم إىل بلدهم
وسأله املذكورون يف نسخة من تلك النسخ، فأسعفهم بنسخة، فأخذها املذكورون، وعادوا هبا إىل بين إسرائيل 

  .ببيت املقدس
توراة وأثبتهما، وقد تقدمت اإلشارة إىل هذه النسخة، وإىل فنسخة التوراة املنقولة لبطلميوس حينئذ أصح نسخ ال

  .النسخة اليت بيد اليهود اآلن، وإىل نسخة السامرية يف مقدمة هذا الكتاب، فأغىن عن اإلعادة
  ذكر زكريا وابنه حيىي

  عليهما السالم

ذكره اهللا تعاىل يف كتابه  زكريا من ولد سليمان بن داود عليهما السالم، وكان نبياً: من كتاب ابن سعيد املغريب
وكان جناراً، وهو الذي كفل مرمي أم عيسى، وكانت مرمي بنت عمران بن ماتان من ولد سليمان بن : العزيز، قال

وامسها إيساع فكانت زوج زكريا خالة مرمي، . داود، وكانت أم مرمي امسها حنة وكان زكريا متزوجاً أخت حنة
  .ولذلك كفل زكريا مرمي

وكان ال يدخل على مرمي . مرمي بىن هلا زكريا غرفة يف املسجد، فانقطعت مرمي يف تلك الغرفة للعبادةفلما كربت 
  .غري زكريا فقط

وأرسل اهللا تعاىل جرييل فبشر زكريا بيحىي مصدقاً بكلمة من اهللا، تعين عيسى بن مرمي، مث أرسل اهللا تعاىل جربيل و 
بلت خالتها إيساع بيحىي، وولد حيىي قبل املسيح بستة أشهر، مث نفخ يف جيب مرمي، فحبلت بعيسى، وكانت قد ح

فلما علمت اليهود أن مرمي ولدت من غري بعل اهتموا زكريا هبا، وطلبوه، فهرب واختفى يف . ولدت مرمي عيسى
 شجرة عظيمة، فقطعوا الشجرة وقطعوا زكريا معها، وكان عمر زكريا حينئذ حنو مائة سنة، وكأن قتله بعد والدة

  .املسيح، وكانت والدة املسيح ملضي ثالمثائة وثالث سنني لإلسكندر، فيكون مقتل زكريا بعد ذلك بقليل
وأما حيىي ابنه فإنه نبئ صغرياً، ودعا الناس إىل عبادة اهللا، ولبس حيىي الشعر، واجتهد يف العبادة حىت حنل جسمه 

و احلاكم على بين إسرائيل بنت أخ وأراد أن وكان عيسى بن مرمي قد حرم نكاح بنت األخ؛ وكان هلرذوس وه
يتزوجها حسبما هو جائز يف دين اليهود فنهاه حيىي عن ذلك، فطلبت أم البنت من هرذوس أن يقتل حيىي، فلم جيبها 

  .إىل ذلك، فعاودته، وسألته البنت أيضاً، وأحلتا عليه، فأجاهبما إىل ذلك وأمر بيحىي، فذبح لديهما
فع املسيح مبدة يسرية، ألن عيسى عليه السالم إمنا ابتدأ بالدعوة ملا صار له ثالثون سنة؛ وملا وكان قتل حيىي قبل ر

وخرج من هنر . أمره اهللا أن يدعو الناس إىل دين النصارى، غمسه حيىي يف هنر األردن، ولعيسى حنو ثالثني سنة
  .األردن، وابتدأ بالدعوة

بح حيىي كان بعد مضي ثالثني سنة من عمر عيسى، وقبل رفعه، ومجيع ما لبث املسيح بعد ذلك ثالث سنني، فذ
وكان رفع عيسى بعد نبوته بثالث سنني، والنصارى تسمي حيىي املذكور يوحنا املعمدان لكونه عمد املسيح حسبما 



  .ذكر
  ذكر عيسى بن مرمي

  عليه السالم

دعت بذلك، ونذرت إن رزقها اهللا أما مرمي فاسم أمها حنة زوج عمران وكانت حنة ال تلد، واشتهت الولد، ف
ولداً، جعلته من سدنة بيت املقدس، فحبلت حنة، وهلك زوجها عمران، وهي حامل، فولدت بنتا ومستها مرمي، 

دونكم هذه املنذورة، فتنافسوا فيها : مث محلتها وأتت هبا إىل املسجد، ووضعتها عند األحبار وقالت. العابدة: ومعناه
  .أنا أحق هبا ألن خالتها زوجيت: فقال زكريا -ن من أئمتهم وكا -ألهنا بنت عمران 

فأخذها زكريا، وضمها إىل إيساع خالتها، فلما كربت مرمي أفرد هلا زكريا غرفة حسبما تقدم ذكره، وأرسل اهللا 
 جربيل، فنفخ يف مرمي فحبلت بعيسى، وولدته يف بيت حلم وهي قرية قريبة من القدس سنة أربع وثالمثائة لغلبة

وأخذوا احلجارة "  ١١٧مرمي " " لقد جئت شيئاً فرياً : " وملا جاءت مرمي بعيسى حتمله، قال هلا قومها. اإلسكندر
إين عبد اهللا آتاين الكتاب، وجعلين نبياً، وجعلين " فقال  -لريمجوها، فتكلم عيسى وهو يف املهد معلقاً يف منكبها 

  .ما مسعوا كالم ابنها تركوها، فل"  ٣١ - ٣٠: مرمي" " مباركاً أينما كنت 
وكان . مث إن مرمي أخذت عيسى، وسارت به إىل مصر، وسار معه ابن عمها يوسف ابن يعقوب بن ماتان النجار

يوسف املذكور جناراً حكيماً، ويزعم بعضهم أن يوسف املذكور كان قد تزوج مرمي، لكنه مل يقرهبا، وهو أول من 
، وسار معها إىل مصر، وأقاما هناك اثنيت عشرة سنة مث عاد عيسى وأمه إىل  أنكر محلها، مث علم وحتقق براءهتا

وأقام هبا عيسى حىت بلغ ثالثني سنة، فأوحى اهللا تعاىل إليه وأرسله إىل  -الشام، ونزال الناصرة وهبا مسيت النصارى 
  .الناس

غور املسمى بالشريعة فاعتمد ، من كتاب أيب عيسى وملا صار لعيسى ثالثون سنة، صار إىل األردن، وهو هنر ال
وابتدأ بالدعوة، وكان حيىي بن زكريا هو الذي عمده، وكان ذلك لستة أيام خلت من كانون الثاين ملضي سنة ثالث 

وأظهر عيسى عليه السالم املعجزات، وأحيا ميتاً يقال له عازر بعد ثالثة أيام من موته، . وثالثني وثالمثائة لإلسكندر
وأنزل اهللا تعاىل عليه املائدة . ائراً قيل هو اخلفاش، وأبرأ األكمه واألبرص، وكان ميشي على املاء وجعل من الطني ط

  .، وأوحى إليه اإلجنيل
من كتاب أيب عيسى املغريب وكان عيسى عليه السالم يلبس الصوف والشعر، ويأكل من نبات األرض، ورمبا تقوت 

  .من غزل أمه
ثين عشر رجالً، وهم مشعون الصفا ومشعون القنايب، ويعقوب بن زندي، ويعقوب بن وكان احلواريون الذين اتبعوه ا

حلقي، وقولوس، ومارقوس وأندرواس، ومتريال، ويوحنا، ولوقا، وتوما، ومىت وهؤالء الذين سألوه نزول املائدة، 
البقول ما خال فسأل عيسى ربه عز وجل، فأنزل عليه سفرة محراء مغطاة مبنديل؛ فيها مسكة مشوية، وحوهلا 

الكراث، وعند رأسها ملح، وعند ذنبها خل ومعها مخسة أرغفة على بعضها زيتون، وعلى باقيها رمان ومتر، فأكل 
  .منها خلق كثري ومل تنقص، ومل يأكل منها ذو عاهة إال برئ، وكانت تنزل يوماً وتغيب يوماً أربعني ليلة

من الدنيا، جزع من ذلك فدعا احلواريني، وصنع هلم طعاماً وقال وملا أعلم اهللا املسيح أنه خارج : قال ابن سعيد
أحضروين الليلة، فإن يل إليكم حاجة، فلما اجتمعوا بالليل عشاهم، وقام خيدمهم، فلما فرغوا من الطعام، أخذ 



فقال  من رد علي شيئاً مما أصنع، فليس مين فتركوه حىت فرغ: يغسل أيديهم، وميسحها بثيابه فتعاظموا ذلك فقال
إمنا فعلت هذا ليكون لكم أسوة يب يف خدمة بعضكم بعضاً، وأما حاجيت إليكم؛ فأن جتتهدوا يل يف الدعاء إىل : هلم

فلما أرادوا ذلك ألقى اهللا عليهم النوم، حىت مل يستطيعوا الدعاء، وجعل املسيح يوقظهم و . اهللا أن يؤخر أجلي
سبحان اهللا يذهب بالراعي، : لموه أهنم مغلوبون عن ذلك، فقال املسيحيؤنبهم فال يزدادون إال نوماً وتكاسالً، وأع

ليكفرن يب أحدكم قبل أن يصيح الديك وليبيعين أحدكم بدراهم : احلق أقول لكم: ويتفرق الغنم، مث قال هلم
  .يسرية، ويأكلن مثين

وإىل مجاعة من اليهود  وكانت اليهود قد جدت يف طلبه، فحضر أحد احلواريني إىل هرذوس احلاكم على اليهود
ما جتعلون يل إذا دللتكم على املسيح؟ فجعلوا له ثالثني درمهاً فأخذها ودهلم عليه فرفع اهللا تعاىل املسيح إليه، : وقال

  .وألقى شبهه على الذي دهلم عليه
وفاه اهللا ثالث رفع ومل ميت، وقيل بل ت: وقد اختلفت العلماء يف موته قبل رفعه فقيل: قال ابن األثري يف الكامل

  " .، ٥٥: آل عمران" " إين متوفيك : " سبع ساعات، مث أحياه، وتأول قائل هذا قوله تعاىل: ساعات، وقيل
أنت كنت حتيي املوتى، أفال ختلص : وملا أمسك اليهود الشخص املشبه به ربطوه، وجعلوا يقودونه حببل، ويقولون له

ن عليه الشوك وصلبوه على اخلشب، فمكث على اخلشب ست نفسك من هذا احلبل؟ ويبصقون يف وجهه، ويلقو
ساعات مث استوهبه يوسف النجار من احلاكم الذي كان على اليهود، وكان امسه فيالطوس، ولقبه هرذوس، ودفنه 
: يف قرب كان يوسف املذكور قد أعده لنفسه مث أنزل اهللا املسيح من السماء إىل أمه مرمي وهي تبكي عليه، فقال هلا

اهللا رفعين إليه ومل يصبين إال اخلري، وأمرها فجمعت له احلواريني، فبثهم يف األرض رسالً عن اهللا، وأمرهم أن إن 
يبلغوا عنه ما أمر اهللا به، مث رفعه اهللا إليه، وتفرق احلواريون حيث أمرهم وكان رفع املسيح ملضي ثالمثائة وست 

  .وثالثني سنة من غلبة اإلسكندر على دارا
مىت ولوقا ومرقس ويوحنا، اجتمعوا ومجع كل واحد منهم إجنيالً، : مث إن أربعة من احلواريني وهم: هرستاينقال الش

إين أرسلتكم إىل األمم كما أرسلين أيب إليكم، فاذهبوا وادعوا األمم باسم األب : وخامتة إجنيل مىت أن املسيح قال
  .واالبن روح القدس 

صلى اهللا عليه وسلم مخسمائة ومخس وأربعون سنة تقريباً، وكانت والدة املسيح وكان بني رفع املسيح ومولد النيب 
أيضاً ملضي ثالث وثالثني سنة من أول ملك أغسطس، وملضي إحدى وعشرين سنة من غلبته على قلوبطرا الن 

  .أغسطس ملضي اثنيت عشرة سنة من ملكه، سار من رومية، وملك ديار مصر، وقتل قلوبطرا ملكة اليونان

وبعد إحدى وعشرين سنة من غلبته على قلوبطرا ولد املسيح عليه السالم، وقيل غري ذلك، ولكن هذا هو األقوى، 
  .وكانت مدة ملك أغسطس ثالثاً وأربعني سنه

وعاش املسيح إىل أن رفع ثالثاً وثالثني سنة، فيكون رفع املسيح بعد موت أغسطس بثالث وعشرين سنة، فيكون 
  .ر السنة األوىل من ملك غانيوسرفع املسيح يف أواخ

  .وأما أمة عيسى فهم النصارى، وسيذكرون مع باقي األمم يف الفصل اخلامس إن شاء اهللا تعاىل
وأما مرمي أم عيسى، فإهنا عاشت حنو ثالث ومخسني سنة، ألهنا محلت باملسيح، ملا صار هلا ثالث عشرة سنة، 

  .وبقيت بعد رفعه ست سننيوعاشت معه جمتمعة ثالثاً وثالثني سنة كسراً، 
  ؟؟؟



  ذكر خراب بيت املقدس

  اخلراب الثاين

وهالك اليهود وزوال دولتهم زواالً ال رجوع بعده قد تقدم ذكر عمارة سليمان بن داود لبيت املقدس، وأن 
سليمان عمره، وفرغ منه يف سنة ست وأربعني ومخسمائة لوفاة موسى عليه السالم، مث ذكر، ناغز وخبت نصر 

دس مرة بعد أخرى، حىت خربه وشتت بين إسرائيل يف البالد، وأن ذلك كان ملضي تسع عشرة سنة من ابتداء الق
ملك خبت نصر وهو ملضي سنة تسعمائة وسبع وتسعني لوفاة موسى عليه السالم، وأن بيت املقدس استمر خراباً 

 سنة، أعين يف سنة مثان وستني بعد األلف سبعني سنة، مث عمر، فيكون ابتداء عمارته الثانية ملضي ألف وسبع وستني
لوفاة موسى، وملضي تسع ومثانني سنة من ابتداء ملك خبت نصر، فتكون عمارته يف سنة تسعني من ملك املذكور 

كورش، : والذي عمره هو ملك الفرس أزدشري هبمن، واسم أزدشري هبمن املذكور عند بين إسرائيل كريش، وقيل
  .غري أردشري هبمنإن كريش ملك آخر : وقيل

على الفرس صارت بنو إسرائيل . مث تراجعت إليه بنو إسرائيل، وصاروا حتت حكم الفرس، مث ملا غلبت اليونان
  .حتت حكمهم

: وكان اليونان يولون من بين إسرائيل عليهم نائباً، وكان لقب كل من يتوىل على بين إسرائيل هرذوس، وقيل
  .حىت قتلوا زكريا بعد والدة املسيح، حسبما تقدم ذكره واستمرت بنو إسرائيل كذلك. هريذوس

مث ملا ظهر املسيح، ودعا الناس مبا أمره اهللا به، أراد هرذوس قتله، وكان امسه هرذوس الذي قصد قتل املسيح 
  .فيالطوس

مضت فرفع اهللا عيسى بن مرمي إليه، وكان منه ومنهم ما تقدم ذكره، وكانت والدة املسيح إلحدى وعشرين سنة 
  .من غلبة أغسطس على قلوبطرا

وكانت مدة ملك أغسطس ثالثاً وأربعني سنة، منها قبل ملك مصر اثنيت عشرة سنه، وبعد ملك مصر إحدى 
وثالثني سنة، فيكون عمر املسيح عند موت أغسطس عشر سنني تقريباً، ومجلة ما عاشه املسيح إىل أن رفعة اهللا ثالثاً 

كون رفعه بعد موت أغسطس بنحو ثالث وعشرين سنة والذي ملك بعد أغسطس وثالثني سنة وثالثة أشهر، في
طبياريوس وملك طبياريوس اثنتني وعشرين سنة مث ملك بعد طبياريوس غانيوس فيكون رفع املسيح يف السنة األوىل 

مث  من ملكه، وملك أربع سنني مث ملك بعده قلوذيوس أربع عشرة سنة، مث ملك بعده نارون ثالث عشرة سنة،
  .ملك بعده ملك آخر، قيل امسه أوسباسيانوس وقيل أسفشيثوس، عشر سنني، مث ملك بعده طيطوس

وهنب . ويف السنة األوىل من ملكه، قصد بيت املقدس، وأوقع باليهود، وقتلهم، وأسرهم عن آخرهم، إال من اختفى
ن بين إسرائيل، كأن مل يكن القدس وخربه، وخرب بيت املقدس، وأحرق اهليكل، وأحرق كتبهم وخال القدس م

  .باألمس
ومل تعد هلم بعد ذلك رئاسة وال حكم، وكان ذلك بعد رفع املسيح بنحو أربعني سنة ألن بعد رفع املسيح مضى 

ثالث سنني من ملك غانيوس، وأربع عشرة من قلوذيوس، وثالث عشرة من ملك نارون وعشر من أوسباسيانوس، 
  .ب بيت املقدس اخلراب الثاينومجلة ذلك أربعون سنة، فيكون خرا

وتشتت اليهود التشتت الذي مل يعودوا بعده ألربعني سنة مضت من رفع املسيح، ولثالمثائة وست وسبعني سنة 
مضت من غلبة اإلسكندر، ولثمامنائة وإحدى عشرة سنة مضت البتداء ملك خبت نصر، فيكون لبث بيت املقدس 



ر، أربعمائة وثالثاً ومخسني سنة، مث لبثت على التخريب سبعني سنة، مث على عمارته األوىل إىل حني خربه خبت نص
  .عمر ولبث على عمارته الثانية إىل حني خربه طيطوس التخريب الثاين، سبعمائة وإحدى وعشرين سنة

مث إين وجدت يف كتاب امسه، العزيزي تصنيف احلسن بن أمحد املهليب يف املسالك واملمالك، أن بيت القدس، بعد 
أن خربه طيطوس التخريب الثاين حسبما ذكر تراجع إىل العمارة قليال قليال، واعتىن به بعض ملوك الروم، ومساه 

حىت سارت هالنة أم قسطنطني  -وهي عمارته الثالثة  -إيليا ومعناه بيت الرب، فعمرة ورمم شعثه، واستمر عامراً 
ملسيح صلب عليها، وملا وصلت إىل القدس، بنت كنيسة إىل القدس يف طلب خشبة املسيح اليت تزعم النصارى أن ا

قيامة، على القرب الذي تزعم النصارى أن عيس دفن به، وخربت هيكل بيت املقدس إىل األرض، وأمرت أن يلقي 
يف موضعه مقامات البلد وزبالته فصار موضع الصخرة مزبلة، وبقي احلال على ذلك حىت قدم عمر بن اخلطاب 

ح القدس، فدله بعضهم على موضع اهليكل، فنظفه عمر من الزبائل، وبىن به مسجداً، وبقى ذلك رضي اهللا عنه وفت
املسجد إىل أن توىل الوليد بن عبد امللك األموي، فهدم ذلك املسجد، وبىن على األساس القدمي املسجد األقصى، 

  .وقبة الصخرة
واألمر على ذلك إىل . املعراج، وبعضها قبة السلسلة وبىن هناك قباباً أيضاً، مسى بعضها قبة امليزان، وبعضها قبة

وينبغي أن خيص كالم العزيزي خراب هيكل بيت املقدس : كذا نقله العزيزي والعهدة عليه، أقول. يومنا هذا
بالعمارة اليت كانت على الصخرة خاصة، ألن ذكر صفات املسجد األقصى جاء يف حديث معراج النيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم
صة ما ذكر أن هيكل بيت املقدس عمره سليمان بن داود وبقي عامراً حىت خربه خبت نصر وهو التخريب وخال

األول، مث عمره كورش، وهي عمارته الثانية، وبقي عامراً حىت خربه طيطوس التخريب الثاين، مث تراجع للعمارة 
الثالث، مث عمره عمر بن اخلطاب، وهو قليال قليال، وبقي عامراً حىت خربتة هالنة أم قسطنطني، وهو التخريب 

  .عمارته الرابعة، مث خرب ذلك وعمره الوليد بن عبد امللك، وهي عمارته اخلامسة، وهو على ذلك إىل يومنا هذا
  الفصل الثاين

  ذكر ملوك الفرس

وهم  كانت ملوك الفرس من أعظم ملوك األرض يف قدمي الزمان، ودولتهم وترتيبهم ال مياثلهم يف ذلك غريهم،
  :أربع طبقات
  طبقة أوىل

وعدد . يقال هلم الفيشداذية، ألنه كان يقال لكل واحد منهم فيشداذ، ومعىن هذه اللفظة أول سرية العدل
وأفريذون بن أثقيان،  -أو شهنج، وطمهورث، ومجشيذ، وبيوراسف، وهو الضحاك : الفيشداذية تسعة وهم

قدمية، وقد نقل عن مدد ملكهم وحروهبم أمور يأباها  وهذه الطبقة. ومنوجهر، وفراسياب، وزو، وكرشاسف
وهم : وطبقه ثانية يقال هلم الكيانية. العقل، وميجها السمع فأضربنا عنها لذلك، وذكرنا ما يقرب إىل الذهن صحته
يضاً اجلبار، وعدد الكيانية تسعة أ: الذين يف أول أمسائهم لفظة كي ويف لفظة للتنوية، قيل معناها الروحاين، وقيل

كيقباذ وكيكاؤوس، وكيخسرو، وكيلهراسف، وكيبشتاسف، وكي أزدشري هبمن، ومخاين بنت أزدشري هبمن، : وهم
  .ودارا األول، ودارا الثاين وهو الذي قتله اإلسكندر، واستوىل على ملكه



أشغان  وعددهم أحد عشر، وهم أشغا بن. وطبقة ثالثة وهم بعض ملوك الطوائف ويقال هلذه الطبقة اإلشغانية
وويقال أشك بن أشكان، وسابور بن أشغان، وجور بن أشغان، وبرين األشغاين، وجوذرز األشغاين، ونرسي 

  .األشغاين، وهرمز األشغاين، وأرادوان األشغاين، وخسرو األشغاين، وبالش األشغاين، وأردوان األصغر األشغاين
كسرى، ويقال هلم أيضاً الساسانية، نسبة إىل جدهم وطبقة رابعة وهم األكاسرة، ألن كل واحد منهم كان يقال له 

ساسان، وملك منهم عدة من النساء بعد اهلجرة، واستوىل عليهم غريهم من الفرس، وكان أوهلم أزدشري بن بابك، 
وآخرهم يزد جرد، الذي قتل يف أيام عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، على ما سنقف على أخبارهم مفصال إن شاء 

  .اهللا تعاىل
الطبقة األوىل الفيشداذية من جتارب األمم وعواقب اهلمم أليب علي أمحد بن مسكويه، قال أوشهنج أول من رتب 

امللك ونظم األعمال، ووضع اخلراج، ولقبه فيشداذ وتفسريه أول سرية العدل، وكان ملكه بعد الطوفان مبائيت 
ه إىل الضحاك، كانوا قبل الطوفان، وكذا يقول وقال غريه إن أوشهنج ومن ملك بعد. سنة، كذا ذكر ابن مسكويه

  .الفرس ويزعمون أن ملك ملوكهم مل ينقطع، وينكرون الطوفان، وال يعترفون به

وأوشهنج هو الذي بىن مدينيت بابل والسوس، وكان فاضال حممود السرية : رجعنا إىل كالم ابن مسكويه قال
رأسه التاج، وجلس على السرير مث انقضى ملكه ومل يشتهر والسياسة، ونزل اهلند وتنقل يف البالد، وعقد على 

  .بعده غري طهمورث
وطهمورث من ولد أوشهنج وبينه وبينه عدة آباء، وسلك سرية جده، وهو أول من كتب بالفارسية، وكان على 

مثناة  جبيم مفتوحة وميم ساكنة وشني مكسورة منقوطة وياء -هيئة الديامل ولباسهم، وهلك مث ملك بعده مجشيذ 
  .من حتتها وذال منقوطة

وهو أخو طهمورث ألبويه وجم والقمر، وشيذهو الشعاع، أي شعاع القمر وكذلك أيضاً يسمون خورشيد أي 
شعاع الشمس، ألن خور اسم الشمس، ومجشيذ املذكور ملك األقاليم السبعة، وسلك السرية الصاحلة املتقدمة، 

والكتاب، وأمر أن يالزم كل واحد طبقته وال يتعداها، وأحدث  وزاد عليها ورتب الناس على طبقات كاحلجاب
  .النريوز وجعله عيداً يتنعم الناس فيه

من الكامل البن األثري ووضع لكل أمر من األمور خامتاً خمصوصاً به، فكتب على خامت احلرب الرفق واملداراة، 
ق واألمانة، وعلى خامت املظامل السياسة وعلى خامت اخلراج العدل والعمارة، وعلى خامت الربيد والرسل الصد

  .انتهى كالم ابن األثري. واالنتصاف، وبقيت رسوم تلك اخلواتيم حىت حماها اإلسالم
مث إنه بعد ذلك بدل سريته الصاحلة بأن أظهر التكرب واجلربوت على وزرائه وقواده، وآثر : قال ابن مسكويه

والها بنفسه، وعلم بيوراسب باستيحاش الناس من مجشيذ وتنكر اللذات، وترك كثرياً من السياسات اليت كان يت
  .خواصه عليه، فقصده، وهرب مجشيذ وتبعه بيوراسب حىت ظفر به وقتله بأن أشره مبئشار

مث ملك بيوراسب وكان يقال له الدهاك، ومعناه عشر آفات، فلما عرب قيل الضحاك، وملا ملك ظهر منه شر 
، وسار فيها باجلور والعسف، وبسط يده بالقتل، وسن العشور واملكوس، شديد، وفجور، وملك األرض كلها

واختذ املغنني وامللهيني، وكان على منكبيه سلعتان حيركهما إذا شاء، فادعى أهنما حيتان هتويال على ضعفاء العقول، 
وكان الضحاك قد وكان يسترمها بثيابه، وملا اشتد على الناس جوره، وظلمه، ظهر بأصبهان رجل يقال له كايب، 

إنه كان حداداً، وإن الذي علقه نطع، كان : قتل له ابنني، فأخذ كايب املذكور عصاً، وعلق بطرفها جراباً ويقال
  .يتوقى به النار، وصاح يف الناس ودعاهم إىل جماهدة بيوراسب، فأجابه خلق كثري واستفحل أمره



مسوه درفش كابيان، وملا قوي أمر كايب، قصد بيوراسب وبقي ذلك العلم معظماً عند الفرس، ورصعوه باجلواهر، و
وسأل الناس كايب أن يتملك عليهم، فأىب لكونه ليس من بيت امللك، وأمرهم أن ميلكوا بعض ولد . فهرب منه

مجشيذ، وكان أفريذون بن أثفان من أوالد مجشيذ وكان مستخفياً من الضحاك، فواىف جبماعته إىل كايب، فاستبشر 
ولوه األمر، وصار كايب أحد أعوانه، حىت احتوى أفريذون على منازل بيوراسب وأمواله، وتبعه وأسره الناس به و

  .بدياوند وقتله
وكان النيب إبراهيم اخلليل عليه السالم يف أواخر أيام الضحاك، ولذلك زعم قوم أنه منروذ، وأن منروذ عامل من 

والفرس . اً، فيزعم كل من الفرس واليونان والعرب أنه منهمعماله، وقد اختلف يف الضحاك املذكور اختالفاً كثري
  .جيعلونه قبل الطوفان ألهنم ال يعترفون بالطوفان

مث ملك أفريذون بن أثفيان، وهم من ولد مجشيذ قيل إنه التاسع من ولده، وكان إبراهيم اخلليل يف أول ملك 
لقرآن وملا ملك أفريذون سار يف الناس بأحسن سرية، أفريذون، وقد قيل إن أفريذون هو ذو القرنني، املذكور يف ا

ورد مجيع ما اغتصبه الضحاك على أصحابه، وكان ألفريذون ثالثة أوالد، فقسم األرض بينهم أثالثاً، أحدهم إيرج 
  .وجعل له العراق واهلند واحلجاز، وجعله صاحب التاج والسرير وفوض إليه الوالية على أخويه

الروم وديار مصر واملغرب، والثالث طوج، وجعل له الصني والترك واملشرق مجيعه، فلما شرم وجعل له : والثاين
: مات أفريذون وثب طوج وشرم على إيرج فقتاله واقتسما بالده وملكا األرض، مث نشأ ابن إليرج يقال له

 -وراء مهملة  مبيم مفتوحة ونون مضمومة وواو ساكنة وجيم بني اجليم والشني مكسورة وهاء ساكنة -منوجهر 
وملا قوي منوجهر املذكور سار حنو الترك . فحقد املذكور على عميه ومجع العساكر وتغلب على ملك أبيه إيرج
  .وطلب بدم أبيه، فقتل طوج، مث قتل شرم عميه وأدرك ثأره منهما

وحاصره  مث نشأ من ولد طوج بن أفريذون املذكور فراسياب بن طوج، ومجع العسكر وحارب منوجهر بن إيرج
بطربستان، مث اصطلح وضربا بينهما حداً ال يتجاوزه واحد منهما، وهو هنر يلخ، ويف أيام منوجهر ظهر موسى عليه 

السالم، وذكروا أن فرعون موسى وهو الوليد بن الريان كان عامال ملنوجهر ومطيعاً له، مث هلك منوجهر فتغلب 
  .الدفراسياب على مملكة فارس، وأكثر الفساد وخرب الب

مث ظهر زو بن طهماسب وهو من أوالد منوجهر فتسارع الناس إليه وطرد فراسياب عن مملكة فارس حىت رده إىل 
بال الترك بعد حروب كثرية، وسار زو بأحسن سرية حىت عمر وأصلح ما كان خربه فراسياب، واستخرج للسواد 

كرشاسف من أوالد طوج بن أفريذون، وقد : ههنر، ومساه الزاب وبىن على حافته مدينة، وكان لزو وزير يقال ل
  .انتهت الفيشداذية. حكي أهنما اشتركا يف امللك

  ذكر الطبقة الثانية

وملا هلك كرشاسف ملك بعده كيقباذ بن زو وسلك سرية أبيه، يف اخلري وعمارة البالد، مث هلك كيقباذ، : الكيانية
د على إعدامه، وقتل خلقاً من عظماء البالد، وولد له وملك بعده كيكاؤوس بن كينيه بن كيقباذ املذكور، فتشد

ولد هناية يف اجلمال، وكان يفنت حبسنه ومساه سياوش بسني مهملة مكسورة وياء مثناة من حتتها وألف وواو 
  .مكسورة وشني منقوطة

كما ينبغي، مث إن أباه كيكاؤوس سلمه إىل رستم الشديد، الذي كان نائباً على سجستان ومملكتها، فرىب سياوش 
وأتى به إىل والده وهو هناية يف األدب والفروسية، ففرح به والده فرحاً عظيماً، وواله مملكته، وكان لكيكاؤوس 



زوجة مبدعة يف احلسن، فهويت سياوش وأعلمته، فامتنع ومل تزل تراجعه حىت طاوعها، فعشقها وعشقته عشقاً 
  .مربحاً

ه مْن دخولِ دارِه وضَرَب الزَّوجة وحبسها مث ترضاها، وأفرَج عنها، ويف اآلخر علم كيكاؤوس بذلك، فمنعِ ولد
إِنْ عاْهدَتين أنك تتزوج يب قتلُت أباك، فعرف اخلصي كياؤوَس : فأرسلْت مع بعض اخلصياِن إِىل سياوش تقول

  .بذلك، فأسر حببسها ومنع سياوش من الدخولِ إِليه
بيه أنْ ُيرِسله إِىل حربِ فراسياب ملك الترك فأرسلَه مع جيش، فسأل سياوش رستماً الذي رّباه أنْ يشفَع إىل أ

  .ال بدَّ مَن احلرب: فصاحله فراسياُب على ما أراد، فأرسلَ ُيعلم بذلك أباُه كيكاؤوس، فأنكر عليه وقال
ّوَجهُ ومل ميكن سياوش الغدر بفراسياب، وال الرجوع إِىل والده ملا ذكر، فهرب سياوُش إىل فراسياب، فأكرَمُه وز

  .ال يكونُ عاقبُته عليك خرياً، فقتلُه: ابنته، مث إِنّ أوالَد فراسيابَ أغروا والدُهم بقتلِ سياوش، وقالوا
ومسع كيكاؤوس بذلك فقتل زوجَتهُ اليت . وكانْت بنت فراسياب ُحْبلى منه، فأراد أبوها قتلها، مث تركها فولَدْت ابناً

طاراً يف زي التجارِ باملالِ، وأمرهم بسرقة ابنِ سياوش وزوجَته، فسرقومها كان هذا األمر بسببها، وأرسلَ قوماً ش
  .وكان اسُم الولُد املذكوُر كيخسرو، أعين ولد سياوش. وأحضرومها

مث إِن كيكاؤوس قرَر املُلَك لولد ولده كيخسرو ابن املذكور، مثَ هلَك كيكاؤوس واستمر ولد ولِده كيخسرو 
  .املذكًورُ يف امللك

َملَك كيخسرو وقوي أمرُه قصدَ جّدُه أبا أمَّه، وهو فراسياُب ملُك الترِك طالباً بثارِ أبيه سياوش، وجَرتْ بينهما  وملّا
حروب كثرية آخرها أنّ كيخسرو ظفر بفراسياب وأوالِدِه وعسكَرِِه، فقتلُهُم وهنَب أمواهلُُم وبالَدُهُم آخذاً بثأرِ أبيٍه 

  .سياوش

واستقرّ يف ملكه تزّهَد، وخرج عنِ الدنيا، وملا أصر على ذلك سألُه وجوُه الدولة يف أن  وملّا أدرك كيخسرو ثأره
يعَني للملَْك من خيتار، وكان هلراسَف حاضراً وهو مْن َمرازبته، فجعلُه وصيُه وأقبلَ الناُس عليَه، وفقد كيخسرو، 

ن أخي كيكاؤوس، فاختذَ سريراً من ذهب إِنَّه اب: وكان مدةَ ملك كيخَسرو ستني سنة، مث ملك هلراسف ويقالُ
مرصعاً باجلوهرِ، فكانَ جيلُس عليه، وبنيُت له بأرض خراسان مدينةَ َبلخ، وسكنها لقتال الترك وكان يف زماَن 

هلراسف خبَت نصر وجعلُه هلُراسُف أصبهبذاً على العراَق واألهواز وعلى الّرومِ من غرّيب دجلة، فأتى دمشُق وصاحلُه 
احلهُ بنو إِسرائَيلَ بالقدس مثّ غدروا به، فسار إِليهم ُخبتَ نصرَ راجعاً، وسىب ذريَتهم وخرب بيت املقدَس، أهلها وص

هؤالِء عبيدي قد هربوا إِليكَ : وهرَب من سلم منهم إِىل مصر، فأنفذ خبَت نصر يف طلبهم إِىل ملك مْصر وقال
، وامتنَع من تسليمهم إِليه، فسار خبتُ نصر إىل مصَر وقْتل إِمنا هؤالِء أحراُر: فقال فرعون مصر: فابعثْ إِيل هبم

املِلك وسىب أهل مصر، مث سار املذكور إىل الَمغرب حىت بلغ أقاصيهما، وخرب البالد وسىب، مث عاد إِىل فلسطني 
السالم،  واألردن، فسىب وقتل، وحضر مع خبت نصر من بين إِسرائيل دانيال النيب، وغريه من أوالد األنبياء عليهم

ومحل إِىل هلراسف من املغرب والشام وبيت املقدس أمواالً عظيمة، وقد اختلف املؤرخون يف خبت نصر، هل كان 
ملكاً مستقالً بنفسه أم كان نائباً للفرس؟ واألصح عند األكثر أنه كان نائباً للهراسف املذكور، وسار باجليوش نيابة 

عرب، وكان يف زمن معد بن عدنان، فقصده طوائف من العرب مساملني، عنه، وفتح له البالد، مث غزا خبت نصر ال
فأحسن إِليهم خبت نصر وأنزهلم شاطئ الفرات وبنوا موضع معسكرهم، ومسوه األنبار، واستمروا كذلك مدة حياة 

  .خبت نصر
رأى : قالوا. نيومما جرى لبخت نصر رؤياه اليت أريها رقد أثبتها اليهود يف كتبهم، وكذلك املؤرخون من املسلم



صنماً رأسه من ذهب، وصدره وذراعاه من فضة، وبطنه وفخذاه من حناس، وساقاه وقدماه من حديد، وأصابع 
قدميه بعضها حديد وبعضها خزف، وأن حجراً انقطعت من جبل، من غري يد، قاطعة له، وصكت الصنم، فاندق 

ه ريح عاصفة، مث صارت احلجر اليت صكت الصنم احلديد والنحاس وغريه، وصار مجيع ذلك مثل الغبار، وألوت ب
  .جبال عظيماً امتألت منه األرض كلها

ال أصدق تعبري ما رأيته إِال ممن خيربين مبا رأيت، وكتم خبت نصر ذلك، وسأل العلماء والسحرة : فقال خبت نصر
رؤياه كما رآها خبت  والكهنة عن ذلك، فلم يطق أحد أن ينبئه بذلك، حىت سأل دانيال، فخربه دانيال بصورة

  .نصر، ومل خيلط منها بشيء
الرأس ملكك، وأنت بني امللوك مبنزلة رأس الصنم الذهب، والذي يقوم بعدك دونك، : مث عربها له دانيال، فقال

مبنزلة الفضة من الذهب، ويكون كل متأخر أقل ممن قبله، مثلما النحاس دون الفضة، واحلديد دون النحاس، وأما 
يت بعضها حديد وبعضها خزف، فإن اململكة تصري آخر الوقت خمتلطة، خمتلفة، بعضها قوي وبعضها األصابع ال

هذا تعبري رؤياك، فخر خبت نصر ساجداً . ضعيف، مث إِنّ اهللا تعاىل، يقيم بعد ذلك مملكة ال تبيد إىل آخر الدهر
  .لدانيال، وأمر له باخللع وأن يقرب له القرابني

ية خبت نصر، والذي اختاره أبو عيسى وأثبته أن خبت نصر توىل أو ملك سبعاً ومخسني سنة، وقد اختلف يف مدة وال
  .وشهراً ومثانية أيام

  .وتفسري خبت نصر بالعربية، عطارد، وهو ينطق، مسي بذلك لتقريبه احلكماء والعلماء، وحبه أهل العلم
  .تلوملا هلك ويل ُملك الفرس بعد خبت نصر، ابنه أوالق سنة واحدة وق

بلطشاصر سنتني، وبلطشاصر هو ابن ابن خبت نصر، مث إِنه جلس للشراب، واحتفل بلطشاصر يف  -مث ويل بعده 
جملس عمله، ومجع فيه ألف نفس من أصحابه، وجعل فيه من آنية الذهب ما يفوت احلصر، فرأى على ضوء الشمع 

ما : اصطكت ركبتاه، فدعا دانيال وقال لهيد إنسان تكتب على احلائط، فتغري بلطشاصر لذلك، واضطرب ذهنه، و
إِنك ملا عظَمت الذهب، والفْضة والنحاس واحلديد، وليس فيها ما ينصرك، ومل تعظم اِإلله، : رأى، فقال دانيال

اكشف واعرى، أي أن : الذي بيده نسمتك، وروحك، ومجيع تصاريف أمورك، أرسل كفُه يداً كتبَت ما معناه
  .ألهل فارس، فقُتل بلطاشاصر يف تلك الليلة، وبه انقرضت دولة بين خبت نصر مملكتك كشفت وعريت وجعلت

ولنرجع إِىل سياقة ملك هلراسف، مث َملَك بعده ابنه كي بشتاسف، وهو الذي يزعمون أنه باق يف كنكدز وملا ملك 
ودال مضمومة، فسا، وظهر يف أيامه زرادشت بزاي منقوطة مفتوحة، وراء مهملة، وألف،  -بشتاسف بىن مدينة 

  .وهو صاحب كتاب اجملوس. مهملة وشني منقوطة ساكنة، وتاء مثناه من فوقها
وتوقفت بشتاسف عن الدخول يف دينه، مث صدقه ودخل فيه، وجرى بني بشتاسف وبني خرزاسف ملك الترك 

تاسف على حروب عظيمة، قتل بينهما فيها خلق كثري، بسبب زرداشت، ودخول بشتاسف يف دينه، انتصر فيها بش
  .خرزاسف ملك الترك

  .مث إِن بشتاسف تنسك، وانقطع للعبادة يف جبل يقال له طميذر، ولقراءة كتاب زرادشت، مث فُقد
وكان لبشتاسف ولد يقال له إِسفنديار، هلك يف حياة أبيه، وخلف ولداً يقال له أزدشري هبمن بن إِسفنديار بن 

بنه أزدشري هبمن املذكور وانبسطت يده حىت ملك األقاليم السبعة، بشتاسف، وملا تزهد بشتاسف وفقد َملَك ابن ا
  .من كتاب أيب عيسى

وأزدشري هبمن املذكور، امسه بالعربانية كورش، ويقال كريش، وهو الذي أمر بعمارة بيت املقدس بعد أن خربه خبت 



املذكور هو كورش أقوى من كالم  نصر، فعمره أزدشري وأمر بين إِسرائيل بالرجوع إِليه، وال دليل على أنّ أزدشري
: أشعيا النيب عليه السالم، فإِنه يقول يف الفصل الثاين والعشرين من كتابه، حكاية عن اهللا تعاىل أنا القائل لكورش

داعي الذي يتم مجع حمبايت، ويقول ألورشليم عودي مبنية، وهليكلها كن مزخرفاً، مزيناً، هكذا قال الرب ملسيحه 
بيمينه لتدبري األمم وحتىن لك ظهور امللوك سائراً، تفتح األبواب أمامه فال تغلق، وأسري أنا  كورش، الذي أخذ

قدامك، وأسهل لك الوعور، وأكسر أبواب النحاس، وأحبوك بالذخائر اليت يف الظلمات ومل يكن أحد يف ذلك 
وغري ذلك مما ذكره غري أزدشري الزمان هبذه الصفة اليت ذكرها أشعيا، أعين ملك األقاليم واحلكم على األمم، 

  .هبمن، فتعني أن يكون هو كريش
  .وكان أزدشري هبمن كرمياً متواضعاً عالمته على كتبه بقلمه، من أزدشري هبمن عبد اهللا وخادم اهللا والسايس ألمركم

من متزوجاً وغزا رومية يف ألف ألف مقاتل وبقي كذلك إِىل أن هلك، وتفسري هبمن بالعربية احلسن النية، وكان هب
بابنته مخاين؛ وذلك حالل على دين اجملوس، فتويف هبمن وهي حامل منه بدارا وكانت قد سألت هبمن ن يعقد التاج 

على ما يف بطنها، وخيرج ابنه ساسان بن هبمن من امللك، فأجاهبا هبمن وأوصى به أكابر دولته، ففعلوا ذلك، 
على ساسان، فلحق بإِصطخر، وتزهد وجترد من حلية امللك  وساست مخاين امللك بعده أحسن سياسة، وعظم ذلك

  .واختذ غنماً وتوىل بنفسه رعيها، وساسان املذكور هو أبو األكاسرة
مث وضعت مخاين ولداً ومسته دارا وهو ابنها وأخوها، وملا اشتد سلمت امللك إِليه وعزلت نفسها، فتوىل دارا بن هبمن 

  .لد لدارا ابن فسماه دارا باسم نفسهامللك، فضبطه بشجاعة وحسن سياسة وو
  .مث هلك دارا وويل امللك ابنه دارا بن دارا، وكان حقوداً ظاملاً، فنفر منه قلوب اخلاصة والعامة

ويف زمان دارا املذكور، متلك اإلسكندر املشهور ابن فيلبس، فعرف توحش خواطر أصحاب دارا منه، فقصده 
نا من دارا كثري من أصحاب دارا وأطلعوه على عور دارا وقووه عليه، وطال جبيشه فلحق باإلسكندر املذكور، ملا د

بينهما القتال إِىل أن وثب مجاعة من أصحاب دارا عليه فقتلوه، وأتوا إِىل اإلسكندر فقتلهم عن آخرهم، وصار ملك 
  .دارا إِىل اإلسكندر
  اإلسكندر بن فيلبس

َملك اإلسكندر غزاهم واجتمع له ملكهم، مث غزا دارا ملك  كان أبوه أحد ملوك اليونان، وكانوا طوائف، فلما
  .الفرس وقتله، مث غزا اهلند، وتناول أطراف الصني، مث انصرف اإلسكندر يريد اإلسكندرية

وهو الذي بناها، فهلك يف ناحية السواد وقيل بشهرزور وكان عصره ستاً وثالثني سنة، فحمل يف تابوت ذهب إِىل 
  .ثالث عشرة سنةأمه، وكان ملكه حنو 

واجتمع بعد ذلك ملك الروم وكان متفرقاً، وافترق ُملُْك فارس وكان جمتمعاً، وكان مرض اإلسكندر الذي مات 
وهذا اإلسكندر هو صاحب أرسطاطاليس وتلميذه وأرسطو الذي أشار عليه بعدم . به اخلوانيق، وقيل اغتيل بالسم

كل واحد برأسه مملكة، ليحصل بينهم التباغض والتشاحن وال  قتل الفرس، وأن يويل أكابرهم، ومن يصلح للملك
  .جيتمعوا على أحد، فقبل اإلسكندر ذلك منه، ووالهم فصار منهم ملوك الطوائف

وكان اإلسكندر أشقر أزرق وكان اليونان قبله طوائَف، فأول ما متلك غزاهم، وقتل ملوكهم، واجتمع له مجيع 
ه، وملا اجتمعت له مملكة املغرب بىن اإلسكندرية، وسار يريد الشرق، وقتال مملكة اليونان والروم حسبما ذكرنا

دارا، ومر اإلسكندر يف طريقه على بيت املقدس، وأكرم بين إِسرائيل، مث سار إِىل بالد فارس واستوىل على ُملك 



، وبىن السد على الفرس، وقتل دارا، وكان منه ما ذكر وقد قيل عنه إِنه انصرف من املشرق إِىل جهة الَشمال
يأجوج ومأجوج، والصحيح أن اإلسكندر املذكور مل يكن منه ذلك؛ بل ذو القرنني الذي ذكره اهللا يف القرآن، وهو 

قيل إِنه أفريذون، وقيل غريه، وقد غلط من ظن أن باين . ملك قدمي كان على زمن إِبراهيم اخلليل عليه السالم
اض على السنة الناس، أن لقب اإلسكندر املذكور ذو القرنني وهو السد هو اإلسكندر الرومي وكذلك قد استف

أيضاً غلط، فإِن لفظة ذو لفظة عربية حمض، وذو القرنني من ألقاب العرب ملوك اليمن، وكان منهم ذو جدن، وذو 
كالع، وذو نواس، وذو شناتر، وذو القرنني، الصعب بن الرايش، واسم الرايش احلارث بن ذي سدد بن عاد بن 

  .املاطاط بن سبأ
وقد قيل إِن ذا القرنني الصعب املذكور هو الذي مكّن اهللا له يف األرض وعظم ملكه، وبىن السّد على يأجوج 

  .ومأجوج
: ومما نقله ابن سعيد املغريب أن ابن عباس رضي اهللا عنهما سئل عن ذي القرنني الذي ذكره اهللا يف كتابه العزيز فقال

قوي أنه الصعب املذكور، ألنه كان ملكاً عظيماً، وكان من ولد محري، وملا مات اإلسكندر هو ِمْن محري، وهذا مما ي
عرض امللك على ابنه، فأىب واختار النسك، فانقسمت ممالك اإلسكندر بني ملوك الطوائف، وبني ملوك اليونان، 

  .على ما سنذكرهم يف الفصل الثاين وبني غريهم
  ملوك الطوائف

سكندر ملا غلب على الفرس، وأسر ملوكهم وكبارهم، قتل منهم مجاعة، وأراد قتل الباقني وكان من أمرهم أن اإل
إِين ال أرى ذلك بل الرأي أنْ متلك منهم عدة على الفرس، : عن آخرهم، واستشار أرسطوطاليس يف ذلك فقال له

على اليونان دماء كثرية فمال  فيقع بينهم التشاحن والتباغض، وال جيتمعون فتأمن اليونان غائلتهم، وال يبقى هلم
اإلسكندر إِىل ذلك وملك من كبار الفرس عشرين ملكاً على لفرس، وهم املسلمون مبلوك الطوائف، واستمر هبم 
احلال على ذلك حنو مخسمائة واثنيت عشرة سنة، حّتى قام أزدشري بن بابك ومجع ملك الفرس، ومل يبق منهم ملك 

تزيد على تسعني ملكاً، ومل يؤرخ يف مبتدأ أمرهم أمساؤهم، وال ُمدد ملكهم، غريه، وكانت عدة ملوك الطوائف 
فإِهنم كانوا ملوكاً صغاراً يف األطراف، وعظم بعد اإلسكندر ملك اليونان، فكان احلكم هلم، فلذلك ذكروا بعد 

ية من بني ملوك وبقي األمر على ذلك حىت اشتهرت امللوك األشغان. اإلسكندر يف التواريخ دون ملوك الطوائف
  .الطوائف

  ذكر الطبقة الثالثة
  .أشك بن أشكان: يقال. وأّول من اشتهر منهم أشغا بن أشغان: قال أبو عيسى. وهم األشغانية

قال وكان أولُ ُملك أشغا املذكور ملضي مائتني وست وأربعني سنة لغلبة اإلسكندر، وملك أشغا املذكور عشر 
  .ضي مائتني وست ومخسني سنة لِإلسكندرأقول فيكون انقضاء ملكه مل. سنني

مث ملك بعده سابور بن أشغان ستني سنة، وكان مولد املسيح عليه السالم يف سنة بضع وأربعني سنة خلت من ملك 
  .سابور املذكور، وكان انقضاء ملك سابور مضي ثالمثائة وست عشرة سنة لِإلسكندر

  .وهلك ملضي ثالمثائة وست وعشرين سنة لِإلسكندر مث ملك بعده جور بن أشغان، وقيل جوذرز عشر سنني،
مث ملك برين األشغاين إحدى وعشرين سنة وهلك ملضي ثالمثائة وسبع أربعني سنة، مث ملك جوذرز األشغاين تسع 

  .عشرة سنة، وهلك ملضي ثالمثائة ست وستني سنة
ذ أمر، وهلك ملضي أربعمائة وست إِين حمب ومكرم من أنق: مث ملك نرسى األشغاين أربعني سنة، وقال يوم ملك



  .سنني
: مث ملك هرمز األشغاين تسع عشرة سنة، وهلك ملضي أربعمائة ومخس وعشرين سنة، وقال هرمز املذكور يوم ملك

  .يا معشر الناس؛ اجتنبوا الذنوب، كيال تذلوا باملعاذير
  .ثالثني سنةمث ملك بعده أردوان األشغاين اثنيت عشرة سنة، وهلك ملضي أربعمائة وسبع و

لتسطع ناري ما دامت مضطرمة، وهلك ملضي أربعمائة وسبع : مث ملك خسرو األشغاين أربعني سنة وقال يوم ملك
  .وسبعني سنة لِإلسكندر

  .وهلك ملضي مخسمائة وسنة. مث ملك بعده بالش األشغاين أربعاً وعشرين سنة

أردوان املذكور وغريه من األردوانيني، واجتمع له  مث ملك بعده أردوان األصغر، وظهر أمر أزدشري بن بابك، وقتل
ملك مجيع ملوك الطوائف، فيكون انقضاء ملك أردوان ملضي مخسمائة واثنيت عشرة سنة لغلبة اإلسكندر، ويكون 

  .ملكه إِحدى عشرة سنة، وقيل إِنّ أردوان املذكور ملك ثالث عشرة سنة
  ذكر الطبقة الرابعة

هلم أزدشري بن بابك، وهو من ولد ساسان بن أزدشري هبمن، املقدم الذكر يف أخبار وهم األكاسرة الساسانية وأو
أزدشري هبمن، وساسان املذكور هو الذي تزهد، واختذ غنماً يرعاها، ملا أخرجه أبوه هبمن من امللك، وجعله لدارا 

  .قبل والدته حسبما تقدم ذكر ذلك
لوك الطوائف، وكان يف أيام األردوانني، فتغلّب عليهم، وكان وكان أزدشري بن بابك املذكور يف أول ملكه، أحد م

غلبته عليهم ملضي تسعمائة وسبع وأربعني سنة، البتداء والية خبت نصر، وملضي مخسمائة واثنيت عشرة سنة لغلبة 
تان اإلسكندر على دارا، وهي مدة ملوك الطوائف، فيكون بني قيام أزدشري وبني اهلجرة النبوية، أربعمائة واثن

  .وعشرون سنة
وكان رصد بطلميوس قبل أزدشري املذكور بسبع وسبعني سنة، وهذه مدة ميكن أن يكون بطليموس قد عاشها، أو 
عاش غالبها، فليس بطليموس ببعيد عن زمن أزدشري، ومجيع األكاسرة الذين كان آخرهم يزد جرد بن شهريار من 

دوانيني مجيعهم، وضبط امللك، وكان حازماً طويل الفكر وكتب ولد أزدشري املذكور، وملا تغلب أزدشري وقتل األر
البنه سابور عهداً ليكون له وملن بعده من أهل بيته يتضمن حكماً وناموساً لضبط اململكة، وملك أزدشري أربع 

  .عشرة سنة وعشرة أشهر، فيكون موته يف أواخر سنة مخس مائة وسبع وعشرين لغلبة اإلسكندر
سابور بن أزدشري إِحدى وثالثني سنة وستة أشهر وكان مجيل الصورة حازماً، وظهر يف أيامه ماين مث ملك بعده ابنه 

الزنديق وادعى النبوة واتبعه خلق كثري وهم املسمون باملانوية، وملا مضى من ملكه إحدى عشرة سنة سار بعساكره 
ألصنام، وذلك قبل تنصرهم، وافتتح من وفتح نصيبني من الروم، مث سار وتوغل يف بالد الروم، وهم على عبادة ا

الشام عدة مدن عنوة، وقتل أهلها، مث سار إِىل جهة رومية، فصانعه ملك الروم وهو حينئذ غرذيانوس، الذي 
سنذكره يف ملوك الروم، إِن شاء اهللا تعاىل، ودخل حتت طاعة سابور املذكور، وكان لسابور املذكور عناية عظيمة 

إِن يف زمانه استخرجت العود، وهي امللهاة اليت يغين : نيني، ونقْلها إِىل اللغة الفارسية، ويقالمع كتب الفلسفة لليونا
  .هبا، وكان موت سابور املذكور ملضي أربعة أشهر من سنة تسع ومخسني ومخسمائة لِإلسكندر

ان يلقب البطل مث ملك بعده ابنه هرمز بن سابور سنة واحدة وستة أشهر، وكان عظيم اخللق شديد القوة، وك
  .لشجاعته، وكان موته يف أواخر سنة مخسمائة وستني لإلسكندر



مث ملك ابنه هبرام بن هرمز ثالث سنني وثالثة أشهر، واتبع سرية آبائه يف حسن السياسة والرفق بالرعية، وكان 
  .موته يف أول سنة أربع وستني ومخسمائة بعد مضي شهر منها

  .م سبع عشرة سنة، فيكون موته يف أول سنة إحدى ومثانني ومخس مائة لإلسكندرمث ملك بعده ابنه هبرام بن هبرا
مث ملك بعده ابنه هبرام بن هبرام بن هبرام أربع سنني وأربعة أشهر، وسلك سبيل آبائه من العدل والسياسة، ومات 

  .يف سنة مخس ومثانني ومخسمائة بعد مضي سبعة أشهر منها
م بن هبرام بن هرمز بن سابور بن أزدشري ابن بابك، وملك تسع سنني فيكون موته مث ملك بعده أخوه نرسي بن هبرا

  .يف سنة أربع وتسعني ومخسمائة، بعد مضي سبعة أشهر منها
مث ملك بعده ابنه هرمز بن نرسي تسع سنني أيضاً، فيكون هالكه ملضي سبعة أشهر من سنة ثالث وستمائة، وملا 

  .بعض نسائه حامالً، فعقدوا التاج على ما يف جوفها، فولدت ابناً ومسوه سابورمات هرمز ملٍ يكن له ولد، وكانت 

وبقي سابور حىت اشتد . وهو سابور بن هرمز بن نرسي بن هبرام بن هبرام بن هرمز بن سابور بن أزدشري بن بابك
ى اجلسر الذي على وظهر منه جنابة عظيمة من صباه، وكان أول ما ظهر منه أنه مسع ضجيج الناس بسبب الزمحة عل

فأمر أن يعمل إِىل جانب . فقالوا بسبب زمحة اخلارجني والداخلني على اجلسر. ما هذه اجللبة: دجلة باملدائن، فقال
اجلسر جسراً آخر ليكون أحد اجلسرين للخارجني واآلخر للداخلني، فعملوه، فزال ما كان حيصل من الزحام، 

طمعت العرب يف بالده وخربوها، فلما بلغ سابور املذكور من العمر ست فاستعجب الناس لنجابته، ويف أيام صباه 
عشرة سنة، انتخب من فرسان عسكره عدة اختارها وسار هبم إِىل العرب، وقتل من وجده منهم، ووصل إِىل احلسا 

من  والقطيف، وشرع يقتل وال يقبل فداء، وورد املشقر وبه أناس من متيم وبكر بن وائل، وعبد القيس، فسفك
دمائهم ما ال حيصى، وكذلك سار إِىل اليمامة وسفك هبا، ومل مير مباء للعرب إال وغوره، وال بئر إِال وطمها، مث 
عطف على ديار بكر وربيعة، فيما بني مملكة فارس ومملكة الروم، وصار ينزع أكتاف العرب فسمي سابور ذا 

لروم، وقتل فيهم وسىب، مث هادنه قسطنطني ملك الروم، األكتاف، وصار عليه ذلك لقباً، مث غزا سابور املذكور ا
واستمر على ذلك حىت تويف قسطنطني يف سنة مخس وأربعني مضت من ملك سابور املذكور وعمره، وملكت بنو 

قسطنطني وهلكوا يف مدة ملك سابور املذكور، مث ملك على الروم لليانوس، وارتد إِىل عبادة األصنام وقتل 
لكنائس، وأحرق اإلجنيل، وسار لليانوس إِىل قتال سابور، واجتمع مع لليانوس العرب، ملا كان النصارى، وأخرب ا

قد فعله فيهم سابور املذكور، وكان على مقدمة جيش لليانوس بطريق امسه يونيانوس، وكان يونيانوس يسرُّ دين 
يانوس، فظفر بكشافة لسابور النصارى، ومل يرتد مع لليانوس إِىل عبادة األصنام، وبسبب ذلك كان يكره لل

فأمسكهم وأخربوه مبكان سابور، وكان قد انفرد عن جيشه ليتجسس أخبار الروم، فأرسل يونيانوس حيذر سابور، 
وأعلمه أنه علم به وكان قادراً على إٍمساكه، فحمده سابور على ذلك وحلق جبيشه، مث اقتتل لليانوس وسابور 

، وقتلت الروم منهم، واستوىل لليانوس على مدينة سابور، وهي طيسفون، فانتصر لليانوس واهنزم سابور وجيشه
  .وهي املعروفة باملدائن

مث أرسل سابور واستنجد بالعساكر وامللوك اجملاورين لبالده، ودفع عن طيفسون، واستمر لليانوس مقيماً ببالد 
إِذ أصابه سهم غُربُ يف فؤاده فقتله،  الفرس، وبقي سابور يسعى يف الصلح معه، فبينما لليانوس جالس يف فسطاطه،

ال : فهال الروم ما نزل هبم من فقد ملكهم يف بالد عدوهم، فقصدوا يونيانوس يف أن يتملك عليهم، فأىب ذلك وقال
حنن نعود إىل امللة النصرانية، وحنن عليها، وإمنا أظهرنا عبادة األصنام : أمتلك على قوم خيالفوين يف الدين، فقالوا

من لليانوس، فملك يونيانوس وصاحل سابور، وسار إِليه يف عدة يسرية من أصحابه واجتمع يونيانوس وسابور خوفاً 



  .واعتنقا وانتظم الصلح واملودة بينهما
وسار يونيانوس بعساكر الروم عائد إِىل بالده، واستمر سابور على ملكه حىت بعد اثنتني وسبعني سنة، وهي مدة 

  .موت سابور ملضي سبعة أشهر من سنة مخس وسبعني وستمائة لِإلسكندر ملكه، ومدة عمره، فيكون
مث ملك بعده أخوه أزداشري بن هرمز أربع سنني بوصية من سابور له بامللك ألن سابور كان صغرياً، ومات يف سنة 

  .تسع وسبعني وستمائة لِإلسكندر
وسلك سابور حسن سرية أبيه، حىت سقط مث ملك بعده سابور بن سابور ذي األكتاف مخس سننيٍ وأربعة أشهر، 

عليه فسطاط كان منصوباً عليه، فمات من ذلك فيكون هالكه ملضي أحد عشر شهراً من سنة أربع ومثانني وستمائة 
  .لإلسكندر

مث َملَك بعده أخوه هبرام بن سابور ذي األكتاف، وهو الذي ُيدعى كرمان شاه، ألنه كان على كرمان، وسلك 
وملك إِحدى عشرة سنة ومات مقتوالً، ألن مجاعة من الفرس ثاروا عليه، وضربه واحد منهم بسهم السرية احلسنة، 

  .فقتله، وكان هالكه ملضي أحد عشر شهراً من سنة مخس وتسعني وستمائة لإلسكندر

شرين مث ملك بعده ابنه يزد جرد بن هبرام بن سابور، وكان يقال ليزدجر املذكور األثيم واخلشن، وملك إِحدى وع
سنة ومخسة أشهر، وكان فظاً خشن اجلانب لئيم األخالق، فسلك أقبح سرية من الظلم والعسف وسفك الدماء، 
ورأى الفرس منه من الشر ما مل يعهدوه من آبائه، وصربوا عليه، وطالت أيامه، وهو ال يزداد إِال متادياً يف اجلور 

رفسة فرس، فيكون هالكه ملضي أربعة أشهر من سنة سبع عشرة فابتهلوا إِىل اهللا تعاىل يف هالكه، فهلك ب. والعسف
  .وسبعمائة

وكان ليزدجر املذكور ولد امسه هبرام جور وكان أبوه يزدجر قد أسلمه عند املنذر، ملك العرب لريبيه، بظهر 
قه أبوه اهلوان، فأذا. احلرية، فنشأ هبرام جور هناك وقدم على أبيه قبل هالكه، وهبرام جور يف غاية األدب والفروسية

ومل يلتفت إليه، وال رأى منه خرياً، فطلب هبرام جور العود إىل العرب، حيث كان، فأمره بذلك، وعاد هبرام جور 
  .إىل املنذر، ومات أبوه وهو عند املنذر

انتشأ عند فاجتمع مجيع الفرس على أهنم ال ميلّكون أحداً من ولد يزد جرد، ملا قاسوه منه، وأيضاً فإن هبرام جور قد 
وولوا شخصاً يسّمى كسرى من ولد أزدشري، وبلغ ذلك هبرام جور . العرب وختلق بأخالقهم، فال يصلح للفرس

فانتصر باملنذر وبابنه النعمان ملك العرب، وجرى بني العرب وهبرام جور وبني الفرس يف ذلك مراسالت كثرية، 
  .بامللك وآخر األمر أن هبرام جور متلك موضع أبيه يزجرد واستقل

وحيكى عنه من الشجاعة والقوة شيء كثري، وآخر أمره أنه هلك بأن طلع إىل الصيد، وأمعن يف طرد الوحش حىت 
توحل يف سبخة وعدم، وكان مدة ملكه ثالثاً وعشرين سنة وأحد عشر شهراً، فيكون هالك هبرام جور ملضي ثالثة 

  .أشهر من سنة إحدى وأربعني وسبعمائة
ه يزد جرد بن هبرام جور مثان عشرة سنة وأربعة أشهر، وسار بسرية أبيه هبرام جور، من قمع مث ملك بعده ابن

  .األعداء وعمارة البالد، مث هلك يزد جرد ملضى سبعة أشهر من سنة تسع ومخسني وسبعمائة
ملك  وخلّف ابنني، هرمز وفريوز، فتملك هرمز من يزد جرد سبع سنني وظلم الرعية، واحتجب عن الناس، وملا

هرمز هرب أخوه فريوز إِىل اهلياطلة، وهم أهل البالد اليت بني خراسان وبني بالد الترك، وهي طخارستان نص عليه 
فاجنده، وسار فريوز جبيش . أبو الرحيان واستعان مبلكهم على رد ملك أبيه إليه، واستقالعه من أخيه هرمز

يف الري فظفر فريوز بأخيه هرمز، فسجنه، وكانت طخارستان، وطوائف من عسكر خراسان إىل هرمز، واقتتال 



  .أمهما واحدة فيكون انقضاء ملك هرمز، يف سنة ست وستني وسبعمائة لإلسكندر
مث ملك فريوز بن يزد جود بن هبرام جور، سبعاً وعشرين سنه، وسلك حسن السرية وظهر يف أيامه غالء وقحط، 

لك مدة سبع سنني، وبعد ذلك أرسل اهللا تعاىل املطر، وغارت األعني، ويبس النبات، وهلك الوحش، ودام ذ
وعادت األحوال إىل أحسن حال، وكان ملك اهلياطلة حينئذ يسمى اإلخشنوار، ووقع بينه وبني فريوز، بسبب أن 

فريوز خطب ابنة اإلخشنوار، فلم يزوجه، فسار فريوز إىل اهلياطلة، وذكر سهم ذنوباً، منها أهنم يأتون الذكران، ومل 
ظفر منهم بشيء، وهلك فريوز بأن ترّدى يف خندق كان عمله اهلياطلة، وغطي فوقع فيه مع مجاعته فهلكوا، ي

  .واحتوى إخشنوار على مجيع ما كان يف معسكره، فيكون هالك فريوز يف سنة ثالث وتسعني وسبعمائة
  .ع وتسعني وسبعمائةمث ملك بعده ابنه بالش بن فريوز أربع سنني، وكان حسن السرية، ومات يف سنة سب

مث ملك بعده أخوه قباذ بن فريوز ثالثاً وأربعني سنة، منها ست سنني كان فيها قتال بينه وبني أخيه جاماسف، ويف 
وادعى النبوة، وأمر الناس بالتساوي يف األموال، وأن يشتركوا يف النساء، . أيام قباذ املذكور، ظهر مردك الزنديق

  .اء، ودخل قباذ يف دينه فهلك الناس وعظم ذلك عليهم، وأمجعوا على خلع قباذألهنم إخوة ألب وأم، أم وحو
وخلعوه وولوا أخاه جاماسف بن فريوز، وحلق قباذ باهلياطلة، فأجنده وسار هبم وبعسكر خراسان، والتقى مع أخيه 

ة ملضي سبعة أشهر جاماسف، وانتصر عليه وحبس جاماسف، وستمر قباذ يف امللك حىت مات يف سنة أربعني ومثامنائ
  .من السنة املذكورة

مث ملك بعد قباذ ابنه أنوشروان بن قباذ بن فريوز بْن يزدجر بن هبرام جور ابن يزد جرد األثيم بن هبرام بن سابور 
  .ذي األكتاف بن هرمز بين نرسي بن هبرام بن هبرام بن هرمز بن سابور بن أزدشري بن بابك

نة، وملا توىل امللك كان صغرياً، فلما استقل بامللك وجلس على السرير قال وملك أنوشروان مثانياً وأربعني س
أن أعيد آل املنذر إىل احلجرة، وأطرد احلارث : أحدمها: إِين عاهدت اهللا إن صار امللك إيل على أمرين: خلواصه

. لوهم مشتركني يف ذلكفهو قتل املردكية، الذين قد أباحوا نساء الناس وأمواهلم، وجع: عنها، وأما األمر الثاين
حبيث ال خيتص أحد بامرأة وال مبال، حّتى اختلط أجناس اللؤماء بعناصر الكرماء، وتسّهل سبيل العاهرات إىل قضاء 
هنمهن، واتصلت السفلة إِىل النساء الكرائم اليت ما كان أمثال أولئك يتجاسرون أن ميلؤوا أعينهم منهن، إذا رأوهن 

هذا فساد يف األرض، . وهو قائم إىل جانب السرير، هل تستطيع أن تقتل الناس مجيعاً يف الطريق، فقال له مردك
  .واهللا قد والك لتصلح، ال لتفسد

فمضيت حنو . يا ابن اخلبيثه، أتذكر وقد سألت قباذ أن يأذن لك يف املبيت عند أمي، فأذن لك: فقال له أنوشروان
ما زال يف أنفي، منذ ذلك إىل اآلن، وسألتك حىت وهبتها حجرهتا، فلحقت بك وقبلت رجلك، وإن ننت جواربك 

  .يل ورجعت
نعم فأمر حينئذ أنوشروان بقتل مردك، فقتل بني لديه، وأخرج وأحرقت جيفته، ونادى بإباحة دماء املردكة، : قال

ة اجملوسية القدمية، فقتل منهم يف ذلك اليوم عامل كثري، وأباح دماء املانوية أيضاً، وقتل منهم خلقاً كثرياً، وثبت مل
وكتب بذلك إىل أصحاب الواليات، وقوي امللك بعد ضعفه، بإدامه النظر وهجر املالذ، وترك اللهو، وقوي جنده 

  .باألسلحة والكراع، وعمر البالد، ورد إىل ملكه كثرياً من األطراف اليت غلبت عليها األمم بعلل وأسباب شىت
ن ودروستان وغريها، وبىن املعاقل واحلصون، وقسم أموال املردكية على منها السند والرخج وزابلستان وطخارستا

الفقراء، ورد األمر اليت هلا أصحاب إىل أصحاهبا وكل مولود اختلف فيه أحلقه بالشبه، وإن كان ولداً للمردكية 
، أن تعطى من مال املقتولة، جعله عبداً لزوج املرأة اليت حبلت به من املردكية، وأمر بكل امرأة غلبت على نفسها



املردكي الذي غلبها بقدر مهرها، وأمر بنساء املعروفني الالئي مات من يقوم عليهن، أو تربأ منهن أهلهن، لفرط 
الغرية واألنفة، أن جيمعن وضع أفرده هلن، وأجرى عليهن ما ميوهنن، وأمر أن يزوجن من مال كسرى، لك فعل 

نون الذين مل يوجد هلم أب فأضافهم إىل مماليكه، ورد املنذر إِىل احلرية، بالبنات الالئي مل يوجد هلن أب، وأما الب
  .وطرد احلارث عنها

أن العرب كانت قد طمعت يف أرض الفرس، أيام قباذ لضعفه عن ضبط : وكان من حديث احلارث املذكور
املنذر بن ماء السماء، اململكة، واستولت كندة على احلرية، وطردوا اللخميني عنها، وكان ملك اللخميني حينئذ 

وملك موضعه احلارث بن عمرو بن حجر آكل املرار ابن عمرو بن معاوية بن ثور وثور هو كندة، ووفق احلارث 
قباذ على اتباع مردك، فعظمه قباذ وأقامه وطرد املنذر، لذلك فلما استقل أنوشروان بامللك، أعاد املنذر وطرد 

خيالً يف طلب احلارث املذكور، فأمسكوا عدة من أهله فقتلهم، وعدم  احلارث عن احلرية، فهرب، وأرسل املنذر
  .احلارث، واختلف يف صورة عدمه

  .وسنذكر ذلك عند ذكر ملوك كندة، يف الفصل املتضمن ذكر ملوك العرب إِن شاء اهللا تعاىل
ني أن يزوجن باألكفاء من وأمر أنوشروان بنساء أبيه قباذ أن خيرين بني املقام يف داره وإجراء األرزاق عليهن، وب

البعولة، وفتح أنوشروان الرها مدينة هرقل، مث اإلسكندرية، وأذعن له قيصر بالطاعة، وغزا اخلزر، مث توجه إِىل حنو 
عدن، فسكّر هناك ناحية من البحر بني جبلني، بالصخور وعمد احلديد، مث سار إىل اهلياطلة، مطالباً بدم فريوز، 

  .هم، وخلقاً كثرياً من أصحابه، وجتاوز بلخ ما وراءهاوكبس بالدهم، وقتل ملك
مث رجع إىل املدائن وأرسل جيشاً إىل اليمن، وقّدم عليهم وهرز فقتلوا احلبشة املستولني عليها، وأعاد ملك أبا سيف 

وبىن  بن ذي يزن عليه، بعد قتل ملك احلبشة مسورق بن أبرهة األشرم الذي جاء بالفيل ليهدم الكعبة، وغزا برجان
  .باب األبواب

ويف زمانه ولد عبد اهللا أبو النيب صلى اهللا عليه وسلم، ألربع وعشرين سنة من ملكه، وكذلك ولد النيب صلى اهللا 
ومات أنوشروان يف سنة مثان ومثانني ومثامنائة . عليه وسلم، يف السنة الثانية واألربعني من ملك أنوشروان املذكور

  .السنة املذكورة لإلسكندر ملضي سبعة أشهر من

مث ملك بعده ابنه هرمز بن أنوشروان، وكان عادالً، يأخذ لألدىن من الشريف، وبالغ يف ذلك حىت أبغضه خواصه، 
وأقام احلّق على بنيه وحمبيه، وأفرط يف العدل والتشديد على األكابر، وقصر أيديهم عن الضعفاء إِىل الغاية، ووضع 

لقي املتظلم قصته فيه، والصندوق خمتوم خبامته، وكان يفتح الصندوق وينظر يف صندوقاً يف أعاله خرق، وأمر أن ي
  .املظامل خوفاً من أن ال ترسل إِليه الشكاوى، على بطانته وأهله

مث طلب أن يعلم بظلم املتظلم ساعة فساعة، فأمر باختاذ سلسلة من الطريق، وخرق هلا يف داره إىل موضع جلوسه 
رساً فكان املتظلم جييء من ظاهر الدار فيحرك السلسلة، فيعلم به فيتقدم بإحضاره وقت خلوته، وجعل فيها ج

وإزالة ظالمته، مث خرج على هرمز عدة أعداء، منهم شابة ملك الترك يف مجع عظيم، وخرج عليه ملك الروم، 
وقّدم عليهم وخرج عليه ملك العرب يف خلق كثري، حىت نزلوا شاطئ الفرات، فأرسل عسكراً إىل ملك الترك، 

رجالً من أهل الري يقال له هبرام جوبني بن هبرام خشنش، واقتتل مع الترك، وآخر ذلك أن هبرام جوبني قتل شابة 
  .ملك الترك، وهنب عسكره وطردهم، واستوىل على أموال مجة، أرسل هبا إِىل هرمز

أمر هبرام جوبني باملسري إِىل الترك، وغزوهم مث قام ابن شابة مقام أبيه واصطلح مع هبرام جوبني وهتادنا، مث أن هرمز 
يف بالدهم، فلم ير هبرام ذلك مصلحة، وخاف من هرمز لكونه مل ميتثل ذلك، فاتفق هبرام والعسكر الذين معه 



  .وخلعوا طاعة هرمز، فأنفذ هرمز إِليهم عسكراً فصار أكثرهم مع هبرام جوبني بعد قتال جرى بينهم
عن أبيه، مقيماً بأذربيجان فبلغه ضعف أمر أبيه واتفاق أكابر الدولة والعسكر على  وكان برويز بن هرمز مطروداً

خلعه، وخشى من استيالء هبرام جوبني على امللك، فقصد برويز أباه وملا وصل برويز وثب حاال برويز على هرمز 
رمز إِىل استقرار ابنه برويز وأمسكاه، ومسال عينيه، ولبس برويز التاج وقعد على سرير امللك، وكان من أول ملك ه

  .يف امللك حنو ثالث عشرة سنة ونصف سنة فإِن هرمز بقى معتقالً مدة مث خنق
وجلس برويز على السرير وخالفه هبرام جوبني فإِنه ملا جلس برويز على سرير امللك أول مرة أظهر هبرام جوبني 

يف أبيه هرمز، من مسل عينيه، وجرى بني هبرام جوبني عدم طاعته، وانتصر هلرمز، وقصد أن ينتقم من برويز ملا فعله 
وبني برويز مراسالت، مل يرِد فيها هبرام جوبني إِال ما يسوء برويز، وآخر احلال أن هبرام جوبني تغلب، وخشى 

برويز أن يقيم أباه األعمى صورة ويستويل على امللك، فاتفق مع خواصه على قتل أبيه هرمز، فقتلوه وحلق برويز 
  .ك الروم مستنجداً بهمبل

إنين وإن مل أكن من بيت امللك فإِنّ : ووصل هبرام جوبني ولبس التاج وقعد على سرير امللك، وقال لعظماء الدولة
اهللا ملكين اليوم واملُلك بيده، ميلّكه من يشاء، ووصل برويز إىل ملك الروم فزّوجه بنته مرمي، واًجنده بثمانني ألف 

رب هبرام جوبني فالتقيا وجرى بينهما قتال كثري وحلق بربويز كثري من الفرس، ووىل هبرام فارس، وسار هبم حىت قا
  .جوبني هارباً إىل خراسان مث حلق بالترك

مث متلك برويز بعد طرد هبرام جربني، وفّرق يف عسكر الروم أمواالً جليلة، وأعادهم إِىل ملكهم، وكان استقرار 
  .تني وتسعمائة لِإلسكندر، وملك برويز مثانياً وثالثني سنةبرويز يف امللك يف أثناء سنة اثن

وملا استقر يف امللك غزا الروم وسببه أن امللك الرومي الذي عمل مع برويز ما عمله هلك، فطرد الروم ابنه عن 
امللك، وأقاموا غريه فجرت بني برويز وبني الروم عدة حروب وكسر الروم ووصلت خيله القسطنطينية، ومجع 

يز يف مدة ملكه من األموال ما مل جيتمع لغريه من امللوك، وتزوج شريين املغنية، وبىن هلا قصر شريين، بني حلوان برو
وأم شريويه مرمي بنت . وخانقيق وكان له مثانية عشر ابناً، أكربهم امسه شهريار، ومنهم شريويه الذي ملك بعد أبيه

كابر وظلم الرعية، وكان متويل احلبوس زادان فروخ قد أهنى إِليه أنه ملك الروم، مث إِن برويز عتا وجترب واحتقر األ
قد اجتمع يف احلبس ستة وثالثون ألف رجل، وقد ضاقت احلبوس عنهم، وقد عظم نتنهم، فإِن رأى امللك أن 

  .يعاقب من يستحق العقوبة، ويقطع من يستحق القطع، ويفرج عنهم
سهم، وأجعلها قدام باب دار اململكة، فاعتذر زادان فروخ عن ذلك، بل أقتلهم مجيعهم، وأقطع رؤو: فقال برويز

إِن مل تقتلهم يفْ هذا النهار قتلتك قبلهم، وشتمه وأخرجه على : وسأل اإلعفاء عنه، فأكد عليه كسرى برويز وقال
  .ذلك

خذون إِن أفرجت عنكم خترجون وتأ: فذهب إِليهم زادان فروخ وأعلم احملبسني بذلك فكثر ضجيجهم فقال
بأيديكم ما جتدونه يف األسواق من آالت وأخشاب وتكبسون كسرى يف داره بغْتة، فحلفوا على ذلك، وأفْرج 

عنهم ففْعلوا ذلك، ومل يشعر كسرى برويز إِال بالغلبة والصياح، ومل يقدر حاشيته والذين ببابه يف ذلك الوقت على 
فاختبأ يف جانب بستان بالدار يعرف بباغْ اهلند، فدهلم فهجموا على كسرى برويز يف داره، وهرب . رد املذكورين

عليه بعض احلاشية، فأخرجوه ممسكاً إِىل زادان فروخ، فحبسه يف دار رجل يقال له مارسفيد وقيده بقيد ثقيل، 
  .ووكل به مجاعة ومضى إِىل عفر بابل

ويه وبني أبيه مراسالت وتقريع، فجاء بشريويه وأجلسه على سرير امللك، وأطاعه اخلاصة والعامة، وجرى بني شري



ال تعجب إِن أنا قتلتك، فإنين اقتدي بك، يف مسلك عيين أبيك هرمز وقتله، ولو مل : وآخر اآلمر قال شريويه ألبيه
تفعل ذلك مع أبيك، ما أقدم عليك ولدك مبثل ذلك وأرسل شريويه بعض أوالد األساورة الذي قتلهم برويز 

  .وأمرهم بقتله، فقتلوه
ي اثنتني وثالثني سنة ومخسة أشهر ومخسة عشر يوماً من ملك هبريز، هاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم من مكة وملض

إِىل املدينة وكان هالك برويز ملضي مخس سنني وستة أشهر ومخسة عشر يوماً للهجرة، ألنه من السنة الثانية 
عليه وسلم، إِىل نصف السنة الثالثة والثالثني من واألربعني من ملك أنوشران، وهي سنة مولد رسول اهللا صلى اهللا 

ملك برويز وهي عام اهلجرة، ثالث ومخسون سنة وبيان ذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولد يف السنة 
الثانية واألربعني من ملك أنوشروان، وهاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ملا كان له من العمر ثالث ومخسون 

ن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبع سنني يف أيام أنوشروان، واثنتا عشرة سنة يف أيام هرمز بن سنة، فيكو
أنوشروان، وسنة ونصف بالتقريب يف الفترة اليت كانت بني إِمساك هرمز وبني استقرار ابنه برويز، واثنتان وثالثون 

  .سنة ونصف بالتقريب من ملك برويز، وجمموع ذلك ثالث ومخسون سنة
. وعلى ذلك فتكون السنة الثالثة والثالثون من ملك برويز، هي السنة اخلامسة والثالثون وتسعمائة لِإلسكندر
  .بالتقريب، وكانت مدة ملك برويز مثانياً وثالثني سنة، فيكون هالك برويز يف سنة أربعني وتسعمائة لِإلسكندر

لق، وكان أخوته السبعة عشر كأهنم عوايل الرماح، مث ملك شريويه وكان رديء املزاج، كثري األمراض، صغري اخل
قد كملوا يف حسن اخللق، واألخالق، واألدب، فلما وىل شريويه امللك قتل اجلميع، مث ندم علىٍ قتل أخوته، وابتلى 
 باألسقام فلم يلتذ بشيء من اللذات، وجزع بعد قتلهم جزعاً شديداً، واحترم نوم الليل، وصار يبكي ليالً وهناراً

  .ويرمي التاج عن رأسه، مث هلك على تلك احلال، إن مدة ملكه مثانية أشهر
مث ملك أزدشري بن شريويه بن برويز، وقيل إِنه كان ابن سبع سنني وحضنه رجل يقال له مهاذر خشنش فأحسن 

  .سياسة امللك مث قتل أزدشري بن شريويه وكانت مدة ملكه سنة وستة أشهر
قدمي الفرس، مقيماً يف مقابلة الروم يف عسكر عظيم من الفرس، وكان الشام مث ملك شهريران، وكان من م

إِقطاعه، وأقبل شهريران بعسكره ملا بلغه ملك أزدشري بن شريويه وصغر سنه، وهاجم مدينة طيسبون ليالً بعد قتال 
اج وجلس على كثري، وقتل مهاذر خشنش، وقتل أزدشري بن شريويه، واستوىل على اخلزائن واألموال ولبس الت

سرير امللك، ومل يكن من أهل بيت اململكة، وملا جلس على السرير ودخل الناس للتهنئة، أوجعه بطنه حبيث مل يقدر 
هذا ال يدوم ملكه، : أن يقوم إِىل اخلالء، فدعا بطست وستارة وتربز بني يدي السرير، فتطري الناس من ذلك وقالوا

يقف مجاعة حرسه صفني له، وعليهم الدروع والبيض، وبأيديهم السيوف  وكان من سنة الفرس إِذا ركب امللك أن
فإِذا حاذاهم امللك وضع كل منهم ترسه على قربوس سرجه، مث وضع جبهته عليه كهيئة . مشهورة والرماح

  .السجود، مث يرفعون رؤوسهم ويسريون من جانيب امللك حيفظونه
احلرس، فلما حاذاهم شهريران طعنه املذكورون فألقوه عن وركب شهريران، فوقف له بسفروخ وأخواه يف مجلة 

فرسه، ومحلت عظماء الفرس على أصحابه فقتلوا منهم مجاعة، وشّدوا يف رجل شهريران حبالً وجروه إِقباالً 
  .وإدباراً، لكونه تعرض للملك وليس من بيت اململكة

بة الصليب على ملك الروم فعظم موقعها مث ولوا املُلك بوران بنت كسرى برويز، فأحسنت السرية، وردت خش
  .عنده، وأطاعها يف كل ما كلفته، وملكت سنة وأربعة أشهر مث هلكت

فملك خشنشدة من بين عم كسرى برويز، وملّا ملك خشنشدة املذكور مل يهتد على تدبري امللك، فكان ملكه أقل 



  .من شهر وقتل
ت العدل واِإلحسان، وكان أعظم الفرس حينئذ فرخ مث ملكت أرزمي دخت بنت كسرى برويز، وملا ملكت أظهر

هرمز أصبهبذ خراسان، وكانت أرزمي دخت من أحسن النساء صورة، فخطبها فرخ هرمز ليتزوجها، فامتنعت من 
ذلك، مث أجابته إِىل االجتماع به يف الليل ليقضي وطره منها، فحضر بالليل بالشمع والطيب، فأمرت متويل حرسها 

  .فقتله
تم بن فرخ هرمز، وهو الذي توىل قتل املسلمني فيما بعد، قد جعله أبوه نائبه على خراسان ملا توجه وكان رس

بسبب أرزمي دخت، فلما قتلته َجَمَع رستم املذكور عسكره وقصد أرزمي دخت بنت كسرى برويز، فقتلها آخذاً 
ك، فلم جيدوا غري رجل من عقب بثأر أبيه، وكان ملكها ستة أشهر، واختلف عظماء الفرس فيمن يولونه املل

  .أزدشري بن بابك
وامسه كسرى بن مهرخشنش فملكوه، وملا ملك املذكور مل يلق به امللك، فقتلوه بعد أيام، فلم جيدوا من ميلكونه من 

  .بيت اململكة
تاج على فوجدوا رجالً يقال له فريوز بن خستان، يزعم أنه منٍ نسل أنوشروان، فملكوا فريوز املذكور ووضعوا ال

ما ضيق هذا التاج، فتطري العظماء من افتتاح كالمه بالضيق : رأسه، وكان رأسه ضخماً فلم يسعه التاج، فقال
  .هذا ال يفلح فقتلوه: وقالوا

  .مث ملك فرخ زاد خسرو من أوالد أنوشروان، وملك ستة أشهر وقتلوه
ذ بن فريوز بن يزجرد بن هبرام جور بن يزد مث ملك يزد جرد بن شهريار بن برويز بن هرمز بن أنوشروان بن قبا

جرد بن هبرام بن سابور ذي األكتاف بن هرمز بن نرسي هبرام بن هبرام آخر بن هرمز بن سابور بن أزْدشري بن 
  .بابك

وكان يزد جرد املذكور خمتفياً بإصطخر ملا قتل أبوه مع أخوته، حني قتلهم شريويه حسبما ذكرناه، وكان ملك يزد 
كور كاخليال بالنسبة إِىل ملك آبائه، وكانت الوزراء تدبر ملكه، وضعفت مملكة فارس واجترأ عليهم جرد املذ

أعداؤهم، وغزت املسلمون بالدهم بعد أن مضى من ملكه ثالث أربع سنني، وكان عمر يزد جرد إِىل أن قتل مبرو، 
ثالثني للهجرة، وهو آخر من ملك منهم عشرين سنة، وكان مقتله يف خالفة عثمان رضي اهللا عنه، يف سنة إِحدى و

وزال ملكهم باإلسالم زواالً إِىل األبد فهذا ترتيب ملوك الفرس من أوشهنج إِىل يزد جرد من كتاب األمم البن 
  .مسكويه ومن كتاب أيب عيسى

  الفصل الثالث

  ذكر فراعنة مصر واليونان والروم

  مث ملوك اليونان مث ملوك الروم أما
  الفراعنة
إن أهل مصر : وك القبط بالديار املصرية، قال ابن سعيد املغريب، ونقله من كتاب صاعد يف طبقات األممفهم مل

كانوا أهل ملك عظيم يف الدهور اخلالية واألزمان السالفة، وكانوا أخالطاً من األمم ما بني قبطي ويوناين وعمليقي، 
  .إال أن مجهرهتم قبط

وكانوا صابئة يعبدون األصنام، وصار بعد الطوفان مبصر علماء بضروب : لوأكثر ما متلك مصر الغرباء، قا: قال



من العلوم، خاصة بعلم الطلسمات والنريجنات والكيمياء، وكانت مدينة منف هي كرسي اململكة، وهي على اثين 
  .عشر ميالً من الفسطاط

فان بيصر بن حام بن نوح، ونزل إِن أول من ملك مصر بعد الطو: ابن سعيد وأسنده إىل الشريف اإلِدريسي: قال
ومسيت البالد به، المتداد عمره وطول مدينة منف هو وثالثون من ولده وأهله، مث ملكها بعده ابنه مصر بن بيصر، 

مدة ملكه، مث ملك بعده ابنه قفط بن مصر، مث ملك بعده أخوه أتريب بن مصر، وأتريب املذكور هو الذي بىن 
مدينة عني مشس وهبا اآلثار العظيمة، إِىل اآلن، مث ملك بعده أخوه صا وبه مسيت مدينة صا وهي مدينة خراب على 

مث ملك . ك بعده تذراس، مث ملك بعده ماْليق بن تذراس مث ملك بعده ابنه حرابا بن ماليقالنيل من أسفله، مث مل
مث ملك بعده حريبا بن ماليق . بعده كلكلى بن حرابا، وكان ذا حكمه، وهو أول من ّمجد الزئبق، وسبك الزجاج

وهب سارة هاجر، وكان  وهو الذي. مث ملك بعده طوليس وهو فرعون إِبراهيم عليه السالم. وكان شديد الكفر
مث ملك بعدها زلفا بنت مامون، وكانت عاجزة عن ضبط . مسكن طوليس بالفرما مث ملك بعده أخته جورياق

وصارت الدولة للعمالقة وكان الذي أخذ امللك منها . اململكة، ومسعت عمالقة الشام بضعفها فغزوها وملكوا مصر
فقتله أسد يف بعض متصيداته، وقيل هو أول من تسمى بفرعون، الوليد بن دومغ العمالقي، وكان يعبد البقر، 
  .وصار ذلك لقباً لكل من ملك مصر بعده

مث ملك بعده ابنه دارم بن الريان، . مث ملك بعده ابنه الريان بن الوليد وهو فرعون يوسف، ونزل مدينة عني مشس
تد كفره، وركب يف النيل فبعث اهللا تعاىل عليه ويف زمانه تويف يوسف الصديق عليه السالم، وجترب دارم املذكور واش

مث ملك بعده كاسم بن معدان العمليقي أيضاً، وقصد أن يهدم اهلرمني، . رحياً عاصفة أغرقته بالقرب من حلوان
فقال له حكماء مصر إِن خراج مصر ال يفي هبدمهما، وأيضاً فإهنما قربان لنبيني عظيمني، ومها شيث بن آدم، 

  .عن هدمهماوهرمس، فأمسك 

وقد اختلف فيه فقيل إِنه من العمالقة، وهو . مث ملك بعده الوليد بن مصعب، وهو فرعون موسى عليه السالم
وأطال اهللا تعاىل عمره إِىل أيام موسى عليه السالم، قال ابن سعيد، وذكر . األظهر وقيل إِنه هو فرعون يوسف

القبط، وكان يف أول أمره صاحب شرطة لكاسم العمالقي، القرطيب يف تاريخ مصر أنّ الوليد املذكور كان من 
: وكانت األقباط قد كثرت، فملكوا الوليد املذكور بعد كاسم وانقرضت من حينئذ دولة العمالقة من مصر، قال

وصنف الناس يف سريته وخلدوا ذكرها، وكانت أرض مصر على : قال. والوليد املذكور هو الذي اّدعى الربوبية
اية من العمارة، فعظمت دولته وكثرت عساكره، ويف مناجاة موسى عليه السالم، يا رب مل أطلت عمر أيامه يف هن

أمهلته ألن : عدوك فرعون يعين الوليد املذكور مع ادعائه ما انفردَت به من الربوبية، وجحد نعمتك، فقال اهللا تعاىل
فرعون املذكور، وهو الذي حفر لفرعون خليج فيه خصلتني من خصال اإلميان، اجلود واحلياء، وكان هامان وزير 

السردوسي، وملا أخذ هامان يف حفره سأله أهل كل قرية أن جيريه إِليهم، ويعطوه على ذلك ماالً، وكان يأيت به إِىل 
القرية حنو املشرق، مث يرده إِىل القرية من حنو املغرب، وكذلك يف اجلنوب والشمال، واجتمع هلامان من ذلك حنو 

وحيك إِّنه ينبغي للسيد أن يعطف على عبيده، : ألف دينار، فأتى هبا إِىل فرعون وأخربه بالقضية فقال فرعونمائة 
وأخرب فرعون املذكور املنجمون بظهور موسى عليه . وال يطمع مبا يف أيديهم، ورد على أهل كل قرية ما أخذ منهم
ل تسعني ألف ألف طفل، وسلمّ اهللا تعاىل نبيه موسى السالم، وزوال ملكه على يده، فأخذ يف قتل األطفال حىت قت

عليه السالم منه بأن التقطته زوج فرعون آسية، ومحته منه، وتزعم اليهود أنَّ اليت التقطت موسى هي بنت فرعون 



ال زوجته، واألصح أهنا زوجته، حسبما نطق به القرآن العظيم، وملا كان منه ومن موسى ما تقّدم ذكره من أظهار 
يات لفرعون، وهي العصا ويده البيضاء واجلراد والقمل والضفادع وصريورة املاء دماً وغري ذلك، سلّم فرعون اآل

بين إِسرائيل إِىل موسى عليه السالم، وملا أخذهم موسى وسار هبم ندم فرعون على ذلك، وركب بعساكره وتبعهم 
سالم، فضرب البحر بعصاه فصار فيه اثنا عشر طريقاً فلحقهم عند حبر القلزم، وأوحى اهللا تعاىل إِىل موسى عليه ال

لكل سبط طريق، فتبعه فرعون فغرق هو وجنوده وكان هالك فرعون املذكور بعد مضي مثانني سنة من عمر موسى 
عليه السالم، وكان قد متلك من قبل والدة موسى، ولذلك أمر بقتل األطفال يف أيام والدة موسى عليه السالم 

  .ن املذكور تزيد على مثانني سنة قطعاًفمدة ملك فرعو
وملا هلك فرعون املذكور ملكت القبط بعده دلوكة املشهورة بالعجوز، وهي من بنات ملوك القبط، وكان السحر 

قد انتهى إِليها وطال عمرها حىت عرفت بالعجوز وصنعت على أرض مصر من أول أرضها يف حد أسوان إِىل 
  .نتهى كالم ابن سعيد املغريب ومل يذكر من توىل بعد دلوكةآخرها سوراً متصالً إِىل هنا ا

مث إِين وجدت يف أوراق قد نقلت من تاريخ ابن حنون الطربي، وهو تاريخ ذكر فيه ملوك مصر يف قدمي الزمان 
مث ملك مصر بعد دلوكة صيب من أبناء أكابر القبط، كان يقال له دركون بن بكتوس، مث ملك بعده توذس، مث : قال
ك بعده أخوه لقاش، مث ملك بعده أخوه مرينا، مث ملك بعده أستماذس، مث ملك بعده يلطوس بن ميكاكيل، مث مل

ملك بعده مالوس مث ملك بعده مناكيل مث ملك بعده يولة وهو الذي غزا رحبعم بن سليمان بن داود عليهما 
أيام رحبعم كان امسه شيشاق وهو السالم، وقد ذكر يف كتب اليهود أن فرعون الذي غزا بين إِسرائيل على 

األصح، مث مل يشتهر بعد شيشاق املذكور، غري فرعون األعرج، وهو الذي غزاه خبت نصر وصلبه، وكان بني 
رحبعم بن سليمان عليه السالم وخبت نصر فوق أربعمائة سنة، وكان شيشاق على أيام رحبعم، فشيشاق قبل 

يقع يل أمساء الفراعنة الذين كانوا يف هذه املدة، عين فيما بني شيشاق  فرعون األعرج بأكثر من أربعمائة سنة، ومل
  .وفرعون األعرج

  .وملا قتل خبت نصر فرعون املذكور وغزا مصر وأباد أهلها، بقيت مصر أربعني سنة خراباً

 وصارت مصر والشام من حني غزامها خبت نصر حتت واليته حىت مات خبت: ومن كتاب ابن سعيد املغريب قال
نصر، وتوالت الوالة من جهة بين خبت نصر على مصر والشام حىت انقرضت دولة بين خبت نصر فتوالت والة 

ويف أيامه : الفرس على مصر، فكان منهم كشروس الفارسي باين قصر الشمع، مث توىل بعده طخارست الطويل قال
  .على الفرس كان بقراط احلكيم، وتوالت بعده نواب الفرس إىل ظهور اإلسكندر وغلبته

  ذكر ملوك اليونان

أما ملوك اليونان، فأول من اشتهر منهم فيلبس والد اإلسكندر، وكان مقر ملكه مبقذونية، وهي مدينة حكماء 
  .اليونان، وهي مدينة على جانب اخلليج القسطنطيين من شرقيه

ذكور يؤدي األتاوة مللوك وكانت ملوك اليونان طوائف، ومل يشتهر منهم غري فيلبس املذكور، وكان فيلبس امل
الفرس، فلما مات فيلبس املذكور ملك بعده ابنه اإلسكندر بن فيلبس، وقد مّرت أخبار اإلسكندر مع ملوك 
الفرس، وملك اإلسكندر حنو ثالث عشرة سنة ومات اإلسكندر يف أواخر السنة السابعة من غلبته على ملك 

  .الفرس
وملك مقذونية أخو اإلسكندر وامسه . ملك بعض الشام والعراق أنطياخسوملا مات انقسمت البالد بني امللوك، ف



وملك مصر وبعض الشام . فيلبس أيضاً باسم أبيه وملك بالد العجم ملوك الطوائف، الذين رتبهم اإلسكندر
واملغرب البطالسة، وهم ملوك اليونان، وكان يسمى كل واحد منهم بطلميوس، وهي لفظة مشتقة من احلرب 

وكان آخرهم امللكة قلوبطرا . أسد احلرب، وكان عدد البطالسة الذي ملكوا بعد اإلسكندر ثالثة عشر ملكاًمعناها 
بنت بطلميوس، ومل أعلم أي بطلميوس هو وال كنيته، وزال ملكهم مبلك أغستوس الرومي، وصارت الدولة 

غلبة اإلسكندر على ملك فارس وبني للروم، وكانت مجيع مدة ملك اليونان مائتني ومخساً وسبعني سنة، وكان بني 
وبقي اإلسكندر بعد غلبته على دارا حنو سبع سنني، وإذا أنقصنا سبعاً . غلبة أغستوس، مائتان واثنتان ومثانون سنة

من مائتني واثنتني ومثانني سنة بقي من موت اإلسكندر إِىل غلبة أغستوس مائتان ومخس وسبعون سنة، هي مدة ملك 
  .البطالسة
لبطالسة بعد اإلسكندر بطلميوس سشوس ابن الغوس، وكان يلقب املنطقي، وملك املذكور عشرين سنة وأول ا

  .فيكون موت ابن الغوس املذكور، لسبع وعشرين سنة مضت من غلبة اإلسكندر
مث ملك بعده بطلميوس الثاين وامسه فيلوذفوس ومعناه حمب أخيه، وملك مثانياً وثالثني سنة، وهو الذي نقلت له 
التوراة من العربانية إِىل اليونانية، وهو الذي عتق اليهود الذي وجدهم أسرى ملا متلك، وقد تقدم ذكر ذلك بعد 

  .فيكون موت حمب أخيه املذكور خلمس وستني سنة مضت من غلبة اإلسكندر. ذكر بين إِسرائيل
يامه أدى له ملك الشام األتاوة، مث ملك بعده بطلميوس الثالث وامسه أوراخيطس وملك مخساً وعشرين سنة، ويف أ

  .فيكون موت أوراخيطس املذكور، لتسعني سنة مضت من غلبة اإلسكندر
مث ملك بعده بطلميوس الرابع وامسه فيلوبطور ومعناه حمب أبيه، وملك سبع عشرة سنة، فيكون موت حمب أبيه 

يوس اخلامس وامسه فيفنوس أربعاً مث ملك بعده بطلم. املذكور، ملضي مائة سنة وسبع سنني من غلبة اإلسكندر
  .وعشرين سنة، فيكون موت فيفنوس املذكور ملائة وإحدى وثالثني سنة مضت من غلبة اإلسكندر

فموته ملضي مائة . مث ملك بعده بطلميوس السادس وامسه فيلوميطور ومعناه حمب أمه، وملك مخساً وثالثني سنة
  .وست وستني سنة لغلبة اإلسكندر

طلميوس السابع وامسه أوراخيطس الثاين، وملك تسعاً وعشرين سنة فموت ملضي مائة ومخس مث ملك بعده ب
  .وتسعني سنة لإلسكندر

مث ملك بعده بطلميوس الثامن وامسه سوطريا ست عشرة سنة، فيكون موت سوطريا املذكور ملضي مائتني وإحدى 
  .عشرة سنة لغلبة اإلسكندر

يريطس تسع سنني، فيكون موته ملضي مائتني وعشرين سنة لغالبة  مث ملك بعد بطلميوس التاسع وامسه سيد
  .اإلسكندر

  .مث ملك بعده بطلميوس العاشر وامسه إِسكندروس ثالث سنني فموته ملضي مائتني وثالث وعشرين سنة لِإلسكندر
ضي مث ملك بعده بطلميوس احلادي عشر وامسه فيلوذفوس آخر وملك مثان سنني، فموت فيلوذفوس املذكور مل

  .مائتني وإحدى وثالثني سنة لِإلسكندر
مث ملك بطلميوس الثاين عشر وامسه دينو سيوس تسعاً وعشرين سنة، فيكون موت املذكور ملضي مائتني وستني سنة 

  .لِإلسكندر

مث ملكت قلوبطرا وهي الثالثَه عشرة، وملكت املذكورة اثنتني وعشرين سنة، وعند مضي اثنتني وعشرين سنة من 
غلبها أغسطس على امللك فقتلت قلوبطرا نفسها وانقرض بذلك ملك اليونان، وانتقلَت اململكة حينئذ إىل ملكها 



  .الروم، وهم بنو األصفر، فموت قلوبطرا وغلبة أغسطس كان ملضي مائتني واثنتني ومثانني سنة لغلبة اإلسكندر
  ذكر ملوك الروم

وم روملّس وروما ناوس، فبنيا مدينة رومية، واشتقا امسها من ذكر أبو عيسى يف كتابه أنّ أول ما ملكت عليهم الر
امسهما، مث وثب روملس على أخيه روما ناوس فقتله، وملك بعد قتله مثانياً وثالثني سنة، وحده، واختذ روملس 

  .بروميه ملعباً عجيباً
ل البن األثري، أنّ ملوك الروم ومن الكام. مث ملك بعده على رومية عدة ملوك ومل يشتهروا وال وقعت إِلينا أخبارهم

نام على أمساء ! كان مقر ملكهم رومية الكربى، قبل غلبتهم على اليونان، وكان الروم يدينون بدين الصابئني وهلم أ
الكواكب السبعة يعبدوهنا، وكان أول من اشتهر من ملوكهم غانيوس مث ملك بعده يوليوس، مث ملك بعده 

ا عرب صار بسينني مهملتني، ولقبه قيصر، ومعناه شق عنه ألنّ أمه ماتت قبل ولكن مل. أغسطس بشينني معجمتني
  .أن تلده، فشقوا بطنها وأخرجوه، فلقب قيصر وصار لقباً مللوك الروم بعده

وخرج أغسطس يف السنة الثانية عشرة من ملكه من رومية بعساكر عظيمة، يف الرب والبحر، وسار إِىل الديار 
ى ملك اليونان، وكانت قلوبطرا هي ملكة اليونان وكان مقامها يف اإلسكندرية، فلما غلبها املصرية، واستوىل عل

أغسطس قتلت قلوبطرا نفسها يف السنة الثانية عشرة من ملك أغسطس، وملا ملك أغسطس الرومي على اليونان 
رائيل حتت طاعته، كما اضمحل ذكر اليونان ودخلوا يف الروم، وملا ملك أغسطس ديار مصر والشام دخلت بنو إِس

  .كانوا حتت طاعة البطالسة ملوك اليونان
فوىل أغسطس ببيت املقدس على اليهود والياً منهم وكان يلقب هرذوس حسبما تقدم ذكره، ويف أيام أغسطس 

ولد املسيح عليه السالم، وقد تقدم ذكره أيضاً، وكانت غلبة أغسطس على ديار مصر وقتل قلوبطرا ملضي مائتني 
نتني ومثانني سنة لغلبة اإلسكندر، وكانت مدة ملك أغسطس ثالثاً وأربعني سنة، منها اثنتا عشرة سنة قبل غلبته واث

على اليونان، وإحدى وثالثون سنة من غلبته إِىل وفاته، وكان موت أغسطس ملضي ثالمثائة وثالث عشرة سنة لغلبة 
  .اإلسكندر

ائة وأربع عشرة سنة السكندر، من كتاب أيب عيسى أنّ مث ملك بعد أغسطس طبياريوس يف أول سنة ثالمث
طبياريوس ملك اثنتني وعشرين سنة، وطبياريوس املذكور هو الذي بىن طربية بالشام، واشتق امسها من امسه، ومات 

  .طبياريوس ملضي ثالمثائة ومخس وثالثني سنة لإلسكندر
بع شني وملضي السنة األوىل من ملك غانيوس رفع مث ملك بعد طبياريوس غانيوس قال أبو عيسى وملك غانيوس أر

املسيح عيسى بن مرمي عليه السالم فيكون رفعه ملضي سنة ست وثالثني وثالمثائة لإلسكندر، ومات غانيوس ملضي 
  .سنة تسع وثالثني وثالمثائة لإلسكندر

ن ويف أيام قلوذيوس كان وملك قلوذيوس أربع عشرة سنة من القانو: مث ملك بعد غانيوس قلوذيوس قال أبو عيسى
من الكامل ويف مدة ملك قلوذيوس املذكور حبس مشعون، مث خلص وسار إىل إنطاكية، . سيمون الساحر برومية

ودعا إىل النصرانية، مث سار إِىل رومية ودعا أهلها أيضاً فأجابته زوجة امللك، وكان موت قلوذيوس ملضي سنة ثالث 
  .ومخسني وثالمثائة لإلسكندر

ك بعده نارون من قانون أيب الرحيان البريويت أنه ملك ثالث عشرة سنة، وهو الذي قتل يف آخر ملكه بطرس مث مل
  .وبولص برومية، وصلبهما منكسني، وكان موت نارون املذكور يف أواخر سنة ست وستني وثالمثائة لإلسكندر

فيكون موته يف أواخر سنة ست  مث ملك بعده ساسيانوس قال أبو عيسى وملك ساسيانوس املذكور عشر سنني،



  .وسبعني وثالمثائة
مث ملك بعده طيطوس من القانون ملك سبع سنني، وهو الذي غزا اليهود وأسرهم وباعهم وخرب بيت املقدس 
وأحرق اهليكل، وقد تقدم ذلك عند ذكر خراب بيت املقدس اخلراب الثاين، وكان موت طيطوس يف أواخر سنة 

  .لإلسكندرثالث ومثانني وثالمثائة 
مث ملك بعده ذو مطينوس من القانون ملك مخس عشرة سنة، وتتبع النصارى واليهود وأمر بقتلهم، وكان دينه 
ودين غريه من الروم عبادة األصنام حسبما قّدمنا ذكره، وكان موت ذو مطينوس يف أواخر سنة مثان وتسعني 

  .وثالمثائة

سنة واحدة وكانت وفاته يف أواخر سنة تسع وتسعني وثالمثائة  مث ملك بعده نارواس من كتاب أيب عيسى أنه ملك
  .لإلسكندر

مث ملك بعده طرايانوس وقيل غراطيانوس من كتاب أيب عيسى، ملك تسع عشرة سنة وقيل تسعاً وعشرين سنة، 
  .فيكون موته يف أواخر سنة مثاين عشرة وأربعمائة لإلسكندر

لك إحدى وعشرين سنة، وكان يف أيامه بطلميوس صاحب مث ملك بعده أذريانوس من كتاب أيب عيسى، م
مث تسمى به الناس، وكان عن . اجملسطي، وقد تقدم أن بطلميوس لقب ملوك اليونان الذين ملكوا بعد اإلسكندر

وبطلميوس صاحب اجملسطي املذكور من ولد قلوذيوس، وهلذا قيل له : مجلتهم طلميوس املذكور، قال يف الكامل
م أذريانوس املذكور ملضي مثاين عشرة سنة من ملكه، فسار إِىل مصر يطلب شفاء جلذامه فلم جيد القلوذي، وجتذّ

  .ذلك، وكان موته يف أواخر سنة تسع وثالثني وأربعمائة لإلسكندر
مث ملك بعده أنطونينوس قال أبو عيسى ملك ثالثاً وعشرين سنة وكان أحد رّصاد بطلميوس صاحب اجملسطي يف 

  .من ملكه، وكان موته يف أواخر سنة اثنتني وأربعمائة لإلسكندر السنة الثالثة
  .مث ملك بعده مرقوس وقيل قوموذوس وشركاوه، من القانون ملك تسع عشرة سنة

ومن الكامل البن األثري يف أيامه أظهر ابن ديصان مقالته من القول باالثنني، وكان ابن ديصان أسقفاً بالرها ونسب 
  .ا امسه ديصان، ألنه بىن على جانب النهر كنيسةإىل هنر على باب الره

  .مث مات مرقوس يف أواخر سنة إحدى ومثانني وأربعمائة لإلسكندر
مث ملك بعده قوموذوس من القانون، ثالث عشرة سنة، ويف آخر أيامه خنق نفسه ومات بغتة، كان موته يف أواخر 

  .سنة أربع وتسعني وأربعمائة لإلسكندر
جالينوس كان يف أيام قوموذوس املذكور، وقد أدرك جالينوس بطلميوس، وكان دين النصارى  وقال يف الكامل أن

إن مجهور الناس : قد ظهر يف أيامه وقد ذكرهم جالينوس يف كتابه يف جوامع كتاب أفالطون يف سياسة املدن، فقال
ز ينتفعون هبا، يعين بالرموز األخبار ال ميكنهم أن يفهموا سياقة األقاويل الربهانية، ولذلك صاروا حمتاجني إىل رمو

عن الثواب والعقاب يف الدار اآلخرة، من ذلك أّنا نرى اآلن القوم الذين يدعون نصارى، إِمنا أخذوا إمياهنم عن 
الرموز، وقد يظهر منهم أفعال مثل أفعال من تفلسف باحلقيقة، وذاك أن عدم جزعهم من املوت أمر قد نراه كلنا، 

افهم عن استعمال اجلماع، فإن منهم قوماً رجاالً ونساًء أيضاً قد أقاموا مجيع أيام حياهتم ممتنعني عن وكذلك أيضاً عف
اجلماع، ومنهم قوم قد بلغ من ضبطهم ألنفسهم يف التدبري، وشدة حرصهم على العدل، أن صاروا غري مقصرين 

  .عن الدين، يتفلسفون باحلقيقة انتهى كالم جالينوس
ذوس املذكور فرطنجوس ستة أشهر، وقتل يف رحبة القصر، فيكون موته يف منتصف سنة مخس مث ملك بعد قومو



  .وتسعني وأربعمائة
مث ملك بعده سيوارس من القانون ملك مثاين عشرة سنة، ويف أيامه حبثت األساقفة عن أمر الفصح وأصلحوا رأس 

  .الصوم، وهلك سيوارس املذكور يف منتصف سنة ثالث عشرة ومخسمائة
 ملك بعده أنطينينوس الثاين من كتاب أيب عيسى أربع سنني، وقتل ما بني حران والرها، فيكون هالكه يف مث

  .منتصف سنة سبع عشرة ومخسمائة
  .مث ملك بعده اإلسكندروس من كتاب أيب عيسى ثالث عشرة سنة، فيكون موته يف منتصف سنة ثالثني ومخسمائة

ث سنني، وشدد يف قتل النصارى، وإن موته يف منتصف سنة ثالث مث ملك بعده مكسيمينوس من القانون ثال
  .وثالثني ومخسمائة لإلسكندر

مث ملك بعده غورذيانوس من كتاب أيب عيسى، ست سنني وقتل يف حدود فارس، وكان هالكه يف منتصف سنة 
  .تسع وثالثني ومخسمائة لإلسكندر

نة واحدة، وكان امللك الذي قبله قد تنصّر، فخرج مث ملك بعده دقيوس ويقال دقيانوس من كتاب أيب عيسى س
عليه دقيوس وقتله، وأعاد عبادة األصنام ودين الصابئني، وتتبع النصارى يقتلهم، ومنه هرب الفتية أصحاب 

الكهف، وكانوا سبعة، وناموا واهللا أعلم مبا لبثوا، كما أخرب اهللا تعاىل، وكان هالك دقيوس يف منتصف سنة أربعني 
  .ةومخسمائ

مث ملك بعده غاليوس من كتاب أيب عيسى وملك ثالث سنني، ومات يف منتصف سنة ثالث وأربعني ومخسمائة 
  .لإلسكندر

ومن الكامل أن ولريانوس، وقيل . مث ملك بعده غلينوس وولريانوس من كتاب أيب عيسى ملكاً مخس عشرة سنة
ن موت املذكور يف منتصف سنة مثان ومخسني فيكو. امسه ولوسينوس، انفرد بامللك بعد سنتني من اشتراكهما

  .ومخسمائة

  .مث ملك بعده قلوذيوس سنة واحدة فيكون هالكه يف منتصف سنة تسع ومخسني ومخسمائة
ملك ست سنني ومات بصاعقة، فيكون هالكه يف . مث ملك بعده أذرفاس وقيل أورليانوس، من كتاب أيب عيسى

  .منتصف سنة مخس وستني ومخسمائة
سبع سنني وهلك يف منتصف سنة اثنتني وسبعني ومخسمائة، مث ملك . عده قرونوس من كتاب أيب عيسىمث ملك ب

  .سنتني، ومات يف منتصف سنة أربع وسبعني ومخسمائة لإلسكندر. من كتاب أيب عيسى. بعده قاروس وشركته
أهل مصر مث ملك بعده دقلطيانوس إحدى وعشرين سنة، ولثالث عشرة سنة مضت من ملكه عصى عليه 

واإلسكندرية، فسار إِليهم من رومية وغلبهم وأنكى فيهم، ودقلطيانوس املذكور آخر عبدة األصنام من ملوك الروم 
  .فإهنم تنصروا بعده، وكان هالك دقلطيانوس يف منتصف سنة مخس وتسعني ومخسمائة لإلسكندر

ضت من ملكه، انتقل من رومية إىل مث ملك بعده قسطنطني املظفر إحدى وثالثني سنة من القانون ولثالث م
قسطنطينية وبىن سورها وتنصر، وكان امسها البيزنطية فسماها القسطنطينية، وزعمت النصارى أنه بعد ست سنني 

خلت من ملك قسطنطني املذكور، ظهر له يف السماء شبه الصليب، فآمن بالنصرانية وكان قبل ذلك هو ومن 
اماً على أمساء الكواكب السبعة، ولعشرين سنة مضت من ملك قسطنطني تقدمه على دين الصابئة، يعبدون أصن

املذكور، اجتمع ألفان ومثانية وأربعون أسقفاً، مث اختار منهم ثالمثائة ومثانية عشر أسقفاً، فحرموا أريوس 
شرائع إنّ املسيح كان خملوقاً، واتفقت األساقفة املذكورون لدى قسطنطني ووضعوا : اإلسكندراين لكونه يقول



النصرانية بعد أن مل تكن، وكان رئيس هذه البطارقة بطريق اإلسكندرية، ويف إحدى عشرة خلت من ملكه سارت 
أم قسطنطني وامسها هيالين إِىل القدس، وأخرجت خشبة الصلبوت وأقامت لذلك عيداً يسمى عيد الصليب، وبىن 

يسة الرها وكان موت قسطنطني يف منتصف سنة قسطنطني وأمه عدة كنائس فمنها قيامة بالقدس وكنيسة محص وكن
ست وعشرين وستمائة لإلسكندر، وملا مات قسطنطني انقسمت مملكته بني بنيه الثالثة، وكان احلاكم عليهم منهم 
  .قسطس من القانون وملك قسطس بن قسطنطني أربعاً وعشرين سنة، وكان موته يف منتصف سنة مخسني وستمائة

طنطني وملك لليانوس وارتد إىل عبادة األصنام، وسار إىل سابور ذي األكتاف وقهره، مث مث خرج امللك عن بين قس
قتل يف أرض الفرس بسهم غرب، وكان قد انتصر على سابور يف األكتاف حسبما تقدم ذكره مع ذكر سابور ذي 

لك لليانوس األكتاف يف الفصل الثاين، وملا هلك لليانوس اضطرب عسكره وخافوا من الفرس، وكانت مدة م
  .سنتني، وهلك يف سنة اثنتني ومخسني وستمائة لإلسكندر

مث ملك بعده يونيانوس سنة واحدة من كتاب أيب عيسى ويونيانوس املذكور ملا ملك أظهر تنصره، وأعاد ملة 
النصرانية إىل ما كانت عليه، وملا ملك املذكور على الروم وهم بأرض الفرس، اصطلح يونيانوس مع سابور، 

صل إىل سابور واجتمعا واعتنقا، مث عاد يونيانوس بالعسكر إِىل بالده ومات يف منتصف سنة ثالث ومخسني وو
  .وستمائة لإلسكندر

مث ملك بعده والنطيانوس من كتاب أيب عيسى ملك أربع عشرة سنة، وكان موته يف منتصف سنة سبع وستني 
  .وستمائة

  .الث سنني، فيكون موته يف منتصف سنة سبعني وستمائةوملك ث: مث ملك بعده أنونيانوس قال أبو عيسى
مث ملك بعده خرطيانوس من كتاب أيب عيسى ملك ثالث سنني، فيكون موته يف منتصف سنة ثالث وسبعني 

  .وستمائة
ملك تسعاً وأربعني سنة، فيكن موته يف منتصف سنة اثنتني . مث ملك بعده ثاوذوسيوس الكبري من كتاب أيب عيسى

  .بعمائة لإلسكندروعشرين وس
ملكا ثالث عشرة سنة، فيكون . مث ملك بعده أرقاذيوس بقسطنطينية، وشريكه أونوريوس برومية، من القانون

  .هالكهما يف منتصف سنة مخس وثالثني وسبعمائة لإلسكندر
أيام  مث ملك بعدمها ثاوذوسيوس الثاين من كتاب أيب عيسى ملك عشرين سنة، ويف أيامه غزت فارس الروم، ويف

ثاوذوسيوس املذكور، انتبه أصحاب الكهف، وكان موت ثاوذوسيوس املذكور يف منتصف سنة مخس ومخسني 
وسبعمائة لإلسكندر، ويف مدة ملكه كان اجملمع الثالث يف أفسس، واجتمع مائتا أسقف وحرموا نسطورس، 

وهر الهويت وجوهر ناسويت، صاحب املذهب وكان بطركاً بالقسطنطينية، لقول نسطورس أن املسيح جوهران، ج
  .وأقنومان، أقنوم الهويت وأقنوم ناسويت، وقد قيل أن ثاوذوسيوس املذكور ملك اثنتني وأربعني سنة

مث ملك بعده مرقيانوس من القانون ملك سبع سنني ولسنة خلت من ملكه بىن دير مارون الذي حبمص، ويف أيامه 
  .ف سنة اثنتني وستني وسبعمائةلعن نسطورس ونفي، وكان موت مرقيانوس يف منتص

مث ملك بعده والنطيس من كتاب أيب عيسى ملك سنة واحدة، فيكون موته يف منتصف سنة ثالث وستني وسبع 
  .مائة

مث ملك بعده الون الكبري من القانون وملك سبع عشرة سنة، ويف أيامه كثر اخلسف يف إنطاكية بالزالزل، وكان 
  .مائةموته يف منتصف سنة مثانني وسبع



  .مث ملك بعده زينون من القانون ملك مثاين عشرة سنة ومات يف منتصف سنة مثان وتسعني وسبعمائة لإلسكندر
مث ملك بعده أسطيثيانوس من كتاب أيب عيسى وملك سبعاً وعشرين سنة، وهو الذي عمر أسرار مدينة محاة يف 

لت من ملكه أصاب الناس جوع شديد، وانتشر أول سنة من ملكه، وفرغت عمارهتا يف مدة سنتني، ولعشر سنني خ
فيهم اجلراد، والثنيت عشرة سنة من ملكه غزا قواد الفرس آمد وحاصروها وخربوها وكان موت أسطيثيانوس يف 

  .منتصف سنة مخس وعشرين ومثامنائة
ثالثني مث ملك بعده يسطينينوس من كتاب أيب عيسى وملك يسطينينوس تسع سنني، ومات يف منتصف سنه أربع و

  .ومثامنائة لإلسكندر
مث ملك بعده يسطينينوس الثاين من كتاب أيب عيسى وملك مثانية وثالثني سنة، وكثرت احلروب يف أيامه بني الفرس 

والروم، وكان يف السنة الثامنة من ملكه بينهم مصاف على شط الفرات، قتل منهم خلق عظيم، وغرق من الروم 
  .يسطينينوس يف منتصف سنة اثنتني وسبعني ومثامنائة لإلسكندريف الفرات بشر كثري، وكان موت 

مث ملك بعده يسطينينوس آخر من القانون أربع عشرة سنة، ولسبع سنني خلت من ملكه، أقبل ملك الفرس وغزا 
  .الشام وأحرق مدينة أفامية، وكان موته يف منتصف سنة ست ومثانني ومثامنائة

أيب عيسى ملك ثالث سنني، وكان موته يف منتصف سنة تسع ومثانني  مث ملك بعده طربيوس األول من كتاب
  .ومثامنائة

مث ملك بعده طربيوس الثاين، من كتاب أيب عيسى ملك أربع سنني، فيكون هالكه يف منتصف سنة ثالث وتسعني 
  .ومثامنائة

  .إحدى وتسعمائة مث ملك بعده ماريقوس، من كتاب أيب عيسى وملك مثان سنني، فيكون هالكه يف منتصف سنة
مث ملك بعده مرقوس الثاين، من كتاب أيب عيسى، وملك اثنيت عشر سنة، فيكون موته يف منتصف سنة ثالث عشرة 

  .وتسعمائة
  .مث ملك بعده قوقاس مثان سنني، فيكون موته يف منتصف سنة إحدى وعشرين وتسعمائة

ية يف السنة الثانية عشرة من ملكه، فتكون اهلجرة مث ملك بعده هرقل وامسه بالرومي أرقليس، وكانت اهلجرة النبو
ملضي ثالث وثالثني وتسعمائة سنة لغلبة اإلسكندر على دارا، ولكن قد أثبتنا يف اجلدول أن بني اهلجرة وبني غلبة 
ل اإلسكندر تسعمائة وأربعاً وثالثني سنة، وذلك باعتبار التفاوت بني السنني الشمسية والقمرية فيما بني مولد رسو

اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهجرته، وهو ثالث ومخسون سنة قمرية، وبالتقريب يكون هو إحدى ومخسني سنة 
  .مشسية وثلث سنة

  الفصل الرابع

  ملوك العرب قبل اإلسالم

وأما ما يتعلق بقبائل العرب وأنساهبم، فإنا نذكره عند ذكر كرامة العرب يف الفصل اخلامس، املشتمل على ذكر 
  .ن شاء اهللا تعاىل، من كتاب ابن سعيد املغريباألمم إ

  ملوك اليمن
إن بعد تبلبل األلسن، وتفرق بين نوح، أول من نزل اليمن قحطان بن عابر ابن شاحل املقدم الذكر، وقحطان 

  .املذكور أول من ملك أرض اليمن ولبس التاج



  .بية على ما ذكرمث مات قحطان وملك بعده ابنه يعرب بن قحطان، وهو أول من نطق بالعر
  .مث ملك بعده ابنه يشحب بن يعرب

مث ملك بعده ابنه عبد مشس بن يشحب، وملا ملك أكثر الغزو يف أقطار البالد، فسمي سبا، وهو الذي بىن السد 
بأرض مأرب، وفجر إليه سبعني هنراً، وساق إليه السيول من أمد بعيد، وهو الذي بىن مدينة مأرب، وعرفت مبدينة 

  .ل أن مأرب لقب للملك الذي يلي اليمن، وقيل أن مأرب هو قصر امللك، واملدينة سباسبا، وقي
محري وعمرو، وكهالن، وأشعر، وغريهم على ما سنذكره يف الفصل اخلامس، : وخلف سبأ املذكور عدة أوالد منهم

  .عند ذكر أمة العرب
  .ود من اليمن إىل احلجازوملا مات سبأ ملك اليمن بعده ابنه محري بن سبا، وملا ملك أخرج مث

  .مث ملك بعده ابنه واثل بن محري
  .مث ملك بعده ابنه السكسك بن واثل

  .مث ملك بعده يعفر بن السكسك
  .مث وثب على ملك اليمن ذورياش وهو عامر بن باران بن عوف بن محري

س، وطرد عامر بن باران مث هنض من بين واثل النعمان بن يعفر بن السكسك بن واثل بن محري، واجتمع عليه النا
  :عن امللك، واستقل النعمان املذكور مبلك مين، ولقب نعمان املذكور باملعافر لقوله

  بلغت معايل األقدمني املقاول... إِذا أنت عافرت األمور بقدرة 
  .لفظة مجع، وهم الذين يلون اجلهات الكبار من اليمن: واملقاول

  .ر املذكورمث ملك بعده ابنه أمشح بن نعمان املعاف
مث ملك بعده شداد بن عاد بن أملاطاط بن سبا، واجتمع له امللك، وغزا البالد إىل أن بلغ أقصى املغرب، وبىن 

  .املدائن واملصانع، وأبقى اآلثار العظيمة
مث ملك بعده أخوه لقمان بن عاد، مث ملك بعده أخوه ذو سدد بن عاد، مث ملك بعده ابنه احلارث بن ذي سدد، 

له احلارث الرائش، وقيل إن حارث الرائش املذكور، هو ابن قيس بن صيفي بن سبأ األصغر، وهو تبع ويقال 
مث ملك بعده ابنه ذو القرنني، الصعب بن الرائش، وقد نقل ابن سعيد أن ابن عباس سئل عن ذي القرنني . األول

ذكور، فيكون ذو القرنني املذكور يف هو من محري وهو الصعب امل: الذي ذكره اهللا تعاىل يف كتابه العزيز، فقال
  .الكتاب العزيز هو الصعب بن الرائش املذكور، ال اإلسكندر الرومي

  .مث ملك بعده ابنه ذو املنار أبرهه بن ذي القرنني
  .مث ملك بعده ابنه أفريقس بن أبرهه، مث ملك بعده أخوه ذو األذعار عمرو بن ذي املنار

غالب بن املنتاب بن زيد بن يعفر بن السكسك بن واثل بن محري، فإِن محري مث ملك بعده شرحبيل بن عمرو بن 
كرهت ذا األذعار فخلعت طاعته، وقلدت امللك شرحبيل املذكور، وجرى بني شرحبيل وذي األذعار قتال شديد، 

  .قتل فيه خلق كثري، واستقل شرحبيل بامللك
ته بلقيس بنت اهلدهاد، وبقيت يف ملك اليمن عشرين مث ملك بعده ابنه اهلدهاد بن شرحبيل، مث ملكت بعده ابن

سنة، وتزوجها سليمان بن داود عليهما سالم، مث ملك بعدها عمها ناشر النعم بن شرحبيل وقيل إن ناشر النعم امسه 
  .مالك بن عمرو بن يعفر بن عمرو، من ولد املنتاب بن زيد احلمريي

  .وقيل مشر بن أفريقس ابن أبرهه ذي املنارمث ملك بعده مشر يرعش بن ناشر النعم املذكور، 



مث ملك بعده ابنه أبو مالك بن مشر، مث ملك بعده عمران بن عامر األزدي، وهو عمران بن عامر بن حارثة بن امرئ 
  .القيس بن ثعلبة بن مازن بن األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن أدد بن زيد بن كهالن بن سبأ

  .محري بن سبأ إىل ولد أخيه كهالن بن سبأ، وكان عمران املذكور كاهناًوانتقل امللك حينئذ من ولد 
مث ملك بعده أخوه مزيقيا عمرو بن عامر األزدي، وقيل له مزيقياء ألنه كان يلبس يف كل يوم بدلة، فإذا أراد 

  .غريبانتهى كالم ابن سعيد امل. الدخول إىل جملسه رمى هبا فمزقت لئال جيد أحداً فيها ما يلبسه بعده
ومن تاريخ محزة األصفهاين، إن الذي ملك بعد أيب مالك بن مشر املذكور، قبل عمران األزدي، ابنه األقرن بن أيب 

  .مالك، مث ملك بعده ذو حبشان بن األقرن، وهو الذي أوقع بطسم وجديس
ب أسعد وهو تبع مث ملك بعده أخوه تبع بن األقرن، مث ملك بعده ابنه كليكرب بن تبع، مث ملك بعده أبو كر

  .األوسط، وقتل
مث ملك بعده ابنه حسان بن تبع، وتتبع قتلة أبيه فقتلهم عن آخرهم، مث قتله أخوه عمرو بن تبع، وملك بعده 
  .وتواترت األسقام بعمرو املذكور، حىت كان ال ميضي إىل اخلالء إال حمموالً على نعش، فسمي ذا األعواد لذلك

  .األعواد، مث ملك بعده تبع بن حسان بن كليكرب، وهو تبع األصغرمث ملك بعده عبد كالل بن ذي 
مث ملك بعده ابن أخيه احلارث بن عمرو، وهتود احلارث املذكور، مث ملك بعده مرثد بن كالل، مث تفرق بعده ملك 

ملك محري والذي اشتهر بعده أنه ملك وكيعة بن مرتد، مث ملك أبرهة بن الصباح، مث ملك صهبان بن حمرث، مث 
عمرو بن تبع، مث ملك بعده ذو شناتر مث ملك بعده ذو نواس، وكان من ال يتهود ألقاه يف أخدود مضطرم ناراً، 

  .فقيل له صاحب األخدود
مث ملك بعده ذوجدن وهو آخر ملوك محري، وكان مدة ملكهم على ما قيل ألفني وعشرين سنة، وإمنا مل نذكر مدة 

ليس يف مجيع التواريخ، أسقم من تاريخ : ولذلك قال صاحب تواريخ األمم ما ملكه كل واحد منهم لعدم صحته،
فإهنم يزعمون أن ملوكهم ستة وعشرون . ملوك محري، مل يذكر فيه من كثرة عدد سنيهم، مع قلة عدد ملوكهم

  .ملكاً، ملكوا يف مدة ألفني وعشرين سنة

ارت اليمن لإلسالم من كتاب ابن سعيد املغريب، إن مث ملك اليمن بعدهم من احلبشة أربع، ومن الفرس مثانية، مث ص
مث ملك . احلبشة استولوا على اليمن بعد ذي جدن احلمريي املذكور، وكان أول من ملك اليمن من احلبشة أرباط

مث ملك بعده مسروق بن أبرهة، وهو . مث ملك بعده يكسوم. بعده أبرهة األشرم صاحب الفيل، الذي قصد مكة
  .ن من احلبشةآخر من ملك اليم

مث عاد ملك اليمن إىل محري وملكها سيف بن ذي يزن احلمريي وهو الذي ملكه كسرى أنوشروان، وأرسل مع 
سيف املذكور أحد مقدمي الفرس، وامسه وهرز جبيش من العجم، فساروا إىل اليمن وطردوا احلبشة عنها، وقرروا 

جداده باليمن وطرد احلبشة عنها، وجلس يف غمدان سيف بن ذي يزن يف ملك اليمن، وملا استقر سيف يف ملك أ
يشرب، وهو قصر كان ألجداده باليمن، فامتدحته العرب باألشعار، منها ما قاله فيه أمية بن أيب الصلت، ووصف 
تغّرب سيف بن ذي يزن وقصده قيصرا أوالً مث كسرى يف إعادة ملك آبائه إليه، حىت قدم بالفرس الذي مقدمهم 

  :ذلك وهرز، فقال يف
  إذخيم البحر لألعداء أحواال... ال يقصد الناس إال كابن ذي يزن 

  فلم جيد عنده النصر الذي ساال... واىف هرقل وقد شالت نعامته 
  من السنني يهني النفس واملاال... مث انتحى حنو كسرى بعد عاشرة 



  ختاهلم فوق منت األرض أجباال... حىت أتى ببين األحرار يقدمهم 
  ما إن رأيت هلم يف الناس أمثاال... من فتية صرب هللا درهم 

  أسد ترتب يف الغيضات أشباال... بيض مرازبة غلب أساورة 
  برأس غمدان داراً منك حمالال... فاشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقاً 

  شيباً مباء فعادا بعد أبواال... تلك املكارم ال قعبان من لنب 
صطفى مجاعة من احلبشان، وجعلهم من خاصته، فاغتالوه وقتلوه، فأرسل وكان سيف بن ذي يزن املذكور، قد ا

كسرى عامالً على اليمن، واستمرت عمال كسرى على اليمن إىل أن كان آخرهم باذان الذي كان على عهد 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأسلم، مث صارت اليمن لإلسالم، وانتهى أخبار ملوك اليمن

  كانوا يف غري اليمنملوك العرب الذين 

وكان أول من ملك على العرب بأرض احلرية مالك بن فهم بن غنم بن دوس ابن عدنان بن عبد اهللا بن وهزان بن 
كعب بن احلارث بن كعب بن مالك بن نصر بن األزد، واألزد من ولد كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 

  .سرة مث ملك بعده أخوه عمرو بن فهمقحطان، كان وملكه يف أيام ملوك الطوائف قبل األكا
مث ملك بعده ابن أخيه جذمية بن مالك بن فهم، وكان به برص فكنوا عنه وقالوا جذمية األبرش، وعظم شأن جذمية 
املذكور، وكانت له أخت تسمى رقاش فهويت شخصاً من إياد، كان جذمية قد اصطنعه، وكان يقال له عدي بن 

ذكور أيضاً، وكان عدي املذكور متسلماً جملس شراب جذمية، فاتفقت معه رقاش نصر بن ربيعة، وهويها عدي امل
على أن خيطبها من أخيها جذمية حال غلبة السكر عليه، ففعل ذلك، وأذن له جذمية، فدخل عدي برقاش، فلما 

من عدي أصبح جذمية وّعلم بذلك عظم عليه فهرب عدي املذكور، فقيل أنه ظفر به جذمية وقتله، وحبلت رقاش 
  :املذكور فقال هلا جذمية

  أحبر زنيت أم هبجني... خربيين رقاش ال تكذبيين 
  أم بدون فأنت أهل لدون... أم بعبد فأنت أهل لعبد 

بل من خيار العرب، وجاءت بولد، وربته وألبسته طوقاً، ومسته عمراً وتبنن به جذمية، مث عدم الغالم، : فقالت
 وجده شخصان يقال هلما مالك وعقيل، فأحضراه إىل جذمية ففرح به فرحاً وتزعم العرب أن اجلن اختطفته، مث

منادمتك ما : فقاال. اقترحا ما شئتما: عظيماً، وكان اسم الصيب عمراً فقال جذمية ملالك وعقيل اللذين أحضراه
  .فهما اللذان يضرب هبما املثل فيقال كندماين جذمية. بقيت وبقينا

ان قد ملك اجلزيرة وأعايل الفرات ومشارق الشام، رجل من العمالقة يقال له عمرو بن ويف أيام جذمية املذكور، ك
  .الضرب بن حسان العمليقي، وجرى بينه وبني جذمية حروب، فانتصر جذمية عليه، وقتل عمرو املذكور
أخذت يف احليلة وكان لعمرو بنت تدعى الزباء، وامسها نائلة، فملكت بعده وبنت على الفرات مدينتني متقابلتني، و

  .على جذمية وأطمعته بنفسها حىت اغتر وقدم إليها فقتلته وأخذت بثأر أبيها

  ابتداء ملك اللخميني ملوك احلرية

  .وهم املناذرة بنو عدي بن نصر بن ربيعة من ولد خلم بن عدي بن عمرو بن سبا
كان جلذمية عبد يقال له قصري، فاتفق وملا قتل جذمية ملك بعده ابن أخته رقاش عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة، و



معه عمرو بن عدي املذكور، وجدع أنف قصري وضربه بالسياط، وحضر قصري على تلك احلالة إىل الزباء على أنه 
مغاضب لعمرو، فصدقته الزباء وأمنت إليه ملا رأت من حاله، وصار قصري يتجر للزباء، ويأخذ املال من مواله، 

نه كسب متجرها، مّرة بعد أخرى، حىت أتى بقفل حنو ألف محل من الصناديق، وأقفاهلا من وحيضره إىل الزباء على أ
  :داخل، وفيها رجال معتدون فلما شاهدت الزباء تلك األمحال ارتابت منه وقالت

  أجندالً حيملن أم حديدا... ما للجمال مشيها وئيدا 
  أم الرجال جثماً قعودا... أم صرفاناً بارداً شديدا 

دخلوا إِىل حصن الزباء، خرجت الرجال من الصناديق، وأخذوا املدينة عنوة، وقتلوا الزباء وأخذ قصري بثأر فلما 
  .مواله جذمية، وطالت مدة ملك عمرو بن عدي املذكور

مث مات وملك بعده ابنه امرئ القيس بن عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة اللخمي، وكان يقال المرئ القيس 
  .ي األولاملذكور البدا، أ

مث ملك بعد امرؤ القيس ابنه عمرو بن امرئ القيس وكان ملكه يف أيام سابورذي األكتاف، مث ملك بعده أوس بن 
قالم العمليقي، مث ملك آخر من العماليق، مث رجع امللك إىل بين عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة اللخميني 

ئ القيس املذكور، عرف هذا امرؤ القيس الثاين باحملرق، املذكورين، وملك منهم امرؤ القيس من ولد عمرو بن امر
ألنه أول من عاقب بالنار، مث ملك بعده ابنه النعمان األعور بن امرئ القيس، وهو الذي بىن اخلورنق والسدير، 

وبقي يف امللك ثالثني سنة، مث تزهد وخرج من امللك يف زمن هبرام جور بن يزدجرد، وهو الذي ذكره عدي بن زيد 
  : قصيدته الرائية املشهورة بقولهيف

  رف يوماً وللهدى تفكري... وتدبر رب اخلورنق إِذ أش 
  لك والبحر معرض والسدير... سره ماله وكثرة ما مي 

  طة جى إِىل املمات بصري... فارعوى قلبه وقال وما غب 
  .ملكه يف زمن فيزوز بن يزد جردوانتهى . وملا تزهد النعمان األعور املذكور، ملك بعده ابنه املنذر بن النعمان

مث ملك بعده ابنه األسود بن املنذر، وهو الذي انتصر على غسان، عرب الشام، وأسر عدة من ملوكهم، وأراد 
األسود املذكور أن يعفو عنهم، وكان لألسود املذكور ابن عم يقال له أبو أذينة، قد قتل آل غسان له أخاً يف بعض 

  :يف ذلك قصيدته املشهورة يغري األسود بقتلهم منهاالوقائع، فقال أبو أذينة 
  وال يسوغه املقدار ما وهبا... ما كل يوم ينال املرء ما طلبا 

  مل جيعل السبب املوصول منقضبا... وأحزم الناس من إِنْ فرصة عرضت 
  سقى املعادين بالكأس الذي شربا... وأنصف الناس يف كل املواطن من 

  حبد سيف به من قبلهم ضربا... م وليس يظلمهم من راح يضرهب
  من قال غريه الذي قد قلته كذبا... والعفو إِال عن األكفاء مكرمة 
  راًيت رأياً جير الويل واحلربا... قتلت عمراً وتستبقي يزيد لقد 

  إِنْ كنت شهماً فأتبع رأسها الذنبا... ال تقطعن ذنب األفعى وترسلها 
  وأوقد النار فاجعلهم هلا حطبا.. .هم جردوا السيف فاجعلهم له جزراً 

  مل يعف حلماً ولكن عفوه رهبا... إِن تعف عنهم يقول الناس كلهم 
  عال فإِن حاولوا ملكاً فال عجبا... هم أهلة غسان وجمدهم 



  خيالً وِإبالً تروق العجم والعربا... وعرضوا بفداء واصفني لنا 
  يف الورى حلبارسالً لقد شرفونا ... أحيلبون دماً مّنا وحنلبهم 

  ال فضة قبلوا منا وال ذهبا... عالم تقبل منهم فدية وهم 
إِن : ونقلت ذلك من جمموع خبط القاضي مشس الدين بن خلكان، ورأيت يف تاريخ ابن األثري خالف ذلك، فقال
ملنذر األسود قتلته غسان، وانتصرت عليه غسان، مث قال ابن األثري وقيل غري ذلك، وانتهى ملك األسود بن ا

  .املذكور يف زمن فريوز

مث ملك بعده أخوه املنذر بن املنذر بن النعمان األعور، مث ملك بعده علقمة الذميلي، وذميل بطن من خلم، مث ملك 
بعده امرؤ القيس بن النعمان ابن امرئ القيس احملرق، وهو الذي قتل سنمار الذي بىن المرئ القيس املذكور 

  :قصره، وفيه يقول املتلمس
  جزاء سنمار وما كان ذا ذنب... جزاين أبو خلم على ذات بيننا 

مث ملك بعده ابنه املنذر بن امرئ القيس، وكانت أم املنذر املذكور يقال هلا، ماء السماء واشتهر املنذر املذكور بأمه، 
طرد كسرى قباذ فقيل له املنذر بن ماء السماء، ولقبت مباء السماء حلسنها، وامسها ماوية بنت عوف بن جشم، و

املنذر املذكور عن ملك احلرية، وملك موضعه احلارث بن عمرو بن حجر الكندي، ألن قباذ كان قد دخل يف دين 
مردك، ووافقه احلارث ومل يوافقه املنذر فطرد لذلك، مث ملا متكن كسرى أنوشروان بن قباذ املذكور يف امللك، طرد 

ملك احلرية، وقد تقدم ذكر ذلك مع ذكر أنوشروان، يف الفصل الثاين من احلارث وأعاد املنذر بن ماء السماء إِىل 
  .هذا الكتاب

مث ملك بعد املنذر عمرو مضرط احلجارة، وهو ابن املنذر بن ماء السماء، وكان اسم أمه هند، ويعرف بعمرو بن 
  .هند، ولثمان سنني مضت من ملكه، كان مولد النيب صلى اهللا عليه وسلم

وقيل إِنه مل يتملك وإمنا مسي ملكاً ملا كان أبوه وأخوه ملكني، مث . وه قابوس بن املنذر بن ماء السماءمث ملك بعده أخ
ملك بعده أخومها املنذر بن املنذر، مث ملك بعده ابنه النعمان بن املنذر بن املنذر بن ماء السماء، وكنيته أبو قابوس، 

يغ، من أهل فدك، وملك اثنتني وعشرين سنة وقتله كسرى وهو الذي تنصر، وأمه سلمى بنت وائل بن عطية الصا
  .برويز، وبسبب مقتله كانت وقعة ذي قار بني الفرس والعرب

مث انتقل امللك يف احلرية بعد النعمان املذكور عن اللخميني إِىل إِياس بن قبيصة الطائي، ولستة أشهر من ملك إِياس 
  .ياس زاذويه ابن ماهسان اهلمذاينبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث ملك بعد إِ

مث عاد امللك إِىل اللخميني، ملك بعد زاذويه املنذر بن النجمان بن املنذر بن املنذر بن ماء السماء، ومسته العرب 
املغرور، واستمر مالكاً للحريةِ إىل أن قدم إِليه خالد بن الوليد، واستوىل على احلرية، وكانت املناذرة آل نصر بن 

  .ماالً لألكاسرة على عرب العراق، مثل ما كان ملوك غسان عماال للقياصرة على عرب الشامربيعة ع
  ملوك غسان

وكانوا عماالً للقياصرة على عرب الشام، وأصل غسان من اليمن، من بين األزد ابن الغوث بن نبت بن مالك بن 
  .أدد بن زيد بن كهالن بن سبا

ى ماء بالشام يقال له غسان، فنسبوا إِليه، وكان قبلهم بالشام عرب يقال تفرقوا من اليمن بسيل العرم، ونزلوا عل
هلم الضجاعمَه من سليح، بفتح السني املهلة مث الم مكسورة وياء مثناه من حتتها مث حاء مهملة، فأخرجت غسان 



  .سليحاً عن ديارهم، وقتلوا ملوكهم، وصاروا موضعهم
بة بن عمرو بن مزيقيا، وكان ابتداء ملك غسان، قبل اِإلسالم مبا وأول من ملك من غسان جفنة بن عمرو بن ثعل

يزيد على أربعمائة سنة، وقيل أكثر من ذلك، وملا ملك جفنة املذكور وقتل ملوك سليح، دانت له قضاعة ومن 
  .وبىن بالشام عدة مصانع مث هلك. بالشام من الروم

  .منها دير حايل ودير أيوب ودير هندوملك بعده ابنه عمرو بن جفنة، وبىن بالشام عدة ديورة 
مما يلي البلقاء، مث ملك بعده ابنه احلارث بن . مث ملك بعده ابنه ثعلبة بن عمرو وبىن صرح الغدير يف أطراف حوران

  .مث ملك ابنه جبلة بن احلارث، وبىن القناطْر واذرح والقسطل. ثعلبة
  .ء فبىن هبا احلفري ومصنعهمث ملك بعده ابنه احلارث بن جبلة، وكان مسكنه بالبلقا

مث ملك بعده ابنه املنذر األكرب بن احلارث بن جبلة بن احلارث بن ثعلبة ابن عمرو بن جفنة األول، مث هلك املنذر 
  .األكرب املذكور وملك بعدها أخوه النعمان بن احلارث

دير ضخم، ودير البنوة مث  مث ملك بعده أخوه جبلة بن احلارث، مث ملك بعدهم أخوهم األيهم بن احلارث، وبىن
ملك أخوهم عمرو بن احلارث مث ملك جفنة األصغر بن املنذر األكرب، وهو الذي أحرق احلرية، وبذلك مسوا ولده 

  .آل حمرق
مث ملك بعده أخوه النعمان األصغر بن املنذر األكرب، مث ملك النعمان ابن عمرو بن املنذر، وبىن قصر السويدا، ومل 

  :نعمان املذكور ملكاً، ويف عمرو املذكور يقول النابغة الذبياينيكن عمرو أبو ال
  لوالده ليست بذات عقارب... علّي لعمرو نعمة بعد نعمة 

مث ملك بعد النعمان املذكور ابنه جبلة بن النعمان، وهو الذي قاتل املنذر ابن ماء السماء، وكان جبلة املذكور ينزل 
  .بصفني

هم بن احلارث بن ثعلبة، مث ملك أخوه احلارث بن األيهم مث ملك بعده ابنه النعمان بن مث ملك بعده النعمان بن األي
  .احلارث، وهو الذي أصلح صهاريج الرصافَه وكان قد خرهبا بعض ملوك احلرية اللخميني

لك ابنه مث ملك بعده ابنه املنذر بن النعمان، مث ملك أخوه عمرو بن النعمان، مث ملك أخومها حجر بن النعمان مث م
احلارث بن حجر، مث ملك ابنه جبلة بن احلارث، مث ملك ابنه احلارث بن جبلة، مث ملك ابنه النعمان بن احلارث، 

  .وكنيته أبو كرب، ولقبه قطام
مث ملك بعده األيهم بن جبلة بن احلارث، وهو صاحب تدمر، وكان عامله بقال له القني بن خسر، وبىن له بالربية 

  .انع، وأظن أنه قصر برقعقصراً عظيماً ومص
مث ملك بعده أخوه املنذر بن جبلة، مث ملك بعده أخومها شراحيل بن جبلة، مث ملك أخوهم عمرو بن جبلة، مث ملك 

  .بعده ابن أخيه جبلة بن احلارث بن جبلة
عنه، مث مث ملك بعده جبلة بن األيهم بن جبلة، وهو آخر ملوك غسان، وهو الذي أسلم يف خالفة عمر رضي اللّه 

عاد إِىل الروم وتنصر، وسنذكر ذلك يف خالفة عمر إِن شاء اللّه تعاىل، وقد اختلف يف مدة ملك الغساسنة، فقيل 
  .أربعمائة سنة وقيل ستمائة سنة وبني ذلك

  ملوك جرهم



. وكانوا على عهد عاد، فبادوا ودرست أخبارهم وهم من العرب البائدة: أما جرهم فهم صنفان، جرهم األوىل
فملك يعرب اليمن وملك . وكان جرهم أخا يعرب بن قحطان. فهم من ولد جرهم بن قحطان: وأما جرهم الثانية

أخوه جرهم احلجاز، مث ملك بعد جرهم ابنه عبد يا ليل بن جرهم، مث ابنه جرشم بن عبد يا ليل، مث ابنه عبد املدان 
ح بن ثقيلة، مث ابنه مضاض بن عبد املسيح، مث ابنه عمرو بن جرشم، مث ابنه ثقيلة بن عبد املدان، مث ابنه عبد املسي

بن مضاض، مث أخوه احلارث بن مضاض، مث ابنه عمرو بن احلارث، مث أخوه بشر بن احلارث، مث مضاض بن عمرو 
وسنذكرهم اًيضاً عند . بن مضاض، وجرهم املذكورون هم الذين اتصل هبم إِمساعيل عليه السالم، وتزوج منهم

  .مساعيل إِن شاء اللّه تعاىلذكر بين إِ
  ملوك كندة

وأول ملوك كندة حجر آكل املرار ابن عمرو، وهو من ولد كندة، وكان اسم كندة نورا وهو ابن : من الكامل قال
عفري بن احلارث من ولد زيد بن كهالن ابن سبأ، وكانت كندة قبل أن ميلك حجر عليهم بغري ملك، فأكل القوي 

سدد أمورهم وساسهم أحسن سياسة، وانتزع من اللخميني ما كان بأيديهم من أرض الضعيف، فلما ملك حجر 
كأنه مجل قد : وقيل له امحل املرار لكون امرأته قالت عنه. بكر بن وائل، وبقي حجر آكل املرار كذلك حىت مات

  .أكل املرار، لبغضها له، فغلب ذلك لقباً عليه
ويقال لعمرو املذكور املقصور، ألنه اقتصر على ملك أبيه، مث ملك مث ملك بعد حجر املذكور ابنه عمرو بن حجر 

بعده ابنه احلارث بن عمرو وقوي ملك احلارث املذكور، ووافق كسرى قباذ بن فريوز على الزندقة، والدخول يف 
ن مذهب مردك، فطرد قباذ املنذر بن ماء السماء اللخمي عن ملك احلرية، وملك حارث املذكور موضعه، فعظم شأ

  .احلارث، وقد تقدم ذلك يف الفصل الثاين، مع ذكر أنوشروان بن قباذ
فلما ملك أنوشروان أعاد املنذر وطرد احلارث املذكور، فهرب وتبعته تغلب وعدة قبائل؛ فظفروا بأمواله وبأربعني 

بين مرين ويف ذلك نفساً من بين حجر آكل املرار، ابنان من ولد حارث املذكور، فقتلهم املنذر عن آخرهم يف ديار 
  :يقول امرؤ القيس بن حجر بن احلارث املذكور

  وأبناء امللوك مصفدينا... فآبوا بالنهاب وبالسبايا 
  يساقون العشية يقتلونا... ملوك من بين حجر بن عمرو 

  ولكن يف ديار بين مرينا... فلو يف يوم معركة أصيبوا 
  ناولكن يف الدماء مزملي... ومل تغسل مجامجهم بغسل 
  وتنتزع احلواجب والعيونا... تظل الطري عاكفة عليهم 

وكان احلارث املذكور قد ملك ابنه . وهرب احلارث إِىل ديار كلب، وبقي هبا حىت ُعِدَم، واختِلف يف صورة عدمه
  .حجر بن احلارث على بين أسد ابن خزمية ن مدركة، وملك أيضاً باقي بنيه على قبائل العرب

ن احلارث على بكر بن وائل، وملك ابنه معدي كرب بن احلارث، وكان يلقب غلفاً لتغليفه فملك ابنه شراحيل ب
  .رأسه بالطيب، على قيس غيالن، وملك ابنه سلمة على تغلب والنمر

أما حجر املذكور وهو أبو امرئ القيس الشاعر، فبقي أمره متماسكاً يف بين أسد مدة، مث تنكروا عليه فقاتلهم 
ويف ذلك يقول ابنه امرؤ القيس .  نكايتهم، ودخلوا حتت طاعته، مث هجموا عليه بغتة وقتلوه غيلةوقهرهم، وبالغ يف

  .بن حجر املذكور أبياتاً منها
  أال كل شيء سواه خلل... بنو أسد قتلوا رهبم 



  :وكان امرؤ القيس ملا مسع مبقتل أبيه مبوضع يقال له دمون من أرض اليمن فقال يف ذلك
  دمون أنا معشر ميانون... ى دمون تطاول الليل عل

مث استنجد امرؤ القيس ببكر وتغلب على بين أسد فأجندوه، وهربت بنو أسد منهم، وتبعهم فلم يظفر هبم، مث 
ختاذلت عنه بكر وتغلب، وتطلبه املنذر بن ماء السماء فتفرقت مجوع امرئ القيس خوفاً من املنذر، وخاف امرؤ 

على قبائل العرب، وينتقل من أناس إِىل أناس، حىت قصد السموءل بن عادياء القيس من املنذر، وصار يدخل 
اليهودي، فأكرمه وأنزله، وأقام امرؤ القيس عند السموءل ما شاء اُهللا، مث سار امرؤ القيس إِىل قيصر ملك الروم 

يف مسرية قصيدته  مستنجداً به، وأودع أدراعه عند السموءل بن عادياء املذكور، ومّر على محاة وشيزر، وقال
  :املشهورة اليت منها

  مسالك شوق بعد ما كان أقصرا
  :ومنها

  عشية جاوزنا محاة وشيزرا... تقطع أسباب اللبابة واهلوى 
  واحلق أنا الحقان بقيصرا... بكى صاحيب ملا رأى الدرب دونه 

  حناول ملكاً أو منوت فنعذرا... فقلت له ال تبك عينيك إِمنا 
  :قرحة قد طالت به، ويف ذلك يقول أبياته اليت منها وكان بامرئ القيس

  لعل منايانا حتولن أبؤسا... وبدلت قرحاً دامياً بعد صحة 
  :وملا علم مبوته هناك قال. فمات امرؤ القيس بعد عوده من عند قيصر يف بالد الروم، عند جبل يقال له عسيب

  وإين مقيم ما أقام عسيب... أجارتنا إِن اخلطوب تنوب 
وملا مات امرؤ القيس، سار احلارث بن أيب مشر  -وهو عندي من اخلرافات  -د قيل أن ملك الروم مسه يف حلة وق

الغساين إىل السموءل وطالبه بأدرع امرئ القيس، وماله عنده، وكانت األدراع مائة، وكان احلارث قد أسر ابن 
إِّما أن تسلّم األدراع، وإِما قتلت ابنك، : حلارثالسموءل فلما امتنع السموءل من تسليم ذلك إِىل احلارث، قال ا

  :فأىب السموءل أن يسلمّ األدراع، وقتل ابنه قدامه فقال السموءل يف ذلك أبياتاً منها
  إِذا ما ذم أقوام وفيت... وفيت بأدرع الكندي إِين 

  هتدم يا مسوءل ما بنيت... وأوصى عادياء يوماً بأن ال 
  :فقال وقد ذكر األعشى هذه احلادثة

  يف جحفل كسواد الليل جرار... كن كالسموءل إِذ طاف اهلمام به 
  اقتل أسريك إِين مانع جاري... فشك غري طويل مث قال له 
  .انتهى الكالم يف ملوك كندة

  عدة من ملوك العرب

مازن بن  متفرقني فمنهم عمرو بن حلي بن حارثة بن عمرو مزيقيا بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن
األزد، من ولد كهالن بن سبأ وكان عمرو بن حلي املذكور ملك احلجاز، وكثري الذكر يف اجلاهلية، وإليه تنسب 

  .خزاعة، فيقولون أهنم من ولد كعب بن عمرو املذكور
ا وعمرو بن حلي املذكور، هو أول من جعل األصنام على الكعبة وعبدها، فأطاعته العرب وعبدوه: قال الشهرستاين

معه، واستمرت العرب على عبادة األصنام حىت جاء اإلسالم، وكان سبب ذلك أن عمرو املذكور، سار إِىل البلقاء 



هذه أرباب اختذناها على شكل اهلياكل العلوية، : من الشام، فرأى قوماً يعبدون األصنام، فسأهلم عنه، فقالوا له
نشفى ونستسقي هبا فنسقى، فأعجبه ذلك فطلب منهم واألشخاص البشرية، نستنصر هبا فننتصر ونستشفي هبا ف

صنماً، فدفعوا إِليه هبل، فسار به إِىل مكة ووضعه على الكعبة، واستصحب أيضاً صنمني يقال هلما إِساف ونائلة، 
  .ودعى الناس إىل تعظيم األصنام والتقرب إِليها فأجابوه

اإلسالم بنحو أربعمائة سنة، إِن كان سابور بن أزدشري وقد ذكر الشهرستاين أنّ ذلك كان يف أيام سابور، كان قبل 
  .بن بابك، وأما إِن كان سابور ذا األكتاف فهو أبعد عن الصواب، ألنه بعد سابور األول مبدة كثرية

ومن ملوك العرب زهري بن جناب بن هبل بن عبد اهللا بن كنانة بن بكر بن عون بن عذرة الكليب، وكان يسمى 
هن، لصحة رأيه، وعاش عمراً طويالً، وغزا غزوات كثرية وكان ميمون النقيبة، واجتمعت عليه زهري املذكور الكا

قضاعة، فغزا هبم غطفان بسبب أنّ بين نقيص بن ريث بن غطفان بنوا حرماً مثل حرم مكة، وويل سدانته منهم بنو 
غطفان تتخذ حرماً، فغزاهم وجرى واللّه ال يكون ذلك أبداً، وال أخلي : مرة بن عون فلما بلغ زهرياً ذلك قال

  :بينهم قتال شديد، وظفر هبم زهري وأبطل حرمهم، وأخذ أمواهلم ورد نساءهم عليهم، ويف ذلك يقول أبياتاً منها
  إِىل عذراء شيمتها احلياء... ولوال الفضل منا ما رجعتم 

هة وفضله على غريه من العرب، وكان زهري املذكور قد اجتمع بأبرهة األشرم احلبشي صاحب الفيل، فأكرمه أبر
واستمر زهري أمرياً عليهم حىت خرجوا عن طاعته، فغزاهم أيضاً وقتل فيهم . وأمّره على بكر وتغلب ابين وائل

وملا أسنَّ زهري . وكذلك أيضاً غزا بين القني، وجرى له مع املذكورين حروب يطول شرحها، وكان الظفر لزهري
وممن شرب اخلمر صرفاً حىت مات عمرو بن كلثوم التغليب، : قال ابن األثري. ماتاملذكور، شرب اخلمر صرفاً حىت 
  .وأبو عامر مالعب األسنة العامري

ومن ملوك العرب أيضاً كليب بن ربيعة بن احلارث بن زهري بن جشم بن بكر ابن حبيب بن عمرو بن غنم بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة الفرس بن نزار بن تغلب بن وائل، ووائل هو بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمي بن 

معد بن عدنان، وكان كليب املذكور امسه وائالً وكليب لقب غلب عليه، وملك كليب على بين معد، وقاتل مجوع 
  .اليمن وهزمهم، وعظم شأنه وبقي زماناً من الدهر

يرعى محاه، ويقول وحش  مث داخل كليباً زهو شديد، وبغى على قومه، فصار حيمي عليهم مواقع السحاب، فال
أرض كذا يف جواري، فال يصاد، وال ترد إبل مع إِبله، وال توقد نار مع ناره، وبقي كذلك حىت قتله جساس بن 

  .مرة بن ذهل ابن شيبان وشيبان من بين بكر بن وائل املذكور
بسوس بنت منقذ وكان سبب مقتل كليب أن رجالً من جرم نزل على خالة جساس وكان اسم خالته املذكورة ال

. التميمية، وكان للجرمي املذكور ناقة امسها سراب فوجدها كليب ترعى يف محاه، فضر هبا بالنشاب وأخرم ضرعها
: وجاءت الناقة إِىل اجلرمي صاحبها جمروحة، فصرخ بالذل، فلما مسعته البسوس وضعت يدها على رأسها وصاحت

جساس خلالته، وقصد كليباً وهو منفرد يف محاه، فضربه بالرمح فاستنصر . واذاله، بسبب نزيلها اجلرمي املذكور
  .فقتله

وملا قتل كليب قام أخوه مهلهل بن ربيعة بن احلارث املذكور ومجع قبائل تغلب واقتتل مع بين بكر، وجرى بينهم 
ئيس تغلب مهلهال، عدة وقائع أوهلا يوم عنيزة وكانوا يف القتال على السواء مث اتقعوا مباء يقال له النهي، وكان ر

ورئيس بين شيبان بن بكر احلارث بن مرة أخا جساس، وكان النصر لبين تغلب وقتل من بكر مجاعة مث التقوا 
بالدنائب وهي من أعظم وقائعهم، فانتصر مهلهل وبنو تغلب، وقتل من بين بكر مقتلة عظيمة، وقتل من بين شيبان 



أخي جساس، وشراحيل املذكور هو جد معن بن زائدة الشيباين،  مجاعة، منهم شراحيل بن هشام بن مرة، وهو ابن
  .وقتل أيضاً احلارث بن مرة، وهو أخو جساس، كذلك قتل مجاعة من رؤساء بين بكر

مث التقوا يوم واردات فظفرت تغلب أيضاً، وكثر القتل يف بكر، وقتل مهام أخو جساس ألبيه وأمه، وجعلت تغلب 
له أبو مرة احلق بأخوالك بالشام، وأرسله سراً مع نفر قليل، وبلغ مهلهالً اخلرب  تطلب جساساً أشد الطلب، فقال

فأرسل يف طلبه ثالثني نفراً فأدركوا جساساً واقتتلوا، فلم يسلم من أصحاب مهلهل غري رجلني، وكذلك مل يسلم 
لموا فخربوا من البكريني أصحاب جساس غري رجلني، وجرح جساس جرحاً شديداً مات منه، وعاد الذين س

بؤبشسع نعل كليب فلما قتل : أصحاهبم، وكذلك قتل مهلهل أيضاً جبري بن احلارث البكري، وملا قتله مهلهل قال
  :جبري قال أبوه احلارث األبيات املشهورة اليت منها

  شاب رأسي وأنكرتين رجايل... قربا مربط النعامة مين 
  يوم صايله وإين حبّرها ال... مل أكن من جناهتا علم الل 

  .والنعامة اسم فرسه، ودامت احلرب بني بين وائل املذكورين كذلك حنو أربعني سنة

قد أدركت ثأرك وقتلت جساساً، فاكفف عن احلرب، ودع اللجاج : وملا قتل جساس أرسل أبوه مرة يقول ملهلهل
أرادته من بكر، أجابوهم وملا طالت احلروب بينهم، وأدركت تغلب ما . فلم يرجع مهلهل عن القتال. واِإلسراف

  .إِىل الكف عن القتال، وعدم مهلهل، واختلف يف صورة عدمه، تركنا ذكره لالختصار
وهو والد امللك . ومن ملوك العرب زهري بن جذمية بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن احلارث ابن قطيعة بن عبس

يف عكاظ، وهو سوق العرب أيام املوسم  قيس بن زهري العبسي، وكان لزهري أتاوة على هوازن يأخذها كل سنة
باحلجاز، وكان يسوم هوازن اخلسف، فكان يف قلوهبم منه، ووقعت احلرب بني زهري وبني عامر، فاتفقت هوازن مع 

خالد بن جعفر بن كالب وبين عامر على حرب زهري، واقتتلوا معه فاعتنق زهري وخالد وتقاتال، فقتل زهري وسلم 
ورقة بن زهري أبياتاً يف : القرب من أرض هوازن، فحملت زهرياً بنوه ميتاً إِىل بالدهم، فقالخالد، وكانت الوقعة ب

  :ذلك منها يقول خلالد املذكور
  وال تقعن إِال وقلبك حاذر... فَِطر خالد إِن كنت تسطيع طرية 

  تفارق منها العيش واملوت حاضُر... أتتك املنايا إِنْ بقيت بضربة 
ن جعفر بن كالب ما كان من قتل زهري، خاف وسار إِىل النعمان بن امرئ القيس اللخمي ملك وملا كان من خالد ب

احلرية واستجار به، وكان زهري سيد غطفان، فانتدب منهم احلارث بن ظامل املري، وقدم إِىل النعمان يف معىن حاجة 
  .لد وقتله يف قبته غيلة وهرب وسلمله، وكان النعمان قد ضرب خلالد قبة، فلما جنَّ الليل، دخل احلارث إىل خا

مث مجع األخوص بن جعفر، وهو أخو خالد، بني عامر وأخذ يف طلب احلارث املري، وكذلك أخذ النعمان يف طلبه 
لقتله جاره، وجرى بسبب ذلك حروب وأمور يطول شرحها وكان آخرها يوم شعب جبلة، على ما سنذكره إِن 

  .شاء اهللا تعاىل
  .لك قيس بن زهري العبسي املذكور، وكان قد مجع لقتال بين عامر أخذاً بثأر أبيه زهريومن ملوك العرب امل

مث نزل قيس باحلجاز، وفاخر قريشاً، مث رحل عن قريش ونزل على بين بدر الفزاري الذبياين، ونزل على حذيفة بن 
أن الغرباء بنت داحس بدر منهم، وكان قيس قد اشترى من احلجاز حصانه داحساً وفرسه الغرباء، وقد قيل 

وكان حلذيفة بن بدر فرسان يقال هلما اخلطار واحلنفاء، وقصدان يسابق مع . استولدها قيس من داحس ومل يشترها
فرسي قيس، داحس والغرباء، فامتنع قيس وكره السباق، وعلم أنه ليس يف ذلك خري، فأىب حذيفة إِال املسابقة، 



له ذات األصاد، وكان امليدان حنو مائة غلوة، والغلوة الرمية بالسهم أبعد ما فأجروا األربعة املذكورة مبوضع يقال 
ميكن، كان الرهن مائة بعري، فسبق داحس سبقاً بيناً والناس ينظرون إِليه، وكان حذيفة قد أكمن يف طريق اخليل من 

  .يعترض داحساً إِنْ جاَء سابقاً، فاعترضه ذلك القوم وضربوه على وجهه، فتأخر داحس
مث سبقت الغرباء أيضاً اخلطار واحلنفاء فأنكر حذيفة ذلك كله واّدعى السبق، فوقع اخللف بني بين بدر وبين قيس، 
وكان بني الربيع بن زياد َوبني قيس خلف بسبب درع اغتصبها الربيع من قيس، وكان يسوء الربيع اتفاق بين بدر 

اشتد األمر بينهم قتل قيس ندبة بن حذيفة، وكان لقيس مع قيس، فلما وقع بينهم بسبب السباق سره ذلك، وملا 
أخ يقال له مالك بن زهري، وكان نازال على بين ذبيان، فلما أبلغهم قتل ندبة، قتلوا مالك بن زهري املذكور غيلة، 
تل وملا بلغ الربيع بن زياد مقتل مالك غم ذلك عليه جداً، وعطف على قيس وانتصر له وعمل الربيع أبياتاً يف مق

  :مالك منها
  فليأت نسوتنا بوجه هنار... من كان مسروراً مبقتل مالك 

  ويقمن قبل تبلج األسحار... جيد النساء حواسراً يندبنه 

مث اجتمع قيس والربيع واصطلحا وتعانقا، وقال قيس للربيع إِنه مل يهرب منك من جلأ إِليك، ومل يستغن عنك من 
بنو عبس، واجتمع إِىل بين بدر بنو فزارة وذبيان، واشتدت احلروب بينهم  استعان بك، واجتمع إِىل قيس والربيع

وهي املعروفة بينهم حبرب داحس فاقتتلوا أوال فقتل عوف بن بدر، واهنزمت فزارة، وقتلت بنو عبس فيهم قتالً 
بدر وطالت احلروب ذريعاً، مث اتقعوا ثانياً فانتصرت بنو عبس أيضاً، وكانت الدائرة على فزارة، وقتل احلارث بن 

بينهم، وكان آخرها أهنم اتقعوا فاهنزمت فزارة، وانفرد حذيفة ومحل أخوه ومعهما مجاعة يسرية وقصدوا جفر اهلباة 
فلحقهم بنو عبس وفيهم قيس والربيع بن زياد وعنترة، وحالوا بني بين بدر وبني خيلهم وقتلوا حذيفة وأخاه محال 

جفر اهلباة ومقتل بين بدر عليه، وظهرت يف هذه احلروب شجاعة عنترة بن ابين بدر، وأكثر الشعراء يف ذكر 
  .شداد

مث أن فزارة بعد مقتل بين بدر ساعدهتم قبائل كثرية، ألهنم أعظموا قتل بين بدر، فلما قويت فزارة سارت بنو عبس 
 عبس قصدوا الصلح مع ودخلوا على كثري من أحياء العرب، ومل يطل هلم مقام عند أحد منهم، وآخر احلال أن بين

  .فأجابتهم شيوخ فزارة إِىل ذلك. فزارة
ومت الصلح بينهم، وقيل أن بين عبس ملا سارت إِىل بين فزارة واصطلحوا معهم مل يسر معهم امللك قيس، بل انفرد 

 النمر عن بين عبس وتاب وتنصر وساح يف األرض حىت انتهى إِىل عمان، فترهب هبا زماناً، وقيل أن قيساً تزوج يف
بن قاسط ملا انفرد عن بين عبس وولد له ولد امسه فضالة، وبقي فضالة املذكور حىت قدم على النيب صلى اهللا عليه 

  .وسلم وعقد له رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم على من معه من قومه، وكانوا تسعة وهو عاشرهم
تقعت فيه بنو ربيعة بن نزار، وهو ربيعة الفرس، وكان بني ملوك العرب وقائع يف أيام مشهورة فمنها يوم خزار ا

أن قائد بين : وقبائل اليمن، وكانت الدائرة على اليمن، وانتصرت بنو ربيعة عليهم وقتلوا منهم خلقاً كثرياً، وقيل
  .ربيعة كان كليب وائل املقدم الذكر، وخزار جبل بني البصرة إِىل مكة

بني تغلب وقائدهم مهلهل أخو كليب، وبني بكر وقائدهم مرة أبو  ومنها أيام بين وائل بسبب قتل كليب، كانت
جساس، فأوهلا يوم عنيزة وتكافأ فيه الفريقان، مث كان بينهم يوم واردات وانتصرت فيه تغلب على بكر، مث يوم 

يوم احلنو وكان لبكر على تغلب، مث يوم القصيبات انتصرت فيه تغلب وأصيبت بكر حىت ظنوا أهنم قد بادوا، مث 
  .أقضة ويقال يوم التحالق، كثر فيه القتل يف الفريقني، وكان بينهم أيام أخر مل يشتد فيها القتال كهذه األيام



ومن أيام العرب يوم عني اباغ وكان بني غسان وخلم، وكان قائد غسان احلارث الذي طلب أدراع امرئ القيس 
الف، وقتل املنذر يف هذا اليوم، واهنزمت خلم، وتبعتهم وقيل غريه، وكان قائد خلم املنذر بن ماء السماء بغري خ

  .غسان إِىل احلرية، وأكثروا فيهم القتل وعني أباغَ مبوضع يقال له ذات اخلبار
ومن أيام العرب يوم مرج حليمة وكان بني غسان وخلم أيضاً، وقعة يوم مرج حليمة من أعظم الوقعات، وكانت 

داً كثرياً، وعظم الغبار حىت قيل أنّ الشمس قد احنجبت وظهرت الكواكب اجليوش فيه قد بلغت من الفريقني عد
  .اليت يف خالف جهة الغبار، واشتد القتال فيه، واخُتِلف يف النصر ملن كان منهم

ومنها يوم الكالب األول وكان بني األخوين شراحيل وسلمة ابين احلارث ابن عمرو الكندي، وكان مع شراحيل 
وائل وغريهم، وكان مع سلمة أخيه تغلب وائل وغريهم، واتقعوا يف الكالب وهو بني البصرة وهو األكرب بكر بن 

والكوفة، واشتد القتال بينهم، ونادى منادي شراحيل من أتاه برأس أخيه سلمة فله مائة من اإلبل، ونادى منادي 
راحيل وبكر، واهنزم شراحيل سلمة من أتاه برأس أخيه شراحيل فله مائة من اإلبل، فانتصر سلمة وتغلب على ش

  .وتبعته خيل أخيه وحلقوه وقتلوه ومحلوا رأسه إِىل سلمة
ومنها يوم أوارة وهو جبل، وكان بني املنذر بن امرئ القيس ملك احلرية ين بكر وائل بسبب اجتماع بكر على 

أوارة إِىل حضيضه، فبقي  سلمة بن احلارث، فظفر املنذر ببكر، وأقسم أنه ال يزال يذحبهم حىت يسيل دمهم من رأس
  .يذحبهم والدم جيمد، فسكب عليه ماء حىت سال الدم من رأس اجلبل إِىل حضيضه، وبرت ميينه

قال وكان من أمره، أن احلارث بن ظامل املري مث الذبياين، ملّا قتل خالد ابن جعفر بن : ومنها يوم رحرحان من العقد
ر مقتل زهري، هرب احلارث من النعمان ملك احلرية، لكونه قتل ذكره، عند ذك -كالب قاتل زهري، حسبما تقدم 

خالداً وهو يف جرية النعمان، فلم جير احلارث املذكور أحد من العرب خوفاً من النعمان، حىت استجار مبعبد بن 
بلغ زرارة فأجاره، فلم يوافقه قومه بنو متيم، وخافوا من ذلك، ووافقه منهم بنو ماوية وبنو دارم فقط، فلما 

األخوص أخا خالد مكان حارث املري من معبد، سار إِليه واقتتلوا مبوضع يقال له وادي رحرحان فاهنزمت بنو 
  .متيم، وأسر معبد بن زرارة، وقصد أخوه لقيط بن زرارة أن يستفكّه، فلم يقدر، وعذبوا معبداً حىت مات

نه ملا انقضت وقعة رحرحان، استنجد لقيط أ: ومنها يوم شعب جبلة وهو من أعظم أيام العرب، وكان من حديثه
بن زرارة التميمي ببين ذبيان فنجدته، وجتمعت له بنو متيم، غري بين سعد، وخرجت معه بنو أسد، وسار هبم لقيط 

إِىل بين عامر وبين عبس يف طلب ثأر أخيه معبد، فأدخلت بنو عامر وبنو عبس أمواهلم يف شعب جبلة، هضبة محراء 
شرف ومها ماآن فحضرهم لقيط فخرجوا عليه من الشعب، وكسوا مجائع لقيط وقتلوا لقيطاً، بني الشريف وال

  :وأسروا أخاه حاجب ابن زرارة، وانتصرت بنو عامر وبنو عبس نصراً عظيماً، ويف ذلك يقول جرير
  كأنّ عليه حلة أرجوان... ويوم الشْعبِ قد تركوا لقيطاً 

  كم ذا الرقيبة وهو عاِنفِح... وكّبلَ حَاجٌب بالشامِ حوالً 
وقتل أيضاً من بين ذبيان وبين متيم وبين أسد يف يوم شعب جبلة مجاعة كثرية، وقد أكثرت العرب من مراثي 

املقتولني من القبائل املذكورة، وكان يوم رحرحان قبل يوم شعب جبلة بسنة واحدة، وكان يوم شعب جبلة يف العام 
  .ليه وسلم انتهى النقل من العقد البن عبد ربهالذي ولد فيه رسول اهللا صلى اهللا ع

ومن أيام العرب املشهورة يوم ذي قار وكان يف سنة أربعني من مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقيل يف عام 
وقعة بدر األول أقوى، وكان من حديثه أنّ كسرى برويز غضب على النعمان بن املنذر وحبسه، فهلك يف احلبس، 

ان قد أودع حلقته، وهي السالح والدروع، عند هانئ بن مسعود البكري، فأرسل برويز يطلبها من وكان النعَم



هذه أمانة واحلر ال يسلم أمانته، وكان برويز ملا أمسك النعمان، قد جعل موضعه يف ُملك : هانئ املذكور فقال
املصلحة التغافل عن هانئ بن مسعود : ساحلرية إِياس بن قبيصة الطائي، فاستشار برويز إِياساً املذكور فقال إِيا

  .رأي امللك أفضل: املذكور حىت يطمئن، وتتبعه فتدركه، فقال برويز إِنه من أخوالك، وال نألوه نصحاً، فقال إِياس
فبعث برويز اهلرمزان يف ألفني من األعاجم، وبعث ألفا من هبرا، فلما بلغ بكر ابن وائل خربهم، أتوا مكاناً من بطن 

فنزلوه، ووصلت إِليهم األعاجم، واقتتلوا ساعة واهنزمت األعاجم هزمية قبيحة، وأكثرت العرب األشعار  ذي قار
  .يف ذكر هذا اليوم
  الفصل اخلامس

  ذكر األمم

لوال " األمة اجلماعة، هو يف اللفظ واحد، ويف املعىن مجع، وكل جنس من احليوان أمة، ويف احلديث : من الصحاح
  "األمَم ألمرُت بقتلها أنّ الكالب أمة من 

  أمة السريان والصابئني

  من كتاب أيب عيسى املغريب

أمة السريان هي أقدم األمم، وكالم آدم وبنيه بالسرياين، وملتهم هي ملة الصابئني، ويذكرون أهنم أخذوا : قال
الق، مثل دينهم عن شيث وإدريس، وهلم كتاب يعزونه إِىل شيث، ويسمونه صحف شيث، يذكر فيه حماسن األخ

الصدق والشجاعة والتعصب للغريب وما أشبه ذلك، ويأمر به، ويذكر الرذائل ويأمر باجتناهبا، وللصابئني عبادات، 
منها سبع صلوات، منهن مخس توافق صلوات املسلمني، والسادسة صالة الضحى، والسابعة صالة يكون وقتها يف 

لمني من النية، وأن ال خيلطها املصلي بشيء من غريها، وهلم متام الساعة السادسة من الليل، وصالهتم كصالة املس
الصالة على امليت بال ركوع وال سجود، ويصومون ثالثني يوماً وإن نقص الشهر اهلاليل صاموا تسعاً وعشرين 

يوماً، وكانوا يراعون يف صومهم الفطر واهلالل، حبيث يكون الفطر وقد دخلت الشمس احلمل، ويصومون من ربع 
ل األخري إِىل غروب قرص الشمس، وهلم أعياد عند نزول الكواكب اخلمسة املتحرية بيوت أشرافها، والشمسة اللي

ويعظمون بيت مكة، وهلم بظاهر حران مكان حيجونه، . زحل واملشتري واملريخ والزهرة وعطارد: املتحرية
يس، وهو حنوخ، واآلخر قرب صايب ويعظمون أهرام مصر، ويزعمون أن أحدها قرب شيث بن آدم، واآلخر قرب إِدر

بن إِدريس الذي ينتسبون إِليه، ويعظمون يوم دخول الشمس برج احلمل، فيتهادون فيه ويلبسون أفخر مالبسهم، 
  .وهو عندهم من أعظم األعياد لدخول الشمس برج شرفها

لى الدنيا، إِىل أن أحدثوا فيه والدين الذي انتحله الصابئون أقدم األديان على وجه الدهر، والغالب ع: قال ابن حزم
: قال الشهرستاين. احلوادث، فبعث اهللا تعاىل إِليهم إبراهيم خليله عليه السالم، بالدين الذي حنن عليه اآلن

والصابئون يقاتلون احلنيفية، ومدار مذهبهم التعصب للروحانيني، كما أن مدار مذهب احلنفات التعصب للبشر 
  .واجلسمانيني

  من ولد حام بن نوح أمة القبط وهم



وكان سكناهم بديار مصر، وكانوا أهل ملك عظيم، وعز قدمي، واختلط بالقبط طوائف كثرية، من اليونان 
والعماليق والروم وغريهم، وإمنا صاروا أخالطاً لكثرة من تداول عليهم َوَملََك مصر، فإِن أكثر من متلك مصر 

دون اهلياكل واألصنام، وكان منهم علماء بضروب من علم الغرباء، وكان القبط يف سالف الدهر صابئة يعب
  .الفلسفة، وخاصة بعلم الطلسمات والنريجنات واملرائي احملرقة والكيمياء

وكانت دار ملكهم مدينة منف وهي على جانب النيل من غربيه، وكانت ملوكهم تلقب الفراعنِة، وقد تقدم 
  .ذكرهم

  أّمة الفرس
  ومساكنهم وسط املعمور

كرمان واألهواز وأقاليم يطول ذكرها، ومجيع ما دون جيحون من متلك اجلهات يقال : ومنها. هلا أرض فارس ويقال
له إِيران، وهي أرض الفرس، وأما ما وراء جيحون فيقال له توران، وهو أرض الترك، وقد اختلف يف نسب 

إِهنم من ولد : ث، والفرس يقولونإِهنم من ولد ياف: الفرس، فقيل أهنم من ولد فارس بن إِرم بن سام، وقيل
كيومرت، وكيومرت عندهم هو الذي ابتدأ منه النسل مثل آدم عندنا، ويذكرون أن امللك مل يزل فيهم من 

كيومرت، وهو آدم إِىل غلبة اإلسالم، خال تقطع حصل يف مدد يسرية ال يعتد به، مثل تغلب الضحاك وفراسياب 
  .التركي

ملوك العامل، وكان هلم العقول الوافرة واألحالم الراجحة، وكان هلم منٍ ترتيب  وملوك الفرس عند األمم أعظم
  .اململكة ما مل يلحقهم فيه أحد من امللوك، وكانوا يولون ساقط البيت شيئاً من أمور اخلاصة

م، والفرس فرق كثرية، فمنهم الديلم، وهم سكان اجلبال، ومنهم اجليل وهم يسكنون الوطاة اليت جلبال الديل
. إِن الكرد من العرب، مث تنبطوا: ومنهم الكرد، ومنازهلم جبال شهرزور، وقيل. وأرضهم هي ساحل حبر طربستان

  .إِهنم أعراب العجم: وقيل
وكان للفرس ملة قدمية، وكان يقال للدائنني هبا الكيومرتية أثبتوا إِهلاً قدمياً ومسوه يزدان، وإهلاً خملوقاً من الظلمة 

  .أهرمن حمدثاً، ومسوه
ويزدان عندهم هو اهللا تعاىل، وأهرمن هو إِبليس، وكان أصل دينهم مبنياً على تعظيم النور، وهو يزدان، والتحرز 

  .من الظلمة وهو أهرمن، وملا عظموا النور عبدوا النريان، وكان الفرس على ذلك حىت ظهر زرادشت

لى دينه، وذكر هلم زرادشت كتاباً زعم أن اهللا وكان على أيام بشتاسف فقبل دينه ودخل فيه، مث صارت الفرس ع
تعاىل أنزله عليه، وزرادشت من أهل قرية من قرى أذربيجان، وهلم يف خلق زرادشت ووالدته كالم طويل ال فائدة 

فيه، فأضربنا عنه، وقال زرادشت بإله يسمى أرمزد بالفارسي وأنه خالق النور والظلمة ومبدعهما، وهو واحد ال 
أن اخلري والشر والصالح والفساد إِمنا حصل من امتزاج النور بالظلمة، ولو مل ميتزجا ملا كان وجود شريك له، و

للعامل، وال يزال املزاج حىت يغلب النور الظلمة، مث يتخلص اخلري إِىل عامله والشر إِىل عامله، وقُْبلَة زرادشت إِىل 
  .املشرق، حيث مطلع األنوار
النوروز، وهو اليوم األول من فروردينماه، وامسه يوم جديد، لكونه غرة احلول وللفرس أعياد ورسوم فمنها 

اجلديد، وبعده أيام مخسة كلها أعياد، ومن أعيادهم التريكان، وهو ثالث عشر تريماه، وملا وافق اسم اليوم الثالث 
نها املهرجان وهو عشر اسم شهره صار ذلك اليوم عيداً، وهكذا كل يوم يوافق امسه اسم شهره فهو عيد، وم

سادس عَشر مهرماه، وفيه زعموا أن أفريدون ظفر بالساحر الضحاك بيوراسب، وحبسه يف جبل دنياوند، ومنها 



الفروردجان وهو األيام اخلمسة األخرية من أبان ماه، يضع اجملوس فيها األطعمة واألشربة ألرواح موتاهم، على 
يف أول فصل الربيع رجل كوسج راكب محاراً، وهو قابض على  زعمهم، ومنها ركوب الكوسج وهو أنه كان يأيت

غراب، وهو يترّوح مبروحة ويودع الشتاء، وله ضريبة يأخذها، ومىت وجد بعد ذلك اليوم ضرب، ومنها الذق وهو 
ومنها الكنبهارات وهي أقسام أليام السنة . العاشر من هبسنماه، وليلته، وتوقد يف ليلته النريان، ويضرب حوهلا

خمتلفة يف أول كل قسم منها مخسة أيام هي يف الكنبهارات، زعم زرادشت أن يف كل يوم خلق اهللا تعاىل نوعاً من 
  .اخلليقة، من مساء وأرض وماء ونبات وحيوان وإنس، فتم خلق العامل يف ستة أيام

  أمة اليونان

رجل امسه اللن ولد سنة أربع وسبعني  املنقول عن أصحاب السري من اليونان، أن اليونان جنموا من: قال أبو عيسى
ملولد موسى النيب عليه السالم، وكان أمريس الشاعر اليوناين موجوداً، يف سنة مثان وستني ومخسمائة لوفاة موسى 

  .عليه السالم، وهو تاريخ ظهور أمة اليونان واشتهارهم، ومل ُيعلموا قبل ذلك
وهذا منقول من كتاب : قال. سفة يف زمان خبت نصروكانوا أهل شعر وفصاحة، مث صارت فيهم الفل: قال

كوولبس الذي رد فيه على لليان الذي ناقض اإلجنيل، أقول وقد نقل الشهرستاين أن أبيدقليس كان يف زمن داود 
النيب عليه السالم، وكذلك فيثاغورس كان يف زمن سليمان بن داود عليه السالم، وأخذ احلكمة من معدن النبوة، 

سليمان بن داود ملضي مخسمائة وثالث وسبعني سنة من وفاة موسى، وكان أبيدقليس وفيثاغورس  وكانت وفاة
فيلسوفني مشهورين من اليونانيني، فقول أيب عيسى إِن الفلسفة إِمنا ظهرت من اليونان يف زمن خبت نصر، غري 

  .مطابق ملا نقله الشهرستاين فإِن خبت نصر بعد سليمان بأكثر من أربعمائة سنة
أن بالد اليونان كانت على اخلليج القسطنطيين من شرقيه وغربيه إِىل البحر احمليط، : ومن كتاب ابن سعيد املغريب

بكسر النون وياء  -والبحر القسطنطيين هو خليج بني حبر الروم وحبر القرم، واسم حبر القرم يف القدمي حبر نيطش 
فرقة يقال هلم : واليونان فرقتان: قال -وشني معجمة  مثناة من حتتها ساكنة وطاء مهملة ال أعلم حركتها

  .اِإلغريقيون وهم اليونانيون األول، والفرقة الثانية يقال هلم اللطينيون
وقد اختلف يف نسب اليونان، فقيل أهنم من ولد يافث، وقيل أهنم من مجلة الروم من ولد صوفر بن العيص بن 

  .يعقوب بن إِبراهيم اخلليل عليهما السالم
وكانت ملوك اليونان املقدم ذكرهم يف الفصل الثالث، من أعظم امللوك، ودولتهم من أفخر الدول، ومل يزالوا 
  .كذلك حىت غلبت عليهم الروم، حسبما تقدم يف ذكر أغسطس، فدخلت اليونان يف الروم ومل يبق هلم ذكر

طيين، ومجيع العلوم العقلية مأخوذة عنهم، وكانت بالدهم يف الربع الشمايل الغريب، متوسطها اخلليج القسطن: قال
مثل العلوم املنطقية والطبيعية واإلهلية والرياضية، وكانوا يسمون العلم الرياضي جومطريا، وهو املشتمل على علم 
اهليئة واهلندسة واحلساب واللحون واإليقاع وغري فلك، وكان العامل هبذه العلوم يسمى فيلوسوفاً، وتفسريه حمب 

  .ألن فيلو حمب وسوفاً احلكمة احلكمة،

كان يف زمن خبت نصر ومنهم أبيد قليس وفيثاغورس، اللذين تقدم : فمن فالسفتهم ثاليس امللطي، قال أبو عيسى
أهنما كانا يف زمن داود وسليمان عليهما السالم، وفيثاغورس من كبار احلكماء، ويزعم أنه مسع حفيف الفلك، 

  .مسعت شيئاً ألذ من حركات األفالك، وال رأيت شيئاً أهبى من صورهتا ما: وقال. وصل إِىل مقام امللك
ومنهم أبقراط احلكيم الطبيب املشهور، وجنم يف سنة مائة وست تسعني لبخت نصر، فيكون أبقراط قبل اهلجرة 



  .بألف ومائة وبضع وسبعني سنة
زاهداً، واشتغل بالرياضة، وأعرض عن  إِنه كان حكيماً فاضالً: ومنهم سقراط، قال الشهرستاين يف امللل والنحل

مالذ الدنيا، واعتزل إِىل اجلبل وأقام يف غار، وهنى الناس عن الشرك وعبادة األوثان فثارت عليه العامة، واجلأوا 
  .ملكهم إِىل قتله فحبسه مث سقاه ّمساً فمات

سم، قام أفالطون مقامه وجلس على ومنهم أفالطون اِإلهلي، وكان تلميذاً لسقراط املذكور، وملا اغتيل سقراط ال
  .كرسيه

ومنهم أرسطوطاليس وكان تلميذاً ألفالطون، وكان أرسطو املذكور يف زمن اإلسكندر، وبني اِإلسكندر واهلجرة 
تسعمائة وأربع وثالثون سنة، فيكون أفالطون قبل ذلك مبدة يسرية، وكذلك يكون سقراط قبل أفالطون مبدة 

  .كون بني سقراط واهلجرة حنو ألف سنة، ويكون بني أفالطون واهلجرة أقل من ألفي سنةيسرية أيضاً، فبالتقريب ي
قال . ومنهم طيماوس وهو من مشايخ أفالطون، وأما أرسطوطاليس فهو املقدم املشهور، واحلكيم املطلق

فاً وعشرين وملا صار عمر أرسطو املذكور سبع عشر سنة أسلمه أبوه إِىل أفالطون فمكث عنده ني: الشهرستاين
  .سنة، مث صار حكيماً مربزاً يعتمد عليه

ومن مجلة تالمذة أرسطو امللك اإلسكندر، الذي ملك غالب املعمور، من الغرب إِىل الشرق، وأقام اإلسكندر يتعلم 
على أرسطو مخس سنني، وبلغ فيها أحسن املبالغ، ونال من الفلسفة ما مل ينل سائر تالميذ أرسطو، وملا حلق أباه 

  .يلبس مرض املوت، أخذ ابنه اإلسكندر من أرسطو وعهده إِليه بامللكف
  .ومنهم يرقلس وكان بعد أرسطو وصنف كتاباً ورد فيه شبهاً يف قدم العامل
  .ومنهم اإلسكندر األفروديسي وكان بعد أرسطو، وهو من كبار احلكماء

فمنهم طيموخارس وهو حكيم رياضي يوناين، : ومما نقلناه من تاريخ ابن القفطي وزير حلب، يف أخبار احلكماء قال
عامل هبيئة الفلك رصد الكواكب يف زمانه، وقد ذكره بطلميوس يف اجملسطي؛ وكان وقته متقدماً لوقت بطلميوس 

  .بأربعمائة وعشرين سنة
 ومنهم فرفوريوس وكان من أهل مدينة صور على البحر الرومي بالشام، وكان بعد زمن جالينوس الذي سنذكره،

وكان فرفوريوس املذكور عاملاً بكالم أرسطو، وقد فسر كتبه ملّا شكا إِليه الناس غموضها، وعجزهم عن فهم 
  .كالمه

وال : ومنهم فلوطيس وكان فاضالً حكيماً يونانياً، وشرح كتب أرسطو ونقلت تصانيفه من الرومي إِىل السرياين قال
  .أَعلم أن شيئاً منها خرج إِىل العريب

لس األجانيطي ويعرف بالقوابلي نسبة إِىل القوابل مجع قابلة وكان خبرياً بطب النساء، كثري املعاناة له، ومنهمٍ فو
وكان القوابل يأتينه ويسألنه عن األمور اليت حتدث بالنساء عقيب الوالدة، فينعم السؤال هلن وجييبهن مبا يفعلنه، 

  .وكان زمنه بعد زمن جالينوس، وكان مقامه باإلسكندرية
  .ومنهم لسلون املتعصب، وكان حكيماً يونانياً يقرئ فلسفة أفالطون وينتصر هلا، فسمي لذلك باملتعصب

  .ومنهم مقسطراطيس وكان فيلسوفاً يونانياً شرح كتب أرسطو، وخرجت إىل العريب
الرصد،  ومنهم منطر اإلسكندري وكان إِماماً يف علم الفلك، واجتمع هو وأفطيمن باإلسكندرية، وأحكما آالت

ورصد الكواكب، وحققاها، وكان زمنهما قبل زمن بطلميوس صاحب اجملسطي بنحو مخسمائة وإحدى وسبعني 
  .سنة



ومنهم مورطس ويقال مورسطس، حكيم يوناين له رياضة وحيل، وصنف كتاباً يف اآللة املسماة باألرغن، وهي آلة 
  .تسمع على ستني ميالً

ن من تالمذة أبقراط، وله ذكر يف زمانه، وله تصانيف منها كتاب البول ومنهم مغلس احلمصي من أهل محص، وكا
  .وغريه

إِنه كان طبيباً وحكيماً، وهو الذي ركب املعجون املسمى مثرود : ومنهم مثرود يطوس ومل يذكر زمانه، بل قال عنه
لناس الذين قد وجب عليهم يطوس، ّمسى معجونه بامسه، وكان معتنياً بتجربة األدوية، وكان ميتحن قواها يف شرار ا

القتل، فمنها ما وجده موافقاً للدغة الرتيالء ومنها ما وجده موافقاً للدغة العقرب، وكذلك غري ذلك، انتهى كالم 
  .ابن القفطي

وأما بطلميوس وجالينوس فإِن زماهنما متأخر عن زمن اليونان، وكانا يف زمن الروم وأحدمها قريب من اآلخر، 
قال ابن األثري يف الكامل وقد أدرك جالينوس زمن بطلميوس، وكان . قدماً على جالينوس بقليالوكان بطلميوس مت

بطلميوس مصنف اجملسطي املذكور يف زمن أنطونينوس، ومات أنطونينوس يف أول سنة اثنتني وستني وأربعمائة لغلبة 
رصد املأمون بعد سنة مائتني اإلسكندر، وكان بني رصد بطلميوس ورصد املأمون ستمائة وتسعون سنة، وكان 

للهجرة، فيكون بني اهلجرة ورصد بطلميوس أربعمائة وتسعون سنة بالتقريب، وكان جالينوس يف أيام قوموذوس 
امللك، وكان موت قوموذوس يف سنة أربع وتسعني وأربعمائة لإلسكندر، فيكون بني جالينوس واهلجرة أكثر من 

  .يبأربعمائة سنة بقليل، وذلك كله بالتقر
وكان إِقليدس يف أيام ملوك : ومن حكماء اليونان إِقليدس صاحب كتاب االستقصات املسمى بامسه، قال أبو عيسى

وليس هو خمترع كتاب إِقليدس، بل هو جامعه وحمرره وحمققه، : اليونان البطالسة، فلم يكن بعد أرسطو ببعيد قال
  .ولذلك نسب إليه

رصد الكواكب وحققها، ونقل بطلميوس عنه يف اجملسطي، وكان بني رصد ومنهم ابرخس وكان حكيماً رياضياً، و
  .برخس وبني رصد بطلميوس مائتان ومخس ومثانون سنة فارسية بالتقريب

  أمة اليهود

قد تقدم ذكر موسى صلوات اهللا وسالمه عليه، وكذلك تقدم ذكر بين إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب بن إِسحاق 
وكان إلسرائيل املذكور اثنا عشر ابناً وهم روبيل مث مشعون مث الوي مث يهوذا مث . م السالمبن إِبراهيم اخلليل عليه

وهؤالء اإلثنا عشر، . يساخر مث زبولون مث يوسف مث بنيامني مث دان مث نفتايل مث كاذ مث أشار أوالد إِسرائيل املذكور
  .ثين عشر املذكورينمنهم كانت أسباط بين إسرائيل، ومجيع بين إِسرائيل هم أوالد اِإل

وأمة اليهود أعّم من بين إِسرائيل، ألن كثرياً من أجناس العرب والروم والفرس وغريهم صاروا يهوداً، ومل يكونوا 
فلذلك قد يقال لكل يهودي . من بين إِسرائيل، وإمنا بنو إِسرائيل هم األصل يف هذه امللة، وغريهم دخيل فيها

  .إِسرائيلي
بين إِسرائيل وملوكهم يف الفصل األول، وأما اسم اليهود فقد قال الشهرستاين يف امللل وقد تقدم ذكر حكام 

" " إِنا هدنا إِليك : " هاد الرجل أي رجع وتاب، وإمنا لزمهم هذا االسم لقول موسى عليه السالم: والنحل
  .أي رجعنا وتضرعنا"  ١٥٦: األعراف

، وإمنا مسّي هؤالء باليهود نسبة إِىل يهوذا أحد األسباط، فإِن امللك ليس ذلك بشيء: قال البريويت يف اآلثار الباقية



استقر يف ذريته، وأبدلت الذال املعجمة داالً مهملة، كما يوجد مثل ذلك يف كالم العرب، وكتاهبم التوراة، وقد 
قصص واملواعظ اشتملت على أسفار، فذكر يف السفر األول مبتدأ اخللق، مث ذكر األحكام واحلدود واألحوال وال
  .انتهى. واألذكار يف سفر وأنزل على موسى عليه السالم األلواح أيضاً، وهي شبه خمتصر ما يف التوراة

وليس يف التوراة ذكر القيامة وال الدار اآلخرة، وال : كالم الشهرستاين من كتاب خري البشر خبري البشر قال فيه
منا هو معجل يف الدنيا، فيجزون على الطاعة بالنصر على األعداء فيها ذكر بعث وال جنة وال نار، وكل جزاء فيها إِ

وجيزون على الكفر واملعصية باملوت ومنع القطر واحلميات واجلرب، وأن . وطول العمر وسعة الرزق وحنو ذلك
معلومة ينزل عليهم بدل املطر الغبار والظلمة وحنو ذلك، وليس فيها ذم الدنيا وال الزهد فيها، وال وظيفة صلوات 

  .بل األمر بالبطالة والقصف واللهو
ومما تضمنته التوراة أن يهوذا بن يعقوب يف زمان نبوته، زىن بامرأة ابنه، وأعطاها عمامته وخامته، رهناً على جدي 
هو أجرة الزنا، وهو ال يعرفها، فأمسكت رهنه عندها، وأرسل إِليها باجلدي فلم تأخذه وظهر محلها، وأخرب يهوذا 

  .هي أصدق: أمر هبا أنْ حترق، فأنفذت إِليه بالرهن، فعرف يهوذا أنه هو الذي زىن هبا فتركها وقالبذلك ف
ومما تضمنته أيضاً، أن روبيل بن يعقوب وطئ سرية أبيه، وعرف بذلك أبوه، ومما تضمنته أيضاً أن أوالد يعقوب من 

  .خوته القبيحأمتيه كانوا يزنون مع نساء أبيهم، وجاء يوسف وعرف أباه خبرب ِأ

أن راحيل أخت لّيا، وكانت األختان املذكورتان قد مجع بينهما يعقوب يف عقد نكاحه، وكان ذلك : ومما تضمنته
فاشترت راحيل من أختها وضرهتا ليا، مبيت بن ليا، وهو روبيل، عند راحيل ليِطأها، : حالالً يف ذلك الزمان، قال

  .نت من حنو ذلك كثرياً أضربنا عنهبنوبتها من يعقوب ليبيت عند ليا، وقد تضم
واليهود تدعَّي أنّ الشريعة ال تكون إِال واحدة، وهي ابتدأت مبوسى ومتت به، : رجعنا إِىل كالم الشهرستاين قال

وإما ما كان قبل موسى فإِمنا كان حدوداً عقلية وأحكاماً مصلحية، ومل جييزوا النسخ أصالً، فلم جييزوا بعده شريعة 
  .والنسخ يف األوامر بدا وال جيوز البدا على اهللا تعاىل: اقالو. أخرى

فالربانية منهم كاملعتزلة فينا، والقراؤون كاجملربة واملشبهة فينا، ومن فرق اليهود : وافترقت اليهود فرقاً كثرية
حاكم على العانانية نسبوا إِىل رجل منهم يقال له عانان بن داود، وكان رأس جالوَس، ورأس اجلالوت هو اسم لل

اليهود بعد خراب بيت املقدس اخلراب الثاين، فٍانه ملا ذهب املُلك منهم بغزو خبت نصر، صار احلاكم عليهم يف 
القدس يسمى هرذوس أو هريوذس، وكان والياً من جهة الفرس مث صار من جهة اليونان كذلك، مث صار من جهة 

س وأبادهم وخرب بيت املقدس اخلراب الثاين، أغسطس، ومن بعده من ملوك الروم كذلك، حىت غزاهم طيطو
على ما تقدم ذكره، وتفرقت اليهود يف البالد ومل تعد هلم بعد ذلك رياسة يعتد هبا، وصار منهم بالعراق وتلك 
النواحي مجاعة، وكانوا يرجعون إِىل كبري منهم، فصار اسم ذلك الكبري الذي يرجعون إِليه رأس اجلالوت، فمن 

املذكورين، أهنم يصدقون املسيح يف مواعظه وإشاراته، ويقولون أنه مل خيالف التوراة البتة، بل قررها  مذهب العانانية
ودعا الناس إِليها، وهو من أنبياء بين إِسرائيل املتعبدين بالتوراة، إِال أهنم ال يقولون بنبوته، ومنهم من يدعي أن 

خة لشريعة موسى عليه السالم، بل هو من أَولياء اهللا عيسى مل يدعيّ أنه نيب مرسل وال أنه صاحب شريعة ناس
املخلصني، وأنّ اإلِجنيل ليس كتَاباً منزالً عليه، وحياً من اهللا تعاىل، بل هو مجيع أحواله مجعه أربعة من أصحابه، 

رد يف التوراة واليهود ظلموه أوالً، حيث كذبوه، ومل يعرفوا بعد دعواه، وقتلوه آخراً ومل يعلموا حمله ومغزاه، وقد و
  .ذكر املشيحا يف مواضع كثرية وهو املسيح

وأما السمرة فمنهم فرقة يقال هلا الدستانية، وتسمى الدستانية أيضاً الفانية، ومنهم فرقة يقال هلا كوشانية 



  .إمنا الثواب والعقاب يف الدنيا، وأما الكوشانية فيقرون باآلخرة وثواهبا وعقاهبا: والدستانية يقولون
هود أعياد وصيام فمنها الفصح وهو اليوم اخلامس عشر من نيسان اليهود، وهو عيد كبري وهو أول أيام الفطري وللي

السبعة، وال جيوز هلم فيها أكل اخلمري، ألهنم أمروا يف التوراة أن يأكلوا يف هذه األيام فطرياً، وآخر هذه األيام 
ثاين عشر آذار إىل خامس عشر نيسان، وسبب ذلك أن  احلادي والعشرون من الشهر املذكور، والفصح يدور من

بين إِسرائيل ملا ختلصوا من فرعون، وحصلوا يف التيه اتفق ذلك ليلة اخلامس عشر من نيسان اليهود والقمر تام 
الضوء، والزمان زمان ربيع فأمروا حبفظ هذا اليوم ويف آخر هذه األيام غرق فرعون يف حبر السويس وهو حبر 

  .القلزم
هلم عيد الّعنصرة وهو بعد الفطري خبمسني يوماً، ويكون يف السادس من شيون، وفيه حضر مشايخ بين إسرائيل إِىل و

  .طور سيناء مع موسى عليه السالم، فسمعوا كالم اهللا تعاىل من الوعد والوعيد، فاختذوه عيداً

امس والعشرون من كسليو، َيْسرجون يف ومن أعيادهم عيد احلنكة، وسعناه التنظيف، وهو مثانية أيام، أوهلا اخل
الليلة األوىل سراجاً، ويف الثانية اثنني، وكذلك حىت يسرجوا يف الثامنة مثانية سرج، وذلك تذكار أصغر مثانية أخوة، 
قََتلَ بعض ملوك اليونان، فإنه كان قد تغلب عليهم ملك من اليونان ببيت املقدس، وكان يفترع البنات قبل اإلهداء 

أزواجهن، وكان له سرداب قد أخرج منه حبلني عليهما جلجالن، فإن احتاج إىل امرأة حرك األمين فتدخل إِىل 
عليه، فإِذا فرغ منها حرك األيسر فيخلى سبيلها، وكان يف بين إِسرائيل رجل له مثانية بنني وبنت واحدة، فتزوجها 

ا هذا امللعون، ووبخ بنيه بذلك، فأنفوا من ذلك، ووثب إِن أهديتها إِليك افترعه: إِسرائيلي وطلبها، فقال له أبوها
الصغري منهم فلبس ثياب النساء، وخبأ خنجراً حتت قماشه، وأتى باب امللك على أنه أخته، فلما ُحّرك اجلرس 

أُدِخل عليه فحني خال به قتله وأخذ رأسه، وحرك احلبل األيسر وخرج خلي سبيله، فلما ظهر قتل امللك، فرح 
  .إسرائيل واختذوه عيداً يف مثانية أيام تذكاراً لألخوة الثمانية بذلك بنو

ومن أعيادهم املظال وهي سبعة أيام، أوهلا خامس عشر تشرين األول، يستظلون فيها باخلالف والقصب وغري 
يه، وآخر ذلك، وهو فريضة على املقيم دون املسافر، وأمروا بذلك تذكاراً ألظالل اهللا تعاىل إِياهم بالغمام يف الت

املظال وهو حادي عشرين تشرين، يسمى عرابا وتفسريه شجر اخلالف وغدعرابا، وهو اليوم الثاين والعشرون من 
تشرين يسمى التربيك وتبطل فيه األعمال، ويزعمون أن التوراة فيه استتم نزوهلا، ولذلك يتربكون فيه بالتوراة، 

وم من تشرين اليهود، وابتداء الصوم من اليوم التاسع قبل وليس يف صياماهتم فرض غري صوم الكبور، هو عاشر ي
غروب الشمس بنصف ساعة، إىل بعد غروهبا من اليوم العاشر بنصف ساعة، متام مخس وعشرين ساعة، وكذلك 

  .غريه من صياماهتم النوافل والسنن
  أمة النصارى

  وهم أمة املسيح

  عليه السالم

أشرقت على اجلسد : فمنهم من قال. للنصارى يف جتسد الكلمة مذاهبو: من كتاب امللل والنحل للشهرستاين قال
انطبعت فيه انطباع النقش يف الشمعة، ومنهم من قال تدرع : إشراق النور على اجلسم املشف، ومنهم من قال

  .مازجت الكلمة جسد املسيح ممازجة اللنب باملاء: الالهوت بالناسوت، ومنهم من قال



ملسيح قتلته اليهود وصلبوه، ويقولون أن املسيح بعد أن قُتل وصلب ومات، عاش فرأى واتفقت النصارى على أن ا
وافترقت النصارى اثنتني : قال. شخصه مشعون الصفا، وكلمه وأوصى إليه، مث فارق الدنيا وصعد إىل السماء

  .وسبعني فرقة، وكبارهم ثالث فرق، امللكانية والنسطورية، واليعقوبية
أصحاب ملكا الذي ظهر ببالد الروم، واستوىل عليها، فصار غالب الروم ملكانية، وهم يصرحون أما امللكانية فهم 

وصرحت امللكانية "  ٧٣: املائدة" " لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة : " بالتثليث وعنهم أخرب اهللا تعاىل بقوله
رمي إهلاً أزلياً، والقتل والصلب وقعا على أن املسيح ناسوت كلي، وهو قدمي أزيل من قدمي أزيل، وقد ولدت م

الناسوت والالهوت معاً، وأطلقوا لفظ األبوة والبنوة على اهللا تعاىل وعلى املسيح حقيقة، وذلك ملا وجدوا يف 
  .أذهب إىل أيب وأبيكم: إنك أنت االبن الوحيد، وملا رووا عن املسيح أنه قال حني كان يصلب: اإلجنيل

القدمي هو اهللا تعاىل واملسيح خملوق، واجتمعت البطارقة واملطارنة واألساقفة بالقسطنطينية، : لوحرموا أريوس ملا قا
مبحضر من قسطنطني ملكهم، وكانوا ثالمثائة ثالثة عشر رجالً، واتفقوا على هذه الكلمة اعتقاداً ودعوة وذلك 

وباالبن الواحد يسوع املسيح ابن اهللا  نؤمن باهللا الواحد األب مالك كل شيء وصانع ما يرى وما ال يرى،: قوهلم
الواحد بكر اخلالئق كلها، وليس مبصنوع، إله حق من إله حق، من جوهر أبيه، الذي بيده اتفقت العوامل، وكل 
شيء الذي من أجلنا وأجل خالصنا نزل من السماء، وجتسد من روح القدس، وولد من مرمي البتول، وصلب 

وصعد إىل السماء وجلس عن ميني أبيه، وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بني ودفن مث قام يف اليوم الثالث، 
األموات واألحياء، ونؤمن بروح القدس الواحد، روح احلق الذي خيرج من أبيه، ومبعمودية واحدة لغفران اخلطايا، 

  .نوجبماعة واحدة قدسية مسيحية جاثليقية، وبقيام أبداننا، وباجلياة الدائمة أبد اآلبدي

  .هذا هو االتفاق األول على هذه الكلمات، ووضعوا شرائع النصارى واسم الشريعة عندهم اهليمانوت
وأما النسطورية فهم أصحاب نسطورس، وهم عند النصارى كاملعتزلة عندنا، خالفت النسطورية امللكانية يف احتاد 

كإشراق الشمس يف كوة، أو على بلور،  الكلمة، فلم يقولوا باالمتزاج، بل إن الكلمة أشرقت على جسد املسيح
  .إن القتل وقع على املسيح من جهة ناسوته، ال من جهة الهوته، خالفاً للملكانية: وقالت النسطورية أيضاً

وأما اليعقوبية وهم أصحاب يعقوب الربدغادي وكان راهباً بالقسطنطينية، فقالوا إن الكلمة انقلبت حلماً ودماً، 
  .حفصار اإلله هو املسي

إن املسيح هو اهللا قتل وصلب ومات، وإن العامل بقي ثالث أيام بال مدبر، وعنهم : واليعقوبية يقولون: قال ابن حزم
ومن كتاب " ، ٧٢: املائدة" " لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي : " أخرب القرآن العزيز بقوله تعاىل

مبنزلة األئمة أصحاب املذاهب للمسلمني، واملطارنة مثل القضاة،  البطارقة للنصارى: ابن سعيد املغريب قال
واألساقفة مثل املفتني، والقسيسون مبنزلة القراء، واجلاثليق مبنزلة اإلمام الذي يؤم يف الصالة، والشمامسة مبنزلة 

املغرب والعشاء املؤذنني وقومة املساجد، وأما صلوات النصارى فإهنا سبع، عند الفجر والضحى والظهر والعصر و
ونصف الليل، يقرؤون فيها بالزبور املنزل على داود تبعاً لليهود يف ذلك، والسجود يف صالهتم غري حمدود، قد 
يسجدون يف الركعة الواحدة مخسني سجدة، وال يتوضؤون للصالة، وينكرون الوضوء على املسلمني واليهود، 

  .ويقولون األصل طهارة القلب
هناية اإلدراك يف دراية األفالك للخرقي يف اهليئة، أن للنصارى أعياداً وصيامات، فمنها صومهم  ومما نقلناه من كتاب

الكبري، وهو صوم تسعة وأربعني يوماً، أوهلا يوم االثنني وهو أقرب اثنني إىل االجتماع الكائن فيما بني اليوم الثاين 
ليه، إما قبل االجتماع وإما بعده، فهو رأس صومهم، من شباط، إىل اليوم الثامن من آذار، فأي اثنني كان أقرب إ



وفطرهم أبداً يكون يوم األحد اخلمسني من هذا الصوم، وسبب ختصيصهم هذا الوقت بالصوم، أهنم يعتقدون أن 
  .البعث والقيامة يف مثل يوم الفصح، وهو اليوم الذي قام فيه املسيح من قربه بزعمهم

يوم األحد الثاين واألربعون من الصوم، وتفسري الشعانني التسبيح، ألن املسيح ومن أعيادهم الشعانني الكبري وهو 
دخل يوم الشعنينة املذكورة إىل القدس، راكب أتان يتبعها جحش، فاستقبله الرجال والنساء والصبيان وبأيديهم 

الثنني والثالثاء ورق الزيتون، وقرؤوا بني يديه التوراة إىل أن دخل بيت املقدس، واختفى عن اليهود يوم ا
واألربعاء، وغسل يف يوم األربعاء أيدي صحابه احلواريني وأرجلهم، ومسحها يف ثيابه، وكذلك يفعله القسيسون 

بأصحاهبم يف هذا اليوم، مث أفصح يف يوم اخلميس باخلبز واخلمر، وصار إىل منزل واحد من أصحابه، مث خرج 
ا وكان أحد تالمذته إىل كرباء اليهود، وأخذ منهم ثالثني درمهاً رشوة، املسيح ليلة اجلمعة إىل اجلبل، فسعى به يهوذ

ودهلم عليه، فألقى اهللا شبه املسيح على املذكور، فأخذوه وضربوه ووضعوا على رأسه إكليالً من الشوك، وأنالوه 
ح، على ثالث كل مكره وعذبوه بقية تلك الليلة، أعين ليلة اجلمعة إىل أن أصبحوا فصلبوه بزعمهم أنه املسي

ساعات من يوم اجلمعة، على قول مىت ومرقوس ولوقا، وأما يوحنا فإنه زعم أنه صلب على مضي ست ساعات من 
النهار املذكور، ويسمى مجعة الصلوب وصلب معه لصان على جبل يقال له اجلمجمة وامسه بالعربانية كاكله وماتوا 

النجار، وهو ابن عم مرمي املسيح من قائد اليهود هريوذس، على ما زعموا يف الساعة التاسعة، مث استوهب يوسف 
وامسه فيالطوس، وكان ليوسف املذكور منزلة ومكانة عنده فوهبه إياه فدفنه يوسف يف قرب كان أعده لنفسه، 

وزعمت النصارى أنه مكث يف القرب ليلة السبت وهنار السبت وليلة األحد مث قام صبيحة يوم األحد الذي يفطرون 
  .ويسمون النصارى ليلة السبت بشارة املوتى بقدوم املسيح فيه،

  .وهلم األحد اجلديد وهو أول أحد بعد الفطر، وجيعلونه مبدأ لألعمال وتارخياً للشروط والقباالت
وهلم عيد السالقا ويكون يوم اخلمسني، بعد الفطر بأربعني يوماً، وفيه تسلق املسيح مصعداً إِىل السماء، من طور 

  .سيناء

وامسه مشتق من اخلمسني بلساهنم، وفيه جتلى . وهلم عيد الفنطي قسطي وهو يوم األحد بعد السالقا بعشرة أيام
  .املسيح لتالمذته وهم السليحيون، مث تفرقت ألسنتهم وتوجهت كل فرقة إىل موضع لغتها
  .يف هنر األردن وهلم الدنح وهو سادس كانون الثاين، وهو اليوم الذي غمس فيه حيىي بن زكريا امليسح

  .وهلم عيد الصليب وهو مشهور
وهلم امليالد ويصومون قبله أربعني يوماً، أوهلا سادس عشر تشرين اآلخر وكان امليالد يف ليلة الرابع والعشرين من 

  .ويف الليلة املذكورة ولدت مرمي املسيح يف قرية بالقرب من القدس تسمى بيت حلم: كانون األول
تاب يتضمن أخبار املسيح عليه السالم، من والدته إىل وقت خروجه من هذا العامل، كتبه أربعة وأما اإلجنيل فهو ك

نفر من أصحابه، وهم مىت كتبه بفلسطني بالعربانية، ومرقوس كتبه ببالد الروم باللغة الرومية، ولوقا كتبه 
  .أيضاً باالسكندرية باللغة اليونانية، ويوحناّ كتبه باإلسكندرية باللغة اليونانية

وهلم صوم السليحيني وهو ستة وأربعون يوماً، أوهلا يوم االثنني تايل الفنطي قسطي، بعد الفطر الكبري خبمسني يوماً، 
  .وهلم فيه خالف

  .وهلم صوم نينوى ثالثة أيام، أوهلا يوم االثنني الذي قبل الصوم الكبري باثنني وعشرين يوماً
  .ا يوم االثنني، يتلو الدنح، وفطره يوم اخلميسوهلم صوم العذارى وهو ثالثة أيام أوهل
  األمم اليت دخلت يف دين النصارى



وهذه األمة على كثرهتا وعظم ملوكها واتساع بالدها، إمنا جنمت من بين العيص : فمنها أمة الروم قال أبو عيسى
مثائة لوفاة موسى عليه بن إِسحاق بن إبراهيم اخلليل عليهم السالم، وكان أول ظهورهم يف سنة ست وسبعني وثال

  .السالم، وساروا إىل البالد املعروفة ببالد الروم وسكنوها، وحينئذ ابتدأت الروم توجد
ومن كتاب ابن سعيد املغريب إن الروم يعرفون ببين األصفر، واألصفر هو روم العيص بن إسحاق على أحد األقوال 

ويعبدون أصناماً على أمساء الكواكب، وما زالت الروم من الكامل، وغريه أن الروم كانت تدين بدين الصابئة، 
ملوكها ورعيتها كذلك حىت تنصر قسطنطني ومحلهم على دين النصارى، فتنصروا عن آخرهم ومن أمم النصارى 
األرمن وكانت بالدهم أرمينية، وقاعدة مملكتها خالط فلما ملكها املسلمون صارت األرمن رعية فيها، مث تغلبت 

الثغور وملكوا من املسلمني طرسوس واملصيصة واستولوا على تلك البالد اليت تعرف اليوم ببالد األرمن على 
  .سليس، وسليس مدينة، وهلا قلعة حصينة، وهي كرسي مملكة األرمن يف زماننا هذا

بال ومنها الكرج وبالدهم جماورة لبالد خالط، آخذة إىل اخلليج القسطنطيين، وممتدة إىل حنو الشمال، وهلم ج
منيعة، والكرج خلق كثري، وقد عليهم دين النصارى، وهلم قالع حصينة وبالد متسعة، وهم يف زماننا هذا 

  .مصاحلون للتتر، وبيت امللك عندهم حمفوظ متوارث، يليه الرجال والنساء من ذلك البيت
ومنها . النصارى ومنها اجلركس وهم على حبر نيطش من شرقيه، وهم يف شظف من العيش، والغالب عليهم دين

  .الروس وهلم بالد يف مشايل حبر نيطش، وهم من ولد يافث، وقد غلب عليهم دين النصارى
ومنها البلغار منسوبون إِىل املدينة اليت يسكنوهنا، وهي يف شرقي حبر نيطش، وكان الغالب عليهم النصرانية، مث 

  .أسلم منهم مجاعة
سكنون يف غريب القسطنطينية إىل الشمال، وملكهم كثري اجلنود، وهو ومنها األملان وهي من أكرب أمم النصارى، ي

الذي سار إِىل صالح الدين بن أيوب يف مائة ألف مقاتل، فهلك ملك األملان املذكور، وغالب عسكره يف الطريق 
  .قبل أن يصلوا إِىل الشام، على ما سنذكر ذلك إِن شاء اهللا تعاىل مع أخبار صالح الدين املذكور

ا الربجان وهم أيضاً أمة كبرية، بل أمم كثرية طاغية، قد فشا فيها التثليث، وبالدهم واغلة يف الشمال، ومنه
ومنها اإلفرنج وهم أمم كثرية، وأصل قاعدة بالدهم . وجفاء طباعهم. وأخبارهم وسري ملوكهم منقطعة عنا لبعدهم

ويقال مللكهم الفرنسيس، وهو الذي قصد ديار فرجنة، ويقال فرنسه، وهي جماورة جلزيرة األندلس من مشاليها، 
مصر وأخذ دمياط، مث أسره املسلمون واستنقذوا دمياط منه، ومنوا عليه باإلِطالق، وكان ذلك بعيد موت امللك 

الصاحل أيوب بن امللك الكامل حممد ابن أيب بكر بن أيوب، على ما سنذكره يف سنة مثان وأربعني وستمائة للهجرة 
تعاىل، وقد غلب الفرنج على معظم جزيرة األندلس، وهلم يف حبر الروم جزائر مشهورة مثل صقلية  إِن شاء اهللا

  .وقربس وإقريطش وغريها

. ومنهم اجلنوية، منسوبون إِىل جنوة، وهي مدينة عظيمة، وبالد كثرية، وهي غريب القسطنطينية على حبر الروم
هم تسمى البندقية، وهي على خليج خيرج من حبر الروم، ميتد حنو ومنها البنادقة، وهم أيضاً طائفة مشهورة، ومدينت

سبعمائة ميل يف جهة الشمال والغرب، وهي قريبة من جنوة يف الرب، وبينهما حنو مثانية أيام، وأما يف البحر فبينهما 
ة ميل إِىل حبر أمد بعيد أكثر من شهرين، ألهنم خيرجون من شعبة البحر اليت على طرفها البندقية، وقدرها سبعمائ

الروم مشرقاً، مث يسريون فيه مغرباً إىل جنوة، وأما رومية فهي مدينة عظيمة، تقع غريب جنوة والبندقية، وهي مقر 
ومن أمم النصارى، اجلاللقة وهم أشد من الفرنج، . خليفتهم، وامسه البابا، وهي مشايل األندلس مبيلة إىل الشرق

، ومن زيهم أهنم ال يغسلون ثياهبم، بل يتركوهنا عليهم إِىل أن تبلى، ويدخل وهم أمة يغلب عليهم اجلهل واجلفاء



أحدهم دار اآلخر بدون استئذان، وهم كالبهائم، وهلم بالد كثرية يف مشايل األندلس، ومنها الباشقرد، وهم أمة 
  .هم شرسو األخالقكثرية ما بني بالد األملان وبالد إفرجنة، وملكهم وغالبهم نصارى، وفيه أيضاً مسلمون، و

  أمم اهلند

ومن فرقهم الباسوية زعموا أن هلم رسوالً ملكاً روحانياً، نزل بصورة البشر، : وهم فرق كثرية، قال الشهرستاين
فأمرهم بتعظيم النار والتقرب إِليها بالطيب والذبائح، وهناهم عن القتل والذبح لغري النار، وسن هلم أن يتوشحوا 

كبهم األيامن إِىل حتت مشائلهم، وأباح هلم الزناء، وأمرهم بتعظيم البقر والسجود هلا حيث خبيط، يعقدونه من منا
  .رأوها، ويتضرعون يف التوبة إِىل التمسيح هبا

قال ومنهم اليهودية ومن مذهبهم أن ال يعافوا شيئاً، ألن األشياء مجيعها صنع اخلالق، ويتقلدون بعظام الناس، 
بالرماد، وحيرمون الذبائح والنكاح، ومجع األموال، ومنهم عبدة الشمس وعبدة وميسحون رؤوسهم وأجسادهم 

وهلم أصنام عّدة، كل صنم لطائفة، ويكون لذلك الصنم شكل غري . القمر، ومنهم عبدة األصنام، وهم معظمهم
  .شكل الصنم اآلخر، مثل أن يكون أحدها بأيد كثرية، أو على شكل امرأة ومعه حيات، وحنو ذلك

م عّباد املاء ويقال هلم اجللهكينية، ويزعمون أن املاء ملك، وهو أصل كل شيء، وإذا أراد الرجل عبادة املاء ومنه
جترد وستر عورته، مث دخل املاء حىت يصل إىل وسطه، فيقيم فيه ساعتني أو أكثر، ويأخذ مهما أمكنه من الرياحني 

ذا أراد االنصراف، حّرك املاء بيده مث أخذ منه، فنقّط على فيقطعها صغاراً ويلقيها يف املاء وهو يسبح، ويقرأ، وإ
  .رأسه ووجهه، مث يسجد وينصرف

ومنهمٍ عباد النار ويقال هلم اإلكنواطرية، وصورة عبادهتم هلا أن حيفروا يف األرض أخدوداً مربعاً ويؤججوا النار 
وال عطراً فائحاً وال جوهراً نفيساً إِال طرحوه يف تلك  فيه، مث ال يدعون طعاماً لذيذاً وال شراباً لطيفاً وال ثوباً فاخراً

  .وحرموا إِلقاء النفوس فيها، خالفاً لطائفة أخرى. النار، تقّرباً إِليها
ومنهم الربامهة أصحاب الفكرة وهم أهل العلم بالفلك والنجوم، وهلم طريقة يف أحكام النجوم ختالف طريقة 

حكامهم باتصاالت الثوابت، دون السيارات، وإمنا مسوا أصحاب الفكرة منجمي الروم، واجلجم، وذلك أن أكثر أ
ألهنم يعظمون أمر الفكرة، ويقولون هو املتوسط بني احملسوس واملعقول، وجيتهدون كل اجلهد حىت يصرفوا الفكر 

مبا يوقع الوهم على عن احملسوسات، فإِذا جترد الفكر عن هذا العامل، جتلى له ذلك العامل، فرمبا خيرب عن املغيبات، ور
حي فيقتله، وإمنا يصرفون الفكر عن احملسوسات بالرياضة البليغة اجملهدة، وبتغميض أعينهم أياماً، والربامهة ال 

ومن كتاب . يقولون بالنبوات وينفوهنا بالكلية، وهلم على ذلك شبه مذكورة يف امللل والنحل ال تليق هبذا املختصر
أنّ اهلنود ال يرون إِرسال الريح من بطوهنم قبيحاً، والسعال عندهم أقبح من : ملسعوديابن سعيد املغريب ونقله عن ا

إِن اهلنود حيرقون أنفسهم، وإذا أراد الرجل منهم : الضراط، واجلشاء أقبح من الفساء، ومما نقله عن املسعودي أيضاً
الرجل أنواع احلرير املنقوش، وجعل  ذلك أتى إِىل باب امللك واستأذنه يف إحراق نفسه، فإذا أذن له ألبس ذلك

على رأسه إِكليالً من الرحيان، وضربت الطبول والصنوج بني يديه، وقد أججت له النريان، ويدور كذلك يف 
  .األسواق وحوله أهله وأقاربه، حىت إِذا دنا من النار أخذ خنجراً بيده وشق به جوفه، مث يهوي بنفسه يف النار

مباح، قال ويعظمون هنر كنك، وهو هنر عظيم جيري يف حدود اهلند، من الشرق إِىل الغرب، قال والزناء فيما بينهم 
وهو حاد االنصباب، وللهنود رغبة يف إتالف نفوسهم بالتغريق يف هذا النهر، ويقتلون أنفسهم على شطه أيضاً، 

مملكة املانكري وهي من : فمنها واهلنود تتهادى ماء هذا النهر كما يتهادى املسلمون ماء بئر زمزم، وللهند ممالك



أعظم ممالك اهلند، وهي على حبر الالن الذي عليه السند، وال يدرك هلذا البحر قعر، وهو أول حبار اهلند من جهة 
الغرب، وهذه اململكة أقرب ممالك اهلند إِىل بالد اإلسالم، وهي اليت كان يكثر حممود بن سبكتكني غزوها، حىت 

  .ة، ومن مدهنا العظام مدينة هلاور، وهي على جانيب هنر عظيم مثل بغدادفتح منها بالداً كثري
ويلي مملكة املانكري، مملكة القنوح وهي مملكة بالدها اجلبال، وهي منقطعة عن البحر، وكل من ملكها يسمى : قال

  .نوده، وألهل هذه اململكة أصنام يتوارثون عبادهتا، ويزعمون أن هلا حنو مائيت ألف سنة
وجياور هذه اململكة مملكة قمار وهي اليت ينسب إِليها العود القماري، وهي على البحر، وأهل هذه اململكة قال 

يرون حترمي الزناء من بني أهل اهلند، قال ابن سعيد ورواه عن املسعودي أن الذي ميلكها يسمى زهم، قال وحياربه 
  .من جهة البحر ملك اجلزر املعروف باملهراج

ك اهلند من جهة الشرق مملكة بنارس وهي تلي بالد الصني، وهي مملكة طويلة، وعرضها حنو عشرة قال وآخر ممال
أيام، وجزائر حبر اهلند يف هناية الكثرة، وهي يف البحر قبالة هذه املمالك، وهلا ملوك وقد أكثر املصنفون فيها الكالم 

  .مما ال يليق هبذا املختصر
  أمة السند

السند قسمان، قسم على جانب البحر، ويقال لتلك البالد الالن، ومن مشاهري مدن هذا وهم غريب اهلند، وبالد 
  .القسم املولتمان واملنصورة والدبيل، واملسلمون غالبون على هذا القسم

والقسم الثاين يف الرب إِىل جانب اجلبل، وبالده كثرية الوعر، ويقال للبالد اليت يف هذا القسم القشمري، وهي يف 
  .لكفار، وأهلها يعبدون األوثان مثل اهلنود، وكل من ملك السند يقال له رتبيلأيدي ا

  أمم السودان

  وهم من ولد حام

وأديان السودان خمتلفة، فمنهم جموس، ومنهم من يعبد احليات، ومنهم أصحاب أوثان، : من كتاب ابن سعيد قال
الشعر، وخفة اللحا، وانتشار املنخرين، وهي تفلفل . وقد روي عن جالينوس، أهنم خيتصون بعشر خصال: قال

وغلظ الشفتني، وحتدد األسنان، وننت اجللد، وسواد اللون، وتشقق اليدين والرجلني، وطول الذكر، وكثرة 
  .الطرب

فمن أعظم أممهم احلبش، وبالدهم تقابل احلجاز، وبينهما البحر، وهي بالد طويلة عريضة، وبالدهم يف جنوب 
الذين ملكوا اليمن قبل اإلسالم، حسبما تقدم خربه عقيب ذكر ملوك اليمن من العرب، النوبة وشرقيها، وهم 

  .وخصيان احلبشة أفخر اخلصيان
  .وجياور احلبش من اجلنوب الزيلع والغالب عليهم دين اإلسالم

اً ما ومن أمم السودان النوبة وهم جياورون احلبشة من جهة الشمال والغرب، والنوبة يف جنوب حدود مصر، وكثري
. إِن لقمان احلكيم الذي كان مع داود النيب عليه السالم من النوبة، وأنه ولده بأيلة: يغزوهم عسكر مصر، ويقال

  .ومنه ذو النون املصري، وبالل بن محامة
ومن أممهم البجا وهم شديدو السواد عراة، ويعبدون األوثان، وهم أهل أمن، وحسن مرافقة للتجار، يف بالدهم 

  .هم فوق احلبشة إِىل جهة اجلنوب على النيلالذهب، و



ومن أممهم الدمادم وبالدهم على النيل فوق بالد الزنج، والدمادم تتر السودان، فإِهنم خرجوا عليهم وقتلوا فيهم 
كما جرى للتتر مع املسلمني، وهم مهملون يف أدياهنم، وهلم أوثان وأوضاع خمتلفة، ويف بالدهم الزرافات، ويف 

  .دم يفترق النمل إىل جهة مصر وإىل الزنجأرض الدما
ومن أممهم الزنج وهم أشد السودان سواداً، وحياربون راكبني البقر، ويعبدون األوثان وهم أهل بأس وقساوة، 

  .والنيل ينقصم فوق بالدهم عند جبل املقسم
هب، وهم كفار مهملون، ومن أممهم التكرور وهم على غريب النيل، وبالدهم جنوبية غربية، وببالدهم يتكون الذ

  .ومنهم مسلمون

ومن أممهم الكامن وأكثرهم مسلمون، وهم على النيل، وهم على مذهب مالك، وأما مدينة غانة فهي من أعظم مدن 
السودان، وهي يف أقصى جنوب املغرب، ويسافر التجار من سجلماسة إِىل غانة، وسجلماسة مدينة بالغرب 

ن من سجلماسة إىل غانة يف مفازة ال يوجد فيها املاء حنو اثين عشر يوماً، األقصى، بعيدة عن البحر، ويسريو
  .وحيملون إِليهما التني وامللح والنحاس والودع، وال جيلبون منها إِال الذهب العني

  أمم الصني

ني يف وأما بالد الصني فطويلة عريضةْ، طوهلا من املشرق إِىل املغرب أكثر من مسرية شهرين، وعرضها من حبر الص
إِن عرضها أكثر من طوهلا، ويشتمل عرضها على األقاليم : وقد قيل. اجلنوب إِىل سد يأجوج ومأجوج يف الشمال

السبعة، وأهل الصني أحسن الناس سياسة، وأكثرهم عدالً، وأحذق الناس يف الصناعات، وهم قصار القدود، عظام 
  .، وأهل نريانالرؤوس، وهم أهل مذاهب خمتلفة، فمنهم جموس، وأهل أوثان

وأهل الصني أحذق خلق اهللا تعاىل بالنقش والتصوير، . قال ومدينتهم الكربى يقال هلا مجدان يشقها هنرها األعظم
حبيث يعمل الرجل الصيين بيده ما يعجز عنه أهل األرض، والصني األقصى ويقال له صني الصني، هو هناية العمارة 

  .يط، ومدينته العظمى يقال هلا السيلي، وأخبارها منقطعة عنامن جهة الشرق، وليس وراءه غري البحر احمل
  بين كنعان

وإِمنا مسي الشام شاماً لسكىن سام بن نوح به، وسام امسه بالعربانية شام، بشني : وهم أهل الشام، قال ابن سعيد
ن اتفقوا على بناء معجمة، وقيل تشأمت به بنو كنعان، هو ابن مازيغ بن حام بن نوح، وكان كنعان من مجلة الذي

الصرح، فلما بلبل اهللا تعاىل ألسنتهم يف أواخر سنة ستمائة وسبعني للطوفان، وتفرقوا، نزل كنعان يف الشام ونزل 
يف جهة فلسطني، وتوارثها بنوه، وكان كل من ملك من بين كنعان يلقب جالوت، إِىل أن قتل داود جالوت آخر 

ذكر ذلك يف أواخر كتاب اجلواهر، فتفرقت بنو كنعان وسار منهم طائفة ملوكهم، وكان امسه كلياد عن البريوين 
  .إىل املغرب وهم الرببر

  الرببر
إِهنم من ولد فارق بن بيصر بن حام الرببر يزعمون أهنم من ولد قيس : وقد اخُتِلَف يف الرببر اختالفاً كثرياً، فقيل

يفي احلمريي، وزناتة منهم تزعم أهنا من خلم، واألصح غيالن، وصنهاجة من الرببر تزعم أهنا من ولد إفريقس بن ص
أهنم من ولد كنعان حسبما ذكرنا، وأنه ملا قتل ملكهم جالوت، وتفرقت بنو كنعان، قصدت منهم طائفة بالد 

  .املغرب وسكنوا تلك البالد، وهم الرببر، وقبائل الرببر كثرية جداً
  .كثامة الذين أقاموا دولة الفاطميني مع أيب عبد اهللا الشيعيمنهم كثامة وبالدهم باجلبال، من الغرب األوسط، و



  .ومنهم صنهاجة ومن صنهاجة ملوك أفريقية بنو بلكني بن زبري
  .ومن قبائل الرببر زناتة وكان منهم ملوك فاس وتلمسان وسجلماسة، وهلم الفروسية والشجاعة املشهورة

قاموا بنصر املهدي بن تومرت، وهبم ملك عبد املؤمن  ومن الرببر املصامدة وسكناهم يف جبل درن، وهم الذين
  .وبنوه بالد املغرب

وانفرق من املصامدة قبيلة هنتانة، وملك منهم إفريقية والغرب األوسط، أبو زكريا حيىي بن عبد الواحد بن أيب 
سني وستمائة، على حفص، مث خطب لولده أيب عبد اهللا حممد ابن حيىي باخلالفة واستمر على ذلك إىل سنة اثنتني ومخ

  .ما سنذكرهم إن شاء اهللا تعاىل
ومن قبائل الرببر املشهورة برغواطة ومنازهلم يف نأمسنا وجهات سال على البحر احمليط، والرببر مثل العرب يف 

ولغاهتم ترجع إِىل أصول واحدة، وختتلف فروعها حىت ال : سكىن الصحارى، وهلم لسان غري العريب، قال ابن سعيد
  .إِال بترمجانتفهم 
  أمة عاد

وهم من ولد عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح، وكانت عاد يف هناية من عظم األجساد والتجرب، ونزل عاد ملا 
تبلبلت األلسن يف حضرموت وأرسل اهللا إِلَى بين عاد هوداً نبياً، حسبما تقدم ذكره يف الفصل األول، فلم 

أتبنون بكل ربع آية " ن هلم يف األرض آثار عظيمة، حىت قال هلم هود يستجيبوا له، وكانوا أهل قوة وبطش وكا
"  ١٣٠ - ١٢٩ -ا  ٢٨: الشعراء" " وإذا بطشتم بطشتم جبارين . وتتخذون مصانع لعلكم ختلدون. تعبثون

هم وبالد عاد يقال هلا األحقاف، وهي بالد متصلة باليمن، وبالد عمان، وصار امللك يف بين عاد، وأول من ملك من
شداد بن عاد، مث ملك بعده من بنيه مجاعة، وقد كثر االختالف يف ذكرهم، ومجيع ما ذكر من ذلك مضطرب غري 

  .قريب للصحة فأضربنا عنه
  العمالقة

وهم من ولد عمليق بن الوذ بن سام، وملا تبلبلت األلسن نزلت العمالقة بصنعاء من اليمن، مث حتولوا إِىل احلرم، 
من األمم، وكان من العمالقة مجاعة بالشام، وهم الذين قاتلهم موسى عليه السالم، مث يوشع، وأهلكوا من قاتلهم 

  .بعده فأفناهم، وكان منهم فراعنة مصر، وكان منهم من ملك يثرب وخيرب وتلك النواحي
يشاً كان السبب يف سكىن اليهود خيرب وغريها من احلجاز، أن موسى عليه السالم، أرسل ج: قال صاحب األغاين

إِىل قتال العمالقة أصحاب خيرب ويثرب وغريمها من احلجاز، وأمرهم موسى عليه السالم أن يقتلوهم، وال يبقوا 
منهم أحداً، فسار ذلك اجليش وأوقع بالعمالقة، وقتلوهم واستبقوا منهم ابن ملكهم، ورجعوا به إِىل الشام، وقد 

نرجع إِىل البالد اليت : فقالوا. عصيتم وخالفتم، فال نأويكم مات موسى عليه السالم، فقالت هلم بنو إِسرائيل قد
غلبنا عليها وقتلنا أهلها، فرجعوا إِىل يثرب خيرب وغريها من بالد احلجاز واستمرت اليهود بتلك البالد حىت نزلت 

ملا تفرقوا اليمن عليهم األوس واخلزرج، ملا تفرقوا من اليمن بسبب سيل العرم، وقيل إِن اليهود إِمنا سكنوا احلجاز 
  .حني غزاهم خبت نصر وخرب بيت املقدس واللّه أعلم

  أمم العرب وأحواهلم قبل اإلسالم

والعرب اجلاهلية أصناف، فصنف أنكروا اخلالق والبعث، وقالوا بالطبع احمليي، : قال الشهرستاين يف امللل والنحل
وما " وقوله "  ٢٤: اجلاثية" " حياتنا الدنيا منوت وحنيا وقالوا ما هي إِال " والدهر املفين، كما أخرب عنهم التنزيل 



وصنف اعترفوا باخلالق، وأنكروا البعث، وهم الذين أخرب اهللا عنهم بقوله تعاىل "  ٢٤: اجلاثية" " يهلكنا إِال الدهر 
خمتصة  وصنف عبدوا األصنام، وكانت أصنامهم"  ١٥: ق" أفعيينا باخللق األول بل هم يف لبس من خلق جديد " 

بالقبائل فكان ود لكلب وهو بدومة اجلندل، وسواع هلذيل، ويغوث لذحج، ولقباِئل من اليمن، ونسر لذي الكالع 
بأرض محري، ويعوق هلمذان، والالت لثقيف بالطائف، والعزى لقريش وبين كنانة، ومناة لألوس واخلزرج، وهبل 

نائلة على الصفا واملروة، وكان منهم من مييل إىل أعظم أصنامهم، وكان هبل على ظهر الكعبة، وكان إِساف و
اليهود، ومنهم من مييل إِىل النصرانية، ومنهم من مييل إِىل الصابئة، ويعتقد يف أنواء املنازل اعتقاد املنجمني يف 

من ويقول مطرنا بنوء كذا، وكان منهم من يعبد املالئكة ومنهم . السيارات، حىت ال يتحرك إِال بنوء من األنواء
يعبد اجلن، وكانت علومهم علم األنساب، واألنواء، والتواريخ، وتعبري الرؤيا، وكان أليب بكر الصديق رضي اهللا 
عنه فيها يد طوىل، وكانت اجلاهلية تفعل أشياء جاءت شريعة اإلسالم هبا، فكانوا ال ينكحون األمهات والبنات، 

يبون املتزوج بامرأة أبيه، ويسمونه الضْيزن، وكانوا حيجون وكان أقبح شيء عندهم اجلمع بني األختني، وكانوا يع
البيت ويعتمرون وحيرمون ويطوفون ويسعون، ويقفون املواقف كلها ويرمون اجلمار، وكانوا يكبسون يف كل ثالثة 

أعوام شهراً، ويغتسلون من اجلنابة، وكانوا يداومون على املضمضة واالستنشاق، وفرق الرأس والسواك، 
  .جاء وتقليم األظافر، ونتف اإلبط وحلق العانةْ واخلتان، وكانوا يقطعون يد السارق اليمىنواالستن

  أحياء العرب وقبائلهم
  .وقد قسمت املؤرخون العرب إىل ثالثة أقسام بائدة وعاربة ومستعربة

وجرهم األوىل،  أما البائدة فهم العرب األول، الذين ذهبت عنا تفاصيل أخبارهم، لتقادم عهدهم، وهم عاد ومثود
وكانت على عهد عاد، فبادوا ودرست أخبارهم، وأما جرهم الثانية فهم من ولد قحطان، وهبم اتصل إمساعيل بن 

وأما العرب العاربة، . إبراهيم اخلليل عليهما السالم، ومل يبق من ذكر العرب البائدة إال القليل، على ما نذكره اآلن
  .فهم عرب اليمن، من ولد قحطان

  .العرب املستعربة فهم ولد إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم وأما
  ما نقل من أخبار العرب البائدة

وكان امللك عليهم يف طسم، . وهم طسم وجديس، وكانت مساكن هاتني القبيلتني يف اليمامة من جزيرة العرب
م، قد جعل سّنته أن ال ُتهدى واستمروا على ذلك برهة من الزمان، حىت انتهى امللك من طسم إىل رجل ظلوم غشو

بكْر من جديس إىل بعلها حىت يدخل عليها فيفترعها، وملا استمر ذلك على جديس، أنفوا منه واتفقوا على أن دفنوا 
سيوفهم يف الرمل، وعملوا طعاماً للملك، ودعوه إليه، فلما حضر يف خواصه من طسم، عمدت جديس إىل 

فهرب رجل من طسم وشكا إىل تبع ملك اليمن، وقيل هو حسان بن سعد،  سيوفهم، وقتلوا امللك، وغالبوا طسم،
واستنصر به، وشكا ما فعله جديس مبلكهم، فسار ملك اليمن إىل جديس، وأوقع هبم فأفناهم، فلم يبق لطسم 

  .وجديس ذكر بعد ذلك
  العرب العاربة

رهم بن قحطان، وكانت مساكنهم وهم بنو قحطان بن عابر بن شاحل بن أرفخشذ بن سام بن نوح، فمنهم بنو ج
باحلجاز، وملا اسكن إبراهيم اخلليل ابنه إمساعيل عليهما السالم مكة، كانت جرهم نازلني بالقرب من مكة، فاتصلوا 
بإمساعيل وتزوج منهم، وصار من ولد إمساعيل العرب املستعربة ألن أصل إمساعيل ولسانه كان عربانياً، ولذلك قيل 



  .ستعربةله ولولده العرب امل
  .وأما ملوك جرهم فقد تقدم ذكرهم يف الفصل الرابع مع ملوك العرب

ومن العرب العاربة بنو سبأ واسم سبأ عبد مشس، فلما أكثر الغزو والسيب مسي سبأ، وهو ابن يشحب بن يعرب بن 
  .قحطان، وقد مر نسب قحطان، وكان لسبأ عّدة أوالد، فمنهم محري وكهالن وعمرو وأشعر

نو سبأ، ومجيع قبائل عرب اليمن وملوكها التبابعة، من ولد سبأ املذكور، ومجيع تبابعة اليمن من ولد محري وعاملة ب
بن سبأ، خال عمران وأخيه مزيقيا، فإهنما ابنا عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن األزد، واألزد 

تقدم ذكرهم يف الفصل الرابع مع ملوك العرب، فأغىن  من ولد كهالن بن سبأ، ويف ذلك خالف، أما التبابعة فقد
عن اإلعادة، و أّما هنا فنذكر أحياء عرب اليمن وقبائلهم املنسوبني إىل سبأ املذكور، ونبدأ بذكر بين محري بن سبأ، 

  .فإذا انتهوا، ذكرنا كهالن بن سبأ، وكذلك حىت نأيت على ذكر بين سبأ إن شاء اهللا تعاىل
قضاعة، وهو قضاعة : من بين محري التبابعة ملوك اليمن، وقد تقدم ذكرهم يف الفصل الرابع، ومنهم بين محري بن سبأ

بن مالك بن محري بن سبأ، وقيل قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن محري بن سبأ، وكان قضاعة 
  .املذكور مالكاً لبالد الشحر، وقرب قضاعة يف جبل الشحر

اً كلب وهم بنو كلب بن وبرة بن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن إحلاف بن قضاعة، وكانت بنو ومن قضاعة أيض
ومن مشاهري كلب زهري بن جباب الكليب، وقد . كلب يف اجلاهلية ينزلون دومة اجلندل وتبوك وأطراف الشام

  :زهري بن شريك الكليب وهو القائل: ذكره صاحب كتاب األغاين وأورد له شعراً، ومنهم
  وتزعم أين بالسفاه موكل... أال أصبحت أمساء يف اخلمر تعذل 

  وإال فبيين فالتعزب أمثل... فقلت هلا كفى عتابك نصطبح 
حارثة الكلب، وهو أبو زيد بن حارثة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان قد أصاب ابنه زيداً شيب : ومنهم

اهللا عليه وسلم، فوهبته من النيب عليه السالم، وأنشد ابن عبد الرب يف  يف اجلاهلية، فصار إِىل خدجية زوج النيب صلى
  :كتاب الصحابة حلارثة املذكور يبكي ابنه زيد ملا فقده

  أحي يرجى أم أتى دونه األجل... بكيت على زيد ومل أدر ما فعل 
  ويعرض ذكراه إذا قارب الطفل... تذكرنيه الشمس عند طلوعها 

  فيا طول ما حزين عليه ويا وجل... ذكره  وإن هّبت األرواح هيجن
مث اجتمع بزيد أبوه حارثة، وهو عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فخريه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

  .فاختاره على أبيه وأهله
ة هبرا، ومن قبائل قضاعة بلي ومن قبائل قضاعة تنوخ، وكان بينهم وبني اللخميني ملوك احلرية حروب، ومن قضاع

ومن قضاعة جهينة وهي قبيلة عظيمة ينسب إليها بطون كثرية، وكانت منازهلا بأطراف احلجاز الشمايل، من جهة 
  .حبر جدة

  .ومن قبائل قضاعة بنو سليح، وكان هلم بادية الشام، فغلبتهم عليها ملوك غسان، وأبادوا بين سليح
مرو النهدي، وهو أبو خالد بن الصقعب، وكان رئيساً ومن قبائل قضاعة بنو هند، رمن مشاهريهم الصقعب بن ع

  .يف اإلسالم
  .ومن قضاعة بنو عذرة، ومنهم عروة بن حزام، ومجيل صاحب بثينة



انتهى الكالم يف بين محري بن سبأ بين كهالن بن سبأ . ومن بطون محري بنو شعبان، ومنهم الشعيب الفقيه، وامسه عامر
األزد، وطي، ومدحج، ومهذان، وكندة، : كثرية، واملشهور منها سبعة وهي وصار من بين كهالن املذكور أحياء

ولنذكر . ومراد، وأمنار، أما األزد فهم من ولد األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن أدد بن زيد بن كهالن بن سبأ
  .قبائل األزد حىت ينتهوا، مث نذكر قبائل طي، مث مذحج، مث من بعده إىل آخرهم

الغساسنة ملوك الشام، وهم بنو عمرو بن مازن بن األزد، ومن األزد األوس واخلزرج أهل : زد فمنهمأما قبائل األ
خزاعة وبارق ودوس والعتيك وغافق، فهؤالء : ومن األزد. يثرب، واملسلمون منهم هم األنصار، رضي اهللا عنهم،

  .بطون األزد
ن تفرقوا بأيدي سبأ من سيل العرم، ونزلت ببطن مر على أما خزاعة فإهنا ملا اخنزعت عن غريها من قبائل اليمن الذي

قرب من مكة، مسيت خزاعة، وحصل هلم سدانة البيت والرياسة وملا أصطلح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع 
قريش يف عام احلديبية، دخلت خزاعة يف عقد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعهده، وقد اختلف يف نسب 

دية واليمانية، واألكثر أهنا ميانية، والذي تنسب إليه خزاعة هو كعب ابن عمرو بن حلي بن حارثة بن خزاعة بني املع
عمرو مزيقياء بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن األزد وقد تقدم ذكر عمرو مزيقياء يف 

انتهت إىل رجل منهم يقال له أبو عبثان، ما زالت سدانة البيت يف خزاعة، حىت . الفصل الرابع مع تبابعة اليمن
وكان يف زمان قصي بن كالب، فاجتمع مع قصي يف الطائف على شرب فأسكره قصي، وخدع أبا عبثان اخلزاعي 
املذكور، واشترى منه مفاتيح الكعبة بزق مخر وأشهد عليه، فتسلم قصي املفاتيح، وأرسل ابنه عبد الدار بن قصي 

معاشر قريش، هذه مفاتيح بيت أبيكم إمساعيل عليه السالم، قد : ليها رفع صوته وقالهبا إىل مكة، فلما وصل إ
ردها اهللا عليكم من غري عار وال ظلم فلما صحا أبو لبثان ندم حيث ال ينفعه الندم، فقيل أخسر من أيب عبثان، 

  :وأكثرت الشعراء القول يف ذلك فمنه
  ست صفقة الباديبزق مخر فبئ... باعت خزاعة بيت اهللا إذ سكرت 
  عن املقام وظل البيت والنادي... باعت سدانتها بالنزر وانصرفت 

  .ومجع قصي أشتات قريش وظهر على خزاعة، وأخرجها عن مكة، إىل بطن مر
  .بنو املصطلق الذين غزاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ومن خزاعة
ومن مشاهريهم .  جبانب اليمن يقال له بارق، فسموا بهنزلوا جبالً. فهم من ولد عمرو مزيقياء األزدي: وأما بارق

  :معقر بن محار البارقي، ذكره صاحب األغاين، وهو صاحب القصيدة اليت من مجلتها البيت املشهور
  كما قر عيناً باإلياب املسافر... وألقت عصاها واستقر هبا النوى 

. احلارث بن كعب بن مالك بن نصر بن األزد فهو ابن عدنان بن عبد اهللا بن وهزان بن كعب بن: وأما دوس
: وسكنت بنو دوس إحدى الشروات املطلة على هتامه، وكانت هلم دولة بأطراف العراق، وأول من ملك منهم

وقد تقدم ذكر مالك بن فهم املذكور، ومن ملك بعده يف الفصل الرابع، املشتمل . مالك بن فهم بن غنم ابن دوس
  .على ذكر ملوك العرب

الدوس أبو هريرة وقد اختلف يف امسه، واألكثر أن امسه عمري بن عامر، وأّما العتيك وغافق فقبيلتان مشهورتان  ومن
  .يف اإلسالم، وهم من ولد األزد

ومن األزد أيضاً بنو اجللندى ملوك عمان، واجللندى لقب لكل من ملك منهم عمان، وكان ملك عمان يف أيام 
انتهى الكالم يف . عبد ابين اجللندى وأسلما مع أهل عمان على يد عمرو بن العاصاإلسالم قد انتهى إىل حبقر و



  .األزد
احلي الثاين من بين كهالن وهم قبائل طي، وملا تفرقت اليمن بسبب سيل العرم، نزلت طي بنجد احلجاز، يف جبلي 

  .أجأ وسلمى، فعرفا جببلي طي إىل يومنا هذا
  .ن سبأوأما طي فهو أدد بن زيد بن كهالن ب

  .فمن بطون طي جديلة وتيهان وبوالن وسالمان وهين وسدوس بضم السني
  .وأّما سدوس اليت يف قبائل ربيعة بن نزار، فمفتوحة السني

ومن سالمان بنو حبتر و من هين إياس بن قبيصة الذي ملك بعد النعمان، ومن طي عمرو بن املشيح وهو من بين 
  :فيه يقول امرؤ القيسثعل الطائي، وكان عمرو أرمى وقته، و

  خمرج كفيه من ستره... رب رام من بين ثعله 
  .زيد اخليل، وّمساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زيد اخلري: ومن بين ثعل الطائي أيضاً

  .ومن طي حامت طي املشهور بالكرم
وملذحج بطون كثرية،  .وأما احلي الثالث من بين كهالن، فهم بنو مذحج مالك بن أدد بن زيد بن كهالن بن سبأ

خوالن وجنب، ومن جنب معاوية اخلري اجلنيب صاحب لواء مذحج يف حرب بين وائل، وكان مع تغلب، : فمنها
وكان مذحج أود قبيلة األفوه األودي الشاعر، ومن مذحج بنو سعد العشرية، ومسي بذلك ألنه مل ميت حىت ركب 

هؤالء عشرييت، دفعاً للعني عنهم، فقيل له سعد : سئل عنهم يقولمعه من ولده وولد ولده ثالمثائة رجل، وكان إذا 
العشرية لذلك، ومن بطون سعد العشرية جعف وزبيد قبيلة عمرو بن معدي كرب ومن بطون مذحج أيضاً النخع 

ومنهم األشتر النخعي، وامسه مالك بن احلارث، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث علي بن أيب طالب 
 عنه، ومن النخع سنان بن أنس قاتل احلسني، ومنهم أيضاً القاضي شريك، ومن مذحج عنس بالنون، رضي اهللا

وهي قبيلة األسود الكذاب الذي ادعى النبوة باليمن، وعنس أيضاً رهط عمار بن ياسر صاحب رسول اهللا صلى 
  .اهللا عليه وسلم

ة بن حيان بن مالك بن زيد بن كهالن، وهلم صيت وأما احلي الرابع من بين كهالن وهم مهدان فهم من ولد ربيع
  .يف اجلاهلية واإلسالم

وأما احلي اخلامس من بين كهالن وهم كندة، فهم بنو ثور وثور املذكور هو كندة بن عفري بن احلارث من ولد زيد 
ر ملوك كندة بن كهالن، ومسي كندة ألنه كندابا، أي كفر نعمته، وبالد كندة باليمن تلي حضرموت، وقد تقدم ذك

يف الفصل الرابع عند ذكر ملوك العرب، ومن كندة حجر بن عدي صاحب علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وهو 
الذي قتله معاوية صرباً، ومنهم القاضي شريح، ومن بطون كندة السكاسك والسكون بنو شرس بن كندة، فمن 

ما، ومنهم حصني بن منري السكوين، الذي صار السكون معاوية بن خديج قاتل حممد بن أيب بكر رضي اهللا عنه
  .صاحب جيش يزيد بن معاوية بعد مسلم بن عقبة، نوبة وقعة احلرة بظاهر مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم

وأما احلي السادس من أحياء بين كهالن وهم بنو مراد فبالدهم إىل جانب زبيد، من جبال اليمن، وإليه ينتسب كل 
  .منمرادي من عرب الي

وأما احلي السابع من أحياء بنو كهالن فهم بنو أمنار بن كهالن وألمنار فرعان، ومها جبيلة وخثعم، وجبيلة هي رهط 
جرير بن عبد اهللا البجلي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان يقال جلرير املذكور يوسف األمة، حلسنه، 

  :وفيه قيل



  وبئست القبيلة نعم الفىت... لوال جرير هلكت جبيلة 
  .انتهى الكالم يف بين كهالن بن سبأ

خلم بن عدي بن عمرو بن سبأ، ومن خلم بنو الدار : بين عمرو بن سبأ أما القبائل املنتسبة إىل عمرو بن سبأ فمنهم
رهط متيم الداري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن خلم املناذرة ملوك احلرية، وهم بنو عمرو بن عدي 

وقد تقدم ذكرهم يف الفصل الرابع مع باقي ملوك . نصر اللخمي، وكانت دولتهم من أعظم دول ملوك العرب بن
العرب، فأغىن عن اإلعادة، ومن القبائل املنتسبة إىل عمرو بن سبأ جذام وهو أخو خلم، ومجيع جذام من ابنيه حزام 

  .شم بن جذام عثيب بن أسلموجشم ابين جذام، وكان يف بين حزام العدد والشرف، ومن بطون ج
بين أشعر بن سبأ وأما بنو األشعر، فيقال هلم األشعريون، وهم رهط أيب موسى األشعري، واسم أيب موسى األشعري 

عبد اهللا بن قس بين عاملة وأّما بنو عاملة، هم أيضاً من القبائل اليمانية اليت خرجت إىل الشام عند سيل العرم، 
عدي ابن الرقاع الشاعر، انتهى ذكر أوالد :  جبل هناك يعرف جببل عاملة، فمن عاملةونزلوا بالقرب من دمشق يف

  .سبأ وهم عرب اليمن
  العرب املستعربة

وهم ولد إِمساعيل بن إبراهيم اخلليل صلوات اللّه عليهما، وقيل هلم العرب املستعربة ألن إِمساعيل مل تكن لغته 
فلذلك مسي ولده العرب املستعربة، وقد تقدم عند ذكر إِبراهيم اخلليل عليه عربية، بل عربانية، مث دخل يف العربية، 

السالم، سبب سكىن إِمساعيل وأمه هاجر مكة، وأن ذلك كان بسبب غرية سارة رضي اهللا عنها من هاجر وابنها 
، فخرج إِبراهيم من وأنّ اهللا تعاىل أمره أن يطيع سارة، وأن خيرج إِمساعيل عنها، وأن اهللا تعاىل يتكفله. إمساعيل

رب إِين أسكنت من ذرييت بواد غري : " الشام بإِمساعيل وأمه هاجر، وقدم هبما إِىل مكة وأنزهلما مبوضع احلجر وقال
وأنزهلما إِبراهيم هناك وعاد إِىل الشام، من كتب اليهود وكان عمر إمساعيل إِذ ذاك "  ٣٧: إبراهيم" " ذي زرع 

ضي مائة سنة من عمر إِبراهيم اخلليل عليه السالم، فمن سكىن إِمساعيل عليه السالم حنو أربع عشرة سنة، وذلك مل
  .مكة إِىل اهلجرة ألفان وسبعمائة وثالث وتسعون سنة

قيذار وماتت هاجر : وكان هناك قبائل جرهم، فتزوج إِمساعيل منهم امرأة، وولدت له اثين عشر ولداً ذكراً، منهم
  .بنها إِمساعيل مبكة دفن معها باحلجر أيضاًودفنت باحلجر، مث ملا مات ا

وقد اختلف املؤرخون اختالفاً كثرياً يف أمر امللك على احلجاز بني جرهم وبني إِمساعيل، فمن قائل كان امللك على 
احلجاز يف جرهم، ومفتاح الكعبة وسدانتها يف يد ولد إِمساعيل، ومن قاِئل إِن قيذار توجته أخواله جرهم، وعقدوا 

امللك عليهم باحلجاز، وأما سدانة البيت احلرام ومفاتيحه فكانت مع بين إِمساعيل بغري خالف حىت انتهى ذلك إِىل له 
نابت من ولد إِمساعيل، فصارت السدانة بعده جلرهم، ويدل على ذلك قول عامر بن احلارث اجلرمهي من قصيدته 

  :اليت منها
  البيت واألمر ظاهرنطوف بذاك ... وكنا والة البيت من بعد نابت 

  :ومنها
  أنيس ومل يسمر مبكة سامر... كأن مل يكن بني احلجون إِىل الصفا 

  صروف الليايل واجلدود العواثر... إىل حنن كنا أهلها فأبادنا 
مث ولد لقيذار ابنه محل بن قيذار، مث ولد حلمل نبت بن محل، ويقال له نابت، وقيل نبت بن قيذار، وقيل نبت بن 

ويف ذلك خالف كثري، مث ولد لنبت سالمان بن نبت، مث ولد لسالمان اهلميسع بن سالمان بن نبت، مث ولد  إِمساعيل



للهميسع اليسع بن اهلميسع، مث ولد لليسع أدد بن اليسع بن اهلميسع، مث ولد ألدد ابنه أد بن أدد، مث ولد ألد ابنه 
معد، مث ولد ملعد نزار، مث ولد لنزار أربعة منهم مضر على عدنان بن أد بن أدد، وقيل عدنان بن أدد، مث ولد لعدنان 

عمود النسب النبوي وثالثة خارجون عن عمود النسب، أوهلم إِياد، وكان أكرب من مضر، وإىل إِياد بن نزار 
 املذكور يرجع كل إِيادي من بين معد، وفارق إِياد احلجاز وسار بأهله إِىل أطراف العراق، فمن بين إِياد كعب بن

  .مامة اإليادي، وكان يضرب جبوده املثل، وقس بن ساعدة اإليادي، وكان يضرب بفصاحته املثل
والثاين من بين نزار ربيعة بن نزار، ويعرف بربيعة الفرس، ألنه ورث اخليل من ماله أبيه، وولد لربيعة املذكور أسد 

ائل بكر وتغلب ابنا واِئل، فمن تغلب كليب وضبيعة ابنا ربيعة، فولد ألسد جديلة وعنزة، ومن جديلة وائل، ومن و
ملك بين واِئل الذي قتله جساس، فهاجت بسبب قتله احلرب بني بين واِئل وبني بين بكر وبني بين تغلب حسبما 

تقدم ذكره يف الفصل الرابع، ومن بكر بن وائل بنو شيبان، ومن رجاهلم مرة وابنه جساس قاتل كليب، وطرفة بن 
بكر أيضاً املرقشان األكرب واألصغر، ومن بكر بن وائل أيضاً بنو حنيفة، ومنهم مسيلمة  العبد الشاعر، ومن

  .الكذاب
  .وأما عنزة بن أسد بن ربيعة املذكور، فمنه بنو عنزة، وهم أهل خيرب، ومن بين عنزة القارظان

ل وبنو عبد القيس، وهو من وأما ضبيعة بن ربيعة فمن ولده املتلمس الشاعر، ومن قباِئل ربيعة النمر وجليم والعج
  .ولد أسد بن ربيعة، ومن بين ربيعة سدوس واللهازم

والثالث أمنار بن نزار، ومضى أمنار إىل اليمن فتناسل بنوه بتلك اجلهات، وحسبوا من العرب اليمانية، مث ولد ملضر 
: يالن بن مضر، ويقالاملقدم الذكر إِلياس بن مضر على عمود النسب، وولد له خارجاً عن عمود النسب قيس ع

قيس بن عيالن بن مضر، وعيالن بالعني املهملة، قيل إِن عيالن فرسه، وقيل كلبه، وقيل بل عيالن هو أخو إِلياس، 
واسم عيالن إِلياس بن مضر، وولد لعيالن قيس بن عيالن، وقد جعل اهللا تعاىل لقيس املذكور من الكثرة أمراً 

ن هوازن بنو سعد بن بكر بن هوازن الذين كان فيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه قبائل هوازن وم: عظيماً، فمن ولده
وسلم رضيعاً، ومن قبائل قيس بنو كالب وصار منهم أصحاب حلب، وكان أوهلم صاحل بن مرادس، ومن قيس 

عصعة قبائل عقيل الذين كان منهم ملوك املَْوِصل، املقلد وقرواش وغريمها، ومن ولد قيس أيضاً بنو عامر وص
وخفاجة، وما زالت خلفاجة إِمرة العراق من قدمي وإىل اآلن، ومن هوازن أيضاً بنو ربيعة بن عامر بن صَْعَصعة بن 

ومن هوازن أيضاً جشم بن معاوية بن . معاوية بنٍ بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن
اً بكر وبنو هالل وثقيف، واسم ثقيف عمرو بن منبه بكر بن هوازن، ومن جشم دريد ابن الصمة، ومن قيس أيض

  .إِن ثقيفاً من إِياد، وقيل من بقايا مثود، وهم هل الطائف: بن بكر بن هوازن، وقد قيل
ومن قيس أيضاً بنو منري وبأهلة ومازن وغطفان، وهو ابن سعد بن قيس عيالن، ومن قيس أيضاً بنو عبس بن بغيض 

يس عيالن، وكان بني عبس وذبيان حرب داحس املقدم ذكرها يف الفصل الرابع، بن ريث بن غطفان بن سعد بن ق
ومن . ومن بين عبس أيضاً عنترة العبسي ودعاه أبوه شداد بعد الكرب، ومن قيس أشجع، وهم أيضاً من ولد غطفان

ومن بين . نقيس أيضاً قبائل سليم، ومن قيس أيضاً بنو ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيال
  :ذبيان املذكورين بنو فزارة، فمنهم حصن بن حذيفة بن بدر الذي ميدحه زهري بقوله شعر

  كأنك تعطيه الذي أنت سائله... تراه إِذا ما جئته متهلال 
وأسلم حصن، مث نافق، وكان بني بين ذبيان وبني عبس احلرب املشهورة حبرب داحس، وهو اسم حصان تسابقوا به 

. بب السباق، فثارت احلرب بينهم أربعني عاماً، ومن بين ذبيان أيضاً النابغة الذبياين الشاعر املشهورواختلفوا بس



ومن قبائل قيس عدوان بن عمرو بن قيس عيالن، وكانوا ينزلون الطائف قبل ثقيف، ومنَهم ذو اإلصبع العدواين 
  .الشاعر

  .انتهى الكالم على قيس بن مضر اخلارج عن عمود النسب
وولد إللياس مدركة على عمود النسب، وولد له خارجاً عن عمود النسب طاخبة . رجع إىل ذكر إلياس بن مضرولن

بن إِلياس، وبعضهم ينسب مدركة وطاخبة إِىل أمهما خندف، وامسها ليلى بنت حلوان بن عمران بن إِحلاف بن 
، فيقولون بنو خندف، وال يذكرون إِلياس قضاعة، ومجيع ولد إلياس من خندف املذكورة، وإليها ينسبون دون أبيهم

بن مضر، وصار من طاخبة اخلارج عن عمود النسب عدة قبائل، فمنهم بنو متيم بن طاخبة والرباب وبنو ضبة وبنو 
مزينة، وهم بنو عمرو بن إِد بن طاخبة، نسبوا إِىل أمهم مزينة ابنة كلب بن وبرة، مث ولد ملدركة ابن إِلياس املذكور 

مدركة على عمود النسب، وولد ملدركة خارجاً عن عمود النسب هذيل بن مدركة، ومن هذيل املذكور  خزمية بن
فمنهم عبد اهللا بن مسعود صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبو ذؤيب اهلذيل الشاعر، . مجيع قبائل اهلذليني

لنسب، وولد له خارجاً عن عمود النسب وغريه، مث ولد خلزمية بن مدركة املذكور كنانة بن خزمية على عمود ا
اهلون وأسد ابنا خزمية، فمن اهلون عضل وهي قبيلة أبوهم عضل بن اهلون بن خزمية، ومنه أيضاً الديش بن اهلون، 

وأما أسد بن خزمية فمنه الكاهلية ودودان . وهو أخو عضل، ويقال هلاتني القبيلتني ومها عضل والديش القارة
كل أسدي، مث ولد لكنانة بن خزمية املذكور النضر بن كنانة على عمود النسب، وكان للنضر  وغريمها، وإليه يرجع

املذكور عدة أخوة ليسوا على عمود النسب، وهم ملكان وعبد مناة وعمرو وعامر ومالك أوالد كنانة، فصار من 
كر، ومن بين بكر الدئل رهط وبنو ب. بنو غفار رهط أيب ذر: ملكان بنو ملكان، وصار من عبد مناة عدة بطون وهم

أيب األسود الدؤيل، ومن بطون عبد مناة أيضاً بنو ليث وبنو احلارثة وبنو مدجل وبنو ضمرة، وصار من عمرو بن 
  .كنانة العمريون

ومن بطون كنانة األحابيش، وكان احلليس بن عمرو . ومن مالك ين كنانة بنو فراس. ومن أخيث عامر العامريون
بة أحد، ومن مل يقف على ذلك، إِذا مسع ذكر األحابيش يف نوبة أحد، ظن أهنم من احلبشة، ريس األحابيش نو

وليس كذلك، بل هم عرب من بين كنانة، كذا ذكره يف العقد، وهؤالء أخوة النضر بن كنانة، وولدهم، وأما 
لنضر املذكور مالك بن  النضر املذكور فقد قيل إِنه قريش، والصحيح أن قريشاً هم بنو فهر الذي سنذكره، وولد

وفهر املذكور . النضر على عمود النسب، ومل يشتهر له ولد غريه، مث ولد ملالك فهر بن مالك على عمود النسب
هو قريش، فكل من كان من ولده فهو قرشي، ومن مل يكن من ولده فليس قرشياً، وقيل مسي قريشاً لشدته، تشبيهاً 

لقرش، تأكل دواب البحر وتقهرهم، وقيل إِن قصي بن كالب ملا استوىل على له بدابة من دواب البحر، يقال هلا ا
كذا نقله  -. البيت ومجع أشتات بين فهر مسوا قَُريشاً، ألنه قرش بين فهر أي مجعهم حول احلرم، فقيل هلم قريش

لك غري فهر املذكور على فعلى هذا يكون لفظة قريش، امساً لبين فهر، ال لفهر نفسه، ومل يولد ملا -ابن سعيد املغريب 
عمود النسب، وولد لفهر غالب على عمود النسب، وولد له خارجاً عن عمود النسب ولدان ومها حمارب 

واحلارث ابنا فهر، فمن حمارب بنو حمارب، ومن احلارث بنو اخللج، ومنهم أبو عبيدة بن اجلراح أحد العشرة، 
ود النسب، وولد له خارجاً عن عمود النسب تيم األدرم، رضي اّهللا تعاىل عنهم، مث ولد لغالب لؤي على عم

ومن تيم املذكور بنو األدرم، مث ولد للؤي املذكور ستة أوالد، وهم كعب على عمود . واألدرم الناقص الذقن
النسب، وأخوته اخلمسة خارجون عن عمود النسب، وهم سعد وخزمية واحلارث وعامر وأسامة، أوالد لؤي بن 

م ولد ينسبون إِليه خال احلارث منهم، ومن ولد عامر بن لؤي عمرو بن عبد ود فارس العرب غالب، ولكل منه



الذي قتله علي بن أيب طالب، مث ولد لكعب مرة على عمود النسب، وولد له خارجاً عن عمود النسب، هصيص 
عليه وسلم، وعدي ابنا كعب، فمن هصيص بنو مجح ومن مشاهريهم أمية بن خلف عدو رسول اهللا صلى اهللا 

ومن بين سهم عمرو بن العاص، ومن . ومن هصيص أيضاً بنو سهم. وأخوه أيب بن خلف، وكان مثله يف العداوة
ومنهم عمر بن اخلطاب، وسعيد بن زيد، من العشرة رضي اهللا عنهما، مث ولد ملرة على . عدي بن كعب بنو عدي

قظة ابنا مرة، فمن تيم بنو تيم، ومنهم أبو بكر عمود النسب كالب، وولد له خارجاً عن عمود النسب، تيم وي
الصديق، وطلحة، من العشرة رضي اهللا عنهما، ومن يقظة بنو خمزوم، نسب خالد بن الوليد رضي اهللا عنه، وأيب 
جهل بن هشام، وامسه عمرو وبن هشامٍ املخزومي، مث ولد لكالب قصي بن كالب على عمود النسب، وولد له 

ب زهرة بن كالب، ومنه بنو زهرة، ونسب سعد بن أيب وقاص أحد العشرة ونسب آمنة أم خارجاً عن عمود النس
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ونسب عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنهما، وقصي املذكور كان عظيماً يف 

وأثل جمدهم، مث قريش، وهو الذي ارجتع مفاتيح الكعبة من خزاعة حسبما تقدم ذكر ذلك، وهو الذي مجع قريشاً 
ولد لقصي املذكور عبد مناف بن قصي على عمود النسب، وولد له خارجاً عن عمود النسب عبد الدار وعبد 

ومن ولد عبد الدار النضر بن احلارث، وكان شديد العداوة . بنو شيبة احلجبة: العزى ابنا قصي فمن عبد الدار
لى اهللا عليه وسلم صرباً، يوم بدر، ومن ولد عبد العزى بن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقتله رسول اهللا ص

قصي الزبري بن العوام أحد العشرة، ومن ولد عبد العزى أيضاً خدجية بنت خويلد زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
ومن بين عبد العزى أيضاً ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وولد لعبد مناف هاشم على عمود 

ب، وولد له خارجاً عن عمود النسب عبد مشس واملطلب ونوفل أوالد عبد مناف، فمن عبد مشس أمية ومنه النس
ومعاوية بن أيب سفيان بن حرب بن أمية، . بنو أمية، ومنهم عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس

عتبة بن ربيعة بن عبد مشس، وبنت عتبة وسعيد بن العاص بن أمية، وعقبة بن أيب معيط بن أيب عمرو بن أمية، و
املذكور هند أم معاوية، وقتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عقبة صرباً يوم بدر، ومن املطلب بن عبد مناف 

ومن نوفل النوفليون، مث ولد هلاشم عبد املطلب على عمود . املطلبيون، ومنهم اِإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل
  اشم ولد غريه، وولد لعبد املطلب عبد اهللا على عمودالنسب، ومل يعلم هل
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لبشر: كتاب  ا أخبار  ملختصر يف    ا
ء : املؤلف  لفدا بو ا  أ

  النسب، وولد له خارجاً عن عمود النسب مجيع أعمام 

  رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم، وهم محزة والعباس وأبو طالب وأبو هلب والغيداق، ومنهم من يقول هو حجل الذي 
إِن عبد : رياً وعبد الكعبة، ومنهم من يقولواحلارث وحجل واملقوم وضرار والزبري وقثم، درج صغ. سنذكره

وولد له خارجاً عن عمود . الكعبة هو املقوم، مث ولد لعبد اهللا حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف عام الفيل
النسب مجيع أعمام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهم محزة والعباس وأبو طالب وأبو هلب والغيداق، ومنهم من 

واحلارث وحجل واملقوم وضرار والزبري وقثم، درج صغرياً وعبد الكعبة، ومنهم . و حجل الذي سنذكرهيقول ه
  .إِن عبد الكعبة هو املقوم، مث ولد لعبد اهللا حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف عام الفيل: من يقول

إِنّ احلبشة ملكوا اليمن بعد : بن األثري قالمن الكامل ال. ولنذكر أوالً قصة الفيل، مث مولده صلى اهللا عليه وسلم
محري، فلما صار امللك إِىل أبرهة منهم بىن كنيسة عظيمة، وقصد أن يصرف حج العرب إِليها ويبطل الكعبة احلرام، 
فجاء شخص من العرب وأحدث يف تلك الكنيسة، فغضب أبرهة لذلك، وسار جبيشه ومعه الفيل، وقيل كان معه 

ليهدم الكعبة، فلما وصل إِىل الطائف، بعث األسود بن مقصود إِىل مكة، فساق أموال أهلها ثالثة عشر فيالً 
لست أقصد احلرب، بل جئت ألهدم الكعبة، فقال عبد : وأحضرها إِىل أبرهة، وأرسل أبرهة إِىل قريش وقال هلم

خال بينه وبينه، فواهللا ما عندنا من واهللا ما نريد حربه، هذا بيت اهللا، فإِن منع عنه فهو بيته وحرمه، وإن : املطلب
هذا سيد قريش، فأذن له : دفع، مث انطلق عبد املطلب مع رسول أبرهة إليه، فلما استؤذن لعبد املطلب قالوا ألبرهة

أبرهة وأكرمه، ونزل عن سريره وجلس معه، وسأله يف حاجته، فذكر عبد املطلب أباعره اليت أخذت له، فقال 
أنا رب األباعر : فقال عبد املطلب: أنك تطلب مين أن ال أخرب الكعبة اليت هي دينكإِين كنت أظن : أبرهة

فأطلبها، وللبيت رب مينعه فأمر أبرهة برد أباعره عليه، فأخذها عبد املطلب وانصرف إِىل قريش، وملا قارب أبرهة 
مي بنفسه إِىل األرض، ومل يسر، فإِذا مكة وهتيأ لدخوهلا، بقي كلما أقبل فيله مكة، وكان اسم الفيل حمموداً ينام وير

أقبلوه غري مكة قام يهرول، وبينما هم كذلك إذ أرسل اهللا عليهم طرياً أبابيل، أمثال اخلطاطيف، مع كل طائر ثالثة 
وليس كلهم . أحجار يف منقاره ورجليه فقذفتهم هبا، وهي مثل احلمص والعدس، فلم يصب أحداً منهم، إال هلك

هللا تعاىل سيالً، فألقاهم يف البحر، والذي سلم منهم وىل هارباً مع أبرهة إِىل اليمن يبتدر الطريَق، أصابت، مث أرسل ا
وصاروا يتساقطون بكل منهل وأصيب أبرهة يف جسده وسقطت أعضاؤه، ووصل إِىل صنعاء كذلك ومات، وملا 

لك أبرهة، ملك بعده ابنه يكسوم، مث جرى ذلك خرجت قريش إىل منازهلم، وغنموا من أمواهلم شيئاً كثرياً، وملا ه
  .أخوه مسروق بن أبرهة، ومنه أخذت العجم اليمن

  .انتهى الكالم يف الفصل اخلامس وهو آخر التواريخ القدمية ومن هنا نشرع يف التواريخ اإلسالمية
  الفصل السادس

  التاريخ اإلسالمي



  رسول اللّه
  مولده

  لطاهرصلى اهللا عليه وسلم وذكر شيء من شرف بيته ا

  أما أبو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فهو عبد اهللا بن عبد املُطلب املذكور، وكانت

والدة َعْبد اهللا املذكور قبل الفيل خبمس وعشرين سنة، وكان أبوه حيبه ألنه كان أحسن أوالده وأعفهم، وكان أبوه 
للّه صلى اهللا عليه وسلم شهران، وقيل كان محالً، قد بعثه ميتار له، فمر عبد اهللا املذكور بيثرب فمات هبا، ولرسول ا

ودفن عبد اهللا يف دار احلارث بن إِبراهيم بن سراقة العدوي، وهم أخوال عبد املطلب، وقيل دفن بدار النابغة ببين 
 ومجيع ما خلفه عبد اهللا مخسة أمجال وجارية حبشية، امسها بركة وكنيتها أم أمين، وهي حاضنة رسول اهللا. النجار

صلى اهللا عليه وسلم، وآمنة أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، زوج عبد اهللا، وأبوه عبد املطلب، وأّما آمنة أّم 
رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، فهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي 

ابنته  -وكان وهب حينئذ سيد بين زهرة  -ذكور بن غالب بن فهر، وهو قريش، فخطب عبد املطلب من وهب امل
آمنة، لعبد اهللا، فزّوجه هبا، فولدت رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، يوم االثنني، لعشر خلون من ربيع األول، من 

وكان قدوم الفيل يف منتصف احملّرم تلك السنة، وهي السنة الثامنة واألربعون من ملك كسرى . عام الفيل
هي سنة إِحدى ومثانني ومثامنائة لغلبة اِإلسكندر على دارا، وهي سنة ألف وثالمثائة وست عشرة لبخت أنوشروان، و

  .نصر
ويف اليوم السابع من والدة رسول اهللا صلى اهللا عليه : ومن دالئل النبوة للحافظ أيب بكر أمحد البيهقي الشافعي قال

يا عبد املطلب، أرأيت ابنك هذا الذي : أكلوا قالوا وسلم، ذبح جده عبد املطلب عنه، ودعا له قريشاً، فلما
أردت أن حيمده اهللا : فيم رغبت به عن أمساء أهل بيته؟ قال: قالوا. مسيته حممداً: أكرمتنا على وجهه، ما مسيته؟ قال

رسول  ولد: تعاىل يف السماء، وخلقه يف األرض، وروى احلافظ املذكور بإِسناده املتصل بالعباس رضي اهللا عنه قال
ليكونن البين هذا : فأعجب جده عبد املطلب، وحظي عنده، وقال: قال. اهللا صلى اهللا عليه وسلم خمتوناً مسروراً

  .شأن
ملا كانت الليلة اليت ولد فيها رسول : وذكر احلافظ املذكور إِسناداً ينتهي إىل خمزوم بن هانئ املخزومي عن أبيه قال

يوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة، ومخدت نار فارس، ومل ختمد قبل الَله صلى اهللا عليه وسلم، ارجتس إِ
ذلك بألف عام، وغاضت حبرية ساوة، ورأى املوبذان وهو قاضي الفرس يف منامه إِبالً صعاباً تقود خيالً عراباً، قد 

رأى، فقال قطعت دجلة وانتشرت يف بالدها، فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك، واجتمع باملوبذان فقص عليه ما 
فكتب كسرى إِىل . وكان عاملاً مبا يكون، حدث من جهة العرب أمر: أي شيء يكون هذا، فقال املوبذان: كسرى

فوجه إيلّ برجل عامل مبا أريد أن أسأله عنه، فوّجه النعمان بعبد املسيح بن عمرو بن حنان : أما بعد: النعمان بن املنذر
علم ذلك عند خال يل يسكن مشارف الشام : اس اِإليوان وغريه فقال لهفأخربه كسرى مبا كان من ارجت. الغساين

فسار عبد املسيح حىت قدم على سطيح وقد . قال كسرى فاذهب إِليه وسله وأتين بتأويل ما عنده. يقال له سطيح
  :أشفى على املوت، فسلم عليه وحياه، فلم حير جواباً فأنشد عبد املسيح يقول

  أْم فاد فازلََم به شأو العنن... من أصّم أْم يسمع غطريف الي



  وكاِشَف الكُرَبة عن وجه الغضن... يا فاِضلَ اخلطةَ أعيت َمْن وَمْن 
  وأمه من آل ذيب بن حجن... أتاكَ شيُخ احليِّ من آل سنن 

  رسول قيلَ العجُم يسري بالوسن... أبيَض فضفاضِ الرداِء والبدن 
  وب يف األرض علنِدات شجنجت... ال يرهُب الرعَد وال ريَب الزمْن 

  ترفعين وجناً وهتوي يب وجن

عبد املسيح، على مجل مشيح، أتى إِىل سطيح، وقد أوىف على الضريح، بعثك ملك : ففتح سطيح عينيه مث قال: قال
لة بين ساسان، الرجتاس اإليوان، ومخود النريان، ورؤيا املوبذان، رأى إِبالً صعاباً تقوم خيالً عراباً، قد قطعت دج

يا عبد املسيح إِذا كثرت التالوة، وظهر صاحب اهلراوة، ومخدت نار فارس، وفاض وادي . وانتشرت يف بالدها
السماوة، وغاضت حبرية ساوة، فليس الشام لسطيح شاماً، ميلك منهم ملوك وملكات، على عدد الشرفات، وكل 

إِىل أن ميلك : خربه بقول سطيح، فقالمث قضى سطيح مكانه، مث قدم عبد املسيح على كسرى وأ. ما هو آت آت
منا أربعة عشر ملكاً كانت أمور فملك منهم عشرة يف أربع سنني، وذكر يف العقد أن سطيحاً كان على زمن نزار 

  .بن معد بن عدنان، وهو الذي قسم املرياث بني بين نزار وهم مضر وأخوته
روى احلافظ البيهقي املذكور، بإِسناد يرفعه إىل وأما شرف النيب صلى اهللا عليه وسلم، وشرف أهل بيته، فقد 

قلت يا رسول اهللا، إِن قريشاً إِذا التقوا، لقي بعضهم بعضاً بالبشاشة، : قال. العباس عم النيب صلى اهللا عليه وسلم
: قالفغضب رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم، عند ذلك غضباً شديداً، مث . وإذا لقونا، لقونا بوجوه ال نعرفها

  " .والذي نفس حممد بيده، ال يدخل قلب رجل اِإلميان، حىت حيبكم هللا ولرسوله " 
إِنا لقعود بفناء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إِذ : وذكر يف موضع آخر عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما قال

مثل حممد يف بين : ل أبو سُفيانهذه بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقا: مرت به امرأة، فقال بعض القوم
فانطلقت املرأة فأخربت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فجاء صلى اهللا عليه وسلم . هشام مثل الرحيانة يف وسط الننت
ما بال أقوام تبلغين عن أقوام، إِنَّ اهللا عز وجل خلق السموات سبعاً، فاختار الُعلى : " يعرف يف وجهه الغضب فقال

من شاء من خلقه، مث خلق اخللق، فاختار من اخللق بين آدم، واختار من بين آدم العرب، واختار من منها، فأسكنها 
  " .العرب مضر، واختار من مضر قريشاً، واختار من قريش بين هاشم، واختارين من بين هاشم 

ت األرض مشارقها قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يل جربائيل، قلب: وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت
  .ومغارهبا، فلم أجد رجالً أفضل من ُمحمد، وقلبت األرَض مشارقها ومغارهبا فلم أجد بين أب أفضل من بين هاشم

  نسب رسول اللّه
  صلى اهللا عليه وسلم

  قد تقدم يف آخر الفصل اخلامس ذكر بين إِمساعيل عليه السالم الذين على عمود 

  نسب رسول اهللا

وأما نسبة عليه السالم سرداً، فهو أبو القاسم، حممد بن عبد . م، واخلارجني عن عمود النسبصلى اهللا عليه وسل
اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 

  .دنانمالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إِلياس بن مضر بن نزار بن معد بن ع



ونسبه صلى اهللا عليه وسلم إِىل عدنان، متفق عليه من غري خالف، وعدنان من ولد إِمساعيل ابن إبراهيم اخلليل 
عليهما السالم من غري خالف، ولكن اخلالف يف عدة اآلباء الذين بني عدنان وإمساعيل عليه السالم فعد بعضهم 

قال : أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، أهنا قالت بينهما حنو أربعني رجالً، وعد بعضهم سبعة، وروي عن
زيد مهيسع وبرا : فقالت أم سلمة. عدنان بن أدد بن زيد بن برا بن أعراق الثرى: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .نبت وإمساعيل أعراق الثرى
ن يشحب بن نابت بن إِمساعيل عدنان بن أدد بن املقوم بن ناحور بن تارح بن يعرب ب: والذي ذكره البيهقي قال

  .بن إِبراهيم اخلليل عليهما السالم
فهو عدنان بن أد بن أدد بن اليسع بن اهلميسع بن : وأما الذي ذكره اجلواين النسابة يف شجرة النسب وهو املختار

م اخلليل سالمان بن نبت بن محل بن قيذار بن إِمساعيل عليه السالم، وقد تقدم نسب إِمساعيل مع نسب إِبراهي
البيهقي املذكور وكان شيخنا أبو : قال. عليهما السالم، مستقصى يف موضعه من الفصل األول فأغىن عن اإلعادة

عبد اهللا احلافظ يقول نسبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صحيحة إِىل عدنان وما وراء عدنان فليس فيه شيء 
  .يعتمد عليه

  رضاع رسول اهللا

  صلى اهللا عليه وسلم

أول من أرضعته بعد أمه ثويبة موالة عمه أيب هلب، وكان لثويبة املذكورة ابن امسه مسروح، فأرضعت رسول اهللا و
صلى اهللا عليه وسلم بلنب ابنها مسموح املذكور، وأرضعت أيضاً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلنب مسروح 

مة ابن عبد األسد املخزومي، فهما أخوا رسول اهللا املذكور، محزة عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبا سل
  .صلى اهللا عليه وسلم من الرضاع

  رضاعه من حليمة السعدية

صلى اهللا عليه وسلم من حليمة السعدية كانت املراضع يقدمن من البادية إِىل مكة، يطلنب أن يرضعن األطفال 
تأخذه غري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  فقدمت عدة منهن، وأخذت كل واحدة طفالً، ومل جتد حليمة طفالً

وكان يتيماً قد مات أبوه عبد اهللا، فلذلك مل يرغنب يف أخذه، ألهنن كن يرجني اخلري من أيب الطفل، وال يرجني أمه، 
فأخذته حليمة بنت أيب ذؤيب بن احلارث السعدية، وتسلمته من أمه آمنة وأرضعته، ومضت به إِىل بالدها، وهي 

 سعد، فوجدت من اخلري والربكة ما مل تعهده قبل ذلك، مث قدمت به إِىل مكة، وهي أحرص الناس على بادية بين
لو تركت ابنك عندي حىت يغلظ، فإين أخشى عليه وباء مكة، ومل تزل هبا حىت : مكثه عندها، فقالت ألمه آمنة

 عليه وسلم هناك، وملا كان بعض تركته معها، فأخذته وعادت به إىل بالد بين سعد، وبقي رسول اهللا صلى اهللا
: الرضاع، خارجاً عن البيوت، إِذ أتى ابن حليمة أمه وقال هلا. األيام، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أخيه

ذلك القرشي قد أخذه رجالن عليهما ثياب بيض، فأضجعاه وشقا بطنه، فخرجت حليمة وزوجها حنوه، فوجداه 
قد حسبت أن هذا : فقال زوج حليمة هلا. جاءين رجالن فأضجعاين وشقا بطين: " فقال مالك يا بين: قائماً، فقاال

ما أقدمك به وكنت : فقالت آمنة. فاحتملته حليمة وقدمت به على أمه آمنة. الغالم قد أصيب، فأحلقيه بأهله
أختوف عليه من : فقالت حليمة. حريصة عليه، فأبدت حليمة عذراً مل تقبله آمنة منها، وسألتها عن الصحيح



كال، واهللا ما للشيطان عليه من سبيل، إِن البين شأناً، وأخوة رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقالت أمه آمنة. الشيطان
وسلم من الرضاع، عبد اهللا وأنيسة وجذامة وهي الشيماء غلب ذلك على امسها، وأمهم حليمة السعدية، وأبوهم 

  .سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الرضاعاحلارث بن عبد العزى السعدي وهو أبو ر
وقدمت حليمة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بعد أن تزوج خبدجية، وشكت اجلدب، فكلم رسول اهللا صلى 

مث قدمت حليمة وزوجها احلارث على رسول اهللا صلى اهللا عليه . اهللا عليه وسلم هلا خدجية، فأعطتها أربعني شاة
أسلمت هي وزوجها احلارث، وبقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مح أمه آمنة، فلما بلغ ست وسلم بعد النبوة، ف

سنني توفيت أمه باألبواء، بني مكة واملدينة، وكانت قد قدمت به على أخواله من بين عدي بن النجار، تزيره إِياهم 
صلى اهللا عليه وسلم مثاين سنني، تويف فماتت وهي راجعة إِىل مكة، وكفله جده عبد املطلب، فلما بلغ رسول اهللا 

جده عبد املطلب، مث قام بكفالته عمه أبو طالب بن عبد املطلب، وكان أبو طالب شقيق عبد اهللا أيب رسول اهللا 
مث خرج به أبو طالب يف جتارة إِىل الشام، حىت وصل إِىل بصرى، وعمر رسول اهللا صلى اهللا . صلى اهللا عليه وسلم
ارجع هبذا الغالم، واحذر : ك ثالث عشرة سنة، وكان هبا راهب يقال له حبريا، فقال أليب طالبعليه وسلم إِذ ذا

عليه من اليهود، فإِنه كائن البن أخيك هذا شأن عظيم، فخرج به عمه أبو طالب حىت أقدمه مكة حني فرغ من 
لماً، وأحسنهم جواباً، جتارته، وشب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت بلغ، فكان أعظم الناس مهرة وح

وأصدقهم حديثاً، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم عن الفحش، حىت صار امسه يف قومه األمني، ملا مجع اهللا فيه من األمور 
الصاحلة، وحضر مع عمومته حرب الفجار وعمره أربع عشرة سنة؛ وهي حرب كانت بني قريش وكنانة وبني 

ازن حرمة احلرم، وكانت الكرة يف هذه احلرب أوالً على قريش وكنانة، هوازن، ومسيت بالفجار ملا انتهكت فيها هو
  .مث كانت على هوازن، وانتصر قريش

  سفرة رسول اهللا
  صلى اهللا عليه وسلم إِىل الشام يف جتارة خلدجية

كانت خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب تاجرة ذات شرف ومال، وكانت قريش قوماً 
، فلما بلغها صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمانته، عرضت عليه اخلروج يف جتارهتا إِىل الشام، مع جتاراً

غالم هلا يقال له ميسرة، فأجاب إِىل ذلك وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت قدم الشام، ومعه ميسرة، 
ا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبال خدجية، وباع ما كان معه، واشترى عوضه، مث أقبل قافالً إِىل مكة، ومل

وحدثها ميسرة مبا شاهده من كرامات النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأنه كان يشاهد ملكني يظالنه وقت احلر، 
فعرضت خدجية نفسها على النيب صلى اهللا عليه وسلم فتزوجها، وأصدقها عشرين بكرة، وهي أول امرأة تزوجها، 

حىت ماتت، وكان عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا تزوجها مخساً وعشرين سنة، وكان عمرها  ومل يتوج غريها
يومئذ أربعني سنة، وكانت أمياً ومل يترج رسول اهللا فَي بكراً غري عائشة، وخدجية أول من آمن برسول اهللا صلى اهللا 

  .ث سننيعليه وسلم، وبقيت معه بعد مبعثه عشر سنني، وتوفيت قبل اهلجرة بثال
  جتديد قريش عمارة الكعبة

قيل ملا مات إِمساعيل عليه السالم ويل البيت بعده ابنه نابت، مث صارت والية البيت إِىل جرهم، قال عامر بن 
  :احلارث اجلرمهي

  نطوف بذاك البيت واألمر ظاهر... وكنا والة البيت من بعد نابت 



  :ومنها
  يس ومل يسمر مبكة سامرأن... كأن مل يكن بني احلجون إِىل الصفا 

  صروف الليايل واجلدود العواثر... إىل حنن كنا أهلها فأبادنا 
مث إِن جرمهاً بغت، واستحلت احملارم، فأبيدوا، وصارت والية البيت إِىل خزاعة، مث صارت من بعدهم إِىل قريش، 

لبنيان موضع احلجر األسود، وكانت الكعبة قصرية البناء، فأرادت قريش رفعها، فهدموها مث بنوها حىت بلغ ا
فاختصموا فيه، ألن كل قبيلة أرادت أن ترفعه إِىل موضعه، مث اتفقوا على أن حيكّموا أول داخل من باب احلرم، 
فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أول داخل، فحكموه، فأمرهم أن يضعوا احلجر يف ثوب، وأن ميسك كل 

ىل موضعه، ففعلوا ذلك، وأخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند وصوله قبيلة بطرف من أطرافه، وأن يرفعوه إِ
إِىل موضعه، فوضعه بيده موضعه، مث أمتوا بناء الكعبة، وكانت تكسى القباطي مث كسيت الربود، وأول من كساها 

الثني سنة الديباج احلجاج ابن يوسف، وكان عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم حني رضيت قريش حبكمه مخساً وث
  .قبل مبعثه خبمس سنني

  مبعث رسول اهللا

  صلى اهللا عليه وسلم

وملا بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعني سنة، بعثه اهللا تعاىل إِىل األسود واألمحر، رسوالً ناسخاً بشريعته 
يه اخللوة، وكان رسول اهللا الشرائع املاضية، فكان أول ما ابتدئ به من النبوة الرؤيا الصادقة، وحبب اهللا تعاىل إل

صلى اهللا عليه وسلم جياور يف جبل حراء من كل سنة شهراً، فلما كانت سنة مبعثه، خرج إِىل حراء يف رمضان 
حىت إِذا كانت الليلة اليت أكرمه اهللا سبحانه وتعاىل فيها جاءه جربيل عليه السالم فقال . للمجاورة فيه، ومعه أهله

" " علم اإلِنسان ما مل يعلم " إِىل قوله "  ١: العلق" اقرأ باسم ربك الذي خلق : " رأ قالقال له فما أق. اقرأ: له
يا حممد : مث إِن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج إِىل وسط اجلبل، فسمع صوتاً من جهة السماء. فقرأها"  ٥: العلق

ىت انصرف جربائيل، مث انصرف النيب صلى أنت رسول اهللا، وأنا جربائيل، فبقي واقفاً يف موضعه يشاهد جربائيل ح
أبشر فوالذي نفس خدجية بيده، إنفي ألرجو أن تكون نيب : اهللا عليه وسلم، وأتى خدجية فحكى هلا ما رأى، فقالت

هذه األمة، مث انطلقت خدجية إِىل ورقة بن نوفل، وهو ابن عمها، وكان ورقة قد نظر يف الكتب وقرأها، ومسع من 
قدوس، والذي نفس ورقة : جنيل، فأخربته ما أخربها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال ورقةأهل التوراة واإل

بيده لئن صدقتين يا خدجية، لقد جاءه الناموس األكرب الذي كان يأيت موسى بن عمران، وإنه نيب هذه األمة، 
قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وملا . فرجعت خدجية إِىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته بقول ورقة

جواره وانصرف، طاف بالبيت أسبوعاً، مث انصرف إِىل منزله، مث تواتر الوحي إِليه أوالً فأوالً، وكان أول الناس 
كمل من الرجال كثري، ومل : " إِسالماً خدجية، مل يتقدمها أحد، ويف الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .آسية زوجة فرعون، ومرمي بنت عمران، وخدجية بنت خويلد، وفاطمة بنت حممد : ال أربعيكمل من النساء إِ
  أول من أسلم من الناس

ال خالف يف أن خدجية أول من أسلم، واختلف فيمن أسلم بعدها، فذكر صاحب السرية وكثري من أهل العلم، أن 
وعمره تسع سنني، وقيل عشر سنني، وقيل إِحدى أول الناس إِسالماً بعدها، علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، 



عشرة سنة، وكان يف حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قبل اإلسالم، وذلك أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة، 
إِن أخاك أبا طالب كثري العيال، : " وكان أبو طالب كثري العيال، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمه العباس

اتركا يل عقيالً : نريد أن خنفف عنك، فقال أبو طالب: فأتيا أبا طالب وقاال" لنأخذ من بنيه ما خيفف عنه به فأنطلق 
واصنعا ما شئتما، فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علياً، فضمه إِليه، وأخذ العباس جعفراً، فلم يزل علي مع 

قه علي، ومل يزل جعفر مع العباس حىت أسلم، من شعر علي يف النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت بعثه اهللا نبياً، فصد
  :سبقه

  غالماً ما بلغت أوان حلمي... سبقتكم إِىل اإلسالم طراً 
وذكر صاحب السرية، أن الذي أسلم بعد علي زيد بن حارثة، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، اشتراه 

 عنه، وهو عبد اللّه بن أيب قحافة، واسم أيب قحافة عثمان، وأعتقه، مث أسلم بعد زيد أبو بكر الصديق، رضي اهللا
وذهب آخرون إِىل أن أول الناس إِسالماً أبو بكر، مث أسلم بعد أيب بكر عثمان بن عفان، وعبد الرمحن بن عوف، 

سالم، وسعد بن أيب وقاص، والزبري بن العوام، وطلحة بن عبيد اهللا، وكان إِسالمهم بأن دعاهم أبو بكر إِىل اإل
وجاء هبمٍ إِىل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم فآمنوا به وصدقوه، رضي اهللا عنهم، فهؤالء أول الناس إمياناً، مث 

أسلم أبو عبيدة، وامسه عامر بن عبد اهللا بن اجلراح، وعبيدة بن احلارث، وسعيد بن زيد بن عمرو، وابن نفيل بن 
  .بد اهللا بن مسعود، وعمار بن ياسرعبد العزى، وهو ابن عم عمر بن اخلطاب، وع

وكانت دعوة رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم إِىل اإلسالم سراً ثالث سنني، مث بعدها أمر اهللا رسوله بإِظهار 
: " دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم علياً فقال"  ٢١٤: الشعراء" " وأنذر عشريتك األقربني " الدعوة، وملا نزل 

طعام، واجعل عليه رجل شاة، وامال لنا عساً من لنب، وامجع يل بين املطلب حىت أكلمهم اصنع لنا صاعاً من 
ففعل ما أمره ودعاهم، وهم أربعون رجالً، يزيدون رجالً أو ينقصونه، فيهم أعمامه أبو " . وأبلغهم ما أمرت به 

لرجل الواحد منهم ليأكل مجيع لقد كان ا: قال علي. طالب ومحزة والعباس، وأحضر علي الطعام فأكلوا حىت شبعوا
ما شبعوا كلهم منه، فلما فرغوا من األكل، وأراد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يتكلم، بدره أبو هلب إىل الكالم 

أشد ما سحركم صاحبكم، فتفرق القوم، ومل يكلمهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا صلى : فقال
يا علي قد رأيت كيف سبقين هذا الرجل إِىل الكالم فاصنع لنا يف غد كما صنعت اليوم، : " اهللا عليه وسلم لعلي

ما : " فصنع علي يف الغد كذلك، فلما أكلوا وشربوا اللنب، قال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" وامجعهم ثانياً 
نيا واآلخرة، وقد أمرين اهللا تعاىل أن أعلم إِنساناً يف العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، قد جئتكم خبري الد

قال . فأحجم القوم مجيعاً" أدعوكم إِليه، فأيكم يؤازرين على هذا األمر، على أن يكون أخي ووصيي وخليفيت فيكم 
. فقلت وإين ألحدثهم سناً، وأرمصهم عيناً، وأعظمهم بطناً وأمحشهم ساقاً وأنا يا نيب اهللا أكون وزيرك عليهم: علي

" إن هذا أخي ووصيي وخليفيت فيكم، فامسعوا له وأطيعوا : " ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم برقبة علي وقالفأخذ رسو
قد أمرك أن تسمع البنك، وتطيع، واستمر النيب صلى اهللا عليه وسلم : ، فقام القوم يضحكون ويقولون أليب طالب

عليه حىت عاب آهلتهم، ونسب قومه وآباءهم إِىل  على ما أمره اهللا، ومل يبعد عنه قومه يف أول األمر، ومل يردوا
الكفر والضالل، فأمجعوا على عداوته، إِال من عصمه اللّه باإلسالم، وذب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمه 
أبو طالب، فجاء رجال من أشراف قريش إِىل أيب طالب، منهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد مناف، وأبو سفيان بن 

بن عبد مشس، وأبو البختري بن هشام ابن احلارث بن أسد، واألسود بن املطلب بن أسد، وأبو جهل بن هشام  أمية
بن املغرية، والوليد بن املغرية املخزومي عم أيب جهل، ونبيه ومنبه ابنا احلجاج السهميان، والعاص بن واِئل السهمي، 



أخيك قد عاب ديننا وسفه أحالمنا، وضلل آباءنا فاْنهِه عنا،  يا أبا طالب إِنّ ابن: وهو أبو عمرو بن العاص فقالوا
أو خلِّ بيننا وبينه، فردهم أبو طالب رداً حسناً، واستمر رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم على َما هو عليه، فعظم 

إياه حىت يهلك أحد الفريقني، إِن مل تنهه وإِال نازلناك وِ: وقالوا. عليهم، وأتوا أبا طالب ثانياً وقالوا له ما قالوه أوالً
يا ابن أخي، إِنَّ قومك قالوا إِيل كذا وكذا، : فعظم على أيب طالب ذلك، وقال لرسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

واللّه يا عم، لو " فظن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أن عمه خاذله، فقال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم 
، مث استعرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبكى " والقمر يف مشايل، ما تركت هذا األمر وضعوا الشمس يف مييين، 

وقام، فوىل، فناداه أبو طالب أقبل يا ابن أخي وقل ما أحببت فواهللا ال أسلمك لشيء أبداً، فأخذت كل قبيلة تعذب 
  .من أسلم منها، ومنع اهللا رسوله بعمه أيب طالب

  إسالم محزة
  رضي اهللا عنه

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم عند الصفا، فمر به أبو جهل بن هشام، فشتم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلم 
يكلمه صلى اهللا عليه وسلم، وكان محزة يف القنص، فلما حضر أنبأته موالة لعبد اللّه بن جدعان بشتم أيب جهل 

ليطوف به وهو متوشح قوسه، فوجد ابن هشام  البن أخيه حممد صلى اهللا عليه وسلم، فغضب محزة وقصد البيت
أتشتم حممداً وأنا على دينه؟ فقامت رجال من بين خمزوم إِىل : قاعداً مع مجاعة، فضربه محزة بالقوس فضجه، مث قال

محزة لينصروا أبا جهل، فقال أبو جهل دعوه فإين سببت ابن أخيه سباً قبيحاً، ومت محزة على إِسالمه، وعلمت قريش 
  .ول اَهللا صلى اهللا عليه وسلم قد عز وامتنع بإِسالم محزةأن رس

  إِسالم عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى

اللهم : " وكان شديد البأس والعداوة للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فروى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
و جهل، فهدى اهللا تعاىل عمر، وكان قد أخذ سيفه وهو أب" أعز اإلسالم بعمر بن اخلطاب، أو بأيب احلكم بن هشام 

: فأخربه، فقال له نعيم: ما تريد يا عمر: وقصد قتل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلقيه نعيم بن عبد اهللا النحام، فقال
ألن فعلت ذلك لن يتركك بنو عبد مناف متشي على األرض، ولكن اردع أختك وابن عمك سعيد بن زيد 

قد أسلموا، فقصدهم عمر وهم يتلون سورة طه من صحيفة، فسمع شيئاً منها، فلما علموا به أخفوا وخباب، فإِهنم 
أريين ما كنتم تقرؤونه، وكان عمر : الصحيفة وسكتوا، فسأهلم عما مسعه فأنكروه، فضرب أخته فشجهما وقال

ما : ه يردها إِليها، فدفعتها إِليه وقالتعدمها، فأعطاها العهد على أَن: قارئاً كاتباً، فخافت أخته على الصحيفة وقالت
أحسن هذا وأكرمه، فطمعت يف إِسالمه، وكان خباب قد استخفى منه، فلما مسع ذلك خرج إِليه، فسأهلم عمر عن 

هو بدار عند الصفا، وكان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم : موضع رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا له
أربعني نفساً، ما بني رجال ونساء، منهم محزة وأبو بكر الصديق وعلي ابن أيب طالب، فقصدهم هناك، وعنده قريب 

عمر وهو متوشح بسيفه، فاستأذن يف الدخول، فأذن له رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، فلما دخل هنض إِليه 
ما جاء بك يا ابن اخلطاب، أو  : "رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، وأخذ مبجمع ردائه، وجبذه جبذة شديدة وقال

يا رسول اهللا جئت ألؤمن باللّه وبرسوله، فكرب رسول اهللا صلى اهللا : فقال عمر" ما تزال حىت تنزل بك القارعة 
  .عليه وسلم، ومت إِسالم عمر

  اهلجرة األوىل



  وهي هجرة املسلمني إِىل أرض احلبشة
عليه وسلم، أذن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، ملن ليس له وملا اشتد إِيذاء قريش ألصحاب رسول اللّه صلى اهللا 

عشرية حتميه، يف اهلجرة إِىل أرض احلبشة، فأول من خرج اثنا عشر رجالً، وأربع نسوة، منهم عثمان بن عفان ومعه 
سعود، زوجة رقيه بنت رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، والزبري بن العوام، وعثمان بن مظعون، وعبد اهللا بن م

وعبد الرمحن بن عوف، وركبوا البحر وتوجهوا إِىل النجاشي، وأقاموا عنده، مث خرج جعفر بن أيب طالب مهاجراً، 
وتتابع املسلمون أوالً فأوالً، فكان مجيع من هاجر من املسلمني إِىل أرض احلبشة ثالثة ومثانني رجالً، ومثاين عشرة 

يش يف طلبهم عبد اهللا بن أيب ربيعة، وعمرو بن العاص، وأرسلوا نسوة سوى الصغار، ومن ولد هبا، فأرسلت قر
وقال عمرو بن . معهما هدية من األدم إِىل النجاشي، فوصال وطلبا من النجاشي املهاجرين، فلم جيبهما النجاشي

إِىل مرمي  سلهم عما يقولون يف عيسى، فسأهلم النجاشي فقالوا ما قاله اهللا تعاىل من أنه كلمة اهللا ألقاها: العاص
فأقام املهاجرون يف جوار النجاشي آمنني، ورجع عمرو بن العاص وعبد اهللا بن . العذراء، فلم ينكر النجاشي ذلك

  .أيب ربيعة خائبني، بعد أن رّد النجاشي عليهما اهلدية
ال وملا رأت قريش ذلك وأن اإلسالم قد جعل يفشو يف القبائل، تعاهدوا على بين هاشم وبين املطلب، أن 

يناكحوهم، وال يبايعوهم، وكتبوا بذلك صحيفة وتركوها يف جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم، واحنازت بنو 
هاشم، كافرهم ومسلمهم إىل أيب طالب، ودخلوا معه يف شعبه، وخرج من بين هاشم أبو هلب عبد العزى بن عبد 

وهي أخت أيب سفيان، على رأيه يف عداوة املطلب إِىل قريش مظاهراً هلم، وكانت امرأته أم مجيل بنت حرب، 
محالة احلطب، ألهنا كانت حتمل الشوك، فتضعه يف طريق : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهي اليت مساها اهللا تعاىل

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأقامت بنو هاشم يف الشعب، ومعهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حنو ثالث 
املهاجرين الذين يف احلبشة أن أهل مكة أسلموا، فقدم منهم ثالثة وثالثون رجال، وملا قربوا من مكة، مل سنني، وبلغ 

جيدوا ذلك صحيحاً، فلم يدخل أحد منهم مكة إال متخفياً، وكان من الذين قدموا عثمان بن عفان، والزبري بن 
  .العوام، وعثمان بن مظعون

  نقض الصحيفة

يا عم إِن ريب سلط األرضة على صحيفة قريش، فلم : "  عليه وسلم قال أليب طالبروى أن رسول اهللا صلى اهللا
إِن كان : فخرج أبو طالب إِىل قريش وأعلمهم بذلك وقال" . تدع فيها غري أمساء اهللا، ونفت منها الظلم والقطيعة 

ك، مث نظروا فإذا األمر كما ذلك صحيحاً، فانتهوا عن قطيعتنا، وإن كان كذباً دفعت إِليكم ابن أخي، فرضوا بذل
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فزادهم ذلك شراً، فاتفق مجاعة من قريش ونقضوا ما تعاهدوا عليه يف 

  .الصحيفة، من قطيعة بين املطلب
  اإلسراء

 ذكر صاحب السرية أن اإلسراء كان قبل موت أيب طالب، وذكر ابن اجلوزي، أنه كان بعد موت أيب طالب، يف
كان ليلة السبت، لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان، يف السنة الثالثة : سنة اثنيت عشرة للنبوة، واختلف فيه فقيل

كان يف رجب، وقد اختلف أهل العلم فيه، هل كان جبسده أم كان : عشرة للنبوة، وقيل كان يف ربيع األول، وقيل
رون إىل أنه كان رؤيا صادقة، ورووا عن عائشة رؤيا صادقة، فالذي عليه اجلمهور أنه كان جبسده، وذهب آخ

ما فقد جسد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولكن اهللا أسرى بروحه، ونقلوا عن : رضي اهللا عنها أنفاً كانت تقول



إِنّ اإلسراء كان رؤيا صادقة، ومنهم من جعل اإلسراء إِىل بيت املقدس جسدانياً، ومنه : معاوية أيضاً أنه كان يقول
  .ىل السموات السبع وسدرة املنتهى روحانياًإِ

  وفاة أيب طالب
يا عم قلها استحل " تويف يف شوال، سنة عشر من النبوة، وملا اشتد مرضه، قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قريش إِمنا  فقال له أبو طالب يا ابن أخي لوال خمافة السبة، وأن تظن. يعين الشهادة" لك هبا الشفاعة يوم القيامة 
: قلتها جزعاً من املوت لقلتها، فلما تقارب من أيب طالب املوت، جعل حيرك شفتيه، فأصغى إِليه العباس بأذنه، وقال

احلمد هللا الذي هداك " واللّه يا ابن أخي لقد قال الكلمة اليت أمرته أن يقوهلا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عباس، واملشهور أنه مات كافراً، ومن شعر أيب طالب مما يدل على أنه كان مصدقاً هكذا روي عن ابن " . يا عم 

  :لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله
  ولقد صدقت وكنت مث أمينا... ودعوتين وعلمْت أنك صادق 

  من خري أديان الربية دينا... ولقد علمت بأن دين حممد 
  يف التراب دفيناحىت أوسد ... واهللا لن يصلوا إِليك جبمعهم 

  .وكان عمر أيب طالب بضعاً ومثانني سنة
  وفاة خدجية

  رضي اهللا عنها

وتتابعت على رسول اهللا صلى اهللا عليه . مث توفيت خدجية بعد أيب طالب، وكان موهتما قبل اهلجرة بنحو ثالث سنني
بن العاص، وعقبة بن أيب  وسلم مبوهتما املصائب، ونالت منه قريش، خصوصاً أبو هلب بن عبد املطلب، واحلكم

معيط بن أيب عمرو بن أمية، فإِهنم كانوا جريان النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويؤذونه مبا يلقون عليه وقت صالته، 
  .ويف طعامه من القاذورات

  سفره إىل الطائف
ن يقبلوا ما جاء وملا نالت قريش من رسول اهللا بعد وفاة عمه، سافر إىل الطائف يتلمس من ثقيف النصرة، ورجاء أ

به من اهللا، فوصل إِىل الطائف، وعمد إىل مجاعة من أشراف ثقيف، مثل مسعود وحبيب ابين عمرو، فجلس إِليهم 
واهللا ال أكلمك أبداً، ألنك إِن : أما وجد اهللا أحداً يرسله غريك، وقال اآلخر: ودعاهم إِىل اهللا وقال له واحد منهم
نت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكالم، ولئن كنت تكذب على اهللا فما ينبغي كنت رسوالً من اهللا كما تقول، أل

يل أن أكلمك، فقام رسول اهللا من عندهم، وقد يئس من خري ثقيف، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه 
هللا عليه رسول اهللا صلى ا: ويصيحون به، حىت اجتمع عليه الناس، وأجلئوه إِىل حائط، ورجع عنه سفهاء ثقيف فقال

اللهم إِليك أشكو ضعف قويت وقلة حيليت، وهواين على الناس، يا أرحم الرامحني، أنت رب املستضعفني، : " وسلم
مث قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إِىل مكة، " وأنت ريب، على من تكلين إِن مل تكن علي غضباناً فال أبايل 

  .وقومه أشد مما كانوا عليه من خالفه
  ل اللّه نفسه على القبائلعرض رسو

صلى اهللا عليه وسلم نفسه على القبائل كان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل يف مواسم 



يا بين فالن إِين رسول اهللا إِليكم، يأمركم أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً وأن : " احلج، ويدعوهم إِىل اهللا، فيقول
  " .من دونه، وأن تؤمنوا يب وتصدقوين ختلعوا ما يعبد 

وعمه أبو هلب ينادي إِمنا يدعوكم إِىل أن تسلخوا الالت والعزى من أعناقكم، إىل ما جاء به من البدعة والضاللة، 
  .فال تطيعوه، وكان أبو هلب أحول له غديرتان

  ابتداء أمر األنصار

  رضي اللّه عنهم
وإعزاز نبيه، خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف موسم يعرض نفسه على وملا أراد اهللا تعاىل إِظهار أمر دينه، 

القبائل كما كان يصنع، فبينما هو عند العقبة، إِذ لقي نفراً من اخلزرج، من أهل مدينة يثرب، وأهلها قبيلتان، 
اليهود يقال هلما األوس واخلزرج، جيمعهم أب واحد، وهم ميانيون، وبني القبيلتني حروب، وهم حلف قبيلتني من 

قريظة والنضري من نسل هارون بن عمران، فعرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإلسالم عليهم، وتلى عليهم 
القرآن، وكانوا ستة رجال فآمنوا به وصدقوه مث انصرفوا إِىل يثرب، وذكروا ذلك لقومهم ودعوهم إِىل اإلسالم، 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحىت فشا فيهم فلم تبق دار إال وفيها ذكر ل
بيعة العقبة األوىل وملا كان العام املقبل، واىف املوسم اثنا عشر رجالً من األنصار، فبايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم بيعة النساء، وذلك قبل أن يفرض عليهم احلرب، وبيعة النساء هي املبايعة على أن ال يشركوا باهللا شيئاً، وال 
، وال يزنوا، وال يقتلوا أوالدهم، فبعث معهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مصعب بن عمري بن هاشم بن يسرقوا

وملا قدم مصعب املدينة، دخل به أسعد بن زرارة وهو . عبد مناف بن عبد الدار ليعلمهم شرائع اإلسالم والقرآن
بة حائطاً من حوائطم بين ظفر، وكان سعد ابن معاذ أحد الستة الذين بايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف العق

سيد األوس، ابن خالة أسعد بن زرارة، وكان أسيد بن حصني أيضاً سيداً، فأخذ أسيد بن حصني حربته ووقف على 
أو : ما جاء بكما تسفهان ضعفاءنا اعتزال إِنْ كان لكما بأنفسكما حاجة، فقال له مصعب: مصعب وأسعد، وقال

ما أحسن هذا، كيف تصنعون إِذا : فجلس أسيد وأمسعه مصعب القرآن، وعّرفه اإلسالم، فقال سيدجتلس فتسمع، 
ورائي رجل إِن اتبعكما، مل يتخلف عنه أحد، وسأرسله : أردمت الدخول يف هذا الدين، فعلمه مصعب، فأسلم وقال

بعث به إِىل مصعب وأسعد، فلما أقبل إِليكما، يعين سعد بن معاذ، مث أخذ أسيد حربته وانصرف إِىل سعد بن معاذ، و
لوال قرابتك مين : جاءك واهللا سيد من ورائه، فلما وقف عليهما سعد بن معاذ هتدد أسعد وقال: قال أسعد ملصعب

أو ما تسمع، فإِن رضيت أمراً قبلته، وإال عزلنا عنك : ما صربت على أن تغشانا يف دارنا مبا نكره، فقال له مصعب
قال فعرفنا واهللا يف وجهه اإلسالم قبل . فعرض مصعب عليه اإلسالم، وقرأ عليه القرآنَ. نصفتأ: ما تكره، فقال

كيف تصنعون إِذا أنتم أسلمتم؟ فعرفاه ذلك فأسلم وانصرف إِىل النادي، حىت وقف عليه ومعه : مث قال. أن يتكلم
يا بين عبد :  الوجه الذي ذهب به، فقالأسيد بن حصني، فلما رآه قومه مقبالً، قالوا حنلف باهللا لقد رجع سعد بغري

فإِن كالم رجالكم ونسائكم علي حرام، حىت : قال. األشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا
تؤمنوا باهللا ورسوله، فما أمسى يف دار بين عبد األشهل أحد حىت أسلم، ونزل سعد بن معاذ ومصعب يف دار أسعد 

ىل اإلسالم، حىت مل يبق دار من دور األنصار إِال وبّها مسلمون، إِال ما كان من دار بين أمية بن زرارة يدعون الناس إِ
  .بن زيد

  بيعة العقبة الثانية



وكانت يف سنة ثالث عشرة من املبعث، وذلك أن مصعب بن عمري عاد إِىل مكة ومعه من الذين أسلموا ثالثة 
م من اخلزرج، مع كفار من قومهم، وهم مستخفون من الكفار، وسبعون رجالً وامرأتان، بعضهم من األوس وبعضه

فلما وصلوا إِىل مكة وأعدوا رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أن جيتمعوا به ليالً يف أوسط أيام التشريق بالعقبة 
يه، وجاءهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه عمه العباس وهو مشرك، إِال أنه أحب أن يتوثق منهم البن أخ

يا معشر اخلزرج؛ إِن حممداً منا حيث علمتم، وقد منعناه من قومنا وهو يف عز ومنعة يف بلده، وإنه قد : فقال العباس
أىب إِال االحنياز إِليكم واللحوق بكم، فإن كنتم تقفون عند ما دعومتوه إِليه؛ ومتنعونه ممن خالفه، فأنتم وما حتملتم من 

قد مسعنا العباس، فتكلم يا رسول اهللا فخذ : فقالوا. ه وخاذلوه فمن اآلن فدعوهوإن كنتم ترون أنكم مسلمو. ذلك
أبايعكم على أن متنعوين مما : " فتكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتال القرآن مث قال. لنفسك ولربك ما أحببت

مث سألوا رسول اللّه صلى اهللا ودار الكالم بينهم؛ واستوثق كل فريق من اآلخر، " . متنعون منه نساءكم وأوالدكم 
فابسط يدك، فبسط يده وبايعوه، مث انصرفوا راجعني : قالوا. اجلنة: إِن قتلنا دونك ما لنا؟ قال: عليه وسلم فقالوا

إِىل املدينة، وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه باهلجرة إِىل املدينة، فخرجوا أرساالً، وأقام رسول اهللا صلى اهللا 
سلم مبكة ينتظر أن يأذن له ربه يف اخلروج من مكة، وبقي النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر الصديق عليه و

  .وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما
  اهلجرة النبوية

  على صاحبها أفضل الصالة والسالم

ماه روز، وبذلك جاءت  وهي ابتداء التاريخ اإلسالمي، أما لفظة التاريخ فإِنه حمدث يف لغة العرب؛ ألنه معرب من
الرواية، روى ابن سليمان عن ميمون بن مهران أنه رفع إِىل عمر بن اخلطاب يف خالفته رضي اهللا تعاىل عنه صك 

إن األموال : أي شعبان؟ أهذا هو الذي حنن فيه؟ أو الذي هو آت؟ مث مجع وجوه الصحابة وقال: حمله شعبان فقال
حنب أن نتعرف ذلك من : فكيف التوصل إِىل ما نضبط به ذلك؟ فقالواقد كثرت وما قسمنا منها غري موقت، 

إِن لنا به حساباً نسميه ماه روز، َومعناه : رسوم الفرس، فعندها استحضر عمر اهلرمزان سأله عن ذلك، فقال
جيعلونه أوالً حساب الشهور واأليام، فعربوا الكلمة فقالوا مؤرخ، مث جعلوا امسه التاريخ واستعملوه، مث طلبوا وقتاً 

لتاريخ دولة اإلسالم، واتفقوا على أن يكون املبدأ سنة هذه اهلجرة، وكانت اهلجرة من مكة إِىل املدينة شرفهما اهللا، 
فلما عزموا على تأسيس اهلجرة . وقد تصوم من شهور هذه السنة وأيامها احملرم وصفر ومثانية أيام من ربيع األول

ماً، وجعلوا مبدأ التاريخ أول احملرم من هذه السنة، مث أحصوا من أول يوم يف احملرم رجعوا القهقري مثانية وستني يو
إِىل آخر يوم من عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم فكان عشر سنني وشهرين، وأما إِذا حسب عمره من اهلجرة حقيقة 

اجية تتضمن ما بني اهلجرة فيكون قد عاش بعدها تسع سنني وأحد عشر شهراً واثنني وعشرين يوماً وقد وضعنا ز
وبني التواريخ القدمية املشهورة من السنني، وإذا أردت أن تعرف ما بني أي تارخيني شئت منها فانظر إىل ما بينهما 

وبني اهلجرة، وأنقص أقلهما من أكثرمها؛ فمهما بقي يكون ذلك هو ما بينهما مثاله إِذا أردنا أن نعرف ما بني مولد 
اهللا صلوات اهللا عليهما وسالمه نقصنا ما بني مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني  املسيح ومولد رسول

اهلجرة وهو ثالث ومخسون سنة وشهران ومثانية أيام من ستمائة وإحدى وثالثني سنة، يبقى مخسمائة ومثان وسبعون 
وسلم وبني مولد املسيح ابن مرمي  سنة تنقص شهرين ومثانية أيام هي مجلة ما بني مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه

  .صلوات اهللا وسالمه عليهما وكذلك أي تارخيني أردت من هذه الدائرة



التواريخ القدمية املشهورة، من السنني بني اهلجرة وبني آدم، على مقتضى التوراة اليونانية، واختيار املؤرخني، ستة 
نية، واختيار املنجمني، حسبما أثبتوا يف الزجيات، مخسة آالف ومائتان وست عشرة سنة، وعلى مقتضى التوراة اليونا

آالف وتسعمائة وسبع وستون سنة، وعلى مقتضى التوراة العربانية، واختيار املؤرخني، أربعة آالف وسبعمائة 
وإحدى وأربعون سنة، وأما على اختيار املنجمني، ينقص عنه مائتان وتسع وأربعون سنة، وعلى مقتضى التوراة 

ة، واختيار املؤرخني، مخسة آالف ومائة وسبع وثالثون سنة، وأما على اختيار املنجمني، فينقص ما ذكر، السامري
  .كذلك جاء األمر يف مجيع التواريخ إىل قبل خبت نصر

بني اهلجرة وبني الطوفان على اختيار املؤرخني، ثالث آالف وتسعمائة وأربع وسبعون سنة، وكان الطوفان لستمائة 
ن عمر نوح، وعاش نوح بعده ثالمثائة ومخسني سنة، وعلى اختيار املنجمني، ثالثة آالف وسبعمائة سنة مضت م

ومخس وعشرون سنة، حسبما قرره أبو معشر وكوشيار وغريمها يف الزجيات والتقاومي، بني اهلجرة وبني تبلبل 
تيار املنجمني، فتنقص عنه مائتني وتسعاً األلسن على اختيار املؤرخني، ثالثة آالف وثالمثائة وأربع سنني وأما على اخ

  .وأربعني سنة، حسبما تقدم ذكره
بني اهلجرة وبني مولد إِبراهيم اخلليل على اختيار املؤرخني ألفان ومثامنائة وثالثة وتسعون سنة، وأما على اختيار 

د إِبراهيم اخلليل وولده إِمساعيل، املنجمني، فتنقص عته مائتني وتسعاً وأربعني سنة بني اهلجرة وبني بناء الكعبة على ي
  .ألفان وسبعمائة وحنو ثالث وتسعني سنة، وكان ذلك بعد مضي مائة سنة من عمر إبراهيم وهو القريب واهللا أعلم

بني اهلجرة وبني وفاة موسى عليه السالم، على اختيار املؤرخني، ألفان وثالمثائة ومثان وأربعون سنة، وأما على 
تنقص عنه مائتني وتسعاً وأربعني سنة، بني اهلجرة وبني عمارة بيت املقدس على اختيار املؤرخني، اختيار املنجمني ف

ألف ومثامنائة وقريب سنتني وكان فراغه ملضي أحد عشر سنة من ملك سليمان، وملضي مخسمائة وست وأربعني 
  .ني سنةسنة لوفاة موسى، وأما على اختيار املنجمني، فتنقص عنه مائتني وتسعاً وأربع

بني اهلجرة وبني ابتداء ملك خبتنصر ألف وثالمثائة وتسع وستون سنة، وليس فيه خالف، بني اهلجرة وبني خراب 
  .بيت املقدس ألف وثالمثائة ومخسون سنة، وكان ملضي تسعَه عشرة سنة لبختنصر واستمر خراباً سبعني سنة مث عمر

فرس، تسعمائة وأربع وثالثون سنة وكانت أيضاً ابتداء ملكه على بني اهلجرة وبني غلبة اِإلسكندر على دارا ملك ال
  .وبقي اإلسكندر بعد غلبته على دارا حنو سبع سنني. الفرس

بني اهلجرة وبني فيلبس تسعمائة وسبع وعشرون سنة، وهو أخو اإلسكندر أصغر منه باثين عشر سنة، وملك بعده 
  .على مقدونية ذكره ببطلميوس

بة أغسطس على قلوبطرا ملكة مصر، ستمائة واثنان ومخسون سنة، وكانت بسنة اثنيت عشرة بني اهلجرة وبني غل
  .من ملك أغسطس

بني اهلجرة وبني مولد املسيح عليه السالم، ستمائة وإحدى وثالثون سنة وكان بسنة أربع وثالمثائة لغلبة اإلسكندر، 
  .وِإلحدى وعشرين سنة مضت من غلبة أغسطس على قلوبطرا

جرة وبني خراب بيت املقدس الثاين، مخسمائة ومثان ومخسون سنة وكان ملضي أربعني سنة من رفع املسيح بني اهل
  .عليه السالم وهو تاريخ لشتة اليهود إِىل اآلن

بني اهلجرة وبني قيام أزدشري بن بابك، أربعمائة واثنان . بني اهلجرة وبني أول ملك أدريانس مخسمائة وسبع سنني
  .هو أيضاً تاريخ انقراض ملوك الطوائفوعشرون سنة، و

  .بني اهلجرة وبني أول ملك دوقلطيانس ثالمثائة وتسع وثالثون سنة وهو آخر عبدة األصنام ملوك الروم



  .بني اهلجرة وبني مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ثالثة ومخسون سنة وشهرين ومثانية أيام
  .شرة سنة وشهران ومثانية أيامبني اهلجرة وبني مبعث رسول اهللا، ثالث ع

  .بني اهلجرة وبني وفاة رسول اهللا، تسع سنني وأحد عشر شهراً واثنان وعشرون يوماً وهي بعد اهلجرة
  حديث اهلجرة

وأما ما كان من حديث اهلجرة، فإِنه ملا علمت قريش أنه قد صار لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنصار، وأن 
م، خافوا من خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إِىل املدينة، فاجتمعوا واتفقوا على أن أصحابه مبكة قد حلقوا هب

يأخذوا من كل قبيلة رجالً، ليضربوه بسيوفهم ضربة رجل واحد، ليضيع دمه يف القبائل، وبلغ ذلك النيب صلى اهللا 
خلف عنه ليؤدي ما كان عند رسول عليه وسلم فأمر علياً أن ينام على فراشه، وأن يتشح بربده األخضر، وأن يت

اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الودائع إِىل أرباهبا، وكان الكفار قد اجتمعوا على باب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
، وجعل ذلك التراب " يس " يرصدونه، ليثبوا عليه، فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حفنة تراب وتال أول 

إِن حممداً خرج ووضع على رؤوسكم التراب، وجعلوا ينظرون : يروه، فأتاهم آت وقالعلى رؤوس الكفار، فلم 
فريون علياً عليه برد النيب صلى اهللا عليه وسلم فيقولون حممد نائم، فلم يربحوا كذلك حىت أصبحوا، فقام علي 

  .وأقام علي مبكة حىت أّدى ودائع النيب صلى اهللا عليه وسلم. فعرفوه
اهللا عليه وسلم ملا خرج من داره، دار أيب بكر رضي اهللا عنه، وأعلمه بأنّ اهللا قد أذن باهلجرة، وقصد النيب صلى 

فبكى أبو بكر رضي اهللا عنه فرحاً، واستأجرا عبد اهللا بن أرقط، : الصحبة يا رسول اهللا، قال الصحبة: فقال أبو بكر
وسلم وأبو بكر إِىل غار ثور، وهو جبل أسفل وكان مشركاً، ليدهلما على الطريق، ومضى النيب صلى اهللا عليه 

مكة، فأقاما فيه مث خرجا من الغار بعد ثالثة أيام، وتوجها إِىل املدينة ومعهما عامر بن فهري موىل أيب بكر الصّديق، 
  .وعبد اهللا بن أرقط الدليل، وهو كافر

يا رسول : عليه وسلم، فقال أبو بكروجدت قريش يف طلبه، فتبعه سراقة بن مالك املدجلي، فلحق النيب صلى اهللا 
ال حتزن إِن اهللا معنا، ودعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم. اهللا أدركنا الطلب

ادع اهللا يا حممد أن خيلصين، ولك أنْ أرد : فقال سراقة. على سراقة، فارتطمت فرسه إِىل بطنها يف أرض صلبة
عا له النيب صلى اهللا عليه وسلم فخلص، مث تبعه، فدعا عليه صلى اهللا عليه وسلم فترطم ثانياً، الطلب عنك، فد

: وسأل اخلالص وأن يرد الطلب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأجابه النيب صلى اهللا عليه وسلم ودعا له، وقال
أن يقول كفيتم ما . لقيه عن الطلبكيف بك يا سراقة إِذا سورت بسوار كسرى برويز، فرجع سراقة ورد كل من 

  .هاهنا
الثنيت عشرة ليلة خلت من ربيع األول من سنة إِحدى، وذلك يوم . وقدم املدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

االثنني الظهر، فنزل قباْء على كلثوم بن اهلدم، وأقام بقباء االثنني والثالثاء واألربعاء واخلميس، وأسس مسجد قباء 
وخرج من قباء "  ١٠٨: التوبة" " ملسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه : " ذي نزل فيهوهو ال

هلم يا رسول اهللا إىل العدد والعدة، ويعترضون ناقته : يوم اجلمعة، فما مر على دار من دور األنصار إِال قالوا
جده صلى اهللا عليه وسلم، وكان مربداً لسهل حىت انتهت إِىل موضع مس" خلوا سبيلها فإِهنا مأمورة : " فيقول

وسهيل ابين عمرو، يتيمني يف حجر معاذ بن أعفر فربكت هناك ووضعت جراهنا، فنزل عنها النيب صلى اهللا عليه 
وسلم، واحتمل أبو أيوب األنصاري رحل الناقة إِىل بيته، وأقام النيب صلى اهللا عليه وسلم عند أيب أيوب األنصاري 



  .جده ومساكنه، وقيل بل كان موضع املسجد لبين النجار، وفيه خنل وخرب وقبور املشركنيحىت بىن مس
  تزويج النيب بعائشة

  صلى اهللا عليه وسلم بعائشة بنت أيب بكر الصّديق رضي اهللا عنهما
نها وهي وتزوجها قبل اهلجرة، بعد وفاة خدجية، ودخل هبا بعد اهلجرة بثمانية أشهر، وهي ابنة تسع سنني، وتويف ع

  .ابنة مثاين عشرة سنة
  املؤاخاة بني املسلمني

آخا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاختذ رسول اهللا، علي بن أيب طالب أخاً، وكان علي يقول على منرب الكوفِة، 
وأبو أنا عبد اللِّه وأخو رسول اهللا، وصار أبو بكر وخارجة بن زيد بن أيب زهري األنصاري، أخوين، : أيام خالفته

عبيدة بن اجلراح وسعد بن معاذ األنصاري أخوين، وعمر بن اخلطاب وعتبان بن مالك األنصاري أخوين، وعبد 
الرمحن بن عوف وسعد بن ربيع األنصاري أخوين، وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت األنصاري أخوين، وطلحة بن 

ن كعب األنصاري أخوين، وأول مولود ولد عبيد اهللا وكعب بن مالك األنصاري أخوين، وسعيد ابن زيد وأيب ب
  .للمهاجرين بعد اهلجرة، عبد اهللا بن الزبري، وأول مولود ولد لألنصار النعمان بن بشري

مث دخلت سنة اثنتني من اهلجرة فيها حولت الصالة إِىل الكعبة، وكانت الصالة مبكة، وبعد مقدمه إِىل املدينة بثمانية 
وذلك يوم الثالثاء منتصف شعبان، فاستقبل الكعبة يف صالة الظهر وبلغَ أهل قباء  عشر شهراً، إِىل بيت املقدس،

ويف هذه السنة . ذلك، فتحولوا إِىل جهة الكعبة وهم يف الصالة، ويف هذه السنة أعين سنة اثنتني فرض صيام رمضان
خنلة بني مكة والطائف،  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن جحش األسدي، يف مثانية أنفس إِىل

ليتعرفوا أخبار قريش فمر هبم عري لقريش فغنموها وأسروا اثنني، وحضروا بذلك إِىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
من األشراف للمسعودي، ويف هذه السنة أري عبد اهللا بن زيد بن عبد . وسلم، وهي أول غنيمة غنمها املسلمون
  .فورد الوحي به ربه األنصاري صورة األذان يف النوم،

  غزوة بدر الكربى

وهي الغزوة اليت أظهر اهللا هبا الدين، وكان من خربها، أنه ملا قدم لقريش قفل من الشام، مع أيب سفيان بن حرب، 
ومعه ثالثون رجالً، فندب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إِليهم، وبلغ أبا سفيان ذلك فبعث إِىل مكة، وأعلم 

ى اهللا عليه وسلم يقصده، فخرج الناس من مكة سراعاً، ومل يتخلف من األشراف غري أيب هلب، قريشاً أن النيب صل
وبعث مكانه العاص بن هشام، وكانت عدهتم تسعمائة ومخسني رجالً، فيهم مائة فارس، وخرج حممد عليه السالم 

ر رجالً، منهم سبعة وسبعون من من املدينة، لثالث خلون من رمضان سنة اثنتني للهجرة، ومعه ثالمثائة وثالثة عش
املهاجرين، والباقون من األنصار، ومل يكن فيهم إِال فارسان، أحدمها املقداد بن عمرو الكندي، بال خالف، والثاين 
قيل هو الزبري بن العوام، وقيل غريه، وكانت اإلِبل سبعني، يتعاقبون عليها، ونزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ه األخبار بأن العري قد قاربت بدراً، وأن املشركني قد خرجوا، ليمنعوا عنها، مث ارحتل رسول اللّه الصفراء، وجاءت
صلى اهللا عليه وسلم ونزل يف بدر، على أدىن ماء من القوم، وأشار سعد بن معاذ ببناء عريش لرسول اللّه صلى اهللا 

عه أبو بكر، وأقبلت قريش، فلما رآهم رسول عليه وسلم، فعمل وجلس عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وم
تكذّب رسولك، اللهم فنصرك الذي . اللّهم هذه قريش، قد أقبلت خبيالئها وفخرها: اللّه صلى اهللا عليه وسلم قال



وعدتين، وتقاربوا، وبرز من املشركني عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، فأمر النيب صلى اهللا عليه 
أن يبارز عبيدة بن احلارث بن املطلب عتبة، ومحزة عم النيب صلى اهللا عليه وسلم شيبة، وعلي بن أيب طالب وسلم 

الوليد بن عتبة، فقتل محزة شيبة، وعلي الوليد، وضرب كل واحد من عبيدة وعتبة صاحبه، وكَّر علي ومحزة على 
لقوم ورسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، ومعه عتبة فقتاله، واحتمال عبيدة وقد قطعت رجله مث مات، وتزاحفت ا

اللهم إِن هتلك هذه العصابة، ال تعبد يف األرض، اللهم أجنز يل ما : " أبو بكر على العريش، وهو يدعو ويقول
ومل يزل كذلك حىت سقط رداؤه، فوضعها أبو بكر عليه، وخفق رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم خفقة، " وعدتين 

أبشر يا أبا بكر فقد أتى نصر اللّه، مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من العريش حيرض الناس  :مث انتبه فقال
شدوا عليهم فكانت : شاهت الوجوه، مث قال ألصحابه: على القتال، وأخذ حفنة من احلصباء ورمى هبا قريشاً وقال

ن، وَحَمل عبد اهللا ابن مسعود رأس أيب اهلزمية، وكانت الوقعة صبيحة اجلمعة، لسبع عشرة ليلة خلت من رمضا
جهل بن هشام إِىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فسجد شكراً هللا تعاىل، وقتل أبو جهل وله سبعون سنة، واسم أيب 

جهل عمرو بن هشام بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، وكذلك قتل أخو أيب جهل، وهو العاص بن هشام، 
" " إِذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إِين ممدكم بألف من املالئكة : " قال اهللا تعاىل. الئكةونصر اهللا نبيه بامل

وجاء اخلرب إِىل أيب هلب مبكة عن مصاب أهل بدر، فلم يبق غري سبع ليال ومات كمداً، وكانت عدة "  ٩: األنفال
ذكرنا حنظلة بن أيب سفيان بن حرب، قتلى بدر من املشركني سبعني رجالً، واألسرى كذلك، فمن القتلى غري من 

وعبيدة بن سعيد بن العاص بن أمية، قتله علي بن أيب طالب، وزمعة بن األسود قتله محزة وعلي، وأبو البحتري بن 
هشام، قتله اجملدر بن زياد ونوفل بن خويلد، أخو خدجية، وكان من شياطني قريش، وهو الذي قرن أبا بكر وطلحة 

يف حبل، قتله علي بن أيب طالب، رضي اهللا عنه، وعمري بن عثمان بن عمر التميمي، قتله علي بن خويلد ملا أسلما 
أيضاً ومسعود بن أيب أمية املخزومي، قتله محزة، وعبد اهللا بن املنذر املخزومي، قتله علي بن أيب طالب، ومنبه بن 

لي بن أيب طالب، وأخوه نبيه بن احلجاج، احلجاج السهمي، قتله أبو يسر األنصاري، وابنه العاص بن منبه، قتله ع
  .اشترك فيه محزة وسعد بن أيب وقاص، وأبو العاص بن قيس السهمي، قتله علي بن أيب طالب

وكان من مجلة األسرى العباس عم النيب صلى اهللا عليه وسلم وابنا أخويه، عقيل بن أيب طالب، ونوفل بن احلارث 
مر النيب صلى اهللا عليه وسلم بسحب القتلى إِىل القليب، وكانوا أربعة بن عبد املطلب، وملا انقضى القتال، أ

وعشرين رجالً، من صناديد قريش، فقذفوا فيه، وأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعرصة بدر ثالث ليال، 
رسول اهللا ومجيع من استشهد من املسلمني أربعة عشر رجالً، ستة من املهاجرين، ومثانية من األنصار، وملا وصل 

صلى اهللا عليه وسلم إىل الصفراء راجعاً من بدر، أمر علياً فضرب عنق النضر بن احلارث، وكان من شدة عداوته 
ما يأتيكم حممد إِال بأساطري : للنيب صلى اهللا عليه وسلم، إِذا تال النيب صلى اهللا عليه وسلم القرآن، يقول لقريش

معيط بن أمية، وكان عثمان بن عفان قد ختلف عن رسول صلى اهللا عليه األولني، مث أمر بضرب عنق عقبة بن أيب 
وسلم يف املدينة بأمره، بسبب مرضِ زوجته رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وماتت رقية يف غيبة رسول 

  .صلى اهللا عليه وسلم، وكانت مدة غيبة رسول فَي تسعة عشر يوماً
  غزوة بين قينقاع من اليهود

ول يهود نقضوا ما كان بينهم وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من العهد، فخرج إِليهم يف منتصف شوال وهم أ
سنة اثنتني، فتحصنوا، فحاصرهم مخس عشرة ليلة، ونزلوا على حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكتفوا وهو 



ق، وكان هؤالء اليهود خلفاء اخلزرج، فأعرض النيب يريد قتلهم، فكلمه عبد اهللا بن أيب بن أيب سلول اخلزرجي املناف
. يا رسول اهللا أحسن: عنه، فأعاد السؤال، فأعرض عنه، فأدخل يده يف جيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال

مث أمر " هم لك " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . فقال ال واهللا حىت حتسن" وحيك أرسلين : " فقال
  .وغنم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون مجيع أمواهلمبإِجالئهم، 

مث كانت غزوة السويق وكان من أمرها، أن أبا سفيان حلف أن ال ميس الطيب والنساء حىت يغزو حممد صلى اهللا 
وا عليه وسلم، بسبب قتلى بدر، فخرج يف مائيت راكب، وبعث قدامه رجال إِىل املدينة، فوصلوا إِىل العريض وقتل

رجاالً من األنصار، فلما مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك، ركب يف طلبه، وهرب أبو سفيان وأصحابه، 
  .وجعلوا يلقونْ جرب سويق ختفيفاٌ، فسميت لذلك غزوة السويق

  غزوة قرترة الكدر
هللا عليه وسلم أن هبذا وقيل كانت سنة ثالث، وقرقرة الكدر، ماء مما يلي جادة العراق إِىل مكة، وبلغ النيب صلى ا

ويف هذه . املرضع مجعاً من سليم وغطفان، فخرج لقتاهلم، فلم جيد أحداً، فاستاق ما وجد من النعم، مث قدم املدينة
ويف هذه السنة تزوج علي بفاطمة بنت رسول اهللا . السنة أعين سنة اثنتني، مات عثمان بن مظعون رضي اهللا عنه

نت الوقعة بذي قار بني بكر بن وائل وبني جيش كسرى برويز، وعليه اهلامرز، صلى اهللا عليه وسلم، وفيها كا
وفيها هلك أمية بن أيب الصلت، . واقتتلوا قتاالً شديداً، واهنزمت الفرس ومن كان معهم من العرب، وقتل اهلامرز

يف الكتب واطلع على  واسم أيب الصلت عبد اهللا ابن ربيعة، وكان أميةْ املذكور من رؤساء الكفار، وكان قد قرأ
بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فكفر به حسداً، وكان يرجتي أن يكون هو املبعوث، وكان أمية قد سافر إىل الشام، 

وعاد إِىل احلجاز عقب وقعة بدر، وملا مر بالقليب قيل له أن فيه قتلى بدر، ومنهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة، ومها ابنا 
  :دع أذين ناقته ووقف على القليب وقال قصيدة طويلة منهاخال أمية املذكور، فج
  م بين الكرامِ أوىل املمادح... أال بكيَت على الكرا 
  ع األيك يف الغصن اجلوانح... كبكا احلمام على فرو 
  نات يرحن مع الروايح... يبكني حزين مستكي 

  ُت املعوالت من النوايح... أمثاهلن الباكيا 
  قل من مرازبة حجاجح.. .ماذا ببدرٍ والعنت 
  ليل مغاوير وحاوح... مشطٌ وشبانٌ هبا 

  فهي موحشة األباطح... إِن قد تغري بطن مكة 
وفيها قتل كعب بن األشرف اليهودي قتله حممد بن . مث دخلت سنة ثالث وفيها يف رمضان ولد احلسن بن علي

  .مسلمة األنصاري
  غزوة أحد

الثة آالف، فيهم سبعمائة دارع، ومعهم مائتا فرس، وقائدهم أبو سفيان وكان من حديثها أنه اجتمعت قريش يف ث
وكان مجلة النساء مخس عشرة امرأة ومعهن الدفوف يضربن هبا، ويبكني : بن حرب، ومعه زوجته هند بنت عتبة

نة وكان وساروا من مكة حىت نزلوا ذا احلليفة، مقابل املدي. على قتلى بدر، وحيرضن املشركني على حرب املسلمني
وصوهلم يوم األربعاء ألربع ليال مضني من شوال، سنة ثالث، وكان رأي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املقام يف 

املدينة، وقتاهلم هبا، وكذلك رأي عبد اهللا بن أيب بن أيب سلول املنافق، وكان رأي باقي الصحابة اخلروج لقتاهلم، 



ن الصحابة، إِىل أن صار بني املدينة وأحد، فاخنزل عنه عبد اهللا بن أيب بن فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ألف م
أطاعهم وعصاين، عالم نقتل أنفسنا هاهنا، ورجع مبن تبعه من أهل النفاق، ونزل : أيب سلول يف ثلث الناس، وقال

 من شوال، وعدة رسول اهللا كلَ الشعب من أحد، وجعل ظهره إِىل أُحد، مث كانت الوقعة يوم السبت، لسبع مضني
أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبعمائة فيهم مائة دارع، ومل يكن معهم من اخليل سوى فرسني، فرس 

لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وفرس أليب بردة، وكان لواء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع مصعب بن عمري 
خالد بن الوليد، وعلى ميسرهتم عكرمة بن أيب جهل، ولواؤهم مع من بين عبد الدار، وكان على ميمنة املشركني 

بين عبد الدار، وجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرماة، وهم مخسون رجالً، وراءه، وملا التقى الناس، وعنا 
 بعضهم من بعض، قامت هند بنت عتبة زوج أيب سفيان يف النسوة الاليت معها، وضربن بالدفوف خلف الرجال،

  :وهند تقول
  وهبا محاة األدبار... وهبا بين عبد الدار 

  ضرباً بكل بتار
وقاتل محزة عم النيب عليه السالم قتاالً شديداً يومئذ، فقتل أرطأة حامل لواء املشركني، ومر به سباع بن عبد 

رأسه، فبينما هو  العزى، وكانت أمه ختانة مبكة، فقال له محزة هلم يا ابن مقطعة البظور، وضربه، فكأمنا أخطأ
مشتغل بسباع، إِذ ضربه وحشي عبد جبري بن مطعم، وكان وحشي حبشياً حبربة، فقتل محزة، وقتل ابن قمية الليثي 

مصعب بن عمري حامل لواء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو يظن أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال 
  .بن عمري، أعطى النيب صلى اهللا عليه وسلم، الراية لعلي بن أيب طالب إِين قتلت حممداً، وملا قتل مصعب: لقريش

  الكرة على املسلمني

واهنزمت املشركون، فطمعت الرماة يف الغنيمة، وفارقوا املكان الذي أمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم مبالزمته، 
حممداً قتل، وانكشفت املسلمون،  فأتى خالد بن الوليد مع خيل املشركني من خلف املسلمني، ووقع الصراخ أن

وأصاب فيهم العدو، وكان يوم بالء على املسلمني، وكانت عدة الشهداء من املسلمني سبعني رجالً، وعدة قتلى 
املشركني اثنني وعشرين رجالً، ووصل العدو إِىل رسول اهللا عليه السالم، وأصابته حجارهتم حىت وقع، وأصيبت 

ت شفته، وكان الذي أصاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عتبة بن أيب وقاص، رباعيته، وشج يف وجهه، وكلم
كيف يفلح قوم : أخو سعد بن أيب وقاص، وجعل الدم يسيل على وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول

وب عليهم أو ليس لك من األمر شيء أو يت: " خضبوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إِىل رهبم، فنزل يف ذلك قوله تعاىل
ودخلت حلقتان من حلق املغفر يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه "  ١٢٨: آل عمران" " يعذهبم فإِهنم ظاملون 

وسلم من الشجة، ونزع أبو عبيدة بن اجلراح إِحدى احللقتني من وجهه صلى اهللا عليه وسلم، فسقطت ثنيته 
و عبيدة ساقط الثنيتني، ومص سنان أبو سعيد اخلدري الواحدة، مث نزع األخرى فسقطت ثنيته األخرى، فكان أب

من مس دمي دمه مل : " الدم من وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وازدرده، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وروى أن طلحة أصابته يومئذ ضربة فشلت يده وهو يدافع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، " . تصبه النار 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد ظاهر بني درعني، ومثلت هند وصواحبها بالقتلى من أصحاب رسول اهللا  وكان رسول

صلى اهللا عليه وسلم، فجدعن اآلذان واألنوف، واختذن منها قالئد، وبقرت هند عن كبد محزة والكتها ومل تسغها، 
احلرب سجال، يوم بيوم : صوتهوضرب أبو سفيان زوجها، بزج الرمح شدق محزة، وصعد اجلبل وصرخ بأعلى 

بدر، أعل هبل، أي ظهر دينك، وملا انصرف أبو سفيان ومن معه، نادى إِنَّ موعدكم بدراً العام القابل، فقال النيب 



مث سار املشركون إِىل مكة، مث التمس رسول اهللا صلى اهللا " . هو بيننا وبينكم : " صلى اهللا عليه وسلم لواحد قل
لئن : " ، فوجده وقد بقر بطنه وجدع أنفه وأذناه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعليه وسلم عمه محزة

جاءين جربائيل فأخربين أن محزة مكتوب يف أهل السموات : " مث قال" . أظهرين اهللا على قريش ألمثلن بثالثني منهم 
هللا عليه وسلم حبمزة فسجى بربده، مث مث أمر رسول اهللا صلى ا" السبع، محزة بن عبد املطلب أسد اهللا وأسد رسوله 

صلى عليه، فكرب سبع تكبريات، مث أتى بالقتلى يوضعون إِىل محزة، فيصلي عليهم وعليه معهم، حىت صلى عليه 
اثنتني وسبعني صالة، وهذا دليل أليب حنيفة، فإنه يرى الصالة على الشهيد خالفاً للشافعي رمحهما اهللا تعاىل، مث أمر 

احتمل ناس من املسلمني قتالهم إِىل املدينة فدفنوهم هبا، مث هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عن حبمزة فدفن، و
  " .ادفنوهم حيث صرعوا : " ذلك وقال

مث دخلت سنة أربع فيها يف صفر قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم قوم من عضل والقارة، وطلبوا من رسول اهللا 
ثابت بن أيب األقلح، : ث معهم من يفقه قومهم يف الدين، فبعث معهم ستة نفر، وهمصلى اهللا عليه وسلم أن يبع

وخبيب بن عدي، ومرثد بن أيب مرثد الغنوي، وخالد بن البكري الليثي، وزيد بن الدثنة، وعبد اهللا بن طارق، وقدم 
  .عليهم مرثد بن أيب مرثد

ميالً من عسفان، غدروا هبم، فقاتلهم أصحاب رسول اهللا فلما وصلوا إِىل الرجيع، وهو ماء هلذيل، على أربعة عشر 
صلى اهللا عليه وسلم، فقتل ثالثة وأسر ثالثة، وهم زيد بن الدثنة، وخبيب، وعبد اهللا بن طارق، فأخذوهم إِىل مكة، 

مكة، وانفلت عبد اهللا بن طارق يف الطريق، فقاتل إِىل أن قتلوه باحلجارة، ووصلوا بزيد بن الدثنة، وخبيب إِىل 
  .وباعومها من قريش فقتلومها صرباً

ويف صفر سنة أربع أيضاً قدم أبو برا عامر بن مالك بن جعفر مالعب األسنة على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل 
لو بعثت من أصحابك رجاالً إِىل أهل جند يدعوهنم، : يسلم ومل يبعد من اإلسالم، وقال للنيب صلى اهللا عليه وسلم

. أنا هلم جار: فقال أبو برا" أخاف على أصحايب : " جيبوا لك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرجوت أن يست
فبعث رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، املنذر بن عمر األنصاري يف أربعني رجال من خيار املسلمني، فيهم عامر بن 

نة على أربع مراحل من املدينة، وبعثوا بكتاب فهري موىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، فمضوا ونزلوا بئر معو
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إِىل عدو اهللا عامر بن الطفيل، فقتل الذي أحضر الكتاب، ومجع اجلموع وقصد 

أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فتقاتلوا وقُتلوا عن آخرهم، إِال كعب بن زيد، فإنه بقي فيه رمق وتوارى 
، مث حلق بالنيب صلى اهللا عليه وسلم واستشهد يوم اخلندق، وكان يف سرح القوم عمرو بن أمية بني القتلى

الضمري، ورجل من األنصار، فرأيا الطيور حتوم حول العسكر فقصدا العسكر، فوجدا القوم مقتولني، فقاتل 
من مضر، وحلق برسول اهللا صلى  األنصاري وقتل، وأما عمرو بن أمية فأخذا أسرياً، وأعتقه عامر ابن الطفيل لكونه

  .اهللا عليه وسلم، وأخربه باخلرب فشق عليه
  غزوة بين النضري من اليهود

ونزل حترمي اخلمر، وهو حماصر . وسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إِليهم وحاصرهم، يف ربيع األول سنة أربع
عليه وسلم أن ُيْخليهم، على أن هلم ما محلت  هلم، فلما مضى ست ليال حماصراً هلم، سألوا رسول اهللا صلى اهللا

اإلبل من أمواهلم إِال السالح، فأجاهبم إِىل ذلك، فخرجوا ومعهم الدفوف واملزامري، مظهرين بذلك جتلداً، وكانت 
أمواهلم فيئاً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقسمها حيث شاء، فقسمها على املهاجرين دون األنصار، إِال أنّ 



بن حنيفة وأبا دجانة ذكراً فقراً، فأعطامها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ذلك شيئاً، ومضى إِىل خيرب من سهل 
  .بين النضري ناس، وإىل الشام ناس

  غزوة ذات الرقاع
 مث غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جنداً، فلقي مجعاً من غطفان يف ذات الرقاع، ومسيت بذلك ألهنم رقعوا فيها
راياهتم، فتقارب الناس، ومل يكن بينهم حرب، وكان ذلك يف مجادى األوىل، سنة أربع، ويف هذه الغزوة قال رجل 

يا حممد أريد : إىل، وحضر إِىل عند النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال: أال أقتل لكم حممداً؟ قالوا: من غطفان لقومه
 صلى اهللا عليه وسلم إِليه، فأخذه واستله، مث جعل يهزه ويهم، أنظر إِىل سيفك هذا، وكان ّحملى بفضة، فدفعه النيب

ال أخاف منك مث رد سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إِليه، : ما ختافين؟ فقال له: ويكبته اهللا، مث قال يا حممد
كم أيديهم فكيف أيديهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اللّه عليكم إِذ هم قوم أن يبسطوا إِلي: " فأنزل اهللا تعاىل

  " . ١١: املائدة" " عنكم 
  غزوة بدر الثانية

ويف شعبان سنة أربع، خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مليعاد أيب سفيان، وأتى بدراً وأقام ينتظر أبا سفيان، 
اهللا عليه وسلم  وخرج أبو سفيان من مكة، مث رجع من أثناء الطريق إِىل مكة، فلما مل يأت انصرف رسول اهللا صلى

  .مث دخلت سنة مخس. إِىل املدينة، ويف هذه السنة ولد احلسني بن علي رضي اهللا عنهما
  غزوة اخلندق

  وهي غزوة األحزاب

وكانت يف شوال من هذه السنة، وبلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حتزب قبائل العرب، فأمر حبفر اخلندق 
سلمان الفارسي، وهو أول مشهد شهده مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  إِنه كان بإِشارة: حول املدينة، قيل

  .وظهرت للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف حفر اخلندق عدة معجزات

اشتدت عليهم كدية أي صخرة، فدعا النيب صلى اهللا عليه وسلم وسلم مباء وتفل فيه : ما رواه جابر قال: منها
ومنها أن ابنة بشري بن سعد األنصاري، وهي أخت النعمان بن بشري، بعثتها  ونضحه عليها، فاهنالت حتت املساحي،

: أمها بقليل متر غذاء أبيها بشري، وخاهلا عبد اهللا بن رواحة، فمرت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فدعاها وقال
م، فما امتألتا، مث دعا فصببت ذلك التمر يف كفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: قالت" هايت ما معك يا بنية " 

اصرخ يف أهل اخلندق أنْ هلموا إِىل : رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم بثوب، وبدد ذلك التمر عليه، مث قال ِإلنسان
  .الغداء، فجعلوا يأكلون منه، وجعل يزيد حىت صدر أهل اخلندق عنه، وإنه ليسقط من أطراف الثوب

ة غري مسينة، فأمرت امرأيت أن ختبز قرص شعري، وأن تشوي تلك الشاة كانت عندي شويه: ومنها ما رواه جابر قال
لرسول اّهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكنا نعمل يف اخلندق هناراً، وننصرف إذا أمسينا، فلما انصرفنا من اخلندق، 

أمر رسول يا رسول اهللا صنعت لك شويهة ومعها شيئاً من خبز الشعري، وأنا أحب أن تنصرف إِىل منزيل، ف: قلت
اهللا صلى اهللا عليه وسلم من يصرخ يف الناس، أن انصرفوا مع رسول صلى اهللا عليه وسلم إِىل بيت جابر، قال 

فقلت إِّنا هللا وإّنا إِليه راجعون، وكان قصده أن ميضي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحده، وأقبل رسول : جابر
له ذلك، فربك ومسى، مث أكل، وتواردها الناس، كلما صدر عنها قوم  اهللا صلى اهللا عليه وسلم والناس معه، وقّدمنا



  .جاء ناس، حىت صدر أهل اخلندق عنها
كنت قريباً من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنا أعمل يف اخلندق، فتغلظ علي : وروى سلمان الفارسي قال

لم شدة املكان، أخذ املعول وضرب ضربة، املوضع الذي كنت أعمل فيه، فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
فقلت : فلمعت حتت املعول برقة، مث ضرب أخرى فلمعت برقة أخرى، مث ضرب أخرى فلمعت برقة أخرى، قال

أما األوىل، فإن : " فقال. نعم: أرأيت ذلك يا سلمان فقلت: " بأيب أنت وأمي، ما هذا الذي يلمع حتت املعول، فقال
" فإن اهللا فتح علي هبا املشرق : فإن اهللا فتح علي هبا الشام واملغرب، وأما الثالثة: ، وأما الثانيةاهللا فتح علي هبا اليمن

، وفرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اخلندق، وأقبلت قريش يف أحابيشها ومن تبعها من كنانة، يف عشرة 
م كعب بن أسد، قد عاهدوا النيب صلى اهللا آالف وأقبلت غطفان ومن تبعها من أهل جند، وكان بنو قريظة وكبريه

عليه وسلم فما زال عليهم أصحاهبم من اليهود حىت نقضوا العهد، وصاروا مع األحزاب على رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم، وعظم عند ذلك اخلطب واشتد البالء، حىت ظن املؤمنون كل الظن، وجنم النفاق، حىت قال معتب بن 

ا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم ال يأمن على نفسه أن يذهب إىل الغائط وأقام كان حممد يعدن: قشري
املشركون بضعاً وعشرين ليلة، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقابلهم، وليس بينهم قتال غري املراماة بالنبل، مث 

ن أيب طالب رضي اهللا عنه، فقال له خرج عمرو بن عبد ود من ولد لؤي بن غالب يريد املبارزة، فربز إليه علي ب
لكين واهللا أحب أن أقتلك، فحمي عمرو عند ذلك ونزل : فقال علي. يا ابن أخي واهللا ما أحب أن أقتلك: عمرو

عن فرسه فعقره، وأقبل إىل علي وجتاوال وعال عليهما الغربة، ومسع املسلمون التكبري، فعلموا أن علياً قتله، 
يا أيها : " صدر عمرو يذحبه، مث إن اهللا تعاىل أهب ريح الصبا، كما قال اهللا عّز وجل وانكشفت الغربة وعلي على

وكان : " األحزاب" " الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رحياً وجنوداً مل تروها 
الف بينهم، فرحلت قريش مع أيب فجعلت تكفأ قدورهم، وتطرح أبنيتهم، ورمى اهللا االخت. ذلك يف أيام شاتية

  .سفيان، ومسعت غطفان ما فعلت قريش فرحلوا راجعني إىل بالدهم
  غزوة بين قريظة

وملا أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، انصرف عن اخلندق راجعاً إىل املدينة، ووضع املسلمون السالح، فلما 
إن اهللا يأمرك بالسري إىل بين قريظة فأمر رسول اهللا : ، فقالكان الظهر، أتى جربائيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

من كان سامعاً مطيعاً فال يصلي العصر إال ببين قريظة، وقدم رسول اهللا صلى : صلى اهللا عليه وسلم منادياً ينادي
عليه وسلم على  اهللا عليه وسلم، علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه برايته إىل بين قريظة، مث نزل رسول اهللا صلى اهللا

بئر من آبارهم، وتالحق الناس، وأتى قوم بعد العشاء اآلخرة ومل يصلوا العصر، لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم ال يصل أحد العصر إال ببين قريظة، فلم ينكر النيب صلى اهللا عليه وسلم عليهم ذلك، وحاصر بين قريظة 

لرعب، وملا اشتد هبم احلصار، نزلوا على حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه مخساً وعشرين ليلة، وقذف اهللا يف قلوهبم ا
وسلم، وكانوا حلفاء األوس، فسأل األوس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف إطالقهم، كما أطلق بين قينقاع، 

أال ترضون أن " : حلفاء اخلزرج بسؤال عبد اهللا بن أيب بن أيب سلول املنافق، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إىل، ظناً منهم أن حيكم بإطالقهم، فأمر بإحضار سعد، وكان : فقالوا. ،" حيكم فيهم سعد بن معاذ وهو سيد األوس 

به جرح يف أكحله من اخلندق، فحملت األوس سعداً على محار قد وطأوا له عليه بوسادة، وكان رجالً جسيماً، مث 
يا أبا عمرو أحسن إىل مواليك، فقال رسول اهللا : ه وسلم وهم يقولون لسعدأقبلوا به إىل رسول اهللا صلى اهللا علي

إمنا أراد صلى اهللا عليه وسلم األنصار، واألنصار : واملهاجرون يقولون. قوموا إىل سيدكم: صلى اهللا عليه وسلم



مرو، إن رسول اهللا قد يا أبا ع: قد عم هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسلمني، فقاموا إليه وقالوا: يقولون
فقال . أحكم فيهم، أن تقتل الرجال، وتقسم األموال، وتسىب الذراري والنساء: فقال سعد. حكمك يف مواليك

، مث رجع رسول اهللا صلى اهللا " لقد حكمت فيهم حبكم اهللا تعاىل من فوق سبعة أرقعة : " النيب صلى اهللا عليه وسلم
ريظة يف بعض دور األنصار، وأمر فحفر هلم خنادق، مث بعث هبم فضرب عليه وسلم إىل املدينة، وحبس بين ق

مث قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه . أعناقهم يف تلك اخلنادق، وكانوا سبعمائة رجل يزيدون أو ينقصون عنها قليالً
ا انقضى وسلم سبايا بين قريظة فأخرج اخلمس، واصطفى لنفسه رحيانة بنت عمرو، فكانت يف ملكه حىت ماتت، ومل

أمر بين قريظة انفجر جرح سعد بن معاذ فمات، رضي اهللا عنه، ومجيع من استشهد من املسلمني يف حرب اخلندق 
ستة نفر، منهم سعد بن معاذ، ما بعد حرب بين قريظة على ما وصفناه، وكان سعد بن معاذ ملا جرح على اخلندق، 

لغدرهم برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاندمل جرحه حىت  قد سأل اهللا تعاىل أن ال مييته حىت يغزو بين قريظة،
فرغ من غزو بين قريظة كما سأل اهللا تعاىل، مث انتقض جرحه ومات، رمحه اهللا تعاىل، ويف حرب بين قريظة، مل 

يستشهد غري رجل واحد، وكانت غزوة بين قريظة يف ذي القعدة، سنة مخس، وأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .املدينة حىت خرجت السنةب

مث دخلت سنة ستة فيها خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مجادى األوىل إىل بين حليان، طلباً بثأر أهل الرجيع 
  .فتحصنوا برؤوس اجلبال، فنزل عسفان ختويفاً ألهل مكة، مث رجع إىل املدينة

  غزوة ذي قرد

ينة أياماً، فأغار عيينة بن حصني الفزاري على لقاح رسول اهللا صلى اهللا مث أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملد
عليه وسلم وهي بالغابة، فخرج رسول اهللا يوم األربعاء، حىت وصل إىل ذي قرد، ألربع خلون من ربيع األول، 

  .على طريق خيربفاستنقذ بعضها، وعاد إىل املدينة، وكانت غيبته مخس ليال، وذو قرد موضع على ليلتني من املدينة 
  غزوة بين املصطلق

وكانت يف شعبان من هذه السنة، أعين سنة ست، وقيل سنة مخس، وكان قائد بين املصطلق احلارث بن أيب ضرار، 
ولقيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، على ماء هلم يقال له املريسيع، واقتتلوا فهزم اهللا بين املصطلق، فقتل وسىب 

ت جويرة بنت قائدهم، احلارث بن أيب ضرار، يف سهم ثابت بن قيس، فكاتبته على نفسها، وغنم األموال ووقع
أصهار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : فأدى عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتابتها وتزوجها، فقال الناس

مها، ويف هذه الغزوة قتل رجل فأعتق بتزوجه إياها مائة أهل بيت من بين املصطلق، فكانت عظيمة الربكة على قو
من األنصار، رجالً من املسلمني خطأ، يظنه كافراً، وكان املقتول من بين ليث بن بكر، وامسه هشام، وكان أخوه 
مقيس مشركاً، فلما بلغه قتل أخيه خطأ، قدم من مكة مظهراً اإلسالم، وأنه يطلب دية أخيه، فأمر له رسول اهللا 

وأقام عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري كثري مث عدا على قاتل أخيه فقتله، مث رجع صلى اهللا عليه وسلم هبا، 
  :إىل مكة مرتداً، وقال من أبيات لعنه اهللا

  وكنت إىل األوثان أول راجع... حللت به وترى وأدركت ثوريت 
جهجاه الغفاري، أجري عمر بن وهو ممن أهدر النيب صلى اهللا عليه وسلم دمه يوم فتح مكة، ويف هذه الغزوة ازدحم 

اخلطاب رضي اهللا عنه، وسنان اجلهين، حليف األنصار، على املاء، وتقاتال، فصرخ الغفاري يا معشر املهاجرين، 
يا معشر األنصار، فغضب عبد اهللا بن أُيب بن أيب سلول املنافق، وعنده رهط من قومه، فيه زيد بن : وصرخ اجلهين



لقد فعلوها قد كاثرونا يف بالدنا، أما واهللا لئن رجعنا إىل املدينة، لنخرجن األعز منها : فقأرقم، فقال عبد اهللا املنا
هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بالدكم، وقامستموهم أموالكم، ولو مسكتم : األذل، مث قال ملن حضر من قومه

وسلم بذلك، وعنده عمر بن اخلطاب  عنهم ما بأيديكم لتحولوا عنكم، فأخرب زيد بن أرقم النيب صلى اهللا عليه
كيف يتحدث : مر به عبد اهللا بن بشري فليقتله، فقايل النيب صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنه، فقال يا رسول اهللا

الناس إذن أن حممداً يقتل أصحابه، مث أمر بالرحيل، يف وقت مل يكن لريحل فيه، ليقطع ما الناس فيه، فلقيه أسيد بن 
: أوما بلغك ما قاله عبد اهللا بن أيب؟ فقال: يا رسول اهللا، رحت يف ساعة مل تكن لتروح فيها، فقال: حصني وقال
أنت واهللا خترجه إن شئت، أنت العزيز وهو الذليل، وبلغ ابن عبد : فقال أسيد. فأخربه رسول اهللا مبقاله: وماذا قال

بلغين أنك تريد قتل أيب، فإن : ال أبيه، فقال يا رسول اهللاهللا املنافق، وامسه أيضاً عبد اهللا وكان حسن اإلسالم، مق
  .بل ترفق به وحتسن صحبته: كنت فاعالً فمرين، فأنا أمحل إليك رأسه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قصة اإلفك وملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من هذه الغزوة، وكان ببعض الطريق، قال أهل اإلفك ما 
وهم مسطح بن إثاثة بن عباد بن عبد املطلب، وهو ابن خالة أيب بكر، وحسان بن ثابت، وعبد اهللا بن أيب بن : اقالو

أيب سلول اخلزرجي املنافق، وأم حسنة ابنة جحش فرموا عائشة باإلفك مع صفوان بن املعطل، وكان صاحب 
  .مثانني مثانني إال عبد اهللا بن أيب فإنه مل جيلدهالناقة، فلما نزلت براءهتا، جلدهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .من األشراف للمسعودي، ويف هذه الغزوة، أعين غزوة بين املصطلق نزلت آية التيمم
  عمرة احلديبية

وهي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج من املدينة يف ذي القعدة، سنة ست، معتمراً ال يريد حرباً باملهاجرين 
ألف وأربعمائة، وساق اهلدي وأحرم بالعمرة، وسار حىت وصل إِىل ثنية املرار مهبط احلديبية أسفل  واألنصار يف

لينزل على غري ماء، فأعطى رجالً سهماً من كنانته، وغرره يف بعض تلك القلب يف : مكة، وأمر بالنزول فقالوا
ه وسلم، فبعث قريش عروة بن جوفه، فجاش حىت ضرب الناس عنه، وهذا من مشاهري معجزاته صلى اهللا علي

إِنّ قريشاً لبسوا جلود النمور، : مسعود الثقفي، وهو سيد أهل الطائف، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال
مث جعل عروة يتناول حلية رسول اهللا وهو يكلمه، واملغرية بن شعبة . وعاهدوا اهللا أن ال تدخل عليهم مكة عنوة أبداً

كف يدك عن وجه رسول اهللا صلى اهللا : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعل يقرع يده ويقول واقف على رأس رسول
ما أفظك وأغلظك فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قام : فقال له عروة. عليه وسلم قبل أن ال ترجع إِليك

إِال ابتدروا وضوءه وال يبصق عروة، من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يرى ما يصنع أصحابه ال يتوضأ 
كسرى وقيصر يف : أين جئت: إِال ابتدروا بصاقه، وال يسقط من شعره شيء إِال أخذوه، ورجع إِىل قريش وقال هلم

ملكهما، فواهللا ما رأيت ملكاً يف قومه مثل حممد يف أصحابه، مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا عمر بن 
أين أخاف قريشاً : ليعلمهم بأنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يأت حلرب، فقال عمر اخلطاب ليبعثه إِىل قريش،

لغلظي عليهم، وعدوايت هلم، فبعث رسول اهللا عثمان بن عفان إِىل أيب سفيان وأشراف قريش، أنه مل يأت حلرب، إمنا 
إِن أحببت أنك تطوف بالبيت : وا لهجاء زائراً ومعظماً هلذا البيت، فلما وصل إِليهم عثمان وعرفهم بذلك، قال

ما كنت ألفعله حىت يطوف رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم فأمسكوه وحبسوه، وبلغ رسول اهللا : فطف، فقال
ودعا " ال نربح حىت نناجز القوم : " صلى اهللا عليه وسلم أنّ عثمان قتل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

لم إِىل البيعة،، فكانت بيعة الرضوان، حتت الشجرة، وكان الناس يقولون بايعهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
مل يبايعنا إِال على أننا ال نفر، فبايع رسول اهللا عليه : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املوت، وكان جابر يقول



بايع رسول اهللا عليه السالم لعثمان يف السالم الناس، ومل يتخلف أحد من املسلمني إِال اجلد بن قيس استتر بناقته، و
  .غيبته، فضرب بإِحدى يديه على األخرى، مث أتى النيب اخلرب أن عثمان مل يقتل

  الصلح بني النيب وقريش
  صلى اهللا عليه وسلم وقريش

الصلح،  مث إِن قريشاً بعثوا سهيل بن عمرو يف الصلح، وتكلّم مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك فلما أجاب إِىل
يا رسول اهللا أو لست برسول اهللا، أولسنا باملسلمني؟ فقال النيب صلى اهللا : قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه

أنا عبد اهللا ورسوله ولن : " فعالم نعُطي لبينة يف ديننا؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إىل، قال: عليه وسلم
اكتب بسم اهللا الرمحن : ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب فقالمث دع" أخالف أمره، ولن يضيعين 

اكتب : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ال أعرف هذا، ولكن أكتب بامسك اللهم: الرحيم، فقال سهيل
اهللا، مل لو شهدت أنك رسول : اكتب هذا ما صاحل عليه حممد رسول اهللا، فقال سهيل: بامسك اللهم، مث قال

اكتب هذا ما صاحل عليه حممد بن : أقاتلك، ولكن أكتب امسك واسم أبيك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عبد اهللا، سهيل بن عمرو، على وضع احلرب عن الناس عشر سنني، وأّنه من أحب أن يدخل يف عقد حممد وعهده 

وأْشهد يف الكتاب على الصلح، رجاالً من دخل فيه، ومن أحب أن يدخل يف عقد قريش وعهدهم دخل فيه، 
املسلمني واملشركني، وقد كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ملا خرجوا من املدينة، ال يشكون يف فتح 
مكة، لرؤيا رآها النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما رأوا ما رأوا من الصلح، والرجوع، داخل الناس من ذلك، أمر 

يهلكون، وملا فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ذلك، حنر هديه وحلق رأسه، وقام الناس  عظيم حىت كادوا
، قالوا واملقصرين يا " يرحم اهللا احمللقني " يومئذ : أيضاً فنحروا وحلقوا، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مث قفل رسول " واملقصرين : " رات، مث قالرحم اهللا احمللقني حىت أعادوا، وأعاد ذلك ثالث م: " رسول اهللا؟ قال
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم إِىل املدينة، وأقام هبا حىت خرجت السنة مث دخلت سنة سبع

  غزوة خيرب

مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف منتصف احملرم من هذه السنة، أعين سنة سبع، إىل خيرب، وحاصرهم 
صناً، فأول ما فُتح، حصن ناعم، مث افتتح حصن القموص، وأصاب رسول اهللا وأخذ األموال، وفتحها حصناً ح

صلى اهللا عليه وسلم منهما سبايا، منهن صفية بنت كبريهم، حيي بن أخطب، فتزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه 
كثر وسلم وجعل عتقها صداقها، وهي من خواصه عليه السالم، مث افتتح حصن املصعب، وما كان خبيرب حصن أ

  .طعاماً وودكاً منه، مث انتهى إِىل الوطيح والسالمل، وكانا آخر حصون خيرب افتتاحاً
وروي أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، رمبا كانت تأخذه الشقيقة فيلبث اليوم واليومني ال خيرج، فلما نزل خيرب 

أخذها عمر بن اخلطاب، فقاتل قتاالً أشد من أخذته، فأخذ أبو بكر الصّديق الراية، فقاتل قتاالً شديداً، مث رجع ف
أما واهللا ألعطني الراية غداً رجالً حيب اهللا : " األول، مث رجع فأخرب بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

فتطاول املهاجرون واألنصار، وكان علي بن أيب طالب " كراراً غري فرار، يأخذها عنوة . ورسوله، وحيبه اهللا ورسوله
ادن مين، فدنا منه، فتفل يف : باً، فجاء وهو أرمد قد عصب عينيه، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمغائ

عينيه، فزال وجعهما، مث أعطاه الراية، فنهض هبا، وعليه حلة محراء، وخرج مرحب صاحب احلصن، وعليه مغفرة، 
  :وهو يقول



  شاكي السالح بطل جمرب... قد علمت خيرب أين مرحب 
  :ال عليفق

  أكيلكم بالسيف كيل السندره... أنا الذي مستين أمي حيدره 
وروى ابن إسحاق خالف ذلك، . فاختلفا بضربتني، فقدت ضربة علي املغفر ورأس مرحب، وسقط على األرض

والذي ذكرنا هو األصح، وفتحت املدينة على يد علي رضى اهللا عنه، وذلك بعد حصار بضع عشرة ليلة، وحكى 
خرجنا مع علي رضي اهللا عنه، حني بعثه رسول اهللا صلى اهللا : موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أبو رافع

عليه وسلم إِىل خيرب، فخرج إِليه أهل احلصن، وقاتلهم علي رضي اهللا عنه، فضربه رجل من اليهود، فطرح ترس 
ده وهو يقاتل حىت فتح اهللا عليه، مث ألقاه من علي من يده، فتناول باباً كان عند احلصن، فتترس به، ومل يزل يف ي

  .يده
  .فلقد رأيتين يف سبعة ُنفر أنا ثامنهم، جنهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه

وكان فتح خيرب يف صفر، سنة سبع للهجرة، وسأل أهل خيرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصلح، على أن 
مىت شاء، ففعل ذلك، وفعل ذلك أهل فدك فكانت خيرب للمسلمني، يساقيهم على النصف من مثارهم، وخيرجهم 

وكانت فدك خالصة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألهنا فتحت بغري إجياف خيل، ومل يزل يهود خيرب كذلك إِىل 
دي خالفة عمر رضي اهللا عنه، فأجالهم منها، وملا فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب، انصرف إِىل وا

القرى، فحاصره ليلة وافتتحه عنوة، مث سار إِىل املدينة، وملا قدمها وصل إليه من احلبشة بقية املهاجرين، ومنهم 
ما أدري بأيهما أسَر، بفتح خيرب أم بقدوم جعفر، : جعفر بن أيب طالب، فروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

جاشي يطلبهم، وخيطب أم حبيبة بنت أيب سفيان، وكانت قد وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد كتب إِىل الن
هاجرت مع زوجها عبيد اهللا بن جحش، فتنصر عبيد اهللا املذكور، وأقام باحلبشة، فزوجها للنيب صلى اهللا عليه 

وسلم ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية، وكان باحلبشة من مجلة املهاجرين، وأصدقها النجاشي عن النيب 
ذلك : ى اهللا عليه وسلم أربعمائة دينار، وملا بلغ أباها أبا سفيان أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوجها قالصل

الفحل الذي ال يقرع أنفه، فقدمت إِىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسلمني، 
غنم خيرب ففعلوا، ويف غزوة خيرب هدت إِىل النيب صلى اهللا يف أن يدخلوا الذين حضروا من احلبشة يف سهامهم من م

ختربين هذه الشاة : مث لفظها، وقال. عليه وسلم زينب بنت احلارث اليهودية شاة مسمومة، فأخذ منها قطعة والكها
  .أهنا مسمومة، مث قال يف مرض موته أن أكلة خيرب مل تزل تعاودين، وهذا زمان انقطاع أهبري

  امللوك رسل النيب إىل

  صلى اهللا عليه وسلم إِىل امللوك
يف هذه السنة أعين سنة سبع، بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم كتبه ورسله إِىل امللوك، يدعوهم إِىل اإلسالم، فأرسل 

يكاتبين هبذا : إىل كسرى برويز بن هرمز، عبد اهللا بن حذافة، فمَزق كسرى كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال
مزق اهللا ملكه، مث بعث كسرى إىل باذان عامله باليمن، : ي، وملا بلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك قالوهو عبد

أن ابعث إِىل هذا الرجل الذي يف احلجاز، فبعث باذان إِىل النيب صلى اهللا عليه وسلم اثنني، أحدمها يقال له 
إِىل كسرى، فدخال على النيب عليه السالُم وقد خرخسره، وكتب معهما يأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم باملسري 

فقال . يعنيان كسرى. ربنا: ويلكما من أمركما هبذا قاال: حلقا حلامها وشوارهبما، فكره النيب النظر إِليهما وقال



، إِن فعلت، كتب فيك: لكّن ريب أمرين أن أعف عن حلييت وأقص شاريب فأعلماه مبا قَدما له وقاال: النيب عليه السالم
  .باذان إِىل كسرى، وإن أبيت فهو يهلكك

فأخر النيب صلى اهللا عليه وسلم اجلواب إِىل الغد، وأتى اخلرب من السماء إِىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنّ اهللا قد 
إِن : " فدعامها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخربمها بذلك، وقال هلما. سلط على كسرى ابنه شريويه فقتله

وسلطاين سيبلغ ما يبلغ ملَك كسرى، فقوال لباذان أسلم، فرجعا إِىل بأذان وأخرباه بذلك، مث ورد مكاتبةَ  ديين
شريويه إِىل باذان بقتل أبيه كسرى، وأن ال يتعرض إِىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم باذان وأسلم معه ناس من 

  .فارس
م، فأكرم قيصر دحية وضع كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه فأرسل دحية بن خليفة الكليب إِىل قيصر ملك الرو

  .وسلم على خمدة، ورد دحية رداً مجيالً
وأرسل حاطب بن أيب بلتعة، وهو باحلاء املهملة، إىل صاحب مصر، وهو املقوقس جريج بن مىت، فأكرم حاطباً، 

مارية، وولدت من النيب صلى اهللا عليه  وأهدى إِىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أربع جوار، وقيل جاريتني، إِحدامها
  .وسلم إِبراهيم ابنه، وأهدى أيضاً بغلة النيب صلى اهللا عليه وسلم دلدل، ومحاره يعفور

وكان قد أرسل إِىل النجاشي عمرو بن أمية، فقّبل كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأسلم على يد جعفر بن 
  .أيب طالب، حيث كان عنده يف اهلجرة

: فلما قرأ كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. رسل شجاع بن وهب األسدي إِىل احلارث بن أيب مشّر الغساينوأ
  " .باد ملكه : " ها أنا سائر إِليه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا بلغه ذلك

جعل األمر يل من بعده إِن : وأرسل سليط بن عمرو إِىل هوذة بن علي ملك اليمامة، وكان نصرانياً فقال هوذة
  .سرت إِليه، وأسلمت، ونصرته، وإال قصدت حربه

  .فمات بعد قليل" ال وال كرامة، اللهم اكفنيه : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وكان قد أرسل هوذة رجالً يقال له الرحال باحلاء، وقيل باجليم، إِىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقدم وأسلم وقرأ 

رة، وتفقه ورجع إِىل اليمامة، وارتد وشهد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أشرك معه مسيلمة الكذاب يف سورة البق
  .النبوة

وأرسل العالء بن احلضرمي إِىل ملك البحرين وهو املنذر بن ساوي، فأسلم وهو من قبل الفرس، وأسلم مجيع 
  .العرب بالبحرين
  عمرة القضاء

يف ذي القعدة من سنة سبع، معتمراً عمرة القضاء وساق معه سبعني بدنة، وملا  مث خرج رسول صلى اهللا عليه وسلم
قرب من مكة خرجت له قريش عنها، وحتدثوا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عسر وجهد، فاصطفوا له عند دار 

يسر، مث قال الندوة، فلما دخل املسجد اضطبع، بأن جعل وسط ردائه حتت عضده األمين، وطرفيه على عاتقه األ
رحم اهللا أمرأ أراهم اليوم قوة ورمل يف أربعة أشواط من الطواف، مث خرج إِىل الصفا واملروة فسعى بينهما، وتزوج 
يف سفره هذا ميمونة بنت احلارث، زوجه إِياها عمه العباس، وذكر أنه تزوجها حمرماً، وهي من خواصه، مث رجع إِىل 

  .ة وهو باملدينةاملدينة مث دخلت سنة مثان من اهلجر
  إسالم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص



ويف سنة مثان قدم خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص السهمي، وعثمان بن طلحة بن عبد الدار فأسلموا، مث كانت 
غزوة مؤتة وهي أول الغزوات بني املسلِمني والروم، وكانت يف مجادى األوىل سنة مثان، بعث رسول اهللا صلى اهللا 

إِن قتل فأمري الناس جعفر بن أيب طالب فإن قتل : " عليه وسلم ثالثة آالف وأمر عليهم مواله زيد بن حارثة، وقال
ووصلوا إىل مؤتة من أرض الشام وهي قبلي الكرك، فاجتمعت عليهم الروم والعرب " فأمريهم عبد اهللا بن رواحة 

ة مع زيد فقتل، فأخذها جعفر فقتل، فأخذها عبد اّهللا بن رواحة املنتصرة يف حنو مائة ألف والتقوا مبؤته، وكانت الراي
فقتل، واتفق العسكر على خالد بن الوليد، فأخذ الراية ورجع بالناس وقدم اِلمدينة، وكان سبب هذه الغزوة أنّ 

ك، فلما النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث احلارث بن عمري رسوالً إِىل ملك بصرى بكتاب، كما بعث إِىل سائر امللو
  .نزل مؤتة عرض له عمرو بن شرحبيل الغساين فقتله، ومل يقتل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غريه

  نقض الصلح وفتح مكة

وعهدهم، وخزاعة يف عقد رسول اهللا صلى اهللا . كان السبب يف نقض الصلح، أنّ بين بكر كانوا يف عقد قريش
ان، لقيت بنو بكر خزاعة فقتلوا منهم، وأعاهنم على ذلك مجاعة أعين سنة مث. عليه وسلم وعهده، ويف هذه السنة

من قريش فانتقض بذلك عهد قريش، وندمت قريش على نقض العهد، فقدم أبو سفيان بن حرب إِىل املدينة 
لتجديد العهد، ودخل على ابنته أّم حبيبة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأراد أن جيلس على رسول اهللا صلى اهللا 

لقد : هو فراش رسول اهللا، وأنت مشرك جنس، فقال: فقالت. يا بنية أرغبت به عين: عليه وسلم فطوته عنه، فقال
أصابك بعدي شر، مث أتى للنيب صلى اهللا عليه وسلم فكلمه، فلم يرد شيئاً وأتى كبار الصحابة مثل أيب بكر 

اد إِىل مكة وأخرب قريشاً مبا جرى، وجتهز رسول الصديق، وعلي رضي اهللا عنه، فتحدث معهما فأجاباه إىل ذلك، فع
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقصد أن يبغت قريشاً مبكة من قبل أن يعلموا به، فكتب حاطب بن أيب بلتعة كتاباً إِىل 
قريش مع سارة موالة بين هاشم يعلمهم بقصد النيب صلى اهللا عليه وسلم إليهم، فأطلع اهللا رسوله صلى اهللا عليه 

وأرسل علي بن أيب طالب والزبري بن العوام فأدركا سارة، وأخذا منها الكتاب، وأحضرا النيب صلى . م ذلكوسل
واهللا إين مؤمن ما بدلت وال غريت، ولكن يل بني أظهرهم : ما محلك على هذا؟ فقال: اهللا عليه وسلم حاطباً وقال

أضرب عنقه فإِنه منافق، فقال النيب صلى اهللا  فقال عمر بن اخلطاب دعين. أهل وولد، وليس يل عشرية فصانعتهم
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مث خرج رسول اللّه صلى اهللا : لعل اهللا قد اطلع على أهل بدر، فقال: عليه وسلم

عليه وسلم من املدينة لعشر مضني من رمضان، سنة مثان، ومعه املهاجرون واألنصار وطوائف من العرب، فكان 
لعلي أجد حطاباً أو : ف حىت قارب مكة فركب العباس بغلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقالجيشه عشرة آال

فلما : قال. رجالً يعلم قريشاً خبرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فيأتونه ويستأمنونه، وإال هلكوا عن آخرهم
قد خرجوا يتجسسون، : عيخرجت مسعت صوت أيب سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء اخلزا

قد : أبا حنظلة، يعين أبا سفيان، فقال أبا الفضل قلت نعم، قال لبيك فداك أيب وأمي ما وراءك، فقلت: فقال العباس
ما تأمرين به؟ قلت تركب : فقال أبو سفيان. أتاكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عشرة آالف من املسلمني

يضرب عنقك، فردفين وجئت به إِىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجاءت طريقي ألستأمن لك رسول اللّه وإِال 
أبا سفيان احلمد ّهللا الذي أمكنين منك بغري عقد وال عهد، مث اشتد : على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال عمرو

سأل العباس رسول اهللا يا رسول اهللا دعين اًضرب عنقه، و: حنو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأدركته، فقال
النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أمنته، وأحضره يا عباس بالغداة، فرجع به العباس إِىل : صلى اهللا عليه وسلم فيه فقال

يا أبا سفيان : " منزله، وأتى به إِىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالغداة، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



بأيب أنت وأمي، : فقال" وحيك أمل يأن لك أن تعلم أين رسول اهللا : قال: ن ال إِله إِال اهللا؟ قال إىلأما آن أن تعلم أ
وحيك تشّهد قبل أن ُتضرب عنقك، فتشاهد وأسلم معه حكيم بن : أما هذه ففي النفس منها شيء، فقال له العباس

ذهب بأيب سفيان إِىل مضيق الوادي ليشاهد ا" فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم للعباس . حزام وبديل بن ورقاء
من دخل دار أيب : " ، فقال العباس يا رسول اهللا إِنه حيب الفخر، فاجعل له شيئاً يكون يف قومه، فقال" جنود اهللا 

سفيان فهو آمن، ومن دخل املسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو 
خرجت به كما أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمرت عليه القبائل وهو يسأل عن قبيلة، وأنا ف: قال" . آمن 

أعلمه حّتى مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كتيبته اخلضراء من املهاجرين واألنصار، ال يبني منهم إِال احلدق، 
لقد أصبح ملك ابن أخيك : فقال. رين واألنصارفقلت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املهاج. فقال من هؤالء
  .فقلت وحيك إِهنا النبوة، فقال نعم: قال. ملكاً عظيماً

  مث أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الزبري بن العوام أن يدخل ببعض الناس من كداء وأمر

خذ الراية منه فيدخل هبا ملا بلغه سعد بن عبادة سيد اخلزرج أن يدخل ببعض الناس من ثنية كداء، مث أمر علّياً أن يأ
  .اليوم يوم امللحمة اليوم تستحل احلرمة: من قول سعد

وأمر خالد بن الوليد أن يدخل من أسفل مكة يف بعض الناس، وكل هؤالء اجلنود مل يقاتلوا، ألنّ النيب صلى اهللا 
موه بالنبل ومنعوه من الدخول، فقاتلهم عليه وسلم هنى عن القتال، إِال أن خالد بن الوليد لقيه مجاعة من قريش، فر

أمل أنه عن : خالد فقتل من املشركني مثانية وعشرين رجالً، فلما ظهر النيب صلى اهللا عليه وسلم على ذلك قال
وكان فتح مكة يوم اجلمعة، لعشر بقني من رمضان، . إِن خالد قوتل فقاتل وقُتل من املسلمني رجالن: القتال؟ فقالوا

 صلى اهللا عليه وسلم مكة وملكها صلحاً، وإىل ذلك ذهب الشافعي رضي اهللا عنه، وقال أبو ودخل رسول اهللا
خرياً أخ : ما تروين فاعالً بكم قالوا له: حنيفة إِهنا فتحت عنوة، وملا أمكن اهللا رسوله من رقاب قريش عنوة، قال هلم

الناس، خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم إِىل و ملا اطمأن " فاذهبوا فأنتم الطلقاء " كرمي وابن أخ كرمي، قال 
الطواف، فطاف بالبيت سبعاً على راحلته، واستلم الركن مبحجن كان يف يده، ودخل الكعبة ورأى فيها الشخوص 

قاتلهم اهللا جعلوا شيخنا يستقسم باألزالم، : على صور املالئكة، وصورة إِبراهيم ويف يده األزالم يستقسم ،، فقال
اهيم واألزالم، مث أمر بتلك الصور فطمست، وصلى يف البيت وأهدر دم ستة رجال وأربع نسوة، ما شأن إِبر

وثانيهم هبار بن األسود، . أحدهم عكرمة بن أيب جهل، مث استأمنت له زوجته أم حكيم، فأمّنه فقدم عكرمة فأسلم
فأتى عثمان به النيب صلى اهللا عليه وثالثهم عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح، كان أخا عثمان بن عفان من الرضاعة، 

إِمنا صمت ليقوم : " وسلم وسأله فيه، فصمت النيب صلى اهللا عليه وسلم طويالً مث أمّنه فأسلم، وقال ألصحابه
وكان عبد اهللا املذكور قد " إِن األنبياء ال تكون هلم خائنة األعني : " هال أومأت إِلينا، فقال: فقالوا" أحدكم فيقتله 

  .ل الفتح، وكتب الوحي، فكان يبدل القرآن، مث ارتد، وعاش إىل خالفة عثمان رضي اهللا عنه، وواله مصرأسلم قب
ورابعهم مقيس بن صبابة لقتله األنصاري الذي قتل أخاه خطأ، وارتد، وخامسهم عبد اهللا بن هالل كان قد أسلم 

لّه صلى اهللا عليه وسلم ويهجوه، فلقيه وسادسهم احلويرث بن نفيل، كان يؤذي رسول ال. مث قتل مسلماً وارتد
وأما النساء فإِحداهن هند زوج أيب سفيان أم معاوية اليت أكلت من كبد محزة، فتفكرت . علي بن أيب طالب فقتله

أنا هند فاعف عما سلف فعفا، وملا جاء : مع نساء قريش وبايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما عرفها قالت
لقد أكرم اللّه أيب حني مل يشهد : الفتح، أذن بالل على ظهر الكعبة، فقالت جويرية بنت أيب جهلوقت الظهر يوم 

لقد أكرم اهللا أيب فلم ير : هنيق بالل فوق الكعبة، وقال احلارث بن هشام ليتين مت قبل هذا، وقال خالد بن أسيد



ا قالوه، فقال احلارث بن هشام أشهد أنك هذا اليوم، فخرج عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث ذكر هلم م
رسول اهللا، واهللا ما اطلع على هذا أحد فنقول أخربك، ومن النساء املهدرات الدم سارة موالة بين هاشم اليت محلت 

  .كتاب حاطب
  غزوة خالد بن الوليد على بين خزمية

لناس يدعوهم إِىل اإلسالم، ومل يأمرهم ملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة، بعث السرايا حول مكة إِىل ا
بقتال، وكان بنو خزمية قد قتلوا يف اجلاهلية عوفاً أبا عبد الرمحن بن عوف، وعم خالد بن الوليد، كانا أقبال من 

اليمن، وأخذوا ما كان معهما، وكان من السرايا اليت بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إِىل الناس ليدعوهم إِىل 
، سرية مع خالد بن الوليد، فنزل على ماء لبين خزمية املذكورين، فلما نزل عليه أقبلت بنو خزمية بالسالح، اإلسالم

ضعوا السالح، فإِن الناس قد أسلموا، فوضعوه، وأمر هبم فكتفوا، مث عرضهم على السيف فقتل : فقال هلم خالد
: " لد، رفع يديه إِىل السماء حىت بان بياض إبطيه وقالمن قتل منهم، فلما بلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم ما فعله خا

مث أرسل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب مبال، وأمر أن " اللهم إِين أبرأ إِليك مما صنع خالد 
ي يؤدي هلم الدماء واألموال، ففعل علي ذلك، مث سأهلم هل بقي لكم مال أو دم؟ فقالوا ال، وكان قد فضل مع عل

بن أيب طالب رضي اهللا عنه قليل مال، فدفعه إليهم زيادة، تطييباً لقلوهبم، وأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك، 
بل ثأرت : فقال عبد الرمحن. ثأرُت أباك: فأعجبه وأنكر عبد الرمحن بن عوف على خالد فعله ذلك، فقال خالد

يا خالد دع : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خصامهما فقالعمك الفاكه، وفعلت فعل اجلاهلية يف اإلسالم، وبلغ 
  .عنك أصحايب، فواهللا لو كان لك أُحٌد ذََهَباً، مث أنفقته يف سبيل اهللا تعاىل ما أدركت غدوة أحدهم وال روحته

  غزوة حنني

جتّمعت هوازن ملا فُتحت مكة . وكانت يف شوال سنة مثان، وحنني واد بني مكة والطائف، وهو إِىل الطائف أقرب
حبرميهم وأمواهلم حلرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومقدمهم مالك بن عوف النضري، وانضمت إِليهم ثقيف، 

وهم أهل الطائف، وبنو سعد بن بكر، وهم الذين كان النيب صلى اهللا عليه وسلم مرتضعاً عندهم، وحضر مع بين 
  :ائة، وليس يراد منه التيمن برأيه، وقال رجزاًجشم دريد ابن الصمة، وهو شيخ كبري قد جاوز امل

  أخب فيها وأضع... يا ليتين فيها جذع 

وملا مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجتماعهم، خرج من مكة لست خلون من شوال مثان، وكان يقصر 
من أهل مكة، وعشرة  الصالة مبكة، من يرم الفتح إِىل حني خرج للقاء هوازن، وخرج معه اثنا عشر ألفاً، ألفان

آالف كانت معه، وكان صفوان ابن أمية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو كافر مل ُيسلم، سأل أن ُيمهل 
باإلسالم شهرين، وأجابه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إِىل ذلك، واستعار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منه 

اً مجاعة كثرية من املشركني وهم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مائة درع يف هذه الغزوة، وحضرها أيض
: قالوا. بأي واد أنتم: فانتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إِىل حنني، واملشركون بأوطاس، فقال دريد بن الصمة

م بغلته الُدلَُدل، نْعَم جمال اخليل، ال َحزن ضرس وال سهل دَِهس، وركب النيب صلى اهللا عليه وسل: قال. بأوطاس
ويف ذلك نزل " لن يغلب هؤالء من قلة : " وقال رجل من املسلمني ملا رأى كثرة جيش النيب صلى اهللا عليه وسلم

وملا التقوا انكشف املسلمون "  ٢٥: التوبة" " ويوم حنني إِذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً : " قوله تعاىل



سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات اليمني يف نفر من املهاجرين واألنصار وأهل ال يلوي أحد على أحد، واحناز ر
ال تنتهي هزميتهم دون : بيته، وملا اهنزم املسلمون أظهر أهل مكة ما يف نفوسهم من احلقد، فقال أبو سفيان بن حرب

ن بن أمية ألمه، وكان اآلن بطل السحر، وكلدة أخو صفوا: البحر، وكانت األزالم معه يف كناتته، وصرخ كلدة
قال واهللا لئن يُربين رجل من قريش أحّب إِيل . اسكت فّض اهللا تعاىل فاك: صفوان حينئذ مشركاً، فقال له صفوان

من أن ُيربين رجل من هوازن، واستمر رسول اهللا ثابتاً وتراجع املسلمون واقتتلوا قتاالً شديداً، وقال النيب صلى اهللا 
البدي البدي فوضعت بطنها على األرض، وأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حفنة : لدللبغلته الد: عليه وسلم

تراب فرمى هبا يف وجه املشركني فكانت اهلزمية، وَنَصر اهللا تعاىل املسلمني، واتبع املسلمون املشركني يقتلوهنم 
أخت رسول اهللا من الرضاع،  ويأسروهنم، وكان يف السيب الشيماء بنت احلارث وأمها، حليمة السعدية، وكانت

فعرفته بذلك وأرته العالمة، وهي عضة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ظهرها، فعرفها وبسط هلا رداءه، وزودها 
  .وردها إِىل قومها حسبما سألت

  حصار الطائف

ينتهم، وحاصرهم وملا اهنزمت ثقيف من حنني إِىل الطائف، سار النيب صلى اهللا عليه وسلم إِليهم، فأغلقوا باب مد
النيب صلى اهللا عليه وسلم نيفاً وعشرين يوماً، وقاتلهم باملنجنيق، وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقطع أعناب 
ثقيف فقطعت، مث أذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالرحيل، فرحل عنهم حىت نزل اجلعرانة، وكان قد ترك هبا 

اهللا عليه وسلم بعض هوازن ودخلوا عليه، فرد عليهم نصيبه ونصيب بين عبد  غنائم هوازن، وأتى رسول اهللا صلى
املطلب، ورد على الناس بناءهم ونساءهم، مث حلق مالك بن عوف مقدم هوازن برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

لقبائل، وأسلم وحسن إِسالمه، واستعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قومه وعلى من أسلم من تلك ا
وكان عدة السيب الذي أطلعه ستة آالف رأس، مث قسم األموال، وكانت عدة اإلبل أربعة وعشرين ألف بعري، 

أيب سفيان وابنيه يزيد : والغنم أكثر من أربعني ألف شاة، ومن الفضة أربعة آالف أوقية، وأعطى املؤلفة قلوهبم مثل
ث بن هشام أخي أيب جهل وصفوان بن أمية وهؤالء من ومعاوية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أيب جهل واحلار

قريش، وأعطى األقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الذبياين وملك بن عوف مقدم هوازن 
وأمثاهلم، فأعطى لكل واحد من األشراف مائة من اإلبل، وأعطى لآلخرين أربعني أربعني، وأعطى للعباس بن 

  :عر هلم يرضها، وقال يف ذلك من أبياتمرداس السلمي أبا
  د بني عيينة واألقرع... فأصبح هنيب وهنب العيب 

  يفوقان مرداس يف جممع... وما كان حصن وال حابس 
  ومن يضع اليوم ال يرفع... وما كنت دون امرئ منهما 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وملا فرق . اقطعوا عين لسانه فأعطي حىت رضي: فروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
أوجدمت يا : " وسلم الغنائم، مل يعط األنصار شيئاً، فوجدوا يف نفوسهم، فدعاهم النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال هلم

معشر األنصار يف لعاعة من الدنيا ألفت هبا قوماً ليسلموا وكلتكم إِىل إِسالمكم، أما ترضون أن يذهب الناس بالبعري 
برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل رحالكم، أما والذي نفس حممد بيده، لوال اهلجرة لكنت  والشاة، وترجعون

امرءاً من األنصار، ولو سلك الناس شعباً لسلكت شْعب األنصار، اللهم ارحم األنصار، وأبناء األنصار وأبناء أبناء 
  " .األنصار 



أعطى عيينة بن حصن وأبا سفيان ابن حرب وغريمها ما وملا قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غنيمة هوازن، و
مل أرك عدلت، فغضب صلى اهللا عليه وسلم : ذكرنا، قال ذو اخلويصرة من بين متيم للنيب صلى اهللا عليه وسلم

ال، دعوه فإِنه : " يا رسول اهللا أال أقتله؟ قال: فقال عمر" وحيك إِذا مل يكن العدل عندي فعند من يكون : " وقال
وهذه الرواية عن حممد بن " ون له شيعة يتعمقون يف الدين حىت خيرجوا منه كما خيرج السهم من الرمّية سيك

  .إِسحاق
مل تعدل، هذه قسمة ما : وروى غريه أن ذا اخلويصرة قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف وقت قسم الغنيمة املذكورة

لم سيخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم خيرجون من الدين كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس. أريد هبا وجه اهللا
فكان كما قاله صلى اهللا عليه وسلم، فإِنه خرج من ذي " . خيرج السهم من الرميّة، ال جياوز إِمياهنم تراقيهم 

اخلويصرة املذكور حرقوص بن زهري البجلي املعروف بذي الثدية، وهو أّول من بويع من اخلوارج باإلمامة، وأول 
  .ارق من الدين، وذو اخلويصرة تسمية مساه هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمم

مث اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعاد إِىل املدينة، واستخلف على مكة عتاب بن أسيد بن أيب العيص بن 
ه السنة عتاب بن أمية، وهو شاب مل يبلغ عشرين سنة، وترك معه معاذ بن جبل يفقه الناس، وحج بالناس يف هذ

  .أسيد على ما كانت العرب حتج
وفيها أعين سنة مثان مات . ويف ذي احلجة سنة مثان، ولد إِبراهيم بن النيب صلى اهللا عليه وسلم من مارية القبطية

حامت الطائي، وهو حامت بن عبد اهللا بن سعد بن احلشرج من ولد طي بن أدد، وكان حامت يكىن أبا سفانة وهو اسم 
ه، كين هبا، وسفانة املذكورة أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد بعثته، وشكت إِليه حاهلا، وحامت املذكور كان ابنت

مث دخلت سنة تسع والنيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة، . يضرب جبرده وكرمه املثل، وكان من الشعراء اجمليدين
د الثقفي، وكان سيد ثقيف، وكان غائباً عن الطائف ملا وترادفت عليه وفود العرب فممن ورد عليه عروة بن مسعو

يا رسول اهللا أمضي إِىل قومي بالطائف : حاصرها النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأسلم وحسن إِسالمه، وقال
فاختار املضي فمضى إىل الطائف ودعاهم إِىل " إِهنم قاتلوك : " فأدعوهم، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

فرماه أحدهم بسهم فوقع يف أكحله فمات، رمحه اهللا تعاىل، ووفد كعب بن زهري ابن أيب سلمى بعد أن اإلسالم، 
  :كان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أهدر دمه، ومدح النيب صلى اهللا عليه وسلم بقصيدته املشهورة وهي

  بانت سعاُد فقليب اليوم متبول
تراها معاوية يف خالفته من أهل كعب بأربعني ألف درهم، مث توارثها وأعطاه النيب صلى اهللا عليه وسلم بردته، فاش
  .اخللفاء األمويون والعباسيون حىت أخذها التتر

  غزوة تبوك

  ويف رجب من هذه السنة أعين سنة تسع، أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالتجهز لغزو الروم

إِذا أراد غزوة ورَّى بغريها، وكان احلر شديداً  وأعلم الناس مقصدهم لبعد الطريق وقوة العدو، وكان قبل ذلك
والبالد جمدبة والناس يف عسرة، ولذلك مسي ذلك اجليش جيش العسرة، وكانت الثمار قد طابت، فأحب الناس 
املقام يف مثارهم، فتجهزوا على كره، وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم املسلمني بالنفقة، فأنفق أبو بكر مجيع ماله، 

: " وألف دينار، وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. عثمان نفقة عظيمة، قيل كانت ثالمثائة بعري طعاماًوأنفق 
ال يضر عثمان ما صنع بعد اليوم، وختلف عبد اهللا بن أيب املنافق، ومن تبعه من أهل النفاق، وختلف ثالثة من عني 



أمية، واستخلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على  األنصار، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهالل بن
ما خلفه إِال استثقاال له، فلما مسع ذلك علي : أهله علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، فأرجف به املنافقون وقالوا

: " أخذ سالحه، وحلق النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخربه مبا قال املنافقون، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
كذبوا، وإمنا خلفتك ملا ورائي فارجع فاخلفين يف أهلي أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى، إِال أنه ال 

وكان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثون ألفاً فكانت اخليل عشرة آالف فرس، ولقوا يف الطريق . نيب بعدي
وهي أرض مثود، هناهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن  شدة عظيمة من العطش واحلر، وملا وصلوا إِىل احلجر

ورود ذلك املاء، وأمرهم إن يريقوا ما استقوه من مائه، وأن يطعموا العجني الذي عجن بذلك املاء اإلبل، ووصل 
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إِىل تبوك وأقام هبا عشرين ليلة، وقدم عليه هبا يوحنا صاحب أيلة فصاحله على

اجلزية، فبلغت جزيتهم ثالمثائة دينار، وصاحل أهل أذرج على مائة دنيار يف كل رجب، وأرسل خالد بن الوليد إِىل 
أكيدر بن عبد امللك صاحب دومة اجلندل، وكان نصرانياً من كندة، فأخذه خالد وقتل أخاه، وأخذ منه خالد قباء 

 عليه وسلم، فجعل املسلمون يتعجبون منه، وقدم خالد ديباج خموصاً بالذهب، فأرسله إِىل رسول اهللا صلى اهللا
بأكيدر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحقن دمه وصاحله على اجلزية وخلى سبيله، مث رجع رسول اهللا صلى 

مهم، اهللا عليه وسلم إِىل املدينة، فاعتذر إِليه الثالثة الذي ختلفوا عنه، فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كال
وأمر باعتزاهلم، فاعتزهلم الناس فضاقت عليهم األرض مبا رحبت، وبقوا كذلك مخسني ليلة، مث أنزل اللّه تعاىل 

وعلى الثالثة الذين خلفوا حىت إِذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم : " توبتهم، فقال تعاىل
وكان قدوم "  ٨١: التوبة" " هم ليتوبوا إِن اهللا هو التواب الرحيم وظنوا أن ال ملجأ من اللّه إِال إِليه مث تاب علي

رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان، وملا دخلها قدم عليه وفد الطائف من ثقيف، مث إِهنم أسلموا، وكان 
ىل ثالث سنني، فأىب فيما سألوا رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أن يدع هلم الالت اليت كانوا يعبدوهنا، ال يهدمها إِ

ال خري يف : " النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك، فغزِلوا إىل شهر واحد فلم جيبهم، وسألوه أن يعفيهم من الصالة فقال
فأجابوا وأسلموا، وأرسل معهم املغرية بن شعبة، وأبا سفيان بن حرب، ليهدما الالت، فتقدم " دين ال صالة فيه 

  .قيف حسراً يبكني عليهااملغرية فهدمها، وخرج نساء ث
  حج أيب بكر الصديق

  رضي اهللا عنه بالناس

وبعث النيبِ صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر الصديق يف سنة تسع ليحج بالناس، ومعه عشرون بدنة لرسول اللّه صلى 
إثره علي بن أيب  اهللا عليه وسلم، ومعه ثالمثائة رجل، فلما كان بذي احلُلَْيفَة، أرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف

طالب رضي اهللا عنه، وأمره بقراءة آيات من أول سورة براءة على الناس، وأن ينادي أن ال يطوف بالبيت بعد 
ال ولكن ال يبلغ عين إِال أنا : " يا رسول اهللا أنزل يفّ شيء، قال: السنة عريان، وال حيج مشرك، فعاد أبو بكر وقال

إىل، فسار أبو بكر رضي : قال" نك كنت معي يف الغار وصاحيب على احلوض؟ أو رجل مين أال ترضى يا أبا بكر أ
اهللا عنه أمرياً على املوسم، وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يؤذن براءة يوم األضحى، وأن ال حيج مشرك وال 

 املنافق، مث ويف ذي القعدة سنة تسع، كانت وفاة عبد اهللا بن أُيب بن أيب. يطوف عريان، من األشراف للمسعودي
دخلت سنة عشر ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة وجاءته وفود العرب قاطبة، ودخل الناس يف الدين 

  .، وأسلم أهل اليمن وملوك محري"  ١: النصر" إِذا جاء نصر اهللا والفتح : " أفواجاً كما قال اللّه



  إرسال علي بن أيب طالب إِىل اليمن
 عليه وسلم بعث علياً كرم اهللا وجهه إِىل اليمن، فسار إليها وقرأ كتاب رسول اهللا على أهل روي أن النيب صلى اهللا

اليمن، فأسلمت مهذان كلها يف يوم واحد، وكتب بذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث تتابع أهل اليمن 
 تعاىل، مث أمر علياً بأخذ صدقات جنران على اإلسالم، وكتب بذلك إِىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فسجد شكراً هللا

  .وجزيتهم، ففعل وعاد فلقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة يف حجة الوداع
  حجة الوداع

وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حاجاً خلمس بقني من ذي القعدة، وقد اختلف يف حجه، هل كان قراناً أم 
شتهر أنه كان قارناً، وحج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالناس، ولقي علي بن أيب متتعاً أم إِفراداً، واألظهر الذي ا

إِين أُهللت مبا أُهل به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فبقي : فقال" حل كما حل أصحابك : " طالب حمرماً، فقال
 صلى اهللا عليه وسلم الناس على إِحرامه، وحنر رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم اهلدي عنه، وعلّم رسول اهللا

اليوم يئس الذي كفروا من دينكم فال ختشوهم واخشوين اليوم أكملت : " مناسك احلج والسنن، ونزل قوله تعاىل
فبكى أبو بكر رضي اهللا عنه ملا مسعها، "  ٣: املائدة" " لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم ديناً 

عد الكمال إِال النقصان، وأنه قد نعيت إِىل النَيب صلى اهللا عليه وسلم نفسه، وخطب فكأنه استشعر أنه ليس مب
يا أيها الناس إِمنا النسيء زيادة يف الكفر، : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس خطبة، بني فيها األحكام، منها

ومتم حجته " ر عند اهللا اثنا عشر شهراً فإِن الزمان استدار كهيئة يوم خلق اهللا السموات واألرض، وإن عدة الشهو
ومسيت حجة الوداع، ألنه مل حيج بعدها، مث رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة؛ وأقام هبا حىت خرجت 

  .مث دخلت سنة إِحدى عشَرة. السنة
  وفاة رسول اهللا

  صلى اهللا عليه وسلم

داع، أقام باملدينة حىت خرجت سنة عشر، واحملرم من سنة ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حجة الو
إِحدى عشرة، ومعظم صفر، وابتدأ برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرضه يف أواخر صفر، قيل لليلتني بقيتا منه، 

وهو يف بيت زينب بنت جحش، وكان يدور على نسائه، حىت اشتد مرضه وهو يف بيت ميمونة بنت احلِارث، 
واستأذهنن يف أن ميرض يف بيت إحداهن، فأذن له أن ميرض يف بيت عائشة، فانتقل إِليها، كان قد جهز فجمع نساءه 

جاء رسول : جيشاً مع مواله أسامة بن زيد، وأكد يف مسريه يف مرضه، وروي عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت
مث قال ما " نا واهللا يا عائشة أقول وارأساه بل أ: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويب صداع وأنا أقول وارأساه، فقال

فقلت كأين بك واهللا لو فعلت ذلك : قالت" ضرك لو مّت قبلي فقمت عليِك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك 
ويف أثناء مرضه، وهو يف بيت عائشة، . نسائك، فتبسم صلى اهللا عليه وسلم. ورجعت إِىل بييت وتعزيت ببعض
أّيها الناس من كنت : " لي بن أيب طالب، حىت جلس على املنرب، فحمد اهللا مث قالخرج بني الفضل بن العباس وع

جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقدمين، ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستفد منه، ومن أخذت له 
الظهر مث رجع إِىل  مث نزل وصلى" . ماالً فهذا مايل فليأخذ منه، وال خيشى الشحناء من قبلي فإِهنا ليست من شأين 
أال إِن فضوح الدنيا أهون من : " املنرب، فعاد إِىل مقالته، فادعى عليه رجل ثالثة دراهم فأعطاه عوضها، مث قال



إِنّ عبداً خّيره اهللا بني الدنيا وبني ما عنده، : " مث صلى على أصحاب أُحد واستغفر هلم مث قال" فضوح اآلخرة 
يا معشر املهاجرين أصبحتم : مث أوصى باألنصار فقال. فديناك بأنفسنا: كر مث قالفبكى أبو ب" فاختار ما عنده 

مث إِن . تزيدون وأصبحت األنصار ال تزيد، واألنصار عيبيت اليت أويت إِليها فأكرموا كرميهم وجتاوزوا عن مسيئهم
أيام، فلما أذن بالصالة أول ما  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يف أيام مرضه يصلي بالناس، وإمنا انقطع ثالثة

وتزايد به مرضه حىت تويف يوم االثنني ضحوة النهار، وقيل نصف " مروا أبا بكر فليصل بالناس : " انقطع فقال
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ميوت وعنده قدح فيه ماء، يدخل : النهار، وقالت عائشة رضي اهللا عنها

وثقل يف حجري، : قالت" . اللهم أعين على سكرات املوت : " هه باملاء، مث يقوليده يف القدح مث ميسح وج
فلما قبض، وضعت رأسه : قالت" . بل الرفيق األعلى : " فذهبت أنظر يف وجهه وإذا بصره قد شخص وهو يقول

االثنني، على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي مع النساء، وكانت وفاته صلى اهللا عليه وسلم يوم 
  .الثنيت عشرة ليلة خلت من ربيع األول، فعلى هذه الرواية يكون يوم وفاته موافقاً ليوم مولده
  وملا مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ارتد أكثر العرب، إِال أهل املدينة ومكة والطائف

ن أسيد بن أيب العيص بن أمية، فإِنه مل يدخلها ردة، وكان عامل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على مكة عتاب ب
فاستخفى عتاب خوفاً على نفسه، فارجتت مكة، وكاد أهلها يرتدون، فقام سهيل بن عمرو على باب الكعبة وصاح 

يا أهل مكة، كنتم آخر من أسلم، فال تكونوا أول من ارتّد، واهللا ليتمن اهللا : بقريش وغريهم، فاجتمعوا إِليه فقال
اهللا عليه الصالة والسالم، فامتنع أهل مكة من الردة، وحكى القاضي شهاب الدين بن  هذا األمر كما قال رسول

كيف ميوت وهو شهيد : فاقتحم مجاعة على النيب صلى اهللا عليه وسلم ينظرون إِليه وقالوا: أيب الدم يف تارخيه قال
إن رسول اهللا مل ميت؛ فتربصوا به ال واهللا ما مات بل رفع كما رفع عيسى، ونادوا على الباب ال تدفنوه؛ ف. علينا

وقيل دفن رسول اهللا صلى اهللا . واهللا الذي ال إِله إِالَ هو لقد ذاق رسول اهللا املوت: حىت خرج عمه العباس وقال
عليه وسلم يوم الثالثاء ثاين يوم موته، وقيل ليلة األربعاء وهو األصح، وقيل بقي ثالثاً مل يدفن، وكان الذي توىل 

ن أيب طالب والعباس والفضل وقثم ابنا العباس وأسامة بن زيد وشقران موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه غسله علي ب
وسلم رضي اهللا عنهم، فكان العباس وابناه يقلبونه وأسامة بن زيد وشقران يصبان املاء وعلي يغسله وعليه قميصه 

ميت، وكفن صلى اهللا عليه وسلم يف ثالثة أثواب،  وهو يقول بأيب أنت وأمي طبت حياً وميتاً، ومل ير منه ما يرى من
ثوبني صحاريني وبرد حربة درج فيها أدراجاً، وصلوا عليه ودفن حتت فراشه الذي مات عليه، وحفر له أبو طلحة 

  .األنصاري ونزل يف قربه علي بن أيب طالب والفضل وقثم أبناء العباس
ون سنة، وقيل مخس وستون سنة، وقيل ستون سنة، واملختار عمره واختلف يف مدة عمره، فاملشهور أنه ثالث وست

أنه بعث ألربعني سنة، وأقام مبكة يدعو إِىل اإلسالم ثالث عشرة سنة وكسراً، وأقام باملدينة بعد اهلجرة قريب عشر 
  .سنني، فذلك ثالث وستون سنة وكسور، وقد مضى ذكره وحتقيقه عند ذكر اهلجرة

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس بالطويل وال بالقصري، : ضي اهللا عنه فقالصفته وصفه علي بن أيب طالب ر
ضخم الرأس، كثّ اللحية، شثن الكفني والقدمني، ضخم الكراديس، مشرباً وجهه محرة، وقيل كان أدعج العني، 

حليته عشرون  مل يشنه اهللا بالشيب، وكان يف مقدم: سبط الشعر، سهل اخلدين، كأن عنقه إِبريق فضة، وقال أنس
شعرة بيضاء، ويف مفرق رأسه شعرات بيض، وروي أنه كان خيضب باحلناء والكتم، وكان بني كتفيه خامت النبوة، 

وهو بضعة ناشزة حوهلا شعر مثل بيضة احلمامة تشبه جسده وقيل كان لونه أمحر، قال القاضي شهاب الدين بن أيب 
: يا رسول اهللا إِين أداوي فدعين أطب ما بكتفك فقال: يف اجلاهلية فقال الدم يف تارخيه املظفري وكان أبو رمثة طبيباً



  .يداريها الذي خلقها
خلقه كان صلى اهللا عليه وسلم أرجح الناس عقالً وأفضلهم رأياً، يكثر الذكر ويقل اللغو دائم البشر، مطيل 

يف احلق سواء، وكان حيب  الصمت لني اجلنب، سهل اخللق، وكان عنده القريب والبعيد، والقوي والضعيف،
املساكني وال حيقر فقرياً لفقره، وال يهاب ملكاً مللكه، وكان يؤلف قلوب أهل الشرف، وكان يؤلف أصحابه وال 

ينفرهم، ويصابر من جالسه وال حييد عنه، حىت يكون الرجل هو املنصرف، وما صافحه أحد فيترك يده حىت يكون 
من قاومه حلاجة، يقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معه حىت يكون  ذلك الرجل هو الذي يترك يده، وكذلك

الرجل هو املنصرف، وكان يتفقد أصحابه، يسأل الناس عما يف الناس، وكان حيب العنز، وجيلس على األرض، 
خرج رسول اهللا صلى اهللا : وكان خيصف النعل، ويرقع الثوب، ويلبس املخصوف، واملرقوع، عن أيب هريرة قال

يه وسلم من الدنيا ومل يشبع من خبز الشعري، وكان يأيت على آل حممد الشهر والشهران ال يوقد يف بيت من عل
  .بيوته نار، وكان قوهتم التمر واملاء، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعصب على بطنه احلجر من اجلوع

  أوالده

من مارّية، وولد إبراهيم يف سنة مثان من اهلجرة يف ذي احلجة،  وكل أوالده عليه السالم من خدجية، إِال إِبراهيم فإِنه
عاش إِبراهيم سنة وعشرة أشهر، وأوالده الذكور من خدجية : وتويف سنة عشر من األشراف للمسعودي قال

 القاسم وبه كان يكىن، والطيب والطاهر وعبد اهللا ماتوا صغاراً، واِإلناث أربع، فاطمة زوج علي رضي اللّه عنهما
وزينب زوج أيب العاص، وفرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينهما باإلسالم، مث ردها إِىل أيب العاص بالنكاح 

  .األول ملا أسلم، ورقية وأم كلثوم تزوج هبما عثمان واحدة بعد أخرى
ل أنه زوجاته وتزوج صلى اهللا عليه وسلم مخس عشرة امرأة، دخل بثالث عشرة، ومجع بني إِحدى عشرة، وقي

دخل بإِحدى عشرة، ومل يدخل بأربع، وتويف عن تسع غري مارية القبطية سريته، والتسع هن عائشة بنت أيب بكر، 
وحفصة بنت عمر، سودة بنت زمعة، وزينب بنت جحش، وميمونِة، وصفية، وجويرية، وأم حبيبة، وأم سلمة 

  .رضي اهللا عنهن
علي بن أيب طالب، وكتب له خالد بن سعيد بن العاص، وأبان بن كّتابه وكان يكتب له عثمان بن عفان أحياناً، و

سعيد، والعال بن احلضرمي، وأول من كتب له أيب بن كعب، وكتب له زيد بن ثابت، وكتب له عبد اهللا بن سعد 
  .بن أيب سرح، وارتد مث أسلم بوم الفتح، وكتب له بعد الفتح معاوية بن أيب سفيان

اهللا عليه وسلم من السالح سيفه املسمى ذا الفقار؛ غنمه يوم بدر، وكان ملنبه بن سالحه وكان لرسول اهللا صلى 
احلجاج السهمي، وقيل لغريه، ومسي ذا الفقار حلفر فيه، وغنم من بين قينقاع ثالثة أسياف، وقدم معه إِىل املدينة ملا 

غنمهما من بين قينقاع، وكان له هاجر سفيان، شهد بأحدمها بدراً، وكان له أرماح ثالثة وثالثة قسي، ودرعان 
  .ترس فيه متثال، فأصبح وقد أذهبه اللّه تعاىل

  عدد غزواته وسراياه
  صلى اهللا عليه وسلم

قيل كانت غزواته تسع عشرة، وقيل ستاً وعشرين، وقيل سبعاً وعشرين غزوة، وآخر غزواته غزوة تبوك، ووقع 
املصطلق وخيرب والفتح وحنني والطائف، وباقي الغزوات مل القتال منها يف تسع وهي بدر وأحد واخلندق وقريظة و

  .جير فيها قتال، وأما السرايا والبعوث فقيل مخس وثالثون وقيل مثان وأربعون



أصحابه قد اختلف الناس فيمن يستحق أن يطلق عليه صحايب، فكان سعيد بن املسيب ال يعد الصحايب إِال من أقام 
م سنة وأكثر، وغزا معه، وقال بعضهم كل من أدرك احللم وأسلم ورأى النيب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

صلى اهللا عليه وسلم، فهو صحايب، ولو أنه صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساعة واحدة، وقال بعضهم ال 
، بأن يثق يكون صحابياً إِال من ختصص به الرسول صلى اهللا عليه وسلم وختصص هو بالرسول صلى اهللا عليه وسلم

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسريرته، ويالزم هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف السفر واحلضر، واألكثر 
هو كل من أسلم ورأى النيب صلى اهللا عليه وسلم وصحبه ولو أقل زمان، وأما عددهم على هذا : على أن الصحايب

ه وسلم سار يف عام فتح مكة يف عشرة آالف مسلم، وسار إِىل حنني القول األخري، فقد روي أنَّ النيب صلى اهللا علي
يف اثين عشر ألفاً، وسار إِىل حجة الوداع يف أربعني ألفاً وأهنم كانوا عند وفاته صلى اهللا عليه وسلم مائة ألف، 

  .وأربعة وعشرين ألفاً

يل فسْباق األنصار أفضل من متأخري وأما مراتبهم فاملهاجرون أفضل من األنصار على اِإلمجال، وأما على التفض
املهاجرين، وقد رتب أهل التواريخ والصحابة على طبقات، فالطبقة األوىل أول الناس إِسالماً كخدجية وعلي وزيد 

الطبقة الثانية أصحاب دار الندوة، وفيها . وأيب بكر الصديق رضي اهللا عنهم ومن تالهم ومل يتأخر إِىل دار الندوة
الطبقة الثالثة املهاجرون إىل احلبشة، الرابعة أصحاب العقبة األوىل وهم سباق األنصار، . هللا عنهأسلم عمر رضي ا

اخلامسة أصحاب العقبة الثانية، السادسة أصحاب العقبة الثالثة وكانوا سبعني، السابعة املهاجرون الذين وصلوا إِىل 
جده، الثامنة أهل بدر الكربى، التاسعة الذين هاجروا النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد هجرته وهو بقباء قبل بناء مس

بني بدر واحلديبية، العاشرة أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا باحلديبية حتت الشجرة، احلادية عشرة الذين هاجروا 
 عليه بعد احلديبية وقبل الفتح، الثانية عشرة الذين أسلموا يوم الفتح، الثالثة عشرة صبيان أدركوا النيب صلى اهللا

وسلم ورأوه، ومن الصحابة أهل الصفة وكانوا أناساً فقراء ال منازل هلم وال عشائر، ينامون على عهد رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد ويظلون فيه، وكان صفة املسجد مثواهم فنسبوا إِليها، وكان إِذا تعشى رسول اهللا 

معه، ويفرق منهم طائفة على الصحابة ليعشوهم، وكان من صلى اهللا عليه وسلم يدعو منهم طائفة يتعشون 
  .مشاهريهم أبو هريرة وواثلة بن األسقع وأبو ذر رضي اهللا عنهم

  خرب األسود العنسي

ويف مدة مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قتل األسود العنسي، وامسه عيهلة بن كعب، ويقال له ذو اخلمار، 
ر، وكان األسود املذكور يشعبذُ وُيري اجلهال األعاجيب، ويسيب مبنطقه قلب من ألنه كان يقول يأتيين ذو مخا

يسمعه، وهو ممن ارتد وتنبأ من الكذابني، وكاتبه أهل جنران، وكان هناك من املسلمني عمرو بن حزم وخالد بن 
صنعاء فملكها، وصفي  سعيد بن العاص، فأخرجهما أهل جنران وسلمومها إِىل األسود، مث سار األسود من جنران إِىل

له ملك اليمن واستفحل أمره وكان خليفته يف مذحج عمرو بن معدي كرب، فلما بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم ذلك بعث رسوالً إىل األبناء وأمرهم أن خياذلوا األسود إما غيلة وإما مصادمة، وأن يستنجدوا رجاالً من محري 

قيس بن عبد يغوث، فاجتمع به مجاعة ممن كاتبهم رسول اهللا صلى اهللا عليه ومهذان، وكان األسود قد تغري على 
واهللا إِنه : وسلم، وحتدثوا معه يف قتل األسود فوافقهم، واجتمعوا بامرأة األسود، وكان األسود قد قتل أباها فقالت

ونقبوا عليه البيت، ألبغض الناس إيلّ، ولكن احلرس حميطون بقصره، فانقبوا عليه البيت، فواعدوها على ذلك 
: ودخل عليه شخص امسه فريوز، فقتل األسود وأحز رأسه فخار خوار الثور، فابتدر احلرس الباب، فقالت زوجته



أشهد أن حممداً رسول اهللا، وأن عيهلة كذاب، وكتب : هذا النيب يوحى إِليه، فلما طلع الفجر، أمروا املؤذن فقال
، فورد اخلرب من السماء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأعلم أصحابه أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك

بقتل األسود املذكور، ووصل الكتاب بقتل األسود يف خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه، فكان كما أخرب به رسول اهللا 
ها الناس إِين قد أي: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: صلى اهللا عليه وسلم، وروى عبد اهللا بن أيب بكر

رأيت ليلة القدر، مث انتزعت مين، ورأيت يف يدي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا، فأولتهما هذين 
" الكذابني صاحب اليمامة وصاحب صنعاء، ولن تقوم الساعة حىت خيرج ثالثون دجاالً كل منهم يزعم أنه نيب 

لى اهللا عليه وسلم بيوم وليلة، وكان من أول خروج األسود إِىل وكان قتل األسود املذكور قبل وفاة رسول اهللا ص
أن قتل أربعة أشهر، وأما صاحب اليمامة فهو مسيلمة الكذاب، وسنذكر خربه ومقتله يف خالفة أيب بكر رضي اهللا 

  .عنه
  أخبار أيب بكر الصديق وخالفته

  رضي اهللا عنه

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مات علوت : من قال: ملا قبض اهللا نبيه، قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
وما حممد إِال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإِن مات " رأسه بسيفي هذا، وإمنا ارتفع إِىل السماء، فقرأ أبو بكر 

عمر فرجع القوم إِىل قوله وبادروا سقيفة بين ساعدة، فبايع "  ١٤٤: آل عمران" " أو قتل انقلبتم على أعقابكم 
أبا بكر رضي اهللا عنهما، وانثال الناس عليه يبايعونه، يف العشر األوسط من ربيع األول سنة إِحدى عشرة، خال 

مجاعة من بين هاشم والزبري وعتبة بن أيب هلب وخالد بن سعيد ابن العاص واملقداد بن عمرو وسلمان الفارسي وأيب 
  :لوا مع علي بن أيب طالب، وقال يف ذلك عتبة بن أيب هلبذر وعمار بن ياسر والرب بن عازب وأيب بن كعب وما

  عن هاشم مث منهم عن أيب حسن... ما كنت أحسب أن األمر منصرف 
  وأعلم الناس بالقرآن والسنن... عن أول الناس إِمياناً وسابقه 
  جربيل عون له يف الغسل والكفن... وآخر الناس عهداً بالنيب من 

  وليس يف القوم ما فيه من احلسن... به من فيه ما فيهم ال ميترون 
وكذلك ختلف عن بيعة أيب بكر أبو سفيان من بين أمية مث إن أبا بكر بعث عمر بن اخلطاب إِىل علي ومن معه 

فأقبل عمر بشيء من نار على أن يضرم . إِن أبوا عليك فقاتلهم: ليخرجهم من بيت فاطمة رضي اهللا عنها، وقال
نعم، أو تدخلوا فيما : إِىل أين يا ابن اخلطاب؟ أجئت لتحرق دارنا؟ قال: ي اهللا عنها وقالتالدار، فلقيته فاطمة رض

دخل فيه األمة فخرج علي حىت أتى أبا بكر فبايعه، كذا نقله القاضي مجال الدين بن واصل، وأسنده إِىل ابن عبد 
تت فاطمة، وذلك بعد ستة أشهر ملوت مل يبايع علي أبا بكر حىت ما: وروى الزهري عن عائشة قالت. ربه املغريب

ما نفسنا : أبيها صلى اهللا عليه وسلم، فأرسل علي إِىل أيب بكر رضي اهللا عنهما فأتاه يف منزله فبايعه وقال علي
  .عليك ما ساقه اهللا إِليك من فضل وخري ولكنا نرى أنّ لنا يف هذا األمر شيئاً فاستبددت به دوننا، وما ننكر فضلك

بو بكر كان أسامة بن زيد مربزاً، وكان عمر بن اخلطاب من مجلة جيش أسامة علي ما عينه رسول اهللا وملا توىل أ
إِن األنصار تطلب رجال أقدم سناً من أسامة، فوثب أبو بكر وكان : صلى اهللا عليه وسلم، فقال عمر أليب بكر

اهللا وتأمرين أن أعزله، مث خرج أبو بكر ثكلتك أمك يا ابن اخلطاب، استعمله رسول : جالساً وأخذ بلحية عمر وقال
يا خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه : معسكر أسامه، وأشخصهم، وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب، فقال له أسامة



واهللا ال تنزل وال ركبت، وما علي أن أغرب قدمي ساعة يف سبيل اهللا، : وسلم واهللا لتركنب أو ألنزلن، فقال أبو بكر
  .إِن رأيت أن تعينين بعمر فافعل، فأذن أسامة لعمر باملقام: جوع قال أبو بكر ألسامةوملا أراد الر

ويف أيام أيب بكر ادعت سجاح بنت احلارث بن سويد التميمية النبوة، واتبعها بنو متيم وأخواهلا من تغلب وغريهم 
أبعدي أصحابك، : ل هلامن بين ربيعة، وقصدت مسيلمة الكذاب، وملا وصلت إِليه قصدت االجتماع به، فقا

أمل تر إىل ربك كيف : له ماذا أوحي إِليك؟ فقال: ففعلت، فنزل وضرب هلا قبة وطيبها بالبخور واجتمع هبا، وقالت
أمل تر أن اهللا : قال. وما أنزل اهللا عليك أيضاً: قالت. من بني صفاق وغشى. أخرج منها نسمة تسعى. فعل باحلبلى

. فينتجن لنا إنتاجاً. مث خنرج ما شئنا إِخراجاً. رجال هلن أزواجاً، فتوجل فيهن إِيالجاًوجعل ال. خلق النساء أفواجاً
  :فقال هلا. نعم: هل لك أن أتزوجك؟ قالت: أشهد أنك نيب، فقال: فقالت

  فقد هيي لك املضجع... أال قومي إىل النيك 
  وإن شئت ففي املخدع... فإِن شئت ففي البيت 

  شئت على أربع وإن... وإن شئت سلقناَك 
  وإن شئت به أمجع... وإنْ شئِت بثلثيه 

بذلك أُوحي إِيل، فأقامت عنده مث انصرفت إِىل قومها، ومل تزل سجاح يف : فقال. بل به أمجع يا رسول اهللا: فقالت
أخواهلا من تغلب حىت نفاهم معاوية عام بويع فيه، فأسلمت سجاح وحسن إِسالمها، وانتقلت إِىل البصرة وماتت 

  .هبا

ويف أيام أيب بكر قتل مسيلمة الكذاب، وكان أبو بكر قد أرسل إىل قتاله جيشاً، وقدَّم عليهم خالد بن الوليد، 
فجرى بينهم قتال شديد وآخره انتصر املسلمون وهزموا املشركني، وقتل مسيلمة الكذاب، قتله وحشي باحلربة 

كه يف قتله رجل من األنصار، وكان مقام مسيلمة باليمامة، اليت قتل هبا محزة عم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وشار
وكان مسيلمة قد قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد بين حنيفة فأسلم؛ مث ارتد وادعى النبوة استقالالً، مث 

ين مشاركة مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقتل من املسلمني يف قتال مسيلمة مجاعة من القّراء من املهاجر
واألنصار، وملا رأى أبو بكر كثرة من قتل أمر جبمع القرآن من أفواه الرجال وجريد النخل واجللود، وترك ذلك 

املكتوب عند حفصة بنت عمر زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، وملا توىل عثمان ورأى اختالف الناس يف القرآن، 
  .ىل األمصار وأبطل ما سواهاكتب من ذلك املكتوب الذي كان عند حفصة نسخاً وأرسلها إ

ويف أيام أيب بكر منعت بنو يربرع الزكاة، وكان كبريهم مالك بن نويرة، وكان ملكاً فارساً مطاعاً شاعراً قدم على 
النيب صلى اهللا عليه وسلم وأسلم، فواله صدقه قومه، فلما منع الزكاة أرسل أبو بكر إِىل مالك املذكور خالد بن 

أما علمت أن الصالة والزكاة معاً؛ ال : فقال خالد: أنا آيت بالصالة دون الزكاة: كاة، فقال مالكالوليد يف معىن الز
أوما تراه لك صاحبا؟ واهللا لقد : قال خالد. قد كان صاحبكم يقول ذلك: تقبل واحدة دون األخرى فقال مالك

: أو بذلك أمرك صاحبك؟ قال: ل لهفقا. إِين قاتلك: مهمت أن أضرب عنقك، مث جتاوال يف الكالم فقال له خالد
فقال . وهذه بعد تلك، وكان عبد اهللا بن عمر وأبو قتادة األنصاري حاضرين، فكلما خالداً يف أمره، فكره كالمهما

ال أقالين اهللا إِنْ أقلتك، وتقدم إِىل ضرار : فقال خالد. يا خالد، ابعثنا إىل أيب بكر فيكون هو الذي حيكم فينا: مالك
: هذه اليت قتلتين، وكانت يف غاية اجلمال، فقال خالد: ر بضرب عنقه، فالتفت مالك إِىل زوجته وقال خلالدبن األزو

فضرب عنقه . يا ضرار اضرب عنقه: أنا على اإلسالم، فقال خالد: فقال مالك. بل اهللا قتلك برجوعك عن اإلسالم
إِنه اشتراها من الفيء وتزوج هبا، : امرأته؛ قيل وجعل رأسه اثفية القدر، وكان من أكثر الناس شعراً، وقبض خالد



: احضرا النكاح فأبيا، وقال له ابن عمر: وقيل إِهنا اعتدت بثالث حيض وتزوج هبا، وقال البن عمر وأليب قتادة
  :ويف ذلك يقول أبو منري السعدي. نكتب إِىل أيب بكر ونعلمه بأمرها وتتزوج هبا، فأىب وتزوجها

  تطاول هذا الليل من بعد مالك... لسنابك أال قل حلي أوطؤا با
  وكان له فيها هوى قبل ذلك... قضى خالد بغياً عليه بعرسه 

  عنان اهلوى عنها وال متمالك... فأمضى هواه خالد غري عاطف 
  إِىل غري أهل هالكاً يف اهلوالك... فأصبح ذا أهل وأصبح مالك 

. ما كنت أرمجه؛ فإِنه تأول فأخطأ: ن خالداً قد زىن فارمجه، قالإِ: وملا بلغ ذلك أبا بكر وعمر، قال عمر أليب بكر
قال فاعزله، قال ما كنت أغمد سيفاً سله اهللا . ما كنت أقتله فإِنه تأول فأخطأ: فإِنه قد قتل مسلماً فاقتله، قال: قال

ة، فمن ذلك قصيدة متمم وملا بلغ متمم بن نويرة أخا مالك املذكور مقتل أخيه، بكاه وندبه باألشعار الكثري. عليهم
  :العينية املشهورة اليت منها

  من الدهر حىت قيل لن نتصدعا... وكنا كندماين جذمية حقبة 
  أصاب املنايا رهط كسرى وتبعا... وعشنا خبري يف احلياة وقبلنا 

  اجتماع مل نبت ليلة معا... فلما تفرقنا كأين ومالكاً لطول 
  .مان على اجلزيةويف أيام أيب بكر فتحت احلرية باأل

مث دخلت سنة اثنيت عشرة وسنة ثالثة عشرة فيها كانت وقعة الريموك، وهي الوقعة العظيمة اليت كانت سبب فتوح 
الشام، وكانت سنة ثالث عشرة للهجرة، وكان هرقل إذ ذاك حبمص فلما بلغه هزمية الروم بالريموك رحل عن 

د بن الوليد وأبو عبيدة من رقعة الريموك قصدا بصرى، فجمع محص؛ وجعلها بينه وبني املسلمني، وملا فرغ خال
  .صاحب بصرى اجلموع للملتقى، مث إِن الروم طلبوا الصلح؛ فصوحلوا على كل رأس دينار وجريب حنطة

  وفاة أيب بكر

  رضي اهللا عنه

: دة فقال احلارثوقد اختلف يف سبب موته، فقيل إِن اليهود مسته يف أرز، وقيل يف حسوٍ فأكل هو واحلارث بن كل
أكلنا طعاماً مسموماً ُسم سنة، فماتا بعد سنة، وعن عائشة رضي اهللا عنها، أنه اغتسل وكان يوماً بارداً، فحم مخسة 
عشر يوماً ال خيرج إىل الصالة، وأمر عمر أن يصلي بالناس، وعهد باخلالفة إِىل عمر، مث تويف يف مساء ليلة الثالثاء 

ن بقني من مجادى اآلخر، سنة ثالث عشرة، فكانت خالفته سنتني وثالثة أشهر وعشر بني املغرب والعشاء لثما
ليال، وعمره ثالث وستون سنة، وغسلته زوجته أمساء بنت عميس، ومحل على السرير الذي محل عليه رسول اهللا 

نرب، وأوصى أن صلى اهللا عليه وسلم، وصلى عليه عمر يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني القرب وامل
يدفن إِىل جنب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فحفر له وجعل رأسه عند كتفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

وكان حسن القامة؛ خفيف العارضني؛ معروق الوجه؛ غائر العينني؛ ناتئ اجلبهة؛ أحىن؛ عاري األشاجع؛ خيضب 
  .باحلناء والكتيم

  خالفة عمر بن اخلطاب

  بن عبد العزى رضي اهللا عنه بن نفيل



يا أيها الناس، : بويع باخلالفة يف اليوم الذي مات فيه أبو بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنه، وأول خطبة خطبها قال
واهللا ما فيكم أحداً أقوى عندي من الضعيف مب حىت آخذ احلق له، وال أضعف عندي من القوي حىت آخذ احلق 

عزل خالد بن الوليد عن اِإلمرة، ووىل أبا عبيدة على اجليش والشام، وأرسل بذلك مث أول شيء أمر به أن . منه
  .وكان أبو بكر خياطب خبليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. إِليهما، وهو أول من مسيَّ بأمري املؤمنني

توما وباب شرقي، مث سار أبو عبيدة ونازل دمشق، وكانت منزلته من جهة باب اجلابية، ونزل خالد من جهة باب 
ونزل عمرو بن العاص بناحية أخرى، وحاصرومها قريباً من سبعني ليلة، وفتح خالد ما يليه بالسيف، فخرج أهل 
دمشق وبذلوا الصلح أليب عبيدة من اجلانب اآلخرة وفتحوا له الباب، فأمنهم ودخل والتقى مع خالد يف وسط 

  .يامه فتح العراقالبلد، وبعث أبو عبيدة بالفتح إِىل عمر، ويف أ
مث دخلت سنة أربع عشرة، فيها يف احملرم أمر عمر ببناء البصرة، فاختطت، وقيل يف سنة مخس عشرة، وفيها تويف 

  .أبو قحافة أبو أيب بكر الصديق وعمره سبع وتسعون سنة، وكانت وفاته بعد وفاة ابنه أيب بكر
لت سنة مخس عشرة فيها فتحت محص بعد دمشق؛ بعد حصار طويل، حىت طلب الروم الصلح، فصاحلهم أبو مث دخ

عبيدة على ما صاحل أهل دمشق، مث سار إِىل محاة، قال القاضي مجال الدين ابن واصل رمحه اهللا تعاىل يف التاريخ 
وقد وجدت ذكرها : الم مدينة عظيمة، قالإِن محاة كانت يف زمن داود وسليمان عليهما الس: الذي نقلنا هذا منه

يف أخبار داود وسليمان يف كتاب أسفار امللوك الذي بأيدي اليهود، وكذلك كانت يف زمن اليونان، إِال أهنا يف زمن 
الفتوح وقبله كانت صغرية هي وشريز، وكانا من عمل محص، وكانت حِمص كرسي مملكة هذه البالد، وقد 

  :يدته اليت أوهلاذكرمها امرؤ القيس يف قص
  مسا لك شوق بعدما كان اقصرا

  :ويقول من مجلتها
  عشية جاوزنا محاة وشيزرا... تقطع أسباب اللبانة واهلوى 

محاة شيزر قريتان من قرى محص، وملا وصل أبو ُعبيدة إِىل محاة خرجت الروم اليت هبا إِليه : قال بعض الشراح
م، واخلراج على أرضهم، وجعل كنيستهم العظمى جامعاً، وهو يطلبون الصلَح، فصاحلهم على اجلزية لرؤوسه

جامع السوق األعلى من محاة، مث جدد يف خالفة املهدي من بين العباس، وكان على لوح منه مكتوب أنه جدد من 
خراج محص، مث سار أبو عبيدة إِىل شيزر فصاحله أهلها على صلح أهل محاة، وكذلك صاحل أهل املعرة، وكان يقال 

ا معرة محص، مث قيل هلا معرة النعمان بن بشري األنصاري، ألهنا كانت مضافة إِليه مع محص يف خالفة معاوية، مث هل
سار أبو عبيدة إِىل الالذقية ففتحهما عنوة، وفتح جبلة وطرطوس، مث سار أبو عبيدة إِىل قنسرين وكانت كرسي 

أعمال قنسرين، وملا نازهلا أبو عبيدة وخالد بن الوليد، اليوم إِىل حلب، وكانت حلب من مجلة . اململكة املنسوبة
كان هبا مجع عظيم من الروم، فجرى بينهم قتال شديد انتصر فيه املسلمون، مث بعد ذلك طلب أهلها الصلح على 

مث فتح بعد ذلك حلب وإنطاكية ومنبج ودلوك وسرمني . صلح أهل محص، فأجاهبم على أن خيربوا املدينة، فخربت
وعزاز، واستوىل على الشام من هذه الناحية، مث سار خالد إِىل مرعش ففتحها وأجلى أهلها وأخرهبا، وفتح  وتنزين

حصن احلدث، ويف هذه السنة ملا فتحت هذه البالد وهي سنة مخس عشرة وقيل ست عشرة، أيس هرقل من الشام 
السالم عليك يا : التفت إِىل الشام وقالوسار إِىل قسطنطينية من إثرها، وملا سار هرقل على نشر من األرض، مث 

سوريا، سالم ال اجتماع بعده، وال يعود إِليك رومي بعدها إِال خائفاً، حىت يولد لولد املشؤوم وليته مل يولد، فأجل 
فتحت قيسارية وصبصطية، وهبا قرب حيىي بن زكريا، ونابلس واللد ويافا، وتلك البالد . فعله فتنته على الروم، مث



  .امجيعه
وأما بيت املقدس فطال حصاره، وطلب أهله من أيب عبيدة أن يصاحلهم على صلح أهل الشام، بشرط أنْ يكون 

عمر بن اخلطاب متويل أمر الصلح، فكتب أبو عبيدة إىل عمر بذلك، فقدم عمر رضي اهللا عنه إىل القدس وفتحها، 
  .واستخلف على املدينة علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

السنة أعين سنة مخس عشرة، وضع عمر بن اخلطاب الدواوين، وفرض العطاء للمسلمني، ومل يكن قبل ويف هذه 
فامتنع وبدأ بالعباس عم رسول اهللا صلى اهللا عليه . ابدأ بنفسك: كان ذلك سنة عشرين، فقيل له: ذلك، وقيل

اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  وسلم، ففرض له مخسة وعشرين ألفاً، مث بدأ باألقرب فاألقرب من رسول من رسول
وفرض ألهل بدر مخسة آالف مخسة آالف، وفرض ملن بعدهم إِىل احلديبية وبيعة الرضوان أربعة آالف أربعة آالف، 

مث ملن بعدهم ثالثة آالف ثالثة آالف، وفرض ألهل القادسية وأهل الشام ألفني ألفني، وفرض ملن بعد القادسية 
  .فهم مخس مائَه مخس مائة، مث ثالمثائة ثالمثائة مث مائتني ومخسني مائتني ومخسنيوالريموك ألفاً ألفاً، ولرواد

وكان يف هذه السنة أعين سنة مخس عشرة وقعة القادسية، وكان املتويل حلرب األعاجم فيها سعد بن أيب وقاص، 
، فكان اليوم األول يوم وكان مقدم العجم رستم، وجرى بني املسلمني وبني األعاجم إِذ ذاك قتال عظيم دام أياماً

أغواث، مث يوم غماس، مث ليلة اهلرير، لتركهم الكالم فيها، وإمنا كانوا يهرون هريراً حىت أصبح الصباح، ودام 
القتال إىل الظهرية، وهبت ريح عاصفة، فأكل الغبار على املشركني فانكسروا، وانتهى القعقاع وأصحابه إِىل سرير 

استظل حتت بغال عليها مال وصلت من كسرى للنفقة، فلما شدوا على رستم هرب، رستم، وقد قام رستم عنه، و
قتلت : وحلقه هالل بن علقمة، فأخذ برجله وقتله، مث جاء به حىت ُرمي به بني أرجل البغال، وصعد السرير ونادى

 دجلة، على هنر رستم ورب الكعبة، ومتت اهلزمية على العجم، وقتل منهم ما ال حيصى، مث ارحتل سعد ونزل غريب
هذا أبيض كسرى، : شري، قبالة مدائن كسرى، وديوانه املشهور، وملا شاهد املسلمون إيوان كسرى، كربوا وقالوا

  .هذا ما وعد اهللا ورسوله

مث دخلت سنة ست عشرة وأقام سعد على هنر شري إِىل أيام من صفر، مث عربوا دجلة، وهربت الفرس من املدائن 
د جرد قد قدم عياله إِىل حلوان، وخرج هو ومن معه مبا قدروا عليه من املتاع، ودخل حنو حلوان، وكان يز

املسلمون املدائن، وقتلوا كل من وجدوه، واحتاطوا بالقصر األبيض، ونزل به سعد، واختذوا إِيران كسرى مصلى، 
 بغالً وقع يف املاء فوجد واحتاطوا على أموال من ذهب واآلنية والثياب، خترج عن اإلحصاء، وأدرك بعض املسلمني

. عليه حلية كسرى، من التاج واملنطقة والدرع، وغري ذلك، كله مكلل باجلوهر، ووجدوا أشياء يطول شرحها
وكان لكسرى بساط طوله ستون ذراعاً يف ستني ذراعاً، وكان على هيئة روضة، قد صورت فيه الزهور باجلوهر 

ابه منه، وبعث به إِىل عمر، فقطعه عمر وقسمه بني املسلمني، على قضبان الذهب، فاستوهب سعد ما خيص أصح
  .فأصاب علي بن أيب طالب منه قطعة، فباعها بعشرين ألف درهم

وأقام سعد باملدائن، وأرسل جيشاً إىل جلوالء وكان قد اجتمع هبا الفرس، فانتصر املسلمون، وقتلوا من الفرس ما 
جلوالء، وكان يزد جرد حبلوان، فسار عنها وقصدها املسلمون واستولوا ال حيصى، وهذه الوقعة هي املعروفة بوقعة 
  .مث فتحوا ما سبذان عنوة، وكذلك قرقيسيا. عليها مث فتح املسلمون تكريت واملوصل

ويف هذه السنة أعين سنة ست عشرة للهجرة، قدم جبلة بن األيهم على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، فتلقاه 
ودخل يف زي حسن، وبني يديه جنائب مقادة، ولبس أصحابه الديباج، مث خرج عمر إِىل احلج مجاعة من املسلمني، 

يف هذه السنة فحج جبلة معه، فبينما جبلة طائفاً إِذ وطئ رجل من فزازة على إِزاره، فلطمه جبلة فهشم أنفه، فأقبل 



كيف ذلك وأنا : مك، فقال جبلةافتد نفسك وإال أمرته أن يلط: الفزاري إِىل عمر وشكاه، فأحضره عمر وقال
كنت أظن أين : فقال جبلة. إِن اإلسالم مجعكما وسوى بني امللك والسوقة يف احلد: ملك وهو سوقة، فقال عمر
. إِن تنصرت ضربت عنقك: فقال عمر. فقال جبلة أتنصر. دع عنك هذا: فقال عمر. باإلسالم أعز مين يف اجلاهلية

فلما جاء الليل سار جبلة خبيله ورجاله إِىل الشام، مث صار إِىل القسطنطينية، وتبعه  فقال أنظرين ليليت هذه، فأنظره،
  :مخس مائة رجل من قومه، فتنصروا عن آخرهم، وفرح هرقل هبم وأكرمه، مث ندم جبلة على فعله ذلك وقال

  وما كان فيها لو صربت هلا ضرر... تنصرت األشراف ِمْن عار لطمة 
  وبعت هلا العَني الصحيحة بالعوْر... وة تكنفَين فيها جلاج وخن

  رجعت إِىل القولِ الذي قاله عمْر... فيا ليَت أمي مل تلدين وليتين 
وكان قد مضى رسول عمر إىل هرقل، وشاهد ما هو فيه جبلة من النعمة، فأرسل جبلة مخس مائة دينار حلسان ابن 

  :هاثابت، وأوصلها عمر إليه، ومدحه حسان ابن ثابت بأبيات من
  مل يعرُّهم أباؤهم باللوم... إِن ابن جفنة من بقية معشرِ 
  كال وال متنصراً بالروم... مل ينسين بالشام إذ َهو رهبا 

  إِال كبعض عطية املذموم... يعطي اجلزيل وال يراه عنده 
مبكة عشرين مث دخلت سنة سبع عشرة فيها اختطت الكوفة، وحتّول سعد إليها، ويف هذه السنة اعتمر عمر وأقام 

ليلة، ووسع يف املسجد احلرام، وهدم منازل قوم أبوا أن يبيعوها، وجعل أمثاهنا يف بيت املال، وتوج أم كلثوم بنت 
  .علي ابن أيب طالب، وأمها فاطمة رضي اهللا عنهما

ة العلّية اليت ويف هذه السنة كانت واقعة املغرية بن شعبة، وهي أن املغرية كان عمر قد واله البصرة، وكان يف قبال
أبو بكرة موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأخوه ألمه زياد بن أبيه، : فيها املغرية بن شعبة، علية فيها أربعة وهم

ونافع بن كلدة، وشبل بن معبد، فرفعت الريح الكوة عن العلية، فنظروا إِىل املغرية وهو على أم مجيل بنت األرقم 
املغرية، فكتبوا إىل عمر بذلك، فعزل املغرية واستقدمه مع الشهود، ووىل  بن عامر بن صعصعة، وكانت تغشى

البصرة أبا موسى األشعري، فلما قدم إِىل عمر، شهد أبو بكرة ونافع وشبل على املغرية بالزنا، وأما زياد بن أبيه فلم 
 به رجال من أصحاب أرى رجالً أرجو أن ال يفضح اهللا: يفصح شهادة الزنا، وكان عمر قد قال، قبل أن يشهد

رأيته جالساً بني رجلي امرأة ورأيت رِجلني مرفوعتني كأذين محار، : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال زياد
: فقال. ال: فقال عمر هل رأيت امليل يف املكحلة؟ قال. ونفساً يعلو وإستاً تنبو عن ذكر، وال أعرف ما وراء ذلك

فأمر عمر بالثالثة الذين شهدوا بالزنا أن حيدوا حد القذف، فجلدوا، . أشبههاولكن . ال: هل تعرف املرأة؟ قال
  .وكان زياد أخا أيب بكرة ألمه، فلم يكلمه أبو بكرة بعدها

وفيها فتح املسلمون األهواز، وكان قد استوىل عليها اهلرمزان، وكان من عظماء الفرس، مث فتحوا رام هرمز، 
، وحاصروه، فطلب الصلح على حكم عمر، فأنزل على ذلك، وأرسلوا به إِىل وتستر وحتصن اهلرمزان يف القلعة

عمر ومعه وفد، منهم أنس بن مالك، واألحنف بن قيس، فلما وصلوا به إِىل املدينة، ألبسوه كسوته من الديباج 
فسألوا  املذهب، ووضعوا على رأسه تاجه وهو مكلل بالياقوت، لرياه عمر واملسلمون، فطلبوا عمر فلم جيدوه،

فأين : قال. هوذا: قالوا: أين هو عمر: عنه، فقيل جالس يف املسجد، فأتوه وهو نائم فجلسوا دونه، فقال اهلرمزان
احلمد : حرسه وحجابه، قالوا ليس له حارس وال حاجب، واستيقظ عمر على جلبة الناس، فنظر إِىل اهلرمزان وقال

كيف رأيت : ما عليه، فنزعوه وألبسوه ثوباً ضيقاً، فقال له عمرهللا الذي أذل باإلسالم هذا وأشباهه وأمر بنزع 



حنن وإياكم يف اجلاهلية ملا خلى اهللا بيننا وبينكم غلبناكم، وملا كان اهللا : عاقبة الغدر، وعاقبة أمر اهللا، فقال اهلرمزان
  .اآلن معكم غلبتمونا

ال بأس عليك : تقتلين ولنا أشرب، فقال عمر أخاف أن: ودار بينهما الكالم، وطلب اهلرمزان ماء فأيت به، فقال
إِنك أمنته بقولك ال بأس عليك إِىل أن : حىت تشرب، فرمى باإلناء فانكسر، فقصد عمر قتله، فقالت الصحابة

  .تشرب، ومل يشرب ذلك املاء، وآخر األمر أنّ اهلرمزان أسلم وفرض له عمر ألفني
واحلجاز قحط عظيم، فكتب عمر إِىل سائر األمصار يستعينهم، مث دخلت سنة مثاين عشرة فيها حصل يف املدينة 

فكان ممن قدم عليه، أبو عبيدة من الشام، بأربعة آالف راحلة من الزاد، وقسم عمر ذلك على املسلمني، حىت 
رخص الطعام باملدينة، وملا اشتد القحط، خرج عمر ومعه العباس ومجع الناس واستسقى مستشفعاً بالعباس، فما 

  .الناس حىت تداركت السحب وأمطروا، وأقبل الناس يتمسحون بأذيال العباس رضي اهللا عنهرجع 
ويف هذه السنة أعين سنة مثان عشرة، كان طاعون عم الناس بالشام، مات به أبو عبيدة بن اجلراح، وامسه عامر بن 

دة على الناس معاذ بن جبل عبد اهللا بن اجلراح الفهري، أحد العشرة املشهود هلم باجلنة، واستخلف أبو عبي
األنصاري، فمات أيضاً بالطاعون، واستخلف عمرو بن العاص، ومات من الناس يف هذا الطاعون مخسة وعشرون 

  .ألف نفس، فطال مكثه شهراً، وطمع العدو يف املسلمني، وأصاب بالبصرة مثله
  .ىل املدينة يف ذي القعدةويف هذه السنة سار عمر إِىل الشام فقسم مواريث الذين ماتوا مث رجع إِ

مث دخلت سنة تسع عشرة وسنة عشرين فيها فتحت مصر واإلسكندرية على يد عمرو بن العاص والزبري بن 
العوام، فنازال عني مشس، وهي بقرب املطرية، وكان هلا مجعهم، ففتحاها، وبعث عمرو بن العاص أبرهة بن الصباح 

عمرو مبصر اآلن واختطت مصر، وبين موضع الفسطاط اجلامع  إىل الفرماء، وضرب عمرو فسطاطه موضع جامع
  .املعروف جبامع عمرو بن العاص

مث توجه إِىل اِإلسكندرية ففتحها عنوة بعد قتال كثري، وفيها أعين سنة عشرين تويف بالل بن رباح مؤذن رسول اهللا 
مولدي احلبشة، أسلم بعد إِسالم أيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو موىل أيب بكر الصديق، واسم أمه محامة، وهو من 

بكر الصديق، ومل يؤذن بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فطلب من أيب بكر أن يرسله إِىل اجلهاد، فسأله أبو 
بكر أن يقيم معه فأقام معه حىت توىل عمر، فسأله عمر ذلك، فأىب بالل وسار إِىل دمشق وأقام هبا حىت مات ودفن 

  .عند الباب الصغري
مث دخلت سنة إِحدى وعشرين فيها كانت وقعة هناوند مع األعاجم وكان قد اجتمعوا يف مائة ومخسني ألفاً 

ومقدمهم الفريزان، فجرى بينهم وبني املسلمني حروب كثرية آخرها أن املسلمني هزموا األعاجم وأفنوهم قتالً، 
وجد بغاالً حمملة عسالً، فلم يقدر على املضي، وهرب الفريزان مقدم جيش األعاجم، فلما وصل إِىل ثنية مهذان، 

  .فنزل عن فرسه وهرب يف اجلبل، فتبعه القعقاع راجالً وقتله فقال املسلمون إِن هللا جنداً من عسل
ويف هذه السنة تويف خالد بن الوليد، واختلف يف . ويف هذه السنة فتحت الدينور والصيمرية ومهذان وأصفهان

  .قيل باملدينةموضع قربه، فقيل حبمص، و
  .مث دخلت سنة اثنتني وعشرين فيها فتحت أذربيجان والري وجرجان فزوين وزجنان وطربستان

وفيها سار عمرو بن العاص إِىل برقة، فصاحله أهلها على اجلزية، مث سار إِىل طرابلس الغرب، فحاصرها وفتحها 
  .عنوة

وافتتح هراة عنوة، مث سار إِىل مرو روز، وكتب ويف هذه السنة غزا األحنف بن قيس خراسان، وحارب يزد جرد 



يزد جرد إِىل ملك الترك يستمده، وإىل ملك الصغد وإىل ملك الصني يستمدمها، واهنزم يزد جرد إىل بلخ مث سار 
إِليه املسلمون فهزموه، وعرب يزد جرد هنر جيحون، مث إِن يزد جرد اختلف هو وعسكره، فإِنه أشار باملقام مع 

ار عسكره مبصاحلة املسلمني والدخول يف حكمهم، فأىب يزد جرد ذلك، فطرده عسكره، وأخذوا الترك، وأش
خزانته، وسار يزد جرد مع الترك يف حاشيته، وأقام بفرغانة زمن عمر كله، وبقي عسكره يف أماكنهم وصاحلوا 

  .املسلمني
أبا املنذر، أحد كتاب الوحي لرسول  وفيها تويف أيب بن كعب بن قيس، وهو من ولد مالك بن النجار، وكان يكىن

اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو الذي أمر اهللا تعاىل رسوله عليه السالم أن يقرأ القرآن على أيب بن كعب املذكور، 
أقرأ أميت أُيب بعدي، وقيل مات يف سنة ثالثني يف خالفة عثمان، مث دخلت : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ينسنة ثالث وعشر
  مقتل عمر

  رضي اهللا عنه

ويف هذه السنة طعن أبو لؤلؤة وامسه فريوز عبد املغرية بن شعبة عمَر بن اخلطاب وهو يف الصالة، خبنجر يف 
خاصرته، وحتت سرته، وذلك لست بقني من ذي احلجة من السنة املذكورة، وتويف يوم السبت سلخ ذي احلجة، 

عشرين، وكانت مدة خالفته عشر سنني وستة أشهر ومثانية أيام، ودفن ودفن يوم األحد هالل احملرم سنة أربع و
عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما، وعهد باخلالفة إِىل النفر الذين مات رسول اهللا 

عرضها  صلى اهللا عليه وسلم وهو عنهم راض وهم علي وعثمان وطلحة والزبري وسعد رضي اهللا عنهم، بعد أن
  .على عبد الرمحن بن عوف فأىب

وكان عمر رضي اهللا عنه طويل القامة أبيض أصلع أشيب، وكان عمره مخساً ومخسني سنة، وقيل ستني، وقيل ثالثاً 
وستني، وكان له من الفضل والزهد والعدل والشفقة على املسلمني القدر الوافر، فمن ذلك أنه جاء إِىل عبد الرمحن 

إِن رفقة : ما جاء بك يا أمري املؤمنني يف هذه الساعة؟ فقال: يف بيته ليالً؛ فقال عبد الرمحن بن عوف وهو يصلي
نزلوا يف ناحية السوق، خشيت عليهم سراق املدينة، فانطلق لنحرسهم، فأتيا السوق، وقعدا على نشز من األرض 

  .يتحدثان وحيرساهنم
ريخ، وأّرخ من السنة اليت هاجر فيها رسول اهللا صلى اهللا وعمر أول من مسي بأمري املؤمنني، وأول من كتب التا

عليه وسلم، وأول من عس بالليل، وأول من هنى عن بيع أمهات األوالد، وأول من مجع الناس يف صالة اجلنازة 
ح على أربع تكبريات، وكانوا قبل ذلك يكربون أربعاً ومخساً وستاً، وأول من مجع الناس على إمام يصلي هبم التراوي

  .يف رمضان، وكتب بذلك إىل سائر البلدان وأمرهم به، وأول من محل الدرة وضرب هبا، ودون الدواوين

وخطب مرة الناس وعليه إِزار فيه اثنتا عشرة رقعة، وكان مرة يف بعض حجته فلما مر بضحيان قال ال إِله إِال اهللا، 
يف مدرعة صوف، وكان فظاً يرعبين إِذا عملت؛ املعطي ما شاء من شاء، كنت أرعى إبل اخلطاب يف هذا الوادي 
  .وفضائله رضي اهللا عنه أكثر من أن حتصى. ويضربين إذا قصرت، وقد أصبحت وليس بيين وبني اهللا أحد

مث دخلت سنة أربع وعشرين فيها َعِقَب موت عمر، اجتمع أهل الشورى، وهم علي وعثمان وعبد الرمحن بن 
بن عمر رضي اهللا عنهم، وكان قد شرط عمر أن يكون ابنه عبد اهللا شريكاً يف  عوف وسعد بن أيب وقاص وعبد اهللا



الرأي، وال يكون له حظ يف اخلالفة، وطال األمر بينهم، وكان قد جعل هلم عمر مدة ثالثة أيام، وقال ال ميضي 
 العباس رضي اهللا فمضى علي إِىل. اليوم الرابع إِال ولكم أمري، وإن اختلفتم فكونوا مع الذي معه عبد الرمحن

عدل عنا ألن سعداً ال خيالف عبد الرمحن، ألنه ابن عمه، وعبد الرمحن صهر عثمان، فال خيتلفون : عنهما؛ وقال له
مل أدفعك عن شيء إِال رجعت إِىل مستأخر، أشرت عليك قبل وفاة رسول اهللا : فقال العباس. فيوليها أحدهم اآلخر

جيعل هذا األمر فأبيت، وأشرت عليك بعد وفاته أن تعاجل هذا األمر فأبيت،  صلى اهللا عليه وسلم أن نسأله فيمن
وأشرت عليك حني مساك عمر يف الشورى أن ال تدخل فيهم فأبيت، وهذا الرهط ال يربحون يدفعوننا عن هذا 

  .األمر؛ حىت يقوم له غرينا، وأمي اهللا ال يناله إِال بشر ال ينفع معه خري
عليك عهد اهللا وميثاقه، لتعملن بكتاب : اس بعد أن أخرج نفسه عن اخلالفة، فدعا علياً فقالمث مجع عبد الرمحن الن

أرجو أن أفعل وأعمل مبلغ علمي وطاقيت، ودعا بعثمان وقال له : اهللا وسنة رسوله وسرية اخلليفتني من بعده فقال
امسع وأشهد، اللهم إِين : ان وقالمثل ما قال لعلي، فرفع عبد الرمحن رأسه إِىل سقف املسجد ويده يف يد عثم

جعلت ما يف رقبيت من ذلك يف رقبة عثمان وبايعه، فقال علي ليس هذا أول يوم تظاهرمت علينا فيه، فصرب مجيل واهللا 
يا : فقال عبد الرمحن. املستعان على ما تصفون، واهللا ما وليت عثمان إِال لريد األمر إِليك، واهللا كل يوم هو يف شأن

فقال املقداد بن األسود لعبد . سيبلغ الكتاب أجله: جتعل على نفسك حجةً وسبيالً، فخرج علي وهو يقولعلي، ال 
يا مقداد لقد اجتهدت : فقال. واهللا لقد تركته، يعين علياً، وإنه من الذين يقضون باحلق، وبه يعدلون: الرمحن

ما أقول وال أعلم أن رجال أقضى باحلق، وال  إين ألعجب من قريش، إِهنم تركوا رجالً: للمسلمني، فقال املقداد
يا مقداد، اتق اهللا، فإين أخاف عليك الفتنة، مث ملا أحدث عثمان رضي اهللا ما أحدث : أعلم منه، فقال عبد الرمحن

مل أظن هذا به؛ : فقال. هذا كله فعلك: من توليته األمصار لألحداث من أقاربه، روي أنه قيل لعبد الرمحن بن عوف
 علي أن ال أكلمه أبداً، ومات عبد الرمحن وهو مهاجر لعثمان رضي اهللا عنهما، ودخل عليه عثمان عائداً لكن هللا

  .يف مرضه فتحول إِىل احلائط ومل يكلمه
  خالفة عثمان

  رضي اهللا عنه

عفان وبويع عثمان رضي اهللا عنه لثالث مضني من احملرم، من هذه السنة، أعين سنة أربع وعشرين، وهو عثمان بن 
وملا بويع رقي املنرب وقام خطيباً . بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف، وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة

إِن أول كل أمر صعب، وإن أعش فسآتيكم اخلطب على وجهها، مث نزل : فحمد اهللا وتشهد مث أرتج عليه فقال
زل املغري بن شعبة عن الكوفة، ووالها سعد بن أيب وقاص، وأقر عثمان والة عمر سنة، ألنه كان أوصى بذلك، مث ع

  .مث عزله ووىل الكوفة الوليد بن عقبة بن أيب معيط، وكان أخا عثمان من أمه
مث دخلت سنة مخس وعشرين فيها تويف أبو ذر الغفاري وامسه جندب بن جنادة، وكان بالشام ينكر على معاوية مجع 

اآلية، فكتب معاوية إِىل " ، ٣٤: التوبة" " ذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللا والذين يكنزون ال" املال، ويتلو 
عثمان يشكوه، فكتب إِليه عثمان أن أقدم املدينة، فقدم إِىل املدينة، واجتمع الناس عليه، فصار يذكر ذلك ويكثر 

  .بالربدة سنة إِحدى وثالثني الشناعة على من كنز الذهب والفضة، فنفاه عثمان إِىل الربدة وقيل كانت وفاته



مث دخلت سنة ست وعشرين فيها عزل عثمان عمرو بن العاص عن مصر ووالها عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح 
العامري، وكان أخا عثمان من الرضاعة، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أهدر دم عبد اهللا بن سعد 

  .أطلقه رسول اللَه صلى اهللا عليه وسلماملذكور يوم الفتح، وشفع فيه عثمان، حىت 
ويف أيام عثمان فتحت إِفريقية، وكان املتويل لذلك عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح املذكور، وبعث باخلمس إِىل 

عثمان، فاشتراه مروان بن احلكم خبمس مائة ألف دينار، فوضعها عنه عثمان، وهذا من األمور اليت أنكرت عليه، 
ة، أمر عثمان عبد اهللا نافع بن احلصني أن يسري إِىل جهة األندلس، فغزى تلك اجلهة، وعاد عبد اهللا وملا فتحت إِفريقي

  .بن نافع إِىل إِفريقية، فأقام هبا من جهة عثمان، ورجع عبد اهللا ابن سعد إِىل مصر
له، فسري معاوية مث دخلت سنة سبع وعشرين وسنة مثان وعشرين فيها استأذن معاوية عثمان يف غزو البحر، فأذن 

إِىل قربس جيشاً وسار إِليها أيضاً عبد اهللا ابن سعد من مصر، فاجتمعوا عليها وقاتلوا أهلها، مث صوحلوا على جزية 
  .سبعة آالف دينار يف كل سنة، وكان هذا الصلح بعد قتل وسيب كثري من أهل قربس

لبصرة، ووالها ابن خاله عبد اهللا بن عامر مث دخلت سنة تسع وعشرين فيها عزل عثمان أبا موسى األشعري عن ا
بن كريز، مث عزل الوليد بن عقبة من الكوفة، بسبب أنه شرب اخلمر وصلى باملسلمني الفجر أربع ركعات وهو 

مازلنا معك يف زيادة منذ اليوم، ويف ذلك يقول : هل أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: سكران، مث التفت إِىل الناس وقال
  :احلطيئة
  أن الوليد أحق بالعذر... حلطيئة يوم يلقى ربه شهدا ا

  أأزيدكم سكراً وما يدري... نادى وقد فرغت صالهتم 
  لقرنت بني الشفع والوتر... فأبوا أبا وهب ولو أذنوا 

قرآننا أصح من قرآن : مث دخلت سنة ثالثني فيها بلغ عثمان ما وقع يف أمر القرآن من أهل العراق، فإهنم يقولون
يقولون قرآننا أصح ألّنا قرأنا على املقداد بن : ، ألننا قرأنا على أيب موسى األشعري، وأهل الشامأهل الشام

األسود، وكذلك غريهم من األمصار فأمجع رأيه ورأي الصحابة، على أن حيمل الناس على املصحف الذي كتب يف 
 عليه وسلم، وحترق ما سواه من خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه، وكان مودعاً عند حفصة زوج النيب صلى اهللا

املصاحف اليت بأيدي الناس، ففعل ذلك ونسخ من ذلك املصحف مصاحف، ومحل كالً منها إِىل مصر من األمصار، 
وكان الذي توىل نسخ املصاحف العثمانية بأمر عثمان، زيد بن ثابت، وعبد اهللا بن الزبري وسعيد بن العاص وعبد 

  .خزوميالرمحن بن احلارث بن هشام امل
  .إِن اختلفتم يف كلمة فاكتبوها بلسان قريش، فإِمنا نزل القرآن بلساهنم: وقال عثمان

ويف هذه السنة سقط من يد عثمان خامت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان من فضة فيه ثالثة أسطر، حممد رسول 
مث ختم به بعده أبو بكر، مث عمر، مث عثمان،  .اهللا، كان النيب يتختم به، وخيتم به الكتب اليت كان يرسلها إِىل امللوك

  .إِىل أن سقط يف بئر أريس مث دخلت سنة إِحدى وثالثني
  مهلك يزد جرد بن شهريار بن برويز

وهو آخر ملوك الفرس، يف هذه السنة هلك يزد جرد، وقد اختلف يف ذلك، فقيل إنه نزل مبرو، فثار عليه أهلها 
أصحابه، فهرب يزد جرد إىل بيت رجل ينقر األرحا فقتله ذلك الرجل، واتبع وقتلوه، وقيل بغته الترك وقتلوا 

  .الفرس أثر يزد جرد إِىل بيت النقار، وعذبوا النقار فأقر بقتله فقتلوه
وفيها عصت خراسان، واجتمع أهلها يف خلق عظيم، وسار إِليهم املسلمون، وذلك يف أيام عثمان ففتحوها فتحاً 



  .ثانياً
  .مات أبو سفيان بن حرب بن أمية أبو معاوية ويف هذه السنة

مث دخلت سنة اثنتني وثالثني فيها تويف عبد اهللا بن مسعود ابن غافل بن حبيب بن مشخ من ولد مدركة بن إِلياس بن 
مضر، ويف مدركة جيتمع مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد جاء يف بعض الروايات أن عبد اهللا بن مسعود 

حد العشرة الذين شهد هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلنة، والذي روى أنه من العشرة، أسقط أبا املذكور، أ
عبيدة بن اجلراح، وجعل عبد اهللا املذكور بدله، وكان جليل القدر، عظيماً يف الصحابة، وهو أحد القراء رمحه اهللا 

  .تعاىل ورضي عنه

ة من الكوفة يف حق عثمان، بأنه وىل مجاعة من أهل بيته، ال يصلحون مث دخلت سنة ثالث وثالثني فيها تكلم مجاع
للوالية، فكتب سعيد بن العاص وايل الكوفة من قبل عثمان إِليه بذلك، فأمره عثمان بأن يسري الذين تكلموا بذلك 

نخعي، ومجيل بن إِىل معاوية بالشام، فأرسلهم وفيهم احلارث بن مالك املعروف باألشتر النخعي، وثابت ابن قيس ال
زياد، وزيد بن صوحان العبدي، وأخوه صعصعة، وجندب بن زهري، وعروة بن اجلعد، وعمرو بن احلمق، فقدموا 

على معاوية وجرى بينهم كالم كثري، وحذرهم الفتنة، فوثبوا وأخذوا بلحية معاوية ورأسه، فكتب بذلك إِىل 
اص، فردهم إِىل سعيد، فأطلقوا ألسنتهم يف عثمان، واجتمع عثمان، فكتب إِليه عثمان أن يردهم إِىل سعيد بن الع

  .أهل الكوفة
مث دخلت سنة أربع وثالثني فيها قدم سعيد إِىل عثمان، وأخربه مبا فعله أهل الكوفة، وأهنم خيتارون أبا موسى 

، وتكاتب نفر األشعري فوىل عثمان أبا موسى الكوفة، فخطبهم أبو موسى وأمرهم بطاعة عثمان، فأجابوا إِىل ذلك
من الصحابة بعضهم إِىل بعض، أن أقدموا فاجلهاد عندنا، ونال الناس من عثمان، وليس أحد من الصحابة ينهي عن 

ذلك، وال يذب إِال نفر، منهم زيد بن ثابت، وأبو أسيد الساعدي، وكعب بن مالك، وحسان بن ثابت، ومما نقم 
 صلى اهللا عليه وسلم، وطريد أيب بكر وعمر أيضاً، وإعطاء الناس عليه رده احلكم بن العاص، طريد رسول اهللا

  :مروان بن احلكم مخس غنائم إِفريقية، وهو مخس مائة ألف دينار، ويف ذلك يقول عبد الرمحن الكندي
  ما ترك اهللا أمراً سدا... سأحلف باهللا جهد اليمني 

  لكي نبتلى بك أو تبتلى... ولكن خلقت لنا فتنة 
  منار الطريق عليه اهلدى... بنيا  فإِن األمينني قد

  وما جعال درمهاً يف اهلوى... فما أَخذا درمهًا غيلة 
  خالفاً لسنة من قد مضى... دعوت اللعني فأدنيته 

  ظلماً هلم ومحيت احلمى... وأعطيت مروان مخس العباد 
فاطمة مرياثاً، فروى أبو  وأقطع مروان بن احلكم فدك، وهي صدقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، اليت طلبتها

، ومل تزل فدك يف يد " حنن معاشر األنبياء ال نورث، ما تركناه صدقة " بكر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .مروان وبنيه، إِىل أن توىل عمر بن عبد العزيز فانتزعها من أهله، وردها صدقة

مرو بن ثعلبة، ونسب إِىل األسود بن عبد يغوث، ألنه ويف هذه السنة تويف املقداد بن األسود، وهو املقداد بن ع
أدعوهم " كان قد حالف األسود املذكور يف اجلاهلية، فتبناُه، فعرف باملقداد بن األسود، فلما نزل قوله تعاىل 

اآلية، قيل له املقداد بن عمرو، ومل يكن يف يوم بدر من املسلمني صاحب فرس غري " ه : األحزاب" " آلبائهم 
  .داد، يف قول، وشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املشاهد كلها، وكان عمره حنو سبعني سنةاملق



مث دخلت سنة مخس وثالثني فيها قدم من مصر مجع، قيل ألف، وقيل سبع مائة، وقيل مخس مائة، وكذلك قدم من 
ع الزبري، وهوى البصريني مع الكوفة مجع، وكذلك من البصرة، وكان هوى املصريني مع علي، وهوى الكوفيني م

طلحة، فدخلوا املدينة، وملا جاءت اجلمعة اليت تلي دخوهلم املدينة، خرج عثمان فصلى بالناس، مث قام على املنرب 
يا هؤالء، اهللا يعلم وأهل املدينة يعلمون أنكم ملعونون على لسان حممد صلى اهللا عليه : وقال للجموع املذكورة
أنا أشهد بذلك، فثار القوم بأمجعهم فحصبوا الناس حىت أخرجوهم من : مة األنصاري فقالوسلم فقام حممد بن مسل

  املسجد، وحصب عثمان حىت خر على املنرب مغشياً عليه، فأدخل داره، وقاتل

مجاعة من أهل املدينة عن عثمان، منهم سعد بن أيب وقاص، واحلسن بن علي بن أيب طالب، وزيد بن ثابت، وأبو 
اهللا عنهم، فأرسل إِليهم عثمان يعزم عليهم باالْنصراف فانصرفوا، وصلى عثمان بالناس بعد ما نزلت  هريرة رضي

اجلموع املذكورة يف الّمسجد ثالثني يوماً مث منعوه الصالة، فصلى بالناس أمريهم الغافقي أمري مجع مصر، ولزم أهل 
ماً، وقيل مخسني، مث إِن علياً اتفق مع عثمان على ما املدينة بيوهتم، وعثمان حمصور يف داره، ودام ذلك أربعني يو

تطلبه الناس منه من عزل مروان عن كتابته، وعبد اهللا بن أيب سرح عن مصر، فأجاب عثمان إِىل ذلك، وفرق علي 
الناس عنه، مث اجتمع عثمان مبروان فرده عن ذلك، مث اضطره احلال حىت عزل ابن أيب سرح عن مصر، ووالها 

يب بكر الصديق، وتوجه مع حممد بن أيب بكر عدة من املهاجرين واألنصار، فبينما هم يف أثناء الطريق، حممد بن أ
هذا عامل مصر، يعنون حممد بن أيب : فقالوا. إِىل العامل مبصر: إِىل أين؟ قال: وإذا بعبد على هجني جيهده، فقالوا له

إِذا : وفتشوه، فوجدوا معه كتاباً خمتوماً خبتم عثمان يقول بل العامل اآلخر، يعين ابن أيب سرح فأمسكوه: بكر، فقال
  .جاءك حممد بن أيب بكر ومن معه، بأنك معزول فال تقبل، واحتل بقتلهم، وأبطل كتاهبم، وقر يف عملك

فرجع حممد بن أيب بكر ومن معه من املهاجرين واألنصار إِىل املدينة ومجعوا الصحابة وأوقفوهم على الكتاب، 
عثمان عن ذلك فاعترف باخلتم وخط كاتبه، وحلف باهللا أنه مل يأمر بذلك، فطلبوا منه مروان ليسلمه إِليهم وسألوا 

  .بسبب ذلك فامتنع
فازداد حنق الناس على عثمان وجدوا يف قتاله، فأقام علي ابنه احلسن يذب عنه، وأقام الزبري ابنه عبد اهللا وطلحة 

وانصبغ بالدم، وآخر احلال أهنم تسوروا على عثمان من دار لزق داره،  ابنه حممد يذبون عنه، حبيث خرج احلسن
وكان عثمان رضي اهللا عنه حني قتل صائماً يتلو يف املصحف، . ونزل عليه مجاعة فيهم حممد بن أيب بكر فقتلوه

إال اثين  وكانت مدة خالفته اثنيت عشرة سنة. وكان مقتله لثمان عشرة ليلة خلت من ذي احلجة سنة مخس وثالثني
  .عشر يوماً

واختلف يف عمره، فقيل مخس وسبعون، وقيل اثنتان ومثانون، وقيل تسعون، وقيل غري ذلك، ومكث ثالثة أيام مل 
يدفن، ألن احملاربني له منعوا من ذلك، مث أمر علي بدفنه، وكان عثمان معتدل القامة، حسن الوجه، بوجهه أثر 

يصفر حليته، وتزوج ابنيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبسبب ذلك  جدري، عظيم اللحية، أمسر اللون، أصلع
  .قيل له ذو النورين، وكان كاتبه مروان بن احلكم بن العاص ابن عمه، وقاضيه زيد بن ثابت

فإِنه الذي جهز جيش العسرة جبملة من املال، وكان قد أصاب الناس جماعة يف غزوة تبوك، فاشترى : وأما فضائله
  .اماً يصلح العسكر، وجهز به عرياًعثمان طع

اللهم إِين قد رضيت عن عثمان، : " فلما وصل ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، رفع يده إِىل السماء وقال
، وروى الشعيب أن عثمان دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجعل رسول اهللا صلى اهللا " فارَض عنه 

، وانفتح " كيف ال أستحي ممن تستحي منه املالئكة : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعليه وسلم ثوبه عليه وقال ر



  .بقتل عثمان باب الشر والفنت
  أخبار علي بن أيب طالب

  رضي اهللا عنه

واسم أيب طالب عبد مناف بن عبد املطلب، جد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأم علي فاطمة بنت أسد بن 
اجتمع أصحاب : هامشيني، بويع باخلالفة يوم قتل عثمان، وقد اختلف يف كيفية بيعته، فقيل هاشم، فهو هامشي ابن

ال حاجة يل يف أمركم، : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وفيهم طلحة والزبري، فأتوا علياً وسألوه البيعة له، فقال
إنا ال نعلم أحداً أحق باألمر منك، وال : لواوقا. ما خنتار غريك، وترددوا إليه مراراً: من اخترمت رضيت به، فقالوا

فأتوا . أكون وزيراً خري من أنْ أكون أمرياً: أقدمٍ منك سابقة وال أقرب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  .عليه، فأتى املسجد، فبايعوه

وبة أحد، فقال حبيب بن بايعوه يف بيته، وأول من بايعه طلحة بن عبد اهللا، وكانت يد طلحة مشلولة من ن: وقيل
إنْ أحببتما أنْ تبايعا يل : إِنا هللا، أول من بدأ بالبيعة يد شالء، ال يتم هذا األمر، وبايعه الزبري، وقال علي هلما: ذؤيب

إمنا بايعنا خشية على نفوسنا، مث هربا إِىل : بل نبايعك، وقيل إِهنما قاال بعد ذلك: بايعا، وإن أحببتما بايعتكما فقاال
ال، حىت : بايع، فقال: ة بعد مبايعة علي بأربعة أشهر، وجاءوا بسعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنهم، فقال له عليمك

  .يبايع الناس، واهللا ما عليك مين بأس فقال خلوا سبيله
ك، وكذلك تأخر عن البيعة عبد اهللا بن عمر، وبايعته األنصار إِال نفراً قليالً، منهم حسان بن ثابت وكعب بن مال

ومسلمة بن خملد، وأبو سعيد اخلدري، والنعمان ابن بشري، وحممد بن مسلمة، وفضالة بن عبيد، وكعب بن عجرة 
وزيد بن ثابت وكان هؤالء قد والهم عثمان على الصدقات وغريها، وكذلك مل يبايع علياً سعيد بن زيد وعبد اهللا 

، واملغرية بن شعبة،، مسوا هؤالء املعتزلة، العتزاهلم بن سالم،، صهيب بن سنان، وأسامة بن زيد، قدامة بن مطعون
  .بيعة علي

وسار النعمان بن بشري إِىل الشام، ومعه ثوب عثمان امللطخ بالدم، فكان معاوية يعلق قميص عثمان على املنرب؛ 
  .ليحرض أهل الشام على قتال علي وأصحابه، وكلما رأى أهل الشام ذلك، ازدادوا غيظاً

ملا قتل عثمان، بقيصص املدينة مخسة أيام، والغافقي أمري املصريني ومن معه، : ة علي غري ذلك، فقيلوقد روي يف بيع
يلتمسون من جييبهم إىل القيام باألمر فال جيدونه، ووجدوا طلحة يف حائط له ووجدوا سعداً والزبري قد خرجا من 

هم، وكذلك أتى الكوفيون الزبري، والبصريون طلحة املدينة، ووجدوا بين أمية قد هربوا، وأتى املصريون علياً فباعد
نبايعك، : فباعداهم، وكانوٍا مع اجتماعهم على قتل عثمان، خمتلفني فيمن يلي اخلالفة، حىت غشى الناس علياً فقالوا

تكم، قد أجبتكم، واعلموا أين إِنْ أجب: فقد ترى ما نزل باإلسالم، وما ابتلينا به، فامتنع علي، فأحلوا عليه، فقال
: وافترق الناس على ذلك، وتشاوروا فيما بينهم، وقالوا. ركبت بكم ما أعلم، وإن تركتموين، فإِّنما أنا كأحدكم

إن دخل طلحة والزبري فقد اسَتقامت البيعة، فبعث البصريون إِىل الزبري حكيم بن جبلة، ومعه نفر فجاءوا بالزبري 
ر ومعه نفر، فأتوا بطلحة ومل يزالوا به حىت بايع، وملا أصبحوا يوم كرهاً بالسيف، فبايع، وبعثوا إِىل طلحة األشت

أنا : اجلمعة، اجتمع الناس يف املسجد، وصعد علي املنرب واستعفى من ذلك، فلم يعفوه، فبايعه أوالً طلحة، وقال
املهاجرين  أبايع مكرهاً، وكانت يد طلحة شالء، فقيل هذا األمر ال يتم، كما ذكرنا، وبايعه أهل املدينة من



. وكان ذلك يوم اجلمعة، خلمس بقني من ذي احلجة، من سنة مخس وثالثني. واألنصار، خال من مل يبايع ممن ذكرنا
مث فارقه طلحة والزبري وحلقا مبكة، واتفقا مع عائشة رضي اهللا عنهم وكانت قد مضت إِىل احلج وعثمان حمصور، 

وكانت خترج قميص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشعره  وكانت عائشة تنكر على عثمان مع من ينكر عليه،
  .هذا قميصه وشعره مل يبل، وقد بلي دينه، لكنها مل تظن أن األمر ينتهي إِىل ما انتهى إِليه: وتقول

: وكان ابن عباس مبكة ملا قتل عثمان، مث قدم املدينة بعد البيعة لعلي فوجد علياً مسخلياً باملغرية بن شعبة، قال
أشار علي بإقرار معاوية وغريه من عمال عثمان إِىل أنْ يبايعوا ويستقر األمر، فأبيت : لته عما قال له، فقال عليفسأ

نصحك يف املرة األوىل وغشك يف الثانية، وإين أخشى أن : فقال ابن عباس. الرأي ما رأيته: مث أتاين اآلن وقال
خيرجا عليك، وأنا أشري عليك أن تقر معاوية، فإِن بايع لك،  ينتقض عليك الشام، مع أين ال آمن طلحة والزبري أنْ

  :فقال علي واهللا ال أعطيه إِال السيف، مث متثل. فعلي أن اقتلعه لك من منزله مىت شئت
  بعار إذا ما غالِت النفُس غولُها... وما ميتةٌ أن ِمتُّها غريَ عاجز 

: فقال ابن عباس. إِذا عصيتك فأطعين: فقال علي .يا أمري املؤمنني أنت رجل شجاع، ولست صاحب رأي: فقلت
  .أفعل، إِن أيسر مالك عندي الطاعة، وخرج املغرية وحلق مبكة

مث دخلت سنة ست وثالثني فيها أرسل علي إِىل البالد عماله، فبعث إِىل الكوفة عمارة بن شهاب، وكان من 
بن عباس اليمن، وكان من املشهورين باجلود، ووىل املهاجرين، وواىل عثمان بن حنيف األنصاري البصرة، وعبد اهللا 

قيس ابن سعد بن عبادة األنصاري مصر، وسهل بن حنيف األنصاري الشام، فلما وصل تبوك، لقيته خيل، فقالوا 
. إىل: أو ما مسعتم بالذي كان قالوا: قال. فقالوا إِن كان بعثك غري عثمان فارجع. قال أمري على الشام: من أنت
علي، ومضى قيس بن سعد إِىل مصر فوليها، واعتزلت عنه فرقة، كانوا عثمانية، وأبوا أن يدخلوا يف طاعة  فرجع إِىل

علي، إِال أن يقتل قاتل عثمان، ومضى عثمان بن حنيف إِىل البصرة فدخلها، واتبعته فرقة وخالفته فرقة، ومضى 
إِن هل : النبوة يف خالفة أيب بكر، فقال له عمارة إِىل الكوفة فلقيه طلحة بن خويلد األسدي، الذي كان ادعى

الكوفة ال يستبدلون بأمريهم، فرجع إِىل علي وكان على الكوفة من قبل عثمان، أبو موسى األشعري، ومضى عبد 
اهللا إِىل اليمن، وكان العامل هبا من جهة عثمان، يعلى بن منبه، فوليها عبد اهللا وخرج يعلى، وأخذ ما كان حاصالً 

  .، وحلق مبكة وصار مع عائشة وطلحة والزبري، وسلم إِليهم املالمن املال
  مسري عائشة وطلحة والزبري إىل البصرة

وملا بلغ عائشة قتل عثمان، أعظمت ذلك، ودعت إِىل الطلب بدمه، وساعدها على ذلك طلحة والزبري وعبد اهللا بن 
لى املضي إِىل البصرة لالستيالء عليها، وقالوا معاوية عمر، ومجاعة من بين أمية، ومجعوا مجعاً عظيماً، واتفق رأيها ع

بالشام، قد كفانا أمرها، وكان عبد اهللا بن عمر قد قدم من املدينة، فدعوه إِىل املسري معهم فامتنع، وساروا، وأعطى 
يف طريقهم  يعلى بن منبه عائشة اجلمل املسمى بعسكر، اشتراه مبائة دينار، وقيل بثمانني ديناراً، فركبته، وضربوا

هذا ماء احلوأب، فصرخت عائشة : أي ماء هو هذا؟ فقيل: مكاناً يقال له احلوأب فنبحتهم كالبه، فقالت عائشة
ليت : " إِّنا هللا وإنا إِليه راجعون، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول وعنده نساؤه: بأعلى صوهتا وقالت

ردوين، أنا واهللا صاحبة ماء : بت عضد بعريها فأناخته وقالت، مث ضر" شعري أيّتكن ينبحها كالب احلوأب 
احلوأب، فأناخوا يوماً وليله، وقال هلا عبد اهللا بن الزبري إِنه كذب، يعين ليس هذا ماء احلوأب، ومل يزل هبا وهي 

ها بعد قتال مع النجاء النجاء فقد أدرككم علي بن أيب طالب، فارحتلوا حنو البصرة، فاستولوا علي: متتنع، فقال هلا



عثمان بن حنيف، فقتل من أصحاب عثمان بن حنيف أربعون رجالً، وأُمسك عثمان بن حنيف، فنتفت حليته 
  .وحواجبه، وسجن مث أطلقته

  مسرية علي إىل البصرة
ائة ممن وملا بلغ علياً مسري عائشة وطلحة والزبري إِىل البصرة، سار حنوهم يف أربعة آالف من أهل املدينة، فيهم أربع م
بايع حتت الشجرة، ومثامنائة من األنصار، ورأته مع ابنه حممد بن احلنفية، وعلى ميمنته احلسن، وعلى ميسرته 

  .احلسني، وعلى اخليل عمار بن ياسر، وعلى الرجالة حممد بن أيب بكر الصديق، وعلى مقدمته عبد اهللا بن العباس
يا أمري : ا وصل علي إِىل ذي قار، أتاه عثمان بنٍ حنيف وقال لهوكان مسريه يف ربيع اآلخر سنة ست وثالثني، وملّ

إِن الناس وليهم قبلي رجالن، فعمال : فقال أصبت أجراً وخرياً، وقال علي. املؤمنني بعثتين ذا حلية، وجئتك أمرد
ا، ومن العجب بالكتاب والسنة، مث وليهم ثالث، فقالوا يف حقه وفعلوا، مث بايعوين وبايعين طلحة والزبري مث نكث

  .انقيادمها أليب بكر وعمر وعثمان، وخالفهما علي، واهللا إِهنما يعلمان أين لست بدون رجل ممن تقدم
  وقعة اجلمل

واجتمع إِىل علي من أهل الكوفة مجع، واجتمع إىل عائشة وطلحة والزبري مجع، وسار بعضهم إىل بعض، فالتقوا 
اآلخرة، من هذه السنة، ودعي على الزبري إِىل االجتماع به، فاجتمع به، مبكان يقال له اخلريبة يف النصف من مجادى 

أتذكر يوماً مررت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بين غنم، فنظر إِيل فضحكت وضحك : فذكره علي وقال
ُمْزه ولتقاتلنه وأنت إِنه ليس بِ: " فقال لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ال يدع ابن أيب طالب َزهَوه: إِيلّ فقلت

فقيل إنه اعتزل القتال، وقيل بل غريه ولده عبد . اللهم نعم، ولو ذكرته ما سرت مسريي هذا: فقال الزبري" ظامل له 
كفْر عن ميينك، فعتق : فقال له ابنه. فقال الزبري إِين حلفت أن ال أقاتله. اهللا، وقال خفت من رايات ابن أيب طالب

ووقع القتال وعائشة راكبة اجلمل املسمى عسكر يف هودج، وقد صار كالقنفذ من النشاب،  غالمه مكحوالً وقاتل،
ومتت اهلزمية على أصحاب عائشة وطلحة والزبري، ورمى مروان بن احلكم طلحة بسهم فقتلة، وكالمها كانا مع 

ن، واهنزم الزبري طالباً املدينة، عائشة، قيل إنه طلب بذلك أخذ ثأر عثمان منه، ألنه نسبه إِىل أنه أعان على قتل عثما
وقطعت على خطام اجلمل أيد كثرية، وقتل أيضاً بني الفريقني خلق كثري، وملا كثر القتل على خطام اجلمل، قال 

اعقروا اجلمل فضربه رجل فسقط، فبقيت عائشة يف هودجها إِىل الليل، وأدخلها حممد بن أيب بكر أخوها إِىل : علي
وملا . دار عبد اهللا بن خلف، وطاف علي على القتلى من أصحاب اجلمل وصلى عليهم ودفنهمالبصرة، وأنزهلا يف 
إنا هللا وإنا إِليه راجعون، واهللا لقد كنت أكره أن أرى قريشاً صرعى، أنت واهللا كما قال : رأى طلحة قتيالً قال

  :الشاعر
  إِذا ما هو استغىن ويبعده الفقر... فىت كان يدنيه الغىن من صديقه 

وصلى عليه، ومل ينقل عنه أنه صلى على قتلى الشام بصفني، وملا انصرف الزبري من وقعة اجلمل طالباً املدينة، مر 
قد مجع بني هذين : هذا الزبري قد أقبل، فقال: مباء لبين متيم وبه األحنف بن قيس، فقيل لألحنف وكان معتزالً القتال

جملسه عمرو بن جرموز اجملاشعي، فلما مسع كالمه قام من جملسه العارين، يعين العسكرين وتركهم وأقبل، ويف 
مسعُت رسول : فقال علي. واتبع الزبري؛ حىت وجده بوادي السباع نائماً، فقتله؛ مث أقبل برأسه إِىل علي بن أيب طالب

  :ه اهللاقال عمرو بن جرموز املذكور لعن" . بشروا قاتل الزبري بالنار : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  وقد كنت أحسبها زلفة... أتيت علياً برأس الزبري 
  فبئس البشارة والتحفه... فبشر بالنار قبل العيان 



  وَضرطة عري بذي اجلحفة... وسيان عندي قتل الزبري 
مث أمر علي عائشة بالرجوع إِىل املدينة، وأن تقر يف بيتها، فسارت مستهل رجب من هذه السنة، وشيعها الناس، 

ها علي مبا احتاجت إليه، وسري معها أوالده مسرية يوم، وتوجهت إِىل مكة، فأقامت للحج تلك السنة، مث وجهز
  .رجعت إِىل املدينة

وقيل كانت عدة القتلى يوم اجلمل من الفريقني، عشرة آالف، واستعمل علي على البصرة عبد اهللا بن العباس، 
راق ومصر واليمن واحلرمني وفارس وخراسان، ومل يبق خارج عنه إِال وسار على الكوفة فنزهلا، وانتظم له األمر بالع

الشام، وفيه معاوية وأهل الشام مطيعون له، فأرسل إِليه علي جريرَ بن عبد اهللا البجلي، ليأخذ البيعة على معاوية، 
  .ويطلب منه الدخول فيما دخل فيه املهاجرون واألنصار

، وكان عمرو بن العاص بفلسطني، حىت قدم عمرو إِىل معاوية، فوجد أهل فسار جرير إِىل معاوية، فماطله معاوية
أنتم على احلق، واتفق عمرو ومعاوية على قتال علي، : الشام حيضون على الطلب بدم عثمان، فقال هلم عمرو

على وشرط عمرو، على معاوية إِذا ظفر، أن يوليه مصر، فأجابه إىل ذلك، وكان قيس بن سعد بن عبادة متولياً 
مصر من جهة علي، على ما ذكرناه، فقد اعتزل عنه مجاعة عثمانية إِىل قرية من بلد مصر يقال هلا خربتا، وكان 

قيس املذكور من دهاة العرب، فرأى من املصلحة مداهنة املذكورين، وكف احلرب عنهم لئال ينضموا إِىل معاوية، 
اليات العظام، فلم يفد فيه، فزور عليه معاوية كتاباً وقرأه وكتب معاوية إِىل قيس املذكور يستميله، ويبذل له الو

على الناس، يومههم أن قيساً معه، ولذلك مل يقاتل املعتزلني عنه خبربتا، فبلغ علياً ذلك، فعزل قيساً عن مصر؛ ووىل 
جرى له عليها حممد بن أيب بكر، وحلق قيس باملدينة، مث وصل إِىل علي وحضر معه حرب صفني، وحكى لعلي ما 

مع معاوية، فعلم صحة ذلك، وبقي قيس املذكور مع علي مث مع احلسن على ذلك، إِىل أن سلم األمر إِىل معاوية، 
وأما حممد بن أيب بكر، فوصل إىل مصر وتوىل عليها، ووصاه قيس يف أنه ال يتعرض إِىل أهل خربتا، فلم يقبل حممد 

عة علي، أو اخلروج من أرض مصر، فأجابوه أن ال نفعل، ودعنا ذلك، وبعث إىل أهل خربتا يأمرهم بالدخول يف بي
  .ننظر إىل ما يصري إِليه أمرنا، فأىب عليهم

  وقعة صفني

وملا قدم عمرو على معاوية كما ذكرنا واتفقا على حرب علي، قدم جرير بن عبد اهللا البجلي على علي، فأعلمه 
يه عبد اهللا بن عباس ومن معه من أهل البصرة، فقال علي بذلك، فسار علي من الكوفة إِىل جهة معاوية، وقدم عل

  :رضي اهللا عنه
  سبعني ألفاً عاقدي النواصي... ألصبحن العاص وابن العاصي 

  مستحقبني حلق الدالص... جمنبني اخليل بالقالص 
  :وحدا بعلي نابغة بين جعد الشاعر فقال

  أن علياً فْحلها العتاُق... قد علم املصران والعراق 
  إِن األوىل جاروك ال أفاقوا... يض جحجاح له رواَق أب

  قد سلمْت ذلكم الرفاق... لكم سباق وهلم سباق 
وسار عمر ومعاوية من دمشق بأهل الشام إِىل جهة علي، وتأىن معاوية يف مسريه، حىت اجتمعت اجلموع بصفني، 

  .وخرجت سنة ست وثالثني واألمر على ذلك



يشان بصفني، ومضى احملرم ومل يكن بينهم قتال، بل مراسالت يطول ذكرها، مل مث دخلت سنة سبع وثالثني واجل
ينتظم هبا أمر، وملا دخل صفر وقع بينهما القتال فيه، وكانت بينهم وقعات كثرية بصفني، قيل كانت تسعني وقعة، 

بعني ألفاً، ومن أهل وكان مدة مقامهم بصفني مائة وعشرة أيام، وكانت عدة القتلى بصفني من أهل الشام مخسة وأر
العراق مخسة وعشرين ألفاً، منهم ستة وعشرون رجال من أهل بدر، وكان علي قد تقدم إِىل أصحابه أن ال 

قال معاوية، . يقاتلوهم حىت يبدؤوا بالقتال، وأن ال يقتلوا مدبراً وأال يأخذوا شيئاً من أمواهلم وأن ال يكشفوا عورة
  :ابن اإلطنابة فثبت، وكان جاهلياً، واإلطنابة مرة وهو قوله أردت االهنزام بصفني، فتذكرت قول

  وإقدامي على البطل املشيح... أبت يل مهيت وحياء نفسي 
  وأخذي احلمد بالثمن الربيح... وإعطائي على املكروه مايل 

  رويدك حتمدي أو تسترحيي... وقويل كلما جاشت وجاشت 
الً عظيماً، وكان قد نيف عمره على تسعني سنة، وكانت احلربة يف وقاتل عمار بن ياسر رضي اهللا عنه مع علي قتا

هذه راية قاتلت هبا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث مرات، وهذه الرابعة، ودعى بقدح : يده ترعد؛ وقال
  :صدق اهللا ورسوله: من لنب فشرب منه مث قال

  حممداً وحزبه... اليوم ألقى األحبة 
. اللنب الرقيق املمزوج: ، والضيُح" إن آخر رزقي من الدنيا ضيحة لنب : " اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى 
  :وروي أنه كان يرجتز

  كما قتلناكم على تنزيله... حنن قتلناكم على تأويله 
  ويذهل اخلليل عن خليله... ضرباً يزيل اهلام عن مقيله 

، ويف الصحيح املتفق عليه، أن رسول اهللا صلى اهللا تعاىل ومل يزل عمار املذكور يقاتل حىت استشهد رضي اهللا عنه
إِن الذي قتله، أبو عادية برمح، فسقط عمار، فجاء آخر فاحتز : يقتل عمار الفئة الباغية، قيل: " عليه وسلم قال

لما انصرفا إِنكما يف النار، ف: فقال عمرو. أنا قتلته: ، وأقبال خيتصمان إِىل عمرو ومعاوية، كل منهما يقول" رأسه 
هو واهللا ذلك، : فقال عمرو. ما رأيت مثل ما رأيت اليوم، صرفت قوماً بذلوا أنفسهم دوننا: قال معاوية لعمرو

  .واهللا إِنك لتعلمه، ولوددت أين مت قبل هذا بعشرين سنة
الشام صف  وبعد قتل عمار رضي اهللا عنه انتدب علي اثين عشر ألفاً، ومحل هبم على عسكر معاوية، فلم يبق ألهل

  :إِال انتقض وعلي يقول
  اجلاحظ العني العظيم اخلاويه... أقتلهم وال أرى معاويه 

فقال . يا معاوية، عالم تقتل الناس ما بيننا، هلم أحاكمك إِىل اهللا، فأينا قتل صاحبه استقامت له األمور: مث نادى
فقال عمرو وما حيسن . ز إِليه أحد إِال قتلهما أنصف، إِنك تعلم أنه مل يرب: أنصفك ابن عمك، فقال معاوية: عمرو

  .طمعتَ يف األمر بعدي: فقال معاوية. بك ترك مبارزته
مث تقاتلوا ليلة اهلرير، شبهت بليلة القادسية، وكانت ليلة اجلمعة، واستمر القتال إِىل الصبح، وقد روى أن علياً كرب 

  .قتيالً كرب، ودام القتال إِىل ضحى يوم اجلمعة تلك الليلة أربعمائة تكبرية، وكانت عادته أنه كلما قتل
هلم : وقاتل األشتر قتاالً عظيماً، حىت انتهى إِىل معسكرهم، وأمده علي بالرجال، وملا رأى عمرو ذلك، قال ملعاوية

نرفع املصاحف على الرماح، ونقول هذا كتاب اهللا بيننا وبينكم، ففعلوا ذلك، وملا رأى، أهل العراق ذلك قالوا 
امضوا على حقكم وصدقكم يف قتال عدوكم، فإِن عمراً ومعاوية وابن : ال جنيب إِىل كتاب اهللا؟ فقال علي: عليل



أيب معيط وابن أيب سرح والضحاك بن قيس، ليسوا بأصحاب دين وال قرآن، وأنا أعرف هبم منكم، وحيكم، واهللا 
  .ما رفعوها إِال خديعة ومكيدة

إِين إِمنا قاتلتهم ليدينوا حبكم كتاب اهللا، فإِهنم قد عصوا : فقال علي.  كتاب اهللا، فنأىبال متنعنا أن ندعي إِىل: فقالوا
  .اهللا فيما أمرهم

يا علي أجب إِىل : فقال له مسعود بن فدك التميمي، وزيد بن حصني الطائي يف عصابة من الذين صاروا خوارج
  .رم، نفعل بك ما فعلنا بابن عفانكتاب اهللا إِذا دعيُت إِليه، وإال دفعناك برمتك إِىل الق

قالوا فابعث إِىل األشتر فليأتك، فبعث إِليه يدعوه، . إِن تطيعوين فقاتلوا، وإن تعصوين فافعلوا ما بدا لكم: فقال علي
ليس هذه الساعة اليت ينبغي لك أن تزيلين عن موقفي، فرجع الرسول وأخربه باخلرب، وارتفعت : فقال األشتر

هل رأيتموين ساررت : ما نراك أمرته إِال بالقتال؟ فقال: رهج من جهة األشتر، فقالوا لعلياألصوات وكثر ال
فابعث إِليه ليأتك وإال اعتزلناك فرجع الرسول إِىل األشتر : الرسول إِليه، أليس كلمته وأنتم تسمعون؟ فقالوا

  .وأعلمه
خدعتم : ابن العاهر فرجع األشتر إِىل علي وقال قد علمت واهللا أن رفع املصاحف يوقع اختالفاً، وإهنا مشورة: فقال

ألي شيء : فاخندعتم، وكان غالب تلك العصابة الذين هنوا عن القتال قراء، وملا كفوا عن القتال سألوا معاوية
تنصبوا حكماً منكم وحكماً منا، ونأخذ عليهما أن يعمال مبا يف كتاب اهللا، مث نتبع ما اتفقا : رفعت املصاحف؟ فقال

  .ه، فوقعت اإلجابة من الفريقني إِىل ذلكعلي
  .إِنا قد رضينا بأيب موسى األشعري: فقال األشعث بن قيس وهو من أكرب اخلوارج

  .ال أرى أن أويل أبا موسى. قد عصيتموين يف أول األمر فال تعصوين اآلن: فقال علي
  .ال نرضى إِال به: فقالوا

 الناس، مث هرب مين حىت أمنته بعد أشهر، ولكن ابن عباس أوىل إِنه ليس بثقة؛ قد فارقين وخذل عين: فقال علي
  .منه

  .ابن عباس ابن عمك، وال نريد إِال رجالً هو منك ومن معاوية سواء: فقالوا
  .هل أسعرها إِال األشتر: فأبوا وقالوا. فاألشتر: قال علي

بن وائل، واجتمع احلكمان عند علي  فاضطر علي إِىل إِجابتهم، وأخرج أبا موسى، وأخرج معاوية عمرو بن العاص
فقال . بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا ما تقاضى أمري املؤمنني علي: رضي اهللا عنه، وكتب حبضوره كتاب القصة وهو

فقال األشعث بن قيس امح هذا االسم . ال متح اسم أمري املؤمنني: فقال األحنف. هو أمريكم، وأما أمرينا فال: عمرو
  .هفأجاب علي وحما

اهللا أكرب سنة بسنة، واهللا إِين لكاتب رسول اهللا يوم احلديبية، فكتبت حممد رسول اهللا، فقالوا لست : وقال علي
ال أستطيع، : برسول اهللا، ولكن اكتب امسك واسم أبيك، فأمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبحو، فقلت

  " .ى إِىل مثلها فتجيب إِنك ستدع: " فأرين، فأريته فمحاه بيده، فقال يل: فقال
  .سبحان اهللا تشبهنا بالكفار وحنن مؤمنون: فقال عمرو

  .يا ابن النابغة، ومىت مل تكن للفاسقني، ولياً وللمؤمنني عدواً: فقال علي رضي اهللا عنه
 إين ألرجو أن يطهر اهللا جملسي منك، ومن: فقال علي. واهللا ال جيمع بيين وبينك جملس بعد اليوم: فقال عمرو
  .أشباهك



هذا ما تقاضى عليه علي بن أيب طالب، ومعاوية بن أيب سفيان، قاضي علي على أهل الكوفة : وكتب الكتاب؛ فمنه
ومن معهم، وقاضي معاوية على أهل الشام ومن معهم أنا ننزل عند حكم اهللا وكتابه، حنيي ما أحىي، ومنيت ما 

عمالً به،  -سى األشعري عبد اهللا قيس وعمرو بن العاص ومها أبو مو -أمات، فما وجد احلكمان يف كتاب اهللا 
  .وما مل جيدا يف كتاب اهللا فبألسنة العادلة

وأخذ احلكمان من علي ومعاوية ومن اجلندين املواثيق، أهنما أمينان على أنفسهما وأهلهما، واألمة هلما أنصار على 
وكتب يف يوم . وإن أحبا أن يؤّخرا ذلك أخراه الذي يتقاضيان عليه، وأجال القضاء إىل رمضان، من هذه السنة،

األربعاء لثالث عشرة ليلة خلت من صفر سنة سبع وثالثني على أن يوايف علي ومعاوية موضع احلكمني، بدومة 
  .اجلندل، يف رمضان، فإِن مل جيتمعا لذلك، اجتمعا يف العام املقبل بإِذرح

خل اخلوارج معه إِىل الكوفة؛ واعتزلوا عنه، مث يف هذه السنة، بعث مث سار علي إىل العراق، وقدم إِىل الكوفة ومل تد
وبعث معاوية . علي للميعاد أربعمائة رجل، فيهم أبو موسى األشعري وعبد اهللا بن عباس ليصلي هبم، ومل حيضر علي
عبد اهللا بن عمرو بن العاص يف أربعمائة رجل، مث جاء معاوية، واجتمعوا بإِذرح وشهد معهم عبد اهللا بن عمر، و

  .الزبري، واملغرية بن شعبة
مل أكن ألوليه وأدع املهاجرين : والتقى احلكمان؛ فدعى عمرو أبا موسى إِىل أن جتعل األمر إِىل معاوية، فأىب وقال

ما : األولني، ودعى أبو موسى عمر، إِىل أن جيعل األمر إِىل عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، فأىب عمرو، مث قال عمرو
نت؟ فقال أرى أن خنلع علياً ومعاوية؛ وجنعل األمر شورى بني املسلمني، فأظهر هلم عمرو أن هذا هو الرأي؛ ترى أ

  .ووافقه عليه
فقال . إِن رأينا قد اتفق على أمر نرجو به صالح هذه األمة: مث أقبال إِىل الناس وقد اجتمعوا، فقال أبو موسى

وحيك واهللا إِين أظن أنه خدعك إن كنتما : حلقه عبد اهللا بن عباس وقال فلما تقّدم. تقّدم فتكلم يا أبا موسى: عمرو
: إِنا قد اتفقنا فحمد اهللا وأثىن عليه وقال: فقال أبو موسى. فإِين ال آمن أن خيالفك. قد اتفقتما على أمر فقدمه قبلك

، وهو أن خنلع علياً ومعاوية، أيها الناس إِنا مل نر أصلح ألمر هذه األمة من أمر قد اجتمع عليه رأيي ورأي عمرو
وتستقبل هذه األمة هذا األمر، فيولوا منهم من أحبوا وإِين قد خلعت علياً ومعاوية، فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم 

  .من رأيتموه هلذا األمر أهالً
به، وأنا أخلع إن هذا قد قال ما مسعتم وخلع صاح: فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال: مث تنحى وأقبل عمرو فقام مقامه

ما لك : فقال له أبو موسى. صاحبه كما خلعه، وأثبت صاحيب فإنه ويل عثمان، والطالب بدمه، وأحق الناس مبقامه
  .ال وفقك اهللا غدرت وفجرت

وركب أبو موسى وحلق مبكة حياء من الناس، وانصرف عمرو وأهل الشام إىل معاوية فسلموا عليه باخلالفة، ومن 
  .علي يف الضعف، وأمر معاوية يف القوة ذلك الوقت أخذ أمر

وملا اعتزلت اخلوارج علياً دعاهم إِىل احلق؛ فامتنعوا وقتلوا كل من أرسله إِليهم، فسار إليهم وكانوا أربعة آالف، 
ووعظهم وهناهم عن القتل، فتفرقت منهم مجاعة، وبقي مع عبد اهللا بن وهب مجاعة على ضاللتهم، وقاتلوا فقتلوا 

ومل يقتل من أصحاب علي سوى سبعة أنفس، أوهلم يزيد بن نويرة، وهو ممن شهد مع رسول اهللا صلى  عن آخرهم،
  .اهللا عليه وسلم غزوة أُحد

نستريح ونصلح عدتنا، : وملا رجع علي إِىل الكوفة، حض الناس على املسري إِىل قتال معاوية، فتقاعدوا وقالوا
  .فاحتاج لذلك علي أن يدخل الكوفة



نة مثان وثالثني فيها جهز معاوية عمرو بن العاص بعسكر إِىل مصر، وكتب حممد بن أيب بكر يستنجد مث دخلت س
إِن هللا : علياً، فأرسل إليه األشتر فلما وصل األشتر إِىل القلزم، سقاه رجل عسالً مسموماً فمات منه، فقال معاوية

د بن أيب بكر، فهزمهم عمرو، وتفرق عن جنداً من عسل، وسار عمرو حىت وصل إِىل مصر، وقاتله أصحاب حمم
حممد أصحابه، وأقبل حممد ميشي حىت انتهى إِىل خربة فقبض عليه وأتوا به إِىل معاوية بن خديح فقتله، وألقاه يف 

  .جيفة محار وأحرقه بالنار، ودخل عمرو مصر وبايع أهلها ملعاوية
صالة تدعو على معاوية وعمرو بن العاص،  وملا بلغ عائشة قتل أخيها حممد جزعت عليه وقنتت يف دبر كل

عند اهللا حنتسبه، وكان ذلك يف هذه السنة : وضمت عيال أخيها حممد إِليها، وملا بلغ علياً مقتله جزع عليه وقال
أعين سنة مثان وثالثني مث بث معاوية سراياه بالغارات على أعمال علي، فبعث النعمان بن بشري األنصاري إِىل عني 

هب وهزم كل من كان هبا من أصحاب علي، وبعث سفيان بن عوف إِىل هيت واألنبار واملدائن، فنهب التمر، فن
ومحل كل ما كان باألنبار من األموال، ورجع هبا إِىل معاوية، وسري عبد اهللا بن مسعدة الفزاري إِىل احلجاز، فجهز 

شام، وتتابعت الغارات على بالد علي رضي اهللا إِليه علي خيال، فالتقوا بتيماء؛ واهنزم أصحاب معاوية وحلقوا بال
  .عنه، وهو يف ذلك خيطب الناس اخلطب البليغة، وجيتهد حبضّهم على اخلروج إِىل قتال معاوية، فيتقاعد عنه عسكره
مث دخلت سنة تسع وثالثني واألمر على ذلك، وفيها سري عبد اهللا بن عباس، وكان عامل البصرة، زياداً إِىل فارس، 

: قد اضطربت ملا حصل من قتال علي ومعاوية، فوصل إِليها زياد وضبطها أحسن ضبط حىت قالت الفرس وكانت
  .ما رأينا مثل سياسة أنوشروان إِال سياسة هذا العريب

مث دخلت سنة أربعني وعلي بالعراق ومعاوية بالشام، وله معها مصر، وكان علي يقنت يف الصالة ويدعو على 
  .العاص، وعلى الضحاك، وعلى الوليد بن عقبة، وعلى األعور السلمي معاوية، وعلى عمرو بن

  .ومعاوية يقنت يف الصالة ويدعو على علي، وعلى احلسن وعلى احلسني، وعلى عبد اهللا بن جعفر
ويف هذه السنة سري معاوية بشر بن أرطأة يف عسكر إىل احلجاز، فأتى املدينة وهبا أبو أيوب األنصاري عامال لعلي، 

ب وحلق بعلي، ودخل بشر املدينة وسفك فيها الدماء واستكره الناس على البيعة ملعاوية، مث سار إِىل اليمن وقتل فهر
ألوفاً من الناس، فهرب منه عبيد اهللا بن العباس، عامل علي باليمن، فوجد لعبيد اهللا ابنني صبيني فذحبهما، وأتى يف 

  :تبكيهما -اهللا ابن عبد املدان وهي عائشة بنت عبد  -ذلك بعظيمة فقالت أمهما 
  كالدرتني تشظى عنهما الصدف... ها من أحّس بابين اللذين مها 
  قليب ومسعي فقبلي اليوم خمتطف... ها من أحس بابين اللذين مها 

  على صبيني ذال إِذ غدا السلف... من ذل واهلة حريى مدهلة 
  الذي اقترفوا من إِفكهم ومن القول... خربت بشراً وما صدقت ما زعموا 

  مشحوذة وكذاك اإلمث يقترف... أحنا على ودجي ابين مرهفة 
  مقتل علي بن أيب طالب

  رضي اهللا عنه

قيل اجتمع ثالثة من اخلوارج منهم عبد الرمحن بن ملجم املرادي، وعمرو بن بكر التميمي، والُربك بن عبد اهللا 
لو قتلنا أئمة الضاللة أرحنا : ارقة املقتولني بالنهروان، فقالواالتميمي، ويقال إِن امسه احلجاج، فذكروا أخواهنم من امل

أنا أكفيكم : أنا أكفيكم معاوية، وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم علياً، وقال الربك: منهم البالد، فقال ابن ملجم



مومة، وتواعدوا عمرو بن العاص، وتعاهدوا أن ال يفر أحد منهم عن صاحبه الذي توجه إِليه واستصحبوا سيوفاً مس
  .لسبع عشرة ليلة متضي من رمضان، من هذه السنة، أعين سنة أربعني، أن يثب كل واحد منهم بصاحبه

واتفق مع عبد الرمحن بن ملجم رجالن، أحدمها يقال له وردان من تيم الرباب، واآلخر شبيب من أشجع، ووثبوا 
ه يف الطاق، وهرب شبيب فنجا يف غمار الناس، على علي وقد خرج إِىل صالة الغداة، فضربه شبيب فوقع سيف

  .وضربه ابن ملجم يف جبهته، وأما وردان فهرب

أوصيكما بتقوى اهللا، وال تبغيا : وأمسك ابن ملجم وأحضر مكتوفاً بني يدي علي، ودعا علي احلسن واحلسني وقال
  .اهللا، حىت قبض رضي اهللا عنه الدنيا، وال تبكيا على شيء زوى عنكما منها، مث مل ينطق إِال بال إِله إِال

إين : وأما الربك فوثب على معاوية يف تلك الليلة، وضربه بالسيف فوقع يف إلية معاوية، وأمسك الربك فقال له
لعله مل يقدر، فقال إىل، إن علياً : أبشرك فال تقتلين، فقال مباذا؟ قال إن رفيقي قتل علياً هذه الليلة، فقال معاوية

  .ه، فقتله معاويةليس معه من حيرس
وأما عمرو بن بكر، فإِنه جلس تلك الليلة لعمرو بن العاص، فلم خيرج عمرو إِىل الصالة، وكان قد أمر خارجة بن 

أيب حبيبة، صاحب شرطته، أن يصلي بالناس، فخرج خارجة ليصلي بالناس، فشد عليه عمرو بن بكر، وهو يظن أنه 
: أنا َمن قتلت؟ قالوا: فقال. من هذا؟ قالوا عمرو: ا به عمراً، فقالعمرو ابن العاص فقتله، فأخذه الناس وأتو

  .أردت عمراً وأراد اهللا خارجة: فقال عمرو. خارجة
وملا مات علي أخُرج عبد الرمحن بن ملجم من احلبس، فقطع عبد اهللا بن جعفر يده، مث رجله، وكحلت عيناه 

  .مبسمار حممى، وقطع لسانه، وأحرق، لعنه اهللا
  :اخلوارج، وهو عمران بن حطان لعنه اهللا، يرثي ابن ملجم املذكور لعنه اهللا ولبعض

  كفاه مهجة شر اخللق إِنسانا... هللا در املرادي الذي فتكت 
  إال ليبلغ من ذي العرش رضوانا... يا ضربة من ويل ما أراد هبا 

  أو فاخلليقة عند اهللا ميزانا... إِين ألذكره يوماً فأحسبه 
مر علي رضي اهللا عنه، فقيل كان ثالثاً وستني سنة، وقيل مخساً وستني، وقيل تسعاً ومخسني، وكانت واختلف يف ع

مدة خالفته مخس سنني إال ثالثة أشهر، وكان قتله ما ذكرنا صبيحة يوم اجلمعة، لسبع عشرة ليلة خلت من 
الكوفة، وقيل عند قصر اِإلمارة، رمضان، سنة أربعني، واختلف يف موضع قربه، فقيل دفن مما يلي قبلة املسجد ب

وقيل حوله ابنه احلسن إِىل املدينة، ودفنه بالبقيع عند قرب زوجته فاطمة رضي اهللا عنهما، واألصح وهو الذي ارتضاه 
  .ابن األثري وغريه، أن قربه هو املشهور بالنجف، وهو الذي يزار اليوم

  صفته

  رضي اهللا عنه

لع، عظيم اللحية، كثري شعر الصدر، مائالً إِىل القصر، حسن الوجه، ال يغري كان شديد األدمة، عظيم العينني، أص
  .شيبه، كثري التبسم

وكان حاجبه قنرب مواله وصاحب شرطته نعثل بن قيس الرباحي، وكان قاضيه شريح، وكان قد واله عمر قضاء 
علي رضي اهللا عنه، فاطمة بنت رسول الكوفة، ومل يزل قاضياً هبا إِىل أيام احلجاج بن يوسف، وأول زوجة تزوج هبا 



اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومل يتزوج غريها يف حياهتا، وولد له منها احلسن واحلسني وحمسن، ومات صغرياً، وزينب 
وأم كلثوم اليت تزوجها عمر بن اخلطاب، مث بعد موت فاطمة تزوج أم البنني بنت حزام الكالبية، فولد له منها 

اهللا وعثمان، قتل هؤالء األربعة مع أخيهم احلسني، ومل يعقب منهم غري العباس، وتزوج ليلى  العباس وجعفر وعبد
بنت مسعود ابن خالد النهشلي التميمي، وولد له منها عبيد اهللا، وأبو بكر قتال مع احلسني أيضاً، وتزوج أمساء بنت 

الصهباء بنت ربيعة التغلبية وهي من السيب عميس، وولد له منها حممد األصغر وحيىي، وال عقب هلما، وولد له من 
الذي أغار عليهم خالد ابن الوليد بعني التمر عمر ورقية، وعاش عمر املذكور حىت بلغ من العمر مخساً ومثانني سنة، 

وجاز نصف مرياث أبيه علي؛ ومات بينبع وله عقب، وتزوج علي أيضاً أمامة بنت أيب العاص بن الربيع بن عبد 
مناف، وأمها زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وولد له منها حممد األوسط، وال عقب له، مشس بن عبد 

وولد له من خولة بنت جعفر احلنفية حممد األكرب املعروف بابن احلنفية، وله عقب، وكان له بنات من أمهات شىت، 
وميمونة وزينب الصغرى ورملة الصغرى  أم حسن ورملة الكربى من أم سعيد بنت عروة، ومن بناته أم هاين: منهن

وأم كلثوم الصغرى وفاطمة وأمامة وخدجية وأم الكرام وأم سلمة وأم جعفر ومجانة ونفيسة، فجمع بنيه الذكور 
  .أربعة عشر، مل يعقب منهم إِال مخسة احلسن واحلسني وحممد بن احلنفية والعباس وعمر

  شيء من فضائله

ي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأخوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من ذلك مشاهده املشهورة بني يد
، وقول رسول اهللا صلى اهللا " من كنت مواله فعلي مواله : " وسبق إِسالمه، وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وله، وقوله صلى اهللا ألبعثن الراية غداً مع رجل حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا ورس: عليه وسلم فيه يف غزوة حنني
والقضاء " أقضاكم علي " وقال عليه السالم " أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى : " عليه وسلم له

، وأقرأكم أيب، ومل ينب علي بناء أصالً، وكان قد " أفرضكم زيد : " يستدعي معرفة أبواب الفقه كلها، خبالف قوله
لو كان خصمي مسلماً : أقبل به إِىل شريح القاضي وجلس إِىل جانبه وقالضاع لعلي درع فوجده مع نصراين، ف

ألك بينة؟ فقال علي ال، وهو : هذه درعي، فقال النصراين ما هي إال درعي فقال شريح لعلي: لساويته، وقال
أن  أشهد أن هذه أحكام األنبياء، مث أسلم واعترف: فأخذ النصراين الدرع ومشى يسرياً مث عاد وقال. يضحك

وشهد مع علي قتال . الدرع سقطت من علي عند مسريه إِىل صفني، ففرح علي بإسالمه ووهبه الدرع وفرساً
  .اخلوارج، فقتل رمحه اهللا تعاىل

  .أبو العيال أحق حبمله: يا أمري املؤمنني أال حنمله عنك، فقال: ومحل علي يف ملحفته متراً اشتراه بدرهم، فقيل له
املال كل مجعة، حىت ال يترك فيه شيئاً، ودخل مرة إىل بيت املال فوجد الذهب والفضة، وكان يقسم ما يف بيت 

  .يا صفراء اصفري ويا بيضاء ابيضي وأغري غريي، ال حاجة يل فيك: فقال
وقصده أخوه ألبيه وأمه عقيل بن أيب طالب يسترفده، فلم جيد عنده ما يطلب، ففارقه وحلق مبعاوية حباً للدنيا، 

ويوم بدر كنت أيضاً : فقال عقيل. يا أبا يزيد أنت اليوم معنا: معاوية يوم صفني، فقال له معاوية ميازحهوكان مع 
  .معكم، وكان عقيل يوم بدر مع املشركني هو وعمه العباس

بل أخبار احلسن ابنه وملا تويف علي رضي اهللا عنه بايع الناس ابنه احلسن، وكان عبد اهللا بن العباس قد فارق علياً ق
مقتله، وأخذ من البصرة ماالً وذهب إِىل مكة، وجرت بينه وبني علي مكاتبات يف ذلك، وملا توىل احلسن اخلالفة، 

كتب إليه ابن عباس يقوي عزميته على جهاد عدوه، وكان أول من بايع احلسن، قيس ابن سعد بن عبادة 
على كتاب اهللا وسنة : الفني، فقال احلسنأبسط يدك على كتاب اهللا وسنة رسوله وقتال املخ: األنصاري، فقال



رسوله، فإهنما ثابتان، وبايعه الناس، وكان احلسن يشترط أنكم سامعون مطيعون، تساملون من ساملت وحتاربون من 
  .مث دخلت سنة إِحدى وأربعني. ما هذا لكم بصاحب، وما يريد إِال القتال: حاربت، فارتابوا من ذلك وقالوا

  إِىل معاويةتسليم احلسن األمر 
كان علي قبيل موته، قد بايعه أربعون ألفاً من عسكره على املوت، وأخذ يف التجهز إِىل قتال معاوية، فاتفق : قيل

مقتله، وملا بويع احلسن، بلغه مسري أهل الشام إِىل قتاله مع معاوية، فتجهز احلسن يف ذلك اجليش، الذين كانوا قد 
لقاء معاوية، ووصل إِىل املدائن، وجعل احلسن على مقدمته قيس بن سعد يف اثين  بايعوا أباه، وسار عن الكوفة إِىل

عشر ألفاً، وقيل بل الذي جعله على مقدمته عبيد اهللا ابن عباس، وجرى يف عسكره فتنة، قيل حىت نازعوا احلسن 
  .عراًبساطاً كان حتته، فدخل املقصورة البيضاء باملدائن، وازداد لذلك العسكر بغضاً ومنهم ذ

وملا رأى احلسن ذلك، كتب إِىل معاوية، واشترط عليه شروطاً وقال إِن أجبت إليها فأنا سامع مطيع، فأجاب معاوية 
إِليها، وكان الذي طلبه احلسن أن يعطيه ما يف بيت مال الكوفة، وخراج دارا جبرد من فارس، وأن ال يسب علياً، 

ن ال يشتم علياً، وهو يسمع، فأجابه إِىل ذلَك، مث مل يف له به، فلم جيبه إىل الكف عن سّب علي، فطلب احلسن أ
وقيل إِنه وصله بأربعمائة ألف درهم، ومل يصل إِليه شيء من خراج دارا جبرد، ودخل معاوية الكوفة، فبايعه الناس، 

اس، وبني وكتب احلسن إِىل قيس بن سعد، يأمره بالدخول يف طاعة معاوية، مث جرت بني قيس وعبيد اهللا بن عب
معاوية، مراسالت، وآخر األمر أهنما بايعا ومن معهما، وشرطا أن ال يطالبا مبال وال دم، ووىف هلما معاوية بذلك، 

وحلق احلسن باملدينة وأهل بيته، وقيل كان تسليم حسن األمر إِىل معاوية يف ربيع األول سنة إحدى وأربعني، وقيل 
وعلى هذا فتكون خالفته على القول األول، مخسة أشهر وحنو نصف شهر،  يف ربيع اآلخر، وقيل يف مجادى األوىل،

  .وعلى الثاين ستة أشهر وكسراً، وعلى الثالث سبعة أشهر وكسراً

وكان آخر " . اخلالفة بعدي ثالثون سنة، مث يعود ملكاً عضوضاً : " روى سفينة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ن اخلالفة، وأقام احلسن باملدينة إِىل أن تويف هبا يف ربيع األول، سنة تسع وأربعني، الثالثني يوم خلع احلسن نفسه م

وكان مولده باملدينة سنة ثالث من اهلجرة، وهو أكرب من احلسني بسنة، وتزوج احلسن كثرياً من النساء، وكان 
صلى اهللا عليه وسلم من رأسه  مطالقاً، وكان له مخسة عشر ولداً ذكراً، ومثاين بنات، وكان يشبه جده رسول اهللا

  .إىل سرته، وكان احلسني يشبه جده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من سرته إِىل قدمه
وتويف احلسن من سم سقته زوجته جعدة بنت األشعث، قيل فعلت ذلك بأمر معاوية، وقيل بأمر يزيد بن معاوية، 

  .يزيد أن يتزوجها فأىبووعدها أنه يتزوجها إِن فعلت ذلك، فسقته السم وطالبت 
وكان احلسن قد أوصى أن يدفن عند جده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما تويف أرادوا ذلك، وكان على 

املدينة مروان بن احلكم من قبل معاوية، فمنع من ذلك، وكاد يقع بني بين أمية وبني بين هاشم بسبب ذلك فتنة، 
 وال آذن أن يدفن فيه، فدفن بالبقيع، وملا بلغ معاوية موت احلسن خر البيت بييت: فقالت عائشة رضي اهللا عنها

  :فقال بعض الشعراء. ساجداً
  ظاهر النخوة إِذ مات احلسن... أصبح اليوم ابن هند شامتاً 

  تُك يف الدهر كشيء مل يكن... يا ابن هند إِن تذق كأس الردى 
  كل حي للمنايا مرهتن... لست بالباقي فال تشمت به 

احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة، وأبومها : " ن فضائل احلسن يف الصحيح قول النيب صلى اهللا عليه وسلموم
، وروي أنه " إِن ابين هذا سيد، وسيصلح اهللا به بني فئتني من املسلمني : " ، وروى أنه قال عن احلسن" خري منهما 



  " .نعم املطية مطيتهما، ونعم الراكبان مها : " لهما، وقالمر باحلسن واحلسني ومها يلعبان، فطأطأ هلما عنقه ومح
  خلفاء بين أمية

وهم أربعة عشر خليفة، أوهلم معاوية بن أيب سفيان، وآخرهم مروان اجلعدي وكان مدة ملكهم نيفاً وتسعني سنة، 
تارخيه، إِنه ملا سار احلسن  إِن ابن األثري قال يف: وهي ألف شهر تقريباً، قال القاضي مجال الدين ابن واصل رمحه اهللا

فقال ال تعذلين فإِن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أُري . يا مسِّود وجوه املؤمنني: من الكوفة، عرض له رجل فقال
: الكوثر" " إِنا أعطيناك الكوثر " يف منامه، أن بين أمية ينّزون على منربه رجالَ فرجال، فساءه ذلك، فأنزل اهللا تعاىل 

  .ميلكها بعد بنو أمية"  ١: القدر" " إنا أنزلناه يف ليلة القدر ليلة القدر خري من ألف شهر و" "  ١
  أخبار معاوية بن أيب سفيان

ابن صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي، وأمه هند بنت عتبة، ويكىن أبا عبد الرمحن، 
قدس بعد قتل علي، وبويع البيعة التامة ملا خلع احلسن نفسه، وبويع باخلالفة يوم اجتماع احلكمني، وقيل ببيت امل

  .وسلم األمر إِليه، واستمر معاوية يف اخلالفة
مث دخلت سنة اثنتني وأربعني وسنة ثالث وأربعني، فيها تويف عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سهم 

ذكور، هو أحد الثالثة الذين كانوا يهجون بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي، وعمرو امل
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهم عمرو بن العاص، وأبو سفيان بن حرب، وعبد اهللا بن الزبعري، وكان جييبهم 

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة أيضاً، وهم حسان بن ثابت، وعبد اهللا بن رواحة، وكعب بن مالك، 
رو من معاوية، بعد رزق جندها، حسب ما كان شرطه له ملعاوية، عند اتفاقه معه على وكانت مصر طمعة لعم

  :حرب علي بن أيب طالب، رضي اهللا عنه، ويف ذلك يقول عمرو
  به منك دنيا فانظرن كيف تصنُع... معاوي ال أعطيك ديين ومل أنل 
  أخذت هبا شيخاً يضر وينفع... فإِن تعطين مصرا رحبت بصفقة 

  .عمرو وىل معاوية مصر ابنه عبد اهللا بن عمرو، مث عزله عنها، مث دخلت سنة أربع وأربعنيوملا مات 
استلحاق معاوية زياداً ويف هذه السنة، استلحق معاوية زياد بن مسية، وكانت مسية جارية للحارث بن كلدة الثقفي، 

  .ولد عبيد شرعاًفزوجها بعبد له رومي، يقال له عبيد، فولدت مسية زياداً على فراشه، فهو 

وكان أبو سفيان قد سار يف اجلاهلية إىل الطاِئف، فنزل على إِنسان يبيع اخلمر، يقال له أبو مرمي، أسلم بعد ذلك، 
هاهتا : هل لك يف مسية؟ فقال أبو سفيان: قد اشتهيت النساء، فمال أبو مرمي: وكانت له صحبة فقال له أبو سفيان

أتاه هبا، فوقع عليها، فيقال إِهنا علقت منه بزياد مث وضعته يف السنة اليت هاجر فيها ف. على طول ثدييها، وذفرة بطنها
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ونشأ زياد فصيحاً، وحضر زياد يوماً مبحضر من مجاعة من الصحابة، يف خالفة عمر، فقال عمرو بن العاص، لو 
إِين ألعرف من وضعه يف : فقال أبو سفيان لعلي بن أيب طالبكان أبو هذا الغالم من قريش، لساق العرب بعصاه، 

  .أخاف األصلع، يعين عمر، أن يقطع إِهايب بالدرة: فقال علي فما مينعك من استلحاقه؟ قال. رحم أمه
مث ملا كان قضية شهادة الشهود على املغرية بالزنا، وجلدهم، ومنهم أبو بكرة أخو زياد ألمه، وامتناع زياد عن 

ح كما ذكرنا، اختذ املغرية بذلك لزياد يداً، مث ملا ويل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه اخلالفة، استعمل زياداً التصري
على فارس، فقام بواليتها أحسن قيام، وملا سلم احلسن األمر إىل معاوية، امتنع زياد بفارس، ومل يدخل يف طاعة 



د من بين هاشم، ويعيد احلرب، وكان معاوية قد وىل املغرية بن معاوية، وأمهل معاوية أمره، وخاف أن يدعو إِىل أح
: شعبة الكوفة، فقدم املغرية على معاوية، سنة اثنتني وأربعني، فشكا إِليه معاوية امتناع زياد بفارس، فقال املغرية

نهما من املودة، وما زال عليه وكتب معاوية لزياد أماناً، فتوّجه املغرية إِليه، ملا بي. فأذن له: أتأذن يل يف املسري إِليه
  .حىت أحضره إِىل معاوية، وبايعه، وكان املغرية يكرم زياداً ويعظمه، من حني كان منه يف شهادة الزنا ما كان

فلما كانت هذه السنة، أعين سنة أربع وأربعني، استلحق معاوية زياداً، فأحضر الناس، وحضر من يشهد لزياد 
أبو مرمي اخلمار، الذي أحضر مسية إىل أيب سفيان بالطائف، فشهد بنسب زياد من بالنسب، وكان ممن حضر لذلك، 

رويدك، طلبت شاهداً ومل تطلب : إين رأيت اسكيت مسية، يقطران من مين أيب سفيان، فقال زياد: أيب سفيان، قال
" صلى اهللا عليه وسلم،  شتاماً، فاستلحقه معاوية، وهذه أول واقعة خولفت فيها الشريعة عالنية، لصريح قول النيب

، وأعظَم الناس ذلك وأنكروه، خصوصاً بنو أمية، لكون زياد بن عبيد الرومي، " الولد للفراش، وللعاهر احلجر 
  :صار من بين أمية بن عبد مشس، وقال عبد الرمحن بن احلكم أخو مروان يف ذلك

  لقد ضاقت مبا تأيت اليدان... أال أبلغ معاوية بن صخر 
  وترضى أن يقال أبوك زاين... يقال أبو عف  أتغضُب أن

  كرحم الفيل من ولد األتان... وأشهد أن رمحك من زياد 
  .مث وىل معاوية زياداً البصرة، وأضاف إِليه خراسان وسجستان، مث مجع له اهلند والبحرين وُعمان

  . عليه وسلموفيها أعين سنة أربع وأربعني، توفيت أم حبيبة بنت أيب سفيان زوج النيب صلى اهللا
مث دخلت سنة مخس وأربعني، فيها قدم زياد إِىل البصرة، فشدد أمر السلطنة، وأكد امللك ملعاوية؛ وجرد السيف، 

وأخذ بالظنة، وعاقب على الشبهة، فخاف الناس خوفاً شديداً، وذكر أنه مل خيطب أحد بعد علي بن أيب طالب 
  .رضي اهللا عنه مثل زياد
مخسني وكان عامال ملعاوية على الكوفة، وىل معاوية الكوفة أيضاً زياداً، فسار زياد إِليها  وملا مات املغرية سنة

واستخلف على البصرة مسرة بن جندب، فحذا حذو زياد يف سفك الدماء، وكان زياد يقيم بالكوفة ستة أشهر، ويف 
  .مائة ال يفارقون مكانهالبصرة مثلها، وهو أول من سري بني يديه باحلراب والعمد، واختذ احلرس مخس 

وكان معاوية وعماله يدعون لعثمان يف اخلطبة يوم اجلمعة، ويسبون علياً، ويقعون فيه، وملا كان املغرية متويل 
الكوفة، كان يفعل ذلك طاعة ملعاوية، فكان يقوم حجر ومجاعة معه، فريدون عليه سّبه لعليٍ رضي اهللا عنه، وكان 

يل زياد، دعا لعثمان وسب علياً، وما كانوا يذكرون علياً بامسه، وإمنا كانوا يسمونه بأيب املغرية يتجاوز عنهم، فلما و
: تراب، وكانت هذه الكنية أحب الكىن إِىل علي، ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كناه هبا، فقام حجر وقال

ثة عشر نفراً معه، وأرسلهم إِىل كما كان يقول من الثناء على علي، فغضب زياد وأمسكه، وأوثقه باحلديد، وثال
حجر، فأرسل معاوية من قتلهم بعذرا، وهي قرية بظاهر : معاوية، فشفع يف ستة منهم عشاِئرهم، وبقي مثانية، منهم

دمشق، رضي اهللا عنهم، وكان حجر من عظم الناس ديناً وصالة، وأرسلت عائشة تتشفع يف حجر، فلم يصل 
  .رسوهلا إِال بعد قتله

أربع خصال كن يف : ضي مجال الدين بن واصل، وروى ابن اجلوزي بإِسناده عن احلسن البصري أنه قالقال القا
معاوية، لو مل يكن فيه إِال واحدة لكانت موبقة، وهي أخذه اخلالفة بالسيف من غري مشاورة، ويف الناس بقايا 

س احلرير، ويضرب بالطنابري، وادعاؤه الصحابة، وذوو الفضيلة، واستخالفه ابنه يزيد، وكان سكرياً مخرياً يلب
زياداً، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الولد للفراش، والعاهر للحجر، وقتله حجر بن عدي وأصحابه، فيا 



  .ويالً له من حجر وأصحاب حجر
، وهم معاوية، وعمرو وروي عن الشافعي رمحة اهللا عليه، أنه أسّر إِىل الربيع، أّنه ال يقبل شهادة أربعة من الصحابة

  .بن العاص، واملغرية، وزياد
وفيها أعين سنة مخسٍ وأربعني، تويف عبد الرمحن بن خالد بن الوليد، وكان أهل الشام قد مالوا إليه جداً، فدس إليه 

  .معاوية مساً مع نصراين يقال له أثال، فاغتاله به
بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر، وإليه ينسب،  مث دخلت سنة ست وأربعني وسنة سبع وأربعني فيها تويف قيس

فيقال املنقري، وفد على النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم يف وفد بين متيم فأسلم، وكان قيس املذكور موصوفاً 
  .مبكارم األخالق

شاً كثيفاً مع مث دخلت سنة مثان وأربعني غزوة القسطنطينية يف هذه السنة، أعين سنة مثان وأربعني، صرب معاوية جي
سفيان ابن عوف، إىل القسطنطينية، فأوغلوا يف بالد الروم، وحاصروا القسطنطينية، وكان يف ذلك اجليش ابن 

  .عباس، وعمرو بن الزبري، وأبو أيوب األنصاري
وتويف يف مدة احلصار أبو أيوب األنصاري، ودفن بالقرب من سورها، وشهد أبو أيوب مع النيب صلى اهللا عليه 

  .م بدراً وأحداً، وشهد مع علي صفني، وغريها من حروبهوسل
مث دخلت سنة تسع وأربعني وسنة مخسني، فيها بنيت القريوان، وكمل بناؤها يف سنة مخس ومخسني، وكان من 

حديثها أنَّ معاوية وىل عقبة بن نافع إفريقية وكان عقبة املذكور صحابياً من الصاحلني، فوضع السيف يف هل 
ألهنم كانوا يرتدون إِذا فارقهم العسكر، وكان مقام الوالة بزويلة وبرقة، فرأى عقبة أن يتخذ مدينة بتلك إِفريقية، 

البالد، تكون مقراً للعسكر، واختار موضع القريوان، وكان دخلة مشتبكة فقطع أشجارها وبناها مدينة، وهي مدينة 
  .القريوان

هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة، منسوب إِىل كلب بن وبرة، وفيها أعين يف سنة مخسني، تويف دحية الكليب، و
  " .أشبه من رأيت جبربيل، دحية الكليب : " أسلم قدمياً، ومل يشهد بدراً، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .مث دخلت سنة إِحدى ومخسني، فيها تويف سعيد بن زيد أحد العشرة املشهود له باجلنة، رضي اهللا عنهم
فيها هلك زياد ابن أبيه، يف رمضان، من أكلِة يف إِصبعه وكان . ت سنة اثنتني ومخسني وسنة ثالث ومخسنيمث دخل

  .مولده عام اهلجرة
مث دخلت سنة أربع ومخسني وسنة مخس ومخسني وسنة ست ومخسني وفيها وىل معاوية سعيد بن عثمان بن عفان، 

  .م الكفار، وسار إىل ترمذ ففتحها صلحاًخراسان، فقطع هنر جيحون إىل مسرقند، والصغِد، وهز
وممن قتل معه يف هذه الغزوة قثم بن العباس، ودفن بسمرقند، ومات أخوه عبد اهللا بن العباس بالطائف، والفضل 

  .مل ير قبور أخوة أبعد من قبور هؤالء األخوة بين العباس: بالشام، ومعبد بإِفريقية، فيقال

البنه يزيد بوالية العهد بعده، وبايعه أهل الشام والعراق، وكان املتويل على املدينة  ويف هذه السنة بايع معاوية الناس
من جهة معاوية، مروان بن احلكم، فأراد البيعة له، فامتنع من ذلك احلسني، وعبد اهللا بن عمر، وعبد الرمحن بن أيب 

وية قدم بنفسه إِىل احلجاز، ومعه ألف فارس، بكر، وعبد اهللا بن الزبري، وامتنع الناس المتناعهم، وآخر األمر أن معا
  .وحتدث مع عائشة يف أمرهم، وآخر األمر، أنه بايع ليزيد أهل احلجاز، وتأخر املذكورون عن البيعة

إِين مهدت لك األمور، ومل يبق أحد مل يبايعك غري هؤالء األربعة، فأّما عبد : ويروى أنّ معاوية قال البنه يزيد
هتابه اليوم وغداً، وأما ابن عمر، فرجل قد غلب عليه الورع، وأّما احلسني فله قرابة، فإِن  الرمحن، فرجل كبري،



  .ظفرت به، فاصفح عنه، وأما ابن الزبري، فإِن ظفرت به، فقطعه إْرباً إِْرباً
يب مث دخلت سنة سبع ومخسني وسنة مثان ومخسني فيها توفيت أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر الصديق، زوج الن

  .صلى اهللا عليه وسلم، رضي اللّه عنها
  .وفيها، تويف أخوها عبد الرمحن بن أيب بكر

مث دخلت سنة تسع ومخسني، فيها تويف سعيد بن العاص بن أمية، ولد عام اهلجرة، وقتل أبوه العاص يوم بدر كافراً، 
يئة، وامسه جرول بن مالك، لقب ويف هذه السنة أعين سنة تسع ومخسني مات احلط. وكان سعيد من أجواد بين أمية

  :احلطيئة لقصره، أسلم مث ارتد، مث أسلم، وقال عند موت النيب صلى اهللا عليه وسلم وارتداد العرب
  فيا لعباد اهللا ما أليب بكر... أطعنا رسول اللّه ما كان بيننا 

  وتلك لعمر اللّه قاصمة الظهر... أيورثها بكراً إِذا مات بعده 
هريرة، واختلف يف امسه ونسبه، وهو ممن الزم خدمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وروى عنه وفيها تويف أبو 

  .الكثري، فاهتمه بعض الناس لكثرة ما رواه من األحاديث، واألكثر يصححون روايته وال يشكون فيها
فته تسع عشرة سنة مث دخلت سنة ستني وفاة معاوية وفيها يف رجب تويف معاوية بن أيب سفيان، وكانت مدة خال

وثالثة أشهر وسبعة وعشرين يوماً، منذ اجتمع له األمر، وبايعه احلسن بن علي، وكان عمره مخساً وسبعني، وقيل 
  :سبعني، وقيل غري ذلك، وأنشد معاوية وقد جتلد للعائدين

  أين لريبِ الدهرِ ال تَضْعضَع... وجتلدي للشامتني أريُهم 
  ألفيت كلّ متيمٍة ال تنفُع... ا وإذا املنّيةُ أنضبتْ أظفاره

وملا تويف معاوية، خرج الضحاك بن قيس حىت أتى املنرب، فصعده ومعه أكفان معاوية فأثىن على معاوية، وأعلم الناس 
مبوته، وأنّ هذه أكفانه، مث صلى عليه الضحاك، وكان يزيد غائباً بقرية حوارين من عمل محص، فكتبوا إِليه وطلبوه، 

  .ن أبيه فصلى على قربهفحضر بعد دف
أخبار معاوية أسلم معاوية مع أبيه عام الفتح، واستكتبه النيب صلى اهللا عليه وسلم، واستعمله عمر على الشام أربع 
سنني من خالفته، وأقره عثمان مدة خالفته، حنو اثنيت عشرة سنة، وتغلب على الشام حمارباً لعلي أربع سنني، فكان 

م حنو أربعني سنة، وكان حليماً حازماً داهية، عاملاً بسياسة امللك، وكان حلمه قاهراً لغضبه، أمرياً وملكاً على الشا
  .وجوده غالباً على منعه، يصل وال يقطع

ومما حيكى عن حلمه من تاريخ القاضي مجال الدين بن واصل، أن أروى بنت احلارث بن عبد املطلب بن هاشم، 
مرحباً بك يا خالة، كيف أنت؟ فقالت خبري يا ابن أخيت، : ال هلا معاويةدخلت على معاوية وهي عجوز كبرية، فق

لقد كفرت النعمة، وأسأت البن عمك الصحبة، وتسميت بغري امسك، وأخذت غري حقك، وكنا أهل البيت أعظم 
عدي وأمية، الناس يف هذا الدين بالء، حىت قبض اهللا نبيه، مشكوراً سعيه، مرفوعاً منزلته، فوثبت علينا بعده تيم و

فابتزونا حقنا، ووليتم علينا، فكنا فيكم مبنزلة بين إسرائيل يف آل فرعون، وكان علي بن أيب طالب بعد نبينا، مبنزلة 
  .هارون من موسى

وأنت يا ابن : فقالت. كفي أيتها العجوز الضالة، واقصري عن قولك مع ذهاب عقلك: فقال هلا عمرو بن العاص
ت أشهر بغي مبكة، وأرخصهن أجرة، وادعاك مخسة من قريش، فُسئلْت أمك عنهم النابغة، تتكلم وأمك كان

  .كلهم أتاين، فانظروا أشبههم به، فاحلقوه به، فغلب عليك شبه العاص بن واِئل، فأحلقوك به: فقالت



يف أرض أريد ألفي دينار، ألشتري هبا عيناً فوارة، : فقالت. عفا اهللا عما سلف، هايت حاجتك: فقال هلا معاوية
وألفي دينار أخرى، أزّوج هبا فقراء بين احلارث، وألفي دينار : خرارة، تكون الفقراء بين احلارث بن عبد املطلب

  .أخرى، أستعني هبا على شدة الزمان، فأمر هلا معاوية بستة آالف دينار، فقبضتها وانصرفت
املقصورة يف مسجد، وأول من خطب ومعاوية أول خليفة بايع لولده، وأول من وضع الربيد، وأول من عمل 

جالساً، يف قول بعضهم، وكان عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب ممن يرى مساع األوتار والغناء، وهو رأى أهل املدينة، 
غنِّ، : وكان معاوية ينكر ذلك عليه، فدخل ابن جعفر يوماً على معاوية ومعه بديح املغين، فقال ابن جعفر لبديح

  :به معاوية وهوفغىن بشعر كان حي
  إِن من هتوين قد حارا... يا لُبيىن أوقدي النارا 
  تقضم اهلندي والغارا... رب نار بِتُ أرمقها 
  عاقد يف اخلصر زنارا... وهلا ظيب يؤججها 

إِنّ الكرمي : فقال معاوية. َمْه يا أمري املؤمنني: فطرب معاوية وحترك، وضرب برجله األرض، فقال له ابن جعفر
وكان يف أخبث . أعنت على علي بثالث كان رجالً ظهرت علته، وكنت كتوماً لسري: وقال معاويةلطروب، 

إِن ظفر هبم أعددت ذلك : وخال بأصحاب اجلمل فقلت. جند، وأشده خالفاً وكنت يف أطوع جند وأقله خالفاً
  .عليه َوْهنا، وإن ظفروا به، كانوا أهَونَ شوكَه علّي منه

  أخبار يزيد

  اين خلفائهم، وأم يزيد ميسون بنت حبدل الكليبة، بويع باخلالفةابنه وهو ث

ملا مات أبوه يف رجب سنة ستني، وملا استقر يزيد يف اخلالفة، أرسل إِىل عامله باملدينة بإِلزام احلسني وعبد اهللا بن 
سني وابن الزبري فلحقا مبكة، إِن أمجع الناس على بيعته بايعته، وأما احل: الزبري وابن عمر بالبيعة، فأما ابن عمر فقال

ومل يبايعا، وأرسل عامل املدينة جيشاً مع عمرو بن الزبري، أخي عبد اهللا بن الزبري، وكان شديد العداوة ألخيه عبد 
اللّه، لقتال أخيه عبد اهللا، فانتصر عبد اهللا بن الزبري، وهزم اجلمع الذي مع أخيه، وأمسك أخاه عمراً وحبسه حىت 

  .مات يف حبسه
مسري احلسني إِىل الكوفة وورد على احلسني مكاتبات أهل الكوفة، حيثونه على املسري إِليهم ليبايعوه، وكان العامل 
عليها النعمان بن بشري األنصاري، فأرسل احلسني إِىل الكوفة، ابن عمه مسلم بن عقيلٍ بن أيب طالب، ليأخذ البيعة 

  .ثون ألفاً، وقيل مثانية وعشرون ألف نفسعليهم، فوصل إِىل الكوفة، وبايعه هبا قيل ثال
وبلغ يزيد عن النعمان بن بشري ما ال يرضيه، فوىل على الكوفة عبيد اهللا بن زياد، وكان والياً على البصرة، فقدم 

الكوفة، ورأى ما الناس عليه، فخطبهم وحثهم على طاعة يزيد بن معاوية، واستمر مسلم بن عقيل عند قدوم عبيد 
د على ما كان، مث اجتمع إِىل مسلم بن عقيل من كان بايعه للحسني، وحصروا عبيد اهللا بن زياد بقصره، اهللا بن زيا

ومل يكن مع عبيد اللّه يف القصر أكثر من ثالثني رجالً، مث إِن عبيد اهللا أمر أصحابه أن يشرفوا من القصر، وميّنوا 
انصرف إِن الناس يكفونك، قتفرق : ابنها وأخاها فتقولأهل الطاعة، وخيذلوا أهل املعصية، حىت أن املرأة ليأيت 

الناس عن مسلم، ومل يبق مع مسلم غري ثالثني رجالً، فاهنزم واستتر، ونادى منادي عبيد اهللا ابن زياد، من أتى 
مبسلم بن عقيل فله ديته، فأمسك مسلم وأُحضر إِليه، وملا حضر مسلم بني يدي عبيد اللّه، شتمه وشتم احلسني 

ياً، وضرب عنقه يف تلك الساعة، ورميت جيفته من القصر، مث أحضر هانئ بن عروة، وكان ممن أخذ البيعة وعل



للحسني، فضرب عنقه أيضاً، وبعث برأسيهما إِىل يزيد بن معاوية، وكان مقتل مسلم بن عقيل، لثمان مضني من 
  .ذي احلجة، سنة ستني

وكان عبد اهللا بن عباس يكره ذهاب احلسني إىل العراق، خوفاً عليه، وأخذ احلسني وهو مبكة يف التوجه إِىل العراق، 
يا ابن العم، إِين أخاف عليك أهل العراق، فإِهنم قوم أهل غدر، وأقم هبذا البلد، فإِنك سيد أهل : وقال للحسني

  .احلجاز، وإن أبيت إِال أن خترج، فسر إِىل اليمن، فإِن هبا شيعة ألبيك، وهبا حصون وشعاب

يا ابن العم، إِين أعلم واهللا أنك ناصح مشفق، ولقد أزمعت وأمجعت، مث خرج ابن عباس من عنده، : احلسني فقال
وخرج احلسني من مكة يوم التروية، سنة ستني، واجتمع عليه مجائع من العرب، مث ملا بلغه مقتل ابن عمه مسلم بن 

أحب أن ينصرف فلينصرف، فتفرق الناس عنه  من: عقيل وختاذل الناس عنه، وأعلم احلسني من معه بذلك وقال
مييناً ومشاالً، وملا وصل احلسني إِىل مكان يقال له سراف، وصل إِليه احلر، صاحب شرطة عبد اهللا بن زياد يف ألفي 

ما أتيت إال يكتبكم، فإن رجعتم رجعت من : فارس، حىت وقفوا مقابل احلسني، يف حّر الظهرية، فقال هلم احلسني
حىت نوصلك الكوفة بني يدي عبيد اهللا بن زياد، . إِنا أُمرنا أن ال نفارقك: له صاحب شرطة ابن زياد هنا، فقال

  .املوت أهون من ذلك، وما زالوا عليه حىت سار مع صاحب شرطة ابن زياد: فقال احلسني
  .مث دخلت سنة إِحدى وستني

بن زياد إِىل احلر، يأمره أن ُينزل احلسني ومن معه مقتل احلسني وملا سار احلسني مع احلر، ورد كتاب من عبيد اهللا 
على غري ماء، فأنزهلم يف املوضع املعروف بكربالء، وذلك يوم اخلميس، ثاين احملرم من هذه السنة، أعين سنة إِحدى 

  .وستني
حلسني، وملا كان من الغد، قدم من الكوفة عمر بن سعد بن أيب وقاص بأربعة آالف فارس، أرسله ابن زياد حلرب ا

فسأله احلسني يف أن ُيمكَّن إما من العود من حيثُ أتى، وإّما أن جيّهز إِىل يزيد بن معاوية، وإما أن ُيمكّن أن يلحق 
  .بالثغور

ال وال كرامة، فأرسل : فكتب عمر إِىل ابن زياد يسأل أن جياب احلسني إِىل أحد هذه األمور، فاغتاط ابن زياد فقال
إِىل عمر بن سعد إما أن تقاتل احلسني وتقتله، وتطأ اخليل جثته، وإِّما أن تعتزل، ويكون مع مشّر بن ذي اجلوشن، 
فقال عمر بن سعد بل أقاتله، وهنض عشية اخلميس، تاسع احملرم هذه السنة، واحلسني . األمري على اجليش مشر

ن ميهلوه إىل الغد، وأنه جييبهم جالس أمام بيته بعد صالة العصر، فلما قرب اجليش منه، سأهلم مع أخيه العباس، أ
  .إِىل ما خيتارونه فأجابوه إِىل ذلك

فقال أخوه . وقال احلسني ألصحابه، إِين قد أذنت لكم فانطلقوا يف هذا الليل، وتفرقوا يف سوادكم ومدائنكم
هللا بن جعفر، بنحو مل نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك، ال أرنا اهللا ذلك أبداً، مث تكلم أخوته وبنو أخيه وبنو عبد ا: العباس

ذلك، وكان احلسني وأصحابه يصلون الليل كله، ويدعون، فلما أصبحوا، ركب عمر بن سعد يف أصحابه، وذلك 
يوم عاشوراء من السنة املذكورة، وعبأ احلسني أصحابه وهم اثنان وثالثون فارساً وأربعون راجالً، مث محلوا على 

ظهر من ذلك اليوم، فصلى احلسني وأصحابه صالة اخلوف، واشتد احلسني وأصحابه، واستمر القتال إىل وقت ال
وحيكم ما تنتظرون بالرجل اقتلوه، فضربه : باحلسني العطش، قتقدم ليشرب، فُرمي بسهم فوقع يف فمه، ونادى مشر

زرعة بن شريك على كفه، وضربه آخر على عاتقه، وطعنه سنان ابن أنس النخعي بالرمح، فوقع فنزل إِليه فذحبه 
واحتز رأسه، وقيل إِن الذي نزل واحتز رأسه هو مشر املذكور، وجاء به إِىل عمر بن سعد، فأمر عمر بن سعد مجاعة 

  .فوطئوا صدر احلسني، وظهره خبيوهلم



مث بعث بالرؤوس والنساء واألطفال إىل عبيد اهللا بن زياد، فجعل ابن زياد يقرع فم احلسني بقضيب يف يده، فقال له 
ارفع هذا القضيب، فوالذي ال إِله غريه، لقد رأيت شفيت رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم على هاتني  :زيد بن أرقم

الشفتني، مث بكى، وروي أّنه قتل مع احلسني من أوالد علي أربعة، هم العباس وجعفر وحممد وأبو بكر، ومن أوالد 
  .عقيلاحلسني أربعة، وقتل عدة من أوالد عبد اهللا بن جعفر، ومن أوالد 

مث بعث ابن زياد بالرؤوس وبالنساء وباألطفال، إىل يزيد بن معاوية، فوضع يزيد رأس احلسني بني يديه، واستحضر 
النساء واألطفال، مث أمر النعمان بن بشري أن جيهزهم مبا يصلحهم، وأن يبعث معهم أميناً يوصلهم إىل املدينة، 

نساء بين هاشم حاسرات، وفيهن ابنة عقيل بن أيب طالب وهي تبكي فجهزهم إِىل املدينة، وملا وصلوا إليها لقيهم 
  .وتقول

  ماذا فعلتم وأنتم آخر األمم... ماذا تقولونَ إِنْ قالَ النيب لكم 
  منهم أسارى وصرعى ضرجوا بدم... بعتريت وبأهلي بعد مفتقدي 

  أن ختلفوين بسوء يف ذوي رمحي... ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم 

أن : جهز إِىل املدينة ودفن عند أمه، وقيل دفن عند باب الفراديس، وقيل: موضع رأس احلسني، فقيل واختلف يف
خلفاء مصر نقلوا من عسقالن رأساً إِىل القاهرة ودفنوه هبا، وبنوا عليه مشهداً يعرف مبشهد احلسني، وقد اختلف 

اً وعشرين حجة وكان يصلي يف اليوم يف عمره، والصحيح أنه مخس ومخسون سنة وأشهر، وقيل حج احلسني مخس
  .والليلة ألف ركعة

  .وأما عبد اهللا بن الزبري فإِنه استمر مبكة ممتنعاً عن الدخول يف طاعة يزيد ابن معاوية
مث دخلت سنة اثنتني وستني وسنة ثالث وستني، فيها اتفق أهل املدينة على خلع يزيد بن معاوية، وأخرجوا نائبه 

 سفيان منها، فجهز يزيد جيشاً مع مسلم بن عقبة، وأمره يزيد أن يقاتل أهل املدينة، فإِذا عثمان بن حممد بن أيب
ظفر هبم، أباحها للجند ثالثة أيام، يسفكون فيها الدماء، ويأخذون ما جيدون من األموال، وأن يبايعهم على أهنم 

  .خّول وعبيد ليزيد، وإذا فرغ من املدينة، يسري إِىل مكة
ذكور يف عشرة آالف فارس من أهل الشام، حىت نزل على املدينة من جهة احلرة، وأصر أهل املدينة فسار مسلم امل

من املهاجرين واألنصار وغريهم على قتاله وعملوا خندقاً واقتتلوا، فقتل الفضل بن العباس بن ربيعة بن احلارث بن 
شراف واألنصار، ودام قتاهلم، مث اهنزم أهل عبد املطلب، بعد أن قاتل قتاالً عظيماً، وكذلك قتل مجاعة من األ

املدينة، وأباح مسلم مدينة النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالثة أيام، يقتلون فيها الناس ويأخذون ما هبا من األموال، 
  .ويفسقون بالنساء

آالف من  وعن الزهري أنّ قتلى احلرة، كانوا سبعمائة من وجوه الناس، من قريش واملهاجرين واألنصار، وعشرة
وجوه املوايل، وممن ال يعرف، وكانت الوقعة لثالث بقني من ذي احلجة سنة ثالث وستني، مث إِنّ مسلماً بايع من 
  .بقي من الناس على أهنم خّول وعبيد ليزيد بن معاوية، وملا فرغ مسلم بن عقبة من املدينة سار باجليش إىل مكة

رغ مسلم من املدينة وسار إِىل مكة كان مريضاً، فمات قبل أن يصل مث دخلت سنة أربع وستني حصار الكعبة وملا ف
إِىل مكة، وأقام على اجليش مقامه احلصني بن منري السكوين، وذلك يف احملرم من هذه السنة، فقدم احلصني مكة 

رمي البيت وحاصر عبد اهللا بن الزبري أربعني يوماً، حىت جاءهم اخلرب مبوت يزيد بن معاوية، على ما سنذكره بعد 
من الرأي أن ندع دماء : احلرام باملنجنيق، وإحراقه بالنار، وملا علم احلصني مبوت يزيد، قال لعبد اهللا بن الزبري

القتلى بيننا، وأقبل ألبايعك، وأقدم إِىل الشام، فامتنع عبد اهللا بن الزبري من ذلك، فارحتل احلصني راجعاً إىل الشام، 



  .املوافقة، وسار مع احلصني من كان املدينة من بين أمية، وقدموا إِىل الشاممث ندم ابن الزبري على عدم 
  وفاة يزيد 

  بن معاوية

  حبوارين من عمل محص

ألربع عشرة ليلة خلت من ربيع األول، من هذه السنة، أعين سنة أربع وستني وهو ابن مثان وثالثني سنة، وكان 
اً أحور العينني، بوجهه آثار جدري، حسن اللحية خفيفها، مدة خالفته ثالث سنني وستة أشهر، وكان آدم جعد

طويال، وخلف عدة بنني وبنات، وكانت أمه ميسون بنت حبدل الكلبية، أقام يزيد معها بني أهلها يف البادية، وتعلم 
الفصاحة، ونظم الشعر هناك يف بادية بين كلب، وكان سبب إِرساله مع أمه هناك، أن معاوية مسع ميسون بنت 

  :دل تنشد هذه األبيات وهيحب
  أحبُّ إِيلَّ من لبسِ الشفوِف... للبس عباءة وتقر عيين 
  أحب إِيلّ من قصر منيف... وبيت ختفق األرياح فيه 

  أحّب إِيل من بغل زفوِف... وبكر تتبع األظعان صعب 
  أحب إِيلّ من هر ألوِف... وكلب ينبح األضياف دوين 

  إيل من علج عنيِفأحّب ... وخرق من بين عمي فقري 
ما رضيت يا ابنة حبدل، حىت جعلتين علجاً عنيفاً، احلقي بأهلك فمضت إِىل بادية بين كلب ويزيد : فقال هلا معاوية

  .معها
  أخبار معاوية بن يزيد

  بن معاوية

هذه السنة، وهو ثالث خلفائهم، وملا تويف يزيد بن معاوية، بويع باخلالفة ولده معاوية يف رابع عشر ربيع األول من 
أربعني يوماً، ومات وعمره إِحدى وعشرون سنة، ويف : وكان شاباً ديناً، فلم تكن واليته غري ثالثة أشهر وقيل

قد ضعفت عن أمركم، ومل أجد لكم مثل عمر بن اخلطاب ألستخلفه، وال مثل أهل : أواخر أيامه مجع الناس وقال
مث دخل منزله وتغيب فيه حىت مات، وقيل إِنه أوصى أن يصلي  الشورى، فأنتم أوىل بأمركم، فاختاروا من أحببتم،

  .بالناس الضحاك بن قيس حىت يقوم هلم خليفة
البيعة لعبد اللّه بن الزبري وملا مات يزيد بن معاوية، بايع الناس مبكة ابن الزبري، وكان مروان بن احلكم مدينة، فقصد 

وّجه مع من ترّجه من بين أمية إِىل الشام، وقيل إِن ابن الزبري كتب إِىل املسري إِىل عبد اللّه بن الزبري ومبايعته، مث ت
  .عامله باملدينة، أن ال يترك هبا من بين أمية أحداً

ولو سار ابن الزبري مع احلصني إِىل الشام، أو صانع بين أمية ومروان، الستقر أمره، ولكن ال مرد ملا قدره اهللا تعاىل، 
زبري مبكة، كان عبيد اهللا بن زياد بالبصرة، فهرب إِىل الشام، وبايع أهل البصرة ابن الزبري، وملا بويع عبد اهللا بن ال

واجتمعت له العراق واحلجاز واليمن، وبعث إِىل مصر فبايعه أهلها، وبايع له يف الشام سراً الضحاك ابن قيس، 
ارث الكاليب، وكاد يتم له األمر بالكلية، وبايع له حبمص النعمان بن بشري األنصاري، وبايع له بقنسرين زفر بن احل



  .وكان عبد اهللا بن الزبري شجاعاً، كثري العبادة، وكان به البخل وضعف الرأي
  أخبار مروان بن احلكم

وهو رابع خلفائهم، وقام مروان بالشام يف أيام ابن الزبري، واجتمعت إِليه بنو أمية، وصار الناس بالشام فرقتني، 
، والقيسية مع الضحاك بن قيس، وهم يبايعون البن الزبري، وجرت مقاوالت وأمور يطول اليمانية مع مروان

  .شرحها
وقعة مرج راهط وآخر ذلك، أن الفريقني التقوا مبرج راهط، يف غوطة دمشق، واقتتلوا، وكانت الكرة على 

  .سان قيسالضحاك والقيسية، واهنزموا أقبح هزمية، وقتل الضحاك بن قيس، وقتل مجع كثري من فر
وملا اهنزمت قيس يوم املرج، نادى منادي مروان بن احلكم، أال ال يتبع أحد، ودخل دمشق مروان، ونزل يف دار 

  .معاوية بن أيب سفيان، واجتمع عليه الناس، وتزوج أم خالد بن يزيد بن معاوية، خلوفه من خالد
نعمان ابن بشري األنصاري، خرج هارباً بامرأته وملا اهنزمت القيسية وقتل الضحاك وبلغ ذلك أهل محص، وعليها ال

  .وأهله، فخرج أهل محص وقتلوا النعمان بن بشري وردوا برأس النعمان وأهله إِىل محص
وملا بلغ زفر بن احلارث، وهو بقنسرين، يدعو البن الزبري، خرب اهلزمية، خرج من قنسرين وأتى قرقيسيا، فغلب 

كم، مث خرج إِىل جهة مصر وبعث قدامه عمرو بن سعيد بن العاص، فدخل عليها، واستوسق الشام ملروان بن احل
مصر وطرد عامل ابن الزبري عنها، وبايع ملروان بن احلكم أهلها، وملا ملك مروان مصر، رجع إِىل دمشق، وخرجت 

  .سنة أربع وستني ومروان خليفة بالشام ومصر، وابن الزبري خليفة يف احلجاز والعراق واليمن
ه السنة أعين سنة أربع وستني هدم ابن الزبري الكعبة، وكانت حيطاهنا قد مالت من ضرب املنجنيق، فهدمها ويف هذ

  .وحفر أساسها، وأدخل احلجر فيها، أعادها على ما كانت عليه أوالً
مث دخلت سنة مخس وستني وفاة مروان بن احلكم وتويف بأن خنقته أم خالد بن يزيد بن معاوية زوجته، وصاحت 

مات فجأة، وذلك لثالث خلون من رمضان، من هذه السنة، أعين سنة مخس وستني، ودفن بدمشق، وعمره ثالث 
  .وستون سنة، وكانت مدة خالفته تسعة أشهر ومثانية عشر يوماً

 شيء من أخباره كان النيب صلى اهللا عليه وسلم، قد طرد أباه احلكم، إِىل الطائف، ومل يزل طريداً يف أيام أيب بكر
  .وعمر، إِىل أن رده عثمان، كما ذكرنا، ومروان هو الذي قتل طلحة بسهم نشاب يف حرب اجلمل

  أخبار عبد امللك
وهو خامس خلفائهم، ملا مات مروان، بويع ابنه عبد امللك بن مروان، يف ثالث رمضان من هذه السنة، عين سنة 

وقيل إِنه ملا أتته اخلالفة، كان قاعداً واملصحف مخس وستني، عقب موت مروان، واستثبت له األمر بالشام ومصر، 
  .مث دخلت سنة ست وستني. هذا آخر العهد بك: يف حجره، فأطبقه وقال

  خروج املختار بن أيب عبيد الثقفي

ويف هذه السنة، خرج املختار بالكوفة، طالباً بثأر احلسني، واجتمع إِليه مجع كثري، واستوىل على الكوفة، وبايعه 
على كتاب اهللا وسنة رسوله، والطلب بدم أهل البيت وجترد املختار لقتال قتلة احلسني، وطلب مشر بن  الناس هبا

ذي اجلوشن حىت ظفر به وقتله، وبعث إِىل خويل األصبحي، وهو صاحب رأس احلسني، فاحتاط بداره، وقتله 
احلسني، وهو الذي أمر أن يداس وأحرقه بالنار، مث قتل عمر بن سعد بن أيب وقاص، صاحب اجليش، الذين قتلوا 

صدر احلسني وظهره باخليل، وقتل ابن عمر املذكور، وامسه حفص، وبعث برأسهما إىل حممد بن احلنفية باحلجاز، 



وذلك يف ذي احلجة من هذه السنة، مث إِن املختار اختذ كرسياً، وادعى أن فيه سراً، وأنه هلم مثل التابوت لبين 
مث دخلت سنة . تار اجلنود لقتال عبيد اهللا بن زياد، خرج بالكرسي على بغل حيمله يف القتالإِسرائيل وملا أرسل املخ

  .سبع وستني
مقتل عبيد اللّه بن زياد ويف هذه السنة يف احملرم، أرسل املختار اجلنود لقتال عبيد اهللا بن زياد، وكان قد استوىل 

ي، فاقتتلوا قتاالً شديداً، واهنزمت أصحاب ابن زياد، وقتل على املوصل، وقدم على اجليش إِبراهيم بن األشتر النخع
عبيد اللّه بن زياد، قتله إِبراهيم بن األشتر يف املعركة، وأخذ رأسه وأحرق جثته، وغرق يف الزاب من أصحاب ابن 

للّه للحسني زياد املنهزمني أكثر ممن قتل، وبعث إِبراهيم برأس ابن زياد، وبعدة رؤوس معه إِىل املختار، وانتقم ا
  .باملختار، وإن مل تكن نية املختار مجيلة

ويف هذه السنة، أعين سنة سبع وستني، وىل ابن الزبري أخاه مصعباً البصرة، مث سار مصعب إِىل البصرة، بعد أن 
مجع طلب املهلب بن أيب صفرة من خراسان، فقدم إِليه مبال وعسكر كثري، فسارا مجيعاً إىل قتال املختار بالكوفة، و

املختار مجوعه والتقيا، فتمت اهلزمية بعد قتال شديد على املختار وأصحابه، واحنصر املختار يف قصر اِإلمارة بالكوفة، 
ودخل مصعب الكوفة وحاصر املختار، وما زال املختار يقاتل حىت قتل، مث نزل أصحابه من القصر على حكم 

مقتل املختار يف رمضان سنة سبع وستني، وعمره سبع  مصعب، فقتلهم مجيعهم، وكانوا سبعة آالف نفس، وكان
  .وستون سنة

ويف هذه السنة، أعين سنة سبع وستني للهجرة، وقيل سنة إِحدى وسبعني، وقيل سنة تسع وستني، وقيل سنة مثان 
وستني، تويف بالكوفة أبو حبر الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصني بن عبادة، وكان يعرف الضحاك املذكور 

حنف، وهو الذي يضرب به املثل يف احللم، وكان سيد قومه، موصوفاً بالعقل، والدهاء والعلم، واحللم والذكاء، باأل
أدرك عهد رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم، ومل يصحبه، ووفد على عمر بن اخلطاب يف أيام خالفته، وكان 

املائل؛ مسي : اجلمل، مع حد الفريقني، واألحنف من كبار التابعني، وشهد مع علي وقعة صفني، ومل يشهد وقعة
بذلك ألنه كان أحنف الرجل، يطأ على جانبها الوحشي، وقِدم األحنف املذكور على معاوية يف خالفته، وحضر 
عنده يف وجوه الناس، فدخل رجل من أهل الشام، وقال خطيباً، وكان آخر كالمه أن لعن علي بن أيب طالب، 

يا أمري املؤمنني، إِن هذا القائل لو يعلم أن رِضاك يف لعن املرسلني، للعنهم، : األحنف، فقالفأطرق الناس، وتكلم 
يا : فاتق اهللا ودع عنك علياً، فقد لقي ربه، وأفرد يف قربه، وكان واهللا امليمونة نقيبته العظيمة مصيبته، فقال معاوية

أو تعفيين :  ولتلعنه، وطوعاً أو كرهاً، فقال األحنفأحنف لقد أغضيت العني على القذى، فأمي اهللا لتصعدنّ املنرب
وما أنت قائل، قال أمحد اهللا مبا : أما واهللا ال نصفنك يف القول، قال: فهو خري لك، فأحل عليه معاوية، فقال األحنف

إن علياً ومعاوية أيها الناس، إِن أمري املؤمنني معاوية، أمرين أن ألعن علياً، أال وِ: هو أهله وأصلي على رسوله وأقول
اللهم العن أنت ومالئكتك ملك : مث أقول. اختلفا فاقتتال، واّدعى كل منهما أنه مبغي عليه، فإِذا دعوت فأمنوا

يا معاوية . ومجيع خلقك، الباغي منهما على صاحبه، والعن الفئة الباغية، اللهم العنهم لعناً كثرياً، أمنوا رمحكم اهللا
  .إِذن نعفيك من ذلك، ومل يلزمه به: وحي، فقال معاويةأقوله ولو كان فيه ذهاب ر

مث دخلت سنة مثان وستني فيها تويف عبد اهللا بن عباس بالطائف، وكان حممد ابن احلنفية مقيماً بالطائف أيضاً، فصلى 
 بن على ابن عباس، وأقام حممد بن احلنفية بالطائف إِىل أن قدم احلجاج بن يوسف إِىل مكة، وكان مولد عبد اهللا

اللهم فقهه يف الدين، وعلمه الكلمة : عباس قبل اهلجرة بثالث سنني، ودعا له النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال
مث دخلت سنة تسع وستني وما بعدها إِىل سنة إِحدى . والتأويل، فكان كذلك، وكان يسمى احلرب، لكثرة علومه



  .وسبعني
نة إِحدى وسبعني، جتهز عبد امللك، وسار إِىل العراق، وجتهز مصعب مقتل ُمصعب بن الزَّبري يف هذه السنة، أعين س

مللتقاه، واقتتل اجلمعان، وكان أهل العراق قد كاتبوا عبد امللك، وصاروا معه يف الباطن، فتخلوا عن مصعب، 
وقاتل مصعب حىت قتل، هو وولده وكان مقتل مصعب بدير اجلاثليق، عند هنر دجيل، وكان عمر مصعب ستاً 

  .إِحدى وسبعني. وكان مقتله يف مجادى اآلخرة سنة: الثني سنةوث
وكان مصعب صديق عبد امللك بن مروان قبل خالفته، وتزوج مصعب سكينة احلسني، وعائشة بنت طلحة، ومجع 

  .بينهما يف عقد نكاحه
  .مث دخل عبد امللك الكوفة وبايعه الناس، واستوسق له ملك العراقني

عني، فيها جهز عبد امللك بن مروان احلجاج بن يوسف الثقفي يف جيش إِىل مكة، لقتال مث دخلت سنة اثنتني وسب
عبد اهللا بن الزبري، فسار احلجاج يف مجادى األوىل من هذه السنة، ونزل الطائف، وجرى بينه وبني أصحاب ابن 

ري مبكة، ورمى البيت الزبري حروب، كانت الكرة فيها على أصحاب ابن الزبري، وآخر األمر أنه حصر ابن الزب
  .احلرام باملنجنيق، ودام احلصار حىت خرجت هذه السنة

مث دخلت سنة ثالث وسبعني، واحلجاج حماصر البن الزبري، وأىب ابن الزبري أن يسلم نفسه، وقاتل حىت قتل، يف 
سبعني سنة، وهو مجادى اآلخرة، من هذه السنة، بعد قتال سبعة أشهر، وكان عمر ابن الزبري حني قتل حنو ثالث و

أول من ولد من املهاجرين بعد اهلجرة، وكانت مدة خالفته تسع سنني، ألنه بويع له سنة أربع وستني، ملا مات يزيد 
  .بن معاوية، وكان عبد اهللا بن الزبري كثري العبادة، مكث أربعني سنة مل ينزع ثوبه عن ظهره

  .ك باحلجاز واليمن، واجتمع الناس، على طاعتهويف هذه السنة، بعد مقتل ابن الزبري، بويع لعبد املل
ويف هذه السنة أعين سنة ثالث وسبعني، تويف عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنهما، وكان موته بعد قتل 

  .ابن الزبري بثالثة أشهر، وعمره سبع ومثانون سنة
البيت، وبىن البيت على ما كان عليه يف مث دخلت سنة أربع وسبعني، فيها هدم احلجاج الكعبة، وأخرج احلجر عن 

  .زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو على ذلك إىل اآلن، واستمر احلجاج أمرياً على احلجاز
مث دخلت سنة مخس وسبعني، فيها أرسل عبد امللك إِىل احلجاج بوالية العراق، فسار من املدينة إِىل الكوفة، وخرج 

بيب اخلارجي، وكثرت مجوعه، وجرى له مع احلجاج حروب كثرية، آخرها أن يف أيام والية احلجاج العراق ش
مجوع شبيب تفرقت، وترّدى به فرسه من فوق جسر، وسقط شبيب يف املاء وغرق، وكذلك خرج على احلجاج، 

عبد الرمحن بن األشعث، واستوىل على خراسان، مث سار إِىل جهة احلجاج، وغلب على الكوفة، وكثرت مجوعه 
  :شوكته، ويف ذلك يقول بعض أصحابه وقويت

  إِيوان كسرى ذي القرى والزجنان... شطب نوى من داره باِإليوان 
  إِن ثقيفاً منهم الكذابات... من عاشق أضحى بزابلستان 
  إنا مسونا للكفور الفتان... كذاهبا املاضي وكذاب ثان 

  بالسيد الغطريف عبد الرمحن... حىت طغى يف الكفر بعد اِإلميان 
  جبحفل جم شديد األركان... سار جبمع كالدبا من قحطان 

  يثبت جلمع مذحج ومهذان... فقل احلجاج ويل الشيطان 
  وملحقوه بقرى ابن مروان... فإِهنم ساقوه كأس الديفان 



 مث أمد عبد امللك احلجاج باجليوش من الشام، وآخر األمر أن مجوع عبد الرمحن تفرقت، واهنزم، وحلق مبلك الترك،
وأرسل احلجاج يطلبه من ملك الترك، ويتهدده بالغزو إِن أخره، فقبض ملك الترك على عبد الرمحن املذكور، 

وعلى أربعني من أصحابه، وبعث هبم إِىل احلجاج، فلما نزل يف مكان يف الطريق، ألقى عبد الرمحن نفسه من سطح 
  .فمات

يها تويف أبو القاسم حممد بن علي بن أيب طالب، مث دخلت سنة ست وسبعني وما بعدها إىل إحدى ومثانني، ف
  .املعروف بابن احلنفية

مث دخلت سنة اثنتني ومثانني فيها تويف املهلب بن أيب صفرة األزدي، وكان من األجواد املشهورين بالكرم والشهامة، 
بن املهلب، وملا دنت وكان احلجاج قد وىل املهلب خراسان، ومات املهلب مبرو الرود، واستخلَف بعده ابنه يزيد 

نعم، : ال قال أتكسروهنا متفرقة؟ قالوا: أتكسروهنا جمتمعة؟ قالوا: من املهلب الوفاة، أحضر السهام ألوالده وقال
  .قال هكذا أنتم

ويف هذه السنة أعين سنة اثنتني ومثانني تويف خالد بن يزيد بن معاوية، وكان من املعدودين يف بين أمية بالسخاء 
  .العقلوالفصاحة و

  .مث دخلت سنة ثالث ومثانني، فيها بىن احلجاج مدينة واسط
مث . مث دخلت سنة أربع ومثانني وسنة مخس ومثانني، فيها أعين سنة مخس ومثانني، تويف عبد العزيز بن مروان مبصر

  .دخلت سنة كست ومثانني
بن مروان وعمره ستون سنة، وفاة عبد امللك بن مروان ويف منتصف شوال، من هذه السنة، تويف عبد امللك 

وكانت مدة خالفته، منذ قتل ابن الزبري، واجتمع له الناس، ثالث عشرة سنة وأربعة أشهر، تنقص سبع ليال، وكان 
شديد البخر، وكّني لذلك بأيب الذّبان، وكان يلقب لبخله برشح احلجر، وكان حازماً، عاقالً، فقيهاً، عاملاً، وكان 

فة استهوته الدنيا، فتغري عن ذلك، وفيه يقول احلسن البصري، ماذا أقول يف رجل، احلجاج ديناً، فلما توىل اخلال
  .سيئة من سيئاته

  والية الوليد بن عبد امللك

وهو سادس خلفائهم، ملا تويف عبد امللك، بويع الوليد باخلالفة، يف منتصف شوال من هذه السنة، أعين سنة ست 
ن مغرماً بالبناء، واستوثقت له األمور، وفتحت يف أيامه الفتوحات الكثرية، من ذلك ومثانني، بعهد من أبيه إِليه، وكا

جزيرة األندلس، وما وراء النهر، ووىل احلجاج خراسان مع العراقني، فتغلغل يف بالد الترك، وتغلغل مسلمة بن عبد 
  .امللك يف بالد الروم، ففتح وسىب، وفتح حممد بن القاسم الثقفي بالد اهلند

 هذه السنة أعين سنة ست ومثانني، وىل الوليد ابن عمه، عمر بن عبد العزيز املدينة، فقدم إِليها ونزل يف دار ويف
جده مروان، ودعا عشرة من فقهاء املدينة، وهم عروة بن الزبري بن العوام، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن 

ن، وسليمان بن يسار، والقاسم بن حممد بن أيب بكر مسعود، وأبو بكر ابن عبد الرمحن، وأبو بكر بن سليما
الصديق، وسامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، وعبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن عامر بن ربيعة، 

  .وخارجة بن زيد
من ظالمة، أريد أن ال أقطع أمراً إِال برأيكم، فما علمتموه من تعدي عامل، أو : فقال هلم عمر بن عبد العزيز
  .فعرفوين به، فجزوه خرياً



مث دخلت سنة سبع ومثانني وسنة مثان ومثانني فيها كتب الوليد إِىل عمر بن عبد العزيز يأمره هبدم مسجد رسول اللّه 
صلى اهللا عليه وسلم، وهدم بيوت أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأن يدخل البيوت يف املسجد، حبيث تصري 

ائيت ذراع، يف مائيت ذراع، وأن يضع أمثان البيوت يف بيت املال، فأجابه أهل املدينة إِىل ذلك، مساحة املسجد م
  .وقدمت الفعلة والصناع من عند الوليد، لعمارة املسجد، وجترد لذلك عمر بن عبد العزيز
الً عظيمة، جتل عن ويف هذه السنة أيضاً أعين سنة مثان ومثانني، أمر الوليد ببناء جامع دمشق فأنفق عليه أموا

  .الوصف
مث دخلت سنة تسع ومثانني وما بعدها حىت دخلت سنة ثالث وتسعني، فيها عزل الوليد عمر بن عبد العزيز عن 

  .املدينة
مث دخلت سنة أربع وتسعني، فيها قتل احلجاج سعيد بن جبري، بسبب أن سعيداً كان خلع احلجاج، وصار مع عبد 

بن جبري قد هرب من احلجاج، وأقام يف مكة، فأرسل احلجاج يطلب مجاعة من  الرمحن بن األشعث، وكان سعيد
الوليد قد التجأوا إِىل مكة، فكتب الوليد إىل عامله على مكة، وهو خالد بن عبد اهللا القسري، يأمره بإِرسال من 

وسعيد بن جبري يطلبه احلجاج، وطلب احلجاج سعيد بن جبري وغريه، فبعث هبم إليه فضرب عنق سعيد بن جبري، 
املذكور، كان من أعالم التابعني، أخذ العلم عن عبد اللّه بن عباس، وعبد اهللا بن عمر، وعنه روى القرآن أبو 

  .قتل احلجاج سعيد بن جبري، وما على وجه األرض أحد إال مفتقر إِىل علمه: عمرو، وقال أمحد بن حنبل
  .ن املسيب، وكان من كبار التابعني، وفقهائهمويف هذه السنة أعين سنة أربع وتسعني، تويف سعيد ب

وفيها وقيل يف سنة مخس وتسعني تويف علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، املعروف بزين العابدين، وكان مع 
أبيه احلسني ملّا قتل، وسلم من القتل، ألنه كان مريضاً على الفراش، وكان كثري العبادة، وهلذا قيل له زين العابدين، 

  .قي باملدينة، ودفن بالبقيع وعمره اثنان ومخسون سنةوتو
مث دخلت سنة مخس وتسعني، فيها تويف احلجاج بن يوسف الثقفي، وايل العراقني وخراسان، وعمره أربع ومخسون 

سنة، وكانت مدة واليته العراق حنو عشرين سنة، وكان احلجاج، أخفش، رقيق الصوت، يف غاية الفصاحة، قيل إِنه 
  .مجلة الذين قتلهم احلجاج، فكانوا مائة ألف وعشرين ألف أحصي من

مث دخلت سنة ست وتسعني وفاة الوليد ويف مجادى اآلخرة، من هذه السنة، أعين سنة ست وتسعني، تويف الوليد بن 
عبد امللك بن مروان، وكانت مدة خالفته تسع سنني وسبعة أشهر، وكانت وفاته بدير مران، ودفن بدمشق، خارج 

اب الصغري، وصلى عليه ابن عمه عمر بن عبد العزيز، وكان عمره اثنتني وأربعني سنة، وستة أشهر، وكان سائل الب
األنف جداً، وكان له من الولد مثانية عشر ابناً، وهو الذي بىن مسجد دمشق، واحتمل له الصناع من بالد الروم، 

لمت للنصارى، بسبب أهنا يف نصف البلد الذي أخذ ومن سائر بالد اإلسالم، وكان يف جانب اجلامع كنيسة، قد س
بالصلح، وكانت تعرف بكنيسة مارحينا فهدمها الوليد، وأدخلها يف اجلامع، وكان الوليد حلاناً، دخل عليه أعرايب 

فقال األعرايب أعوذ باهللا من الشني، فقال له سليمان بن . ما شأنك، بفتح النون: يشكو صهراً له، فقال له الوليد
. من ختَنك بالفتح: ختين ظلمين، فقال الوليد: فقال األعرايب. ما شأنك بضم النون: أمري املؤمنني يقول: د امللكعب

أمري املؤمنني يقول من ختُنك : فقال سليمان بن عبد امللك. إِمنا ختنين احلجام، ولست أريد ذا: فقال األعرايب
إِنك يا بين ال : مللك فصيحاً، وعرف بلحن ابنه، فقال لههذا وأشار إىل خصمه، وكان أبوه عبد ا: بالضم؟ فقال

تصلح للوالية على العرب، وأنت تلحن، وجعله يف بيت؛ وجعل معه من يعلمه اإلعراب، فمكث الوليد كذلك 



  .مدة، مث خرج وهو أجهل مما دخل
  أخبار سليمان بن عبد امللك

  بن مروان

، يف مجادى اآلخرة من هذه السنة، أعين سنة ست وتسعني، وكان وهو سابعهم، بويع باخلالفة ملا مات أخوه الوليد
سليمان ملا مات الوليد يف مدينة الرملة، فلما وصل إِليه اخلرب بعد سبعة أيام، سار إىل دمشق ودخلها، وأحسن 

  .السرية، ورّد املظامل، واختذ ابن عمه عمر بن عبد العزيز وزيراً
  .ك بالد الرومويف هذه السنة غزا مسلمة بن عبد املل

مث دخلت سنة سبع وتسعني وسنة مثان وتسعني، فيها خرج سليمان ابن عبد امللك باجليوش لغزو قسطنطينية، ونزل 
مبرج دابق، وسري أخاه مسلمة إِىل قسطنطينية، وأمره أن يقيم عليها حىت يفتحها، فشىت مسلمة على قسطنطينية، 

  .قاهراً ألهل قسطنطينية، حىت جاءه اخلرب مبوت سليمان وزرع الناس هبا الزرع، وأكلوه، وأقام مسلمة
وفيها أعين سنة مثان وتسعني، فتح يزيد بن املهلب بن أيب صفرة، الوايل على خراسان، من قبل سليمان بن عبد 

  .امللك، جرجان وطربستان
تويف سليمان بن  مث دخلت سنة تسع وتسعني وفاة سليمان بن عبد امللك ويف هذه السنة عين سنة تسع وتسعني،

عبد امللك، يف صفر، وكانت مدة خالفته سنتني ومثانية أشهر، وعمره مخس وأربعون سنة، ومات بدابق، من أرض 
قنسرين، مرابطاً، وأخوه مسلمه منازل قسطنطينية، وكان سليمان طويالً أمسر، مجيل الصورة، وكان به عرج، وكان 

األكل، حج مرة، وكان احلر يف احلجاز إِذ ذاك شديداً، فتوجه إِىل حسن السرية، وكان ُمْغرماً بالنساء، كثري 
الطائف طلباً للربودة، وأيت برمان فأكل سبعني رمانَه، مث أيت جبدي وست دجاجات فأكلها، مث أيت بزبيب من زبيب 

ه أنه أتاه نصراين الطائف فأكل منه كثرياً، ونعس فنام، مث انتبه فأتوا بالغداء فأكل على عادته، وقيل كان سبب موت
وهو نازل على دابق، بزنبيلني مملوءين تيناً وبيضاً، فأمر من يقشر له البيض، وجعل يأكل بيضة وتينة، حىت أتى على 

الزنبيلني، مث أتوه مبخ وسكر، فأكله فاختم، ومرض ومات، وصلى عليه عمر بن عبد العزيز، ودفن، وكان شديد 
انوا باملدينة، فخصاهم عامله على املدينة، وهو أبو بكر بن حممد بن عمرو الغرية، أمر خبصي املخنثني الذين ك

  .األنصاري
  أخبار عمر بن عبد العزيز

  .بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية ابن عبد مشس بن عبد مناف

سليمان بن وهو ثامن خلفائهم، وأم عمر بن عبد العزيز، بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب، وأوصى إِليه باخلالفة 
عبد امللك، ملا اشتد مرضه بدابق، وبويع عمر بن عبد العزيز باخلالفة يف صفر، من هذه السنة، أعين سنة تسع 

  .وتسعني بعد موت سليمان
إبطال عمر سب علي إبطال عمر بن عبد العزيز سب علي بن أيب طالب على املنابر كان خلفاء بين أمية يسبون 

  علياً 

  رضي اهللا عنه



نة إِحدى وأربعني، وهي السنة اليت خلع احلسن فيها نفسه من اخلالفة، إىل أول سنة تسع وتسعني، آخر أيام ، من س
بإبطاله، وملا خطب يوم اجلمعة، أبدل السب يف : سليمان بن عبد امللك، فلما ويل عمر، أبطل ذلك، وكتب إِىل نوابه

اإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي إِن اهللا يأمر بالعدل و" آخر اخلطبة بقراءة قوله تعاىل 
واستمرت اخلطباء على قراءة هذه اآلية، ومدحه كثري . فلم يسب علي بعد ذلك"  ٩٠: النمل" " لعلكم تذكرون 

  :بن عبد الرمحن اخلزاعي فقال
  برياً ومل تتبع سجية جمرمِ... وليت فلم تشتم علياً ومل ختْف 

  فعلَت فأضحى راضياً كل مسلم... لذي قلَت بالذي وقلَت فصدقَت ا
  مث دخلت سنة مائة وسنة إِحدى ومائة وفاة عمر بن عبد العزيز

  رضي اللّه عنه
ويف هذه السنة، أعين سنة إِحدى ومائة، تويف عمر بن عبد العزيز، خلمس بقني من رجب، يوم اجلمعة، خبناصرة، 

ودفن به، قال القاضي مجال الدين بن واصل، مؤلف التاريخ املنقول هذا تويف بدير مسعان : ودفن بدير مسعان، وقيل
والظاهر عندي أن دير مسعان، هو املعروف اآلن بدير النقرية، من عمل معرة النعمان، وأن قربه هو هذا : الكالم منه

، أخرج األمر من أيديهم، املشهور، وكان موته بالسم، عند أكثر أهل النقل، فإِن بين أمية علموا أنه إِن امتدت أيامه
فعاجلوه وما أمهلوه، وكان مولده مبصر على ما قيل، سنة إِحدى وستني، . وأنه ال يعهده بعده إِال ملن يصلح لألمر

وكانت خالفته سنتني ومخسة أشهر، وكان عمره أربعني سنة وأشهراً، وكان يف وجهه شجة من رمح دابة، وهو 
  .ن متحرياً سرية اخللفاء الراشدينغالم، وهلذا كان يدعى باألشج، وكا

  أخبار يزيد بن عبد امللك

  بن مروان بن احلكم بن أيب العاص

ابن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف، وهو تاسعهم، وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أيب سفيان، بويع باخلالفة ملا 
  .بن عبد امللك إِليه بعد عمر مات عمر بن عبد العزيز، يف رجب سنة إِحدى ومائة، بعهد من سليمان

ويف أيام يزيد بن عبد امللك خرج يزيد بن املهلب بن أيب صفرة، واجتمع إِليه مجع، وأرسل يزيد بن عبد امللك أخاه 
مسلمة فقاتله، وقتل يزيد بن املهلب، ومجيع آل املهلب بن أيب صفرة، وكانوا مشهورين بالكرم والشجاعة، وفيهم 

  :يقول الشاعر
  غريباً عن األوطان يف زمن احملل... لى آل املهلب شاتياً نزلت ع

  وبرهم حىت حسبتهم أهلي... فما زال يب إِحساهنم وافتقادهم 
مث دخلت سنة اثنتني ومائة، فيها أعين يف سنة اثنتني ومائة، تويف عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، أحد 

ذكور، هو ابن أخي عبد اهللا بن مسعود الصحايب، وهؤالء الفقهاء السبعة، هم الفقهاء السبعة باملدينة، وعبيد اهللا امل
  :الذين انتشر عنهم الفقه والفتيا، وقد نظم بعض الفضالء أمساءهم فقال

  فقسمته ضيزى عن احلق خارجه... أال كُلّ من ال يقتدي بأئمة 
  سعيد سليمان أبو بكر خارجه... فخذهم عبيد اهللا عروة قاسم 

م على ترتيبهم يف النظم، فأوهلم عبيد اهللا املذكور، وكان من أعالم التابعني، ولقي خلقاً كثرياً من ولنذكره
  .الصحابة



الثاين عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد القرشي، أبوه أحد العشرة املشهود هلم باجلنة، وأم عروة أمساء بنت أيب 
الزبري، الذي توىل اخلالفة، وتويف عروة املذكور، يف سنة ثالث بكر، وهي ذات النطاقني، وهو شقيق عبد اهللا بن 

  .وتسعني للهجرة، وقيل أربع وتسعني، وكان مولده سنة اثنتني وعشرين
الثالث قاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، وكان من أفضل أهل زمانه، وأبوه حممد بن أيب بكر، الذي قتل مبصر 

  .على ما شرحنا

ب بن حزن بن أيب وهب القرشي، مجع بني احلديث والفقه، والزهد والعبادة، ولد لسنتني مضتا الرابع سعيد بن املسي
  .من خالفة عمر، وتويف يف سنة إِحدى وقيل اثنتني، وقيل ثالث، وقيل أربع وقيل مخس وتسعني

 هريرة، وأم اخلامس سليمان بن يسار، مويل ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عن ابن عباس، وعن أيب
  .سلمة، وتويف يف سنة سبع ومائة، وقيل غري ذلك، وعمره ثالث وسبعون سنة

السادس أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام بن املغرية املخزومي القرشي، وكنيته امسه، كان من سادات 
ر املذكور يف سنة أربع التابعني، ومسي راهب قريش، وجده احلارث، هو أخو أيب جهل بن هشام، وتويف أبو بك

  .وتسعني للهجرة، وولد يف خالفة عمر بن اخلطاب
السابع خارجة بن زيد بن ثابت األنصاري، وأبوه زيد بن ثابت من أكابر الصحابة، الذي قال رسول اهللا صلى اهللا 

ة باملدينة، وتويف خارجة املذكور، يف سنة تسع وتسعني للهجرة، وقيل سنة مائ. عليه وسلم يف حقه أفرضكم زيد
وأدرك زمن عثمان ابن عفان، فهؤالء السبعة هم املعروفون بفقهاء املدينة السبعة، وانتشرت عنهم الفتيا والفقه، 

وكان يف زماهنم من هو يف طبقتهم يف الفضيلة، ومل يذكر معهم، مثل سامل ابن عبد اللّه بن عمر بن اخلطاب، وغريه، 
، وقيل غري ذلك، وكان من أعالم التابعيني أيضاً، وقد ذكر يف موضع آخر وتويف سامل املذكور يف سنة ست ومائة

  .وفاة بعض املذكورين، وإمنا ذكرناهم مجلة ألنه أقرب للضبط، مث دخلت سنة ثالث وسنة أربع وسنة مخس ومائة
لك، وعمره وفاة يزيد بن عبد امللك وفيها، أعين سنة مخس ومائة، خلمس بقني من شعبان، تويف يزيد بن عبد امل

أربعون سنة، وقيل غري ذلك، وكانت مدة خالفته أربع سنني وشهراً، وكان يزيد املذكور، قد عهد باخلالفة إِىل أخيه 
  .هشام، مث من بعده إِىل ابنه الوليد ابن يزيد بن عبد امللك

حبابة، فمات وكان يزيد صاحب هلو وطرب، وهو صاحب حبابة، وسالمة القس، وكان مغرماً هبما جداً، وماتت 
بعدها بسبعة عشر يوماً، وإمنا مسيت سالمة القس، ألن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمار، كان يسمى القس، 

إِين : لعبادته، وكان فقيهاً، فمّر مبنزل أستاذ سالمة، فسمع غناءها، فهويها وهويته، واجتمعا، فقالت له سالمة
قال تقوى اهللا، وقام : ما مينعك: فقالت له. وأنا أيضاً: قال. بلكوأشتهي أن أق: وقالت. وأنا أيضاً: أحبك، فقال

  .وانصرف عنها، فسميت سالمة القس، بسبب عبد الرمحن املذكور
  أخبار هشام بن عبد امللك

وهو عاشرهم، وكان عمره ملا ويل اخلالفة، أربعاً وثالثني سنة وأشهراً، وكان هشام بالرصافة ملا مات يزيد بن عبد 
  . دويرة له صغرية، فجاءته اخلالفة على الربيد، فركب من الرصافة وسار إِىل دمشقامللك، يف

مث دخلت سنة ست ومائة وما بعدها، حىت دخلت سنة عشر ومائة، فيها تويف اإلمام املشهور احلسن بن أيب احلسن 
  .البصري، وكان مولده يف خالفة عمر بن اخلطاب، وهو من أكابر التابعني

مد بن سريين، وكان أبوه سريين، عبداً ألنس بن مالك، فكاتبه أنس على مال، ومحله سريين وعتق، وفيها تويف حم



وكان من سيب خالد بن الوليد، وروى حممد بن سريين املذكور، عن مجاعة من الصحابة، منهم أبو هريرة، وعبد اهللا 
  .ليد الطوىل يف تعبري الرؤيابن عمر، وعبد اهللا بن الزبري، وغريهم، وكان من كبار التابعني، وله ا

مث دخلت سنة إِحدى عشرة ومائة ودخلت سنة اثنيت عشرة ومائة وما بعدها، حىت دخلت سنة ست عشرة ومائة، 
فيها تويف الباقر حممد بن زين العابدين، علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، املقدم ذكره، وقيل كانت وفاته سنة 

ة، وقيل سنة مثاين عشرة ومائة، وكان عمر الباقر املذكور ثالثاً وسبعني سنة، أربع عشرة، وقيل سنة سبع عشر
لتبقره يف العلم، أي توسعه فيه، وولد الباقر : وأوصى أن يكفن بقميصه الذي كان يصلي فيه، وقيل له الباقر

الشراة، ونقل ودفن  املذكور يف سنة سبع ومخسني، وكان عمره ملا قتل جده احلسني ثالث سنني، وتويف باحلميمة من
  .بالبقيع

مث دخلت سنة سبع عشرة ومائة، فيها أعين يف سنة سبع عشرة، وقيل سنة عشرين ومائة، تويف نافع موىل عبد اهللا 
بن عمر بن اخلطاب، أصابه عبد اهللا يف بعض غزواته، وكان نافع من كبار التابعني، مسع مواله عبد اهللا، وأبا سعيد 

رواية الشافعي عن مالك بن أنس، عن : الزهري، ومالك بن أنس، وأهل احلديث يقولوناخلدري، وروى عن نافع 
  .نافع، عن ابن عمر، سلسلة الذهب جلاللة كل واحد من هؤالء الرواة

مث دخلت سنة مثاين عشرة ومائة وسنة تسع عشرة ومائة فيها غزا املسلمون بالد الترك، فانتصروا وغنموا أشياء 
ألتراك مقتلة عظيمة، وقتلوا خاقان، ملك الترك، وكان املتويل حلرب الترك، أسد بن عبد اهللا كثرية، وقتلوا من ا

  .القسري
  .مث دخلت سنة عشرين ومائة فيها تويف أبو سعيد عبد اهللا بن كثري أحد القراء السبعة

رمينية، بالد مث دخلت سنة إحدى وعشرين ومائة، فيها غزا مروان بن حممد بن مروان، وكان على اجلزيرة وأ
  .صاحب السرير، فأجاب صاحب السرير إِىل اجلزية، يف كل سنة سبعني ألف رأس، يؤديها

وفيها غزا نصر بن سيار بالد ما وراء النهر، . وفيها غزا مسلمة بن عبد امللك بالد الروم، فافتتح حصوهنا وغَنَم
  .وقتل ملك الترك، مث مضى إِىل فرغانة فسىب هبا سبياً كثرياً

ها أعين سنة إِحدى وعشرين، وقيل اثنتني وعشرين ومائة، خرج زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، وفي
رضي اللّه عنهم، بالكوفة، ودعا إىل نفسه، وبايعه مجع كثري، وكان الوايل على الكوفة من قبل هشام، يوسف بن 

هته، فأدخل بعض الدور، ونزعوا السهم من عمر الثقفي، فجمع العسكر وقاتل زيداً، فأصاب زيداً سهم يف جب
  .جبهته، مث مات

وملا علم يوسف بن عمر مبقتله، تطلبه حىت دل عليه واستخرجه وصلب جثته، وبعث برأسه إِىل هشام بن عبد 
امللك، فأمر بنصب الرأس بدمشق، ومل تزل جثته مصلوبة حىت مات هشام، وويل الوليد، فأمر حبرق جثته، 

  .ر زيد ملا قتل، اثنتني وأربعني سنةفأحرقت، وكان عم
مث دخلت سنة اثنتني وعشرين ومائة فيها تويف إِياس بن معاوية بن قرة املزين، املشهور بالفراسة والذكاء، وكان ويل 

  .قضاء البصرة يف أيام عمر بن عبد العزيز
ويف حممد بن مسلم بن عبيد مث دخلت سنة ثالث وعشرين ومائة وسنة أربع وعشرين ومائة، فيها وقيل غري ذلك، ت

اهللا بن عبد اهللا بن شهاب القرشي، وعمره ثالث وسبعون سنة، املعروف بالُزهري، بضم الزاي املنقوطة، وسكون 
اهلاء، وبعدها راء، هذه النسبة إىل زهرة بن كالب بن مرة، وكان الُزهري املذكور، من أعالم التابعني، رأى عشرة 

زهري املذكور، مجاعة من األئمة، مثل مالك وسفيان الثوري وغريمها، وكان من أصحاب النيب، وروى عن ال



واهللا هلذه الكتب أشد علي : الزهري، إذا جلس يف بيته وضع كتبه حوله مشتغال هبا عن كل أحد فقالت له زوجته
  .مث دخلت سنة مخس وعشرين ومائة. من ثالث ضرائر

ن ومائة، تويف هشام بن عبد امللك بالرصافة، لست خلون من وفاة هشام ويف هذه السنة، أعين سنة مخس وعشري
ربيع األول، فكانت مدة خالفته تسع عشرة سنة وتسعة أشهر، وكسراً، وكان مرضه الذحبة، وكان عمره مخساً 

ومخسني سنة، وملا مات طلبوا له ما يسخنون فيه املاء، فلم يعطهم عياض كاتب الوليد، ما يسخنون فيه املاء، فإِنه 
ختم على مجيع موجوده للوليد، فاستعاروا له من اجلريان قمقساً لتسخني املاء، ودفن بالرصافة، وكان أحول بني 

احلول، وخلف عدة بنني، منهم معاوية أبو عبد الرمحن، الذي دخل األندلس، وملكها ملا زال ملك بين أمية، وكان 
، واختار هشام الرصافة، وبناها، وإليه تنسب فيقال رصافة هشام حازماً سد يد الرأي، غزير العقل، عاملاً بالسياسة

هشام، وكانت مدينة رومية، مث خرجت وهي صحيحة اهلواء، وإمنا اختارها ألن خلفاء بين أمية، كانوا يهربون من 
  .وفالطاعون، وينزلون يف الربية، فأقام هشام بالرصافة، وهي يف تربة صحيحة، وابتىن هبا قصرين وكان هبا دير معر

  أخبار الوليد بن يزيد

  بن عبد امللك بن مروان

وهو حادي عشر خلفاء بين أمية، ملا مات هشام، نفذت الكتب إِىل الوليد، وكان الوليد مقيماً يف الربّية باألزرق 
خوفاً من هشام، وكان الوليد وأصحابه يف ذلك املوضع يف أسوأ حال، وملا اشتد به الضيق، أتاه الفرج مبوت هشام، 

وكانت البيعة للوليد يوم األربعاء، لثالث خلون من ربيع اآلخر، من هذه السنة أعين سنة مخس وعشرين ومائة، 
وعكف الوليد على شرب اخلمر، ومساع الغناء ومعاشرة النساء، وزاد الناس يف أعطيتهم عشرات، مث زاد أهل 

  .الشام بعد زيادة العشرات عشرة أخرى، ومل يقل يف شيء ُسئله ال
انتهى اَلنقل من تاريخ القاضي مجال الدين بن واصل، وابتدأت من هنا من تاريخ ابن األثري الكامل، ويف هذه السنة 

  .أعين سنة مخس وعشرين ومائة، تويف القاسم بن أيب برة، وهو من املشهورين بالقراءة
إِىل يوسف . بن عبد اهللا القسريمث دخلت سنة ست وعشرين ومائة، فيها سلم الوليد بن يزيد بن عبد امللك، خالد 

  .بن عمر، عامله على العراق، فعذبه وقتله
  قتل الوليد بن يزيد

  بن عبد امللك

يف هذه السنة، قتل الوليد، قتله يزيد بن الوليد بن عبد امللك، الذي يقال له يزيد الناقص، وكان مقتله يف مجادى 
ه وشربه اخلمر، ومنادمة الفساق، فثقل ذلك على الرعية اآلخرة، سنه ست وعشرين ومائة، بسبب كثرة جمونه وهلو

واجلند، وأذى بين عميه هشام والوليد، فرمره بالكفر، وغشيان أمهات أوالد أبيه، ودعا يزيد إىل نفسه، واجتمعت 
 عليه اليمانية، وهناه أخوه العباس بن الوليد بن عبد امللك عن ذلك، وهتدده، فأخفى يزيد األمر عن أخيه، وكان

يزيد مقيماً بالبادية، لوخم دمشق، فلما، اجتمع له أمره، قصد دمشق متخفياً يف سبعة نفر، وكان بينه وبينها مسرية 
أربعة أيام، ونزل جبريود على مرحلة من دمشق، مث دخل دمشق ليالً، وقد بايع له أكثر أهلها، وكان عامل الوليد 

لوباء بدمشق فخرج منها، ونزل قرية قطنا، وظهر يزيد يف على دمشق، عبد امللك بن حممد بن احلجاج، وجاء ا
دمشق، واجتمعت عليه اجلند وغريهم، وأرسل إِىل قطنا مائيت فارس، فأخذوا عبد امللك املذكور، عامل الوليد على 



دمشق باألمان، مث جهز يزيد جيشاً إِىل الوليد بن زيد بن عبد امللك، ومقدمهم عبد العزيز بن احلجاج بن عبد 
امللك، وملا ظهر يزيد بن الوليد بدمشق، سار بعض موايل الوليد إِليه، وأعلمه، وهو باألغذف من عمان، فسار 

الوليد حىت أتى البحرة، إِىل قصر النعمان بن بشري، ونازله عبد العزيز، وجرى بينه وبني الوليد قتال كثري، وقصد 
اللحوق بالوليد ونصرته على أخيه، فأرسل عبد العزيز، العباس بن الوليد بن عبد امللك، أخوه يزيد املذكور، 

بايع ألخيك، فبايع، ونصب عبد : منصور بن مجهور، إىل العباس، فأخذه قهراً، وأتى به إِىل عبد العزيز، فقال له
بقي هذه راية العباس، قد بايع ألمري املؤمنني يزيد، فتفرق الناس عن الوليد، فركب الوليد مبن : العزيز راية وقال

معه، وقاتل قتاالً شديداً، مث اهنزم عنه أصحابه، فدخل القصر وأغلقه، وحاصروه ودخلوا إِليه وقتلوه، واحتزوا 
رأسه، وسريوه إىل يزيد بن الوليد، فسجد يزيد شكراً هللا، ووضع الرأس على رمح، وطيف به يف دمشق، وكان 

ئة، فكانت مدة خالفته سنة وثالثة أشهر، وكان عمره قتله لليلتني بقيتا من مجادى اآلخرة، سنة ست وعشرين وما
اثنتني وأربعني سنة، وقيل غري ذلك، وكان الوليد من فتيان بين أمية وظرفائهم، منهمكاً يف اللهو والشرب ومساع 

  .الغناء
  أخبار يزيد بن الوليد

  بن عبد امللك

يتا من مجادى اآلخرة، سنة ست وعشرين ومائة، وهو ثاين عشر خلفائهم، استقر يزيد الناقص يف اخلالفة، لليلتني بق
ومسي يزيد الناقص، ألنه نقص الناس العشرات اليت زادها الوليد، وقررهم على ما كانوا عليه أيام هشام، وملا قتل 

الوليد وتوىل يزيد اخلالفة خالفه أهل محص، وهجموا دار أخيه العباس حبمص، وهنبوا ما هبا، وسلبوا حرمه، وأمجعوا 
املسري إِىل دمشق حلرب يزيد، فأرسل إِليهم يزيد عسكراً، والتقوا قرب ثنية العقاب، فاقتتلوا قتاالً شديداً،  على

  .واهنزم أهل محص، واستوىل عليها يزيد، وأخذ البيعة عليهم

، مث اجتمع أهل فلسطني، فوثبوا على عامل يزيد، فأخرجوه من فلسطني، وأحضروا يزيد بن سليمان بن عبد امللك
فجعلوه عليهم، ودعا الناس إِىل قتال يزيد الناقص، فأجابوه إِىل ذلك، وبلغ يزيد ذلك، فأرسل إِليهم جيشاً مع 

سليمان بن هشام ابن عبد امللك، ووعد كرباء فلسطني ومناهم، فتخاذلوا عن صاحبهم، فلما قرب منهم اجليش 
لك، فنهبوه، وسار سليمان بن هشام بن عبد امللك تفرقوا، وقدم جيش سليمان يف أثر يزيد بن سليمان بن عبد امل

  .حىت نزل طربية، وأخذ البيعة هبا ليزيد الناقص، مث سار حىت نزل الرملة، وأخذ البيعة على أهلها أيضاً للمذكور
مث أن يزيداً عزل يوسف بن عمر عن العراق، واستعمل عليه منصور بن مجهور، وضم إِليه مع العراق خراسان، 

صر بن سيار يف خراسان، ومل جيب إِىل ذلك، مث عزل يزيد بن الوليد، منصور بن مجهور عن العراق، ووالها فامتنع ن
  .عبد اهللا بن عمر بن عبد العزيز

  .ويف هذه السنة أعين سنة ست وعشرين ومائة، أظهر مروان بن حممد اخلالف ليزيد بن الوليد
، تويف يزيد الناقص املذكور، لعشر بقني من ذي احلجة، وكانت وفاة يزيد بن الوليد بن عبد امللك ويف هذه السنة

خالفته مخسة أشهر واثين عشر يوماً، وكان موته بدمشق، وكان عمره ستاً وأربعني سنة، وقيل ثالثون سنة، وقيل 
  .غري ذلك

ه وهو ثالث عشر وكان أمسر طويالً، صغري الرأس مجيالً، وملا مات يزيد بن الوليد، قام باألمر بعده إبراهيم أخو



خلفائهم، غري أنه مل يتم له األمر، وكان يسلم عليه باخلالفة تارة، وتارة باإلمارة، فمكث أربعة أشهر وقيل سبعني 
  .يوماً

  .وفيها تويف عبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق
  .وفيها تويف أبو مجرة صاحب ابن عباس، مجرة باجليم والراء املهملة

لت سنة سبع وعشرين ومائة، فيها سار مروان بن حممد بن مروان بن احلكم، أمري ديار اجلزيرة، إِىل الشام مث دخ
خللع إبراهيم بن الوليد، وملا وصل إِىل قنسرين، اتفق معه أهلها، وساروا معه، وملا وصل مروان إِىل محص، بايعه 

براهيم إِىل قتاله اجلنود، مع سليمان بن هشام بن عبد أهلها، وصاروا معه أيضاً، وملا قرب مروان من دمشق، بعث إِ
امللك، وكانت عدهتم مائة وعشرين ألفاً، وعدة عسكر مروان بن حممد مثانني ألفاً، فاقتتلوا من ارتفاع النهار إىل 

العصر، وكثر القتل بينهم، واهنزم عسكر إبراهيم، ووقع القتل فيهم واألسر، وهرب سليمان فيمن هرب إىل 
ق، واجتمعوا مع إِبراهيم، وقتلوا ابين الوليد بن يزيد وكانا يف السجن، مث هرب إبراهيم واختفى، وهنب دمش

  .سليمان بن هشام بيت املال، وقسمه يف أصحابه، وخرج من دمشق
  بيعة مروان بن حممد

  بن مروان بن احلكم

شرين ومائة، بويع ملروان املذكور يف وهو رابع عشر خلفاء بين أمية وآخرهم، ويف هذه السنة، أعين سنة سبع وع
دمشق باخلالفة، وملا استقر له اآلمر، رجع إِىل منزله حبران، وأرسل إِبراهيم املخلوع بن الوليد، وسليمان بن هشام، 

  .فطلبا من مروان األمان، فأمنهما، فقدما عليه ومع سليمان أخوته وأهل بيته فبايعوا مروان بن حممد
أهل محص على مروان، فسار مروان من حران إىل محص، وقد سد أهلها أبواهبا، فأحدق ويف هذه السنة، عصي 

باملدينة، مث فتحوا له األبواب وأظهروا طاعته، مث وقع بينهم قتال، فقتل من أهل محص مقتلة، وهدم بعض سورها، 
  .وصلب مجاعة من أهلها

م يزيد بن خالد القسري، وأهنم قد حصروا دمشق، وملا فتح محص جاءه اخلرب خبالف أهل الغوطة، وأهنم ولوا عليه
فأرسل مروان عشرة آالف فارس، مع أيب الورد بن الكوثر، وعمرو بن الصباح، وساروا من محص، وملا وصلوا إىل 
قرب دمشق، محلوا على أهل الغوطة، وخرج من بالبلد عليهم أيضاً، فاهنزم أهل الغوطة، وهنبهم العسكر وأحرقوا 

  .ريهااملزة وقرى غ
مث عقيب ذلك خالفت أهل فلسطني، ومقدمهم ثابت بن نعيم، فكتب مروان إِىل أيب الورد يأمره بالسري إليه، فسار 

إِليه وهزمه على طربية، مث اقتتلوا على فلسطني، فاهنزم ثابت بن نعيم، وتفرق أصحابه، وأسر ثالثة من أوالده، 
  .فبعث هبم أبو الورد إِىل مروان، وأعلمه بالنصر

مث سار مروان بن حممد إِىل قرقيسيا، فخلعه سليمان بن هشام بن عبد امللك، واجتمع إِليه من أهل الشام سبعون 
ألفاً، وعسكر بقنسرين، وسار إِليه مروان من قرقيسيا، والتقوا بأرض قنسرين، وجرى بينهم قتال شديد، مث اهنزم 

أسرون، فكانت القتلى من عسكر سليمان تزيد على سليمان بن هشام وعسكره، واتبعهم خيل مروان يقتلون وي
ثالثني ألفاً، مث إِن سليمان وصل إِىل محص، واجتمع إِليه أهلها وبقية املنهزمني، فسار إِليهم مروان وهزمهم ثانية، 

وهرب سليمان إىل تدمر، وعصى أهل محص، فحاصرهم مروان مدة طويلة، مث طلبوا األمان، وسلموا إِىل مروان من 



  .عليهم من الوالة، من جهة سليمان، فأجاهبم إِىل ذلك ومنهم كان
  .ويف هذه السنة، أعين سنة سبع وعشرين ومائة، مات حممد بن واسع األزدي الزاهد

موىل احلضرمي من خلفاء عبد مشس، وكنيته أبو حبر، وكان إِماماً يف النحو واللغة، . وفيها مات عبد اهللا بن إسحاق
  : شعره، وينسبه إىل اللحن، فهجاه الفرزدق بقولهوكان يعيب الفرزدق يف

  ولكن عبد اهللا موىل مواليا... ولو كان عبد اهللا موىل هجوته 
  .وقد حلنت أيضاً يف قولك موىل مواليا، يل ينبغي أن تقول موىل موايل: فقال له عبد اهللا

ة إِىل العراق، لقتال من به من مث دخلت سنة مثان وعشرين ومائة، فيها أرسل مروان بن حممد، يزيد بن هبري
  .اخلوارج، وكان خبراسان نصر بن سيار، والفتنة هبا قائمة، بسبب دعاة بين العباس

  .وفيها مات عاصم بن أيب النجود، صاحب القراة، والنجود احلمارة الوحشية
ان، وكان خيتلف ظهور دعوة بين العباس مث دخلت سنة تسع وعشرين ومائة، فيها ظهرت دعوة بين العباس خبراس

أبو مسلم اخلراساين من خراسان، إىل إِبراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس، وكان ُيسمى إِبراهيم اإلمام، 
ومنه إىل خراسان، ليستلم منه إِبراهيم األحوال، فلما كانت هذه السنة، استدعى إِبراهيم أبا مسلم من خراسان، 

يم أن ابعث إِيل مبا معك من املال مع قحطبة، وارجع إىل أمرك من حيث وافاك كتايب، فسار إِليه، مث أرسل إليه إِبراه
ووافاه الكتاب بقومس، فامتثل أبو مسلم ذلك، وأرسل ما معه إِىل إِبراهيم مع قحطبة، ورجع أبو مسلم إىل 

خراسان بإظهار ذلك، خراسان، فلما وصل إِىل مرو أظهر الدعوة لبين العباس، فأجابه الناس، وأرسل إِىل بالد 
وذلك بعد أن كان قد سعى يف ذلك سراً مدة طويلة، ووافقه الناس يف الباطن، وأظهروا ذلك يف هذه السنة، 

وجرى بني أيب مسلم، وبني نصر بن سيار، أمري خراسان من جهة بين أمية، مكاتبات ومراسالت يطول شرحها، مث 
بن سيار، على بعض بالد خراسان، واستوىل على ما بأيديهم،  جرى بينهما قتال، فقتل أبو مسلم بعض عمال نصر

وكان أبو مسلم من أهل خطرنية من سواد الكوفة، وكان قهرماناً ِإلدريس معقل العجلي، مث صار إِىل أن واله حممد 
مام بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس األمر يف استدعاء الناس يف الباطن، مث مات حممد، فواله ابنه إِبراهيم اإل

ذلك، مث األئمة من ولد حممد، وملا قوى أبو مسلم على نصر بن سيار، ورأى نصر أن أمر أيب مسلم كلما جاء يف 
قوة، كتب إىل مروان بن حممد يعلمه باحلال، وأنه يدعو إىل إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس، وكتب 

  :أبيات شعر وهي
  وأوشك أن تكون هلا ضراُم...  أرى حتَت الرماد وميَض نارٍ

  يكون وقودها جثث وهاُم... فإِن مل ُيطفها عقالُء قوم 
  أأيقاظ أمية أم نياُم... فقلت من التعجب ليَت شعري 

وكان مقام إِبراهيم اإلمام وأهله بالشراة، من الشام، بقرية يقال هلا احلميمة، واحلميمة، بضم احلاء املهملة، وميم 
ناْه من حتتها ساكنة، مث ميم وهاء، هي عن الشوبك أقل من مسرية يوم، بينها وبني الشوبك وادي مفتوحة، وياء مث

موسى، وهي من الشوبك قبلة بغرب، وتلك البقعة اليت هي من الشوبك، إِىل جهة الغرب، والقبلة، يقال هلا 
  .الشراة

راهيم بن حممد املذكور، فشّده وثاقاً، وبعث به إِليه، وملا بلغ مروان احلال، أرسل إِىل عامله بالبلقاء، أن يسري إِليه إب
  .فأخذه مروان وحبسه يف حران، حىت مات إِبراهيم يف حبسه، وكان مولده يف سنة اثنتني ومثانني
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مث دخلت سنة ثالثني ومائة، يف هذه السنة، دخل أبو مسلم مدينة مرو ونزل يف قصر اإلمارة، يف ربيع اآلخر، 
وهرب نصر بن سيار من مرو، مث وصل قحطبة من عند اإلمام إِبراهيم بن حممد إِىل أيب مسلم، ومعه لواء كان قد 

  .له إِبراهيم، فجعل أبو مسلم قحطبة يف مقدمته، وجعل إِليه العزل واالستعمال، وكتب إىل اجلنود بذلكعقده 
وفيها أعين سنة ثالثني ومائة، وقيل سنة ست وثالثني، تويف ربيعة الرأي ابن فروج، فقيه أهل املدينة، أدرك مجاعة 

  .من الصحابة، وعنه أخذ العلم اإلمام مالك
دى وثالثني ومائة، فيها مات نصر بن سبار بساوة، قرب الري، وكان عمره مخساً ومثانني سنة، مث دخلت سنة إِح

وفيها، أيضاً تويف أبو حذيفة، واصل بن عطاء الغزال املعتزيل، وكان مولده سنة مثانني للهجرة، وكان يشتغل على 
مني، أهنم ليسوا مؤمنني وال كافرين، احلسن البصري، مث اعتزل عنه، وخالف يف قوله يف أصحاب الكبائر من املسل

بل هلم منزلة بني املنزلتني، فسمي وأصحابه معتزلة، وكان واصل املذكور، يلثغ بالراء، ويتجنب اللفظ بالراء يف 
  :كالمه، حىت ذكر ذلك يف األشعار فمنه يف املديح

  جتنب ابن عطاء لثغة الراء... نعم جتنب ال يوم العطاء كما 
  .عطاء غّزاال، وإمنا كان يالزم الغّزالني، ليعرف املتعففات من النساء، فيحمل صدقته هلن ومل يكن واصل بن

وفيها أعين سنة إِحدى وثالثني ومائة، تويف بالبصرة مالك بن دينار، من موايل بين أسامة بن ثور القرشي، العامل 
ه دينار، بعض الشعراء، يف ملك اقتتل الناسك الزاهد املشهور، وما أحسن ما وري باسم مالك املذكور، واسم أبي

  :مع أعدائه، وانتصر عليهم، وأسر الرجال وفرق األموال فقال
  وملكتُ رقهم وهم أحراُر... أعتقت من أمواهلم ما استعبدوا 
  متمنياً لو أنه دينار... حىت غدا من كان منهم مالكا 

يف جيش كثيف من خراسان، طالباً يزيد بن هبرية مث دخلت سنة اثنتني وثالثني ومائة، يف هذه السنة، سار قحطبة 
أمري العراق، من جهة مروان، آخر خلفاء بين أمية، وسار حىت قطع الفرات، والتقيا، فاهنزم ابن هبرية، وعدم 

  .قحطبة، فقيل غرق، وقيل وجد مقتوالً، وقام باألمر بعده ابنه احلسن بن قحطبة
  خلفاء بين العباس

  أبو العباس السفاح

هذه السنة بويع أبو العباس السفاح، وامسه عبد اهللا بن حممد بن علي ابن عبد اهللا بن العباس باخلالفة، يف ربيع ويف 
األول، وقيل يف ربيع اآلخر بالكوفة، بعد مسريه من احلميمة، وكان سبب مسريه من احلميمة، وكان مقامه هبا، أن 

هل بيته، وأمرهم باملسري إىل أهل الكوفة، مع أخيه أيب العباس إِبراهيم اإلمام ملا أمسكه مروان، نعى نفسه إِىل أ
السفاح، وبالسمع له والطاعة، وأوصى إِبراهيم اإلمام باخلالفة إِىل أخيه السفاح، وسار أبو العباس السفاح بأهل 

يع األول، فظهر بيته، منهم أخوه أبو جعفر املنصور، وغريه، إِىل الكوفة، فقدم إليها يف صفر، واستخفى إِىل شهر رب
وسلم عليه الناس باخلالفة، وعزره يف أخيه إبراهيم اإلمام، ودخل دار اإلمارة بالكوفة، صبيحة يوم اجلمعة، ثاين 

  .عشر ربيع األول من هذه السنة، أعين سنة اثنتني وثالثني ومائة



ود بن علي، فقام دونه، وخطبا مث خرج إِىل املسجد، فخطب وصلى بالناس، مث صعد إِىل املنرب ثانياً، وصعد عمه دا
الناس، وحضاهم على الطاعة مث نزل السفاح وعمه داود بن علي أمامه، حىت دخل القصر، وأجلس أخاه أبا جعفر 

املنصور يف املسجد، يأخذ له البيعة على الناس، مث خرج السفاح فعسكر حبمام أعني واستخلف على الكوفة 
  .اح يومئذ عبد اهللا ابن بساموأرضها، عمه داود بن علي، وحاجب السف

مث بعث السفاح عمه عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن عباس إىل شهرزور، وأهلها مذعنون بالطاعة لبين العباس، وهبا 
  .من جهة بين العباس أبو عون، عبد امللك بن يزيد األزدي

  .اصر ابن هبرية بواسطوبعث ابن أخيه عيسى بن موسى بن حممد، إِىل احلسن بن قحطبة، وهو يومئذ حي
وبعث حيىي بن جعفر بن متام بن عباس، إِىل محيد بن قحطبة، أخي احلسن بن قحطبة باملدائن، وأقام السفاح يف 

  .العسكر أشهراً، مث ارحتل فنزل املدينة اهلامشية، وهي هامشية الكوفة، بقصر اِإلمارة
  هزمية مروان بالزاب
  وأخباره إىل أن قتل

د بن مروان بن احلكم بن العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف، آخر خلفاء بين أمية، كان مروان بن حمم
وكان يقال له مروان اجلعدي، ومحار اجلزيرة أيضاً، حبران، فسار منها طالباً أبا عون، عبد امللك بن يزيد األزدي، 

ل به وحفر عليه خندقاً، وكان يف مائة املستويل على شهرزور من جهة بين العباس، فلما وصل مروان إِىل الزاب، نز
ألف وعشرين ألفاً، وسار أبو عون من شهرزور إِىل الزاب، مبا عنده من اجلموع، وأردفه السفاح بعساكر يف 

دفوع، مع عدة مقدمني، منهم سلمة بن حممد ابن عبد اهللا الطائي، وعم السفاح عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن 
  .ا قدم عبد اهللا بن علي على أيب عون، حتول أبو عون عن سرادقه وخاله له وما فيهعباس، كما ذكرناه، ومل

مث إِن مروان عقد جسراً على الزاب، وعرب إِىل جهة عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن عباس، فسار عبد اهللا بن علي 
عسكر عبد اهللا عشرين ألفاً، إىل مروان، وقد جعل على ميمنته أبا عون، وعلى ميسرته الوليد بن معاوية، وكان 

وقيل أقل من ذلك، والتقى اجلمعان، واشتد بينهم القتال، وداخل عسكر مروان الفشل، وصار ال يريد أمراً إِال 
وكان فيه اخللل، حىت متت اهلزمية على عسكر مروان، فاهنزموا وغرق من أصحاب مروان عدة كثرية، وكان ممن 

امللك بن مروان املخلوع، وهو يومئذ مع مروان احلمار، وكتب عبد اهللا بن علي غرق، إِبراهيم بن الوليد بن عبد 
  .إِىل السفاح بالفتح، وحوى من عسكر مروان سالحاً كثرياً

وكانت هزمية مروان بالزاب، يوم السبت، إلحدى عشرة خلت من مجادى اآلخرة، سنة اثنتني وثالثني ومائة، وملا 
يا جعدي، احلمد هللا الذي أتانا بأهل بيت نبينا، فسار عنها : صل، فسّبه أهلها وقالوااهنزم مروان من الزاب، أتى املو

حىت أتى حران، وأقام هبا نيفاً وعشرين يوماً، حىت دنا منه عسكر السفاح، فحمل مروان أهله وخيله، ومضى 
ار عن دمشق إِىل منهزماً إىل محص، وقدم عبد اهللا بن علي حران، مث سار مروان من محص وأتى دمشق، مث س

فلسطني، وكان السفاح قد كتب إِىل عمه عبد اهللا بن علي باتباع مروان، فسار عبد اهللا يف أثره إىل أن وصل إىل 
  .دمشق، فحاصرها ودخلها عنوة، يوم األربعاء خلمس مضني من رمضان، سنة اثنتني وثالثني ومائة

وماً، مث سار من دمشق حىت أتى فلسطني، فورد عليه كتاب وملا فتح عبد اهللا بن علي دمشق، أقام هبا مخسة عشرة ي
السفاح يأمره أن يرسل أخاه، صاحل بن علي بن عبد اهللا بن عباس يف طلب مروان، فسار صاحل يف ذي القعدة من 
هذه السنة، حىت نزل نيل مصر، ومروان منهزم قدامه، حىت أدركه يف كنيسة يف بوصري من أعمال مصر، واهنزم 

وان، وطعن إِنسان مروان برمح فقتله، وسبق إِليه رجل من أهل الكوفة، كان يبيع الرمان، فاحتز رأسه، أصحاب مر



وكان قتله لثالث بقني من ذي احلجة، سنة اثنتني وثالثني ومائة، وملا أحضر رأسه قدام صاحل بن علي بن عبد اهللا 
  :صاحل إىل السفاح وقالابن العباس، أمر أن ينفض، فانقطع لسانه، فأخذته هرة، وأرسله 

  وأهلك الفاجرَ اجلعديَ إِذ ظلما... قد فتَح اُهللا مصراً عنوةً لكُُم 
  وكان رُبَك من ذي الكفر منتقما... وذاك مقوله هر جيرره 

مث رجع صاحل املذكور إِىل الشام، وخلف أبا عون مبصر، وملا وصل الرأس إِىل السفاح وهو بالكوفة، سجد شكراً هللا 
ملا قتل مروان، هرب ابناه عبد اهللا وعبيد اهللا إِىل أرض احلبشة، فقاتلتهم احلبشة، فقتل عبيد اهللا، وجنا عبد تعاىل، و

اهللا يف عّدة ممن معه، وبقي إىل خالفة املهدي، فأخذه نصر بن حممد بن األشعث عامل فلسطني، فبعث به إِىل املهدي، 
ي صاحل بن علي بن عبد اهللا بن عباس، فأمر حبملهن إىل حران، فلما وملا قتل مروان ُحملت نساؤه وبناته إِىل بني يد

دخلنها ورأين منازل مروان، رفعن أصواهتن بالبكاء، وكان عمر مروان ملا قتل، اثنتني وستني سنة، وكانت مدة 
خالفته مخس سنني وعشرة أشهر ونصفاً، وكان يكىن أبا عبد امللك وكانت أمه أم ولد كردية، وكان يلقب 

احلمار، وباجلعدي، ألنه تعلم من اجلعد بن درهم مذهبه، يف القول خبلق القرآن، والقدر، وكان مروان بن حممد، ب
احلكمٍ املذكور، أبيض أشهل، ضخم اهلامة، كث اللحية أبيضها، ربعة، وكان شجاعاً، حازماً، إال أن مدته انقضت، 

  .فلم ينفعه حزمه وهو آخر اخللفاء من بين أمية
  من بين أميةمن قتل 

  :كان سليمان بن هشام بن عبد امللك، قد أمنه السفاح وأكرمه، فدخل سديف على السفاح وأنشده
  إِنّ حتت الضلوع داء دويا... ال يغرنك ما ترى من رجال 

  ال ترَى فوق ظهرها أمويا... فضع السيَف وارفع السوطَ حّتى 
عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن عباس، عدة من بين أمية، فأمر السفاح بقتل سليمان، فقتل، وكان قد اجتمع عند 

حنو تسعني رجالً، فلما اجتمعوا عند حضور الطعام، دخل شبل بن عبد اهللا، موىل بين هاشم، على عبد اهللا بن علي 
  :عم السفاح املذكور وأنشده
  بالبهاليل من بين العباسِ... أصبَح امللك ثابُت األساسِ 

  بعد ميل من الزمان وياسِ... وها طلبوا وتر هاشم فشف
  واقطعن كل رقلة وغرَاس... ال تقيلن عبد مشس عثاراً 

  وهبا منكم كحد املواسي... ذهلا أظهر التودد منها 
  قرهبم من منارق وكراسي... ولقد ساءين وساء سوائي 

  ه بدار اهلوان واإلتعاسِ... أنزلوها حبيث أنزهلا الل 
  وشهيد جبانَب املهراس.. .واذكروا مصرع احلسني وزيد 

  ثاوياً بني غربة وتتاسِ... والقتل الذي حبران أضحى 
فأمر عبد اهللا هبم، فضربوا بالعمد حىت وقعوا، وبسط عليهم األنطاع، ومد عليهم الطعام، وأكل الناس وهم 

ية بن أيب سفيان، ونبش يسمعون أنينهم حىت ماتوا مجيعاً، وأمر عبد اهللا بنبش قبور بين أمية بدمشق، فنبش قرب معاو
قرب يزيد ابنه، ونبش قرب عبد امللك بن مروان، ونبش قرب هشام بن عبد امللك، فوجد صحيحاً، فأمر بصلبه فصلب 

مث أحرقه بالنار، وذراه، وتتبع يقتل بين أمية من أوالد اخللفاء وغريهم، فلم يفلت منهم غري رضيع، أو من هرب إِىل 
ان ابن علي بن عبد اهللا بن عباس بالبصرة، مجاعة من بين أمية، وألقاهم يف الطريق األندلس، وكذلك قََتل سليم



  .فأكلتهم الكالب، وملا رأى من بقي من بين أمية ذلك، تشتتوا واختفوا يف البالد
ويف هذه السنة أعين سنة اثنتني وثالثني ومائة، خلع أبو الورد بن الكوثر، وكان من أصحاب مروان بن حممد، طاعة 

بين العباس، بعد أن كان قد دخل يف طاعتهم، فسار عبد اهللا بن علي ابن عبد اهللا بن عباس، إِىل أيب الورد، وهو 
بقنسرين، يف مجع عظيم، واقتتلوا قتاالً شديداً، وكثر القتل يف الفريقني، مث اهنزمت أصحاب أيب الورد، وثبت أبو 

  .الورد حىت قتل
أيب الورد، من أهل قنسرين، وجدد البيعة معهم، مث رجع إِىل دمشق، وكان قد  وملا فرغ عبد اهللا بن علي من أمر

  .خرج من هبا عن الطاعة أيضاً، وهنبوا أهل عبد اهللا بن علي، فلما دنا عبد اهللا من دمشق، هربوا، مث أمنهم
خرجوا الوايل الذي وفيها وىل السفاح أخاه حيىي بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس املوصل، وكان أهلها قد أ

هبا، فسار حيىي إِىل املوصل، وملا استقر هبا، قتل من أهلها حنو أحد عشر ألف رجل، مث أمر بقتل نسائهم وصبياهنم، 
مأنف للعربيات أن ينكحن : وكان مع حيىي قائد معه أربعة آالف زجني، فاستوقفت امرأة من املوصل حيىي، وقالت

  .لزنوج فقتلهم، عن آخرهمالزنوج، فعمل كالمها فيه، ومجع ا
ويف هذه السنة أرسل السفاح أخاه أبا جعفر املنصور، والياً على اجلزيرة وأذربيجان وأرمنية، ووىل عمه داود املدينة 
ومكة واليمن واليمامة، ووىل ابن أخيه عيسى بن موسى بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس، الكوفة وسوادها، 

اهللا بن علي بن عبد اهللا بن عباس، وعلى مصر أبو عون بن يزيد، وعلى خراسان  وكان على الشام عمه عبد
  .واجلبال أبو مسلم

مث دخلت سنة ثالث وثالثني ومائة، فيها استوىل ملك الروم، وكان امسه قسطنطني على ملطية، وقاليقال، وفيها وىل 
ة والبحرين وعمان، واستعمل عمه إِمساعيل السفاح عمه سليمان بن علي ابن عبد اهللا بن عباس، البصرة وكور دجل

  .ابن علي بن عبد اهللا بن عباس على األهواز
  .وفيها مات عم السفاح داود بن علي باملدينة، ووىل السفاح مكانه زياد بن عبد اهللا احلارثي

  .عليوفيها عزل السفاح أخاه حيىي بن حممد عن املوصل، لكثرة قتله فيهم، ووىل عليها عمه إِمساعيل بن 
  .مث دخلت سنة أربع وثالثني ومائة فيها حتول السفاح من احلرية، وكان مقامه هبا، إِىل األنبار، يف ذي احلجة

مث دخلت سنة مخس وثالثني ومائة فيها تويف حيىي أخو السفاح بفارس، وكان قد واله إِياها السفاح بعد عزله عن 
  .املوصل

ن أبو مسلم السفاح يف القدوم عليه، ويف احلج، فأذن له فحج أبو مث دخلت سنة ست وثالثني ومائة فيها استأذ
  .مسلم، وحج أبو جعفر املنصور أيضاً، وكان أبو جعفر هو أمري املوسم

موت السفاح يف هذه السنة مات السفاح باألنبار، يف ذي احلجة باجلدري، وعمره ثالث وثالثون سنة فمدة 
كان قد بويع له باخلالفة قبل قتل مروان بثمانية أشهر، وكان السفاح خالفته، من لدن قتل مروان، أربع سنني، و

طويال أقىن األنف، أبيض، حسن الوجه واللحيه، وصلى عليه عمه عيسى بن علي بن عبد اهللا بن عباس، ودفنه 
  .بالزنبار العتيقة
  خالفة املنصور

أيب جعفر املنصور، مث من بعده إىل ابن أخيه وهو ثاين خلفاء بين العباس، كان السفاح قد عهد باخلالفة إِىل أخيه 
عيسى بن موسى بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس، فعقد العهد يف ثوب، وختم عليه، ودفعه إىل عيسى بن 



موسى، وملا مات السفاح، كان أبو جعفر يف احلج، فأخذ له البيعة على الناس عيسى بن موسى، وأرسل يعلمه 
  .كان مع أيب جعفر أبو مسلم يف احلج، فبايع أبو مسلم أبا جعفر وبايعه الناسبذلك، ومبوت السفاح، و

مث دخلت سنة سبع وثالثني ومائة فيها قدم أبو جعفر املنصور من احلج إىل الكوفة، فصلى بأهلها اجلمعة، وخطبهم، 
  .وسار إىل األنبار فأقام هبا

عباس لنفسه باخلالفة، وكان أبو مسلم قد قدم من احلج مع  وفيها بايع عم املنصور عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن
أيب جعفر املنصور، فأرسل أبو جعفر أبا مسلم ومعه اجلنود، إِىل قتال عمه عبد اهللا بن علي، وكان عبد اهللا بأرض 
 آخر نصيبني، فاقتتل هو وأبو مسلم عدة دفوع، واجتهد أبو مسلم بأنواع اخلدع يف قتاله، وداموا كذلك مدّة، ويف

األمر اهنزم عبد اهللا بن علي وأصحابه يف مجادى اآلخرة، من هذه السنة، إِىل جهة العراق، واستوىل أبو مسلم على 
  .عسكره، وكتب بذلك إِىل املنصور

قتل أيب مسلم اخلراساين وفيها قتل أبو جعفر املنصور أبا مسلم اخلراساين، بسبب وحشة جرت بينهما، فإِن املنصور 
أيب مسلم بعد أن هزم عبد اهللا عمه، بالوالية على مصر والشام، وصرفه عن خراسان، فلم جيب أبو مسلم كتب إِىل 

إِىل ذلك، وتوجه أبو مسلم يريد خراسان، وسار املنصور من األنبار إىل املدائن، وكتب إىل أيب مسلم يطلبه إليه، 
ر األمر أن أبا مسلم قدم على أيب جعفر املنصور فاعتذر عن احلضور إِليه، وطالت بينهما املراسالت يف ذلك، وآخ

باملدائن، يف ثالثة آالف رجل، وخلف باقي عسكره حبلوان، وملا قدم أبو مسلم، دخل على املنصور، وقبل يده، 
وانصرف، فلما كان من الغد، ترك املنصور بعض حرسه خلف الرواق، وأمرهم أنه إذا صفق بيديه، خيرجون 

عا أبا مسلم، فلما حضر أخذ املنصور يعدد ذنوبه، وأبو مسلم يعتذر عنها، مث صفق املنصور، ويقتلون أبا مسلم، ود
فْخرَج احلرس وقتلوا أبا مسلم، وكان قتله يف شعبان من هذه السنة، أعين سنة سبع وثالثني ومائة، وكان أبو مسلم 

  .قد قتل يف مدة دولته ستمائة ألف صرباً
ة يف هذه السنة، خرج قسطنطني ملك الروم إىل بلد اإلسالم، فأخذ ملطية عنوة، مث دخلت سنة مثان وثالثني ومائ

وهدم سورها، وعفا عن من فيها من املقاتلة والذرية، وقد مر يف سنة ثالث وثالثني ومائة حنو ذلك، وفيها وسع 
  .مث دخلت سنة تسع وثالثني ومائة. املنصور يف املسجد احلرام
ندلس يف هذه السنة، دخل عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان ابن ابتداء الدولة األموية باأل

احلكم، إِىل األندلس، وسبب ذلك أنّ بين أمية، ملا قتلوا، استخفى من سلم منهم، فهرب عبد الرمحن املذكور، 
د اهللا بن عباس، وأعدمه وفيها ظفر املنصور بعمه عبد اهللا بن علي بن عب. واستوىل على األندلس يف هذه السنة

  .وكان عبد اهللا مستخفياً عند أخيه سليمان بن علي من حني هرب من أيب مسلم على ما ذكرناه
مث دخلت سنة أربعني ومائة يف هذه السنة، أرسل املنصور عبد الوهاب ابن أخيه، إبراهيم اإلمام، واحلسن بن 

 ستة أشهر، وسار إِليهم ملك الروم يف مائة ألف مقاتل، قحطبة، يف سبعني ألف مقاتل، ليعمروا ملطية فعمروها يف
  .حىت نزل على هنر جيحان، فبلغه كثرة املسلمني، فرجع عنهم

وفيها حج املنصور وتوجه إىل البيت املقدس، مث إِىل الرقة، وعاد إِىل هامشية الكوفة، وفيها أمر املنصور بعمارة مدينة 
مث دخلت سنة إحدى وأربعني ومائة يف . كنها ألف جندي، ومساها املعمورةاملصيصة، وبىن هبا مسجداً جامعاً، وأس

هذه السنة، كان خروج الراوندية على املنصور، وهم قوم من أهل خراسان، على مذهب أيب مسلم اخلراساين 
بو يقولون بالتناسخ، فيزعمون أن روح آدم يف عثمان بن هنيك، وأن رهبم الذي يطعمهم ويسقيهم، هو اخلليفة أ

هذا قصر ربنا، فحبس املنصور رؤساءهم، وهم مائتان، : جعفر املنصور، فلما ظهروا وأتوا إِىل قصر املنصور، قالوا



فغضب أصحاهبم، وأخذوا نعشاً ومحلوه ومشوا به على أهنم ماشون يف جنازة، حىت بلغوا باب السجن، فرموا 
نصور وهم حنو ستمائة رجل، فتنادى الناس، بالنعش، وكسروا باب السجن، وأخرجوا رؤساءهم، مث قصدوا امل

وأغلقت أبواب املدينة وخرج املنصور ماشياً، واجتمع عليه الناس، وكان معن بن زائدة مستخفياً من املنصور، 
  .فحضر وقاتل الراوندية بني يدي املنصور، فعفا عن معن لذلك وقتل يف ذلك اليوم الراوندية عن آخرهم

مث دخلت سنة ثالث وأربعني ومائة، . عني ومائة فيها مات عم املنصور سليمان بن عليمث دخلت سنة اثنتني وأرب
ودخلت سنة أربع وأربعني ومائة يف هذه السنة، حبس املنصور من بين احلسن بن علي بن أيب طالب أحد عشر 

  .د صاحب الزهريرجال وقيدهم، وفيها مات عبد اهللا بن شربمة وعمرو بن عبيد املعتزيل الزاهد، وعقيل بن خال
مث دخلت سنة مخس وأربعني ومائة فيها ظهر حممد بن عبد اهللا بن احلسن ابن احلسني بن علي بن أيب طالب، 

واستوىل على املدينة، وتبعه أهلها، فأرسل املنصور ابن أخيه عيسى بن موسى إِليه، فوصل إِىل املدينة، وخندق حممد 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم لألحزاب، وجرى بينهما قتال، آخره أن ابن عبد اهللا على نفسه، موضع خندق رسول 

حممد بن عبد اهللا املذكور، فتل هو ومجاعة من أهل بيته وأصحابه، واهنزم من سلم من أصحابه، وكان حممد 
عيسى  املذكور، مسيناً أمسر شجاعاً، كثري الصوم والصالة، وكان يلقب املهدي، والنفس الزكية، وملا قتل حممد، أقام

  .بن موسى باملدينة أياماً، مث سار عنها يف أواخر رمضان يريد مكة معتمراً
أن املنصور كره سكىن اهلامشية اليت : بناء بغداد ويف هذه السنة، ابتدأ املنصور يف بناء مدينة بغداد، وسبب ذلك

ر أهل الكوفة، فإنه كان ال يأمنهم ابتناها أخوه بنواحي الكوفة، ملا ثارت عليه الراوندية فيها، وكرهها أيضاً جلوا
  .على نفسه، فخرج يرتاد له موضعاً يسكنه، فاختار موضع بغداد، وابتدأ يف عملها سنة مخس وأربعني ومائة

ظهور إبراهيم العلوي يف هذه السنة أيضاً، يف رمضان، ظهر إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسني بن علي بن 
الزكية، وكان مستخفياً هارباً من بلد إِىل بلد، واملنصور جمتهد على الظفر به، فقدم  أيب طالب، أخو حممد النفس

مرة : البصرة ودعا الناس إِىل بيعة أخيه حممد بن عبد اهللا، وذلك قبل أن يبلغه قتله باملدينة، فبايعه مجاعة، منهم
ىي الرقاشي، وأجابه مجاعة كثرية من العبشمي وعبد الواحد بن زياد، وعمرو بن سلمة اهلجيمي، وعبد اهللا بن حي

الفقهاء وأهل العلم، حىت أحصى ديوانه أربعة آالف، وكان أمري البصرة سفيان بن معاوية، فلما رأى اجتماع الناس 
على إِبراهيم املذكور، حتصن يف دار اإلمارة جبماعة، فقصده إِبراهيم وحصره، فطلب سفيان منه األمان فأمّنه 

راهيم القصر، فجاء جيلس على حصري فرشت له هناك، فقلبها الريح، فتطري الناس بذلك، فقال إبراهيم، ودخل إِب
إِنا ال نتطري وجلس عليها مقلوبة، ووجد إبراهيم يف بيت املال ألفي ألف درهم، فاستعان هبا، وفرض : إِبراهيم

  .ألصحابه مخسني مخسني
ي بن عبد اللّه بن عباس، وإليها ينسب الزينبيون من ومضى إِبراهيم بنفسه إِىل دار زينب بنت سليمان بن عل

  .العباسيني، فنادى هناك ألهل البصرة باألمان، وأن ال يتعرض إليهم أحد
وملّا استقرت البصرة إلبراهيم، أرسل مجاعة فاستولوا على األهواز، مث أرسل هارون بن سعد العجلي يف سبعة عشر 

ل إبراهيم بالبصرة يفرق العمال واجليوش، حىت أتاه خرب مقتل أخيه حممد بن ألفاً إِىل واسط فملكها العجلي، ومل يز
  .عبد اَهللا، قبل عيد الفطر بثالثة أيام

مث إِن إبراهيم أمجع على املسري إِىل الكوفة، وسار من البصرة وقد أحصى ديوانه مائة ألف، حىت نزل بامحرا وهي من 
د استدعى عيسى بن موسى من احلجاز، فحضر، وجعله يف جيش الكوفة على ستة عشر فرسخاً، وكان املنصور ق

مث وقعت . قبالة إِبراهيم بن عبد اهللا، وجرى بينهما قتال شديد، اهنزم فيه غالب عسكر عيسى بن موسى مث تراجعوا



اهلزمية على أصحاب إِبراهيم، وثبت هو يف نفر قليل من أصحابه يبلغون ستمائة، فجاء سهم يف حلق إِبراهيم، 
تنحى عن موقفه فقال أردنا أمراً وأراد اهللا غريه، واجتمع عليه أصحابه وأنزلوه، فحمل عليهم عسكر عيسى ابن ف

  .موسى وفرقوهم عنه، واحتزوا رأس إِبراهيم، وأتوا به إِىل عيسى فسجد شكراً هللا تعاىل، وبعث به إِىل املنصور
مث دخلت . أربعني ومائة، وكان عمره مثانياً وأربعني سنةوكان قتل إِبراهيم، خلمس بقني من ذي القعدة، سنة مخس و

سنة ست وأربعني ومائة فيها حتول املنصور من مدينة ابن هبرية إِىل بغداد ليكمل عمارهتا، واستشار أصحابه، وفيهم 
نه ال أرى ذلك، أل: خالد بن برمك؛ يف نقض إِيوان كسرى واملدائن، ونقل ذلك إىل بغداد، فقال خالد ابن برمك

ِملَت يا خالد إىل أصحابك العجم، وأمر املنصور بنقض القصر األبيض، فنقضت : من أعالم املسلمني، فقال املنصور
إِين ال أرى أن : ناحية منه، فكان ما يغرمون على نقضه، أكثر من قيمة ذلك املنقوض، فترك نقضه، فقال له خالد

ك، فلم يلتفت املنصور إِىل ذلك، وترك هدمه، ونقل تبطل ذلك لئال يقال أنك عجزت عن ختريب ما بناه غري
املنصور أبواب مدينة واسط، فجعلها على بغداد، وجعل املنصور بغداد مدّورة، لئال يكون بعض الناس أقرب إِىل 

  .السلطان من بعض، وبين قصره يف وسطها، واجلامع يف جانب القصر
بن أخيه عيسى بن موسى بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن فيها خلع املنصور ا: مث دخلت سنة سبع وأربعني ومائة

  .عباس، من والية العهد، وبايع البنه املهدي حممد بن املنصور
فيها ولد الفضل بن حيىي بن خالد بن برمك، وفيها وىلّ املنصور خالد بن برمك : مث دخلت سنة مثان وأربعني ومائة

  .عة أيام، فأرضعته اخليزران أم الرشيداملوصل، وكان مولد الفضل قبل مولد الرشيد بتس
وجعفر . وفيها تويف جعفر الصادق بن حممد الباقر بن زين العابدين بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب

الصادق، أحد األئمة االثين عشر، على رأي اإلمامية، فإِنه قد تقدم منهم علي بن أيب طالب، مث ابنه احلسن، مث 
بدين، مث الباقر، مث جعفر الصادق املذكور، وسنذكر الباقني إِن شاء اهللا تعاىل، ومسي جعفر احلسني، مث زين العا

أعين سنة . بالصادق لصدقه، وله كالم يف صنعة الكيمياء، والزجر، والفأل، وولد سنة مثانني، وتويف يف هذه السنة
  .د بن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهمثان وأربعني ومائة باملدينة، ودفن بالبقيع، وأّمه بنت القاسم بن حمم

  .وفيها توىف حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى القاضي
فيها مات مسلم بن قتيبة بالري، وكان مشهوراً، عظيم القدر، وفيها مات : مث دخلت سنة تسع وأربعني ومائة
  .النحو وفيها مات عيسى بن عمر الثقفي، وعنه أخذ اخلليل. كهمش بن احلسن التميمي البصري

فيها بىن عبد الرمحن األموي سور قرطبة، وفيها مات جعفر بن أيب جعفر املنصور، : مث دخلت سنة مخسني ومائة
وفيها مات اإلمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت ابن زوطا، موىل تيم اهللا بن ثعلبة، وكان زوطا من أهل كابل، وقيل 

مسه الرق فأعتق، وولد له ثابت على اإلسالم، وقال إمساعيل بن من أهل بابل، وقيل من أهل األنبار، وهو الذكي 
ما وقع علينا رِق قط، وروى أن ثابتاً أبا أيب حنيفة وهو صغري، ذهب إِىل علي بن أيب : محاد بن أيب حنيفة املذكور

بن النعمان بن  هو النعمان بن ثابت: وقيل يف نسب أيب حنيفة غري ذلك، فقيل. طالب فدعا له بالربكة فيه ويف ذريته
املرزبان، وأن جده النعمان بن املرزبان، أهدى إىل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف يوم املهرجان فالوذجا، فقال 

مهرجونا يف كل يوم، وأدرك أبو حنيفة أربعة من الصحابة، وهم أنس بن مالك، وعبد اهللا بن أُيب، أوىف : له علي
دينة، وأبو الطفيل عامر بن واثلة مبكة، ومل يلق أحداً منهم، وال أخذ عنهم، بالكوفة، وسهل بن سعد الساعدي بامل

  .لقي مجاعة من الصحابة وأخذ عنهم، ومل يثبت ذلك عند أهل النقل: وأصحابه يقولون



وكان أبو حنيفة عاملاً عامالً زاهداً ورعاً، راوده أبو جعفر املنصور يف أن يلي القضاء فامتنع، وكان حسن الوجه، 
  .ربعة، وقيل طويالً، أحسن الناس منطقاً

نعم، رأيت رجالً، لو كلمته يف هذه السارية أن جيعلها ذهباً، : قيل ملالك، هل رأيت أبا حنيفة؟ فقال: قال الشافعي
لقام حبجته، وكان يصلي غالب الليل، حىت قيل إِنه صلى الصبح بوضوء عشاء اآلخرة أربعني سنة، وحفظ عليه أنه 

وكان يعاب بقلة العربية، وكانت والدته سنة مثانني . يف املوضع الذي تويف فيه، سبعة آالف مرة ختم القرآن
للهجرة، وقيل ولد سنة إِحدى وستني، وكانت وفاته ببغداد، يف السجن ليلي القضاء، فلم يفعل، وقيل إِنه تويف يف 

وزوطا، . ادى األوىل وقربه ببغداد مشهوراليوم الذي ولد فيه الشافعي، وذلك يف رجب من هذه السنة، وقيل يف مج
  .بضم الزاي املعجمة وسكون الواو وفتح الطاء املهملة

وفيها مات حممد بن إسحاق، صاحب املغازي فقيل كانت وفاة حممد بن إِسحاق املذكور، سنة إحدى ومخسني 
ولكن مل يرو عنه، وكذلك مسلم مل ومائة، وكان ثبتاً يف احلديث عند أكثر العلماء، وقد ذكره البخاري يف تارخيه، 

خيرج عنه إال حديثاً واحداً يف الرجم، وإمنا مل يرو عنه البخاري ألجل طعن اإلمام مالك بن أنس فيه، وكانت وفاة 
  .ابن إسحاق ببغداد، وفيها مات مقاتل بن سليمان البلخي املفسر

و الثعليب على السند، وكان على السند، عمر مث دخلت سنة إِحدى ومخسني ومائة فيها وىل املنصور، هشام بن عمر
بن حفص بن عثمان بن قبيصة بن أيب صفرة، فعزله وواله إِفريقية، وكان يلقب عمر املذكور هبزار مرد أي ألف 
رجل وفيها بىن املنصور الرصافة، للمهدي ابنه وهي من اجلانب الشرقي من بغداد، وحول إليها قطعة من جيشه، 

وكان املنصور قد استعمله على سجستان، قتله مجاعة من . زائدة الشيباين، بسجستان يف بستوفيها قتل معن بن 
  .اخلوارج، هجموا عليه يف بيته بغتة وهو حيتجم فقتلوه، وقام باألمر بعده ابن أخيه يزيد بن مزبد بن زائدة الشيباين

  .أمري خراسانمث دخلت سنة اثنتني ومخسني ومائة فيها غزا محيد بن قحطبة كابل وكان 
مث دخلت سنة ثالث ومخسني وسنة أربع ومخسني ومائة فيها أعين يف سنة أربع ومخسني ومائة، تويف بالكوفة أبو 
عمرو، وامسه كنيته، ابن العال بن عمار من ولد احلصني التميمي املازين البصري، وكانت والدته يف سنة سبعني، 

كان أعلم الناس بالقرآن الكرمي، وفيها سار املنصور إِىل الشام، وجهز وقيل مثان وستني، وهو أحد القراء السبعة، و
  .جيشاً إِىل املغرب، لقتال اخلوارج هبا، وفيها مات أشعب الطامع، وفيها مات وهيب بن الورد املكي الزاهد

يه، من فيها عمل املنصور للكوفة والبصرة سوراً وخندقاً، وجعل ما أنفق ف: مث دخلت سنة مخس ومخسني ومائة
أموال أهلهما، وملا أراد املنصور معرفة عددهم، أمر أن يقسم فيهم مخسة الدراهم مخسة الدراهم، مث جىب منهم 

  :أربعني أربعني فقال بعض شعرائهم
  من أمري املؤمنينا... يا لقوم ما لقينا 

  وجبانا أربعينا... قسم اخلمسة فينا 
تويف محزة بن حبيب ابن عمارة الكويف، املعروف بالزيات، أحد يف هذه السنة : مث دخلت سنة ست ومخسني ومائة

وكان جيلب الزيت من الكوفة إِىل حلوان، وجيلب من حلوان اجلنب . القراء السبعة، وعنه أخذ الكسائي القراءة
  .واجلوز إىل الكوفة، فقيل له الزيات لذلك

عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد، وعمره : هفيها مات األوزاعي الفقيه، وامس: مث دخلت سنة سبع ومخسني ومائة
سبعون سنة، وكنيته أبو عمرو، وكان يسكن بيوت، وهبا تويف، وكانت والدته ببعلبك سنة مثان ومثانني للهجرة، 
وكان خيضب باحلناء، وكان إمام أهل الشام، قيل إِنه أجاب يف سبعني ألف مسألة وقربه يف قرية على باب بريوت 



  .أهل القرية ال يعرفونه، بل يقولون هاهنا رجل صاحليقال هلا خنتوس، و
واألوزاعي منصوب إِىل أوزاع وهي بطن من ذي كالع، وقيل بطن من مهذان، وجده حيمد، بضم الياء املثناة من 

  .حتتها، وسكون احلاء املهملة وكسر امليم، وبعدها دال مهملة
  مث دخلت سنة مثان ومخسني ومائة وفاة املنصور

ور عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس، وكانت وفاته يف هذه السنة، لست خلون من ذي وهو املنص
إِين ولدت يف ذي : احلجة، ببئر ميمونة وكان قد خرج من بغداد حلج، فسار معه ابنه املهدي، فقال له املنصور

ذه السنة، وهذا هو الذي حداين احلجة، ووليت يف ذي احلجة، وقد هجس يف نفسي أين أموت يف ذي احلجة من ه
على احلج، فاتق اهللا فيما عهد إِليك من أمور املسلمني بعدي، ووصاه وصية طويلة، مث ودعه وبكيا، مث سار إِىل 

احلج، ومات ببئر ميمونة حمرماً، يف التاريخ املذكور، وكان مرضه القيام، وكان عمره ثالثاً وستني سنة، وكانت مدة 
  .رين سنة وثالثة أشهر وكسراًخالفته اثنتني وعش

وكان املنصور أمسر حنيفاً خفيف العارضني، ولد باحلميمة من أرض الشراة، ودفن مبقابر بابه املعلى وبقي أثر 
بينما اخلليفة املنصور يطوف بالكعبة : اإلحرام، فدفن ورأسه مكشوف، ومما حيكى عنه فيما جرى له يف حجه، قيل

اللهم إين أشكو إليك ظهور البغي والفساد يف األرض، وما حيول بني احلق وأهله من : ليالً، إِذ مسع قائالً يقول
يا أمري املؤمنني إن أمنتين : الطمع، فخرج املنصور إىل ناحية من املسجد، ودعا القائل وسأله عن قوله، فقال له

، بني احلق وأهله، هو أنت يا إن الذي دخله الطمع حىت حال: فقال. أنبأتك باألمور على جليتها وأصوهلا، فأمنه
وحيك وكيف يدخلين الطمع، والصفراء والبيضاء يف قبضيت، واحللو واحلامض عندي؟ : أمري املؤمنني فقال املنصور

ألن اهللا تعاىل استرعاك املسلمني وأمواهلم، فجعلت بينك وبينهم حجاباً من اجلص واآلجر، وأبواباً من : فقال الرجل
األسلحة، وأمرهتم أن ال يدخل عليك إال فالن وفالن، ومل تأمر بإِيصال املظلوم وامللهوف،  احلديد، وحجاباً معهم

وال اجلائع والعاري، وال الضعيف والفقري، وما أحد إال وله من هذا املال حق، فلما رآك هؤالء النفر الذي 
هذا قد خان اهللا : تقسمها، قالوا استخلصتهم لنفسك، وأثرهتم على رعيتك، جتيب األموال فال تعطيها، وجتمعها وال

تعاىل، فما لنا ال خنونه، وقد سّخر لنا نفسه، فاتفقوا على أن ال يصل إِليك من أخبار الناس إِال ما أرادوا، وال خيرج 
لك عامل فيخالف أمرهم إِال أقصوه ونفوه، حىت تسقط منزلته ويصغر قدره، فلما انتشر ذلك عنك وعنهم، 

، فكان أول من صانعهم عملك، باهلدايا، ليتقووا هبم على ظلم رعيتك، مث فعل ذلك ذو عظمهم الناس وهابوهم
القدرة والثروة من رعيتك، لينالوا به ظلم من دوهنم، فامتألت بالد اهللا بالطمع ظلماً وفساداً، وصار هؤالء القوم 

فإن أراد رفع قصة إِليك،  شركاءك يف سلطانك، وأنت غافل، فإن جاء متظلم، حيل بينه وبني الدخول إِليك،
وجدك قد منعت من ذلك، وجعلت رجالً ينظر يف املظامل، فال يزال املظلوم خيتلف إِليه، وهو يدافعه خوفاً من 

بطانتك، فإذا صرخ بني يديك، ضرب ضرباً شديداً، ليكون نكاالً لغريه، وأنت تنظر وال تنكر فما بقاء اإلسالم 
ملال لولدك، فقد أراك اهللا يف الطفل يسقط من بطن أمه وماله يف األرض مال، وما من على هذا، فإِن قلت إِمنا جتمع ا

مال إال ودونه يد شحيحة حتوبه، فما يزال اهللا يلطف بذلك الطفل، حىت يعظم رغبة الناس إِليه، ولست الذي 
امللك وتقويته، فقد أراك اهللا  يعطي، وإمنا اهللا عز وجلّ يعطي من يشاء بغري حساب، وإن قلت إِمنا أمجع املال لتسديد

يف بين أمية ما أغىن عنهم ما مجعوه من الذهب والفضة، وما أعدوا من الرجال والسالح والكراع، حني أراد اهللا 
تعاىل هلم ما أراد، وإن قلت إِمنا أمجعه لطلب غاية هي أجسم من الغاية اليت أنت فيها، فو اهللا ما فوق الذي أنت فيه 

  .نزلةً ما تنال إِال خبالف ما أنت عليهمنزلةً، إِال م



أوالده وهم املهدي حممد، وجعفر األكرب، مات يف حياة أبيه املنصور، ومنهم سليمان وعيسى ويعقوب وجعفر 
  .األصغر وصاحل املسكني، وكان املنصور أحسن الناس خلقاً يف اخللوة حىت خيرج إِىل الناس

  خالفة املهدي

م، ووصل إِليه اخلرب مبوت أبيه، وبالبيعة له، يف منتصف ذي احلجة ألن القاصد وصل حممد بن املنصور، وهو ثالثه
  .من مكة إِىل بغداد، يف أحد عشر يوماً، فباد أهل بغداد

مث دخلت سنة تسع ومخسني ومائة وسنة ستني ومائة فيها أمر املهدي برد نسب آل زياد، الذي استلحقه معاوية بن 
وفيها . مي، وأخرجهم من قريش، فأخرجوا من ديوان قريش والعرب، وردوهم إِىل ثقيفأيب سفيان، إِىل عبيد الرو

  .حج املهدي، وفرق يف الناس أمواالً عظيمة، ووسع مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومحل الثلج إِىل مكة
بن عتبة بن مسعود وفيها مات داود الطائي الزاهد، وكان من أصحاب أيب حنيفة، وعبد الرمحن ابن عبد اهللا 

  .املسعودي، وفيها تويف اخلليل بن أمحد البصري النحوي أستاذ سيبويه
مث دخلت سنة إِحدى وستني ومائة فيها أمر املهدي باختاذ املصانع يف طريق مكة وبتجديد األميال والربك وحبفر 

  .عليه وسلمالركايا، وبتقصري املنابر يف البالد وجعلها مبقدار منرب رسول اهللا صلى اهللا 
وفيها جعل املهدي حيىي بن خالد بن برمك مع ابنه هارون، وجعل مع اهلادي أبان بن صدقة، وفيها تويف سفيان 

  .الثوري، وكان مولده سنة سبع وتسعني
وفيها تويف إِبراهيم بن أدهم بن منصور الزاهد، وكان مولده ببلخ، وانتقل إىل الشام، فأقام به مرابطاً، وهو من بكر 

  .وائل بن
غري هذا أوىل : قال إِبراهيم بن يسار، سألت إبراهيم بن أدهم، كيف كان بدو أمرك حىت صرت إىل الزهد؟ قال

إِين من ملوك خراسان، وكان قد حبب إِيل الصيد، فبينما أنا راكب : بك، فما زال يلح عليه بالسؤال حىت قال
يا إِبراهيم، ليس هلذا خلقت، وال به أمرت، : ئيفرساً وكليب معي، إذ حتركت على صيد، فسمعت نداء من ورا

مث حركت فرسي، فسمعت من قربوس . لعن اهللا إِبليس: فوقفت مقشعراً أنظر مينة ويسرة، فلم أر أحداً، قلت
جاءين النذير من رب العاملني، واللّه ال ! يا إِبراهيم ليس هلذا خلقت وال به أُمرت فوقفت وقلت هيهات: سرجي

جهت إِىل أهلي وجئت إِىل بعض رعاء أيب فأخذت جبته وكساءه، وألقيت إِليه ثيايب، مث سرت حىت عصيت ريب، فتو
فمكثت يف : صرت إِىل العراق، مث صرت إِىل الشام، مث قدمت إِىل طرسرس، فأستأجرين شخص ناطور البستان، قال

م بن أدهم يأكل من عمل يده، مثل البستان أياماً كثرية، كلما اشتهرت، اختفيت وهربت من الناس، وكان إِبراهي
  .احلصاد وحفظ البساتني، والعمل يف الطني، رمحه اهللا تعاىل

مث دخلت سنة ثالث وستني ومائة فيها جتهز املهدي لغزو الروم، ومجع العساكر من خراسان وغريها، وعسكر 
ه ابنه هارون الرشيد، فلما بالربدان وسار عنها، وكان قد استخلف على بغداد، ابنه موسى اهلادي، واستصحب مع
  .وصل املهدي إِىل حلب، بلغه أن يف تلك الناحية زنادقة، فجمعهم وقتلهم وقطع كتبهم

وسار إِىل جيحان، وجهز ابنه هارون بالعسكر إىل الغزو، فتغلغل هارون يف بالد الروم، وفتح فتحات كثرية، مث عاد 
  .ساملاً منصوراً

ه عطا، وكان من حديثه، أنه كان رجالً ساحراً، خيل للناس صورة قمر يطلع ويراه وفيها قتل املقنع اخلرساين، وامس
  :الناس من مسافة شهرين، وإىل هذا القْمر أشار ابن سناء امللك بقوله



  بأسحر من أحلاظ بدري املعمم... إِليك فما بدر املقنع طالعاً 
ن اهللا عزِّ وجل حل يف آدم، مث يف نوح، مث يف نيب بعد إِ: وادعى املقنع املذكور الربوبية، وأطاعه مجاعة كثرية، وقال

آخر، حىت حل فيه، وعمر قلعة تسمى سنام، مبا وراء النهر من رستاق كيش، وحتصن هبا، مث اجتمع عليه الناس 
ه وحصروه يف قلعته، فسقى نساءه مساً فمنت، مث تناول منه فمات يف السنة املذكورة، لعنه اهللا، فدخل املسلمون قلعت
وقتلوا من هبا من أشياعه، وكان املقنع املذكور يف مبدأ أمره قصاراً، من أهل مرو وكان مشّوه اخللق أعور قصرياً، 

  .وكان ال يسفر عن وجهه، بل اختذ له وجهاً من ذهب قتقنع به، ولذلك قيل له املقنع
هللا بن عباس، وعمره مثان وسبعون مث دخلت سنة أربع وستني ومائة فيها مات عم املنصور، عيسى بن علي بن عبد ا

  .سنة
فيها أرسل املهدي ابنه هارون الرشيد إِىل الروم يف جيش كثري، فسار حىت بلغ : مث دخلت سنة مخس وستني ومائة

  .خليج القسطنطينية، وغنم شيئاً كثرياً وقتل يف الروم وعاد

بن طهمان، وكان قبل أن يتوىل وزارة  فيها قبض املهدي وزيره يعقوب بن داود: مث دخلت سنة ست وستني ومائة
املهدي، يكتب لنصر بن سيار، مث بقي بعده بطاالً، واتصل باملهدي فاستوزره، وصارت األمور إِليه ومتكن عنده 

فحسده أصحاب املهدي، وسعوا فيه حىت أمسكه يف هذه السنة، وحبسه، ومل يزل حمبوساً إِىل خالفة الرشيد، 
ة، وكان أصحاب املهدي يشربون عنده، وكان يعقوب ينهي املهدي عن ذلك، فضيق فأخرجه وقد عمي، فلحق مبك

  :على املهدي حىت أمسكه املهدي وحبسه، وفيه يقول بشار بن برد
  إِن اخلليفة يعقوب بن داود... بين أمية هبوا طال نومكم 

  خليفة اهللا بني الناء والعود... ضاعت خالفتكم يا قوم فالتمسوا 
وفيها قتل بشار بن برد الشاعر على : أقام املهدي بريداً بني مكة واملدينة واليمن، بغاالً وإبالً ويف هذه السنة

الزندقة، وكان أعمى، خلق ممسوح العينني، وملا قتل كان قد نيف على التسعني، وكان بشار املذكور يفضل النار 
  .معلى األرض ويصوب رأي إبليس يف امتناعه من السجود آلدم عليه السال

فيها تويف عيسى بن موسى بن حممد ابن علي بن عبد اهللا بن عباس ابن أخي : مث دخلت سنة سبع وستني ومائة
مث خلعه املنصور ووىل ابنه املهدي، وكان عمر . السفاح واملنصور وهو الذي أوصى له السفاح باخلالفة بعد املنصور

زاد املهدي يف املسجد احلرام، ومسجد النيب صلى اهللا  عيسى بن موسى املذكور، مخساً وستني سنة، ويف هذه السنة
  .عليه وسلم

  .مث دخلت سنة مثان وستني ومائة وسنة تسع وستني ومائة
موت املهدي فيها تويف املهدي، حممد بن عبد اهللا املنصور بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس مباسبذان يف احملرم، 

نني وشهراً، وعمره ثالث وأربعون سنة، ودفن حتت جوزة، وصلى عليه ابنه لثمان بقني منه، وكانت خالفته عشر س
  .أدخلوا علي القضاة، فلو مل يكن ردي للمظامل إِال للحياء منهم لكفى: الرشيد، وكان املهدي جيلس للمظامل ويقول

  خالفة اهلادي

اخلالفة يف عسكر املهدي، يف اليوم وهو رابعهم، كان موسى اهلادي مقيماً جبرجان، حيارب أهل طربستان، فبويع له ب
الذي مات فيه املهدي، وهو لثمان بقني من احملرم، من هذه السنة، أعين سنة تسع وستني ومائة، وملا وصل الرشيد 

وعسكر املهدي إِىل بغداد، راجعني من ماسبذان، أُخذت البيعة ببغداد أيضاً للهادي وكتب الرشيد إِىل اآلفاق بوفاة 



البيعة للهادي، وملا وصل إِىل اهلادي وهو جبرجان اخلرب مبوت أبيه املهدي، وبيعة الناس له باخلالفة، املهدي، وأخذ 
  .نادى بالرحيل، وسار على الربيد جمّداً، فدخل بغداد يف عشرين يوماً واستوزر الربيع

  ظهور احلسني بن علي
  بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب

 املذكور مبدينة الرسول عليه السالم، وكان معه مجاعة من أهل بيته منهم احلسن بن ويف هذه السنة، ظهر احلسني
حممد بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب، وعبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن علي بن 

  .أيب طالب، وعبد اهللا املذكور هو ابن عاتكة
وبني عامل اهلادي على املدينة، وهو عمر بن العزيز بن عبد اهللا بن عبد اهللا  واشتد أمر احلسني املذكور، وجرى بينه

بن عمر بن اخلطاب، قتال، فاهنزم عمر املذكور، وبايع الناس احلسني املذكور على كتاب اهللا وسنة نبيه، للمرتضى 
وم السبت، لست بقني من وأقام احلسني هو وأصحابه باملدينة يتجهزون، أحد عشر يوماً، مث خرجوا ي. من آل حممد

وكان قد حج تلك السنة مجاعة من بين العباس . ذي القعدة، ووصل احلسني إِىل مكة وحلق به مجاعة من عبيد مكة
وشيعتهم، فمنهم سليمان بن أيب جعفر املنصور، وحممد بن سليمان بن علي، والعباس بن حممد بن علي، وانضم 

هم، واقتتلوا مع احلسني املذكور يوم التروية، فاهنزم أصحاب احلسني إِليهم من حج من شيعتهم ومواليهم وقواد
وقتل احلسني واحتز رأسه، وأحضر قدام املذكورين من بين العباس، ومجع معه من رؤوس أصحابه ورؤوس أهل 

الب، املدينة ما يزيد على مائة رأس، وفيها أيضاً رأس سليمان بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب ط
واختلط املنهزمون باحلاج، وكان مقتلهم مبوضع يقال له وج وهو عن مكة إِىل جهة الطائْف، ووج املذكور هو 

  :الذي ذكره النمريي يف شعره فقال
  به زينب يف نسوة خفرات... تضوع مسكاً بطن نعمان أن مشت 

  يلنب للرمحن معتمرات... مررن بوج مث قمن عشية 
  :يقول بعضهمويف قتل املذكورين بوج 

  ن بعولة وعلى احلسن... فألبكني على احلسي 
  واروه ليس له كفن... وعلى ابن عاتكة الذي 

  يف غري منزلة الوطن... تركوا بوج غدوة 
وأفلت من املنهزمني، إدريس بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب، فأتى مصر، وعلى بريدها 

شيعياً، فحمل إدريس املذكور على الربيد إىل املغرب، حىت انتهى إىل طنجة، وملا بلغ  واضح، موىل بين العباس وكان
اهلادي ذلك، ضرب عنق واضع، وبقي إدريس يف تلك البالد حىت أرسل الرشيد الشماخ النامي، موىل بين األسد، 

وه إِدريس باسم أبيه، وبقي فاغتاله بالسم فمات، وملا مات إِدريس املذكور كانت له حظية حبلى، فولدت ابناً ومس
حىت كرب، واستقل مبلك تلك البالد، ومحل رأس احلسني ومعه باقي الرؤوس إىل اهلادي، فأنكر اهلادي عليهم محل 
رأس احلسني، ومل يعطهم جوائزهم غضْباً عليهم، وكان احلسني املذكور، شجاعاً كرمياً، قدم على املهدي فأعطاه 

  .غداد والكوفة، وخرج من الكوفة ما ميلك ما يلبسه إال فروة مل يكن حتتها قميصأربعني ألف دينار، ففرقها بب
أحد القراء . وفيها تويف نافع بن عبد الرمحن ابن أيب نعيم املقرئ. ويف هذه السنة مات مطيع بن إياس الشاعر

ة، ويرجعون إىل قرائته، السبعة، وروى عن نافع راويان، ومها ورش وقنبل، وكان نافع إمام أهل املدينة يف القراء
غري . وكان حمتسباً فيه دعابة، وكان أسود شديد السواد، وقرأ مالك عليه القرآن، وهذا نافع بن عبد الرمحن املقرئ



  .وفيها مات الربيع بن يونس حاجب املنصور ومواله. نافع موىل عبد اهللا بن عمر احملدث، فلُيْعلم ذلك
دي ويف هذه السنة تويف موسى اهلادي بن حممد املهدي بن عبد اهللا املنصور يف مث دخلت سنة سبعني ومائة وفاة اهلا

ليلة اجلمعة منتصف ربيع األول، وكانت خالفته سنة وثالثة أشهر، وكان عمره ستاً وعشرين سنة، قيل إِن أمه 
ستانه، وكان اخليزران قتلته، بأن أمرت اجلواري فغمني وجهه وهو مريض، فمات ودفن بعيسا باذ الكربى يف ب

  .طويالً جسيماً أبيض، وكان بشفته العليا تقلص، وكان له سبعة بنني وابنتان
  خالفة الرشيد بن املهدي

ويف هذه السنة أعين سنة سبعني ومائة، بويع للرشيد هارون ابن املهدي حممد باخلالفة، يف الليلة اليت . وهو خامسهم
نتني وعشرين سنة، وأمه وأم اهلادي اخليزران أم ولد وكان مولد مات فيها اهلادي، وكان عمر الرشيد حني ويل اث

الرشيد بالري يف آخر ذي احلجة، سنة مثان وأربعني ومائة، وملا مات اهلادي بعيسا باذ صلى عليه الرشيد وسار إِىل 
لد، وألقى إِليه بغداد ويف هذه السنة يف شوال، أولد األمني حممد بن الرشيد من زبيدة، واستوزر الرشيد حيىي بن خا

ويف هذه السنة عزل الرشيد الثغور كلها، من اجلزيزة وقنسرين، وجعلها حيزاً واحداً، ومسيت . مقاليد األمور
ويف هذه السنة أمر عبد الرمحن الداخل . العواصم، وأمر بعمارة طرسوس، على يد فرج اخلادم التركي، ونزهلا الناس

  .مع قرطبة، وكان موضعه كنيسة، وأنفق عليه مائة ألف ديناراألموي املستويل على األندلس ببناء جا
يف هذه السنة تويف عبد الرمحن األموي صاحب األندلس بقرطبة، ويعرف بعبد : مث دخلت سنة إِحدى وسبعني ومائة

ن الرمحن الداخل، لدخوله بالد املغرب، وهو عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم اب
يف ربيع اآلخر، وكان مولده بأرض دمشق سنة ثالث عشرة ومائة، . أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف

ومدة ملكه األندلس ثالث وثالثون سنة، ألنه توىل األندلس يف سنة تسع وثالثني ومائة، وملا مات ملك بعده ابنه 
  .ني طويالً حنيفاً أعورهشام بن عبد الرمحن، وكان عبد الرمحن أصهب خفيف العارض

  .وقصده بنو أمية من املشرق والتجأوا إِليه
فيها تويف رباح وكنيته أبو زيد اللخمي الزاهد مبدينة القريوان، وكان جماب : مث دخلت سنة اثنتني وسبعني ومائة

  .الدعوة
  .رم من بغدادفيها ماتت اخليزران أم الرشيد، وفيها حج الرشيد وأح: مث دخلت سنة ثالث وسبعني ومائة

فيها صار حييي بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن : مث دخلت سنة أربع وسبعني ومائة، وسنة مخس وسبعني ومائة
فتحرك هناك، وفيها ولد إِدريس بن إِدريس بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي . علي بن أيب طالب إىل الديلم

ر، هو الذي سلم واهنزم ملا قتل أهل بيته يوم التروية بظاهر مكة، حسب بن أيب طالب، وإدريس بن عبد اهللا املذكو
ما ذكرناه يف سنة تسع وستني ومائة، وكان قد تويف أبوه إِدريس األول وله جارية حبلى، ومل يكن له ولد، فولدت 

فبقي حىت كرب واستقل اجلارية بعد موته يف ربيع اآلخر من هذه السنة ولداً ذكراً، فسموه إِدريس أيضاً باسم أبيه، 
  .بامللك

فيها ظهر أمر حيىي بن عبد اهللا بن احلسن ابن احلسن بن علي بن أيب طالب بالديلم، : دخلت سنة ست وسبعني ومائة
واشتدت شوكته، مث إِن الرشيد جهز إِليه الفضل بن حيىي يف جيش كثيف، فكاتبه الفضل وبذل له األمان وما 

 إِىل ذلك وطلب ميني الرشيد، وأن يكون خبطه ويشهد فيه األكابر، ففعل ذلك، خيتاره، فأجاب حيىي بن عبد اهللا
  .وحضر حيىي بن عبد اهللا إِىل بغداد، فأكرمه الرشيد وأعطاه ماال كثرياً، مث أمسكه وحبسه حىت مات يف احلبس



د بن علي، فجمع ويف هذه السنة هاجت الفتنة بدمشق بني املضرية واليمنية، وكان على دمشق حينئذ عبد الصم
الرؤساء وسعوا يف الصلح بينهم، فأتوا بين القني وكلموهم يف الصلح فأجابوا، وأتوا اليمانية وكلموهم يف الصلح، 

انصرفوا عنا حىت ننظر، مث سارت اليمانية إِىل بين القني، وقتلوا منهم حنو ستمائة، فاستنجدت بنو القني، : فقالوا
ستنجدوا قيساً فأجابوهم وساروا معهم إِىل العواليك من أرض البلقاء فقتلوا من قضاعة وسليحا، فلم ينجدوهم، فا

اليمانية مثامنائة، وكثر القتال بينهم، مث عزل الرشيد عبد الصمد عن دمشق ووالها إِبراهيم بن صاحل بن علي، ودام 
رجال من القني أتى رحى بالبلقاء القتال بني املذكورين حنو سنتني وكان سبب الفتنة بني اليمانيني واملضريني، أن 

ليطحن فيه، فمر حبائط رجل من خلم أو جذام، وفيه بطيخ فتناول منه فشتمه صاحبه وتضاربا، واجتمع قوم من 
  .اليمانيني وضربوا الذي من القني، فأعانه مجاعة من مضر، فقتل رجل من اليمانيني فكان ذلك سبب الفتنة

  .ن بشر القاري، وكان ضعيفاً يف احلديثوفيها مات الفرج بن فضالة وصاحل ب
  .وفيها مات نعيم بن مسرية النحوي الكويف

يف هذه السنة أعين سنة سبع وسبعني ومائة، تويف بالكوفة أبو عبد اهللا شريك بن : مث دخلت سنة سبع وسبعني ومائة
ادالً يف قضائه كثري الصواب حاضر عبد اهللا بن أيب شريك، توىل القضاء أيام املهدي، مث عزله اهلادي، وكان عاملاً ع

ليس حبليم من سفّه احلق، وقاتل علي بن أيب : اجلواب، ذكر معاوية بن أيب سفيان عنده، ووصف باحللم فقال شريك
مث دخلت سنة مثان وسبعني ومائة، وسنة تسع وسبعني . طالب، وكان مولده ببخارى سنة مخس وتسعني للهجرة

ولذلك قيل له . بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث من ولد يف األصبح فيها تويف مالك بن أنس: ومائة
األصبحي، وذو األصبح امسه احلارث بن عوف من ولد يعرب بن قحطان، وكان مولد اإلِمام مالك املذكور سنة 

  .مخس وتسعني للهجرة، أخذ القراءة عن نافع بن أيب نعيم، ومسع الزهري، وأخذ العلم عن ربيعة الراي
  .قال يل حممد بن احلسن، أيهما أعلم، صاحبنا أم صاحبكم، يعين أبا حنيفة ومالكاً: قال الشافعي رضي اهللا عنه

  .قلت على اإلنصاف؟: قال
  .نعم: قال
  .قلت فأنشدك اهللا من أعلم بالقرآن، صاحبنا أو صاحبكم؟: قال
  .اللهم صاحبكم: قال
  .لهم صاحبكمال: قلت فأنشدك اهللا من علم بالسنة؟ قال: قال
  .قلت فأنشدك اهللا من أعلم بأقاويل أصحاب رسول اهللا املتقدمني، صاحبنا أم صاحبكم؟: قال
  .اللهم صاحبكم: قال

فلم يبق إِال القياس، والقياس ال يكون إِال على هذه األشياء، وسعى مبالك إِىل جعفر بن سليمان بن : قال الشافعي
إِنه ال يرى اِإلميان ببيعتكم هذه بشيء، ألن : م أيب جعفر املنصور وقالوا لهعلي بن عبد اهللا بن العباس، وهو ابن ع

ميني املكره ليست الزمة فغضب جعفر، ودعا مبالك وجرده وضربه بالسياط، ومدت يده حىت اخنلعت من كتفه، 
  .وارتكب منه أمراً عظيماً، فلم يزل بعد ذلك الضرب يف علو ورفعة

ودفن بالبقيع، وكان شديد البياض إِىل الشقرة، طويالً، وفيها تويف مسلم بن خالد  وتويف مالك املذكور باملدينة
ولذلك قيل . الزجني الفقيه املكي، وكان الشافعي قد صحبه قبل مالك وأخذ عنه الفقه، وكان أبيض مضرباً حبمرة

  .له الزجني
ه إِمساعيل بن حممد بن يزيد بن ربيعة بن وفيها أعين يف سنة تسع وسبعني ومائة، تويف السيد احلمريي الشاعر، وامس



مفرغ احلمريي، والسيد لقب غلب عليه أكثر من الشعر، وكان شيعياً كثرياً الوقيعة يف الصحابة، وكان كثري املدح 
آلل البيت، واهلجو لعائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها، فمن ذلك قوله يف مسريها إِىل البصرة لقتال علي من قصيدة 

  :طويلة
  تريد أن تأكل أوالدها... كأهنا يف فعلها حية 

  :وكذلك له فيها ويف حفصة أبيات؛ منها
  وبغت عليه بغية إِحدامها... إِحدامها منت عليه حديثه 
. فيها مات هشام بن عبد الرمحن بن معاوية ابن هشام بن عبد امللك صاحب األندلس: مث دخلت سنة مثانني ومائَه
وسبعة أشهر ومثانية أيام وعمره تسع وثالثون سنة وأربعة أشهر، واستخلف بعده ابنه وكانت إِمارته سبع سنني 

احلكم ابن هشام، وملا ويلَ احلكم خرج عليه عّماه، سليمان وعبد اهللا ابنا عبد الرمحن، وكانا يف بر العدوة، فتحاربوا 
ة، فخاف عمه عبد اهللا، وصاحل احلكم مدة والظفر للحكم، وظفر احلكم بعمه سليمان فقتله سنة أربع ومثانني ومائ

سنة ست ومثانني، وملا اشتغل احلكم بقتال عميه، اغتنمت الفرنج الفرصة فقصدوا بالد اإلسالم، وأخذوا مدينة 
  .برشلونة يف سنة مخس ومثانني ومائة

 كانت بالشام، وفيها ويف هذه السنة أعين سنة مثانني ومائة سار جعفر بن حيىي بن خالد إىل الشام، فسكّن الفتنة اليت
  .هدم الرشيد سور املوصل بسبب ما كان يقع من أهلها من العصيان يف كل وقت

وفيها أي سنة مثانني ومائة وقيل سنة سبع وسبعني ومائة، تويف سيبويه النحوي بقرية يقال هلا البيضاء من قرى 
املتأخرين بالنحو، ومجيع كتب الناس يف شرياز، واسم سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنرب، وكان أعلم املتقدمني و

واشتغل على اخلليل بن أمحد، وكان عمره ملا مات نيفاً وأربعني سنة، وقيل تويف بالبصرة  ٧النحو عيلة على كتاب 
سنة إِحدى وستني ومائة، وقيل سنة مثان ومثانني ومائة، وقال أبو الفرج ابن اجلوزي؛ تويف سيبويه يف سنة أربع 

، وعمره اثنتان وثالثون سنة، وإنه تويف مبدينة ساوة، وذكر خطيب بغداد عن ابن دريد، أن سيبويه وتسعني ومائة
  :مات بشرياز وقربه هبا، وكان سيبويه كثرياً ما ينشد

  جنا وبه الداء الذي هو قاتله... إِذا بل من داء به ظن أْنه 
يل إِمنا لقب سيبويه ألنه كان مجيل الصورة، ووجنتاه وسيبويه لقبه، هو لفظ فارسي معناه بالعربية رائحة التفاح، وق

. كنت أظن لسعة العقرب أشد من لسعة الزنبور: كأهنما تفاحتان، وجرى له مع الكسائي البحث املشهور يف قولك
 فإِذا هو هي، وقال الكسائي فإِذا هو إِياها، وانتصر اخلليفة للكسائي فحمل سيبويه من ذلك مهاً، وترك: قال سيبويه

  .العراق وسافر إِىل جهة شرياز وتويف هناك
مث دخلت سنة إِحدى ومثانني ومائة فيها غزا الرشيد أرض الروم فافتتح حصن الصفصاف وفيها تويف عبد اهللا بن 

  .املبارك املروزي، يف رمضان، وعمره ثالث وستون سنة
ها تويف أبو يوسف القاضي، وامسه وفيها تويف مروان بن أيب حفصة الشاعر، وكان مولده سنة مخس ومائة، وفي

يعقوب بن إبراهيم من ولد سعد بن خيثمة، وسعد املذكور صحايب من األنصار وهو سعد بن جبري واشتهر باسم أمه 
  .خيثمة، وأبو يوسف املذكور هو أكرب أصحاب أيب حنيفة

  .فيها مات جعفر الطيالسي احملدث: مث دخلت سنة اثنتني ومثانني ومائة
ة ثالث ومثانني ومائة فيها تويف موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي زين العابدين مث دخلت سن

بن احلسني بن علي بن أيب طالب ببغداد يف حبس الرشيد، وحبسه عند السندي بن شاهك، وتوىل خدمته يف احلبس 



 وجمده ودعاه إِىل أن يزول الليل، مث أخت السندي، وحكت عن موسى املذكور أنه كان إِذا صلى العتمة، محد اهللا
يقوم يصلي حىت يطلع الصبح، فيصلي الصلح مث يذكر اهللا تعاىل حىت تطلع الشمس، مث يقعد إِىل ارتفاع الضحى، مث 

  يرقد

ويستيقظ قبل الزوال، مث يتوضأ ويصلي حىت يصلي العصر، مث يذكر اهللا تعاىل حىت يصلي املغرب، مث يصلي ما بني 
ألنه كان حيسن إِىل من يسيء : لعتمة، فكان هذا دأبه إِىل أن مات رمحة اهللا عليه، وكان يلقب الكاظماملغرب وا

إِليه، وموسى الكاظم املذكور سابع األئمة االثين عشر على رأي اإلمامية، وقد تقدم ذكر أبيه جعفر الصادق يف سنة 
عشرة ومائة وولد موسى املذكور يف سنة تسع مثان وأربعني ومائة، وتقدم ذكر جده حممد الباقر يف سنة ست 

وعشرين ومائة، وتويف يف هذه السنة أعين سنة ثالث ومثانني ومائة خلمس بقني من رجب ببغذاد، وقربه مشهور 
  .هناك، وعليه مشهد عظيم يف اجلانب الغريب من بغداد، وسنذكر باقي األئمة االثين عشر إِن شاء اهللا تعاىل

يونس بن حبيب النحوي املشهور، أخذ العلم عن أيب عمرو بن العالء وكان عمره قد زاد على ويف هذه السنة تويف 
  .مائة سنة، وروى عنه سيبويه، وليونس املذكور قياس يف النحو ومذاهب ينفرد هبا

حامت  مث دخلت سنة أربع ومثانني ومائة فيها وىل الرشيد محاد الرببري اليمن ومكة ووىلّ داود بن يزيد بن مرثد بن
ووىل حيىي احلرسي اجلبل، ووىل مهرويه الرازي طربستان ووىل إِفريقية إبراهيم بن األغلب وكان على . املهليب السند

  .املوصل وأعماهلا يزيد بن مرثد بن زائدة الشيباين
يف مث دخلت سنة مخس ومثانني ومائة فيها مات عم املنصور، عبد الصمد ابن علي بن عبد اهللا بن عباس، وكان 

  .القرب إىل عبد املناف مبنزلة يزيد بن معاوية، وبني موهتما ما يزيد على مائة وعشرين سنة
  .وفيها تويف يزيد بن مرثد بن زائدة الشيباين وهو ابن أخي معن بن زائدة

  .مث دخلت سنة ست ومثانني ومائة ودخلت سنة سبع ومثانني ومائة
بالربامكة، وقتل جعفر بن حيىي وقد اختلف يف سبب ذلك اختالفاً  اإليقاع بالربامكة يف هذه السنة أوقع الرشيد

كثرياً، واألكثر أن ذلك إلتيانه عباسة أخت الرشيد، فإنه زوجه هبا ليحل له النظر إِليها، وشرط على جعفر أنه ال 
ني بن علي يقرهبا، فوطئها وحبلت منه وجاءت بغالم، وقيل بل الرشيد حبس حيىي بن عبد اهللا بن احلسن بن احلس

بن أيب طالب، عند جعفر فأطلقه جعفر، وقيل بل إِنه ملا عظم أمر الربامكة واشتهر كرمهم وأحبهم الناس، وامللوك 
ال تصرب على مثل ذلك، فنكبهم لذلك، وقيل غري ذلك، وكان قتل جعفر باألنبار، مستهل صفر من هذه السنة، 

رأسه، أُرسل أن أحاط بيحىي وولده ومجيع أسبابه، وأخذ ما عند عود الرشيد من احلج، وبعد أن قتل جعفر ومحل 
وجد للربامكة من مال ومتاع وضياع وغري ذلك، وأُرسل إِىل سائر البالد بقبض أمواهلم ووكالئهم، وسائر أسباهبم، 
وأرسل رأس جعفر وجيفته إِىل بْغداد، وأمر بنصب رأسه وقطعة من جيفته على اجلسر، ونصب األخرى على اجلسر 
اآلخر، ومل يتعرض الرشيد حملمد بن خالد بن برمك وولده وأسبابه لرباءته مما دخل فْيه أخوه حيىي بن خالد بن برمك 
وولده، وكان عمر جعفر ملا قتل سبعاً وثالثني سنة، وكانت الوزارة إِليهم سبع عشرة سنة، ويف ذلك يقول الرقاشي 

  :وقيل أبو نواس
  وأمسك من جيدي ومن كان حيتدي... اآلن استرحنا واستراحت ركاُبنا 
  وطي الفيايف فْدفداً بعد فْدفد... فقل للمطايا قد أمنت من السرى 

  ومل تظفري من بعده مبسود... وقل للمنايا قد ظفرت جبعفر 
  وقل للرزايا كل يوم جتددي... وقل للعطايا يا بعد فضل تعطلي 



  نِدأصيب بسيف هامشي مه... ودونك سيفاً برمكياً مهنداً 
  .الدنيا دول، واملال عازية، ولنا مبن قبلنا أسوة، وفينا ملن بعدنا عربة: وقال حيىي بن خالد ملا نكب

من تقفور ملك : ويف هذه السنة خلع الروم ملكتهم وكانت امرأة تدعى رمىن وملكوا تقفور فكتب إِىل الرشيد
بلي أقامتك مقام الرخ، وأقامت نفسها مقام البيدق، الروم إىل هارون ملك العرب، أّما بعد، فإِن امللكة اليت كان ق

فحملت إليك من أمواهلا ما كنت حقيقاً حبمل أضعافه إِليها، لكن ذلك من ضعف النساء ومحقهن، فإِذا قرأت كتايب 
هذا فاردد ما حصل لك من أمواهلا، وإال السيف بيننا وبينك فلما قرأ الرشيد الكتاب استفزه الغضب، وكتب على 

الكتاب بسم اهللا الرمحن الرحيم، من هارون أمري املؤمنني، إِىل نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن ظهر 
الكافرة، واجلواب ما تراه ال ما تسمعه، مث سار الرشيد من يومه حىت نزل على هرقلة، ففتح وغنم وخرب، فسأله 

  .نقفور املصاحلة على خراج حيمله يف كل سنة فأجابه
لسنة هاجت الفتنة بالشام بني املضرية واليمانية، فأرسل الرشيد وأصلح بينهم، وفيها تريف الفضيل بن ويف هذه ا

عياض الزاهد وكان مولده بسمرقند وانتقل إِىل مكة ومات هبا، وفيها تويف أبو مسلم معاذ الفرءا النحوي وعنه أخذ 
  .الكسائي النحو وولد أيام يزيد بن عبد امللك

  .ان ومثانني ومائة فيها تويف العباس بن األحنف الشاعرمث دخلت سنة مث
مث دخلت سنة تسع ومثانني ومائة فيها وقيل يف سنة إِحدى ومثانني تويف أبو احلسن علي بن محزة بن عبد اهللا بن 
ألنه  فريوز املعروف بالكسائي، يف الري، وهو أحد القراء السبعة، وكان إِماماً يف النحو واللغة، وقيل له الكسائي

  .دخل الكوفة وأتى إِىل محزة بن حبيب الزيات ملتفاً بكساء، وقيل بل حج وأحرم بكساء
وفيها سار الرشيد إىل الري وأقام به أربعة أشهر، مث رجع الرشيد إِىل العراق ودخل بغداد يف آخر ذي احلجة، وأمر 

ن فوره إِىل الرقة، فقال يف ذلك بعض بإِحراق جثة جعفرة وكانت مصلوبة على اجلسر، ومل ينزل ببغداد، ومضى م
  :شعراء الرشيد

  رق بني املناخ واالرحتال... ما أخننا حىت ارحتلنا فانف 
  فقرأنا وداعهم بالسؤال... سألونا عن حالنا إِذ قدمنا 

كة بين واهللا إِين أعلم أنه ما يف الشرق وال يف الغرب مدينة أمين وال أيسر من بغداد، وأهنا دار ممل: فقال الرشيد
العباس، ولكين أريد املناخ على ناحية أهل الشقاق والنفاق، والبغض ألئمة اهلدي، واحلب لشجرة اللعنة بين أمية، 

  .ولوال ذلك ما فارقت بغداد
ويف هذه السنة مات حممد بن احلسن الشيباين الفقيه صاحب أيب حنيفة، وكان والده احلسن من أهل قرية حرستا، 

إِىل العراق وأقام بواسط، فولد ولده حممد بن احلسن املذكور، ونشأ بالكوفة، مث صحب أبا  من غوطة دمشق، فسار
  .اجلامع الكبري، واجلامع الصغري، يف فقه أيب حنيفة وغري ذلك: حنيفة وتفقه على أيب يوسف، وصنف عدة كتب مثل

ثني ألفاً من املرتزقة سوى من ال مث دخلت سنة تسعني ومائة يف هذه السنة سار الرشيد يف مائة ألف ومخسة وثال
ديوان له من األتباع واملتطوعة، حىت نزل على هرقلة وحصرها ثالثني يوماً، مث فتحها يف شوال من هذه السنة، 

وسىب أهلها، وبث عساكره يف بالد الروم، ففتحوا الصفصاف وملقونية وخربوا وهنبوا وبعث تقفور باجلزية عن 
فغزاهم معتوق بن حيىي، . س ولده، وبطارقته، ويف هذه السنة نقض أهل قربس العهدرعيته وعن رأسه أيضاً، ورأ

وكان عامالً على سواحل مصر والشام، فسىب أهل قربس، وفيها أسلم الفضل بن سهل على يد املأمون، وكان 
بن برمك حمبوساً  جموسياً، وفيها تويف أسد بن عمر، وابن عامر الكويف صاحب أيب حنيفة، وفيها تويف حيىي بن خالد



  .بالرقة، يف اجملرم وعمره سبعون سنة
  .مث دخلت سنة إِحدى وتسعني ومائة

مث دخلت سنة اثنتني وتسعني ومائة فيها سار الرشيد من الرقة إىل خراسان فنزل بغداد، ورحل عنها إِىل النهروان، 
  .خلمس خلون من شعبان، واستخلف على بغداد ابنه األمني

فيها مات الفضل بن حيىي بن خالد ابن برمك يف احلبس بالرقة، يف احملرم، . وتسعني ومائة مث دخلت سنة ثالث
  .وعمره مخس وأربعون سنة، وكان من حماسن الدنيا؛ مل ير يف العامل مثله

  موت الرشيد

يف هذه السنة أعين سنة ثالث وتسعني ومائة، مات الرشيد لثالث خلون من مجادى اآلخرة، وكان به مرض من 
حني ابتدأ بسفره، فاشتدت علته جبرجان، يف صفر، فسار إِىل طوس فمات هبا يف التاريخ املذكور، وكان قد سري ابنه 
املأمون إِىل مرو، وحفر الرشيد قربه يف موضع الدار اليت كان فيها، وأنزل فيه قوماً ختموا فيه القرآن، وهو يف حمفة 

اسوءتاه من رسول اهللا، وملا دنت منه الوفاة غشي عليه مث أفاق، فرأى على شفري القرب، وكان يقول يف تلك احلالة و
  يا فضل: املفضل بن الربيع على رأسه فقال

  رمتين عيونُ الناس من كل جانب... أحني دنا ما كنت أخشى دنوه 
  فصربا على مكروه مر العواقب... فأصبحُت مرحوماً وكنت حمسداً 

  وأندُب أيام السرور الذواهب ...سأبكي على الوصل الذي كان بيننا 
مث مات، وصلى عليه ابنه صاحل، وحضر وفاته الفضل بن الربيع وإمساعيل بن صبيح وسرور وحسني، وكانت 

خالفته ثالثاً وعشرين سنة وشهرين ومثانية عشر يوماً، وكان عمره سبعاً وأربعني سنة ومخسة أشهر ومخسة أيام، 
األمني من زبيدة، واملأمون من أم ولد امسها مراجل، : ان له من البننيوكان مجيالً أبيض قد وخطه الشيب، وك

والقاسم املؤمتن، واملعتصم حممد، وصاحل، وأبو عيسى حممد، وأبو يعقوب، وأبو العباس حممد، وأبو سليمان حممد، 
وكان الرشيد  وأبو علي حممد، وأبو حممد، وهو امسه، وأبو أمحد حممد، كلهم ألمهات أوالد، ومخس عشرة بنتاً،

يتصدق من صلب ماله يف كل يوم بألف درهم، وعهد باخلالفة إِىل األمني، مث من بعده إِىل املأمون، وكتب بينهما 
عهداً بذلك، وجعله يف الكعبة، وكان قد جعل ابنه القاسم ولقبه املؤمتن، ويل العهد بعد املأمون، وجعل أمر 

  .به وإن شاء عزله استقراره وعزله إىل املأمون إِن شاء استمر
  خالفة األمني

وهو سادسهم، وملا تويف الرشيد بويع لألمني باخلالفة، يف عسكر الرشيد، صبيحة الليلة اليت تويف فيها الرشيد، 
وكان املأمون حينئذ مبرو وكتب صاحل بن الرشيد إِىل أخيه األمني، بوفاة الرشيد، مع رجاء اخلادم، وأرسل معُه خامت 

دة والقضيب، وملا وصل إِىل األمني ببغداد، أخذت له البيعة ببغداد، وحتول إِىل قصر اخلالفة، مث قدمت اخلليفة، والرب
عليه زبيدة أمه من الرقة، ومعها خزائن الرشيد، فتلقاها ابنها األمني باألنبار ومعه مجيع وجوه بغداد، ويف هذه السنة 

  .ننيقتل تقفور ملك الروم يف حرب برجان، وكان ملكه سبع س
مث دخلت سنة أربع وتسعني ومائة ويف هذه السنة اختلف أهل محص على عاملهم إِسحاق بن سليمان، فانتقل عنهم 

ويف . إِىل سلمية، فعزله األمني واستعمل مكانه عبد اهللا بن سعيد احلرسي، فقاتل أهل محص حىت سألوا األمان فأمنهم
  .ن من بالد التركهذه السنة قتل شقيق البلخي الزاهد يف غزوة كوال



مث دخلت سنة مخس وتسعني ومائة فيها أبطل األمني اسم املأمون من اخلطبة، وكان أبومها قد عهد إِىل األمني، مث من 
بعده إِىل املأمون حسب ما ذكرناه، فخطب هلما إِىل هذه السنة، فقطعها األمني، وخطب البنه موسى بن األمني، 

فالً صغرياً، مث جهز األمني جيشاً حلرب املأمون خبراسان، وقدم عليهم علي بن وكان موسى ط. ولقبه الناطق باحلق
عيسى بن ماهان، وكان طاهر بن احلسني مقيماً يف الري من جهة املأمون ومعه عسكر قليل، وسار علي بن عيسى 

ايع املأمون باخلالفة، بن ماهان يف مخسني ألفاً، حىت وصل إِىل الري، والتقى العسكران، فخلع طاهر بيعة األمني وب
وقاتل علي بن عيسى بن ماهان قتاالً شديداً، فاهنزم عسكر األمني، وقتل علي بن عيسى بن ماهان، ومحل رأسه إِىل 

  .طاهر، فأرسل طاهر بالرأس وبالفتح إىل املأمون، وهو خبراسان
  .سنة ويف هذه السنة تويف أبو نواس احلسن بن هانئ الشاعر، وكان عمره تسعاً ومخسني

مث دخلت سنة ست وتسعني ومائة يف هذه السنة سري األمني جيشاً صحبة أمحد بن مرثد، وعبد اهللا بن محيد بن 
قحطبة، ومع كل واحد عشرون ألف فارس، فساروا إِىل حلوان حلرب طاهر، فلما وصلوا إِىل خانقني وقع 

م طاهر فنزل حلوان، وحلقه هرمثة جبيش من عند االختالف بينهم، فرجعوا من خانقني من غري أن يلقوا طاهراً، فتقد
املأمون، وكتاب يأمره فيه أن يسلم ما حوى من املدن والكور إِىل هرمثة، وأن يتوجه طاهر إِىل األهواز، ففعل ذلك، 

وأن وأقام مرمثة حبلوان، وملا حتقق املأمون قتل ابن ماهان واهنزام عساكر األمني، أمر أن خيطب له بإِمرة املؤمنني، 
خياطب بأمري املؤمنني، وعقد للفضل بن سهل على املشرق، من جبل مهدان إِىل التبت طوالً، ومن حبر فارس إِىل حبر 
الديلم وجرجان عرضاً، ولقبه ذا الرياستني، رياسة احلرب والقلم، ووىلّ احلسن بن سهل ديوان اخلراج، وذلك كله 

على واسط، مث على املدائن، ونزل صرصر مث دخلت سنة سبع  يف هذه السنة، مث استوىل طاهر على األهواز، مث
وتسعني ومائة يف هذه السنة حاصر طاهر وهرمثة بالعساكر الذين صحبتهما بغداد، وحصروا األمني، ووقع يف بغداد 

ضت النهب واحلريق، ومنع طاهر دخول املرية إِىل بغداد، فغلت هبا األسعار ودام احلصار وشدة احلال، إِىل أن انق
  .هذه السنة

ويف هذه السنة أعين سنة سبع وتسعني ومائة، تويف إِبراهيم بن األغلب عامل إِفريقية، وقد تقدم ذكر واليته يف سنة 
أربع ومثانني ومائة وملا تويف توىل على إِفريقية بعد ولده أبو العباس عبد اهللا بن إِبراهيم بن األغلب مث دخلت سنة 

  .مثان وتسعني ومائة
من لزم : ء طاهر على بغداد وقتل األمني يف هذه السنة هجم طاهر على بغداد بعد قتال شديد، ونادى مناديهاستيال

وأخذ األمني أمه وأوالده إِىل عنده مبدينة املنصور، وحتصن هبا؛ وتفرق عنه عامة جنده وخصيانه، . بيته فهو آمن
طلب األمني األمان من هرمثة، وأن يطلع إِليه  وحصره طاهر هناك، وأخذ عليه األبواب، وملا أشرف على أخذه،

فروجع يف الطلوع إِىل طاهر، فأىب ذلك، فلما كانت ليلة األحد خلمس بقني من احملرم سنة مثان وتسعني ومائة، 
إِين غري مستعد حلفظك، : خرج األمني بعد عشاء اآلخرة وعليه ثياب بيض وطيلسان أسود، فأرسل إِليه هرمثة يقول

أُغلب عنك، فأقم إىل الليلة القابلة، فأىب األمني إال اخلروج تلك الليلة، مث دعا األمني البنيه وضمهما وأخشى أن 
إليه وقبلهما وبكى، مث جاء راكباً إِىل الشط، فوجد حراقة هرمثة، فصعد إِليها، فاحتصنه هرمثة وضمه إِليه، وقبل 

قوها، فأخرج املالح هرمثة من املاء، وأما األمني فلما يديه ورجليه مث شد أصحاب طاهر على حراقة هرمثة حىت غر
سقط يف املاء، شق ثيابه، مث أخذ بعض أصحاب طاهر األمني وهو عريان عليه سراويل وعمامة، فأمر به طاهر 

فحبس يف بيت، فلما انتصف الليل، أرسل إِليه طاهر قوماً من العجم فقتلوه وأخذوا رأسه ومضوا به إِىل طاهر، 
  .لى برج من أبرجة بغداد، وأهل بغداد ينظرون إِليهفنصبه ع



مث أرسل طاهر رأس األمني إِىل أخيه املأمون وكتب بالفتح، وأرسل الربدة والقضيب، ودخل طاهر املدينة يوم 
اجلمعة، وصلى بالناس وخطب للمأمون، وكان قتل األمني لست بقني من احملرم، سنة مثان وتسعني ومائة، وكانت 

أربع سنني ومثانية أشهر وكسراً، وكان عمره مثانياً وعشرين سنة، وكان سبطاً أنزع صغري العينني، أقىن  مدة خالفته
مجيال طويالً وكان منهمكاً يف لذات وشرب اخلمر، حىت أرسل إىل مجيع البالد يف طلب امللهني وضمهم إِليه، 

واجلواهر يف خواصه، ويف اخلصيان  وأجرى عليهم األرزاق، واحتجب عن أخوته وأهل بيته، وقسم األموال
والنساء، وعمل مخس حراقات يف دجلة، على صورة األسد، وعلى صورة الفيل وعلى صورة العقاب، وعلى صورة 

  :احلية، وعلى صورة الفرس، وأنفق يف عملها ماال عظيماً، وذكر ذلك أبو نواس يف شعره فقال
  بمل تسخر لصاحب احملرا... سخر اهللا لألمني مطايا 
  سار يف املاء راكباً ليثُ غاب... فإذا ما ركابه سْرنَ براً 

  كيف لو أبصروك فوق العقاب... عجب الناس إِذ َرأوك عليه 
  ن تشق العباب بعد العباب... ذات سور ومنسر وجناحي 

، على كور وملا قتل األمني، استوثق األمر يف املشرق واملغرب للمأمون، وهو هلم، فوىل احلسن بن سهل أخا الفضل
  .اجلبال والعراق وفارس واألهواز واحلجاز واليمن

فيها ظهر ابن طباطبا العلوي، وهو حممد بن إِبراهيم بن إِمساعيل بن إِبراهيم بن . مث دخلت سنة تسع وتسعني ومائة
القيم احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب، بالكوفة، يدعو إىل الرضا من آل حممد صلى اهللا عليه وسلم وكان 

بأمره، أبو السرايا السري بن منصور، وبايعه أهل الكوفة واستوثق له أهلها، فأرسل إِليه احلسن بن سهل بن زهري 
بن املسيب الضيب، يف عشرة آالف مقاتل، فهزمهم ابن طباطبا واستباحهم، وكانت الوقعة يف مجادى اآلخرة من 

هيم بن طباطبا فجأة، مسه أبو السرايا ليستبد باألمر، ألنه هذه السنة، فلما كان مستهل رجب، مات حممد بن إِبرا
علم أنه ال حكم له مع ابن طباطبا، وأقام أبو السرايا غالماً يقال له ابن زيد، من ولد علي بن أيب طالب، صورة 

يطول مكان ابن طباطبا، مث استوىل أبو السرايا على البصرة وواسط، وجرى بينه وبني عساكر املأمون عدة وقائع 
  .شرحها

  .ويف هذه السنة تويف والد طاهر، وهو احلسني بن مصعب، خبراسان، وأرسل املأمون يعزي ابنه طاهراً بأبيه
  .وفيها تويف عبد اهللا بن منري اهلمداين الكويف، وكنيته أبو هاشم، وهو والد حممد بن عبد اهللا بن منري شيخ البخاري

أبو السرايا من الكوفة يف مثان مائة فارس، بعد أن حاصره هرمثة ودخل مث دخلت سنة مائتني فيها يف احملرم هرب 
هرمثة الكوفة وآمن أهلها، وسار أبو السرايا إِىل جلوالء وتفرق عنه أصحابه، فظفر به محاد الكندغوش، فأمسك أبا 

رأسه إِىل املأمون، السرايا ومن بقي معه، وأتى هبم إِىل احلسن بن سهل وهو بالنهروان، فقتل أبا السرايا وبعث ب
  .وكان بني خروج أيب السرايا وقتله عشرة أشهر

ويف هذه السنة ظهر إِبراهيم بن موسى بن عيسى بن جعفر بن حممد العلوي وسار إِىل اليمنٍ ، وهبا إِسحاق بن 
وي موسى بن عيسى بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس، عامالً للمأمون، فهرب من إِبراهيم بن موسى العل

  .املذكور، واستوىل إِبراهيم على اليمن، وكان يسمى اجلزار، لكثرة من قتل وسىب
ويف هذه السنة سار هرمثة من الكوفة بعد فراغه من أمر أيب السرايا، إىل جهة املأمون، ووردت عيه مكاتبات املأمون 

املأمون وخمالفة مرسومه، وكان بينه  باملسري إِىل الشام واحلجاز، فحملته الدالية وكثرة مناصحته، على القدوم على
وبني احلسن ابن سهل عداوة، فدس احلسن بن سهل أصحاب املأمون باحلض على هرمثة، وكان يظن هرمثة أن قوله 



هو املقبول يف حق احلسن بن سهل، فقدم على املأمون مبرو يف ذي القعدة هذه السنة، أعين سنة مائتني، فلما حضر 
  .، ضربه وحبسه، مث دس إليه من قتله يف احلبس وقالوا ماتهرمثة بني يدي املأمون

  .ويف هذه السنة أمر املأمون أن حيصى ولد العباس، فبلغوا ثالثة وثالثني ألفاً، بني ذكر وأنثى
وفيها تويف معروف كرخي الزاهد، صاحب الكرامات، . وفيها قتلت الروم ملكهم الليون، وملك عليهم ميخائيل

  .رانياً وكان أبو معروف نص
مث دخلت سنة إِحدى ومائتني فيها اشتد أذى فساق بغداد وشطارها على الناس، حىت قطعوا الطريق، وأخذوا 

النساء والصبيان عالنية و هنبوا القرى مكابرة، وبقي الناس معهم يف بالء عظيم، فتجمع أهل بعض احملال ببغداد، 
هم من الفساق فمنعوهم وطردوهم، وقام بعده رجل يقال مع رجل يقال له خالد بن الدريوس، وشدوا على من يلي

له سهل بن سالمة األنصاري، من أهل خراسان، وردع الفساق، واجتمع إِليه مجع كثري من أهل بغداد، وعلق 
مصحفاً يف عنقه، وأمر باملعروف، وهنى عن املنكر، فقبل الناس منه وكان قيام سهل املذكور ألربع خلون من 

  .بن الدريوس قبله بنحو ثالثة أيامرمضان، وقيام ا
ويف هذه السنة جعل املأمون علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر بن حممد ابن علي بن احلسني بن علي بن أيب 

طالب، ويل عهد املسلمني، واخلليفة من بعده ولقبه الرضا من آل حممد صلى اهللا عليه وسلم وأمر جنده بطرح 
ذلك إِىل اآلفاق، وذلك لليلتني خلتا من رمضان، من هذه السنة، وصعب ذلك السواد ولبس اخلضرة، وكتب ب

على بين العباس، وكان أشدهم حترقاً يف ذلك منصور وإبراهيم ابنا املهدي، وامتنع بعض أهل بغداد عن البيعة، 
  .عيسى بن حممد بن أيب خالد. وكان املتحدث يف أخذ البيعة لعلي بن موسى يف بغداد

نة، يف ذي احلجة خاض الناس ببغداد يف البيعة إلبراهيم بن املهدي باخلالفة وخلع املأمون، ألهنم نقموا ويف هذه الس
على املأمون توليته احلسن بن سهل، وجعله اخلالفة يف آل علي بن أيب طالب، وإخراجها عن بين العباس فأظهر 

جالً يقول إنا نريد أن ندعو للمأمون وبعده العباسيون اخلالف، خلمس بقني من ذي احلجة، ووضعوا يوم اجلمعة ر
إلبراهيم بن املهدي، ووضعوا آخر جييبه، بأنا ال نرضى إِال أن تبايعوا إلبراهيم بن املهدي باخلالفة، وبعده إلسحاق 

  .بن موسى اهلادي، وختلعوا املأمون، ففعلوا ذلك، فتفرق الناس من اجلامع، ومل يصلوا اجلمعة
  .بد اهللا بن إبراهيم بن األغلب، صاحب إِفريقية، وتوىل بعده أخوه زيادة اهللا بن إِبراهيمويف هذه السنة تويف ع

ويف هذه السنة افتتح عبد اهللا بن خرداذبة وايل طربستان جبال طربستان، وأنزل شهريار بن شهريار بن شروين عنها 
  .وأسر أبا ليلى ملك الديلم
  .مث دخلت سنة اثنتني ومائتني

ولقب املبارك . هيم بن املهدي بايعه أهل بغداد باخلالفة، يف احملرم من هذه السنة، أعين سنة اثنتني ومائتنيالبيعة ِإلبرا
بعد أن خلعوا املأمون، وكان املتويل لبيعته، املطلب بن عبد اهللا بن مالك، واستوىل إِبراهيم على الكوفة وعسكر 

باس بن موسى اهلادي، وعلى اجلانب الشرقي، إسحاق ابن باملدائن، واستعمل علي اجلانب الغريب من بغداد، الع
اهلادي، وملا توىل إسحاق املذكور، ظفر بسهل بن سالمة الذي ظهر يأمر باملعروف وينهى عن املنكر وقمع الفساق، 

  .فتفرق عنه أصحابه وأمسكه إسحاق وبعث به إِىل إِبراهيم بن املهدي إِىل املدائن، فضربه وحبسه
  ىل العراقمسري املأمون إ

  وقتل ذي الرياستني



ويف هذه السنة، سار املأمون من مرو إِىل العراق، واستخلف على ُخرَاسان غسان بن عباد وكان سبب مسريه ما 
وقع يف العراق من الفنت، يف البيعة إلبراهيم بن املهدي، وملا أتى املأمون سرخس، وثب أربعة أنفس بالفضل بن 

تني خلتا من شعبان من هذه السنة، أعين سنة اثنتني ومائتني، وكان عمره ستني سنة، سهل، فقتلوه يف احلمام، لليل
وجعل املأمون ملن أمسكهم عشرة آالف دينار، فأمسكهم العباس ابن اهليثم الدينوري، وأحضرهم إِىل املأمون 

  .أنت أمرتنا بقتله، فأمر هبم فضربت أعناقهم: فقالوا
غ إبراهيم بن املهدي، واملطلب الذي أخذ البيعة إلبراهيم وغريمها، قدوم املأمون، ورحل املأمون طالباً العراق، وبل

فتمارض املطلب، وراح إِىل بغداد، وسعى يف الباطن يف أخذ البيعة للمأمون، وخلع إبراهيم، وبلغ إِبراهيم ذلك وهو 
دور أهله، ومل يظفروا باملطلب،  يف املدائن فقصد بغداد وأرسل يف طلب املطلب، فامتنع عليه، فأمر بنهبه، فنهبت

  .وذلك يف صفر من هذه السنة
  .ويف هذه السنة عقد املأمون العقد على بوران لنت احلسن بن سهل، وزوج املأمون ابنته من علي بن موسى الرضا

، وإمنا قيل ويف هذه السنة تويف أبو حممد اليزيدي، وهو حيىي بن املبارك بن املغرية املقرئ صاحب أيب عمرو بن العالء
  .له اليزيدي، ألنه صحب يزيد بن منصور، خال املهدي، وكان يعلم ولده

مث دخلت سنة ثالث ومائتني يف هذه السنة يف صفر مات علي بن موسى الرضا بأن أكل عنباً فأكثر منه فمات فجأة 
مثان وأربعني ومائة، وملا بطوس وصلى عليه املأمون، ودفنه عند قرب أبيه الرشيد، وكان مولد علي باملدينة، سنة 

إِمنا نقمتم علي بسببه، وقد مات، وكان يقال : مات، كتب املأمون إىل أهل بغداد يعلمهم مبوت علي الرضا، وقال
لعلي املذكور، علي الرضا وهو ثامن األئمة االثين عشر، على رأي اإلمامية، وهو علي الرضا بن موسى الكاظم 

مائة، ابن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن زين العابدين بن علي بن احلسني علي  املقدم ذكره، يف سنة ثالث ومثان
  .بن أيب طالب، وعلي الرضا املذكور هو والد حممد اجلواد تاسع األئمة وسنذكره إِن شاء اهللا تعاىل
ة، وختلى عن ويف هذه السنة أعين سنة ثالث ومائتني، خلع أهل بغداد إِبراهيم املهدي، ودعوا للمأمون باخلالف

إِبراهيم صحابه، فلما رأى إِبراهيم ذلك فارق مكانه واختفى، ليلة األربعاء لثالث عشرة بقيت من ذي احلجة، من 
كل السنة، وأحدق محيد، أحد قواد املأمون بدار إِبراهيم بن املهدي، فلم جيده يف الدار، فلم يزل إِبراهيم متوارياً 

  .ت أيام والية إِبراهيم حنو سنة وأحد عشر شهراً، وكسرحىت قدم املأمون إِىل بغداد، وكان

ويف هذه السنة يف آخر ذي احلجة وصل املأمون إِىلٍ مهدان، وكانت خبراسان وما وراء النهر زالزل عظيمة، دامت 
 مقدار سبعني يوماً، فخربت البالد وهلك فيها خلق كثري وكان معظمها ببلخ واجلورجان والفارياب والطالقان، ويف

هذه السنة غلبت السوداء على احلسن بن سهل وتغري عقله، حىت شد يف احلديد وحبس، وكتب قواد العسكر 
  .الذين كانوا مع احلسن بذلك إِىل املأمون

  ابتداء دولة بين زياد ملوك اليمن
  وذكرهم عن آخرهم

فإنه كان يصعب التقاطه وكان ينبغي ذكر ذلك مبسوطاً يف السنني، ولكن مجعناه ليضبط، خبالف ما لو تفرق، 
كان شخص من بين زياد بن أبيه، : كان ابتداؤها يف هذه السنة تاريخ اليمن، لعمارة اليمين قال: وضبطه، فنقول

امسه حممد فالن، وقيل ابن إبراهيم بن عبيد اهللا بن زياد، مع مجاعة من بين أمية، قد سلمهم املأمون إِىل الفضل بن 
وقيل إِىل أخيه احلسن، وبلغ املأمون اختالل أمر اليمن، فأثىن ابن سهل على حممد بن سهل بن سهل ذي الرياستني، 



زياد املذكور وأشار بإِرساله أمرياً على اليمن، فأرسل املأمون حممد بن زياد املذكور، ومعه مجاعة، فحج ابن زياد يف 
وب جرت بينه وبني العرب، واستقرت هذه السنة أعين سنة ثالث ومائتني، وسار إِىل اليمن وفتح هتامة، بعد حر

قدم ابن زياد املذكور باليمن، وبين مدينة زبيد، واختطها يف سنة أربع ومائتني، وأرسل ابن زياد املذكور مواله 
جعفراً هبدايا جليلة إِىل املأمون، فسار جعفر هبا إِىل العراق، وقدمها إِىل املأمون يف سنة مخس ومائتني، وعاد جعفر إِىل 

ن يف سنة ست ومائتني، ومعه عسكر من جهة املأمون، مبقدار ألفي فارس، فعظم أمر ابن زياد، وملك إِقليم اليم
اليمن بأسره وتقلد جعفر املذكور اجلبال، واختط هبا مدينة يقال هلا املدحيرة، والبالد اليت كانت جلعفر تسمى إِىل 

عفر هذا من الكفاة الدهاة، وبه متت دولة بين زياد، اليوم خمالف جعفر، واملخالف عبارة عن قطر واسع، وكان ج
  .حىت قتل ابن زياد جبعفرة، وبقي حممد بن زياد كذلك حىت تويف

  .مث ملك بعده ابنه إِبراهيم بن حممد
  .مث ملك بعده ابنه زياد بن إِبراهيم بن حممد، ومل تطل مدته

وأسن وتويف أبو اجليش املذكور يف سنة إِحدى  مث ملك بعده أخوه أبو اجليش إِسحاق بن إِبراهيم، وطالت مدته
وسبعني وثالمثائة خلف طفالً واختلف يف اسم الطفل املذكور، قيل زياد، وقيل غري ذلك، وتولت كفالة الطفل 

املذكور أخته هند بنت أيب اجليش، وتوىل معها عبد أليب اجليش امسه رشد، وبقي رشد على واليته حىت مات، فتوىل 
سني بن سالمة، عبد رشد املذكور، وسالمة املذكورة هي أم حسني، ونشأ حسني املذكور حازماً موضعه عبده ح

مث انتقل ملك اليمن إىل طفل من آل زياد، وقام . عفيفاً إِىل الغاية، وصار وزيراً هلند، وألخيها املذكور، حىت ماتا
رجان املذكور عبدان، قد تغلبا على أمور بأمر الطفل عمته، وعبد من عبيد حسني بن سالمة، امسه مرجان، وكان مل

مرجان، اسم أحدمها قيس، واآلخر جناح، وجناح املذكور هو جد ملوك زيد، على ما سنذكره إِن شاء اهللا تعاىل، 
فوقع التنافس بني قيس وجناح عبدي مرجان على الوزارة، وكان قيس؛ عسوفاً وجناح رءوفاً، وكان سيدمها مرجان 

اح، وكانت عمة الطفل متيل إىل جناح، فشكا قيس ذلك إِىل مواله مرجان، فقبض مرجان على مييل مع قيس على جن
امللك، قيل كان امسه إِبراهيم، وقيل عبد اهللا، وعلى عمته، وسلمها إِىل قيس، فبىن قيس على إبراهيم وعمته جداراً 

ياد، وكان قبض مرجان على إِبراهيم وختمه عليهما حىت ماتا، وكان إبراهيم املذكور آخر ملوك اليمن من بين ز
وعمته يف سنة سبع وأربعمائة فيكون مدة ملك بين زياد لليمن مائيت سنة وأربع سنني، ألهنم تولوا من قبل املأمون يف 

  .سنة، ثالث ومائتني، وزال ملكهم يف سنة سبع وأربعمائة

هم امللك صار لنجاح املذكور، على ما وانتقل ملكهم يف سنة سبع و أربعمائة، وانتقل ملكهم إِىل عبيد عبيد
وملا قتل إِبراهيم وعمته، متلك، فعظم ذلك على جناح، واستنصر جناح األسود واألمحر، . سنذكره إِن شاء اهللا تعاىل

وقصد قيساً يف زبيد، وجرى بني جناح وقيس، حروب عدة، آخرها أن قيساً قتل على باب زبيد، وفتح جناح زبيد 
هم يف ذلك : ما فعلت مبواليك وموالينا؟ قال: وقال جناح لسيده مرجان. اثنيت عشرة وأربع مائةيف ذي القعدة سنة 

اجلدار، فأخرج جناح إبراهيم وعمته ميتني، وصلى عليهما ودفنهما، وبىن عليهما مشهداً، وجعل جناح سيده مرجان 
باملظلة، وضرب السكة بامسه، موضعهما، ووضع معه جثة قيس، وبين عليهما ذلك اجلدار، ومتلك جناح وركب 

  .واستقل مبلك اليمن، على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل يف سنة اثنيت عشرة وأربع مائة
  .مث دخلت سنة أربع ومائتني

قدوم املأمون إىل بغداد يف هذه السنة قدم املأمون إِىل بغداد، وانقطعت الفنت بقدومه، وكان لباس املأمون ملا دخل 
حابه اخلضرة، وكان الناس يدخلون عليه يف الثياب اخلضر، وحيرقون كل ملبوس يرونه من بغداد ولباس أص



  .السواد، ودام ذلك مثانية أيام، مث تكلم بنو العباس وقواد خراسان يف ذلك، فترك اخلضرة وأعاد لبس السواد
  وفاة اِإلمام الشافعي

  رمحه اهللا

مام الشافعي وهو حممد بن إِدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ويف هذه السنة، أعين سنة أربع ومائتني، تويف اإل
بن السايب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف، وهذا شافع الذي ينسب إِليه الشافعي، لقي 

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو مترعرع، وأبوه السايب أسلم يوم بدر
ليه وسلم يف نسبه، جيتمع معه يف عبد مناف، وكانت زوجة هاشم بن املطلب فالشافعي شقيق رسول اهللا صلى اهللا ع

بن عبد مناف بنت عمه الشفاء بنت هاشم بن عبد مناف فولد له منها عبد يزيد، جّد الشافعي، فالشافعي إِذن ابن 
  .هللا عليه وسلمعم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وابن عمته، ألن الشفاء أخت عبد املطلب جد رسول اهللا صلى ا

وولد الشافعي سنة مخسني ومائة بغزة، على الصحيح، وقيل يف غريها، وأخذ العلم من مالك بن أنس، ومسلم بن 
خالد الزجني، وسفيان بن عيينة، ومسع احلديث من إِمساعيل بن علية، وعبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي، وحممد بن 

حفظت القرآن وأنا ابن تسع سنني، وحفظت املوطأ وأنا ابن عشر، : احلسن الشيباين، وغريهم، قال الشافعي
رأيت علي بن أيب طالب يف منامي، فسلم علي وصافحين؛ : وقال. وقدمت على مالك وأنا ابن مخس عشرة سنة

غ وجعل خامته يف إِصبعي، ففسر يل أن مصافحته يل أمان من العذاب، وجعله اخلامت يف إِصبعي، أّنه سيبلغ امسي ما بل
  .اسم علي، يف الشرق والغرب

قرأت : وناظر الشافعي حممد بن احلسن يف الرقة، فقطعه الشافعي، وكان الشافعي حافظاً للشعر، قال األصمعي
مسعت األصمعي يقول قرأت ديوان الشنفري : ديوان اهلذليني على حممد بن إِدريس الشافعي، وقال أبو عثمان املازين

  .ما عرفت ناسخ احلديث ومنسوخه، حىت جالست الشافعي: د بن حنبل يقولعلى الشافعي مبكة، وكان أمح
وقدم الشافعي إِىل بغداد مرتني، مرة يف سنة مخس وسبعني ومائة، مث قدمها مرة أخرى يف سنة مثان وسبعني ومائة، 

عليه، فتحاربا القرآن خملوق، واستدل : وناظر بشر املريسي املعتزيل ببغداد، وناظر حفص الفرد مبصر، فقال حفص
إِمنا خلق اهللا اخللق بكن، : مسعت الشافعي يقول: يف الكالم حىت كفره الشافعي وقد رواه أبو يعقوب البويطي قال

كان الشافعي ينظر يف : حدثنا أيب قال: فإِذا كانت كن خملوقة، فكأن خملوقاً خلق مبخلوق، قال ابن بنت الشافعي
تلد جارية عوراء على : فاق فيه، فجلس يوماً وامرأته تطلق، فحسب وقال النجوم وهو حدث، وما نظر يف شيء إِال

فجعل على نفسه أال ينظر فيه بعدها، ودفن الكتب اليت . فرجها خال أسود، متوت إِىل كذا وكذا، فكان كما قال
ر فائقة كانت عنده يف النجوم، وكان الشافعي ينكر على أهل علم الكالم وعلى من يشتغل فيه، وللشافعي أشعا

  :منها
  ذو مهة يبلى بعيش ضيق... وأحق خلق اهللا باهلم امرؤ 

  :وله أيضاً
  ورعى الذباُب الشهَد وهو ضعيف... رعت النسور بقوة جيف الفال 

فيها مات احلسن بن زياد اللولوي الفقيه، أحد أصحاب أيب حنيفة، وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي، صاحب 
ث وثالثني ومائة، وفيها أعين سنة أربع ومائتني، وقيل سنة ثالث ومائتني، تويف النصر بن املسند، ومولده سنة ثال

مشيل بن خرشة البصري النحوي، سار إىل خراسان من البصرة، وملا خرج من البصرة مسافراً، طلع لوداعه حنو 



اقلي ما فارقتكم، فلم يكن واهللا لو وجدت كل يوم كيلجة ب: ثالثة آالف رجل من أعيان أهل البصرة، فقال النضر
. فيهم أحد يتكلف ذلك له، وأقام مبرو من خراسان، وصار ذا مال طائل، وصحب اخلليفة املأمون وحظي عنده

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا هشيم عن خمالد عن الشعيب عن ابن عباس قال: وكان يوماً عنده فقال املأمون
وفتح سني سداد، فأعاد النضر احلديث " لدينها ومجاهلا، كان فيه سداد من عون إِذا تزوج الرجل املرأة : " وسلم

إِمنا حلن هشيم، وكان حلانة، فتتبع : تلحين يا نضر؟ فقال: وكسر السني من سداد، فاستوى املأمون جالساً وقال
يل، والسداد بالكسر، البلغة، السداد بالفتح، القصد يف الدين والسب: فما الفرق بينهما؟ قال: أمري املؤمنني لفظه قال

وكلما سددت به شيئاً فهو سداد، بكسر السني، وأنشد من أبيات عبد اهللا بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان 
  :املعروف بالعرجي الشاعر املشهور

  ليوم كريهة وسداد ثغر... أضاعوين وأي فىت أضاعوا 
اب اخلليل بن أمحد، والنضر بفتح النون، وسكون الضاد فأمر له املأمون خبمسني ألف درهم، وكان النضر من أصح

وخرشة بفتح اخلاء املعجمة، والعَرج بفتح العني، وسكون الراء، مث جيم،  -بضم الشني  -املعجمة، مث راء، وُشميل 
  .عقبة بني مكة واملدينة

نة السالم إِىل أقصى عمل فيها استعمل املأمون طاهر بن احلسني على املشرق، من مدي: مث دخلت سنة مخس ومائتني
املشرق، وفيها تويف يعقوب بن إِسحاق بن زيد البصري املقرئ، وهو أحد القراء العشرة، وله يف القراءات رواية 

مشهورة، قرأ على سالم بن سليمان الطويل، وقرأ سالم على عاصم بن أيب النجود وقرأ عاصم على أيب عبد الرمحن 
  .لى علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وقرأ علي على صلى اهللا عليه وسلمالسلمي، وقرأ أبو عبد الرمحن ع

مث دخلت سنة ست ومائتني يف هذه السنة مات احلكم بن هشام صاحب األندلس، ألربع بقني من ذي احلجة، 
 وكانت واليته يف صفر سنة مثانني ومائة، وملا تويف كان عمره اثنتني ومخسني سنة، وخلف من الولد تسعة عشر

  .وملا مات قام بامللك بعده ابنه عبد الرمحن بن احلكم. ذكراً
يف هذه السنة تويف حممد بن املسري املعروف بقطرب النحوي، أخذ النحو عن سيبويه وكان يبكر احلضور إِىل 

  .ما أنت إِال قطرب، فغلب عليه ذلك وصار لقبه: سيبويه، لالشتغال عليه، قبل الصبح، فقال له سيبوبه
  .ويف أبو عمرو إِسحاق الشيباين اللغويوفيها ت

مث دخلت سنة سبع ومائتني يف هذه السنة تويف طاهر بن احلسني يف مجادى األوىل، من محى أصابته، وكان يف آخر 
مجعة صالها، قد ترك الدعاء للمأمون، وقصد ملن خيلعه فمات، وكان طاهر أعور، ويلقب ذا اليمينني وفيه يقول 

  :بعضهم
  نقصان عني وميني زائدة... نني وعني واحدة يا ذا اليمي

وفيها تويف حممد بن عمر بن واقد الواقدي، . ويف هذه السنة تويف بشر بن عمرو الزاهد الفقيه، وهو غري بشر احلايف
وعمره مثان وسبعون سنة، وكان عاملاً باملغازي واختالف العلماء، وكان يضعف يف احلديث، وللواقدي عدة 

  .ملأمون يكرم جانبه ويبالغ يف رعايته، وكان الواقدي متولياً القضاء باجلانب الشرقي من بغدادمصنفات، وكان ا
وفيها تويف حممد بن عبد اهللا بن عبد األعلى، املعروف بابن كناسة، وهو ابن أخت إِبراهيم بن األدهم، وكان عاملاً 

  .بالعربية والشعر وأيام الناس

اد بن عبد اهللا، املعروف بالفراء الديلمي الكويف، وكان أبرع الكوفيني وأعلمهم وفيها تويف أبو زكريا حيىي بن زي
دخلت بغداد يف سنة أربع ومائتني، حني قدم إليها : قال اجلاحظ. بالنحو واللغة وفنون األدب وكان يف ذلك إِماماً



يه طبع، واختذ املأمون الفراء معلماً املأمون، وكان الفراء حيبين ويشتهي أن يتعلم شيئاً من علم الكالم، فلم يكن له ف
ألوالده، وللفراء عّدة مصنفات منها، كتاب احلدود، وكتاب املعاين، وكتابان يف الشكل، وكتاب النهي، وغري 

ذلك، وكانت وفاته بطريق مكة حرسها اهللا تعاىل، وعمره حنو ثالث وستني سنة، ومل يكن الفراء يعمل الفراء وال 
  .ك ألنه كان يفري الكالميبيعها، بل تلقب بذل

  .مث دخلت سنة مثان ومائتني فيها مات الفضل بن الربيع
  .مث دخلت سنة تسع ومائتني فيها مات ميخائيل ملك الروم، وكان ملكه تسع سنني، وملك بعده ابنه توفيل

ون سنة، وكان متفنناً وفيها تويف أبو عبيدة حممد بن محزة اللغوي، وكان مييل إِىل مقالة اخلوارج، وعمره تسعٍ وتسع
يف العلوم، وكان مع كمالَ فضائله، إِذا أنشد شعراً كسره، وال حيسن يقيم وزنه، وبلغت مصنفاته حنو مائيت 

  .مصنف
مث دخلت سنة عشر ومائتني يف هذه السنة ظفر املأمون بإِبراهيم بن حممد ابن عبد الوهاب بن إِبراهيم اإلمام، وكان 

ة معه من األعيان الذين كانوا قد سعوا يف البيعة إلبراهيم بن املهدي، فحبسهم، مث صلب يعرف بابن عائشة، وجبماع
  .ابن عائشة، وهو أول عباسي ُصلب، مث أنزل وكفن وصلي عليه ودفن

ظفر املأمون بإبراهيم بن املهدي ويف هذه السنة أعين سنة عشر ومائتني يف ربيع اآلخر، أمسك حارس أسود إِبراهيم 
، وهو متنقب مع امرأتني، يف زي امرأة وأحضر بني يدي املأمون، فحبسه، مث بعد ذلك أطلقه، قيل شفع بن املهدي

  .فيه احلسن بن سهل؛ وقيل ابنته بوران وقيل بل املأمون من نفسه عفا عنه
أمون ويف هذه السنة دخل املأمون ببوران بنت احلسن بن سهل، وكان احلسن ابن سهل مقيماً يف فم الصلح فسار امل

من بغداد إِىل فمٌ الصلح، ودخل هبا ونثرت عليه جدة بوران أم احلسن والفضل ألف حبة لؤلؤ؛ من أنفس ما يكون، 
وأوقدت مشعة عنرب، فيها أربعون منا، وكتب احلسن بن سهل أمساء ضياعه يف رقاع ونثرها على القواد، فمن وقع له 

يف سنة ثالث ومائتني، أن احلسن بن سهل تغري عقله من السوداء، قد تقدم : رقعة، أخذ الضيعة املسماة فيها، أقول
  .وقيد وحبس وكأنه بعد ذلك تعاىف وعاد إِىل منزلته، ولكن مل يذكروا ذلك

ويف هذه السنة ماتت علية بنت املهدي، ومولدها سنة ستني ومائة وكان زوجها موسى بن عيسى بن موسى بن 
  .حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس

برأت الذمة ممن ذكر معاوية خبري، أو فضله على : دخلت سنة إحدى عشرة ومائتني فيها أمر املأمون منادياً فنادى مث
  .أحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: وفيها تويف أبو احلسن سعيد بن مسعدة األخفش النحوي البصري واألخفش. وفيها مات أبو العتاهية الشاعر
وكان من أئمة العربية البصريني، وأخذ النحو عن سيبويه، وكان أكرب من سيبويه، .  مع سوء بصرمهاالصغري العينني
ما وضع سيبويه يف كتابه شيئاً إِال بعد أن عرضه علّي، ولألخفش املذكور عدة مصنفات وهو الذي : وكان يقول

األكرب، وهو أبو اخلطاب عبد احلميد،  األخفش: زاد يف العروض حبر اخلبب، والذين يسمون باألخفش ثالثة، أوهلم
مث األخفش األصغر . مث األخفش األوسط، سعيد بن مسعدة اإلمام املذكور. من أهل هجر، وكان حنوياً أيضاً

املتأخر، وهو علي بن سليمان بن الفضل، وكان األخفش األصغر املذكور، حنوياً أيضاً، وتويف يف سنة مخس عشرة، 
  .وقيل ست عشرة وثالمثائة

  .وفيها تويف عبد الرزاق الصغاين احملدث وهو من مشايخ أمحد بن حنبل، وكان يتشيع
مث دخلت سنة اثنيت عشرة ومائتني فيها أظهر املأمون القول خبلق القرآن وتفضيل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 



  .هو أفضل الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: على مجيع الصحابة، وقال
  .ها تويف حممد بن يوسف الضيب، وهو من مشايخ البخاريوفي

مث دخلت سنة ثالث عشر ومائتني فيها وىل املأمون ابنه العباس اجلزيرة والثغور والعواصم، ووىل أخاه أبا إِسحاق 
  .املعتصم الشام ومصر، ووىل غسان بن عباد على السند
  .ر إِىل املوصل، وعاد، فقيل له املوصليوفيها تويف إِبراهيم املوصلي املغين، وكان كوفياً، وسا

  .وفيها مات علي بن جبلة الشاعر، وأبو عبد الرمحن املقرئ احملدث

وفيها وقيل يف سنة مثاين عشرة ومائتني، تويف مبصر أبو حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي، وهذا ابن 
ملغازي والسري، البن إِسحاق وهذ هبا وشرحها هشام، هو الذي مجع سرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ا
  .السهيلي، وابن هشام املذكور، من أهل مصر، وأصله من البصرة

  .مث دخلت سنة أربع عشرة ومائتني فيها استعمل املأمون، عبد اهللا بن طاهر على خراسان
مون وهو شديد اخلوف وفيها صلح حال أيب دلف مع املأمون، وكان أبو دلف من أصحاب األمني، وقدم على املأ

  .منه، فأكرمه وأعلى منزلته
وفيها وقيل يف سنة ثالث عشرة ومائتني، تويف إدريس بن إِدريس بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب 
طالب باملغرب، وقام بعده ابنه حممد بن إِدريس بفاس والرببر، ووىل أخاه القاسم بن إِدريس طنجة وما يليها، ووىل 

واستعمل باقي . ه عمر صنهاجة وغمارة، ووىل أخاه داود هوارة بأسليب، ووىل أخاه حيىي مدينة داين وما واالهاأخا
  .أخوته على ملك الرببر، وسنذكر أخبار باقي األدارسة يف سنة سبع وثالمثائة إِن شاء الَله تعاىل

  .وفيها تويف أبو عاصم بن خملد الشيباين، وهو إِمام يف احلديث
لت سنة مخس عشرة ومائتني فيها سار املأمون لغزو الروم، ووصل إِىل منبج مث إِىل إنطاكية، مث إِىل املصيصة مث دخ

ويف هذه السنة . وطرسوس، ودخل منها إِىل بالد الروم، يف مجادى األوىل، ففتح حصوناً، مث عاد وتوجه إىل دمشق
إِبراهيم البلخي وهو من مشايخ البخاري، وأبو زيد سعيد  تويف أبو سليمان الداراين الزاهد؛ تويف بداريا، ومكي بن

وفيها تويف أبو سعيد األصمعي اللغوي البصري، وقيل يف سنة ست . النحوي اللغوي وعمره ثالث وتسعون سنة
عبد امللك بن قريب بن عبد امللك بن صاحل، وكان : عشرة، وقيل يف سنة سبع عشرة ومائتني، واسم األصمعي

ومثانني سنة، واألصمعي نسبة إِىل جده أصمع، وكان أياماً يف األخبار والنوادر واللغة، وله عدة  عمره حنو مثان
كتاب خلق اإلنسان، وكتاب األجناس، وكتاب األنواء، وكتاب الصفات، وكتاب امليسر والقداح، : مصنفات منها

تاب النبات، وغري ذلك، وكتاب خلق الفرس، وكتاب خلق اإلبل، وكتاب الشاء، وكتاب جزيرة العرب، وك
  .بضم القاف وفتح الراء املهملة وياء مثناة من حتتها ساكنة مث باء موحدة من حتتها -وقَُريب 

مث دخلت سنة ست عشرة ومائتني فيها سار املأمون إِىل بالد الروم فقتل وسىب وفتح عدة حصون، مث عاد إِىل 
دمشق إِىل مصر، ويف هذه السنة ماتت أم جعفر زبيدة  دمشق، مث سار املأمون يف هذه السنة يف ذي احلجة من

  .ببغداد
مث دخلت سنة سبع عشرة ومائتني فيها عاد املأمون من مصر إِىل الشام، مث دخل بالد الروم، وأناخ على لؤلؤة مائة 

  .يوم، مث رحل عائداً وأرسل ملك الروم يطلب املهادنة فلم تتم مث دخلت سنة مثان عشرة ومائتني
يف أمر القرآن اجمليد يف هذه السنة كتب املأمون إِىل عامله ببغداد، إِسحاق بن إِبراهيم أن ميتحن القضاة  ما كان

والشهود، ومجيع أهل العلم بالقرآن، فمن أقر أّنه خملوق حمدث، خلى سبله، ومن أىب يعلمه به، لريى فيه رأيه، 



بشر بن الوليد الكندي، ومقاتل، وأمحد بن حنبل، وقتيبة، فجمع أويل العلم الذين كانوا ببغداد، منهم قاضي القضاة 
القرآن : ما تقول يف القرآن؟ فقال بشر: وقرأ عليهم كتاب املأمون، مث قال لبشر بن الوليد. وعلي بن اجلعد وغريهم

: لقا. نعم: والقرآن شيء؟ قال: قال. اهللا خالق كل شيء: مل أسألك عن هذا، أخملوق هو؟ قال: قال. كالم اهللا
فقال . ما أحسن غري ما قلت لك: ليس عن هذا أسألك، أخملوق هو؟ قال: قال. ليس خبالق: خملوق هو؟ قال
  .مث سأل غريه وغريه، فيجيبون قريباً مما أجاب به بشر. اكتب ما قال: إسحاق للكاتب

مث قال . اهللا ما أزيد عليها كالم: أخملوق هو؟ قال: قال. كالم اهللا: ما تقول يف القرآن؟ قال: مث قال ألمحد بن حنبل
ال أدري، هو كما وصف : فما معناه؟ قال: هو كما وصف نفسه، قال: ما معىن قوله مسيع بصري؟ قال أمحد: له

  .نفسه
مث سأل قتيبة، وعبيد اهللا بن حممد، وعبد املنعم بن إِدريس ابن بنت وهب بن منبه، ومجاعة معهم، فأجابوا أنّ القرآن 

ما يأتيهم من ذكر من " والقرآن حمدث لقوله تعاىل "  ٣: الزخرف" " إِنا جعلناه قرآناً عربياً "  جمعول لقوله تعاىل
ال نقول خملوق، : قال فالقرآن خملوق؟ قالوا. نعم: فاجملعول خملوق، قالوا: قال إسحاق"  ٢: األنبياء" " رهبم حمدث 
  .ولكن جمعول

ت إِىل املأمون، فورد جواب املأمون إِىل إِسحاق بن إبراهيم، أن فكتب مقالتهم، ومقالة غريهم، رجالً رجال، ووجه
حيضر قاضي القضاة بشر بن الوليد، وإبراهيم بن املهدي، فإن قاال خبلق القرآن وإال تضرب أعناقهما، وأما من 

ملأمون، سوامها، فمن مل يقل خبلق القرآن، يوثقه باحلديد، وحيمله إيل فجمعهم إسحاق، وعرض عليهم ما أمر به ا
فقال بشر وإبراهيم ومجيع الذين أحضروا لذلك؛ خبلق القرآن، إال أربعة نفر، وهم أمحد بن حنبل، والقواريري، 
وسجادة، وحممد بن نوح املصروب، فإهنم مل يقولوا خبلق القرآن فأمر هبم إِسحاق، فشدوا يف احلديد، مث سأهلم، 

فأطلقهما، وأصر أمحد ابن حنبل وحممد بن نوح املصروب على  فأجاب سجادة والقواريري إىل القول خبلق القرآن،
بلغين أن بشر بن الوليد، ومجاعة معه، إِمنا أجابوا بتأويل : قوهلما؛ فوجههما إىل طرسوس، مث ورد كتاب املأمون يقول

وقد أخطؤوا "  ١٠٦: النحل" " إِال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان " اآلية اليت أنزهلا اهللا تعاىل يف عمار بن ياسر 
التأويل، فإِن اهللا تعاىل عىن هبذه اآلية، من كان معتقداً لإلميان، مظهراً للشرك، فأما من كان معتقداً للشرك، مظهراً 

فليس هذا له، فأشخصهم إِىل طرسوس ليقيموا هبا، إىل أن خيرج أمري املؤمنني من بالد الروم، فأمسكهم . لإلميان
  .روا إِىل الرقة، بلغهم موت املأمون فرجعوا إِىل بغدادإِسحاق وأرسلهم، فلما صا

  مرض املأمون وموته
  رمحه اهللا تعاىل

يف هذه السنة، أعين سنة مثاين عشرة ومائتني، مرض املأمون لثالث عشرة خلت من مجادى اآلخرة، وكان سببه ما 
شاطئ هنر البدندون، وقد وضعا دعاين املأمون، وهو وأخوه املعتصم جالسان على : حكاه سعيد بن العالف قال
أمري : أي شيء يؤكل ليشرب عليه من هذا املاء، الذي هو يف هناية الصفاء والعذوبة؟ قال: أرجلهما يف املاء، فقال يل

الرطب، فبينما هم يف احلديث، إِذ وصلت بغال الربيد، عليها احلقائب، وفيها األلطاف، فقال : املؤمنني أعلم، فقال
إِن كان يف هذه األلطاف رطب، فمضى وعاد ومعه سلتان فيهما رطب من أطيب ما يكون، فشكر  انظر: خلادم له

اهللا تعاىل، وتعجبنا مجيعاً، وأكل وأكلنا من ذلك الرطب، وشربنا عليه من ذلك املاء، فما قام منا أحد إِال وهو 
إِىل أخيه املعتصم، حبضرة ابنه العباس، حمموم، ومل يزل املعتصم مريضاً حىت دخل العراق، وملا مرض املأمون، أوصى 



عليك عهد اهللا وميثاقه، وذمة : بتقوى اهللا تعاىل، وحسن سياسة الرعية، يف كالم حسن طويل، مث قال للمعتصم
مث . اللهم نعم: قال. رسوله، لتقومن حبق اهللا يف عباده ولتؤثرن طاعة اهللا على معصيته، إِذا أنا نقلتها من غريك إِليك

الء بنو عمك ولد أمري املؤمنني علي، صلوات اهللا عليه، أحسن صحبتهم، وجتاوز عن مسيئهم، وال تغفل هؤ: قال
صالهتم يف كل سنة، عند حملها، وتويف املأمون يف هذه السنة الثنيت عشرة ليلة بقيت من رجب، ومحله ابنه العباس 

ى عليه املعتصم، وكانت خالفة املأمون عشرين وأخوه املعتصم إِىل طرسوس، فدفناه بدار جلعان خادم الرشيد، وصل
سنة ومخسة أشهر وثالثة وعشرين يوماً سوى أيام دعي له باخلالفة، وأخوه األمني حمصور ببغداد، وكان مولده 

للنصف منٍ ربيع األول سنة سبعني ومائة، وكانت كنيته أبا العباس، وكان ربعة، أبيض مجيال طويل اللحية رقيقها، 
  .يب، وقيل كان أمسر، أحىن، أعني، ضيق اجلبهة، خبده خال أسودقد وخطه الش

بعض سريته وأخباره ملا كان املأمون بدمشق، قل املال الذي صحبته، حىت ضاق وشكى ذلك إِىل املعتصم، فقال له 
ما يتواله له، كأنك باملال وقد وافاك بعد مجعة، ومحل إِليه املعتصم ثالثني ألف ألف ألف، من خراج : يا أمري املؤمنني

اخرج بنا ننظر إِىل هذا املال فخرجا ونظرا إِليه، وقد هيئ بأحسن : فلما ورد ذلك، قال املأمون ليحىي بن أكتم
هيئة، وحليت أباعره، فاستكثر املأمون ذلك، واستحسنه، واستبشر به الناس، والناس ينظرون ويتعجبون، فقال 

وقع آلل : إِن هذا للؤم، فدعا حممد بن رداد، فقال له. أصحابنا خائبني يا أبا حممد، ننصرف باملال، ويرجع: املأمون
فالن بألف ألف وآلل فالن مبثلها، فما زال كذلك حىت فرق أربعة وعشرين ألف ألف ألف؛ ورجله يف الركاب، 

  :وكان املأمون ينظم الشعر، فما يروى له من أبيات
  ُت بك الظنّاوأغفلتين حىت أسأ... بعثتك مرتاداً ففزَت بنظرة 

  فيا ليت شعري عن دنوك ما أغىن... فناجيت من أهوى وكنت مباعداً 
  لقد أخذت عيناَك من عينها ُحسنا... أرى أثراً منها بعينيك بْينا 

وكان املأمون شديد امليل إِىل العلويني، واإلحسان إِليهم رمحه اهللا تعاىل، ورد فدك على ولد فاطمة بنت رسول اهللا 
يه وسلم، وسلمها إِىل حممد ابن حيىي بن احلسن بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، صلى اهللا عل

  .ليفرقها على مستحقيها من ولد فاطمة، وكان املأمون فاضالً مشاركاً يف علوم كثرية
  خالفة املعتصم

املأمون، وملا بويع له، ونادوا وهو ثامنهم، وبويع للمعتصم أيب إِسحاق حممد بن هارون الرشيد باخلالفة، بعد موت 
باسم العباس بن املأمون، فأرسل املعتصم إِىل العباس وأحضره، فبايعه العباس، مث خرج إِىل اجلند فقال هلم قد بايعت 

  .عمي، فسكنوا، وانصرف املعتصم إِىل بغداد، ومعه العباس بن املأمون، فقدمها مستهل شهر رمضان
  .ث املريسي وكان يقول خبلق القرآنويف هذه السنة تويف بشر بن غيا

مث دخلت سنة تسع عشرة ومائتني يف هذه السنة أحضر املعتصم أمحد ابن حنبل، وامتحنه بالقرآن، فلم جيب إِىل 
  .القول خبلقه، فجلده حىت غاب عقله، وتقطع جلده، وقيد وحبس

  .ولده سنة ثالثني ومائة، وكان شيعياًوكان م. وفيها تويف أبو نعيم الفضل التيمي وهو من مشايخ البخاري ومسلم
مث دخلت سنة عشرين ومائتني يف هذه السنة خرج املعتصم لبناء سامراء فخرج إىل القاطول، واستخلف على بغداد 
ابنه الواثق، وفيها قبض املعتصم على وزيره الفضل بن مروان، وكان قد استوىل على األمور، حبيث مل يبق للمعتصم 

  .عتصم مكانه حممد بن عبد امللك الزياتمعه أمر، ووىل امل



. ويف هذه السنة تويف حممد اجلواد بن علي بن موسى بن جعفر بن حممد ابن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب
وهو أحد األئمة االثين عشر، عند اإلمامية، وصلى عليه الواثق، وكان عمره مخساً وعشرين سنة، ودفن ببغداد عند 

فر، وحممد اجلواد املذكور، هو تاسع األئمة االثين عشر، وقد تقدم ذكر أبيه علي الرضا، يف سنة جده َموسى بن جع
  .ثالث ومائتني، وسنذكر الباقني إن شاء اهللا تعاىل

مث دخلت سنة إِحدى وعشرين ومائتني فيها تويف قاضي القريوان، أمحد ابن حمرز، وكان من العلماء العاملني 
  .آدم بن أيب إِياس العسقالين، وهو من مشايخ البخاري يف صحيحهوفيها تويف . الزاهدين

  .مث دخلت سنة اثنتني وعشرين ومائتني، مث دخلت سنة ثالث وعشرين ومائتني
  فتح عمورية

  .وإمساك العباس بن املأمون وحبسه وموته
يف يده من املسلمني، يف هذه السنة خرج ملك الروم نوفيل يف مجع عظيم، فبلغ زبطرة وقتل وسىب ومثل مبن وقع 

وملا بلغ املعتصم ذلك، وأن امرأة هامشية صاحت وهي يف أيدي الروم وامعتصماه، استعظمه وهنض من وقته، ومجع 
  .العساكر وسار لليلتني بقيتا من مجادى األوىل من هذه السنة، أعين سنة ثالث وعشرين ومائتني

ن قسطنطينة، وأنه مل يتعرض أحد إِليها منذ كان اإلسالم، وبلغه أن عمورية هي عني النصرانية وهي أشرف عندهم م
وجتهز املعتصم جهازاً مل يعهد قبله، مثله من السالح وخيام األدم، وغري ذلك، وسار املعتصم حىت نزل على هنر 

قريب من البحر، بينه وبني طرسوس يوم، وجعل عسكره ثالث فرق، فرقة مع اإلفشني خيذر ابن كاؤوس ميمنة، 
مع أشناس ميسرة، وفرقة مع املعتصم يف القلب، وبني كل فرقة وفرقة فرسخان، وأمرهم املعتصم حبريق  وفرقة

القرى وختريب بالد الروم ففعلوا ذلك، حىت وصلوا إِىل عمورية، فأول من قدمها أشناس، مث املعتصم، مث اإلفشني، 
ة، وأقام عليها املنجنيقات، وجرى بني فأحدقوا هبا، وكان نزوله عليها لست خلون من رمضان، من هذه السن

املسلمني والروم عليها قتال شديد يطول شرحه، وآخره أن املسلمني خربوا يف السور مواضع باملنجنيق، وهامجوا 
البلد وقتلوا أهله، وهنبوا األموال والنساء، وأقبل الناس بالسيب واألسرى إِىل املعتصم، من كل جهة، وأمر بعموربة 

  قت، وكان مقامه على عمورية مخسة ومخسني يوماً، مث ارحتلفهدمت، وأحر

راجعاً إِىل الثغور، فلما كان يف أثناء الطريق، بلغ املعتصم أن العباس بن املأمون قد بايعه مجاعة من القواد وهو يريد 
ني خيذر، فلما وسلمه إِىل االفش. أن يثب عليه، ويأخذ اخلالفة منه، فدعا املعتصم بالعباس بن املأمون، وأمسكه

وصل إِىل منبج طلب العباس الطعام، فأكل وُمنع املاء حىت مات مبنبج، فصلى عليه بعض أخوته وأمت املعتصم سريه 
  .حىت دخل سامراء

وفيها أعين سنة ثالث وعشرين ومائتني، تويف ملك إِفريقية زيادة اهللا إِبراهيم بن األغلب، وتوىل بعده أخوه أبو 
  .راهيم بن األغلبعقال األغلب بن إِب

  .مث دخلت سنة أربع وعشرين ومائتني يف هذه السنة مات إِبراهيم املهدي يف رمضان، وصلى عليه املعتصم
  .وفيها مات أبو عبيد القاسم بن سالم اإلمام اللغوي، وكان عمره سبعاً وستني سنة
  .املدايين املشهور مث دخلت سنة مخس وعشرين ومائتني يف هذه السنة تويف أبو دلف وعلي بن حممد

مث دخلت سنة ست وعشرين ومائتني يف هذه السنة غضب املعتصم على اإلفشني خيذر بن كاؤوس، وحبسه حىت 
مات يف حبسه، وأُخرج فُصلب، أُحرقت جثته، واإلفشني هو الذي قاتل بابك اجملوسي، الذي استوىل على جبال 

عساكر املعتصم، حىت انتدب له املعتصم اإلفشني املذكور، طربستان مدة عشرين سنة، وعظم أمره، وهزم عدة مرار 



فجرى له معه قتال شديد، يف مدة طويلة، انتصر اإلفشني وأخذ مدينة بابك البذ، وأسر بابك، وأحضره إِىل 
ها املعتصم، فقتله واإلفشني خيذر املذكور بفتح اخلاء املعجمة وسكون الياء املثناة من حتتها والذال املعجمة ويف آخر

  .راء مهملة
  .ويف هذه السنة تويف اهلذيل حممد بن اهلذيل بن عبد اهللا العالف البصري شيخ املعتزلة وزاد عمره على مائة سنة

وفيها تويف أبو عقال األغلب بن إِبراهيم بن األغلب، وتوىل بعده أخوه أبو العباس حممد بن إِبراهيم بن األغلب، 
  .مث دخلت سنة سبع وعشرين ومائتني. هرفكانت والية األغلب سنتني وتسعة أش

وفاة املعتصم وفيها تويف أبو إِسحاق حممد املعتصم بن هارون الرشيد، لثماين عشرة مضت من ربيع األول بسامراء، 
وكانت خالفته مثان سنني ومثانية أشهر ويومني، وكان مولده سنة سبع وتسعني ومائة، وهو ثامن اخللفاء، والثامن 

، ومات عن مثانية بنني، ومثان بنات، وكان أبيض، أصهب اللحية طويلها، مربوعاً مشرب اللون من ولد العباس
حبمرة، وهو أول من أضيف إِىل لقبه اسم اهللا تعاىل من اخللفاء، وكان املعتصم باهللا، طيب األخالق، لكنه إِذا غضب 

يوم مطر، فبينما هو يسري إِذ رأى شيخاً مع ال يبايل من قتل، وما فعل، وقد حكي أن املعتصم انفرد عن أصحابه يف 
محار عليه محل شوك، وقد توحل احلمار ووقع احلمل، وهو ينتظر من مير عليه ويساعده على ذلك، فنزل املعتصم 
باهللا عن دابته، وخلص احلمار، ورفع معه احلمل عليه، مث حلقه أصحابه، فأمر لصاحب احلمار بأربعة آالف درهم، 

  .تصدق املعتصم ووهب على يدي مائة ألف ألف درهم: اودوقال ابن أيب د
  خالفة ابنه الواثق

وهو تاسعهم، وبويع الواثق باهللا هارون بن املعتصم يف اليوم الذي تويف أبوه، وذلك يوم اخلميس لثماين عشرة 
. مى قراطيسمضت من ربيع األول، يف هذه السنة أعين سنة تسع وعشرين ومائتني، وأم الواثق أم ولد رومية تس

  .ويف هذه السنة هلك نوفيل ملك الروم، وملك بعده امرأته بدورة، وابنها ميخائيل بن نوفيل
فبعث إِليهم . الفتنة بدمشق ملا مات املعتصم، ثارت القيسية بدمشق، وعاثوا وأفسدوا، وحصروا أمريهم بدمشق

راهط فقتل من القيسة حنو ألف ومخس مائة، الواثق عسكراً مع رجاء بن أيوب فقاتلهم، وكانوا قد اجتمعوا مبرج 
  .واهنزم الباقي، وصلح أمر دمشق

  .ويف هذه السنة تويف بشر بن احلارث الزاهد، املعروف باحلايف يف ربيع األول
مث دخلت سنة مثان وعشرين ومائتني يف هذه السنة فتح املسلمون عدة أماكن من جزيرة صقلية، وكان األمري على 

بد اهللا بن األغلب، وكان مقيماً يف صقلية، مبدينة بلرم، مل خيرج منها، لكن جيهز اجليوش والسرايا صقلية حممد بن ع
فيفتح ويغنم، وكانت إِمارته على صقلية تسع عشرة سنة، وتويف يف سنة سبع وثالثني ومائتني يف رجب على ما 

  .سنذكره إن شاء اهللا تعاىل
  .الطائي الشاعر، وفيها أعطى الواثق أشناس، تاجاً ووشاحنيويف هذه السنة مات أبو متام حبيب بن أوس 

مث دخلت سنة تسع وعشرين ومائتني يف هذه السنة حبس الواثق الكتاب، وألزمهم أمواالً عظيمة، وفيها تويف خلف 
  .بن هشام البزار املقرئ البزار، بالزاي املنقوطة والراء املهملة

ة مات عبد اهللا بن طاهر بنيسابور وهو أمري خراسان وعمره مثان وأربعون مث دخلت سنة ثالثني ومائتني يف هذه السن
ويف هذه السنة خرجت اجملوس يف أقاصي بالد األندلس، يف . سنة، واستعمل الواثق موضعه ابنه طاهر بن عبد اهللا

مون، وساروا يقتلون البحر، إِىل بالد املسلمني، وجرى بينهم وبني املسلمني باألندلس عدة وقائع، اهنزم فيها املسل



املسلمني، حىت دخلوا حاضر إِشبيلية، ووافاهم عسكر عبد الرمحن األموي صاحب األندلس، مث اجتمع عليهم 
املسلمون من كل جهة، فهزموا اجملوس، وأخذوا هلم أربعة مراكب، مبا فيها، وهربت اجملوس يف مراكبهم إِىل 

  .بالدهم
  .بد اهللا بن طاهر بتسعة أيامويف هذه السنة مات أشناس التركي بعد ع

مث دخلت سنة إِحدى وثالثني ومائتني، فيها مات خمارق املغين وأبو يعقوب يوسف بن حيىي البويطي الفقيه، صاحب 
الشافعي، وكان قد حبس يف حمنة الناس بالقرآن اجمليد، فلم جيب إِىل القول بأنه خملوق، وكان البويطي من 

وفيها تويف حممد بن زياد املعروف بابن األعرايب الكويف، . ط، قرية من قرى مصرالصاحلني، وهو منسوب إِىل بوي
صاحب اللغة، وكان أبوه زياد عبداً سندياً أخذ األدب عن املفضل الضيب صاحب املفضليات، والبن األعرايب 

د يف الليلة اليت كتاب النوادر وكتاب األنواء وكتاب تاريخ القبائل وغري ذلك، وول: املذكور عدة مصنفات منها
تويف فيها أبو حنيفة، سنة مخسني ومائة، واألعرايب منسوب إِىل األعراب، يقال رجل أعرايب إِذا كان بدوياً، وإن مل 

يكن من العرب، ورجل عريب منسوب إِىل العرب، وإن مل يكن بدوياً، ويقال رجل أعجم وأعجمي إِذا كان يف 
جمي منسوب إِىل العجم، وإن كان فصيحاً، هكذا ذكر حممد بن عزيز لسانه عجمة، وإن كان من العرب، ورجل ع

  .السجستاين، يف كتابه الذي فسر فيه غريب القرآن
مث دخلت سنة اثنتني وثالثني ومائتني موت الواثق باهللا وتويف الواثق باهللا أبو جعفر هارون بن املعتصم باهللا، يف هذه 

وعوجل باِإلقعاد يف تنور مسخن، ووجد عليه خفة، فعاوده وشدد السنة، لست بقني من ذي احلجة باالستسقاء 
سخونته، وقعد فيه أكثر من اليوم األول، فحمي عليه، وأخرج منه يف حمفة، فمات فيها، ودفن باهلاروين، وملا اشتد 

، فلم مرض الواثق، أحضر املنجمني، فنظروا يف مولده، فقدروا له أنه يعيش مخسني سنة مستأنفة، من ذلك اليوم
يعش بعد قوهلم إِال عشرة أيام، وكان أبيض مشرّباً محرة، يف عينه اليسرى نكتة بياض، وكانت خالفته، مخس سنني 
وتسعة أشهر وكسراً، وعمره اثنتان وثالثون سنة وكان الواثق يبالغ يف إِكرام العلويني واِإلحسان إِليهم، وفرق يف 

رمني يف أيام الواثق سائل، وملا بلغ أهل املدينة موته، كانت خترج نساؤهم احلرمني أمواال عظيمة، حىت أنه مل يبق باحل
إِىل البقيع كل ليلة، ويندبن الواثق، لفرط إِحسانه إِليهم، وسلك الواثق مذهب أبيه املعتصم، وعمه املأمون يف 

  .ة باألبصارامتحان الناس بالقرآن اجمليد، وألزمهم القول خبلق القرآن، وأن اهللا ال ُيرى يف اآلخر
  خالفة املتوكل جعفر بن املعتصم

هو عاشرهم، وملا مات الواثق، عزم كرباء الدولة على البيعة حملمد بن الواثق، فألبسوه قلنسوة ودّراعة سوداء وهو 
غالم أمرد قصري، فلم يروا ذلك مصلحة، فتناظروا فيمن يولونه، وذكروا عدة من بين العباس، مث أحضروا املتوكل، 

فبويع باخلالفة . السالم عليك يا أمري املؤمنني: أمحد بن أيب داود وألبسه الطويلة، وعممه، وقبل بني عينيه وقالفقام 
يف يوم مات الواثق فيه، لست بقني من ذي احلجة، سنة اثنتني وثالثني ومائتني، وكان عمر املتوكل ملا بويع سَتاً 

  .وعشرين سنة
  .مث دخلت سنة ثالث وثالثني ومائتني

  القبض على ابن الزيات

يف صفر من هذه السنة، قبض املتوكل على حممد بن عبد امللك الزيات، وحبسه وأخذ مجيع أمواله، وعذبه بالسهر، 
مث حطه يف تنور خشب، فيه مسامري حديد، أطرافها إِىل داخل التنور، ميتنع من يكون فيه من احلركة، وال يقدر على 



زيات أياماً، ومات إلحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع األول من هذه السنة، وكان اجللوس، فبقي كذلك حممد بن ال
ابن الزيات هو الذي عمل هذا التنور، وعذب به ابن أسباط املضري وأخذ أمواله، وكان ابن الزيات صديق 

  :إِبراهيم الصويل، فلما ويل ابن الزيات الوزارة صادره بألف ألف درهم، فقال الصويل
  فأصبحت منك أذم الزمانا... يك الزمان وكنت أذم إل

  فها أنا أطلب منك األمانا... وكنت أعدك للنائبات 
ويف هذه السنة وىل املتوكل ابنه املنتصر احلرمني واليمن والطائف، وفيها تويف أبو زكريا حيىي بن معني بن عون بن 

نه من قرية حنو األنبار تسمى نقيا، وهو صاحب زياد بن بسطام املري البغدادي املشهور، وكان إماماً حافظاً، قيل إِ
اجلرح والتعديل، وكان اإلمام أمحد بن حنبل شديد الصحبة له، وكانا مشتركني يف االشتغال بعلوم احلديث، وذكر 

وولد حيىي بن معني املذكور يف سنة مثان . الدار قطين حيىي بن معني املذكور يف مجلة من روى عن اإلمام الشافعي
ومائة، وتويف يف هذه السنة أعين سنة ثالث وثالثني ومائتني، يف ذي القعدة، وقيل ذي احلجة رمحه اهللا ومخسني 
  .تعاىل

مث دخلت سنة أربع وثالثني ومائتني فيها تويف حممد بن مبشر، أحد املعتزلة البغداديني، وأبو جيثمة زهر احملدث، 
مث دخلت سنة مخس وثالثني ومائتني يف هذه . افظ، وهو إِمام ثقةوعلي بن عبد اهللا بن جعفر املعروف بابن املديين احل

حممود بن فرج، وادعى النبوة، وزعم أنه ذو القرنني، وتبعه سبعة وعشرون : السنة، ظهر بسامراء رجل يقال له
رجالً، فأُيت به وبأصحابه إِىل املتوكل، فأمر أصحابه فصفعه كل واحد عشر صفعات، وضرب حىت مات من 

  .وحبس أصحابه الضرب،
ويف هذه السنة مات احلسن بن سهل وعمره تسعون سنة، وكان قد شرب دواء فأفرط عليه القيام حىت مات، وفيها 

وفيها مات سريح بن يونس بن سريح بالسني املهملة، . مات إِسحاق بن إِبراهيم املوصلي، صاحب األحلان والغناء
الشاعر املشهور املعروف بديك  -بالغني املنقوطة  -سالم بن رغبان وفيها وقيل يف السنة اليت تليها، تويف عبد ال

  :اجلن، وكان يتشيع، وعاش بضعاً وسبعني سنة، ومن جيد شعره أبياته اليت من مجلتها
  وال تسق إِال مخرها وعقارها... وقم أنت فاحثث كأسها غري صاغر 

  تناوهلا من خده وأدارها... مشعشة من كف ظيب كأمنا 
سنة ست وثالثني ومائتني يف هذه السنة أمر املتوكل هبدم قرب احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، مث دخلت 

وهدم ما حوله من املنازل ومنع الناس من إِتيانه، وكان املتوكل شديد البغض لعلي بن أيب طالب، وألهل بيته، وكان 
: ابه خمدة، ويكشَف رأسه، وهو أصلع، ويرقص ويقولمن مجلة ندمائه عبادة املخنث، وكان يشد على بطنه حتت ثي

قد أقبل األصلع البطني، خليفة املسلمني، يعين علياً، واملتوكل يشرب ويضحك، وفعل كذلك يوماً حبضرة املنتصر، 
يا أمري املؤمنني، إِن علياً ابن عمك، فكل أنت حلمه إِذا شئت، وال ختلي مثل هذا الكلب وأمثاله يطمع فيه، : فقال

  :فقال املتوكل للمغنني غنوا
  رأس الفىت يف حرامه... غارا الفىت البن عمه 

وكان جيالس من اشتهر ببغض علي، مثل ابن اجلهم الشاعر، وأيب السمط من ولد مروان بن أيب حفصة، من موايل 
ن القول خبلق بين أمية وغريمها، فغطى ذمه لعلي على حسناته، وإال فكان من أحسن اخللفاء سرية، ومنع الناس ع

  .ويف هذه السنة تويف منصور بن املهدي. القرآن
مث دخلت سنة سبع وثالثني ومائتني يف هذه السنة مات حممد بن عبد اهللا أمري صقلية، وتوىل موضعه على جزيرة 



 هبا صقلية العباس بن الفضل بن يعقوب بن فزارة، وفتح فيها الفتوحات اجلليلة، وفتح قصر يانه، وهي املدينة اليت
. دار امللك بصقلية، وكان امللك قبلها يسكن مرقوسه، فلما أخذ املسلمون بعض اجلزيرة، انتقل امللك إِىل قصر يانه

حلصانتها، ففتحها العباس يف هذه السنة، يوم اخلميس منتصف شوال، وبىن فيها مسجداً يف احلال، ونصب فيه منرباً 
  .وخطب وصلى فيه اجلمعة

صم الزاهد املشهور البلخي، ومل يكن أصم؛ وإمنا مسي به ألن امرأة جاءت تسأله عن مسألة وفيها تويف حامت األ
ارفعي صوتك، فسّرت املرأة ظناً منها أنه مل يسمع حبقتها، : فخرج منها صوت فخجلت، فأومهها أّنه أصم، وقال

  .فغلب عليه هذا االسم
بد الرمحن بن احلكم بن هشام بن عبد الرمحن الداخل بن مث دخلت سنة مثان وثالثني ومائتني يف هذه السنة تويف ع

معاوية بن هشام بن عبد امللك األموي، صاحب األندلس، يف ربيع اآلخر، وكان مولده سنة ست وسبعني ومائة، 
وواليته إِحدى وثالثني سنة وثالثة أشهر، وكان أمسر طويالً عظيم اللحية، خيضب باحلناء، وخلف مخسة وأربعني 

  .وملا مات ملك بعده ابنه حممد بن عبد الرمحنابناً، 
  .مث دخلت سنة تسع وثالثني ومائتني فيها تويف حممود بن غيالن املروزي، وهو من مشايخ البخاري ومسلم

مث دخلت سنة أربعني ومائتني يف هذه السنة مات ابن اإلمام الشافعي، وامسه حممد، وكنيته أبو عثمان، وكان قاضي 
ن أبيه وعن ابن عينية، وكان للشافعي ولد آخر امسه حممد أيضاً، مات مبصر سنة إِحدى وثالثني اجلزيرة، وروى ع

  .ومائتني
وفيها تويف أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان الكليب، الفقيه البغدادي، صاحب اإلمام الشافعي، وناقل أقواله 

ي إِىل العراق، فاختلف إِليه واتبعه، ورفض مذهبه القدمية عنه، وكان على مذهب أهل الرأي، حىت قدم الشافع
  .األول

مث دخلت سنة إِحدى وأربعني ومائتني يف هذه السنة تويف اإلِمام أمحد بن حنبل بن هالل بن أسد بن إِدريس، ينسب 
كان إِىل معد بن عدنان، وكان وفاته يف ربيع األول وروى عنه مسلم، والبخاري، وأبو داود، وإبراهيم احلرثي، و

خرجت من بغداد، وما خلفت هبا أحداً أتقى وال أورع وال أفقه من أمحد : جمتهداً ورعاً زاهداً صدوقاً، قال الشافعي
  .بن حنبل

مث دخلت سنة اثنتني وأربعني ومائتني فيها مات أبو العباس حممد بن إِبراهيم بن األغلب أمري إِفريقية، وويل بعده ابنه 
  .د املذكورأبو إِبراهيم أمحد بن حمم

وفيها تويف القاضي حيىي بن أكثم بن حممد بن قطن من ولد أكثم بن صيفي التميمي، حكم العرب، وكان حيىي 
املذكور عاملاً بالفقه بصرياً باألحكام، وهو من أصحاب الشافعي، وكان إِماماً يف عدة فنون، وكان ذميم اخللق، وابن 

فقال ابن أكثم لبعض الفضالء الذي كانوا يعاشرون . ل بتحليل املتعةأكثم املذكور، هو الذي رد املأمون عن القو
قال أبو . بكروا غداً إِليه، فإِن وجدمت للقول وجهاً فقولوا، وإال فاسكتوا، حىت أدخل: املأمون، ومنهم أبو العيناء

صلى اهللا عليه وسلم  متعتان كانتا على عهد رسول اهللا: فدخلنا على املأمون وهو يسأل ويقول وهو مغتاظ: العيناء
وعلى عهد أيب بكر رضي اهللا عنه، وأنا أهني عنهما، ومن أنت يا جعل حىت تنهي عما فعله رسول اهللا، فأوجم 

هو غم ملا حدث من النداء بتحليل الزنا يا : أراك متغرياً، فقال حيىي: أولئك، حىت دخل حيىي بن أكثم فقال له املأمون
من كتاب اهللا وحديث : قال. ومن أين قلت هذا: قال. املتعة زنا. نعم: فقال. الزنا :فقال املأمون. أمري املؤمنني

قد أفلح املؤمنون إِىل قوله والذين هم لفروجهم حافظون إِال على أزواجهم أو ما ملكت : " قال اهللا تعاىل. رسوله



يا أمري املؤمنني زوجة املتعة "  ٥: املؤمنون" " أمياهنم فإهنم غري ملومني فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 
وهذا الزهري روى عن عبد اهللا واحلسن ابين : قال. ال: فهي الزوجة ترث وتورث؟ قال: قال. ال: ملك ميني؟ قال

أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أنادي بالنهي عن " حممد بن احلنفية عن أبيهما عن علي بن أيب طالب قال 
رواه عنه مجاعة، منهم . نعم: أحمفوظ هذا عن الزهري؟ قال: فقال املأمون" بعد أن كان أمر هبا  املتعة وحترميها،

أستغفر اهللا، فبادروا بتحرمي املتعة، والنهي عنها، ومل يكن يف حيىي بن أكثم ما : املأمون: مالك رضي اهللا عنه، فقال
  :ذلك عدة أشعار منهايعاب به سوى ما يتهم به من حمبة الصبيان، وقد قيل فيه بسبب 

  فاعقبنا بعد الرجاء قنوط... وكنا نرجى أن نرى العدل ظاهراً 
  وقاضي قضاة املسلمني يلوط... مىت تصلح الدنيا ويصلح أهلها 

  :وألمحد بن نعيم يف ذلك
  لنائبات أطلن وسواسي... أنطقين الدهر بعد إِخراس 

  بطول نكس وطول إِتعاسِ... ال أفلحت أمة وحق هلا 

  وليس حيىي هلا بسواسِ... ى بيحىي يكون سايسها ترض
  يرى على من يلوط من باسِ... قاضٍ يرى احلد يف الزناء وال 

  مثل جرير ومثل عباسِ... حيكم لألمرد العذير على 
  عدل وقل الوفاء يف الناسِ... فاحلمد هللا كيف قد ذهب ال 

  يلوط والرأس شر ما راسِ... أمرينا يرتشي وحاكمنا 
  وعلى األمة وال من آل عباس... ب اجلور ينقضي ال أحس

  .وأكثم بالثاء املثناة من فوقها والثاء املثلثة كالمها لغتان، وهو الرجل العظيم البطن، والشبعان أيضاً
وفيها مات إِبراهيم بن . مث دخلت سنة ثالث وأربعني ومائتني يف هذه السنة سار املتوكل إِىل دمشق يف ذي القعدة

حممد بن صول الصويل وفيها تويف احلارث بن أسد احملاسيب الزاهد، وكان قد هجره أمحد بن حنبل ألجل  العباس بن
  .علم الكالم، فاختفى لتعصب العامة ألمحد، فلم يصل عليه غري أربعة أنفس

قام هبا، مث دخلت سنة أربع وأربعني ومائتني يف هذه السنة وصل املتوكل إِىل دمشق ودخلها يف صفر، وعزم على امل
  .ونقل دواوين امللك إِليها، فقال يزيد ابن حممد املهليب

  إِذا عزم اإلمام على انطالق... أظن الشام يشمت بالعراق 
  فقد تبكي املليحةُ بالطالقِ... فإِن تدع العراَق وساكنيِه 

اماً، وفيها غضب مث استوبأ املتوكل دمشق، واستثقل ماءها، فرجع إِىل سامراء وكان مقامه بدمشق شهرين وأي
وفيها قتل املتوكل أبا يوسف يعقوب بن إِسحاق . املتوكل على خبتيشوع الطبيب، وقبض ماله ونفاه إِىل البحرين

املعروف بابن السكيت، صاحب كتاب إصالح املنطق يف اللغة وغريه وكان إِماماً اللغة واألدب، قتله املتوكل ألنه 
واملؤيد، أم احلسن واحلسني، فغض ابن السكّيت عن ابنيه، وذكر عن احلسن  ابناي املعتز: قال له أّميا أحب إليك

وقيل إن املتوكل ملا سأل . واحلسني ما مها أهله، فأمر مماليكه فداسوا بطَنه، فحمل إِىل داره فمات بعد غد ذلك اليوم
دم علي خري منك ومن واهللا إِن قنرباً خا: ابن السكيت عن ولديه، وعن احلسن واحلسني، قال له ابن السكيت

فقال املتوكل سلوا لسانه من قفاه، ففعلوا به ذلك، فمات لساعته، يف رجب يف هذه السنة املذكورة، . ولديك
وكان عمره مثانياً ومخسني سنة والسكيت بكسر السني املهملة وتشديد الكاف فعيل، اسم لكثري السكوت 



  .والصمت
السنة تويف ذو النون املصري، يف ذي القعدة، وأبو علي احلسني بن مث دخلت سنة مخس وأربعني ومائتني يف هذه 
  .علي، املعروف بالكرابيسي، صاحب الشافعي

مث دخلت سنة ست وأربعني ومائتني فيها حتول املتوكل إىل اجلعفري، وكان قد ابتدئ يف عمارته سنة مخس وأربعني 
وضعه املاحورة وفيها تويف دعبل بن علي اخلزاعي الشاعر، ومائتني، وأنفق عليه أمواالً جتل عن احلصر، وكان يقال مل

  .وكان مولده سنة مثان وأربعني ومائة، وكان يتشيع
  .مث دخلت سنة سبع وأربعني ومائتني

مقتل املتوكل يف هذه السنة قتل املتوكل مجاعة بالليل بالسيوف، وقت خلوته، باتفاق من ابنه املنتصر، وبغا الصغري 
جملس شرابه، وقتل معه وزيره الفتح ابن خاقان، وكان قتله ليلة األربعاء ألربع خلون من شوال،  الشرايب، وقتل يف

  .وكانت خالفته أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وثالثة أيام، وعمره حنو أربعني سنة، وكان أمسر خفيف العارضني
قتل فيها املتوكل حضر الناس والقواد  بيعة املنتصر وهو حادي عشرهم، ملا أصبح هنار األربعاء صبيحة الليلة اليت

والعساكر إىل اجلعفري، فخرج أمحد بن اخلصيب إِىل الناس، وقر عليهم كتاباً من املنتصر، أن الفتح بن خاقان قتل 
  .املتوكل فقتلته به، فبايع الناس املنتصر، صبيحة الليلة، اليت قتل فيها املتوكل

فوىل الناس عليهم ابنه عبد اهللا ابن عباس، مث ورد من إِفريقية خفاجة بن ويف هذه السنة تويف العباس أمري صقلية، 
سفيان أمرياً على صقلية، فغزا وفتح يف جزيرة صقلية، مث اغتاله رجل من عسكره، فقتله وهرب القاتل إِىل 

بن األغلب املشركني، وملا قتل خفاجة استعمل الناس ابنه حممد بن خفاجة، مث أقره على واليته حممد بن أمحد 
صاحب القريوان، وبقي حممد بن خفاجة أمرياً على صقلية إِىل سنة سبع ومخسني ومائتني، فقتله خدمه اخلصيان 

  .وهربوا، فأدركهم الناس وقتلوهم، على ما سنذكره إِن شاء اهللا تعاىل

  .ويف هذه السنة تويف أبو عثمان بكر بن حممد املازين النحوي اإلمام يف العربية
  .سنة مثان وأربعني ومائتني مث دخلت

موت املنتصر يف هذه السنة تويف املنتصر باهللا، حممد بن جعفر املتوكل، يوم األحد بسامراء خلمس خلون من ربيع 
األول، بالذحبة، وكانت مدة علته ثالثة أيام وعمره مخس وعشرون سنة وستة أشهر، وكانت خالفته ستة أشهر 

، سهيباً، عظيم اللحية، راجح العقل، كثري اإلنصاف، وأمر الناس بزيارة قرب ويومني، وكان أعني، أقىن، قصرياً
  .احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما، وأمن العلويني، وكانوا خائفني أيام أبيه

  خالفة املستعني

  أمحد بن حممد املعتصم

، وبغا الصغري، وأتامش األتراك، وحممد بن وهو ثاين عشرهم، وملا تويف املنتصر، اتفق كرباء الدولة مثل بغا الكبري
اخلصيب، على تولية املستعني وكرهوا أن يقيموا بعض ولد املتوكل، لكوهنم قتلوا املتوكل، فبايعوا املستعني ليلة 

وفيها ورد على املستعني اخلرب . االثنني، لست خلون من ربيع اآلخر، وهو ابن مثان وعشرين سنة، ويكىن أبا العباس
طاهر بن عبد اهللا بن طاهر بن عبد اهللا أمري خراسان، يف رجب، فعقد املستعني لولده حممد بن طاهر على  بوفاة

ويف هذه السنة شغب أهل محص على . فجعل املستعني ابنه موسى بن بغا مكانه. وفيها مات بغا الكبري. خراسان



وفيها تويف . الصفار من سجستان، حنو هراةويف هذه السنة حترك يعقوب ابن الليث . كيدر عاملهم، فأخرجوه عنهم
  .حممد ابن العال اهلمداين، وكان من مشايخ البخاري ومسلم

قتل فيها مقدم . مث دخلت سنة تسع وأربعني ومائتني يف هذه السنة كان بني املسلمني والروم وقعة مبرج األسقف
هنزمت املسلمون وقتل منهم مجاعة، العسكر، وهو عمر بن عبد اللّه األقطع، وكان من شجعان املسلمني وا

  .وخرجت الروم، فأغاروا إِىل الثغور اجلزرية
ويف هذه السنة شغبت اجلند، الشاكرية والعامة، ببغداد، على األتراك، بسبب استيالئهم على أمور املسلمني، 

عت يف سامراء فتنة من يقتلون من شاءوا من اخللفاء ويستخلفون من أحبوا من غري ديانة، وال نظر للمسلمني، مث وق
  .العام وفتحوا السجون وأطلقوا ما فيها، مث ركبت األتراك وقتلوا من العامة مجاعة وسكنت الفتنة

ويف هذه السنة ثارت املوايل بأتامش، فقتلته، وهنبوا من داره أمواالً مجة، ألن املستعني كان قد أطلق يد أتامش، ويد 
هك اخلادم، يف بيوت األموال، فكانوا يأخذون األموال من دون غريهم، فقتل والدته، أعين والدة املستعني، ويد شا
  .أتامش بسبب استيالئه على األموال

ويف هذه السنة تويف أبو إِبراهيم أمحد بن حممد بن إبراهيم بن األغلب . ويف هذه السنة تويف علي بن اجلهم الشاعر
  .بن حممد، وكنية زيادة اهللا املذكور أبو حممد صاحب إفريقية، وملا مات ويل موضعه أخوه زيادة اهللا

مث دخلت سنة مخسني ومائتني يف هذه السنة ظهر حيىي عمر بن حيىي بن حسني بن زيد بن علي بن احلسني بن علي 
بن أيب طالب، ويكىن أبا احلسني، بالكوفة، وكثر مجعه، واستوىل على الكوفة، مث جهز إِليه حممد بن عبد اهللا بن 

اً، فخرج إِليهم حيىي جبمعة، فقتل حيىي واهنزم أصحابه، وقتل منهم مجاعة ومحل رأسه إِىل املستعني، مث يف طاهر جيش
هذه السنة ظهر احلسن بن زيد بن حممد بن إِمساعيل بن زيد بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب بطربستان، 

وبقي مستولياً حىت قتل يف سنة سبع ومثانني ومائتني،  وكثر مجعه واستقل مبلك طربستان، ويسمى بالداعي إِىل احلق،
ويف هذه السنة وثب أهل محص على عاملهم، وهو الفضل بن قارن أخو مازيار . وقام بعده الناصر احلسن بن علي

فقتلوه، فأرسل املستعني إِليهم موسى بن بغا الكبري، فحاربوه بني محص والرسنت، فهزمهم وافتتح محص، فقتل من 
ويف هذه السنة تويف زيادة اهللا بن حممد بن إِبراهيم بن األغلب أمري إفريقية، وكانت . مقتلة عظيمة، وأحرقها أهلها

واليته سنة وستة أشهر، وملك بعده ابن أخيه أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد املذكور وفيها مات اخلليع 
  .ة، وكان مولده سنة اثنتني وستني ومائةالشاعر، وامسه احلسني بن الضحاك، وأشعاره وأخباره مشهور

مث دخلت سنة إِحدى ومخسني ومائتني يف هذه السنة اتفق بغا الصغري ووصيف، وقتال باغر التركي، فشغبت الترك، 
وحصروا املستعني وبغا الصغري ووصيفاً يف القصر، بسامراء فهرب املستعني وبغا ووصيف يف حّراقه، واحندروا إىل 

  .هبا املستعنيبغداد، واستقر 
  البيعة للمعتز باهللا

يف هذه السنة بعد مسري املستعني إِىل بغداد من سامراء، كما ذكرنا، خافه األتراك فأخرجوا املعتز باهللا بن املتوكل، 
وكان يف احلبس، وبايعوه، واستوىل على األموال اليت كانت يف سامراء للمستعني، وألمه، وأنفق يف اجلند، مث عقد 

خيه أيب أمحد طلحة بن املتوكل، وهو املوافق لسبع بقني من احملرم، وجهزه مع مخسني ألفاً من الترك، إِىل املعتز أل
حرب املستعني، وحتصن املستعني ببغداد، وبقي املعتز بسامراء واملستعني ببغداد، وجرى بني الفريقني قتال كثري، مث 

  .وه بذلك، ويف هذه السنة مات السري السقطي الزاهداتفق كرباء الدولة ببغداد، على خلع املستعني، وألزم
  .مث دخلت سنة اثنتني ومخسني ومائتني



خلع املستعني ووالية املعتز وهو ثالث عشرهم، وملا جرى من أمر املعتز واملستعني ما ذكرناه، خلع املستعني أمحد بن 
عتصم، وخطب للمعتز ببغداد يوم اجلمعة، رابع حممد املعتصم نفسه من اخلالفة، وبايع املعتز باهللا بن املتوكل بن امل

احملرم من هذه السنة، وأخذت له البيعة على مجيع من ببغداد، مث نقل املستعني من الرصافة إىل قصر احلسن بن سهل 
بعياله وأهله، وأخذ منه الربدة والقضيب واخلامت، فطلب املستعني أن يكون مقامه مبكة، فمنع من التوجه إِىل مكة، 

ختار املقام بالبصرة، فوكل به مجاعة، واحندر إِىل واسط، مث أمر املعتز بقتل املستعني، وكتب إىل أمحد بن طولون فا
بقتل املستعني، فامتنع أمحد بن طولون عن قتله، وسار أمحد بن طولون باملستعني إِىل القاطول وسلمه إِىل احلاجب 

فأمر بدفنه، وكانت مدة خالفة املستعني إِىل أن خلع . ىل املعتزسعيد بن صاحل، فضربه سعيد حىت مات، ومحل رأسه إِ
  .ثالث سنني وتسعة أشهر وكسراً، وكان عمره أربعاً وثالثني سنة

ويف هذه السنة عقد لعيسى بن الشيخ علي الرملة، فأنفذ له نائبا عليها يسمى أبا املعتز، وهذا عيسى شيباين وهو 
ساس بن مرة بن ذهل بن شيبان، فلما كان من فتنة األتراك ما كان عيسى بن الشيخ بن السليك من ولد ج

بالعراق، تغلب ابن الشيخ املذكور على دمشق وأعماهلا، وقطع ما كان حيمل من الشام إىل اخلليفة، واستبد 
  .باألموال

  .صحيحوفيها تويف حممد بن بشار، وحممد بن املثىن الزمن البصريان ومها من مشايخ البخاري ومسلم يف ال
مث دخلت سنة ثالث ومخسني ومائتني يف هذه السنة شغبت اجلند بسبب طلب رزق أربعة أشهر، فلم جيبهم وصيف 

  .إِىل ذلك، فوثبوا على وصيف وقتلوه، فجعل املعتز كل ما كان إِىل وصيف إِىل بغا الشرايب
ك يعقوب الصفّار هراة وبوشنج، ويف هذه السنة مل. ويف هذه السنة مات حممد بن عبد اهللا بن طاهر بن احلسني

  .وعظم أمره، وهابه أمري خراسان وغريه
يف هذه السنة قتل بغا الشرايب الصغري، حتت الليل، وكان بغا قد خرج من بني . مث دخلت سنة أربع ومخسني ومائتني

فأمرهم بقتله،  أصحابه وجنده، ومعه خادمان له، وقصد الركوب يف زورق، فأعلم املتوكلون باجلسر املعتز خبربه،
  .فقتلوه ومحلوا رأسه إِىل املعتز

ويف هذه السنة يف مجادى اآلخرة، تويف علي اهلادي؛ وعلي التقي وهو أحد األئمة اإلثين عشر عند اِإلمامية، وهو 
علي الزكي بن حممد اجلواد املقدم ذكره يف سنة عشرين ومائتني، وكان علي املذكور قد سعى به إِىل املتوكل، أن 

ده كتباً وسالحاً، فأرسل املتوكل مجاعة من األتراك، وهجموا عليه ليالً على غفلة، فوجدوه يف بيت مغلق، وعليه عن
مدرعة من شعر، وهو مستقبل القبلة يترمن بآيات من القرآن، يف الوعد والوعيد، ليس بينه وبني األرض بساط إِال 

وكل يستعمل الشراب، ويف يده الكأس، فلما رآه املتوكل الرمل، واحلصا، فحمل على هيئته إِىل املتوكل، واملت
يا أمري املؤمنني ما خامر حلمي ودمي قط، فاعفين منه، فأعفاه، : أعظمه، وأجلسه إىل جانبه، وناوله الكأس، فقال

  :فأنشده. ال بد من ذلك: فقال املتوكل. إِين لقليل الرواية للشعر: فقال. أنشدين شعراً: وقال
  غلَب الّرجالُ فما أغنتُهمُ القلَلُ... األجبال حترسهم  باتوا على قلل

  فأَوَدعوا ُحفراً يا بئس ما نزلوا... واسُتزلوا بعد عزٍ َعْن معاقِلهِم 
  أين األسرة والتيجانُ واحللل... ناداُهُم صارٌخ من بعدما قَربوا 
  مْن دوهنا ُتضرب األستار والكللُ... أين الوجوُه اليت كانت ُمنعَّمة 

  تلكَ الوجوُه عليها الدود يقتَتلُ... أفصَح القُرب عنهمْ حني ساءهلم ف



  فأصبحوا بعد طولِ األكل قد أكلوا... قد طال ما أكلوا دهراً وما شربوا 
نعم، أربعة آالف دينار، فدفعها إِليه : يا أبا احلسن، أعليك دين؟ قال: فبكى املتوكل، مث أمر برفع الشراب وقال

مكرماً، وكانت والدة علي املذكور، يف رجب سنة أربع عشرة ومائتني، وقيل ثالث عشرة، وتويف ورده إِىل منزله 
خلمس بقني من مجادى اآلخرة، من هذه السنة، أعين سنة أربع ومخسني ومائتني، بسرمن رأى، ويقال لعلي املذكور، 

ذكور عاشر األئمة االثين عشر، العسكري لسكناه بسرمن رأى يقال هلا العسكري، لسكىن العسكر هبا، وعلي امل
وهو والد احلسن العسكري، واحلسن العسكري هو حادي عشر األئمة االثين عشر، وهو احلسن بن علي الزكي 
املذكور بن حممد اجلواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي زين العابدين 

  .دم ذكرهم، رضي اهللا عنهم أمجعنيبن احلسن بن علي بن أيب طالب، املق
وكانت والدة احلسن العسكري املذكور، يف سنة ثالثني ومائتني، وتويف يف سنة ستني ومائتني يف ربيع األول، وقيل 

يف مجادى األوىل، بسرمن رأى، ودفن إِىل جانب أبيه علي الزكي املذكور، واحلسن العسكري املذكور، هو والد 
سرداب، وحممد املنتظر املذكور هو ثاين عشر األئمة االثين عشر، على رأى اِإلمامية، ويقال حممد املنتظر، صاحب ال

دخل السرداب : وولد املنتظر املذكور، يف سنة مخس ومخسني ومائتني، والشيعة يقولون. له القائم، واملهدي، واحلجة
عمره حينئذ تسع سنني، وذلك يف سنة مخس  يف دار أبيه، بسرمن رأى، وأمه تنظر إِليه، فلم يعد خيرج إِليها، وكان

  .وستني ومائتني، وفيه خالف
  .ويف هذه السنة ويل أمحد بن طولون على مصر. وفيها تويف أمحد بن الرشيد، وهو عم الواثق

مث دخلت سنة مخس ومخسني ومائتني يف هذه السنة استوىل يعقوب بن الليث الصفّار على كرمان، مث استوىل 
س، ودخل يعقوب الصفار إِىل شرياز، ونادى باألمان وكتب إِىل اخلليفة بطاعته، وأهدى له هدية بالسيف على فار

  .جليلة، منها عشرة بازات بيض، ومائة َمن من املسك
خلع املعتز وموته ويف هذه السنة، يف يوم األربعاء لثالث بقني من رجب، خلع املعتز بن جعفر، املتوكل بن حممد 

لرشيد، واختلف يف اسم املعتز، فقيل حممد، وقيل الزبري، ويكىن أبا عبد اهللا، وقيل كنيته غري املعتصم بن هارون ا
ذلك، ومولده، بسرمن رأى، يف ربيع اآلخر، سنة اثنتني وثالثني ومائتني، وأمه أم ولد، تدعى قبيحة، ولليلتني خلتا 

يكن عند املعتز مال يعطيهم، فنزلوا معه  أن األتراك طلبوا أرزاقهم، فلم: من شعبان ظهر موته، وكان سبب ذلك
فاتفق األتراك واملغاربة . ما عندي شيء: إِىل مخسني ألف دينار فأرسل املعتز وسأل أمه قبيحة يف ذلك، فقالت

قد شربت أمس دواء، وقد أفرط يف العمل، : اخرج إلينا، فقال: والفراعنة، على خلع املعتز، فصاروا إىل بابه، فقالوا
ال بد من االجتماع، فليدخل بعضكم إِيلّ، فدخل إِليه مجاعة منهم، فجروا املعتز برجله إِىل باب احلجرة فإِن كان 

وضربوه بالدبابيس، وخرقوا قميصه، وأقاموه يف الشمس، فكان يرفع رجال ويضع أخرى لشدة احلر، وبقي بعضهم 
اضي ومجاعة، فأشهدوهم على خلعه، مث يلطمه وهو يتقي بيده، وأدخلوه حجرة، وأحضروا ابن أيب الشوارب الق

سلموا املعتز إِىل من يعذبه، ومنعوه الطعام والشراب ثالثة أيام، مث أدخلوه سرداباً، وجصصوه عليه، فمات ودفنوه 
وكانت خالفته من لدن بويع بسامراء، إِىل أن خلع، أربع سنني وسبعة أشهر إال سبعة أيام، . بسامراء مع املنتصر
  .عاً وعشرين سنة، وثالثة وعشرين يوماً، وكان أبيض، أسود الشعروكان عمره أرب
  خالفة املهتدي

وهو رابع عشرهم، ويف يوم األربعاء لثالث بقني من رجب، من هذه السنة، بويع حملمد بن الواثق باخلالفة، ولقب 
  .املهتدي باهللا، وكنيته أبو عبد اهللا، وأمه روّمية امسها قرب



ن، ظهرت قبيحة أم املعتز، وكانت قد اختفت ملا قتل ابنها، وكان لقبيحة أموال عظيمة ويف هذه السنة يف رمضا
ببغداد، وكان هلا مطمور حتت األرض ألف ألف دينار، ووجد هلا يف سفط قدر مكوك زمرد، ويف سفط آخر مقدار 

ه إىل صاحل بن ونبش ذلك كله، ومحل مجيع. مكوك لؤلؤ، ويف سفط مقدار كيلجة ياقوت أمحر، ال يوجد مثله
قبح اهللا قبيحة، عرضت ابنها للقتل، ألجل مخسني ألف دينار، وعندها هذه األموال كلها، : وصيف، فقال صاحل

مث سارت قبيحة إِىل مكة، فكانت تدعو . وكان املتوكل قد مساها قبيحة، حلسنها ومجاهلا كما يسمى األسود كافور
وقتل ولدي، وأخذ مايل، وغربين عن بلدي، وركب  هتك ستري،: بصوت عال على صاحل بن وصيف وتقول

  .الفاحشة مين
ظهور صاحب الزنج يف هذه السنة كان أول خروج صاحب الزنج، وهو علي بن حممد بن عبد الرحيم، ونسبه يف 
عبد القيس، فجمع إِليه الزنج الذين كانوا يسكنون السباخ، يف جهة البصرة، وادعى أنه علي بن حممد بن أمحد بن 

وملا صار له َجْمع عرب دجلة ونزل الديناري، وكان . سى بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالبعي
صاحب الزنج املذكور قبل ذلك، متصالً حلاشية املنتصر يف سامراء، ميدحهم ويستمنحهم بشعره، مث إِنه شخص من 

علويني، كما ذكر وأقام يف اإلحساء، مث صار إِىل سامراء سنة تسع وأربعني ومائتني إِىل البحرين، فادعى نسبته يف ال
وخرج يف هذه السنة أعين سنة مخس ومخسني ومائتني، واستفحل أمره، وبث . البصرة يف سنة أربع ومخسني ومائتني
ويف هذه السنة تويف خفاجة بن سفيان أمري صقلية، ووىل بعده ابنه حممد، . أصحابه مييناً ومشاالً لِإلغارة والنهب

ا تويف حممد بن كرام صاحب املقالة يف التشبيه، وكان موته بالشام، وهو من سجستان، وفيها تويف عبد اهللا بن وفيه
وفيها تويف أبو عثمان عمرو . عبد الرمحن الداراين صاحب املسند، تويف يف ذي احلجة، وعمره مخس وسبعون سنة

نادر النادرة، خالط اخللفاء ونادمهم، أخذ العلم بن حبر اجلاحظ، صاحب التصانيف املشهورة، وكان كثري اهلزل، 
عن النظام املتكلم، وكان اجلاحظ قد تعلق بأسباب ابن الزيات، فلما قتل ابن الزيات، قيد اجلاحظ وسجن، مث 

ذُكرت للمتوكل لتعليم ولده، فلما مثلت بني يديه بسامراء، استبشع منظري، فأمر يل بعشرة : قال اجلاحظ. أُطلق
كتاب البيان والتبيني، مجع فيه بني املنثور واملنظوم، وكتاب : وصنف اجلاحظ كتباً كثرية منها. وصرفين آالف درهم

دخلت على : احليوان، وكتاب الغلمان، وكتاب يف الفرق اإلسالمية، وكان جاحظ العينني كامسه، قال املربد
نشر ما أحس به ونصفه اآلخر كيف يكون من نصفه مفلوج؟ لو : كيف أنت؟ فقال: اجلاحظ يف مرضه فقلت

  :منقرٌس، لو طار الذباب به آمله، وقد جاوز التسعني، مث أنشد
  كما قد كنت أيام الشبابِ... أترجو أن تكون وأنت شيخ 

  دريٌس كاجلديد من الثيابِ... لقد كذبتكَ نفسَك ليَس ثوٌب 
مة كاحلائط، حميطة به، وهو جالس وقد روي أن موته كان بوقوع جملدات عليه، وكان من عادته أن يصفها قائ

  .إِليها، وكان عليالً فسقطت عليه فقتلته، يف حمرم هذه السنة
مث دخلت سنة ست ومخسني ومائتني يف هذه السنة، مجع موسى بن بغا أصحابه لقتل صاحل بن وصيف، فهرب صاحل 

  .واختفى، مث ظفر به موسى فقتله
رجب، ُخلع حممد املهتدي بن هارون الواثق بن املعتصم، وتويف خلع املهتدي وموته يف هذه السنة، يف منتصف 

الثنيت عشرة ليلة بقيت منه، وكان سببه أنه قصد قتل موسى بن بغا، وكان موسى املذكور معسكراً قبالة بعض 
أن يقتل موسى بن بغا، ويصري موضعه، فأطلعَ  -كان من مقدمي الترك  -اخلوارج، وكتب بذلك إِىل بابكيال، 

يال موسى على ذلك، فاتفقا على قتل املهتدي، وسارا إِىل سامراء، ودخل بابكيال إىل املهتدي، فحبسه املهتدي بابك



وقتله، وركب لقتال موسى، ففارقت األتراك الذي كانوا مع املهتدي عسكر املهتدي، وصاروا مع أصحاهبم 
سوا خصيتيه، ليصفعوه، فمات، ودفن األتراك مع موسى، فضعف املهتدي وهرب، ودخل بعض الدور، فأُمسك ودا

وكانت خالفة املهتدي أحد عشر شهراً ونصفاً، وكان عمره مثانياً وثالثني سنة، وكان املهتدي أمسر . مبقربة املنتصر
عظيم البطن، قصرياٌ طويل اللحية، ومولده بالقاطول وكان ورعاً كثري العبادة، قصد أن يكون يف بين العباس مثل 

  .زيز يف بين أميةعمر بن عبد الع
  خالفة املعتمد على اهللا

وهو خامس عشرهم، ملا خلع املهتدي وقُتل، أخرج كرباء الدولة، أبا العباس أمحد بن املتوكل من احلبس، وبايعه 
  .الناس باخلالفة، ولقب املعتمد على اهللا، واستوزر عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان

وقتل من أهلها خلقاً كثرياً وأحرقها، وكانت مبنية بالساج، . ةويف هذه السنة ملك صاحب الزنج األبله عنو
، وفيها عزل عيسى بن الشيخ فأسرعت النار فيها، مث استوىل على عبادان باألمان مث استوىل على األهواز بالسيف

عن الشام، وكان قد استوىل عليه، وقطع احلمل عن بغداد، كما ذكرنا، فعقد لعيسى على أرمينية، ووىل أماجور 
الشام، فسار واستوىل عليه، بعد أن جرى بينه وبني أصحاب عيسى قتال شديد، انتصر فيه أماجور واستقر أمرياً 

  .بالشام
ام حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي صاحب املسند الصحيح، الذي هو الدرجة العالية يف ويف هذه السنة تويف اإلم

الصحة، املتفق على تفضيله واألخذ منه، والعمل به، ورحل يف طلب احلديث إِىل األمصار، وكان مولده سنة أربع 
الكتاب، ابن عشر سنني،  أِهلمت حفظ احلديث وأنا يف: قال البخاري. وتسعني ومائة لثالث عشرة خلت من شوال

فلما بلغت مثاين عشرة سنة صنفت قضايا الصحابة والتابعني وأقاويلهم، وصنفت كتاب التاريخ، إِذ ذاك، عند قرب 
  .أخرجت الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث، وما أدخلت فيه إِال ما صح: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ديث إىل مائة حديث، فقلبوا متوهنا وأسانيدها، ووضعوا عشرة أنفس، فأورد وورد مرة إِىل بغداد، فعمد أهل احل

أما احلديث : فلما فرغوا قال. ال أعرفه: واحد بعد آخر األحاديث املذكورة، والبخاري يقول يف كل حديث منها
  .األول فهو كذا، ورده إِىل حقيقته، وأما الثاين فهو كذا، حىت ذكرها عن آخرها على حقيقتها

قع بني البخاري وأمري خبارى وامسه خالد وحشة، فدّس خالد من قال إن البخاري يقول خبلق األفعال للعباد، وو
وخبلق القرآن فتربأ البخاري من ذلك وأنكره، وعظم عليه فارحتل، ونزل عند بعض أقاربه، بقرية من قرى مسرقند 

  .ه السنةعلى فرسخني منها، امسها خرشك فمات هبا ليلة عيد الفطر من هذ
ويف هذه السنة . مث دخلت سنة سبع ومخسني ومائتني، فيها أخذ الزنج البصرة، وقتلوا هبا كل من وجدوه، وخربوها

. ملك يعقوب الصفار بلخ، مث سار إىل كابل، فاستوىل عليها، وأرسل هدية إِىل اخلليفة، وفيها أصنام من تلك البالد
احب طربستان جرجان وملكها وفيها قُتل حممد بن خفاجة أمري ويف هذه السنة قصد احلسن بن زيد العلوي ص

صقلية، قتله خَدمه كما تقدم ذكره سنة سبع وأربعني ومائتني، واستعمل حممد بن أمحد األغليب صاحب إِفريقية على 
  .وفيها تويف العباس بن الفرج الرياشي اللغوي. صقلية أمحد بن يعقوب

  . هذه السنة أرسل املعتمد أخاه املوفق، أبا أمحد إِىل قتال الزنجمث دخلت سنة مثان ومخسني ومائتني يف

وفيها تويف حممد . مث دخلت سنة تسع ومخسني ومائتني يف هذه السنة استوىل يعقوب الصفار على نيسابور وملكها
د بن موسى بن شاكر، أحد األخوة الثالثة الذين ينسب إِليهم جيل بين موسى املشهورين، واسم أخويه أمح



واحلسني، وكان هلم مهم عالية يف حتصيل العلوم القدمية، وكان الغالب عليهم اهلندسة واحليل واملوسيقى، وملا بلغ 
املأمون من كتب األوائل أن ثور األرض أربعة وعشرون ألف ميل، أراد حتقيق ذلك، فأمر بين موسى املذكورين 

صحراء سنجار ووطاة الكوفة، فأرسل معهم املأمون مجاعة بتحرير ذلك، فسألوا عن األراضي املتساوية، فأخربوا ب
يثق إِىل أقواهلم، فساروا إِىل صحراء سنجار؛ وحققوا ارتفاع القطب الشمايل، وضربوا هناك وتداً، وربطوا فيه حبالً 

يف  طويالً ومشوا إِىل اجلهة الشمالية على االستواء، من غري احنراف حسب اإلمكان، وبقي كلما فرغ حبل نصبوا
األرض وتداً آخر؛ وربطوا فيه حبالً آخر كفعلهم األول، حىت انتهوا كذلك إِىل موضع قد زاد فيه ارتفاع القطب 

الشمايل املذكور درجة حمققة، ومسحوا ذلك القدر، فكان ستة وستني ميالً، وثلثي ميل، مث وقفوا عند موقفهم 
من غري احنراف، وفعلوا ما شرحناه، حىت انتهوا إِىل موضع األول، وربطوا يف الوتد حبال، ومشوا إِىل جهة اجلنوب 

قد احنط فيه ارتفاع القطب الشمايل درجة، ومسحوا ذلك القدر، فكان ستة وستني ميال وثلثي ميل، مث عادوا إِىل 
لوا املأمون وأخربوه بذلك، فأراد املأمون حتقيق ذلك يف موضع آخر، فصريهم إِىل أرض الكوفة، فساروا إِليها وفع

كما فعلوا يف أرض سنجار، فوافق احلسابان، وعادوا إِىل املأمون، فتحقق صحة ذلك، وصحة ما نقل من كتب 
األوائل، ملطابقة ما اعتربه، مث ضربوا األميال املذكورة يف ثالمثائة وستني، وهي درج الفلك، فكان احلاصل أربعة 

ونقل غريه من املؤرخني أن الذي وجد يف أيام . لكانكذا نقله ابن خ: أقول. وعشرين ألف ميل، وهو دور األرض
املأمون حلّصة الدرجة ستة وستون ميالً وثلثا ميل، وهو غري صحيح، فإِن ذلك هو حلصة الدرجة على رأي القدماء 

  .وأما يف أيام املأمون فإنه وجد حصة الدرجة ستة ومخسني ميالً، وقد حتقق ذلك يف علم اهليئة
وفيها تويف مالك بن . ائتني فيها قتلت العرب منجور وايل محص، واستعمل عليها بكتمرمث دخلت سنة ستني وم

وفيها تويف احلسن بن علي بن حممد بن . طوق الثعليب بالرحبة، وهو الذي بناها والذي تنسب إِليه فيقال رحبة مالك
عنه، وهو املعروف علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا 

وهو والد حممد املنتظر من سرداب سرمن رأى . بالعسكري، وهو أحد األئمة االثين عشر، على مذهب اِإلمامية
وفيها تويف . على زعمهم، وكان مولده سنة اثنتني وثالثني ومائتني حسبما تقدم ذكره، يف سنة أربع ومخسني ومائتني

وفيها تويف حنني بن إسحاق، الطبيب . من أصحاب الشافعي البغداديني احلسن بن الصباح الزعفراين الفقيه، وهو
العبادي، وهو الذي نقل كتب احلكماء اليونانيني إِىل العربية، وكان عاملاً هبا، وهو الذي عّرب كتاب إِقليدس، 

من حتتها هذه وكتاب بطليموس اجملسطي وأصلحهما، ونقحهما، والعَبادي بكسر العني املهملة وفتح الباء املوحدة 
النسبة إِىل عباد احلرية، وهم عدة بطون من قبائل شىت، نزلوا احلرية، وكانوا نصارى، ينسب إِليهم خلق كثري، منهم 

  .عدي بن زيد العبادي
  مث دخلت سنة إِحدى وستني ومائتني والية نصر بن أمحد الساماين

  ما وراء النهر، وابتداء أمر الساماين

نصر بن أمحد بن أسد بن سامان أخذه بن جثمان بن طغاث بن نوشرد بن هبرام جوبني، وهو  يف هذه السنة اسُتعملَ
هبرام جوبني الذي ذكر يف أخبار كسرى برويز، وكان ألسد بن سامان أربعة أوالد هم نوح، وأمحد، وحيىي، 

د بن سامان، األربعة وإلياس، وكانوا يف خراسان حني توىل عليها املأمون بن الرشيد، فأكرم املأمون أوالد أس
وملا رجع املأمون من خراسان إىل العراق، استخلف على خراسان غسان بن عباد، . املذكورين، وقّدمهم واستعملهم

فوىل غسان املذكور؛ أمحد بن أسد فرغانة، يف سنة أربع ومائتني، وحيىي بن أسد الشاش مع أسرشة ووىل إِلياس بن 
، وملا توىل طاهر بن احلسني على خراسان، أقرهم على هذه األعمال، حسبما أسد هراة، ووىل نوح بن أسد مسرقند



كان قد والهم غسان بن عباد عليه، مث مات نوح ابن أسد مث مات بعده إلياس هبراة، فاستقر على عمله ابنه حممد 
د، مث مات أمحد وكان ألمحد بن أسد سبعة بنني، وهم نصر ويعقوب وحيىي وأسد وإمساعيل وإسحاق ومحي. بن إِلياس

يف هذه . بن أسد، فاستخلف ابنه نصراً على أعماله، وكان إِمساعيل ابن أمحد خيدم أخاه نصراً، فواله نصر خبارى
  .السنة، أعين سنة إحدى وستني ومائتني

مث بعد ذلك، سعت السعاة بني نصر وأخيه إمساعيل، فأفسدوا ما بينهما، حىت اقتتال سنة مخس وسبعني ومائتني، 
فر إِمساعيل بأخيه نصر، فلما محل إِليه، ترجل له إمساعيل وقبل يده، ورده إِىل موضعه، واستمر إِمساعيل ببخارى، فظ

وكان إِمساعيل رجال خرياً حيب أهل العلم وُيكرمُهم، فلذلك دام ملكه وملك أوالده، وطالت أيامهم على ما 
ة على أمحد بن طولون، فجهز إليهم جيشاً، فحاصروا ويف هذه السنة عصى أهل برق. سنذكره إِن شاء اهللا تعاىل

  .برقة، وفتحوها، وقبضوا على مجاعة من رؤسائهم
وكانت . ويف هذه السنة تويف حممد بن أمحد بن حممد بن إِبراهيم بن األغلب صاحب إِفريقية، يف مجادى األوىل

د بن حممد، مث سار إِبراهيم بن أمحد بن وتوىل بعده أخوه إبراهيم بن أمح. واليته عشر سنني ومخسة أشهر ونصفاً
حممد إِىل صقلية، وفتح الفتوحات العظيمة، وجاهد يف اهللا حق جهاده، وتويف إبراهيم بالذرب ليلة السبت، إلحدى 
عشرة بقيت من ذي القعدة، سنة تسع ومثانني ومائتني بصقلية، رمحه اهللا تعاىل، وجعل يف تابوت، ومحل إِىل إِفريقية، 

  .لقريوان، وكانت واليته مخساً وعشرين سنة، وكان له فطنة عظيمة، وتصدق جبميع مالهودفن با
ويف هذه السنة تويف احلسن بن عبد امللك بن أيب الشوارب، قاضي القضاة، وهو من ولد عتاب بن أَسيد، الذي 

الياء املثناة من حتتها مث  واله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة، أسيد بفتح اهلمزة وكسر السني املهملة وسكون
  .دال مهملة

وفيها تويف أبو يزيد البسطامي الزاهد، وامسه طيفور بن عيسى بن سروبيان، وكان سروبيان جموسياً فأسلم ويف هذه 
. رحل إِىل األمصار لسماع احلديث. السنة تويف أبو احلسني مسلم ابن احلجاج النيسابوري صاحب املسند الصحيح

هذا املسند الصحيح من ثالث مائة ألف حديث مسموعة، وملا قدم البخاري إِىل نيسابور الزمه  صنفت: قال مسلم
دعين أُقتل : وقال مسلم للبخاري. مسلم، وملا وقعت للبخاري مسألة خلق اللفظة انقطع الناس عنه إِال مسلماً

  .رجليك يا أستاذ األستاذين، وسيد احملدثني، وطبيب احلديث
 وستني ومائتني يف هذه السنة، أرسل اخلبيث صاحب الزنج، جيشاً إِىل جهة بطايح واسط، مث دخلت سنة اثنني

  .وفيها مات عمر بن شيبة. فقتلوا وسبوا وأحرقوا
  .مث دخلت سنة ثالث وستني ومائتني يف هذه السنة، استوىل يعقوب الصفار على األهواز

ور مقطع دمشق، وسار أمحد بن طولون من مصر إىل مث دخلت سنة أربع وستني ومائتني يف هذه السنة مات أماج
دمشق، مث إِىل محص، مث إِىل محاة، مث إِىل حلب، فملكها مجيعها، مث سار أمحد بن طولون إِىل إنطاكية، ودعا سيما 
 الطويل أمري إنطاكية إِىل الدخول يف طاعته، فأىب، فقاتله أمحد وملك إنطاكية عنوة، وقاتل سيما قتاالً شديداً حىت

  .قتل، مث رحل أمحد إِىل طرسوس، وعزم على املقام هبا للجهاد، فغال هبا السعر وقلّ القوت، فرجع إِىل الشام

ويف هذه السنة خرج بالصني خارجي جمهول النسب واالسم وعظيم مجعه، فقصد مدينة خانقو من الصني، 
لنصارى، واليهود، واجملوس، وغريهم من وحصرها، وهي حصينة، وهلا هنر عظيم، وهبا عامل كثري من املسلمني، وا

أهل الصني، ففتحها عنوة، وقتل من أهلها ما ال حيصى، واستوىل على شيء كثري من بالد الصني، مث عدم اخلارجي 
  .املذكور يف حرب ملك الصني، واهنزمت أصحابه فلم جيتمع بعد ذلك



  .ريقية من بناء مدينة رقادة، وانتقل إِليها وسكنهاويف هذه السنة فرغ إِبراهيم بن أمحد بن حممد األغليب صاحب إِف
  .وكان قد ابتدى يف بنائها سنة ثالث وستني ومائتني

وفيها تويف يف مصر يونس بن . وفيها مات أبو إبراهيم الزين صاحب الشافعي. ويف هذه السنة ماتت قبيحة أم املعتز
عني ومائة، وكان يهوى يونس املذكور عبد األعلى بن موسى أحد أصحاب الشافعي، وكان مولده سنة سب

  .للشافعي
  فتول أنَت مجيع أمرْك... ما حك جلدَك مثل ظفرْك 

  فاقْصْد ملعترٍف بقدرِْك... وإذا قَصدَت حلاجٍة 
  .يف أمر دينك ودنياك، فالزمه. رضى الناس غاية ال تدرك، فانظر ما فيه صالح نفسك: مسعت الشافعي يقول: وقال

تاريخ مصر املشهور، هو ولد يونس املذكور، وهو عبد الرمحن بن أمحد بن يونس بن عبد وعبد الرمحن، مؤلف 
  .األعلى املذكور

مث دخلت سنة مخس وستني ومائتني فيها دخل الزنج النعمانية، وسبوا وأحرقوها، مث صاروا إِىل جرجرايا، ودخل 
  .أهل السواد بغداد

الليث الصفار، تاسع عشر شوال، جبنديسابور، من كور  موت يعقوب الصفار ويف هذه السنة، مات يعقوب بن
األهواز، وكانت علته القولنج، فوصف له احلكماء احلقنة، فلم حيتقن، وكان املعتمد قد أرسل إِليه رسوال، وكتاباً 

قل : يستمليه، ويعقوب مريض، فأحضر الرسول وجعل عنده سيفاً، ورغيفاً من اخلشكار، وبصال، وقال الرسول
ة إِن مت، فقد استراح مين واسترحت منه، وإنْ عوفيت، فليس بيين وبينه إِال هذا السيف، وإنْ كسرين للخليف

  .وأفقرين، عدت إِىل أكل هذا اخلبز والبصل
وكان يعقوب قد افتتح الرُخج، وقتل ملكها، وأسلم أهلها على يده، وكان ملك الرخج جيلس على سرير ذهب، 

وصحب يف . حازماً عاقالً، وكان يعمل الصفر يف مبتدأ أمره، فقيل له الصفار لذلك ويدَّعي اإلِهلية، وكان يعقوب
حداثته رجالً من أهل سجستان، كان مشهوراً بالتطوع يف قتال اخلوارج، يقال له صاحل بن النضر الكناين، مث هلك 

وكان درهم غري ضابط  صاحل املذكور، فتوىل مكانه درهم بن احلسني، فصار يعقوب مع درهم كما كان مع صاحل،
ألمور العسكر، فلما رأى أصحاب درهم ضعفه وعجزه، اجتمعوا على يعقوب بن الليث الصفار املذكور، وملكوه 

أمرهم، فلما تبني ذلك لدرهم مل ينازعه، وسلم األمر إِليه، فاستبد يعقوب باألمر، وقويت شوكته، واستوىل على 
  .ن السننيالبالد، على ما تقدم ذكره، يف مواضعه، م

وملا مات يعقوب، قام باألمر بعده أخوه عمرو بن الليث، وكتب إِىل اخلليفة بطاعته، فواله املوفق خراسان وأصفهان 
ويف هذه السنة تويف إِبراهيم بن هاين بن إسحاق . وسجستان والسند وكرمان، وسري إِليه اخللع مع الوالية

  .النيسابوري، وكان من األبدال
ويف هذه السنة كان . وستني ومائتني يف هذه السنة قتل أهل محص عاملهم، عيسى الكرخي مث دخلت سنة ست

الناس يف البالد اليت حتت حكم اخلليفة يف شدة عظيمة، بسبب تغلب القواد واألجناد على األمر، لقلة خوفهم، 
يفة املعتمد واشتغاله بغري تدبري وأمنهم من اإلنكار على ما يفعلونه، الشتغال املوفق بقتال صاحب الزنج، ولعجز اخلل

  .اململكة
مث دخلت سنة سبع وستني ومائتني يف هذه السنة كان بني املوفق أخي اخلليفة، وبني اخلبيث صاحب الزنج حروب 

كثرية يطول شرحها، وكشف الزنج عن األهواز، واستوىل عليها، مث سار املوفق إِىل مدينة صاحب الزنج، وكان قد 



ما يكون، وّمساها املختارة، وحاصرها املوفق، فخرج أكثر أهلها إليه باألمان، وضعف الباقون عن حصنها إىل غاية 
  .حفظها، فسلموها باألمان

  .ويف هذه السنة ويل صقلية احلسن بن العباس، فبث السرايا إِىل كل ناحية
ؤ غالم أمحد بن طولون على مث دخلت سنة مثان وستني ومائتني وسنة تسع وستني ومائتني يف هذه السنة حالف لؤل

مواله أمحد بن طولون، وكان يف يد لؤلؤ حلب ومحص وقنسرين وديار مضر من اجلزيرة، وكاتب املوفق يف املسري 
  .إليه، مث سار إِليه

ويف هذه السنة أمر املعتمد بلعن أمحد بن طولون على املنابر، لكونه قطع خطبة املوفق وأسقط امسه من الطرز، وإمنا 
ملعتمد بذلك مكرهاً، ألن هواه كان مع ابن طولون، ومل يكن للمعتمد من األمر شيء، بل األمر ألخيه املوفق، أمر ا

وكان املعتمد قد قصد اللحوق بأمحد بن طولون مبصر، لينجده على أخيه املوفق، وسار عن بغداد ملا كان أخوه 
القواد الذين كانوا صحبة املعتمد، وأرسلهم إِىل مشتغالً يف قتال الزنج، فأمسك إِسحاق بن كنداج عامل املوصل 

  .بغداد، وتقدم إِىل املعتمد بالَعود، فلم ميكنه خمالفته بعد إِمساك قواده، فرجع إِىل سامراء
مث دخلت سنة سبعني ومائتني يف هذه السنة قتل صاحب الزنج لعنه اهللا بعد قتل وغَرقِ غالب أصحابه، وقُطع رأسه، 

وكثر ضجيج الناس بالتحميد، ورجع املوقف إِىل موضعه، والرأس بني يديه، وأتاه من الزنج وطيف به على رمح، 
عامل كثري يطلبون األمان، فأمنهم، مث بعث برأس اخلبيث إِىل بغداد، وكان خروج صاحب الزنج يوم األربعاء، ألربع 

صفر، سنة سبعني ومائتني، فكانت  بقني من رمضان، سنة مخس ومخسني ومائتني، وقتل يوم السبت لليلتني خلتا من
  .أيامه أربع عشرة سنة وأربعة أشهر وستة أيام

ويف هذه السنة تويف احلسن بن زيد العلوي، صاحب طربستان، يف رجب، وكانت واليته تسع عشرة سنة ومثانية 
  .أشهر وكسراً، وويل مكانه أخوه حممد بن زيد
ن طولون، صاحب مصر والشام، بعد مسريه إِىل طرسوس، وفاة أمحد بن طولون ويف هذه السنة تويف أمحد ب

ورجوعه منها، وملا وصل إِىل إنطاكية، قُدم له لنب جاموس، فأكثر منه، فأصابه منه ختمة، واتصلت به حىت صار منها 
 ذرب، حىت مات، وكانت إِمارته حنو ست وعشرين سنة، وكان حازماً عاقالً، وهو الذي بىن قلعة يافا، ومل يكن هلا

قبل ذلك قلعة، وبىن بني مصر والقاهرة اجلامع املعروف به، وهو جامع عظيم مشهور هناك، ووىل بعده ابنه 
  .مخارويه

ويف هذه السنة تويف حممد بن إِسحاق بن جعفر الصاغاين، وداود بن علي األصفهاين، إِمام أصحاب الظاهر، وكان 
رعاً زاهداً، ومسي هو وأصحابه بأهل الظاهر، ألخذهم بظاهر اآلثار مولده سنة اثنتني ومائتني، وكان إِماماً َمجتهداً و

واألخبار، وإعراضهم عن التأويل، وكان داود ال يرى القياس يف الشريعة، مث اضطر إِليه، فسماه دليالً، وله أحكام 
ل والترضي، الشرب خاصة يف آنية الذهب والفضة حرام، وجيوز األك: خالف فيها األئمة األربدة، منها أنه قال

الذي يشرب يف آنية الذهب والفضة، إِمنا : " وغريمها من االنتفاعات هبا، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، إِمنا قال
  .وله مثل ذلك كثري" جيرجر يف بطنه، نار جهنم 

ويه بن أمحد مث دخلت سنة إِحدى وسبعني ومائتني يف هذه السنة جرت وقعة بني ابن املوفق، وهو املعتضد، وبني مخار
آخرها أن املعتضد اهنزم هو وأصحابه، وكانت الوقعة بني دمشق والرملة، واهنزم مخارويه . بن طولون صاحب مصر

  .إِىل حدود مصر، وثبت عسكره، ومل يعلموا هبزميته، واهنزم املعتضد، ومل يعلم هبزمية مخارويه
ني يف هذه السنة تويف حممد بن عبد الرمحن بن احلكم مث دخلت سنة اثنتني وسبعني ومائتني وسنة ثالث وسبعني ومائت



وكان عمره حنو مخس وستني سنة، وكانت واليته أربعاً وثالثني . بن هشام األموي، صاحب األندلس، سلخ صَفَر
ألنه توىل يف سنة مثان وثالثني ومائتني، وخلف ثالثة وثالثني ذكراً، ملا مات ويلَ بعده ابنه . سنة وأحد عشر شهراً

وفيه هذه السنة مات أبو داود سليمان بن األشعث . ملنذر بن حممد، وبويع له بعد موت أبيه بثالث ليالا
السجستاين، صاحب كتاب السنن، وفيها تويف خالد بن أمحد السدوسي، وكان أمري خراسان، وقصد احلج، فقبض 

ري صاحب الصحيح من خبارى، فدعا عليه املعتمد وحبسه، فمات يف احلبس يف هذه السنة، وهو الذي أخرج البخا
  .عليه البخاري، فأدركته الدعوة

وكان إِماماً يف . وفيها تويف احلافظ حممد بن يزيد بن ماجة القويين املشهور، مصنف كتاب السنن يف احلديث
فسري احلديث، عارفاً بعلومه، ومجيع ما يتعلق به، ارحتل إِىل العراق والشام ومصر والري، لطلب احلديث، وله ت

  .وكتابه يف احلديث أحد الكتب الستة الصحاح، والدته سنة تسع ومائتني. العظيم، وتاريٌخ أحسَن فيه
مث دخلت سنة أربع وسبعني ومائتني، وسنة مخس وسبعني ومائتني يف هذه السنة قبض املوفق على ابنه املعتضد، 

  .واستمر يف احلرب حىت خرج يف مرض املوفق الذي مات فيه

يف املنذر بن حممد بن عبد الرمحن بن احلكم الربضي بن هشام األموي صاحب األندلس، يف احملرم، وكانت وفيها تو
وملا مات بويع . واليته سنة وأحد عشر شهراً، وكان عمره حنو ست وأربعني سنة، وكان أمسر بوجهه أثر جدري

  .أخوه عبد اهللا بن حممد
  .ن بن عبد اهللا البكري النحوي اللغوي املشهور، صاحب التصانيفويف هذه السنة تويف أبو سعيد احلسني بن احلس

مث دخلت سنة سبع وسبعني ومائتني . مث دخلت سنة ست وسبعني ومائتني فيها مات عبد امللك بن حممد الرقاشي
  .وفيها توفيت ُعريب املغنية املأمونية. فيها مات يعقوب بن سفيان النسائي اإلمام، وكان يتشيع

  .مثان وسبعني ومائتني مث دخلت سنة
وفاة املوفق باهللا فيها تويف أبو أمحد طلحة املوفق باهللا بن جعفر املتوكل، وكان قد حصل يف رجله داء الفيل وطال 

قد اشتمل ديواين على مائة ألف مرتزق، ما فيهم أسوأ حال مين، ومات املوفق يوم : به، وضجر، فقال يوماً
هذه السنة، وكان املوفق قد بويع له بوالية العهد، بعد املفوض بن املعتمد، فلما  األربعاء، لثمان بقني من صفر، من

مات املوفق، اجتمع القواد وبايعوا ابنه أبا العباس املعتضد بن املوفق، بوالية العهد بعد املفوض، واجتمع عليه 
  .أصحاب أبيه وتوىل ما كان أبوه يتواله
ك بسواد الكوفة، قوم يعرفون بالقرامطة، وكان الشخص الذي دعاهم إِىل ابتداء أمر القرامطة ويف هذه السنة حتر

مذهبه ودينه قد مرض بقرية من سواد الكوفة، فحمله رجل من أهل القرية، يقال له كرميته، حلمرة عينيه، وهو 
قرمط، ودعا  بالنبطية اسم حلمرة العني، فلما تعاىف شيخ القرامطة املذكور، مسي باسم ذلك الرجل، مث خفف فقالوا

قوماً من أهل السواد والبادية، ممن ليس هلم عقل وال دين إِىل دينه، فأجابوا إِليه، وكان ما دعاهم إِليه، أنه جاء 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، يقول الفرج بن عثمان، وهو من قرية يقال هلا نصرانة إِنه داعية املسيح، وهو : بكتاب فيه

، وهو أمحد بن حممد بن احلنفية، وهو جربيل، وإن املسيح تصور يف جسم إِنسان عيسى، وهو الكلمة، وهو املهدي
وعرفه أنّ الصالة أربع . إِنك الداعية، وإنك احلجة، وإنك الدابة، وإنك حيىي بن زكريا، وإنك روح القدس: وقال

اهللا أكرب : ملؤذنركعات، ركعتان قبل طلوع الشمس، وركعتان قبل غروهبا، وأن األذان يف كل صالة أن يقول ا
ثالث مرات، أشهد أن ال إِله إِال اهللا مرتني، أشهد أن آدم رسول اهللا، أشهد أن نوحاً رسول اهللا، أشهد أن إِبراهيم 
رسول اهللا، أشهد أن عيسى رسول اهللا، أشهد أن حممداً رسول اهللا، أشهد أن أمحد بن حممد بن احلنفية رسول اهللا، 



أن اجلمعة يوم االثنني، ال يعمل فيها شيئاً، ويقرأ يف كل ركعة االستفتاح، وهو املنزل والقبلة إِىل بيت املقدس، و
على أمحد بن حممد بن احلنفية، وهو احلمد هللا بكلمته، وتعاىل بامسه، املنجد ألوليائه بأوليائه، قل إِن األهلة مواقيت 

ها ألوليائي الذين عرفوا عبادي سبيلي، للناس، ظاهرها ليعلم عدد السنني، واحلساب والشهور واأليام، وباطن
واتقوين يا أويل األلباب، وأنا الذي ال أُسأل عما أفعل، وأنا العليم احلليم، وأنا الذي أبلو عبادي وأمتحن خلقي، 
فمن صرب على بالئي وحمبيت واختياري، أدخلته يف جنيت وأخلدته يف نعيمي، ومن زال عن أمري، وكذب رسلي، 

 عذايب، وأمتمت أجلي وأظهرت أمري على ألسنة رسلي، وأنا الذي مل يعل جبار إِال وضعته، وال أخلدته مهاناً يف
لن نربح عليه عاكفني، وبه موقنني، أولئك : عزيز إِال ذللته، وبئس الذي أصر على أمره، ودام على جهالته، وقال

رجان والنريوز، وأن النبيذ حرام، واخلمر ومن شرائعه أن يصوم يومني من السنة، ومها امله. هم الكافرون، مث يركع
  .حالل، وال غسل من جنابة، لكن الوضوء كوضوء الصالة، وأن يؤكل كل ذي ناب وكل ذي خملب

مث دخلت سنة تسع وسبعني ومائتني يف هذه السنة خلع املعتمد ابنه جعفر املفوض ابن املعتمد من والية العهد، 
  .هوجعل املعتضد ابن أخيه ويل العهد بعد

  وفاة املعتمد

ويف هذه السنة، أعين سنة تسع وسبعني ومائتني، تويف أمحد املعتضد باهللا ابن جعفر املتوكل بن املعتصم، إلحدى 
عشرة بقيت من رجب ببغداد، وكان قد شرب على الشط وتعشى، وأكثر من الشراب واألكل، فمات ليالً، 

ومحل إِىل سرمن رأى فدفن هبا، وكان عمر املعتمد مخسني سنة  وأحضر املعتضد القضاة وأعيان الناس، فنظروا إِليه،
وكان قد حتكم عليه يف خالفته أخوه املوفق، وضيق . وستة أشهر، وكانت خالفته ثالثاً وعشرين سنة وستة أيام

  :عليه، حىت إِّنه احتاج إِىل ثالمثائة دينار فلم جيدها يف ذلك الوقت، فقال
  يرى ما قلّ ممتنعاً عليه ...أليس من العجائب أنّ مثلي 

  وما من ذاك شيء يف يديه... وتؤخذ بامسه الدنيا مجيعاً 
  خالفة أيب العباس

  أمحد املعتضد باهللا

وهو سادس عشرهم، ويف صبيحة الليلة اليت مات فيها املعتمد، بويع أليب العباس أمحد املعتضد باهللا بن املوفق أيب 
تويف نصر بن أمحد الساماين، فقام مبا كان إِليه من العمل مبا وراء النهر، ويف هذه السنة . أمحد طلحة بن املتوكل

  .أخوه إِمساعيل ابن امحد بن أسد بن سامان
ويف هذه السنة قدم احلسني بن عبد اهللا املعروف بابن اجلصاص من مصر هبدايا عظيمة، من مخارويه بن أمحد بن 

  .هطولون صاحب مصر، بسبب تزويج املعتضد بنت مخاروي
وفيها تويف أبو عيسى حممد بن عيسى بن سودة الترمذي السلمي، بترمذ، يف رجب، وكان إِماماً حافظاً له تصانيف 
حسنة، منها اجلامع الكبري يف احلديث، وكان ضريراً، وهو عن أئمة احلديث املشهورين، الذين يقتدى هبم يف علم 

  .ه يف بعض شيوخه، مثل قتيبة بن سعيد، وعلي بن حجراحلديث، وهو تلميذ حممد بن إِمساعيل البخاري، وشارك
مث دخلت سنة مثانني ومائتني فيها تويف جعفر بن املعتمد وهو الذي كان لقبه املفوض، وخلعه أبوه ووىل املعتضد على 

  .ما ذكرنا



نه هبا، فقابله فيها سار املعتضد إِىل ماردين، فهرب صاحبها محدان، وخلى اب: مث دخلت سنة إِحدى ومثانني ومائتني
وفيها دخل طغج بن جف وكان عامالً على دمشق، من طرسوس إِىل بالد الروم، من قبل . املعتضد، فسلمها إِليه
وفيها تويف عبد اهللا بن حممد بن أيب عبد اهللا بن أيب الدنيا، صاحب التصانيف الكثرية . مخارويه، وفتح وسىب

  .املشهورة
  .نيمث دخلت سنة اثنتني ومثانني ومائت

النريوز املعتضدي فيها أمر املعتضد بافتتاح اخلراج يف النريوز املعتضدي، للرفق بالناس، وهو يف حزيران من شهور 
  .الروم، عند كون الشمس يف أواخر اجلوزاء

قتل مخارويه يف هذه السنة، قتل مخارويه بن أمحد بن طولون، ذحبه بعض خدمه على فراشه، يف ذي احلجة بدمشق، 
به أنه نقل إِىل مخارويه، أن جواريه قد أخذت كل واحدة منهن خصياً، وجعلته هلا كالزوج، وقصد مخارويه وكان سب

تقرير بعض اجلواري على ذلك، فاجتمع مجاعة من اخلدم، واتفقوا على قتله، مث قتل من خدمه الذين اهتموا بذلك، 
  .نيفاً وعشرين نفساً

ارويه، وكان صبياً، وفيها تويف أبو حنيفة أمحد بن داود الدينوري، صاحب وملا مات مخارويه، بايع قواده جيش بن مخ
وفيها تويف أبو العيناء حممد بن القاسم، وكان روى . وفيها تويف احلارث ابن أيب أسامة، وله مسند. كتاب النبات

والذكاء ما مل عن األصمعي، وكان ضريراً صاحب نوادر وأشعار، وكان من ظرفاء الناس، وفيه من سرعة اجلواب 
: يكن يف أحد، وولد يف سنة إِحدى وتسعني ومائتني، وكف بصره وقد بلغ أربعني سنة، ولقب بأيب العيناء، ألنه قال
أليب زيد األنصاري كيف تصغر عيناً؟ فقال عييناً يا أبا العيناء فبقي عليه لقباً، وكان قد ذكر للمتوكل للمنادمة، 

إن أعفاين من رؤية األهلة، فإِين أصلح : لح لذلك، وبلغ ذلك أبا العيناء فقاللوال أنه ضرير لص: فقال املتوكل
  .للمنادمة

مث دخلت سنة ثالث ومثانني ومائتني يف هذه السنة، خلع طغج بن جف أمري دمشق، جيش بن مخارويه بدمشق 
وهنبوا داره، وهنبوا مصر  واختلف جند جيش عليه، لصباه وتقريبه األرذال، وهتديده لقواد أبيه، فثاروا به فقتلوه

  .وأحرقوها، وأقعدوا أخاه هارون بن مخارويه يف الوالية، وكانت والية جيش بن مخارويه تسعة أشهر

ويف هذه السنة مات البحتري الشاعر، وامسه الوليد بن عبادة، مبنبج أو حبلب، وكان مولده سنة ست ومائتني، 
مي الشاعر، وفيها أمر املعتضد أن يكتب إىل األقطار، برد الفاضل من وفيها تويف علي بن العباس املعروف بابن الرو

: من تاريخ القاضي شهاب الدين بن أيب الدم، قال. سهام املواريث، على ذوي األرحام، وإبطال ديوان املواريث
احلمد هللا بعد : وفيها أمر بكتبة الطعن، يف معاوية وابنه وأبيه، وإباحة لعنهم، وكان من مجلة ما كتب يف ذلك

والصالة على نبيه، وأنه ملا بعثه اهللا رسوالً، كان أشد الناس يف خمالفته بنو أمية، وأعظمهم يف ذلك أبو سفيان ابن 
اتفق املفسرون "  ٦٠: اإلسراء" " والشجرة امللعونة " حرب، وشيعته من بين أمية، قال اهللا تعاىل يف كتابه العزيز 

لنيب صلى اهللا عليه وسلم أبا سفيان مقبالً ومعاوية يقوده، ويزيد أخو معاوية يسوق به، ورأى ا. أنِه أراد هبا بين أمية
يا بين عبد مناف، تلقفوها تلقف الكرة، : وقد روى أن أبا سفيان قال" لعن اهللا القائد والراكب والسائق : " فقال

بني يديه، فتأخر عنه، واعتذر بطعامه،  وطلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معاوية ليكتب. فما هناك جّنة وال نار
واهللا ما أترك الطعام شبعاً وإمنا : فبقي ال يشبع، وكان يقول" ال أشبع اهللا بطنه " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

، وأطال يف ذلك، " إِذا رأيتم معاوية على منربي فاقتلوه : " وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. أتركه إعياء
إِنّ يف ذلك استطالة للعلويني، وهم يف كل وقت : مر أن يقال ذلك يف البالد، ولعن معاوية على املنابر، فقيل لهوأ



  .خيرجون على السلطان وحيصل به الفنت بني الناس، فأمسك عن ذلك
يكون بسبب  مث دخلت سنة أربع ومثانني ومائتني يف هذه السنة أخرب املنجمون الناس بغرق أكثر األقاليم، وأن ذلك

  .كثرة األمطار، وزيادة األهنار، فتحفظ الناس، فقلت األمطار، وغارت املياه، حىت استسقوا ببغداد مرات
وفيها اختل حال هارون بن مخارويه بن أمحد بن طولون مبصر، واختلف القواد عليه، واحنل نظام مملكته، وكان على 

  .وسى اإلسفراييين الفقيه الشافعيوفيها تويف إِسحاق بن م. دمشق من جهته طغج بن جف
مث دخلت سنة مخس ومثانني ومائتني يف هذه السنة سار املعتضد إِىل آمد، فافتتحها باألمان، وكان صاحبها حممد بن 
أمحد بن عيسى بن الشيخ، مث سار املعتضد إِىل فنسرين، فتسلمها وتسلم العواصم، من نواب هارون بن مخارويه بن 

وفيها تويف إِبراهيم بن . ب مصر، وكان هارون قد سأل املعتضد يف أن يتسلم هذه البالد منهأمحد بن طولون صاح
  .إسحاق، وهو من أعيان احملدثني ببغداد

مث دخلت سنة ست ومثانني ومائتني يف هذه السنة ظهر رجل من القرامطة بالبحرين، يعرف بأيب سعيد اجلنايب، وكثر 
وفيها تويف املربد، وهو أبو العباس حممد بن عبد اهللا بن زيد، وكان إِماماً . القرىمجعه، وقتل مجاعة بالقطيف، وبتلك 

كتاب الكامل، والروضة، واملقتضب، وغري ذلك، أخذ العلم عن : يف النحو واللغة، وله التصانيف املشهورة، منها
إِنه كان : د لقب غلب عليه، قيلأيب عثمان املازين وغريه، وأخذ عنه نفطويه وغريه، وولد سنة سبع ومائتني، واملرب

عند بعض أصحابه، وأن صاحب الشرطة طلبه للمنادمة، فكره املربد املسري إِليه، وأحل الرسول يف طلبه، وكان هناك 
مزملة لتربيد املاء فارغة، فدخل املربد واختفى يف غالف تلك املزملة، ودخل رسول صاحب الشرطة يف تلك الدار، 

جيده، فلما تركه ومضى، جعل صاحب الدار وكان يقال له أبو حامت السجستاين، يصفق وفتش على املربد فلم 
  .املربد املربد، وتسامع الناس بذلك، فلهجوا به، وصار لقباً على أيب العباس املذكور: وينادي على املزملة

حب ما وراء النهر على مث دخلت سنة سبع ومثانني ومائتني يف هذه السنة استوىل إِمساعيل بن أمحد السلماين، صا
خراسان، بعد قتال، وأسر أمري خراسان، وهو عمرو بن الليث الصفار، مث أرسله إِىل املعتضد ببغداد، فحبس عمرو 

ويف هذه السنة سار حممد بن زيد العلوي صاحب . هبا، ومل يزل حمبوساً حىت قُتل سنة تسع ومثانني ومائتني يف احلبس
غه أسر الصفار، ليستويل عليها، فجرى بينه وبني عسكر إمساعيل الساماين قتال شديد، طربستان إِىل خراسان، ملا بل

مث اهنزم عسكر العلوي، وجرح جراحات عديدة، مث مات حممد بن زيد العلوي صاحب طربستان املذكور من تلك 
عليه، وكانَ حممد بن زيد  اجلراحات، بعد أيام، وأسر ابنه زيد يف الوقعة، ومحل إىل إمساعيل الساماين، فأكرمه ووسع

أديباً فاضالً شاعراً، حسن السرية، رمحه اهللا تعاىل، مث قام بعده باألمر الناصر للحق، احلسن بن علي، وكان يعرف 
وفيها مات علي بن عبد العزيز . باألطروش، وتويف الناصر يف سنة أربع وثالمثائة على ما سنذكره إِن ساء اهللا تعاىل

  .البغوي مبكة
ودخلت سنة تسع ومثانني ومائتني يف هذه السنة كانت حروب بالشام بني طغج . خلت سنة مثان ومثانني ومائتنيمث د

  .بن جف أمري دمشق وبني القرامطة
وفاة املعتضد يف هذه السنة، لثمان بقني من ربيع اآلخر، تويف أبو العباس أمحد املعتضد ابن طلحة املوفق بن جعفر 

صم بن هارون الرشيد، ودفن ليال يف دار حممد بن طاهر، وكان مولده يف ذي احلجة سنة املتوكل بن حممد املعت
وكانت خالفته تسع سنني وتسعة أشهر وثالثة عشر يوماً، وخلف من الذكور علياً، وهو . اثنتني وأربعني ومائتني

  :تضد الوفاة، أنشد أبياتاً منهااملكتفي، وجعفر، أو هو املقتدر، وهارون، وخلف، إِحدى عشرة بنتاً، وملا حضرت املع
  فلم يبق يل خال ومل يرع يل حقا... وال تأمنن الدَهر إِين أمنته 



  عدواً ومل أمهل على طغيه خلقا... قتلت صناديَد الرجالِ ومل أدع 
  فشردهتم غرباً ومّزقتهم شرقا... وأخليت دار امللك من كل نازع 

  ب اخللق أمجع يل رقاوصارت رقا... فلما بلغت النجمٍ عزاً ورفعة 
  فها أنا ذا يف حفريت عاجال ألقى... رماين الردى سهما فأَمخد مجريت 

وكان املعتضد شهماً مهيباً عند أصحابه، يتقون سطوته، ويكفون عن املظامل خوفاً منه، وكان فيه الشح، وكان 
ٌم صباح الوجوه، فأطلت النظر دخلت على املعتضد وعلى رأسه أحداثٌ رو: عفيفاً، حكى القاضي ابن إِسحاق قال

يا قاضي، واهللا ما حللت سراويلي على حرام : إِليهم، فلما قمت، أمرين بالقعود، فجلست، فلما تفرق الناس قال
  .قط

  خالفة املكتفي باهللا

وأخذ  وهو سابع عشرهم، ملا تويف املعتضد، بايع الناس ابنه املكتفي، وكان بالرقة فكتب الوزير إِليه بوفاة املعتضد،
  .البيعة له، وملا وصله اخلرب، أخذ البيعة على من عنده أيضاً، وسار إىل بغداد، فدخلها لثمان خلون من مجادى األوىل

ويف هذه السنة تويف إِبراهيم بن أمحد بن إِبراهيم بن األغلب، صاحب إِفريقية كما تقدم ذكره يف سنة إِحدى وستني 
إبراهيم، مث قتل عبد اهللا آخر شعبان، يف سنة تسعني ومائتني، على ما سنذكر  ومائتني، وملك بعده ابنه عبد اهللا بن

  .وكان سكىن عبد اهللا وقتله مبدينة تونس، وكان كثري العدل حسن السرية. إن شاء اهللا تعاىل
مث دخلت سنة تسعني ومائتني يف هذه السنة اشتدت شوكة القرامطة، حىت حصروا دمشق، بعد أن هزموا جيش 

طغج ين جف، مث اجتمعت عليهم العساكر وقتلوا مقدمهم حيىي املعروف بالشيخ، وملا قتل مقدم القرامطة  أمريها
حيىي املذكور، قام فيهم أخوه احلسني، وتسمى بأمحد، وأظهر شامة يف وجهه، وزعم أهنا آيته، وكثر مجعه، فصاحله 

ها، وخطب له على منابرها، وتسمى باملهدي أهل دمشق على مال دفعوه إِليه، فانصرف عنهم إىل محص، فغلب علي
أمري املؤمنني، وعهد إِىل ابن عمه عبد اهللا، ولقبه املدثر، وزعم أنه املدثر الذي يف القرآن، مث سار إِىل محاة واملعرة 

وغريمها، فقتل أهلها، حىت قتل األطفال والنساء، وسار إىل سلمية، فأخذها باألمان، مث قتل أهلها حىت صبيان 
كتب، وملا اشتد أمر القرمطي صاحب الشامة املذكور، خرج املكتفي من بغداد، ونزل الرقة، وأرسل إِليه امل

  .اجليوش

يف هذه السنة واقعت عساكر اخلليفة صاحب الشامة القرمطي، وأصحابه، : مث دخلت سنة إِحدى وتسعني ومائتني
فاهنزمت القرامطة، وتبعهم العسكر يقتلوهنم، وهرب مبكان بينه وبني محاة اثنا عشر ميال، لست خلون من احملرم، 

صاحب الشامة ومعه ابن عمه املدثر، وغالم له رومي، فأمسكوا يف الربية، وأحضروا إِىل املكتفي، وهو بالرقة، فسار 
ومن كتاب الشريف العابد أنّ املكان الذي كان فيه الوقعة . هبم إِىل بغداد وقتلهم، وطيف برأس صاحب الشامة

وهي قرية من بالد املعرة، على الطريق اآلخذة من محاة إِىل حلب، وفيها تويف ببغداد أبو : ذكورة هو متنع أقولامل
العباس أمحد بن حيىي بن زيد، املعروف بثعلب، كان إِمام الكوفيني يف النحو واللغة، ثقة حجة، صاحلاً، وولد يف أول 

  .سنة مائتني
  .مث دخلت سنة اثنتني وتسعني ومائتني
  استيالء املكتفي على الشام ومصر

  وانقراض ملك بين طولون



يف هذه السنة، بعث املكتفي جيشاً مع حممد بن سليمان، فاستوىل على دمشق، وسار حىت دنا من مصر، وصاحبها 
هارون بن مخارويه، ففارقه غالب قواده، وحلقوا بعسكر اخلليفة، وخرج هارون فيمن بقي معه، وجرى بينه وبني 

بن سليمان وقعات، مث وقع يف عسكر هارون خصومة، وأدت إِىل قتال، فركب هارون لُيسكن الفتنة، فزرقه  حممد
بعض املغاربة مبزراق فقتله، وملا قتل هارون قام عمه شيبان باألمر، مث طلب األمان من حممد بن سليمان فأمنه، مث 

ى مصر، وأمسك بين طولون، وكانوا بضعة عشر هرب شيبان حتت الليل، فلم يوجد، واستوىل حممد بن سليمان عل
  .رجالً، واستصفى ما هلم وقيدهم ومحلهم إِىل بغداد، وكتب إِىل املكتفي بالفتح، وكان ذلك يف صفر من هذه السنة

  .مث دخلت سنة ثالث وتسعني ومائتني
مان عنها، خرج ببالد أخبار القرامطة يف هذه السنة بعد استيالء عسكر اخلليفة على مصر، وتوجه حممد بن سلي

مصر خارجي يدعى اخللنجي، وقويت شوكته، فسار إِليه عامل دمشق، أمحد بن كيغلغ، وطمعت القرامطة يف 
دمشق، حبكم غيبة عاملها، وقصدوها، فهبوا وقتلوا وهنبوا طربية، مث ساروا إِىل جهة الكوفة، فسري املكتفي إِليهم 

بن صوار تكني التركي، والفضل ابن موسى بن بغا، وبشر اخلادم عسكراً مع قواده املختصني به، مثل رصيف 
األفشيين، ورايق اجلزري، فاقتتلوا، ومتت اهلزمية على عسكر اخلليفة، فقتل منهم خلق كثري، وغنمت القرامطة منهم 

  .شيئاً كثرياً فتقووا به
وفيها تويف أمحد الزنديق بن حيىي بن  .ويف هذه السنة تويف عبد اهللا بن حممد الناشئ الشاعر ونصر بن أمحد احلافظ

إِسحاق، املعروف بابن الراوندي املتكلم، صنف عدة كتب يف الكفر واِإلحلاد، ومناقضة الشريعة، منها قضيب 
الذهب، وكتاب الالمع، وكتاب الفرند، وكتاب الزمردة، وغري ذلك وقد أجاب العلماء عن كل ما قاله من 

ن كفرياته، وبينوا وجه فساد ذلك باحلجج البالغة، فمن قوله لعنه اهللا، يف كتاب معارضة القرآن العظيم، وغريه م
إن األنبياء وقعوا : وقال" إِنا أعطيناك الكوثر : " إِّنا جند يف كالم أكثم بن صيفي، ما هو أحسن من قوله: الزمردة

يهود وللنصارى، يتضمن مناقضة طلسمات، جذبوا هبا دواعي اخللق، كما جيذب املغناطيس احلديد، ووضع كتاباً لل
إِن املسلمني : قوال عن موسى ابن عمران أنه قال ال نيب بعدي، وقال يف كتاب الفرند: دين اإلسالم، وقال لليهود

: احتجوا لنبوة نبيهم بالقرآن، الذي حتدى به النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلم تقدر العرب على معارضته، فيقال هلم
الدليل على صدق بطليموس : دع ملن تقدم من الفالسفة، مثل دعواكم يف القرآن فقالأخربونا لو ادعى ُم

إِن " قوله تعاىل : وقال. وإقليدس، أن إِقليدس ادعى أن اخللق يعجزون عن أن يأتوا مبثل كتابه، كانت نبوته تثبت
. ري، أضربنا عن ذكرهأي ضعف به، وقد أخرج آدم من اجلنة، وله من هذا شيء كث" كيد الشيطان كان ضعيفاً 

وكان موته، لعنه اهللا، برحبة مالك بن طوق، وذكر أن عمره كان ستاً وثالثني سنة، هكذا وجدت أخباره وتاريخ 
وفاته، يف تاريخ القاضي شهاب الدين بن أيب الدم احلموي، وقد وجدته يف تاريخ القاضي مشس الدين بن خلكان، 

  .ئتني، وقيل يف سنة مخسني ومائتني، واهللا أعلم بالصوابأن وفاته كانت يف سنة مخس وأربعني وما

مث دخلت سنة أربع وتسعني ومائتني يف هذه السنة أخذت القرامطة احلجاج من طريق العراق، وقتلوهم عن 
آخرهم، وكانت عدة القتلى عشرين ألفاً، وأخذوا منهم أمواالً عظيمة، وكان كبري القرامطة ذكرويه، فجهز 

عسكراً، واقتتلوا، فاهنزمت القرامطة، وقتل منهم خلق كثري، وأسر ذكرويه امللعون جمروحاً، فبقي املكتفي إليهم 
  .ستة أيام ومات، وقدم العسكر برأسه إِىل بغداد وطيف به

  .ويف هذه السنة تويف حممد بن نصر املروزي بسمرقند، وله تصانيف كثرية
صفر تويف إِمساعيل بن أمحد بن أسد السماين، صاحب ما وراء مث دخلت سنة مخس وتسعني ومائتني يف هذه السنة يف 



  .النهر وخراسان، وويل بعده ابنه أبو نصر أمحد بن إِمساعيل وأرسل له املكتفي التقليد
وفاة املكتفي يف هذه السنة الثنيت عشرة ليلة خلت من ذي القعدة، تويف املكتفي باهللا أبو حممد علي بن املعتضد باهللا 

أمحد بن املوفق باهللا أيب أمحد طلحة بن املتوكل جعفر بن املعتصم حممد بن هارون الرشيد، وكانت خالفته  أيب العباس
ست سنني وستة أشهر وتسعة عشر يوماً، وكان عمره ثالثاً وثالثني سنة، وكان ربعة مجيال، رقيق السمرة، حسن 

لت مرضته عدة شهور، ودفن يف دار حممد بن الوجه، والشعر، وافر اللحية، وأمه أم ولد تركية تدعى حجك، وطا
  .طاهر

  خالفة املقتدر باللّه
  أيب الفضل جعفر بن املعتضد باللّه

وأمه أم ولد يقال هلا شعب، وهو ثامن عشرهم، بويع باخلالفة يف اليوم الذي مات فيه املكتفي، وكان عمر املقتدر 
  .يوم بويع ثالث عشرة سنة

ويف أبو جعفر حممد بن أمحد بن نصر الترمذي، الفقيه الشافعي احملدث، روى عن موت الترمذي وفيها يف احملرم ت
حيىي بن بدير املصري، ويوسف بن عدي، وكثريين حيىي وغريهم، وروى عنه أمحد بن كامل الشافعي وغريه، وكان 

  .مولد الترمذي املذكور، سنة مائتني، وقيل ست عشرة ومائتني
  .مث دخلت سنة ست وتسعني ومائتني

خلع املقتدر ومبايعة ابن املعتز يف هذه السنة خلع القواد والقضاة املقتدر، وبايعوا عبد اهللا بن املعتز، ولقبوه الراضي 
باهللا، وجرت بني غلمان الدار املريدين للمقتدر، وبني املريدين البن املعتز، حروب، وآخر ذلك أن عبد اهللا بن املعتز 

مسك عبد اهللا بن املعتز، وحبس ليلتني، وقتل خنقاً، وأظهروا أنه مات حتف اهنزم واختفى وتفرق أصحابه، مث أ
أنفه، وأخرجوه إىل أهله، وكان مولد عبد اهللا بن املعتز لسبع بقني من شعبان، سنة سبع وأربعني ومائتني، وكان 

وماً واحداً، وقال حني فاضال شاعراً، وتشبيهاته وأشعاره مشهورة، وأخذ العلم عن املربد، وثعلب، وتوىل اخلالفة ي
أنفاس احلمى خطاه إىل أجله، : قد آن للحق أن يتضح، وللباطل أن يفتضح، له الكالم البديع فمن ذلك قوله: توىل

وكان عبد اهللا بن املعتز آمناً يف سربه، . رمبا أورد الطمع ومل يصدر، يشفيك من احلاسد أنه يغتم وقت سرورك
د اشتهر عند اخللفاء أنه مل يؤهل نفسه للخالفة، فكان مسترحياً، إِىل أن محله على منعكفاً على طلب العلم والشعر، ق

  :تويل اخلالفة القوم الذين خذلوه بعد بيعته، وقد رثاه علي بن حممد بن بسام فقال
  ناهيك يف العلم واآلداب واحلسب... هللا درك من ملك مبضيعة 

  رفة األدبوإمنا أدركته ح... ما فيه لوال وال ليت قتنقصه 
  .إِنْ والين اهللا ألفنني مجيع بين أيب طالب، فبلغ ذلك ولد علي فكانوا يدعون عليه: وقد روى عنه أنه كان يقول

  أخبار أيب نصر زيادة اهللا
  .بن عبد اهللا بن إِبراهيم ابن أمحد بن حممد بن إِبراهيم بن األغلب

تهل رمضان، بعد قتل أبيه، باتفاق من زيادة اهللا املذكور، كان املذكور قد ملك إِفريقية، سنة تسعني ومائتني، يف مس
فإِن زيادة اهللا كان قد حبسه أبو عبد اهللا، على شرب اخلمر، فاتفق مع ثالثة من خدم أبيه الصقالية، على قتل أبيه، 

، أمر هبم فقُتلوا، فقتلوه يف شعبان سنة تسعني ومائتني، وأحضروا رأسه إِىل زيادة اهللا يف احلبس، فلما توىل زيادة اهللا
وهو الذي كان أمرهم بذلك، وملا توىل زيادة اهللا على إِفريقية، انعكف على اللذات، ومالزمة املضحكني وأمهل 

  .أمور اململكة، وقتل من األغالبة كل من قدر عليه، من أعمامه وأخوته



العلوية الفاطمية باملغرب، فأرسل إليه زيادة ويف أيام زيادة اهللا، قوي أمر أيب عبد اهللا الشبعي، القائم بدعوة الدولة 
اهللا مجيع عسكره، وكانوا أربعني ألفاً، مع إِبراهيم من بين األغلب، وهو من بين عمه، فهزمهم أبو عبد اهللا الشيعي، 
 وملا رأى زيادة اهللا هزمية عسكره وضعفه عن مقاومة أيب عبد اهللا الشيعي، مجع ما قدر عليه من األموال، وسار عن

ملكه إِىل الشرق يف هذه السنة، فقدم مصر وهبا النوشري عامال، فكتب بأمره إِىل املقتدر، مث سار زيادة اهللا إِىل 
الرقة، فأمره املقتدر بالعود إِىل املغرب، لقتال أيب عبد اهللا الشعيب، وكتب إِىل النوشري عامل مصر، يإِمداد زيادة اهللا 

فأمره النَّوشري باخلروج إِىل احلمامات، ليخرج إِليه ما حيتاجه من الرجال  بالعساكر واألموال، فقدم إِىل مصر،
واألموال، فخرج، ومطله النوشري، وزيادة اهللا مع ذلك، يالزم شرب اخلمر واستماع املالهي، وطال مقامه هناك، 

القدس للمقام به، فتفرق عنه أصحابه، وتتابعت به األمراض، وسقط شعر حليته، وأيس من النَّوشري، فسار إِىل 
فمات بالرملة ودفن هبا، ومل يبق باملغرب من بين األغلب أحد، وكانت مدة ملكهم مائة سنة واثنيت عشرة سنة 

بالتقريب، ألنه قد تقدم أن الرشيد وىل إِبراهيم بن األغلب على إِفريقية، يف سنة أربع ومثانني ومائة، وانقضى ملكهم 
ني ومائتني، كان مدة ملك زيادة اهللا، إِىل أن هرب من الشيعي يف هذه السنة، يف هذه السنة، أعين سنة ست وتسع

  .مخس سنني وتسعة أشهر وأياماً، فسبحان الذي ال يزول ملكه
ابتداء الدولة العلوية الفاطمية ويف هذه السنة، أعين سنة ست وتسعني ومائتني، كان ابتداء ملك اخللفاء العلويني 

م مبصر، سنة سبع وستني ومخس مائة، على ما نذكره إِن شاء اهللا تعاىل، وأول من وِلي إِفريقية، وانقرضت دولته
منهم، أبو حممد عبيد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن ميمون بن حممد بن إِمساعيل بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني 

عيل الثاين بن حممد بن إِمساعيل بن جعفر هو عبيد اهللا بن أمحد بن إِمسا: ابن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم، وقيل
إِن : فقال القائلون بإمامته. بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، وقد اختلف العلماء يف صحة نسبه

نسبه صحيح، ومل يرتابوا فيه، وذهب كثري من العلويني العاملني باألنساب، إِىل موافقتهم أيضاً، ويشهد بصحته ما 
  .يف الرضيقاله الشر

  مقولٌ صارٌم وأنٌف محي... ما ُمقامي على اهلوان وعندي 
  ومبصر اخلليفة العلوي... ألبَِس الذل يف بالد األعادي 

  ي إِذا ضامين البعيد القصي... َمْن أبوه أيب وموىل موال 
  سِ مجيعاً حممد وعلي... لف عرقي بعرقه سيد النا 

مل : يح، وبالغ طائفة منهم إِىل أن جعلوا نسبهم يف اليهود، فقالواوذهب آخرون إىل أن نسبهم مدخول، ليس بصح
يكن اسم املهدي عبيد اهللا بل كان امسه سعيد ابن أمحد بن عبد اهللا القداح بن ميمون بن ديصان، وقيل عبيد اهللا بن 

ساء، فوصفوا له حممد، وقيل فيه سعيد بن احلسني، وأن احلسني املذكور قدم إِىل سلمية، فجرى حبضرته حديث الن
امرأة رجل يهودي حداد بسلمية، مات عنها زوجها فتزوجها احلسني بن حممد املذكور البن أمحد بن عبد اهللا 

وكان للمرأة ولد من اليهودي، فأحبه احلسني وأدبه، ومات احلسني ومل يكن له ولد فعهد إِىل ابن . القداح املذكور
فه أسرار الدعوة وأعطاه األموال والعالمات، فدعا له الدعاة، وقد اليهودي احلداد وهو املهدي عبيد اهللا وعر

. اختلف كالم املؤرخني، وكثر يف قصة عبد اهللا القداح بن ميمون بن ديصان املذكور، وحنن نشري إِىل ذلك خمتصراً
صلى اهللا عليه  ابن ديصان املذكور، هو صاحب كتاب امليزان يف نصرة الزندقة، وكان يظهر التشيع آلل النيب: قالوا

وسلم، ونشأ مليمون بن ديصان ولد يقال له عبد اهللا القداح، ألنه كان يعاجل العيون ويقدحها، وتعلم من ميمون أبيه 
احليل، وأطلعه أبوه على أسرار الدعاة آلل النيب صلى اهللا عليه سلم، مث سار عبد اهللا القداح، من نواحي كرج 



مية، من أرض محص، يدعو الناس إِىل آل البيت، مث تويف عبد اهللا القداح وقام وأصفهان، إىل األهواز والبصرة وسل
ابنه أمحد، وقيل حممد، مقامه، وصحبه إنسان يقال له رستم بن احلسني بن حوشب بن زادان النجار، من أهل 

يه وسلم، فسار رستم الكوفة، فأرسله أمحد إىل الشيعة باليمن، وأن يدعو الناس إِىل املهدي من آل حممد صلى اهللا عل
بن حوشب إِىل اليمن، ودعا الشيعة إِىل املهدي، فأجابوه، وكان أبو عبد اهللا الشيعي من أهل صنعاء وقيل من أهل 
الكوفة، ومسع بقدوم ابن حوشب إِىل اليمن، وأنه يدعو الناس إِىل املهدي، فسار أبو عبد اهللا الشيعي من صنعاء إِىل 

به وصار من كبار أصحابه، وكان أليب عبد اهللا الشيعي علم ودهاء، وكاَن قد ابن حوشب، وكان بَعدن، فصح
أرسل ابن حوشب قبل ذلك، الدعاة إِىل املغرب، وقد أجابه أهل كتامة، وملا رأى ابن حوشب، علَْم أيب عبد اهللا 

عبد اهللا الشيعي إِىل مكة، الشيعي ودهاه، أرسله إِىل املغرب، إِىل أهل كتامة، وأرسل معه َجملة من املال، فسار أبو 
وهو أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن حممد بن زكريا، وملا قدم احلجاج مكة، اجتمع باملغاربة من أهل كتامة، فرآهم 
جميبني إِىل ما خيتار، فسار معهم إِىل أرض كتامة من املغرب، فقدمها منتصف ربيع األول، سنة مثانني ومائتني، وأتاه 

وبلغ أمره إِىل إِبراهيم بن أمحد األغليب . أبا عبد اهللا املشرقي: كان، وعظم أمره، وكان امسه عندهمالرببر من كل م
أمري إِفريقية إِذ ذاك، فاستصغر أمر أيب عبد اهللا، واستحقره، مث مضى أبو عبد اهللا إِىل مدينة تاهرت، فعظم شأنه، 

زيادة اهللا، آخر من ملك من بين األغلب، وكان عم وأتته القبائل من كل مكان، وبقي كذلك حىت توىل أبو نصر 
زيادة اهللا، ويعرف باألحول، قبالة أيب عبد اهللا الشيعي، يقاتله، فلما توىل زيادة اهللا، أحضر عمه األحول وقتله، 

  .فصفت البالد أليب عبد اهللا الشيعي
  اتصال املهدي ُعبيد اهللا بأيب عبد اللّه الشيعي

ون إِىل حممد، والد املهدي، وكان بسلمية، فلما تويف أوصى إِىل ابنه عبيد اهللا املهدي، كانت الدعاة باملغرب يدع
وأطلعه على حال الدعاة وشاع ذلك أيام املكتفي، فطلب، فهرب عبيد اهللا، وابنه أبو القاسم حممد، الذي ويل بعد 

مصر يف زي التجار، وكان عامل مصر املهدي، وتلقب بالقاَئم، وتوجها حنو املغرب، ووصل عبيد اهللا املهدي إِىل 
حينئذ عيسى النّوشري، وقد كنت إليه اخلليفة، بتطلب عبيد اهللا املهدي، والتوقع عليه، فََجد املهدي يف اهلرب، 

وقدم طرابلس الغرب، وزيادة اهللا بن األغلب متوقع عليه، وقد كتب إِىل عماله بإمساكه مىت ظفروا به، فهرب من 
وكان صاحب سجلماسة يسمى اليسع بن مدرار، فهاداه املهدي، على أنه . اسة فأقام هباطرابلس، وحلق بسجلم

رجل تاجر، قد قدم إىل تلك البالد، فوصل كتاب زيادة اهللا إِىل اليسع، يعلمه أن هذا الرجل، هو الذي يدعو له 
كان من قتل زيادة اهللا عمه عبد اهللا الشيعي إِليه، فقبض اليسع على عبيد اهللا املهدي، وحبسه بسجلماسة، وملا 

األحول، وهرب زيادة اهللا، واستيالء أيب عبد اهللا الشيعي على إِفريقية ما قدمنا ذكره، سار أبو عبد اهللا الشيعي من 
رقادة يف رمضان من هذه السنة، أعين سنة ست وتسعني ومائتني، إِىل سجلماسة، واستخلف أبو عبد اهللا الشيعي 

فلما قرب من سجلماسة، خرج صاحبها اليسع وقاتله، فرأى ضعفه عنه، . زاكي على إفريقيةأخاه أبا العباس، وأبا 
فهرب اليسع حتت الليل، ودخل أبو عبد اهللا الشيعي إِىل سجلماسة، وأخرج املهدي وولده من السجن، وأركبهما 

هذا موالكم، وهو يبكي من : ومشى هو ورؤوس القبائل بني أيديهما، وأبو عبد اهللا يشري إىل املهدي ويقول للناس
شدة الفرح، حىت وصل إىل فسطاط، قد نصب له، وملا استقر املهدي فيه، أمر بطلب اليسع صاحب سجلماسة، 

فأدرك وأحضر بني يديه، فقتله، وأقام املهدي بسجلماسة أربعني يوماً، وسار إِىل إفريقية، ووصل إِىل رقادة، يف ربيع 
فدون الدواوين، وجىب األموال، وبعث العمال إِىل سائر بالد املغرب، واستعمل  اآلخر، سنة سبع وتسعني ومائتني،

على جزيرة صقلية احلسن ابن أمحد بن أيب حفتزير، وزال مبلك املهدي ملك بين األغلب، وملك بين مدرار 



ة، وزال أصحاب مملكة سجلماسة، وكان آخر بين مدرار اليسع، وكان مدة ملك بين مدرار مائة سنة وثالثني سن
  .ملك بين رستم من تاهرت، وكانت مدة ملكهم مائة سنة وستني سنة

قتل أيب عبد اللّه الشيعي أخيه أيب العباس ملا استقرت قدم املهدي يف اململكة، باشر األمور بنفسه، ومل يبق أليب عبد 
د اهللا الشيعي ينّدم أخاه اهللا، وألخيه أيب العباس مع املهدي حكم، والفطام صعب، فشرع أبو العباس أخو أيب عب

وأخوه ينهاه عن قول مثل ذلك، إِىل أن أحنقه، وذلك يبلغ . أخرجت األمر عنك، وسلمته لغريك: ويقول له
فطلبهما املهدي وقتلهما، كذا . ليس هذا املهدي الذي دعوناكم إِليه: املهدي، حىت شرع يقول لرؤوس القبائل
د اهللا الشيعي املذكور يف سنة ست وتسعني ومائتني، ورأيت مقتل أيب عبد أورد ابن األثري يف الكامل، مقتل أيب عب

اهللا يف اجلمع والبيان يف تاريخ القريوان أنه كان يف نصف مجادى األوىل، سنة مثان وتسعني ومائتني، وهو األصح 
  .وكذلك ذكر يف تاريخ مقتله ابن خلكان، أّنه كان يف سنة مثان وتسعني ومائتني. عندي
ت سنة سبع وتسعني ومائتني، وسنة مثان وتسعني ومائتني فيها تويف أبو القاسم جنيد بن حممد الصويف، وكان مث دخل

  .إمام وقته، وأخذ الفقه عن أيب ثور صاحب الشافعي، وأخذ التصوف عن سري السقطي
ات، وهنب داره، مث دخلت سنة تسع وتسعني ومائتني يف هذه السنة قبض املقتدر على وزيره أيب احلسني بن الفر

وهتك حرمه، ووىل الوزارة أبا علي حممد ابن حيىي بن عبيد اهللا ابن خاقان، وكان اخلاقان املذكور ضجوراً، 
وحتكمت عليه أوالده، فكل منهم يسعى ملن يرتشي منه، فكان يويل العمل الواحد عدة من العمال يف األيام القليلة، 

  :، سبعة من العمال، فقيل فيهحىت أنه وىل ماء الكوفة، يف عشرين يوماً
  يويل مث يعزل بعد ساعه... وزير قد تكامل يف الرقاعه 

  فخري القوم أوفرهم بضاعه... إذا أهل الرشا اجتمعوا عليه 

واخلليفة مع ذلك، يتصرف على مقتضى إِشارة النساء واخلدام، ويرجع إِىل قوهلم وآرائهم، فخرجت املمالك، 
ويف هذه السنة تويف أبو احلسن حممد بن أمحد بن كيسان النحوي، وكان عاملاْ بنحو . وطمع العمال يف األطراف

  .وفيها تويف إِسحاق بن حنني الطبيب. البصريني والكوفيني
  .مث دخلت سنة ثالمثائة فيها عزل املقتدر اخلاقاين عن الوزارة، ووالها علي بن عيسى

بد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن احلكم بن هشام ابن عبد وفاة عبد اهللا صاحب األندلس يف هذه السنة، تويف ع
الرمحن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم، طريد رسول اهللا صلى اهللا عيه وسلم، يف 
ربيع األول، وكان عمره اثنتني وأربعني سنة، وكان أبيض، أصهب، أزرق، ربعة، خيضب بالسراد، وكانت واليته 

ساً وعشرين سنة وكسراً، ألنه توىل يف سنة مخس وسبعني ومائتني، ورزق إِحدى عشر ولداً ذكراً، أحدهم حممد مخ
وملا تويف عبد اهللا، وىل ابن ابنه وامسه . املقتول، قتله أبوه املذكور، يف حد من احلدود، وهو والد عبد الرمحن الناصر

ر، وتوىل عبد الرمحن حبضرة أعمامه، وأعمام أبيه، ومل خيتلفوا عليه، عبد الرمحن بن حممد املقتول بن عبد اهللا املذكو
  .وهذا عبد الرمحن، هو الذي يسمى الناصر فيما بعد

  .مث دخلت سنة إِحدى وثالمثائة
مقتل أمحد الساماين يف هذه السنة قتل األمري أمحد بن إِمساعيل الساماين، صاحب خراسان وما وراء النهر، ذحبه 

من غلمانه على سريره، وهربوا ليلة اخلميس، لسبع بقني من مجادى اآلخرة، وكان قد خرج إىل الرب  بالليل مجاعة
متصيداً، فحمل إِىل خبارى ودفن هبا، وظفروا ببعض أولئك الغلمان فقتلوهم، وويل األمر بعده، ولده أبو احلسن 

  .نصر ابن أمحد، وهو ابن مثان سنني



قتل أبو سعيد احلسن بن هبرام اجلنايب، كبري القرامطة، قتله خادم له صقليب، يف  قتل كبري القرامطة ويف هذه السنة
إِن الرئيس يستدعيك، فلما دخل قتله، وفعل : احلمام، وملا قتله، استدعى رجال آخر من أكابر رؤسائهم، وقال له

كان أبو سعيد اجلنايب، قد كذلك بغريه، حىت قتل أربعة أنفس من كربائهم، مث علموا به فاجتمعوا عليه وقتلوه، و
جعل ولده سعيداً األكرب ويل عهده، فتوىل بعده، وعجز عن القيام باألمر، فغلبه أخوه األصغر، أبو طاهر سليمان، 

وكان شهماً شجاعاً، واستوىل على األمر، وملا قتل أبو سعيد، كان مسستولياً على هجر واألحساء والقطيف وسائر 
  .بالد البحرين
احلوادث يف هذه السنة، سري املهدي العلوي جيشاً مع ولده أيب القاسم حممد، إىل ديار مصر، فاستوىل غري ذلك من 

على اإلسكندرية، والفيوم، فسّير إليهم املقتدر، مع مؤنس اخلادم جيشاً، فأجالهم عن ديار مصر، وعادوا إِىل 
وفيها تويف حممد بن حيىي بن مندة احلافظ . قفياملغرب، وفيها تويف القاضي أبو عبد اهللا حممد بن أمحد املقري الث

  .املشهور، صاحب تاريخ أصفهان، كان أحد احلفاظ الثقاة، وهو من أهل بيت كبري، خرج منه مجاعة من العلماء
مث دخلت سنة اثنتني وثالمثائة يف هذه السنة، قبض املقتدر على احلسني بن عبد اهللا، املعروف بابن اجلصاص 

نه من صنوف األموال ما قيمته أربعة آالف ألف دينار، وأكثر من ذلك، ويف هذه السنة أرسل اجلوهري، وأخذ م
املهدي العلوي، جيشاً مع مقدم يقال له جاشه يف البحر، فاستوىل على اإلسكندرية، وأرسل املقتدر جيشاً مع مؤنس 

، وعادوا إىل بالدهم، وقتل من الفريقني اخلادم، فاقتتلوا بني مصر واإلسكندرية أربع دفعات، اهنزمت فيها املغاربة
وفيها، وقيل يف السنة اليت قبلها، تويف علي بن أمحد بن . ويف هذه السنة انتهى تاريخ أيب جعفر الطربي. خلق كثري

منصور، الشاعر املعروف بالبسامي، وكان من أعيان الشعراء، كثري اهلجاء، هجا أباه وأخوته وأهل بيته، وعمل يف 
  .عبيد اهللا وزير املعتضد القاسم بن

  قاتلك الدهر بالعجائبِ... قل أليب القاسم املرزي 
  وعاش ذو الشني واملعايبِ... مات لك ابن وكان زينا 

  فلسَت ختلو مَن املصائب... حياة هذا كموِت هذا 
  .وله يف املتوكل ملا هدم قرب احلسني بن علي رضي اهللا عنهما، ومنع الناس من زيارته

  قتيل ابن بنت نبيها مظلوما... كانت أمية قد أتت  تاهللا إِن
  هذا لعمرك قربه مهدوما... فلقد أتاه بنو أبيه مبثله 

  يف قتله فتتبعوه رميما... أِسفوا على أن ال يكونوا شاركوا 
  .مث دخلت سنة ثالث وثالمثائة

جزيرة متصلة بالرب، كهيئة كّف  بناء املهدية يف هذه السنة، اختار املهدي موضع املهدية على ساحل البحر، وهو
متصلة بزند، فبناها وجعلها دار ملكه، وجعل هلا سوراً حمكماً، وأبواباً عظيمة، وزن كل مصراع مائة قنطار، وكان 

اآلن أمنت على : ابتداء بنائها يوم السبت يف هذه السنة، خلمس خلون من ذي القعدة، وملا مت بناؤها قال املهدي
ويف هذه السنة تويف أبو عبد . ويف هذه السنة أغارت الروم على الثغور اجلزرية، فغنموا وسبواالفاطمية حبصانتها 

الرمحن أمحد بن علي بن شعيب النسائي صاحب كتاب السنن مبكة، ودفن بني الصفا واملروة، وكان إماماً حافظاً 
ىل دمشق، فامتحن يف معاوية، وطُلب منه أن حمدثاً، رحل إىل نيسابور، مث إِىل العراق، مث إِىل الشام ومصر، مث عاد إ

فقيل إنه وقع يف حقه . ما يرضى معاوية أن يكون رأساً برأس، حىت يفضل: يروى شيئاً من فضائله، فامتنع وقال
  .وفيها تويف أبو علي حممد بن عبد الوهاب املعتزيل. مكروه، ومحل إِىل مكة فتويف هبا



الناصر العلوي صاحب طربستان وعمره تسع وسبعون سنة، وكان يقال له  مث دخلت سنة أربع وثالمثائة فيها تويف
وامسه احلسن بن علي بن احلسن بن عمر بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم، . األطروش

بن وكان قد ملك طربستان يف سنة إِحدى وثالمثائة، واستوىل على مملكتها، مث قام بعد الناصر املذكور، احلسن 
. القاسم العلوي، ويلقب بالداعي، وقتل يف سنة ست عشرة وثالمثاثة، وانقرض مبوته ملك العلويني من طربستان

  .وفيها تويف يوسف ابن احلسني بن علي الرازي، صاحب ذي النون املصري وهو صاحب قصة الغار معه
لعسكري، املعروف بالسمان، ويعرف مث دخلت سنة مخس وثالمثائة يف هذه السنة مات أبو جعفر حممد بن عثمان ا

وفيها قدم رسول ملك الروم إىل بغداد، . وكان يدعي أنه الباب إِىل اإلمام املنتظر. أيضاً بالعمري، رئيس اإلمامية
فلما استحضروا عبئ هلم العسكر وصفت الدار باألسلحة، وأنواع الزينة، وكان مجلة العسكر املصفوف حينئذ مائة 

ما بني راكب وواقف ووقف الغلمان احلجرية بالزينة واملناطق احملالة، ووقف اخلدام اخلصيان ألف وستني ألفاً، 
كذلك كانوا سبعة آالف، أربعة آالف خادم أبيض وثالثة آالف أسود، ووقف احلجاب كذلك، وهم حينئذ سبع 

ت الستور املعلقة عليها مائة حاجب، وألقيت املراكب والزوارق يف دجلة بأعظم زينة، وزينت دار اخلالفة، فكان
مثانية وثالثني ألف ستر، منها ديباج مذهبة اثنا عشر ألفاً ومخس مائة، وكانت البسط اثنني وعشرين ألفاً، وكان 

هناك مائة سبع، مع مائة سباع، وكان يف مجلة الزينة، شجرة من ذهب وفضة، تشتمل على مثانية عشر غصناً، وعلى 
صافري من الذهب والفضة، وكذلك أوراق الشجرة من الذهب والفضة، واألغصان األغصان والقضبان الطيور والع

تتمايل حبركات موضوعة، والطيور تصفر حبركات مرتبة، وشاهد الرسول من العظمة ما يطول شرحه، وأحضر بني 
  .يدي املقتدر، وصار الوزير يبلغ كالمه إِىل اخلليفة، ويرد اجلواب عن اخلليفة

مثائة يف هذه السنة جعل على شرطة بغداد جنح الطولوين فجعل يف األرباع فقهاء، يكون مث دخلت سنة ست وثال
عمل أصحاب الشرطة بفتواهم، فضعفت هيبة السلطنة بسبب ذلك، فطمع اللصوص والعيارون، وأخذت ثياب 

  .الناس يف الطرق املنقطعة، وكثرت الفنت
ىل مصر ويف هذه السنة جهز املهدي جيشاً كثيفاً مع ابنه القائم إرسال املهدي العلوي ابنه القائم بعساكر إِفريقية إِ

إِىل مصر فوصل إِىل اإلسكندرية، واستوىل عليها، مث سار حىت دخل اجليزة، وملك أمشونني، وكثرياً من الصعيد، 
رية من وبعث املقتدر مؤنساٌ اخلادم، فوصل إِىل مصر، وجرى بينه وبني القائم عدة وقعات، ووصل إِىل اإلسكند

إِفريقية مثانون مركباً جندة للقائم، وأرسل املقتدر مراكب من طرسوس، إِىل قتال مراكب القائم، وكانت مخسة 
وعشرين مركباً، فالتقت املراكب املراكب على رشيد، واقتتلوا، واقتتلت العساكر يف الرب، وكانت اهلزمية على 

  .ن قتل منهم وأُسرعسكر املهدي ومراكبه، فعادوا إِىل إِفريقية بعد أ

ويف هذه السنة تويف القاضي حممد بن خلف بن حيان الضيب املعروف بوكيع، وكان عاملاً بأخبار الناس، وله تصانيف 
وفيها يف مجادى األوىل تويف اإلمام أبو العباس أمحد بن سريج الفقيه الشافعي، وكان من عظماء الشافعية، . حسنة

لباز األشهب، وويل القضاء بشرياز، وبلغت مصنفاته أربع مائة مصنف، ومنه انتشر وأئمة املسلمني، وكان يقال له ا
مذهب الشافعي يف اآلفاق، وكان يقال يف عصره، إِن اهللا أظهر عمر بن عبد العزيز على رأس املائة من اهلجرة، 

هر السنة، وأخفى البدعة، فأظ. وأحىي كل سنة، وأمات كل بدعة، مث مّن اهللا على الناس بالشافعي على رأس املائتني
ومن اللّه على رأس الثالمثائة بابن سريج، فقّوى كل سنْة، وضعف كل بدعة، وكان جده سريج رجال مشهوراً 

  .بالصالح
  .مث دخلت سنة سبع وثالمثائة



: انقراض دولة األدارسة العلويني من كتاب املغرب يف أخبار أهل املغرب أن دولتهم انقرضت غي هذه السنة، أقول
كنا سقنا أخبارهم إِىل حممد بن إِدريس بن إِدريس يف سنة أربع عشرة ومائتني، وأن حممداً املذكور ملا توىل، فّرق 
غالب بالده على أخوته، حسبما قدمنا ذكره يف السنة املذكورة، وأنه أعطى أخاه عمر صنهاجة وغمارة، وبقي 

فلما مات حممد ملك بعده ابن أخيه علي بن عمر املذكور ابن حممد هو اإلمام حىت تويف، ومل يقع لنا تاريخ وفاته، 
إِدريس بن إِدريس، وكانت إِمامة علي املذكور مضطربة، مل يتم له فيها أمر، فخلع عن قرب، وويل بعده ابن أخيه 

حيىي بن إِدريس عمران إدريس ابن إدريس، وهذا حيىي هو آخر أمتهم بفاس، وانقرضت دولتهم يف هذه السنة، 
ين سنة سبع وثالمثائة، وتغلب عليهم فضالة بن جبوس، مث ظهر من األدارسة حسن بن حممد بن القاسم بن أع

إِدريس بن إِدريس، ورام رد الدولة، وقد أخذت يف االختالل، ودولة املهدي عبيد اهللا يف اإلقبال، فملك عامني، ومل 
غالب األدارسة إىل املهدي املذكور، وولده،  يتم له مطلب، وانقرضت دولتهم من مجيع املغرب األقصى، وِمحل

األمن اختفى منهم يف اجلبال إِىل أن ثار بعد األربعني والثالمثائة إِدريس من ولد حممد بن القاسم بن إِدريس، فأعاد 
ة، اإلمامة هلذا البيت، مث تغلب على بر العدوة، عبد امللك بن املنصور بن أيب عامر، وخطب يف تلك البالد لبين أمي

مث رجع عبد امللك إىل األندلس، فاضطربت برب العدوة دولته، فتغلب على قاس بنو أيب العافية، الزناتيون، حىت ظهر 
  .يوسف بن تاشفني، أمري املسلمني، واستوىل على تلك البالد

  .مث دخلت سنة مثان وسنة تسع وثالمثائة
  مقتل احلُسني بن منصور احلالج

الصويف، يظهر الزهد والتصوف، ويظهر الكرامات، وخيرج للناس فاكهة الشتاء يف  كان احلسني بن منصور احلالج
الصيف، وفاكهة الصيف يف الشتاء، وميد يده إِىل اهلواء، ويعيدها مملوءة دراهم، عليها مكتوب قل هو اهللا أحد، 

ضمائرهم، فافتنت به خلق كثري، ويسميها دراهم القدرة، وخيرب الناس مبا أكلوه، وما صنعوه يف بيوهتم، ويتكلم مبا يف 
واعتقدوا فيه احللول، واختلف الناس فيه، كاختالفهم يف املسيح، فمن قائل إِنه قد حلّ فيه جزء إِهلي، ومن قائل إِنه 

وقدم من خراسان إىل العراق، وسار إِىل . ويل، وما يظهر منه كراماته، ومن قائل إِنه مشعبذ ومتكهن وساحر كذاب
سنة يف احلجر، ال يستظل حتت سقف، وكان يصوم الدهر، وكان يفطر على ماء، ويأكل ثالث  مكة، وأقام هبا

عضات من قرص َحْسب، وال يتناول شيئاً آخر، مث عاد احلسني إِىل بغداد، فالتمس حامد الوزير، من املقتدر، أن 
يستنطقه، فال يظهر منه ما تكرهه يسلم إِليه احلالج، فأمر بتسليمه إِليه، وكان حامد خيرج احلالج إِىل جملسه، و

الشريعة، وحامد الوزير جمد يف أمره ليقتله، وجرى له معه ما يطول شرحه، ويف اآلخر إِن الوزير رأى له كتاباً، 
حكى فيه أن اإلنسان إِذا أراد احلج، ومل ميكنه، فرد من داره بيتاً نظيفَاً من النجاسات، وال يدخله أحد، وإذا 

طاف حوله، وفعل ما يفعله احلجاج مبكة، مث جيمع ثالثني يتيماً، ويعمل أجود طعام ميكنه، حضرت أيام احلج، 
ويطعمهم يف ذلك البيت، ويكسوهم، ويعطي كل واحد منهم سبعة دراهم، فإِذا فعل ذلك كان كمن حج، فأمر 

من كتاب اإلخالص  :من أين لك هذا؟ فقال: الوزير بقراءة ذلك قدام القاضي أيب عمرو، فقال القاضي للحالج
يا حالل الدم، قد مسعناه مبكة، وليس فيه هذا، فطالب الوزير القاضي . كذبت: للحسن البصري فقال له القاضي

أبا عمرو أن يكتب خطه مبا قاله، أنه حالّل الدم، فدافعه القاضي، مث ألزمه الوزير، فكتب بإباحة دم احلالج، وكتب 
ما حيل لكم دمي وديين اإلسالم، ومذهيب السنة، ويل فيها كتب : ج ذلك قالبعده من حضر اجمللس، فلما مسع احلال

موجودة، فاهللا اهللا يف دمي، وكتب الوزير إِىل اخلليفة يستأذنه يف قتله، وأرسل الفتاوي بذلك، فأذن املقتدر يف قتله، 
  .فضرب ألف سوط، مث قطعت يده، مث رجله، مث قتل وأحرق بالنار، ونصب رأسه ببغداد



يف هذه السنة تويف أبو العباس أمحد بن حممد بن سهل بن عطا الصويف، من كبار مشاخيهم وعلمائهم، وإبراهيم بن و
  .هارون احلراين الطبيب

مث دخلت سنة عشر وثالمثائة يف هذه السنة تويف أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ببغداد، ومولده سنة أربع 
فظاً لكتاب اهللا، عارفاً بالقراءات، بصرباً باملعاين، وكان من اجملتهدين، مل وعشرين ومائتني بأم طربستان، وكان حا

وله التاريخ املشهور، ابتدأ فيه من أول . يقلد أحداً، وكان فقيهاً عاملاً عارفاً بأقاويل الصحابة والتابعني، ومن بعدهم
وله يف أصول الفقه وفروعه كتب كثرية،  الزمان، إىل آخر سنة اثنتني وثالمثائة، وكتاب يف التفسري مل يفسر مثله،

وملا مات تعصبت عليه العامة، ورموه بالرفض، وما كان سببه إِال أنه صنف كتاباً فيه اختالف الفقهاء، ومل يذكر فيه 
مل يكن أمحد بن حنبل فقيهاً، وإمنا كان حمدثاً، فاشتد ذلك على احلنابلة، : أمحد بن حنبل، فقيل له يف ذلك فقال

  .ال حيصون كثرة ببغداد، فشنعوا عليه مبا أرادوه وكانوا

وفيها تويف يف ذي احلجة أبو بكر حممد بن السري بن سهل النحوي، املعروف بابن السراج، كان أحد األئمة 
املشاهري، أخذ العلم عن أيب العباس املربد، وأخذ عنه النحو مجاعة، منهم أبو سعيد السريايف، وعلي بن عيسى 

وكان مع كمال . مها، ونقل عنه اجلوهري يف الصحاح، يف مواضع عديدة، وله عدة مصنفات مشهورةالرماين، وغري
ال بالغني بل بالغاء، وجعل يكررها : فضائله يلثغ يف الراء، جيعلها غيناً، فأملى كالماً يوماً بالراء، فكتبوه بالغني، فقال

مث دخلت . ت وفاته يف سنة مخس عشرة وثالمثائةعلى هذه الصورة، والسراج نسبة إىل عمل السروج، وقيل كان
سنة إِحدى عشرة وثالمثائة ويف هذه السنة كبست القرامطة، وكبريهم أبو طاهر سليمان بن أيب سعيد اجلاين، 
ويف . البصرة ليالْ، وعلوا على أسوارها، وقتلوا عاملها، وأقاموا هبا سبعة عشر يوماً، يقتلون وحيملون منها األموال

سنة تويف أبو حممد أمحد بن حممد بن حممد بن احلسني اجلُريري، بضم اجليم، وهو من مشاهري مشايخ هذه ال
  .الصوفية، وإبراهيم بن السري الزجاج النحوي، صاحب كتاب معاين القرآن

كل غناء : وفيها تويف حممد بن زكريا الرازي الطبيب املشهور، وكان يف شبيبته يضرب بالعود، فلما التحى قال
خيرج من بني شارب وحلية ال يستحسن، فتركه وأقبل على دراسة كتب الطب والفلسفة، وقد جاوز األربعني سنة، 
وطال عمره، وبلغ يف معرفة العلوم اليت اشتغل فيها الغاية، وصار إِمام وقته يف علم الطب، واملشار إِليه، وصنف يف 

داً، وكتاب املنصوري وهو كتاب خمتصر نافع، صنفه لبعض الطب كتباً نافعة، فمنها احلاوي يف مقدار ثالثني جمل
  .امللوك السامانية، ملوك ما وراء النهر

مث دخلت سنة اثين عشرة وثالمثائة يف هذه السنة أخذ أبو طاهر القرمطي، احلجاج، وأخذ منهم أمواال عظيمة، 
  .وهلك أكثرهم باجلوع والعطش

حلسن بن الفرات، مث سعوا يف قتله، فأمر بقتله فذبح هو وولده احملسن، ويف هذه السنة قبض املقتدر على وزيره أيب ا
وكان عمر ابن الفرات إِحدى وسبعني سنة، وكان عمر ولده احملسن ثالثاً وثالثني سنة، واستوزر املقتدر بعده أبا 

  .القاسم اخلاقاين
يها، ومحل منها شيئاً كثرياً، وأقام ستة غري ذلك وفيها سار أبو طاهر القرمطي إِىل الكوفة، ودخلها بالسيف، وقتل ف

  .أيام يدخل الكوفة هناراً، وخيرج منها إِىل عسكره، ليالً، ومحل منها ما قدر على محله من األموال والثياب
مث دخلت سنة ثالث عشرة وثالمثائة يف هذه السنة تويف عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي، وكان عمره مائة 

  .وفيها تويف علي بن حممد بن بشار الزاهدسنة وسنتني، 
مث دخلت سنة أربع عشرة وثالمثائة يف هذه السنة قلد املقتدر، يوسف ابن أيب الساج نواحي املشرق، وأمره باملسري 



ويف هذه السنة . إِىل واسط، حملاربة القرامطة، وكان يوسف املذكور بأذربيجان، فسار إِىل واسط حملاربة القرامطة
  .نصر بن أمحد الساماين على الري، ومرض هبا مث سار عنهااستوىل 

  .مث دخلت سنة مخس عشرة وثالمثائة
أخبار القرامطة ومقتل ابن أيب السّاج يف هذه السنة وصلت القرامطة إِىل الكوفة، فسار إِليهم يوسف بن أيب الساج 

مائة رجل، منهم سبع مائة فارس، ومثان  من واسط، بعسكر ضخم، تقدير أربعني ألفاً، وكانت القرامطة ألفاً ومخس
صدروا الكتب إِىل اخلليفة بالفتح، فهؤالء يف يدي، واقتتلوا، : مائة راجل، فلما رآهم أبو الساج احتقرهم، وقال

فحملت القرامطة، فاهنزم عسكر اخلليفة، وأخذ يوسف بن أيب الساج مقدم العسكر أسرياً، مث قتله أبو طاهر 
لى الكوفة، وأخذ منها شيئاً كثرياً مث جهز املقتدر إِىل القرامطة مؤنساً اخلادم يف عساكر كثرية، القرمطي، واستوىل ع

فاهنزم أكثر العسكر منهم قبل امللتقى، مث التقوا، فاهنزمت عساكر اخلليفة، ووقع اجلفل يف بغداد خوفاً من القرامطة، 
  .بالغنائموهنب القرامطة غالب البالد الفراتية، مث عادوا إىل هجر 

غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة، ظفر عبد الرمحن الناصر بن حممد األموي صاحب األندلس، بأهل طليطلة، 
  .بعد حصارها مدة، خلالفهم عليه، وأخرب كثرياً من عمارهتا

ىل الرقة، مث دخلت سنة ست عشرة وثالمثائة يف هذه السنة دخلت القرامطة إِىل الرحبة، فنهبوا وسبوا مث ساروا إِ
فنهبوا ربضها، مث ساروا إِىل سنجار فنازلوها، وطلب أهلها األمان فأمنوهم، مث هنبوا اجلبال وغريها من البالد، 

  .ويف هذه السنة عزل املقتدر علي بن عيسى الوزير، وقبض عليه، ووىل الوزارة أبا علي بن مقلة. وعادوا إِىل هجر
جرجان، أسفار بن شريويه، سنة مخس عشرة وثالمثائة وكان يف أصحاب  ابتداء أمر مرداويج وكان قد استوىل على

فخرج مرداويج على أسفار، بعد أن بايع غالب . أسفار، قائد من أكرب قواده، يقال له مرداويج بن زيار، من الديلم
هذه السنة، العسكر يف الباطن، فهرب أسفار، فطلبه مرداويج فأدركه وقتله، وابتدأ مرداويج يف ملك البالد من 

فملك قزوين، مث ملك الري، ومهدان، وكنكور، والدينور، وبروجرد، وقم، وقاشان، وأصفهان، وجرباذقان، 
وعمل له سريراً من ذهب، جيلس عليه، ويقف عسكره صفوفاً بالبعد عنه، وال خياطبه أحد إِال احلجاب، الذين قد 

  .رتبهم لذلك، مث استوىل مرداويج على طربستان
يف هذه السنة، وصل الدمستق يف جيش كبري من الروم، وحصر أخالط، فطلبوا الصلح، فأجاهبم على أن غري ذلك 

يقلع منرب اجلامع، ويعمل موضعه صليباً، فأجابوا إِىل ذلك، وأخرجوا املنرب وجعلوا مكانه الصليب، ورحل إِىل 
وفيها مات يعقوب . خليج قسطنطينية بدليس، ففعل هبم كذلك، والدمستق اسم للنائب على البالد اليت يف شرقي
  .بن إسحاق بن إِبراهيم اإلسفراييين، وله مسند خمرج على صحيح مسلم

وكنيته أبو عوانة احلافظ، طاف البالد يف طلب احلديث، مسع مسلم بن احلجاج صاحب الصحيح، وغريه من أئمة 
  .احلديث

  .مث دخلت سنة سبع عشرة وثالمثائة
نة خلع املقتدر باهللا من اخلالفة، بسبب ما أنكره اجلند والقواد عليه، من استيالء النساء ؟خلع املقتدر يف هذه الس

من املقتدر، . واخلدام على األمور، وكثرة ما أخذوا من األموال والضياع، وانضم إِىل ذلك وحشة مؤنس اخلادم
، وخالته، وخواص جواريه، فاجتمعت العساكر إِىل مؤنس، وقصدوا دار اخلالفة، وأخرجوا املقتدر، ووالدته

وأوالده، من دار اخلالفة، ومحلوا إِىل دار مؤنس واعتقلوا هبا، وأحضروا أخاه حممد بن املعتضد وبايعوه ولقبوه 
القاهر باهللا، بعد أن ألزموا املقتدر بأن يشهد عليه باخللع، فأشهد عليه القاضي أبا عمرو، بأنه خلع نفسه، وهنبت 



  .ا من قرب يف تربة بنتها أم املقتدر، ستمائة ألف ديناردار اخلالفة، واستخرجو
عودة املقتدر إىل اخلالفة فلما كان يوم االثنني، سابع عشر احملرم، ثالث يوم خلع املقتدر، بكر الناس إِىل دار اخلالفة، 

السالح، حىت امتألت الرحاب، ألنه يوم موكب، ومل حيضر مؤنس املظفر ذلك اليوم، وحضرت الرجال املصافية ب
يطالبون حبق البيعة، وارتفعت زعقاهتم، فخرج من عند القاهر ياروك، ليطيب خواطرهم، فرأى يف أيديهم السيوف 

يا مقتدر يا منصور، وهجموا على القاهر، فهرب : املسلولة، فخافهم فرجع، وتبعوه فقتلوه يف دار اخلالفة، وصرخوا
ة أحد، مث قصد الرجالة دار مؤنس اخلادم، وطلبوا املقتدر منه، واختفى، وتفرق عنه الناس، ومل يبق بدار اخلالف

فأخرجه وسلمه إِليهم، فحمله الرجالة على رقاهبم حىت أدخلوه إىل دار اخلالفة، مث أرسل املقتدر خلف أخيه القاهر 
ر عند مث حبس القاه. قد علمت أنه ال ذنب لك، وقيل بني عينه وأمنه، فشكر إحسانه: باألمان وأحضره، وقال

والدة املقتدر، فأحسنت إليه ووسعت عليه، واستقر املقتدر يف اخلالفة، وسكنت الفتنة، وكان أشار مؤنس إعادة 
  .املقتدر إِىل اخلالفة، وإمنا خلعه موافقة للعسكر

ن ما فعله القرامطة مبكة وأخذِهم احلجر األسود ويف هذه السنة، واىف أبو طاهر القرمطي مكة، يوم التروية، وكا
احلجاج قد وصلوا إِىل مكة ساملني، فنهب أبو طاهر أموال احلجاج وقتلهم، حىت يف املسجد احلرام وداخل الكعبة، 

وقلع احلجر األسود من الركن، ونقله إىل هجر، وقتل أمري مكة ابن حملب وأصحابه، وقلع باب البيت، وأصعد 
، ودفن الباقني يف املسجد احلرام، حيث قتلوا، وأخذ رجالً ليقلع امليزاب فسقط فمات، وطرح القتلى يف بئر زمزم

  .كسوة البيت فقسمها بني أصحابه
  غري ذلك من احلوادث

ببغداد فتنة "  ٧٠: اإلسراء" " عسى أن يبعثك ربك مقاماً حمموًدا " ويف هذه السنة وقع بسبب تفسري قوله تعاىل 
قتتلوا، فقتل بينهم قتلى كثرية، فقال أبو بكر املروزي عظيمة بني احلنابلة وغريهم، ودخل فيها اجلند والعامة، وا

إِن معىن ذلك أن اهللا تعاىل يقعد النيب صلى اهللا عليه وسلم معه على العرش، وقالت الطائفة : احلنبلي وأصحابه
  .إِمنا هي الشفاعة، فاقتتلوا بسبب ذلك: األخرى

لبتاين احلاسب، املنجم املشهور، صاحب الزيج ويف هذه السنة تويف حممد بن جابر بن سنان احلراين األصل، ا
ومل أعلم أنه أسلم، وله األرصاد املتقنة، : الصايب، وامسه يدل على إسالمه، وكذلك خطبته يف زجية، قال ابن خلكان

وابتدأ بالرصد قي سنة أربع وستني ومائتني، إىل سنة ست وثالمثائة وأثبت الكواكب الثابتة يف زجية لسنة تسع 
أوىل وثانية، والثانية أجود، والبتاين بفتح الباء املوحدة من حتتها، وقيل بكسرها : ومائتني، وزجية نسختانوتسعني 

وفيها تويف نصر بن أمحد بن نصر البصري، املعروف باخلبزأرزي، . نسبة إىل بتان، وهي ناحية من أعمال حران
ف أن يتهجا، وال يكتب، وكان خيبز خبز األرز، مبربد الشاعر املشهور، كان أديباً راوية للشعر، وكان أمياً ال يعر

  :البصرة، وله األشعار الفائقة منها
  بأحسن ِمْن موىل متشى إىل عبد... خليلي هل أبصرمتا أو مسعتما 

  أجلك عن تعليق قلبك بالوعد... أتى زائري من غري وعد وقال يل 
  لسعديدور بأفالك السعادة وا... فما زال جنم الوصل بيين بينه 

  وطوراً على تقبيل تفاحة اخلد... فطوراً على تقبيل نرجس ناظر 
مث دخلت سنة مثاين عشرة وثالمثائة يف هذه السنة أخرجت الرجالة املصافية من بغداد، فإِهنم استطالوا بالكالم 

فهربت الرجالة والفعل، من حني أعادوا املقتدر إِىل اخلالفة، فجرى بينهم وبني اجلند وقعة، وقتل بينهم قتلى، 



وفيها وقيل بل يف السنة اليت . املصافية إىل واسط، واستولوا عليها، فسار إِليهم مؤنس اخلادم، وقتل منهم وشردهم
قبلها، تويف أبو بكر احلسن بن علي بن أمحد بن بشار، املعروف بابن العالف، الضرير النهرواين، وقد بلغ عمره مائة 

  :هورة اليت منهاسنة، وهو ناظم مراثي اهلر املش
  وكنت منا مبنزل الولِد... يا هر فارقتنا ومل تعد 

  وأنت تنساب غري ُمرتعِد... وكان قليب عليك مرتعداً 
  وتبلع الفرخ غري متئِد... تدخل برجٍ احلمام متئدا 

  منك، وزادوا ومن يصد ُيصِد... صادوك غيظاً عليك وانتقموا 
  مام بالرصدحىت سقيت احل... ومل تزل للحمام مرتصدا 
  رحيك هال قنعت بالغدَد... يا من لذيذُ الفراخ أوقعه 
  كان هالك النفوس يف املعَد... ال بارك اهللا يف الطعام إِذا 

  فأخرجت روحه من اجلسَد... كم دخلت لقمة حشا شره 
  برج ولو كان جنة اخللِد... ما كان أغناك عن تسلقك ال 

كان له قط حقيقة وقتله اجلريان فرثاه، وقيل بل رثى : ب عملها، فقيلوهي قصيدة طويلة مشهورة، واختلف يف سب
بل هويت جارية علي بن عيسى، غالماً أليب : هبا ابن املعتز، ومل يقدر يذكره خوفاً من املقتدر، فوّرى بالقط، وقيل

لقصيدة يرثيه، وكىن بكر بن العالف املذكور، ففطن هبما علي بن عيسى فقتلهما مجيعاً، فقال أبو بكر مواله هذه ا
  .عنه باهلر

مث دخلت سنة تسع عشرة وثالمثائة يف هذه السنة، أرسل املقتدر عسكراً لقتال مرداويج، فالتقوا بنواحي مهدان، 
فاهنزم عسكر اخلليفة، واستوىل مرداويج على بالد اجلبل مجيعاً، وبلغت عساكره يف النهب إِىل نواحي حلوان، مث 

ويف هذه السنة يف ذي احلجة تأكدت الوحشة بني مؤنس اخلادم . ىل أصفهان، فملكوهاأرسل مرداويج عسكراً إِ
  .وبني املقتدر

مث دخلت سنة عشرين وثالمثائة يف هذه السنة سار مؤنس اخلادم إىل املوصل مغاضباً للمقتدر، واستوىل املقتدر على 
مراء املوصل، بصد مؤنس عن املوصل وقتاله، أقطاع مؤنس وماله وأمالكه وأمالك أصحابه، وكتب إِىل بين محدان أ

فجرى بني مؤنس وبينهم قتال، فانتصر مؤنس واستوىل على املوصل، واجتمعت عليه العساكر من كل جهة، وأقام 
  .مؤنس باملوصل تسعة أشهر

  قتل املقتدر

سار حىت نزل بباب  وملا اجتمعت العساكر باملوصل عند مؤنس اخلادم، سار هبم إِىل جهة بغداد، فقدم تكريت، مث
الشماسية، فلما رأى املقتدر ضعفه، وانعزال العسكر عنه، قصد االحندار إِىل واسط مث اتفق من بقي عنده على قتال 

مؤنس، ومنعوه من التوجه إِىل واسط، فخرج املقَتدر إِىل قتال مؤنس وهو كاره ذلك، وبني يدي املقتدر الفقهاء 
وعليه الربدة، فوقف على تل، مث أحل عليه أصحابه بالتقدم إِىل القتال فتقدم، مث والقراء، ومعهم املصاحف منشورة، 

قد عرفناك يا سفلة، أنت خليفة : فقالوا. وحيكم أنا اخلليفة: اهنزمت أصحابه، وحلق املقتدر قوم من املغاربة فقال هلم
دن، عظيم اجلثة، فلما قتلوه رفعوا إِبليس، فضربه واحد بسيفه فسقط إِىل األرض وذحبوه، وكان املقتدر ثقيل الب

رأسه على خشبة، وهم يكربون ويلعنونه، وأخذوا ما عليه حىت سراويله، مث ُحفر له يف موضعه، وعفي قربه، ومحل 
رأس املقتدر إىل مؤنس، وهو بالراشدية، مل يشهد احلرب، فلما رأى رأس املقتدر، لطم وبكى، وكان املقتدر قد أمهل 



كم فيها النساء واخلدم، وفرط يف األموال، وكانت مدة خالفته أربعاً وعشرين سنة، وأحد عشر أحوال اخلالفة، وح
  .شهراً، وستة عشر يوما، وكان عمره مثانياً وثالثني سنة

  خالفة القاهر باللّه
حاق وهو تاسع عشرهم، كان مؤنس اخلادم قد أشار بإِقامة ولد املقتدر، أيب العباس، فاعترض عليه أبو يعقوب إِس

بن إِمساعيل النوخبيت بأن هذا صيب، وال يوىل إال من يدبر نفسه ويدبرنا، وكان يف ذلك كالباحث عن حتفه بظلفه، 
فإن القاهر قتل النوخبيت املذكور فيما بعد، فأحضروا القاهر باهللا، وهو حممد بن املعتضد، وبايعوه لليلتني بقيتا من 

تدر وسأهلا عن األموال، فاعترفت مبا عندها من املصاغ والثياب فقط، شوال هذه السنة، مث أحضر القاهر أم املق
فضرهبا أشد ما يكون من الضرب، وكانت مريضة، قد بدأ هبا االستسقاء، مث علقها برجلها، فحلفت أهنا ما متلك 

  .غري ما أطلعته عليه، واستوزر القاهر أبا علي بن مقلة، وعزل ووىل وقبض على مجاعة من العمال
وأبو احلسني ابن صاحل الفقيه . تويف القاضي أبو عمرو حممد بن يوسف، وكان فاضالً. ذلك ويف هذه السنةغري 

  .وأبو نعيم عبد امللك الفقيه الشافعي اجلرجاين املعروف باألشتر األستراباذي. الشافعي، وكان عابداً
والدة املقتدر، ودفنت يف تربتها  مث دخلت سنة إِحدى وعشرين وثالمثائة فيها يف مجادى اآلخرة، ماتت شعب،

ويف هذه السنة حصلت الوحشة بني مؤنس وبني القاهر، وكان مؤنس قد أقام بليق حاجباً، وجعل أمر . بالرصافة
دار اخلالفة إِليه، فضيق على القاهر، ومنع دخول امرأة إِىل دار اخلالفة، حىت يعرف من هي، فإِن القاهر، قد استمال 

للقبض على بليق، احلاجب ومؤنس، واتفق مع القاهر على ذلك، طريف السبكري وهو من أكرب مجاعة يف الباطن، 
  .القواد

القبض على مؤنس اخلادم وبليق يف هذه السنة، يف أول شعبان، قبض القاهر باهللا على بليق احلاجب وابنه ومؤنس، 
م الوزير ابن مقلة على ذلك، فاستمال القاهر ألهنم اتفقوا على خلع القاهر، وإقامة أيب أمحد بن املكتفي، واتفق معه

طريف السبكري، واتفق معه ومع الساجية، على قبض ابن بليق، وأمكنهم يف الدهاليز واملمرات، وحضر ابن بليق 
جبماعة، وقصد االجتماع باخلليفة، وأظهر أنه يريد االجتماع به بسبب القرامطة، وكان قصده القبض على اخلليفة، 

بليق مبا أعد له القاهر، فلما دخل دار اخلالفة، قبض عليه، وبلغ أباه بليق ذلك، وكان منقطعاً يف داره  ومل يعلم ابن
بسبب مرض حصل له، فركب وحضر إِىل دار اخلالفة بسبب ذلك، فقبض عليه أيضاً، مث أرسل القاهر يستدعي 

من اتفاق بليق وابنه على خلعه، فإن كان مؤنساً فامتنع عن احلضور، فحلف له أنه آمن، ويريد أن يعرفه ما بلغه 
كذباً أفرج عنهما، وما زال حيلف ملؤنس حىت حضر، فقبض عليه أيضاً، وعزل أبا علي بن مقلة، واستوزر أبا جعفر 

  .حممد بن القاسم بن عبد اهللا، مث جد يف طلب أيب أمحد ابن املكتفي، فظفر به فبىن عليه حائطاً فمات
  قتل مؤنس وبليق وابنه

ا أمسك القاهر املذكورين، شغب اجلند أصحاب مؤنس، وكانوا غالب العسكر، وثاروا بسبب حبس مؤنس، مل
فطلبوا إِطالقه، فعمد القاهر إِىل ابن بليق، وذحبه ووضع رأسه يف طست، وكان قد حبسهم متفرقني، مث أحضر 

القاهر، وجعل رأس بليق مع رأس ولده الرأس يف الطست إِىل أبيه بليق، فأخذ أبوه يبكي ويترشف الرأس، مث قتله 
يف الطست، وأحضرمها إِىل مؤنس فلما رأى مؤنس الرأسني، تشاهد ولعن قاتلهما، فقتله أيضاً، وأطلع ثالثة 

رؤوسهم، فطيف هبا يف بغداد، ونودي هذا جزاء من خيون اإلمام، مث نظفت وجعلت الرؤوس يف خزانة الرؤوس، 
ر أبا جعفر الوزير ووايل اخلصييب الوزارة، مث قبض على طريف السبكري، وكان على جاري عادهتم، مث عزل القاه

  .من أكرب القواد، وهو الذي اتفق مع القاهر على قبض مؤنس وغريه، ولواله مل يقدر القاهر على فعل ما فعله



مملكة بين بويه، ابتداء دولة بين بويه كان بويه رجالً متوسط احلال من الديلم، وكنيته أبو شجاع، وملا عظمت 
اشتهر نسبهم، فقالوا بويه بن فنا خسرو بن متام بن كوهي بن شريزير األصغر بن شريكنده بن شريزير األكرب بن 

شريان شاه بن شريفنه بن بستان شاه بن شريفريوز بن شريوزيك بن سبسذا بن هبرام جور امللك ابن يزد جرد 
  .تقدم يف أخبار ملوك الفرس األكاسرةامللك، وباقي النسب إِىل أزدشري بن بابك، قد 

وكان لبويه املذكور ثالثة أوالد، وهم عماد الدولة أبو احلسن علي، وركن الدولة احلسن، ومعز الدولة أبو احلسني 
أمحد، أوالد بويه أيب شجاع املذكور، وكانوا يف خدمة ماكان بن كاكي الديلمي، وملا ملك من الديلم أسفار بن 

ج على ما أشرنا إليه، ملك ماكان بن كاكي الديلمي طربستان، وكان أوالد بويه الثالثة شريويه، ومرداوي
املذكورون من مجلة عسكره، متقدمني عنده، فلما استوىل مرداويج على ماكان بيد ماكان بن كاكي من طربستان، 

نيسابور مهزوماً، وأوالد بويه  سار ماكان عن طربستان، واستوىل على الدامغان، مث اهنزم ما كان بن كاكي وعاد إِىل
حنن معنا مجاعة، وأنت مضيق، : املذكورون معه ال يفارقونه، فلما رأوا ضعفه وعجزه عن مقاتلة مرداويج قالوا

واألصلح أن نفارقك لنخف املؤنة عنك، فإذا صلح أمرك، عدنا إِليك، فأذن هلم ففارقوه وحلقوا مبرداويج، وتبعهم 
كان، فأحسن إِليهم مرداويج، وقلد عماد الدولة علي بن بويه كرج، وملا استقر عماد يف ذلك مجاعة من قواد ما

الدولة يف كرج، قوي وكثر مجعه، مث أطلق مرداويج جلماعة من قواده ماالً على كرج، فلما وصلوا لقبض املال، 
ذلك مرداويج، فاستوحش من  وبلغ. أحسن إِليهم علي بن بويه املذكور، واستماهلم فمالوا إِليه، حىت أوجبوا طاعته

ابن بويه، مث قصد ابن بويه املذكور أصفهان وهبا ابن ياقوت، فاقتتلوا فاهنزم ابن ياقوت واستوىل ابن بويه على 
أصفهان وكان صحاب ابن بويه تسع مائة رجل، وعسكر ابن ياقوت عشرة آالف، فلما هزم عماد الدولة بتسع 

وقويت هيبته، وبقي مرداويج يراسل ابن بويه، ويستدعيه باملالطفة، وابن  مائة، عشرة آالف، عظم يف عيون الناس
بويه يعتذر وال حيضر إِليه، وأقام ابن بويه بأصفهان شهرين، وجىب أمواهلا وارحتل إِىل أرجان، وكان قد هرب إِليها 

على أرجان يف ذي احلجة، سنة  ابن ياقوت، وامسه أبو بكر، فاهنزم من بني يدي ابن بويه بغري قتال، فاستوىل ابن بويه
عشرين وثالمثائة، مث سار ابن بويه إِىل النوبندجان، واستوىل عليها يف ربيع اآلخر من هذه السنة أعين سنة إِحدى 

وعشرين وثالمثائة مث أرسل عماد الدولة، أخاه ركن الدولة، إِىل كازرون وغريها من أعمال فارس، فاستخرج 
  .نذكره إِن شاء اهللا تعاىلأمواهلا، مث كان منهم ما س

  غري ذلك من احلوادث ويف هذه السنة

وولد سنة ثالث وعشرين ومائتني، وأخذ العلم عن أيب . تويف أبو بكر حممد بن احلسني بن دريد اللغوي، يف شعبان
مبقصورة حامت السجستاين، وأيب الفضل الرياشي، وغريمها، وكان فاضالً شاعراً، نظم قصيدته املقصورة، املعروفة 

وكان ابن دريد قد ابتلى . ابن دريد، وله تصانيف كثرية يف النحو واللغة، منها كتاب اجلمهرة، وله كتاب اخليل
قال . دخلت على ابن دريد فوجدتهّ سكران، فلم أعد بعدها إِليه: بشرب النبيذ، وحمبة مساع العيدان، قال األزهري

ا نرى من العيدان املعلقة، والشراب املصفى، وكان قد جاوز كنا ندخل على ابن دريد، فنستحي مم: ابن شاهني
وفيها تويف أبو هاشم بن أيب علي اجلبائي املتكلم املعتزيل، ومولده سنة سبع وأربعني ومائتني، أخذ العلم . التسعني

ة، وكان كان أيب أكرب مين باثنيت عشرة سن: قال أبو هاشم. عن أبيه، أيب علي، واجتهد حىت صار أفضل من أبيه
اليوم دفن علم الكالم وعلم اللغة، ودفنا مبقابر اخليزران : موت أيب هاشم وابن دريد يف يوم واحد، فقال الناس

  .ببغداد
وفيها تويف حممد بن يوسف بن مطر الفربري، وكان مولده سنة إِحدى وثالثني ومائتني، وهو الذي روى صحيح 



بالفاء والراء املهملة املفتوحتني  -ت ألوف، وهو منسوب إِىل فربر البخاري عنه، وكان قد مسعه من البخاري عشرا
وفربر املذكورة، قرية ببخارى، كذا نقله ابن األثري يف تارخيه  -مث باء موحدة من حتتها ساكنة وبعدها راء مهملة 

ويف مبصر أبو وفيها ت. الكامل، وقد ذكر القاضي مشس الدين بن خلكان، أن فربر املذكورة بلدة على طرف جيحون
جعفر أمحد بن حممد ابن سالمة األزدي الطحاوي، الفقيه احلنفي، انتهت إِليه رياسة أصحاب أيب حنيفة مبصر، وكان 

  .واهللا ال جاء منك شيء: شافعي املذهب، وقرأ على املزين، فقال له
ة، منها أحكام القرآن، فغضب الطحاوي من ذلك، وانتقل واشتغل مبذهب أيب حنيفة، وبرع فيه، وصنف كتباً مفيد
  .واختالف العلماء ومعاين اآلثار، وله تاريخ كبري، وكانت والدته سنة مثان وثالثني ومائتني

  .مث دخلت سنة اثنتني وعشرين وثالمثائة يف هذه السنة استوىل عماد الدولة بن بويه على شرياز
بسبب ما ظهر منه من الغدر، بطريف والسبكري خلع القاهر باهللا ويف هذه السنة، يف مجادى األوىل، خلع القاهر، 

وغشه يف اليمني باألمان للذين قتلهم، وكان ابن مقلة مستتراً من القاهر، والقاهر جيتمع بالقواد ويغريهم به، وكان 
وأعطى لبعض املنجمني مائة دينار، ليقول للقواد أن عليه قطعاً . ابن مقلة يظهر تارة بزي عجمي، وتارة بزي مكدي

القاهر، وكذلك أعطى لبعض معربي املنامات، ممن كان يعرب املنامات لسيما القائد، أنه إذا قص عليه سيما مناماً، من 
يعربه مبا خيوفه به من القاهر، ففعلوا بذلك، فاستوحش سيما مقدم الساجية، وغريه من القاهر، واتفقوا على القبض 

قد بات يشرب أكثر ليلته، وهو سكران نائم، فأحدقوا بالدار،  على القاهر، فاجتمعوا وحضروا إِليه، وكان القاهر
فاستيقظ القاهر خمموراً، وأوثقت األبواب عليه، فهرب إىل سطح محام هناك، فتبعوه وأخذوه، وأتوا به إِىل املوضع 

سنة الذي فيه طريف السبكري، فأخرجوا طريفاً وحبسوا القاهر موضعه، مث مسلوا عيين القاهر، وكانت خالفته 
  .واحدة وستة أشهر ومثانية أيام

  خالفة الراضي باللّه
ملا قبض على القاهر، كان أبو العباس أمحد بن املقتدر ووالدته حمبوسني، . وهو العشرون من خلفاء بين العباس

ء، فأخرجوه وأجلسوه على سرير القاهر، وسلموا عليه باخلالفة ولقبوه الراضي باهللا، وبويع باخلالفة يوم األربعا
يف هذه السنة، أعين سنة اثنتني وعشرين وثالمثائة، وأشار سيما القائد بوزارة ابن . لست خلون من مجادى األوىل

  .مقلة، فاستوزره الراضي باهللا، وراودوا القاهر أن يشهد عليه باخللع، فامتنع وهو يف احلبس أعمى
  وفاة املهدي العلوي صاحب إِفريقية

  ووالية ولده القائم

السنة، يف ربيع األول، تويف املهدي عبيد اهللا العلوي الفاطمي باملهدية، وأخفى ولده القائم أبو القاسم حممد يف هذه 
موته سنة، لتدبري ما كان له، وكان عمر املهدي ثالثاً وستني سنة، وكانت واليته أربعاً وعشرين سنة وشهراً 

  .واستقرت واليته وعشرين يوماً، وملا أظهر ابنه القائم وفاته بايعه الناس
  قتل ابن الشلمغاين

  وحكاية شيء من منصبه اخلبيث

يف هذه السنة، قتل حممد بن علي الشلمغاين، وشلمغان املنسوب إِليها، قرية بنواحي واسط وأحدث مذهباً مداره 
لذي وزر على حلول اإلهلية، والتناسخ، والتشيع، وقيل إِنه اتبعه على ذلك احلسني بن القاسم بن عبيد اهللا، ا

للمقتدر، واتبعه أيضاً أبو جعفر، وأبو علي ابنا بسطام، وإبراهيم بن أيب عون، وأمحد بن حممد بن عبدوس، وكان 



  .حممد الشلمغاين وأصحابه مستترين
فظهر يف شوال من هذه السنة، أعين سنة اثنتني وعشرين وثالمثائة فأمسكه ابن مقلة الوزير، فأنكر الشلمغاين 

صحابه يعتقدون فيه اإلهلية، فأمسك وأُحضر إِىل عند الراضي، وأمسك معه ابن أيب عون، وابن مذهبه، وكان أ
عبدوس، فأمرومها بصفع الشلمغاين فامتنعا، فلما أُكرِها، مد ابن عبدوس يده وصفعه، وأما ابن أيب عون فإنه مد 

أما قلت : فقالوا للشلمغاين. ورازقيإهلي وسيدي : يده ليصفعه فارتعدت يده، فقبل حلية الشلمغاين ورأسه، وقال
مث اصرفا وأحضر : إين ما ادعيتها قط وما علّي من قول ابن أيب عون عين مثل هذا: إنك مل تدع اإلهلية؟ فقال

الشلمغاين عدة مرات حبضور الفقهاء، وآخر األمر إِن الفقهاء أفتوا بإباحة دمه، فصلب ابن الشلمغاين وابن أيب 
ن هذه السنة، وأحرقا بالنار، فمن مذهبه، لعنه اهللا، أنّ اهللا حيل يف كل شيء على قدر ما عون، يف ذي القعدة م

حيتمله ذلك الشيء، وأن اهللا خلق الضد ليدل به على املضدود، فحلّ اهللا يف آدم، ويف إِبليس أيضاً، وكالمها ضد 
إِىل الشيء من شبهه، وأن اهللا إِذا أنّ الدليل على احلق، أفضل من احلق، وأن الضد أقرب : لصاحبه، ومن مذهبه

حلّ يف جسد ناسويت، أظهر فيه من القدرة وملعجزة ما يدل على أنه هو، وأنّ اإلهلية اجتمعت يف نوح وإبليسه، مث 
افترقت بعده، مث اجتمعت يف صاحل وإبليسه، عاقر الناقة، مث افترقت بعده، مث اجتمعت يف إِبراهيم وإبليسه منرود، مث 

دمها، وكذلك القول يف هارون وفرعون، مث يف سليمان وإبليسه، مث يف عيسى وإبليسه، مث افترقت يف افترقت بع
أنه من احتاج الناس إِليه، فهو إِله، ومن مذهبه : ومن مذهبه. احلواريني، مث اجتمعت يف علي بن أيب طالب وإبليسه

مه، اخلائنني، ألن هارون وعلياً، أرسال أهنم يسمون موسى وحممداً صلوات اهللا عليهما وسال: ومذهب أصحابه
موسى وحممداً فخانامها، وأن علياً أمهل حممداً صلى اهللا عليه وسلم عدة سين أصحاب الكهف، وهي ثالمثائة 

ومن مذهبه ترك الصالة والصوم، وغريمها من العبادات، ويبيحون . ومخسون سنة، فإِذا انقضت، انتقلت الشريعة
نسان من شاء من ذوي رمحه، وأنه ال بد للفاضل منهم أن ينكح املفضول، ليوجل النور فيه، الفروج، وأن جيامع اإل

  .وأنه من امتنع من ذلك، قلب يف الدور الثاين امرأة، إِذ كان مذهبهم التناسخ، ولعل هذه املقالة هي املقالة النصرية
قتله القاهر قبل أن خيلع، وكان النوخبيت  غري ذلك من احلوادث ويف هذه السنة قتل إسحاق بن إِمساعيل النوخبيت،

املذكور، هو الذي أشار باستخالفه ويف هذه السنة سار الدمستق إىل بالد اإلسالم، ففتح ملطية باألمان، بعد حصار 
طويل، وأخرج هلها، وأوصلهم إِىل مأمنهم، وذلك يف مستهل مجادى اآلخرة، وفعل الروم األفعال القبيحة 

ويف هذه السنة تويف أبو نعيم الفقيه اجلرجاين األستراباذي، وأبو علي . أكثر البالد يف أيديهمباملسلمني، وصارت 
وفيها تويف حسني ابن عبد اهللا النساج الصويف، من أهل سامراء، وكان من األبدال، . حممد الروزباري الصويف

  .وحممد بن علي بن جعفر الكتاين الصويف املشهور، وهو من أصحاب اجلنيد
  .دخلت سنة ثالث وعشرين وثالمثائة مث

  قتل مرداويج بن زيار

أنه ملا كان ليلة امليالد، من هذه : يف هذه السنة قتل مرداويج الديلمي، صاحب بالد اجلبل وغريها وسبب ذلك
السنة، أمر بأن جتمع األحطاب وتلبس اجلبال والتالل، وخرج إِىل ظاهر أصفهان لذلك، ومجع ما يزيد عن ألفي 

من الغربان، ليعمل يف أرجلها النفط، ليشعل ذلك كله ليلة امليالد، وأمر بعمل مساط عظيم، فيه ألف فرس،  طائر
وألفا رأس بقر، ومن الغنم واحللوى شيء كثري، فلما استوى ذلك ورآه، استحقره وغضب على أهل دولته، وكان 

وإيقاد النريان، وأصبح ليدخل إِىل أصفهان،  كثري اِإلساءة إِىل األتراك الذين يف خدمته، فلما انقضى السماط،
ملن هذه : اجتمعت اجلند املخدمة، وكثرت اخليل حول خيمته، فصار للخيل صهيل وغلبة حىت مسعها فاغتاظ، وقال



كذلك، ففعل هبم . فأمر أن توضع سروجها على ظهور األتراك، وأن يدخلوا البلد. اخليل القريبة؟ فقالوا لألتراك
نظر قبيح استقبحه الديلم والترك، فازداد حنق األتراك عليه، ورحل مرداويج إىل أصفهان وهو ذلك فكان له م

غضبان، فأمر صاحب حرسه أن ال يتبعه يف ذلك اليوم، ومل يأمر أحداً غريه ليجمع احلرس، ودخل احلمام، فانتهزت 
حابه كراسي فضة جيلسون عليها، األتراك الفرصة، وقتلوه يف احلمام، وكان مرداويج قد جترب وعتا، وعمل ألص

  .وعمل لنفسه تاجاً مرصعاً على صفه تاج كسرى، وملا قُتل قام باألمر بعده أخوه ومشكري بن زيار
فتنة احلنابلة ببغداد وفيها عظم أمر احلنابلة على الناس، وصاروا يكبسون دور القواد والعامة فإن وجدوا نبيذاً 

سروا آلة الغناء، واعترضوا يف البيع والشراء، ويف مشي الرجال مع الصبيان، أراقوه، وإن وجدوا مغنية ضربوها وك
وحنو ذلك، فنهاهم صاحب الشرطة عن ذلك، وأمر أن ال يصلي منهم إِمام إِال إِذا جهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم 

ارة تزعمون أن صورة إنكم ت: فلم يفد فيهم، فكتب الراضي توقيعاً ينهاهم فيه، ويوخبهم باعتقاد التشبيه، فمنه
وجوهكم القبيحة السمجة على مثال رب العاملني، وهيئتكم على هيئته، وتذكرون له الشعر القطط، والصعود إىل 

السماء، والنزول إىل الدنيا، وعدد فيه قبائح مذهبهم، ويف آخره أن أمري املؤمنني يقسم قسماً عظيماً، لئن مل تنتهوا، 
  .والنار يف منازلكم وحمالكمليستعملن السيوف يف رقابكم، 

. والية األخشيدية مصر ويف هذه السنة، توىل األخشيدية وهو حممد بن طفج بن جف، مصر، من جهة الراضي
وكان األخشيد املذكور قبل ذلك، قد توىل مدينة الرملة سنة ست عشرة وثالمثائة من جهة املقتدر، وأقام هبا إىل 

ه كتب املقتدر بواليته دمشق، فسار إليها وتوالها، وكان حينئذ املتويل على سنة مثان عشرة وثالمثائة فوردت إلي
مصر أمحد بن كيغلغ، فما توىل الراضي، عزل أمحد بن كيغلغ، ووىل األخشيد املذكور مصر، وضم إليها البالد 

من هذه السنة، الشامية، فسار األخشيد من الشام إىل مصر، واستقر هبا يوم األربعاء لسبع بقني من شهر رمضان 
  .أعين سنة ثالث وعشرين وثالمثائة

قتل أيب العالء بن محدان كان ناصر احلسن بن عبد اهللا بن محدان، هو أمري املوصل وديار ربيعة، وكان أول من توىل 
يجاء املوصل منهم، أبو ناصر الدولة املذكور، وهو عبد اهللا، وكنيته أبو اهليجاء، واله عليها املكتفي، وقيل أبو اهل

املذكور ببغداد، يف املدافعة عن القاهر، ملا قبض عليه، وكان ابنه ناصر الدولة املذكور نائباً عنه باملوصل، واستمر هبا 
إىل هذه السنة، فضمن عمه أبو العالء بن محدان مابيد ابن أخيه، من ديوان اخلليفة، مبال حيمله، وسار أبو العالء إىل 

الدولة، فلما بلغ اخلليفة ذلك، أرسل عسكراً إىل ناصر الدولة مع ابن مقلة الوزير،  املوصل، فقتله ابن أخيه ناصر
فلما وصل إىل املوصل، هرب ناصر الدولة، ومل يدركه، فأقام ابن مقلة باملوصل مدة، مث عاد إىل بغداد، فعاد ناصر 

  .فأجيب إىل ذلك الدولة إىل املوصل، وكتب إىل اخلليفة يسأله الصفح، وضمن املوصل مبال حيمله،
فتح جنوة وغريها ويف هذه السنة سري القائم العلوي صاحب املغرب جيشاً من إفريقية يف البحر، ففتحوا مدينة 

  .جنوة، وأوقعوا بأهل سردانية، وعادوا ساملني
  غري ذلك من احلوادث

، وهي أصفهان، ومهذان، فيها استوىل عماد الدولة بن بويه على أصفهان، وبقي هو ومشكري يتنازعان تلك البالد
ويف هذه السنة يف مجادى، شغب اجلند ببغداد، ونقبوا . وقم، وقاشان، وكرج، والري، وكنكور، وقزوين وغريها

وفيها تويف إبراهيم ابن حممد بن عرفة، . دار الوزير، وهرب الوزير وابنه إىل اجلانب الغريب، مث راضوهم فسكنوا
وله مصنفات، وهو من ولد املهلب بن أيب صفرة، ولد سنة أربع وأربعني املعروف بنفطويه النحوي الواسطي، 

  :ومائتني، وفيه يقول الشيخ حممد بن زيد بن علي املتكلم



  فليجتهد أن ال يرى نفطويه... من سره أن ال يرى فاسقاً 
  وصري الباقي صراخاً عليه... أحرقه اهللا بنصف امسه 

هذه السنة، قبض احلجرية واملظفر بن ياقوت على الوزير ابن مقلة، ملا مث دخلت سنة أربع وعشرين وثالمثائة يف 
حضر إىل دار اخلالفة على العادة، وأرسلوا أعلموا اخلليفة، فاستحسن ذلك، مث اتفقوا على وزارة علي بن عيسى، 

. ن قاسم الكرخيفامتنع، فولوا الوزارة أخاه عبد الرمحن بن عيسى، مث قبض عليه، وولوا الوزارة أبا جعفر حممد ب
ويف هذه السنة قطع ابن رائق محل واسط والبصرة، وقطع البديدي محل األهواز وأعماهلا، فضاقت أموال بغداد، 

وعجز أبو جعفر الوزير فعزلوه، وكانت واليته ثالثة أشهر ونصف، واستوزر سليمان بن احلسن، ودام احلال على 
يستقدمه ليقوم باألمور وقلده إمارة اجليش، وأمر أن خيطب له  توقفه، فراسل اخلليفة حممد بن رائق وهو بواسط

على املنابر، وقدم ابن رائق بغداد يف أواخر ذي احلجة من هذه السنة، وكان ابن رائق قد أمسك ساجية قبل دخوله 
لناظر إىل بغداد، فاستوحشت احلجرية منه، ومن حني دخل ابن رائق بطلت الوزارة من بغداد، وبقي ابن رائق هو ا

يف األمور مجيعها، وتغلب عمال األطراف عليها، ومل يبق للخليفة غري بغداد وأعماهلا، واحلكم فيها البن رائق، 
  .وليس للخليفة فيها حكم، وأما باقي األطراف فكانت البصرة يف يد ابن رائق املذكور

والري . يد أيب علي حممد بن إلياسوكرمان يف . وفارس يف يد عماد الدولة ابن بويه. وخورستان يف يد الربيدي 
واملوصل وديار . وأصفهان واجلبل يف يد ركن الدولة ابن بويه ويد ومشكري ابن زيار أخي مرداويج، يتنازعان عليها

ومصر والشام يف يد األخشيد حممد بن طغج واملغرب وإفريقية يف يد القائم . بكر ومضر وربيعة يف يد بين محدان
وخراسان وما وراء النهر يف يد . واألندلس يف يد عبد الرمحن بن حممد األموي امللقب بالناصر. العلوي ابن املهدي

  .والبحرين واليمامة يف يد أيب طاهر القرمطي. وطربستان وجرجان يف يد الديلم. نصر بن أمحد بن سامان الساماين
  غري ذلك من احلوادث

بن الفرات، وكان على خراج مصر والشام، فقدم بغداد يف هذه السنة، استقدم حممد بن رائق الفضل بن جعفر 
ويف هذه السنة قلد اخلليفة حممد بن طغج مصر وأعماهلا، مضافاً إِىل ما بيده من . وتوىل الوزارة البن رائق واخلليفة

ويف هذه السنة ولد عضد الدولة أبو شجاع فناخسرو ابن ركن الدولة . الشام بعد عزل أمحد بن كيغلغ عن مصر
وفيها تويف جحظة الربمكي من ولد حيىي بن خالد بن برمك، وكان عارفاً بفنون شىت من . سن بن بويه بأصفهاناحل

وفيها تويف عبد اهللا ابن أمحد بن حممد بن املفلس الفقيه الظاهري، صاحب التصانيف املشهورة، وعبد اهللا بن . العلوم
ثالثني ومائتني، وكان قد جالس الربيع واملزين ويونس، حممد الفقيه الشافعي النيسابوري، ومولده سنة مثان و

  .أصحاب الشافعي، وكان إماماً
مث دخلت سنة مخس وعشرين وثالمثائة يف هذه السنة، أشار حممد بن رائق على الراضي باملسري معه إِىل واسط، 

جرية، وأجاب ابن حلرب ابن الربيدي، فأجابه، وسار الراضي إِىل واسط، وأمسك ابن رائق بعض األجناد احل
الربيدي إِىل ما طلب منه، مث عاد الراضي وابن رائق إِىل بغداد، مث نكث أبو عبد اهللا بن الربيدي عما أجاب إِليه، 

فأرسل ابن رائق عسكراً مع جبكم، واقتتل مع أيب عبد اهللا بن الرييدي، فاهنزم ابن الربيدي إِىل عماد الدولة بن بويه، 
  .ن عليه أمر اخلليفةوطّمعه يف العراق وهو
  غري ذلك من احلوادث



ويف هذه السنة، أساء عامل صقلية السرية، وظلم، وكان عامالً للقائَم العلوي، وامسه سامل بن راشد فعصت عليه 
جرجنت، من صقلية، وكتب إِىل القائم بذلك، فجهز إِليه عسكراً وحاصروا جرجنت، فاستنجد أهل جرجنت مبلك 

ودام احلصار إِىل سنة تسع وعشرين، فسار بعض أهلها، ونزل الباقون باألمان، فأخذوا قسطنطينية فأجندهم، 
كبارهم وجعلوهم يف مركب، ليقدموا على القائم بإفريقية، فلما توسطوا اللجة، أمر مقدم جيش القائم فنقب 

  .علوم القرآن وفيها تويف عبد اهللا بن حممد اخلزاز النحوي، وله تصانيف يف. مركبهم، وغرقوا عن آخرهم
مث دخلت سنة ست وعشرين وثالمثائة يف هذه السنة سار معز الدولة بأمر أخيه عماد الدولة ابن بويه إِىل األهواز، 

  .وتلك البالد، فاستوىل عليها، وكان سبب ذلك مسري ابن الربيدي إىل عماد الدولة كما أشرنا إليه
لقبض على ابن رائق، وإقامة جبكم موضعه وعلم ابن رائق أنه سعى يف ا: قطع يد أيب علي ابن مقلة وكان سببه

بذلك، فحبسه الراضي ألجل ابن رائق وترددت الرسل بني الراضي وبني ابن رائق يف معىن ابن مقلة مرات عدة، 
وآخرها أهنم أخرجوا ابن مقلة فقطعوا يده يف منتصف شوال، وعوجل فربأ، وعاد يسعى يف الوزارة، وكان يشد 

يده املقطوعة ويكتب، مث بلغ ابن رائق سعيه، وأنه يدعو عليه وعلى الراضي، فأمر بقطع لسانه، فقطع، القلم على 
وضيق عليه يف احلبس، مث حلق ابن مقلة مع ما هو فيه الذرب، ومل يكن عنده يف احلبس من خيدمه، فقاسى شدة إِىل 

ر اخلليفة، مث إِن أهله سألوا فيه فنبش وسلم أن مات يف احلبس، يف شوال سنة مثان وعشرين وثالمثائة، ودفن بدا
إِليهم، فدفنوه يف داره، مث نبش ونقل إِىل دار أخرى، ومن العجب أنه ويل الوزارة ثالث دفعات، ووزر لثالثة 

وسافر ثالث سفرات، اثنتني إِىل شرياز، وواحدة يف وزارته إِىل املوصل، ودفن . املقتدر، والقاهر، والراضي: خلفاء
  .ته ثالث مراتبعد مو

استيالء جبكم على بغداد ويف هذه السنة، سار جبكم من واسط إِىل بغداد، غرة ذي القعدة، وجهز ابن رائق إِليه 
عسكراً، فهزمهم جبكم، وملا قرب من بغداد هرب ابن رائق إِىل عكرباَ، واستتر، ودخل جبكم بغداد ثالث عشر ذي 

مراء، وكانت مدة إِمارة ابن رائق سنة وعشرة أشهر وستة عشر يوماً، القعدة، فخلع عليه الراضي وجعله أمري األ
مث أخذه ما كان منه، مث إنه فارق ماكان مع من فارقه، . وهذا جبكم كان مملوكاً لوزير ماكان بن كاكي الديلمي

ب إِليه حىت وحلق مبرداويج، مث كان يف مجلة من قتل مرداويج، مث سار إىل العراق واتصل خبدمة ابن رائق، وانتس
كتب على رايته الرائقي وسريه ابن رائق إىل األهواز فاستوىل عليها، وطرد ابن الربيدي، مث ملا استوىل ابن بويه على 

  .مث سار إِىل بغداد، فطرد ابن رائق واستوىل على بغداد وعلى حضرة اخلليفة. األهواز، سار جبكم إِىل واسط
  .حال القرامطة، ووقع بينهم الفنت والقتل، فاستقروا يف هجرغري ذلك من احلوادث يف هذه السنة فسد 

مث دخلت سنة سبع وعشرين وثالمثائة فيها سار جبكم والراضي إِىل املوصل، فهرب ناصر الدولة بن محدان عنها، مث 
بغداد، قبل محل ماالً واستقر الصلح معه، مث عاد اخلليفة وجبكم إىل بغداد، وظهر ابن رائق مع مجاعة انضموا إِليه ب

وصول اخلليفة إِليها، فخافه اخلليفة وجبكم، مث استقر احلال على أن يويل على حّران والرها وقنسرين والعواصم، 
  .فسار ابن رائق واستوىل عليها

غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة، عصى أمية بن إسحاق على عبد الرمحن األموي بشنترين واستنجد باجلاللقة، 
وا املسلمني، مث التقوا مرة ثانية، فاهنزمت اجلاللقة وكثر القتل فيهم، وطلب أمية املذكور األمان من فأجندوه وهزم

وفيها مات عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي، صاحب اجلرح والتعديل، وعثمان بن . عبد الرمحن األموي، فأمنه
طالب، وله صحيفة تروى عنه وال تصح، وقد  خطاب أبو الدنيا، املعروف باألشج، الذي يقال إِنه لقي علي بن أيب

وفيها تويف حممد بن جعفر مبدينة يافا، صاحب التصانيف املشهورة . رواها كثري من احملدثني على علم منهم بضعفها



وفيها تويف الكعيب املعتزيل، وامسه عبد اهللا ابن أمحد بن حممود، وكنيته أبو القاسم وهو . كاعتالل القلوب وغريه
  .الةصاحب مق

  .مث دخلت سنة مثان وعشرين وثالمثائة
  استيالء ابن رائق على الشام

ويف هذه السنة، استوىل ابن رائق على الشام، فاستوىل على دمشق ومحص، وطرد بدراً نائب األخشيد، وسار حىت 
اهنزم إِىل دمشق بلغ العريش يريد الديار املصرية، فخرج إِليه األخشيد وجري بينهم قتال شديد، آخره أن ابن رائق 

مث جهز األخشيد إِليه جيشاً مع أخيه، واقتتلوا، فاهنزم عسكر األخشيد، وقتل أخوه فأرسل ابن رائق يعزي 
إِن أحببت فاقتل ولدي به، فخلع : وأرسل ولده مزاحم وقال. إِنه مل يقتل بأمري: األخشيد يف أخيه ويقول له

  .صر لألخشيد، والشام حملمد بن رائقاألخشيد على مزاحم وأعاده إىل أبيه، واستقرت م
وهو من  -بالنون  -غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة قتل طريف السبكري بالثغر، وفيها تويف حممد الكسليين 

أئمة اإلمامية، وحممد بن أمحد املعروف بابن شنبوذ املقري، وأبو حممد املرتعش، وهو من مشايخ الصوفية، وفيها تويف 
ن القاسم املعروف بابن األنباري، وهو مصنف كتاب الوقف واإلبتداء اإلمام املشهور يف النحو أبو بكر حممد ب

واألدب، وكان ثقة وولد سنة إحدى وسبعني ومائتني وفيها تويف أبو عمر أمحد بن عبد ربه بن حبيب القرطيب، موىل 
كثرين من احملفوظات وصنف كتابه العقد، هشام بن عبد الرمحن الداخل إِىل األندلس، األموي، وكان من العلماء امل

  .مث دخلت سنة تسع وعشرين وثالمثائة. وهو من الكتب النفيسة، ومولده يف سنة ست وأربعني ومائتني
موت الراضي باهللا ويف هذه السنة، يف منتصف ربيع األول مات الراضي باهللا، أبو العباس أمحد ابن املقتدر باهللا أيب 

وكانت خالفته ست سنني وعشرة أيام، وكان . باهللا أيب العباس أمحد بن املوفق طلحة الفضل جعفر بن املعتضد
  :عمره اثنتني وثالثني سنة وكان مرضه علة االستسقاء وكان أديباً شاعراً فمن شعره

  طريف فيحمر وجهه خجالً... يصفر وجهي إذا تأمله 
  من دم وجهي إِليه قد نقال... حىت كأن الذي بوجنته 

  :ه أيضاً من أبياتومن شعر
  كل أمن إِىل حذْر... كل صفو إِىل كدر 

  تاه يف جلة الغرر... أيها اآلمن الذي 
  درَس العُني واألثْر... أيَن َمْن كان قبلنا 

  واعٍظ ُينذر البشْر... دًر درُ املشيب من 
ندماء الراضي وجلسائه،  وكان الراضي سخياً، حيب األدباء والفضالء وكان سنان بن ثابت الصايب الطبيب من مجلة

وكان الراضي أمسر خفيف العارضني، وأمه أم ولد، امسها ظلوم، وهو آخر خليفة له شْعر يدون، وآخر خليفة 
خطب كثرياً على منرب، وإن كان غريه قد خطب، فإِنه كان ناَدراً، ال اعتبار به، وكان آخر خليفة جالس اجللساء، 

  .خزانته، ومطاخبه، وأموره، على ترتيب اخللفاء املتقدمنيوآخر خليفة كانت نفقته، وجراياته و
  خالفة املتقي للّه

وهو حادي عشرينهم، ملا مات الراضي، بقي األمر موقوفاً، انتظاراً لقدوم أيب عبد اهللا الكويف، كاتب جبكم، من 
الكويف، كاتب جبكم،  واسط، وكان جبكم هبا أيضاً، واحتيط على دار اخلالفة، فورد كتاب جبكم مع أيب عبد اهللا

يأمر فيه أن جيتمع مع أيب القاسم، سليمان بن احلسن، وزير الراضي، كل من تقلد الوزارة، وأصحاب الدواوين 



والعلويون والقضاة والعباسيون ووجوه البلد، ويشاورهم الكويف فيمن ينصب للخالفة، فاجتمعوا واتفقوا على 
فر، وبويع له باخلالفة يف العشرين من ربيع األول، وعرضت عليه األلقاب إِبراهيم بن املقتدر باهللا، أيب الفضل جع

فاختار املتقي هللا، وملا بويع له سري اخللع واللواء إِىل جبكم، وهو بواسط، وكان جبكم قبل استخالف املتقي، قد 
املتقي، وأقر أرسل إِىل دار اخلالفة، وأخذ منها فرشاً وآالت كان يستحسنها، وجعل سالمة الطولوين حاجب 

سليمان بن احلسن وزير الراضي على وزارته، وليس له من الوزارة إِال امسها، وإمنا التدبري كله إِىل الكويف كاتب 
  .جبكم

  قتل ماكان بن كاكي

كان ماكان بن كاكي قد استوىل على جرجان، فقصده أحد قواد السامانية بعسكر خراسان، وهو أبو علي بن حممد 
مث سار أبو علي بن احملتاج املذكور . تاج، فهزم ماكان عن جرجان، فقصد ماكان طربستان وأقام هبابن مظفر بن احمل

عن جرجان إِىل الري، ليستويل عليها، وهبا ومشكري بن زيار أخو مرداويج فأرسل ومشكري يستنجد ماكان بن كاكي 
هما أبو علي بن احملتاج، فجاء سهم من طربستان، فقدم ماكان بن كاكَي من طربستان، وبقي مع ومشكري، وقاتل

غرب فوقع فَي رأس ماكان، ونفذ من اخلوذة إِىل جبينه، حىت طلع من قفاه، فوقع ماكان بن كاكي ميتاً، وهرب 
  .ومشكري إِىل طربستان، واستوىل أبو علي ابن احملتاج على الري

مث سار من واسط . ل أيب عبد اهللا الربيديقتل جبكم ويف هذه السنة قتل جبكم، وكان جبكم قد أرسل جيشاً إِىل قتا
فقصد الرجوع إِىل واسط، وبقي يتصيد يف طريقه حىت بلغ . يف أثرهم، فأتاه اخلرب بنصرة عسكره، وهرب الربيدي

هنر جور، فسمع أن هناك أكراداً هلم مال وثروة، فشرهت عينه، وقصدهم يف مجاعة قليلة، وأوقع هبم، فهربوا من 
اء صيب من األكراد من خلف جبكم، وطعنه برمح يفِ خاصرته وال يعرفه، فمات جبكم من تلك بني يدي جبكم، وج

وملا بلغ قتله املتقي، استوىل على دار جبكم وأخذ منها أمواالً عظيمة، و أكثرها كانت مدفونة، وأتى الربيدي . الطعنة
وملا قتل جبكم سار . نية أشهر وأياماًوكانت مدة إِمارة جبكم سنتني ومثا. الفرج بقتل جبكم من حيث ال حيتسب

الربيدي إِىل بغداد واستوىل على األمر أياماً، مث أخرجه العامة عنها لسوء سريته، مث استوىل على األمر كورتكني مدة 
قليلة، فسار ابن رائق من الشام إىل بغداد، واستخلف على الشام أبا احلسن أمحد بن علي بن مقاتل وملا وصل ابن 

ىل بغداد جرى بينه وبني كورتكني قتال، آخره أن ابن رائق انتصر على كورتكني وهزمه، مث ظفر بعد ذلك رائق إِ
  .ابن رائق بكورتكني وحبسه، وقلد املتقي البن رائق إِمرة األمراء ببغداد

  .غري ذلك من احلوادث فيها تويف مىت بن يونس، احلكيم الفيلسوف، وخبتيشوع بن حيىي الطبيب
  .نة ثالثني وثالمثائةمث دخلت س

استيالء ابن الربيدي علي بغداد وقتل ابن رائق يف هذه السنة، عاد الربيدي فاستوىل على بغداد، وهرب ابن رائق 
واخلليفة املتقي إِىل جهة املوصل، وهنب الربيدي بغداد، وحصل منه من اجلور والظلم والعسف ما ال زيادة عليه، وملا 

تكريت، كاتبا ناصر الدولة ابن محدان يستمدانه، وقدما إِىل املوصل، فخرج عنها ناصر  وصل املتقي وابن رائق إىل
الدولة إِىل اجلانب اآلخر، فأرسل املتقي إِليه ابنه أبا منصور، وابن رائق، فأكرمهما ناصر الدولة، ونثر على ابن 

مث سار ابن محدان إِىل املتقي، فخلع . ئق فقتلوهاخلليفة دنانري، وملا قاما لينصرفا، أمر ناصر الدولة أصحابه بقتل ابن را
املتقي عليه وجعله أمري األمراء، ولك يف مستهل شعبان من هذه السنة، وخلع على أخيه أيب احلسن علي، ولقبه 

سيف الدولة، وكان قتل ابن رائق يوم االثنني، لسبع بقني من رجب من هذه السنة، أعين سنة ثالثني وثالمثائة، وملا 
مث سار املتقي وناصر الدولة إِىل بغداد، . األخشيد صاحب مصر قتل ابن رائق، سار إىل دمشق، فاستوىل عليهابلغ 



فهرب عنها ابن الربيدي، وهنب الناس بعضهم بعضاً ببغداد، وكان مقام ابن الربيدي ببغداد ثالثة أشهر وعشرين 
وملا استقر ناصر الدولة . ة يف شوال من هذه السنةيوماً، ودخل املتقي إِىل بغداد ومعه بنو محدان يف جيوش كثري

  .ببغداد، أمر بإِصالح الدنانري، وكان الدينار بعشرة دراهم، فبيع الدينار بثالثة عشر درمهاً
غري ذلك من احلوادث فيها مات أبو بكر حممد بن عبد اهللا احملاملي الفقيه الشافعي، ومولده سنة مخس وثالثني 

أبو احلسن علي بن إِمساعيل بن أيب بشر األشعري، وكان مولده سنة ستني ومائتني ببغداد، ودفن  وفيها تويف. ومائتني
مبشرعة الزوايا مث طمس قربه خوفاً عليه، لئال تنبشه احلنابلة وحترقه، فإهنم عزموا على ذلك مراراً عديدة، ويردهم 

مث خالف . م، على مذهب املعتزلة زماناً طويالًوهو من ولد أيب موسى األشعري، وَاشتغل بعلم الكال. السلطان عنه
املعتزلة واملشبهة، فكانت مقالته أمراً متوسطاً، وناظر أبا علي اجلبائي، يف وجوب األصلح على اهللا تعاىل، فأثبته 

  .اجلبائي على قواعد مذهبه

من أحدمها وكفر اآلخر، ما فقال األشعري ما تقول يف ثالثة صبية اخترم اهللا أحدهم قبل البلوغ، وبقي االثنان فآ
  .العلة يف اخترام الصغري؟

  .إِمنا اخترمه ألنه علم أنه لو بلغ لكفر، فكان اخترامه أصلح له: فقال اجلبائي
  .فقد أحيا أحدمها فكفر: فقال له األشعري

يوان غري مكلف، إِمنا أحياه ليعرضه ألعلى املراتب، أي ليبلغ ويصري أهالً للتكليف، ألن الصيب واحل: فقال اجلبائي
  .فإِذا أدرك الصيب، صار مكلفاً، وهي أعلى املراتب، ألهنا املرتبة اإلنسانية

  .فلم ال أحىي الذي اخترمه ليعرضه ألعلى املراتب: فقال األشعري
  .وسوست: فقال اجلبالًي

  .ما وسوست، ولكن وقف محار الشيخ على القنطرة، يعين أنه انقطع: فقال األشعري
ري مذهبه، وقرره، فصارت مقالته أشهر املقاالت، حىت طبق األرض ذكرها، ومعظم احلنابلة حيكمون مث أظهر األشع

بكفره ويستبيحون دمه، ودم من يقول بقوله، وذلك جلهلهم، وكان أبو علي اجلبائي املعتزيل زوج أم أيب احلسن 
  .األشعري

لدولة عن بغداد إِىل املوصل، وثارت الديلم، وهنبت مث دخلت سنة إِحدى وثالثني وثالمثائة يف هذه السنة سار ناصر ا
داره، وكان أخوه سيف الدولة بواسط، فثارت عليه األتراك الذين معه، وكبسوه ليالً، يف شعبان، فهرب سيف 

الدولة أبو احلسن علي، إِىل جهة أخيه ناصر الدولة أيب حممد احلسن بن عبد اهللا بن محدان، وحلق به، مث قدم سيف 
إِىل بغداد، وطلب من املتقي ماالً ليفرقه يف العسكر، ومينع تورون واألتراك من دخول بغداد، فأرسل إِليه  الدولة

املتقي ربع مائة ألف دينار، ففرقها يف أصحابه، وملا وصل تورون إِىل بغداد، هرب سيف الدولة عنها، ودخل تورون 
ع املتقي عليه وجعله أمري األمراء وبقيِ املتقي خائفاً من بغداد يف اخلامس والعشرين من رمضان، يف هذه السنة، فخل

وتورون بتاء مثناة من فوقها مضمومة وواو ساكنة وراء مهملة مضمومة وواو مث نون، هو اسم تركي . تورون
  .مشتق من اسم الباطية ألن الباطية امسها بالتركي تروو بتاء وراء مضمومتني وواين ساكنتني

مساعيل الساماين ويف هذه السنة، تويف أبو السعيد نصر بن أمحد الساماين، صاحب خراسان موت نصر بن أمحد بن إ
وما وراء النهر، وكان مرضه السل، فبقي مريضاً ثالثة عشر شهراً، وكانت واليته ثالثني سنة وثالثة وثالثني يوماً، 

محد، توىل بعده ابنه نوح بن نصر، وبايعه وكان عمره مثانياً وثالثني سنة، وكان حليماً كرمياً، وملا مات نصر بن أ



  .الناس، وحلفوا له يف شعبان، واستقر ملكه على خراسان وما وراء النهر
  غري ذلك من احلوادث

يف هذه السنة، أرسل ملك الروم يطلب من املتقي منديالً، زعم أن املسيح مسح به وجهه، فصارت صورة وجهه 
وأنه إن أرسله أطلق عدداً كثرياً من أسرى املسلمني، فأحضر املتقي القضاة فيه، وأن هذا املنديل يف بيعة الرها، 

إِن هذا : وقال بعضهم. ادفعه إِليهم وإطالق األسرى أوىل: فقال بعضهم. والفقهاء واستفتاهم يف ذلك، فاختلفوا
يف اجلماعة علي بن  املنديل مل يزل يف بالد اإلسالم، ومل يطلبه ملك الروم منهم، ففي دفعه إليهم غضاضة، وكان

إِن خالص املسلمني من األسر والضنك، أوىل من حفظ هذا املنديل، فأمر اخلليفة بتسليمه : عيسي الوزير فقال
  .إليهم، وأرسل من تسلم األسرى فأطلقوا

ها وفي. ويف هذه السنة تويف حممد بن إِمساعيل الفرغاين الصويف، أستاذ أيب بكر الدقاق، وهو مشهور بني املشايخ
  .مات سنان بن ثابت بن قرة بعلة الذرب، وكان حاذقاً يف الطب، ومل يغن عنه شيئا عند دنو األجل

مث دخلت سنة اثنتني وثالثني وثالمثائة فيها سار املتقي عن بغداد خوفاً من تورون وابن شريزاد، إِىل جهة ناصر 
 احندر ناصر الدولة إِىل تكريت، وأصعد اخلليفة الدولة باملوصل، واحندر سيف الدولة إىل ملتقى املتقي بتكريت، مث

إىل املوصل، مث سار اخلليفة وبنو محدان إِىل الرقة، فأقاموا هبا، وظهر للمتقي تضجر بين محدان منه، وإيثارهم 
  .مفارقته، فكتب إِىل تورون يطلب الصلح منه، ليقدم إىل بغداد، وخرجت السنة على ذلك

  غري ذلك من احلوادث

لسنة خرجت طائفة من الروس يف البحر، وطلعوا من البحر يف هنر الكر، فانتهوا إِىل مدينة بْرَدَعة، فاستولوا يف هذه ا
وفيها مات أبو طاهر القرمطي رئيس القرامطة . على بردعة، وقتلوا وهنبوا، مث عادوا يف املراكب إِىل بالدهم

الدولة بن محدان حممد بن علي بن مقاتل على  وفيها استعمل ناصر. باجلدري، وفيها كان ببغداد غالء عظيم
  .مث استعمل بعده يف السنة املذكورة ابن عمه احلسني بن سعيد بن محدان على ذلك. قنسرين والعواصم ومحص

  .مث دخلت سنة ثالث وثالثني وثالمثائة
اله، وما هو فيه، فسار مسري املتقي إِىل بغداد وخلعه كان قد كتب املتقي إِىل اإلخشيد صاحب مصر، يشكو إِليه ح

اإلخشيد من مصر إِىل حلب، مث إِىل الرقة، واجتمع باملتقي، ومحل إِليه هدايا عظيمة، واجتهد باملتقي أن يسري معه إِىل 
مصر أو الشام ليكون بني يديه، فلم يفعل، مث أشار عليه باملقام يف الرقة، وخوفه من تورون، فلم يفعل، وكان قد 

ورون يف الصلح كما ذكرناه، فحلف تورون للمتقي على ما أراد، فاحندر املتقي ألربع بقني من أرسل املتقي إِىل ت
احملرم إِىل بغداد وعاد اإلخشيد إِىل مصر، وملا وصل املتقي إِىل هيت، أقام هبا، وأرسل فجدد اليمني على تورون 

ىت أنزله يف مضربه، مث قبض تورون على فالتقاه بالسندية، ووكّل عليه ح. وسار تورون عن بغداد مللتقى اخلليفة
املتقي ومسله، وأعمى عينيه فصاح املتقي وصاح من عنده من احلرم واخلدم، فأمر تورون بضرب الدبادب لئال تظهر 

أصواهتن، واحندر تورون باملتقط إىل بغداد وهو أعمى، وكانت خالفة املتقي هللا، وهو إبراهيم بن جعفر املقتدر بن 
  .سنني ومخسة أشهر وعشرين يوماً، وأمه أم ولد امسها خلوباملعتضد ثالث 

  خالفة املستكفي باللّه
وهو ثاين عشرينهم، وملا قبض تورون على املتقي، بايع املستكفي باهللا أبا قاسم عبد اهللا بن املكتفي باهللا علي بن 

ون، وأحضره إِىل السندية، وبايعه املعتضد أمحد بن املوفق طلحة بن املتوكل جعفر بن املعتصم حممد بن الرشيد هار



  .عامة الناس، وكانت بيعة املستكفي باهللا يوم خلع املتقي يف صفر من هذه السنة
خروج أيب يزيد اخلارجي بالقريوان ويف هذه السنة اشتدت شوكة أيب يزيد اخلارجي وهزم اجليوش، وهو رجل من 

  .يةزناتة، واسم والده كنداد، من مدينة توزر من بالد قسطيل
فولد له أبو يزيد بتوزر من جارية سوداء، وانتشأ أبو يزيد يف توزر وتعلم القرآن وسار إىل تاهرت، وصار على 
مذهب النكارية وهو تكفري أهل امللة، واستباحة أمواهلم ودمائهم، ودعا أهل تلك البالد فأطاعوه، وكثر مجعه 

ح الصورة، يلبس جبة صوف، مث فتح تبسة، مث سبيبة فحصر قسطيلية يف هذه السنة، وكان أبو يزيد قصرياً قبي
وصلب عاملها، مث فتح األريس، فأخرج القائم جيوشاً حلفظ رقادة والقريوان فهزمهم أبو يزيد، واستوىل على 
تونس، مث على القريوان، ورقادة، مث سار أبو يزيد إِىل القائم فجهز إِليه القائم جيشاً، فجرى بينهم قتال كثري، 

أن جيوش القائم اهنزمت، وسار أبو يزيد وحصر القائم باملهدية، يف مجادى األوىل من هذه السنة، وضايقها وآخره 
وغال هبا السعر، وعدم القوت، ودام حماصرها حىت خرجت هذه السنة، مث رحل عن املهدية يف صفر سنة أربع 

اعيل املنصور على ما نذكره فجهز املنصور وثالثني وثالمثائة، وسار إىل القريوان، وتويف القائم وملك ابنه إِمس
العساكر وسار بنفسه إِىل القريوان، واستعادها من أيب يزيد وذلك يف سنة أربع وثالثني وثالمثائة، ودام حاهلم على 

القتال إِىل سنة مخس وثالثني وثالمثائة، فهزم املنصور عساكر أيب يزيد، وسار املنصور يف أثره يف ربيع األول سنة 
س وثالثني فأدرك أبا يزيد على مدنية كاغلية، فهرب أبو يزيد من موضع إِىل آخر، حىت وصل طبسة، مث هرب مخ

حىت وصل إِىل جبل للرببر، واسم ذلك اجلبل برزال، واملنصور يف إِثره، واشتد على عسكر املنصور احلال حىت 
رجع املنصور إِىل بالد صنهاجة، وبلغ إِىل موضع يسمى بلغت عليقة الشعري ديناراً ونصفاً، وبلغت قربة املاء ديناراً، ف

قرية عمرة، واتصل هناك باملنصور، العلوي األمري زيري الصنهاجي، وهو جد ملوك بين باديس على ما سيأيت 
  .ذكرهم إِن شاء اهللا تعاىل

لة، ثاين رجب سنة مخس فأكرمه املنصور غاية اإلكرام ومرض املنصور هناك مرضاً شديداً، مث تعاىف ورحل إِىل املسي
وثالثني وثالمثائة، وكان قد اجتمع إِىل أيب يزيد مجع من الرببر، وسبق املنصور إىل مسيلة، فلما قدم املنصور إِىل 

مسيلة هرب عنها أبو يزيد إِىل جهة بالد السودان، مث صعد أبو يزيد إِىل جبال كتامة، ورجع عن قصد بالد 
ان إِليه، واقتتلوا يف شعبان، فقتل غالب مجاعة أيب يزيد واهنزم، فسار املنصور يف السودان، فسار املنصور عاشر شعب

إِثره أول شهر رمضان واقتتلوا أيضاً، واهنزم أبو يزيد وأخذت أثقاله والتجأ أبو يزيد إِىل قلعة كتامة، وهي منيعة، 
يد من القلعة من مكان وعر، فسقط فحاصرها املنصور وداوم الزحف عليها، مث ملكها املنصور عنوة، وهرب أبو يز

منه، فأخذ أبو يزيد ومحل إىل املنصور، فسجد املنصور شكراً هللا تعاىل، وكثر تكبري الناس وهتليلهم، وبقي أبو يزيد 
يف األسر جمروحاً فمات، وذلك يف سلخ احملرم سنة ست وثالثني وثالمثائة، فسلخ جلد أيب يزيد، وحشي تبناً، 

ائر البالد بالفتح، وبقتل أيب يزيد لعنه اهللا، وعاد املنصور إِىل املهدية، فدخلها يف شهر رمضان وكتب املنصور إىل س
  .من سنة ست وثالثني وثالمثائة

غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة أعين سنة ثالث وثالثني وثالمثائة نقل املستكفي، القاهر، من دار اخلالفة إِىل 
  .قاهر الضر والفقر إِىل أن كان ملتفاً جببة قطن ويف رجله قبقاب خشبدار أيب طاهر، وكان قد بلغ بال

ملك سيف الدولة مدينة حلب ومحص ويف هذه السنة، ملا سار املتقي عن الرقة إِىل بغداد، وسار عنها اإلخشيد إىل 
هبا يأنس املؤنسي، مصر كما ذكرنا، سار سيف الدولة أبو احلسن علي بن أيب اهليجاء عبد اهللا بن محدان إِىل حلب، و

فأخذها منه سيف الدولة، واستوىل عليها، مث سار من حلب إِىل محص، فاستوىل عليها مث سار إِىل دمشق فحصرها، 



مث رحل عنها، وكان اإلخشيد قد خرج من مصر إِىل الشام، بسبب قصد سيف الدولة دمشق، وسار إِليه فالتقيا 
رجع سيف الدولة إىل اجلزيرة، فلما رجع اإلخشيد إِىل دمشق، عاد بقنسرين، ومل يظفر أحد العسكرين باآلخر، و

سيف الدولة إِىل حلب، فملكها، فلما ملكها سارت الروم حىت قاربت حلب، فخرج إِليهم سيف الدولة وهزمهم 
  .مث دخلت سنة أربع وثالثني وثالمثائة. وظفر هبم

انت إِمارته سنتني وأربعة أشهر وتسعة عشر يوماً، وملا موت تورون يف هذه السنة يف احملرم، مات تورون ببغداد، وك
مات، عقد األجناد البن شريزاد اإلمرة عليهم، وكان هببت، فحضر إِىل بغداد مستهل صفر، وأرسل إِىل املستكفي 

  .فاستحلفه فحلف له حبضرة القضاة ووالة أمرة األمراء
 األهواز، فلما بلغه موت تورون، سار إِىل بغداد، فلما استيالء معز الدولة بن بويه على بغداد كان معز الدولة يف

قرب منها اختفى املستكفي باهللا وابن شريزاد، فكانت إِمارته ثالثة أشهر وأياماً وقدم احلسن بن حممد املهليب، 
ر صاحب معز الدولة، إِىل بغداد، وسارت األتراك عنها إىل جهة املوصل، فظهر املستكفي واجتمع باملهليب، وأظه

املستكفي السرور بقدوم معز الدولة، وأعلمه أنه استتر خوفاً من األتراك، فلما ساروا عن بغداد ظهر، مث وصل معز 
واجتمع باملستكفي وبايعه، وحلف له املستكفي وخلع . الدولة إىل بغداد ثاين عشر مجادى األوىل من هذه السنة
ب ألقاب بين بويه على الدنانري والدراهم، ونزل معز الدولة عليه، ولقبه يف ذلك اليوم مبعز الدولة، وأمر أن تضر

بدار مؤنس، وأنزل أصحابه يف دور الناس، فلحق الناس من ذلك شدة عظيمة، ورتب معز الدولة للمستكفي، كل 
  .يوم مخسة آالف درهم يتسلمها كاتبه لنفقات املستكفي

  خلع املستكفي وخالفة املطيع

باهللا أبو القاسم عبد اهللا بن املكتفي علي بن املعتضد بن املوفق لثمان بقني من مجادى ويف هذه السنة خلع املستكفي 
اآلخرة، وصورة خلعه، أن معز الدولة وعسكره والناس، حضروا إِىل دار اخلليفة، بسبب وصول رسول صاحب 

يد املستكفي باهللا، فظن خراسان، فأجلس اخلليفة معز الدولة على كرسي، مث حضر رجالن من نقباء الديلم، وتناوال 
أهنما يريدان تقبيلها، فجذباه عن سريره، وجعال عمامته يف عنقه، وهنض معز الدولة، فاضطرب الناس، وساقا 

املستكفي ماشياً إِىل دار معز الدولة فاعُتقل هبا، وُنهبت دار اخلالفة حىت مل يبق هبا شيء، وكانت مدة خالفة 
بويع املطيع، سلم إليه املستكفي، فسمله وأعماه، وبقي حمبوساً إِىل أن مات، وأمه املستكفي سنة وأربعة أشهر، وملا 

  .أم ولد امسها غصن
وملا قُبض املستكفي بويع املطيع هللا وهو ثالث عشرينهم، وامسه املفضل بن املقتدر، يف يوم اخلميس ثاين عشرين من 

ائة، وازداد أمر اخلالفة إِدباراً، ومل يبق هلم من األمر مجادى اآلخر، من هذه السنة، أعين سنة أربع وثالثني وثالمث
شيء، وتسلم نواب معز الدولة العراق، بأسره، ومل يبق يف يد اخلليفة غري ما أقطعه معز الدولة للخليفة، مما يقوم 

  .ببعض حاجته
 بغداد، وأرسل معز احلرب بني ناصر الدولة بن محدان ومعز الدولة بن بويه يف هذه السنة سار ناصر الدولة إِىل

الدولة عسكراً لقتاله، فلم يقدروا على دفعه، وسار ناصر الدولة من سامراء، عاشر رمضان، إِىل بغداد، وأخذ معز 
الدولة املطيع معه، وسارا إِىل تكريت فنهبها، ألهنا كانت لناصر الدولة، وعاد معز الدولة باخلليفة إِىل بغداد ونزل 

صر الدولة باجلانب الشرقي، ومل خيطب تلك األيام للمطيع ببغداد، وجرى بينهم ببغداد باجلانب الغريب، ونزل نا
قتال كثري، آخره أن ناصر الدولة وعسكره اهنزموا، واستوىل معز الدولة على اجلانب الشرقي، وأعيد اخلليفة إىل 

الدولة بعكربا، مث سار ناصر الدولة  مكانه يف احملرم سنة مخس وثالثني وثالمثائة، واستقر معز الدولة ببغداد، وناصر



  .إِىل املوصل، واستقر الصلح بني معز الدولة وناصر الدولة، يف احملرم من سنة مخس وثالثني
وفاة القائم العلوي ووالية املنصور يف هذه السنة تويف القائم بأمر اهللا أبو القاسم حممد بن املهدي عبيد اهللا صاحب 

وال، وقام باألمر بعده ابنه إِمساعيل بن حممد، وتلقب باملنصور باهللا، وكتم موت املغرب لثالث عشرة مضت من ش
القائم خوفاً من أيب يزيد اخلارجي، واستمر كتمان ذلك حىت فرغ املنصور من أمر أيب يزيد اخلارجي على ما 

  .ذكرناه، مث اتسم باخلالفة، وضبط امللك والبالد
 هذه السنة مات اإلخشيد بدمشق، وكان قد سار إِليها من مصر، موت اإلخشيد وملك سيف الدولة دَمْشق يف

وهو حممد بن طغج صاحب مصر ودمشق، وكان مولده سنة مثان وستني ومائتني ببغداد، وكان اإلخشيد قبل مسريه 
عن مصر، قد وجد بداره رقعة مكتوب عليها قّدرمت فأسأمت، وملكتم فبخلتم، ووسع عليكم فضيقتم، وأدرت لكم 

زاق فقنطتم أرزاق العباد، واغتررمت بصفو أيامكم، ومل تتفكروا يف عواقبكم، واشتغلتم بالشهوات، واغتنام األر
اللذات وهتاونتم بسهام األسحار وهن صائبات، وال سيما إن خرجت من قلوب قرحتموها، وأكباد أجعتموها، 

متم أن الدنيا لو بقيت للعاقل، ما وصل إليها وأجساد أعريتموها، ولو تأملتم يف هذا حق التأمل النتبهتم، أو ما عل
اجلاهل، ولو دامت ملن مضى، ما ناهلا من بقي، فكفى بصحبة ملك يكون ملكه يف زوال ملكه فرح للعامل، ومن 

احملال أن ميوت املنتظرون كلهم، حىت ال يبقى منهم أحد، ويبقى املنتظر به، افعلوا ما شئتم فإنا صابرون، وجوروا 
  .مستجريون، وثقوا بقدرتكم وسلطانكم، فإنا باهللا واثقون، وهو حسبنا ونعم الوكيل فإنا باهللا

فبقي اإلخشيد بعد مساع هذه الرقعة يف فكر، وسافر إىل دمشق ومات وويل األمر بعده ابنه أبو القسم أنوجور، 
أنوجور صغرياً، وسار وتفسريه حممود، واستوىل على األمر كافور اخلادم األسود، وهو من خدم اإلخشيد، وكان 

كافور بعد موت اإلخشيد إِىل مصر فسار سيف الدولة إِىل دمشق، وملكها، وأقام هبا، واتفق أن سيف الدولة ركب 
  .ما تصلح هذه الغوطة إِال لرجل واحد: يوماً والشريف العقيقي معه، فقال سيف الدولة

ذهتا القوانني السلطانية لتربؤا منها، فأعلم العقيقي أهل لو أخ: فقال سيف الدولة: هي ألقوام كثرية: فقال له العقيقي
مث استقر سيف الدولة حبلب، . دمشق بذلك، فكاتبوا كافوراً يستدعونه، فجاءهم، فأخرجوا سيف الدولة عنهم

  .ورجع كافور إِىل مصر ووىل على دمشق بدراً اِإلخشيدي فأقام سنة مث وليها أبو املظفر بن طغج
ث فيها اشتد الغالء وُعدَم القوت، ببغداد، حىت وجد مع إِنسان صيب قد شواه ليأكله، وكثر يف غري ذلك من احلواد

وفيها تويف عمر بن احلسني اخلرقي . الناس املوت، وفيها تويف علي بن عيسى بن اجلراح الوزير، وله تسعون سنة
ملعتمد، وحجب الشبلي أيضاً للموفق، مث احلنبلي، وأبو بكر الشبلي الصويف، وكان أبو الشبلي حاجباً للموفق أخي ا

تاب وصحب الفقراء، حىت صار واحد زمانه يف الدين والورع، وكان الشبلي املذكور مالكي املذهب، حفظ املوطأ، 
وفيها تويف حممد بن عيسى، ويعرف بأيب . لكل قوم تاج، وتاج القوم الشبلي: وقرأ كتب احلديث، وقال اجلنيد عنه

  .يموسى الفقية احلنف
مث دخلت سنة مخس وثالثني وثالمثائة فيها تويف أبو بكر الصويل وكان عاملاً بفنون األدب واألخبار، روى عن أيب 

  .العباس ثعلب وغريه، وروى عنه الدار قطين وغريه وللصويل التصانيف املشهورة

حسن بن علي بن أيب احلسني مث دخلت سنة ست وثالثني وثالمثائة فيها عقد املنصور العلوي والية جزيرة صقلية لل
الكليب، من تاريخ جزيرة صقلية تأليف صاحب تاريخ القريوان، واستمر احلسن بن علي يغزو ويفتح يف جزيرة 
صقلية حىت مات املنصور، وتوىل املعز، فاستخلف احلسن على صقلية ولده أبا احلسني أمحد ابن احلسن، فكانت 



وحنو شهرين، وسار احلسن عن صقلية إِىل إِفريقية يف سنة اثنتني  والية احلسن بن علي على صقلية مخس سنني
وأربعني وثالمثائة، وملا وصل احلسن إِىل إِفريقية، كتب املعز بوالية ابنه أمحد بن احلسن على صقلية فاستقر أمحد والياً 

من وجوه اجلزيرة، على  ويف سنة سبع وأربعني وثالمثائة قدم أمحد بن احلسن من صقلية، ومعه ثالثون رجالً. عليها
املعز بإِفريقية فبايعوا املعز وخلع عليهم املعز، مث أعاده إِىل مقره بصقلية، ويف سنة إحدى ومخسني وثالمثائة ورد 

كتاب املعز على األمري أمحد بصقلية، يأمره فيه يإِحصاء أطفال اجلزيرة، وأن خيتنهم ويكسوهم يف اليوم الذي يطهر 
تب األمري أمحد مخسة عشر ألف طفل وابتدأ أمحد فخنت أخوته يف مستهل ربيع األول من هذه فيه املعز ولده، فك

السنة، مث خنت اخلاص والعام، وخلع عليهم، ووصل من املعز مائة ألف درهم ومخسون محال من الصالت، ففرقت 
د فتحها إِىل املعز، ومجلته ألف يف املختونني، ويف سنة اثنتني ومخسني وثالمثائة أرسل األمري أمحد بسيب طربمني بع

وسبع مائة ونيف، وسبعون رأساً، ويف سنة ثالث ومخسني وثالمثائة جهز املعز أسطوالً عظيماً، وقدم عليهم احلسن 
بن علي بن احلسني والد األمري أمحد، فوصل إِىل صقلية، واجتمعت الروم هبا، وجرى بينهم قتال شديد، نصر اهللا 

ن الكفار فوق عشرة آالف نفس، وغنم املسلمون أمواهلم وسالحهم، فكان يف مجلة ذلك عليه فيه املسلمني، وقتل م
هذا سيف هندي وزنه مائة وسبعون مثقاالً، طاملا ضرب به بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : " منقوش

د هذا النصر وأقام بقصره فبعث به احلسن بن علي إِىل املعز، وكذلك بعدة من األسرى والسالح، وسار احلسن بع
بصقلية، وحلقه املرض حىت تويف يف ذي القعدة سنة ثالث ومخسني وثالمثائة، وكان عمره ثالثاً ومخسني سنة، ويف 

أواخر سنة مثان ومخسني وثالمثائة استقدم املعز األمري أمحد من صقلية وسار منها بأهله وماله وولده، فكانت إمارته 
أشهر، وملا سار أمحد عنها استخلف على اجلزيرة يعيش موىل أبيه احلسن بن علي، فلما هبا ست عشرة سنة وتسعة 

وصل أمحد إِىل إِفريقية أرسل املعز أبا القاسم علي بن احلسن بن علي أخا األمري أمحد املذكور، وواله اجلزيرة نيابة 
ويف سنة تسع ومخسني . ني وثالمثائةعن أخيه أمحد، فوصل أبو القاسم إِىل صقلية يف منتصف شعبان سنة تسع ومخس

وثالمثائة قدم املعز األمري أمحد على األسطول وأرسله إِىل مصر، فلما وصل إِىل طرابلس، اعتل أمحد بن احلسن 
املذكور ومات هبا، ويف سنة ستني وثالمثائة أرسل املعز إِىل أيب القاسم سجالً باستقالله بوالية صقلية، وتعزيته يف 

 سنة ست وستني وثالمثائة غزا األمري أبو القاسم علي وعاد إِىل األرض الكبريةْ، ونزل مبوضع يعرف أخيه أمحد ويف
لقد أثقلتم وهذا يعيقنا عن الغزو، فأمر : باألبرجة، فرأى عسكره قد أكثروا من مجع البقر والغنم، فأنكر ذلك وقال

وشنت غاراته يف األرض الكبرية، وأخرب فيها مدناً، مث بذحبها وتفريقها، فسميت تلك املرحلة مناخ البقر إِىل اآلن، 
عاد إىل صقلية مؤيداً منصوراً، واستمر أبو القاسم يغزو إِىل سنة اثنتني وسبعني وثالمثائة، فجرى بينه وبني الفرنج 

على  قتال استشهد فيه أبو القاسم ولذلك يعرف بالشهيد، وكان مقتله يف احملرم من السنة املذكور ومدة واليته
  .صقلية اثنيت عشرة سنة ومخسة أشهر وأياماً

وملا استشهد أبو القاسم، توىل األمر بعده ابنه جابر بن أيب القاسم بغري والية من اخلليفة، وكان جابر املذكور سيء 
اً التدبري، ويف سنة ثالث وسبعني وثالمثائة وصل إىل صقلية جعفر بن حممد بن احلسني بن علي بن أيب احلسني أمري

عليها من قبل العزيز خليفة مصر، فاغتم جابر لذلك غماً عظيماً، وكان جعفر املذكور مواظباً للعزيز خليفة مصر، 
قريباً إِليه جداً، وكان للعزيز وزير يقال له ابن كلس، فغار من جعفر، فلما استشهد أبو القاسم أشار ابن كلس 

ىل صقلية، وهو كاره لذلك، وبقي جعفر والياً على صقلية حىت مات بتولية جعفر فأرسله العزيز إِليها، فسار جعفر إِ
يف سنة مخس وسبعني وثالمثائة، فوىل أخوه عبد اهللا بن حممد بن احلسن بن علي بن أيب احلسني، وبقي عبد اهللا حىت 

ملذكور تويف يف سنة تسع وسبعني وثالمثائة، وتوىل بعده ولده أبو الفتوح يوسف بن عبد اهللا، وأحسن يوسف ا



السرية، وبقي على واليته، ومات العزيز خليفة مصر، وتوىل احلاكم واستوزر ابن عم يوسف املذكور، وهو حسن 
بن عمار بن علي بن أيب احلسني، وبقي حسن وزيراً مبصر، وابن عمه يوسف أمرياً بصقلية، ويف سنة مثان ومثانني 

فعطب جانبه األيسر، فتوىل يف حياته ابنه جعفر ابن يوسف وأتاه وثالمثائة أصاب أبا الفتوح يوسف بن عبد اهللا فاجل، 
سجل من احلاكم بالوالية ولقبه تاج الدولة، فبقي مدة، مث أحدث على أهل صقلية مظامل، فخرجوا عن طاعته، 

وحصروا جعفر املذكور يف القصر، فخرج إِليهم والده يوسف وهو مفلوج يف حمفة، ورد الناس، وشرط هلم عزل 
، فعزله ووىل موضعه أخاه تأييد الدولة أمحد األكحل بن يوسف، وانعزل جعفر وتوىل األكحل يف احملرم سنة جعفر

عشر وأربع مائة، وبقي األكحل حىت خرج عليه أهل صقلية وقتلوه يف سنة سبع وعشرين وأربع مائة، وملا قتلوا 
ني أهل اجلزيرة وتغلبت اخلوارج عليه، حىت األكحل، ولوا أخاه احلسن صمصام الدولة، فجرى يف أيامه اختالف ب

  .صارت للفرنج على ما سنذكره إِن شاء اهللا تعاىل
مث دخلت سنة سبع وثالثني وثالمثائة ويف هذه السنة ملك معز الدولة املوصل، وسار عنها ناصر الدولة إِىل نصيني، 

  .وصل وعاد إِليها ناصر الدولةمث جاءت األخبار حبركة عسكر خراسان على بالد معز الدولة، فرحل عن امل
  .مث دخلت سنة مثان وثالثني وثالمثائة

موت عماد الدولة بن بويه ويف هذه السنة، مات عماد الدولة أبو احلسن علي بن بويه بشرياز، يف مجادى اآلخرة 
س باملوت، وكانت علته قرحة يف كاله، طالت به وتوالت به األسقام، ومل يكن لعماد الدولة ولد ذكر، فلما أح

أرسل إِىل أخيه ركن الدولة، يطلب منه ابنه عضد الدولة فناخسرو، ليجعله عماد الدولة ويل عهده، وارث مملكته 
بفارس، وكان ذلك قبل موته بسنة، ووصل عضد الدولة إِىل عمه عماد الدولة، فواله عماد الدولة مملكته يف حياته، 

واختلف عليه . ا مات عماد الدولة، بقي ابن أخيه عضد الدولة بفارسوأمر الناس باالنقياد إِىل عضد الدولة، ومل
عسكره، فسار أبوه ركن الدولة من الري إِليه، وقرر قواعد عضد الدولة، وملا وصل ركن الدولة شرياز، ابتدأ 

القرب ثالثة  بزيارة قرب أخيه عماد الدولة باصطخر، فمشى إِليه حافياً حاسراً، ومعه العساكر على تلك احلال، ولزم
أيام إِىل أن سأله القواد واألكابر الرجوع إِىل املدينة، فرجع إِليها وكان عماد الدولة يف حياته هو أمري األمراء، فلما 

  .مات صار أخوه ركن الدولة أمري األمراء، وكان معز الدولة هو املستويل على العراق وهو كالنائب عنهما
  .وع، وهو يف احلبس أعمىويف هذه السنة مات املستكفي املخل

مث دخلت سنة تسع وثالثني وثالمثائة يف هذه السنة مات وزير معز الدولة حممد الصيمري، واستوزر معز الدولة أبا 
ويف هذه السنة غزا سيف الدولة بالد الروم، فأوغل فيها، وغنم وقتل، فلما عاد أخذت الروم . حممد احلسن املهليب

ويف هذه السنة أعادت . كره وما معه، وجنا سيف الدولة بنفسه يف عدد يسريعليه املضائق فهلك غالب عس
  .القرامطة احلجر األسود إىل مكة، وكان قد أخذوه سنة سبع عشرة وثالمثائة، فكان لبثه عندهم اثنني وعشرين سنة

  غري ذلك من احلوادث

الً تركياً، ولد بفاراب، اليت تسمى هذا يف هذه السنة تويف أبو نصر حممد بن طرخان الفارايب الفيلسوف، وكان رج
الزمان أُطرار، بضم اهلمزة وسكون الطاء املهملة وبني الرائني املهملتني ألف، وهي من املدن العظام، سافر الفارايب 
من بلده حىت وصل إِىل بغداد، وهو يعرف اللسان التركي وعدة لغات فشرع يف اللسان العريب فتعلمه، وأتقنه، مث 

علوم احلكمة واشتغل على أيب بشر مىت بن يونس احلكيم املشهور يف املنطق، وأقام الفارايب على ذلك برهة، اشتغل ب
مث ارحتل إِىل مدينة حران، واشتغل هبا على أيب حيا احلكيم النصراين، مث قفل إىل بغداد، وأتقن علوم الفلسفة، وحل 

مث سافر إِىل دمشق، ومل يقم هبا، وسافر إِىل مصر مث . نيفهكتب أرسطو وأتقن علم املوسيقى، وألف ببغداد معظم تصا



عاد إِىل دمشق، وأقام هبا يف أيام ملك سيف الدولة بن محدان، فأحسن اليد، وكان على زي األتراك مل يغري ذلك، 
وحضر يوماً عند سيف الدولة بدمشق، حبضرة فضالئها فما زال كالم الفارايب يعلو، وكالمهم يسفل، حىت صمت 

الكل مث أخذوا يكتبون ما يقوله، وكان الفارايب منفرداً بنفسه ال جيالس الناس، وكان يف مدة مقامه بدمشق ال يكون 
إال عند جمتمع ماء أو مشتبك رياض، وكان أزهد الناس يف الدنيا، وأجرى عليه سيف الدولة كل يوم أربعة دراهم، 

  .هبا، وقد ناهز مثانني سنة ودفن خارج الباب الصغريفاقتصر علمها، ومل يزل مقيماً بدمشق إىل أن تويف 
ويف هذه السنة مات الزجاجي النحوي، وهو أبو القاسم عبد الرمحن بن إِسحاق، صحب إِبراهيم بن السري 

  .الزّجاج، فنسب إِليه وعرف به، وكان إِمام وقته وصنف اجلمل يف النحو
بد اهللا بن احلسني الكرخي، الفقيه املشهور، احلنفي املعتزيل، مث دخلت سنة أربعني وثالمثائة يف هذه السنة تويف ع

  .وكان عابداً، ومولده سنة ستني ومائتني، وأبو جعفر الفقيه، تويف ببخارى
وفيها تويف أبو إِسحاق إِبراهيم بن أمحد بن إسحاق املروزي الفقيه الشافعي مبصر، وانتهت إِليه الرئاسة بالعراق بعد 

  .اً كثرية، وشرح خمتصر املزينابن سريج، وصنف كتب
مث دخلت سنة إِحدى وأربعني وثالمثائة يف هذه السنة سار يوسف بن وجيه، صاحب عمان يف البحر والرب إِىل 

البصرة، وحصرها، وساعده القرامطة على ذلك، وأمدوه جبمع منهم وأقاموا هناك أياماً، فأدركهم املهليب وزير معز 
  .االدولة بالعساكر فرحلوا عنه

وفاة املنصور العلوي ويف هذه السنة، تويف املنصور باهللا العلوي أبو طاهر إِمساعيل بن القائم بأمر اهللا أيب القاسم حممد 
وكان عمره تسعاً وثالثني سنة، وكان . بن عبيد اهللا املهدي سلخ شوال، وكانت خالفته سبع سنني وستة عشر يوماً

ظهر من شجاعته يف قتال أيب يزيد اخلارجي ما تقدم ذكره، وعهد إِىل ابنه أيب خطيباً بليغاً، خيترع اخلطبة لوقته، و
متيم معد بن املنصور إمساعيل بوالية العهد وهو معد املعز لدين اهللا، فبايعه الناس يف يوم مات أبوه يف سلخ شوال من 

ه، وسلموا عليه باخلالفة، وكان عمر هذه السنة، وأقام يف تدبري األمور إِىل سابع ذي احلجة فأذن للناس فدخلوا إِلي
  .املعز إِذا ذاك أربعاً وعشرين سنة

. غري ذلك من احلوادث ويف هذه السنة ملك الروم مدينة سروج وسبوا أهلها وغنموا أمواهلم، وخربوا املساجد
وكان مولده  وفيها تويف أبو علي إِمساعيل بن حممد بن إِمساعيل الصفار النحوي احملدث، وهو من أصحاب املربد،

  .سنة سبع وأربعني ومائتني، وكان ثقة
  .مث دخلت سنة اثنتني وأربعني وثالمثائة، ودخلت سنة ثالث وأربعني وثالمثائة

  موت األمري نوح بن نصر
  بن أمحد بن إِمساعيل ووالية ابنه عبد امللك

يف سنة إِحدى وثالثني وثالمثائة، يف هذه السنة مات األمري نوح بن نصر الساماين، يف ربيع اآلخر، وكانت واليته 
  .وكان يلقب باألمري احلميد، وكان حسن السرية كرمي األخالق، وملا تويف ملك بعده ابنه عبد امللك بن نوح

غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة يف ربيع األول، غزا سيف الدولة بن محدان بالد الروم، فغنم وقتل، ووقع بينه 
وفيها أرسل معز الدولة . قتل فيها من الفريقني عامل كثري، وانتصر فيها سيف الدولة وبني الروم وقعة عظيمة،

وفيها مات حممد بن العباس، املعروف بابن النحوي الفقيه، . سبكتكني يف جيش إىل شهرزور، فعاد ومل يفتحها
  .وحممد بن القاسم الكرخي
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لبشر: كتاب  ا أخبار  ملختصر يف    ا
ء : املؤلف  لفدا بو ا  أ

مث دخلت سنة أربع وأربعني وثالمثائة فيها مات أبو علي بن احملتاج، صاحب جيوش خراسان بعد أن عزله األمري 
  .نوح عن خراسان، فخرج لذلك عن طاعته نوح وحلق بركن الدولة بن بويه، ومات يف خدمته

  عز العلوي وعبد الرمحن األموي صاحب األندلسما جرى يف هذه السنة بني امل

ويف هذه السنة أنشأ عبد الرمحن الناصر األموي مركباً كبرياً، مل يعمل مثله، وسري فيه بضائع لتباع يف بالد الشرق، 
ويعتاض عنها، فلقي يف البحر مركباً فيه رسول من صقليه إِىل املعز العلوي، ومعه مكاتبات إِليه، فقطع عليهم 

ركب األندلسي وأخذهم مبا معهم، وبلغ املعز فجهز أسطوال إِىل األندلس، واستعمل عليه احلسن بن علي عامله امل
على صقلية، فوصلوا إىل املرية وأحرقوا مجيع ما يف ميناها من املراكب، وأخذوا ذلك املركب الكبري املذكور، بعد 

رمحن، وصعد أسطول املعز إِىل الرب فقتلوا وهنبوا ورجعوا عوده من اإلسكندرية، وفيه جوار مغنيات وأمتعة لعبد ال
ساملني إِىل املهدية، وملا جرى ذلك، جهز عبد الرمحن أسطوالٌ إِىل بالد إِفريقية، فوصلوا إِليها، فقصدهم عساكر املعز 

  .فرجعوا إِىل األندلس بعد قتال جرى بينهم
  .مث دخلت سنة مخس وأربعني وثالمثائة

دولة بن محدان إِىل بالد الروم، فغنم وسىب وفتح عدة حصون، ورجع إِىل أذنة فأقام هبا، مث ارحتل فيها سار سيف ال
وفيها تويف أبو عمر حممد بن عبد الواحد الزاهد غالم ثعلب املعروف باملطرز، أحد أئمة اللغة املشاهري . إِىل حلب

ذكور عدة مصنفات، وكانت والدته سنة إحدى املكثرين، صحب أبا العباس ثعلباً زماناً فعرف به، وللمطرز امل
وستني ومائتني، وكان اشتغاله بالعلوم، قد منعه عن اكتساب الرزق، فلم يزل مضيقَاً عليه، وكان لسعة روايته 

حدثنا ثعلب عن : لو طار طائر يقول أبو عمر املذكور: وكثرة حفظه يكذبه أدباء زمانه يف أكثر نقل اللغة، ويقولون
 ويذكر يف معىن ذلك شيئاً، وكان يلقي تصانيفه من حفظه، حىت أنه أملى يف اللغة ثالثني ألف ورقة، ابن األعرايب

مث دخلت سنة ست وأربعني وثالمثائة يف هذه السنة مات السالر املرزبان صاحب . فلهذا اإلكثار نسب إِىل الكذب
شرع يف اإلفساد بني أوالد أخيه، حىت ف. أذربيجان، وملك بعده ابنه حسان، وكان ملرزبان أخ يسمى وهشوذان

وقع ما بينهم وتقاتلوا، وبلغ عمهم وهشوذان ما أراد، وقد ذكر ابن األثري يف حوادث هذه السنة أن البحر نقص 
وفيها تويف أبو العباس حممد بن يعقوب األموي . مثانني باعاً، فظهرت فيه جزائر وجبال مل تعرف قبل ذلك

صم وكان عايل اإلسناد يف احلديث، وصحب الربيع بن سليمان صاحب الشافعي، وأبو النيسابوري، املعروف باأل
  .إسحاق إِبراهيم بن حممد الفقيه البخاري األمني

  .مث دخلت سنة سبع وأربعني وثالمثائة
 مسري جيوش املعز العلوي إِىل أقاصي املغرب فيها عظم أمر أيب احلسن، جوهر عبد املعز، فصار يف رتبة الوزارة،
وسريه املعز يف صفر هذه السنة، يف جيش كثيف إِىل أقاصي املغرب، فسار إىل تاهرت، مث سار منها إِىل فاس يف 

مجادى اآلخرة، وهبا صاحبها أمحد بن بكر، فأغلق أبواهبا، فنازهلا جوهر وقاتل أهلها، فلم يقدر عليها، ومضى جوهر 
ها، مث عاد إِىل فاس ففتحها عنوة وكان مع جوهر زيري بن مناذ حىت انتهى إىل البحر احمليط، وسلك تلك البالد مجيع

وفيها تويف أبو احلسن . الصنهاجي، وكان شريكه يف اإلمرة، وكان فتح فاس يف رمضان سنة مثان وأربعني وثالمثائة



شوارب، وفيها تويف أبو احلسن حممد من ولد أيب ال. علي بن البوشجي الصويف بنيسابور، وهو أحد املشهورين منهم
وأبو حممد عبد اهللا . قاضي بغداد، وكان مولده سنة اثنتني وتسعني ومائتني، وأبو علي احلسني بن علي النيسابوري

  .الفارسي النحوي، أخذ النحو عن املربد
مث دخلت سنة مثان وأربعني وثالمثائة فيها تويف أبو بكر بن سليمان الفقيه احلنبلي، املعروف بالنجاد، وعمره مخس 

سعون سنة، وجعفر بن حممد اخللدي الصويف، وهو من أصحاب اجلنيد، وفيها انقطعت األمطار وغلت األسعار وت
  .يف كثري من البالد

مث دخلت سنة تسع وأربعني وثالمثائة فيها وقع اخللف بني أوالد املرزبان، فاضطروا إِىل مساعدة عمهم وهشوذان، 
يف هذه السنة غزا . أمسك حسان وناصراً ابين أخيه وأمهما وقتلهمفكاتبوه وصاحلوه، وقدموا عليه فغدر هبم، و

سيف الدولة ابن محدان بالد الروم يف مجع كثري، ففتح وأحرق وقتل وغنم وبلغ إِىل خرشنه ويف عوده أخذت الروم 
. ائة نفسعليه الضائق واستردوا ما أخذه، وأخذوا أثقاله وأكثروا القتل يف أصحابه، وختلص سيف الدولة يف ثالمث

وكان قد أشار عليه أرباب املعرفة بأن ال يعود على الطريق، فلم يقبل، وكان سيف الدولة معجباً بنفسه، حيب أن 
. ويف هذه السنة أسلم من األتراك حنو مائيت ألف خركاة. يستبد وال يشاور أحداً، لئال يقال إِنه أصاب برأي غريه

ياً وباتوا فيه، فأتاهم السيل ليالً وأخذهم مجيعهم مع أثقاهلم ومجاهلم، وفيها انصرف حجاج مصر من احلج فنزلوا واد
ويف هذه السنة أو قريب من هذه السنة، تويف أبو احلسن التينايت، نسبة إِىل التينات، وكان عمره . فألقاهم يف البحر

أخوه علي بن  وفيها مات أنوجور بن اإلخشيد صاحب مصر، وأقيم. مائة وعشرين سنة، وله كرامات مشهورة
  .اإلخشيد مكانه

  .مث دخلت سنة مخسني وثالمثائة
موت صاحب خراسان ويف هذه السنة يوم اخلميس حادي عشر شوال، تقنطر باألمري عبد امللك بن نوح الساماين 
فرسه، فوقع عبد امللك إِىل األرض فمات من ذلك، فثارت الفتنة خبراسان بعده، وويل مكانه أخوه منصور بن نوح 

  .نصر بن أمحد بن إِمساعيل بن أمحد بن أسد بن سامان بن
وفاة صاحب األندلس ويف هذه السنة تويف عبد الرمحن الناصر بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن 

احلكم بن هشام بن عبد الرمحن الداخل، يف رمضان، وكانت مدة إِمارته مخسني سنة ونصفاً، وعمره ثالث وسبعون 
كان أبيض أشهل حسن الوجه، وهو أول من تلقب من األمويني أصحاب األندلس بألقاب اخللفاء، وتسمى سنة، و

بأمري املؤمنني، وكان من قبله خياطبون، وخيطب هلم باألمري وأبناء اخلالئف، وبقي عبد الرمحن كذلك إىل أن مضى 
اخللفاء العلويني بإفريقية وخماطبتهم بأمري  من إِمارته سبع وعشرون سنة، فلما بلغه ضعف اخللفاء بالعراق، وظهور

املؤمنني أمر حينئذ أن يلقب بالناصر لدين اهللا، وخيطب له بأمري املؤمنني، وأمه أم ولد امسها مدنة وملا مات ويل األمر 
  .بعده ابنه احلكم بن عبد الرمحن وتلقب باملستنصر وخلف عبد الرمحن أحد عشر ولداً ذكراً

 قضاء القضاة ببغداد أبو العباس عبد اهللا بن احلسن بن أيب الشوارب، والتزم كل سنة أن يؤدي ويف هذه السنة توىل
وكان ذلك يف أيام معز الدولة بن بويه، ومل يسمع بذلك قبلها، مث . مائيت ألف درهم، وهو أول من ضمن القضاء

، وأخذه اإلخشيد صاحب مصر من وفيها تويف أبو شجاع فاتك وكان رومياً. ضمنت بعده احلسبة والشرطة ببغداد
سيده بالرملة، وارتفعت مكانته عنده، وكان رفيق كافور، فلما مات اإلخشيد وصار كافور أتابك ولده، أنف فاتك 
من ذلك، وكانت الفيوم إِقطاعة، فانتقل وقام هبا، وكثرت أمراضه لوخم الفيوم، فعاد إىل مصر كرهاً املرض، وكان 

  :ان املتنيب إِذ ذلك مبصر عند كافور، فاستأذنه، ومدح فاتك املذكور بقصيدته اليت أوهلاكافور خيافه وخيدمه، وك



  فليسعد النطق إِن مل يسعد اخلال... ال خيل عندك ُتهديها وال مال 
  كالشمس قلت وما للشمس أمثال... كفاتك ودخول الكاف منقصة 

  :وملا تويف فاتك رثاه املتنيب بقصيدته اليت أوهلا
  والدمع بينهما عصٌي طيع... قلق والتجملُ يردُع احلزن ي
  :ومنها

  وحتس نفسي باحلمام فأشجع... إِين ألجنب من فراق أحبيت 
  عما مضى منها وما يتوقع... تصفو احلياة جلاهل أو غافل 
  ويسومها طلب احملال فتطمع... ومن يغالط يف احلقيقة نفسه 
  يومه ما املصرعما قومه ما ... أين الذي اهلرمان من بنيانه 
  حينا ويدركها الفناء فتتبع... تتخلف اآلثار عن أصحاهبا 

مث دخلت سنة إِحدى ومخسني وثالمثائة، ويف هذه السنة سارت الروم مع الدمستق وملكوا عني زرىب باألمان فقتلوا 
  .بعض أهلها وأطلقوا أكثرهم

  استيالء الروم على حلب وعودهم عنها بغري سبب

ستولت الروم على مدينة حلب، دون قلعتها، وكان قد سار إِليها الدمستق، ومل يعلم به سيف ويف هذه السنة ا
الدولة إِال عند وصوله، فلم يلحق سيف الدولة أن جيمع، وخرج فيمن معه وقاتل الدمستق، فقُتل غالب أصحابه 

مى الدارين، فوجد الدمستق واهنزم سيف الدولة يف نفر قليل، وظفر الدمستق بداره، وكانت خارج مدينة حلب تس
فيها ثالمثائة بدرة من الدراهم، وأخذ لسيف الدولة ألف وأربعمائة بغل، ومن السالح ما ال حيصى، وملكت الروم 

  .احلواضر وحصروا املدينة وثلموا السور، وقاتلهم أهل حلب أشد قتال، فتأخر الروم إِىل جبل جوشن
بسبب هنب كان وقع بالبلد، فاجتمع بسبب ذلك الناس، ومل يبق على مث وقع بني أهل حلب ورجالة الشرطة فتنة، 

األسوار أحد، فوجد الروم السور خالياً، فهجموا البلد وفتحوا أبوابه وأطلقوا السيف يف أهل حلب، وسبوا بضعة 
قوا ما عشر ألف صيب وصبية، وغنموا ما ال يوصف كثرة، فلما مل يبق معهم ظهر حيمل الغنائم، أمر الدمستق فأحر

بقي بعد ذلك، وأقام الدمستق تسعة أيام مث ارحتل عائداً إِىل بالده ومل ينهب قرايا حلب، وأمرهم بالزراعة ليعود من 
  .قابل إِىل حلب يف زعمه

وفيها كتب عامة . غري ذلك من احلوادث ويف هذه السنة استوىل ركن الدولة بن بويه على طربستان وجرجان
على املساجد، ما هذه صورته لعن اهللا معاوية بن أيب سفيان، ولعن من غصب فاطمة فدكا، الشيعة بأمر معز الدولة 

  .ومن منع أن يدفن احلسن عند قرب جده، ومن نفى أبا ذر الغفاري، ومن أخرج أبا العباس عن الشورى
ي لعن اهللا الظاملني فلما كان من الليل حكه بعض الناس، فأشار الوزير املهليب على معز الدولة أن يكتب موضع احمل

ويف هذه السنة يف ذي القعدة . آلل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال يذكر أحد يف اللعن إِال معاوية، ففعل ذلك
سارت جيوش املسلمني إِىل صقلية، ففتحوا طربمني، وهي من أمنع احلصون وأشدها على املسلمني بعد حصار سبعة 

وفيها فتحت الروم حصن دلوك بالسيف وثالثة . نسبة إِىل املعز العلويأشهر ونصف، ومسيت طربمني املعزية 
  .حصون جماورة له

وفيها تويف . ويف هذه السنة يف شوال أسرت الروم أبا فراس احلارث بن سعيد بن محدان من منبج، وكان متقلداً هبا
  .أبو بكر حممد بن احلسن النقاش املقري، صاحب كتاب شفاء الصدور



اثنتني ومخسني وثالمثائة يف هذه السنة تويف الوزير املهليب أبو حممد، وكانت مدة وزارته ثالث عشرة مث دخلت سنة 
وفيها يف عاشر احملرم أمر معز الدولة الناس أن يغلقوا دكاكينهم، . سنة وثالثة أشهر، وكان كرمياً عاقالً ذا فضل

ات الوجوه قد شققن ثياهبن ويلطمن وجوههن، وأن يظهروا النياحة، وأن خيرج النساء منشورات الشعور، مسود
ومل يقدر السنية على منع ذلك لكثرة الشيعة، والسلطان . على احلسني بن علي رضي اهللا عنهما، ففعل الناس ذلك

وفيها قتل الروم ملكهم، . وأَبطل ما كان التزم به من الضمان. وفيها عزل ابن أيب الشوارب عن القضاء. معهم
ار ابن مششقيق دمستقاً، وفيها يف ثامن ذي احلجة، أمر معز الدولة بإِظهار الزينة يف البلد والفرح، وملكوا غريه، وص

  .كما يفعل يف األعياد، فرحاً بعيد غد يرخم، وضربت الدبادب والبوقات
اهنزم مث دخلت سنة ثالث ومخسني وثالمثائة يف هذه السنة سار معز الدولة واستوىل على املوصل ونصيبني، بعد أن 

ناصر الدولة من بني يديه، مث وقع بينهما االتفاق، وضمن ناصر الدولة املوصل مبال ارتضاه معز الدولة، فرحل معز 
  .الدولة ورجع إىل بغداد

مث دخلت سنة أربع ومخسني وثالمثائة ويف هذه السنة سار ملك الروم إِىل املصيصة، فحاصرها وفتحها عنوة 
رجب، ووضع السيف يف أهلها، مث رفع السيف وأخذ من بقي أسرى، ونقلهم إِىل  بالسيف، يوم السبت ثالث عشر

بلد الروم، وكان أهلها حنو مائيت ألف إِنسان، مث سار إِىل طرسوس، فطلب أهلها األمان فأمنهم، وتسلم طرسوس 
، وجعل جامع وسار أهلها عنها يف الرب والبحر، وسري ملك الروم معهم من حيميهم، حىت وصلوا إِىل إنطاكية

طرسوس اصطبال، وأحرق املنرب، وعمر طرسوس حصنها وتراجع إِليها بعض أهلها وتنصر بعضهم، مث عاد ملك 
  .الروم إِىل القسطنطينية

  خمالفة أهل إنطاكية على سيف الدولة بن محدان

، وكان اسم يف هذه السنة أطاع أهل إنطاكية بعض املقدمني، الذين حضروا من طرسوس، وخالفوا سيف الدولة
املقدم الذي أطاعوه رشيقاً فسار إِىل جهة حلب، وقاتل عامل سيف الدولة قرعويه، وكان سيف الدولة مبيافارقني 
فأرسل سيف الدولة عسكراً مع خادمه بشارة فاجتمع قرعويه العاعل حبلب مع بشارة، وقاتال رشيق، فقتل رشيق 

  .وهرب بأصحابه، ودخلوا إنطاكية
تل املتنيب الشاعر وابنه، قتلهما األعراب وأخذوا ما معهما، وامسه أمحد بن احلسني بن احلسني بن ويف هذه السنة ق

احلسن بن عبد الصمد الكندي، ومولده سنة ثالث وثالمثائة يف الكوفة، مبحلة تسمى كندة، فنسب إِليها، وليس هو 
لعني املهملة، ويقال إِنّ املتنيب كان سقاء من كندة، اليت هي قبيلة، بل هو ُجعْفي القبيلة، بضم اجليم وسكون ا

  :بالكوفة، ويف ذلك يقول بعضهم يهجو املتنيب بأبيات منها
  ل من الناس بكرة وعشيا... أي فضل لشاعر يطلب الفض 
  ء وحينا يبيع ماء احمليا... عاش حينا يبيع يف الكوفة املا 

ومهر فيها، وكان من املكثرين لنقل اللغة، واملطلعني عليها  مث قدم املتنيب إِىل الشام يف صباه، واشتغل بفنون األدب،
وعلى غريبها، ال يسأل عن شيء إال واستشهد فيه بكالم العرب، حىت قيل إِن الشيخ أبا علي الفارسي صاحب 

ي قال أبو عل. حجلى وظرىب: كم لنا من اجلموع على وزن فعلى، فقال املتنيب يف احلال: كتاب اإليضاح قال له يوماً
فطالعت كتب اللغة ثالث ليال على أن أجد هلما ثالثاً فلم أجد، وحسبك من يقول يف حقه أبو علي هذه املقالة، 

وأما شعره فهو النهاية ورزق فيه السعادة، وإمنا قيل له املتنيب ألنه ادعى النبوة يف برية السماوة، وتبعه خلق كثري من 
خشيدية حبمص، فأسر املتنيب وتفرق عنه أصحابه، وحبسه طويال مث بين كلب، وغريهم، فخرج إِليه لؤلؤ نائب اإل



استتابه وأطلقه، مث التحق املتنيب بسيف الدولة بن محدان يف سنة سبع وثالثني وثالمثائة، مث فارقه واتصل مبصر سنة 
ومدحه، مث ست وأربعني، فمدح كافوراً اِإلخشيدي، مث هجاه وفارقه سنة مخسني وقصد عضد الدولة ببالد فارس 

رجع قاصداً الكوفة، فقتل بقرب النعمانية، وهي من اجلانب الغريب من سواد بغداد عند دير العاقول، قتلته العرب، 
وفيها تويف حممد بن حبان أبو حامت بن أمحد بن حبان البسيت صاحب التصانيف املشهورة، حبان . وأخذوا ما معه

  .ونونبكسر احلاء املهملة والباء املوحدة مث ألف 
  .مث دخلت سنة مخس ومخسني وثالمثائة

خروج الروم إىل بالد اإلسالم يف هذه السنة، خرجت الروم ووصلوا إىل آمد وحصروها، مث انصرفوا عنها إِىل قرب 
نصيبني، وغنموا، وهرب أهل نصيبني، مث ساروا من اجلزيرة إِىل الشام ونازلوا إنطاكية وأقاموا عليها مدة طويلة، مث 

ويف هذه السنة استفك سيف الدولة بن محدان بن عمه أبا فراس ابن محدان من األسر، . عنها إِىل طرسوسرحلوا 
  .وكان بينه وبنب الروم الفداء، فخلص عدة من املسلمني من األسر

  .مث دخلت سنة ست ومخسني وثالمثائة
ط، وجهز اجليوش حملاربة عمران بن موت معز الدولة ووالية ابنه خبتيار يف هذه السنة سار معز الدولة إِىل واس

شاهني صاحب البطيحة، وحصل له إِسهال، فلما قوي به عاد إِىل بغداد، وترك العسكر يف قتال عمران بن شاهني، 
مث تزايد به املرض بعد وصوله إِىل بغداد، فلما أحس باملوت، عهد إِىل ابنه خبتيار، ولقبه عز الدولة، وأظهر معز 

ق بأكثر ماله وأعتق مماليكه، وتويف ببغداد يف ثالث عشر ربيع اآلخر من هذه السنة، بعلة الدولة التوبة وتصد
وملا مات معز . الذرب، ودفن بباب التنب، يف مقابر قريش، وكانت إمارته إِحدى وعشرين سنة، وأحد عشر شهراً

احلة عمران بن شاهني، وعودهم إِىل الدولة استقر ابنه عز الدولة خبتيار يف اإلمارة، وكتب خبتيار إِىل العسكر مبص
بغداد، ففعلوا ذلك، وكان معز الدولة مقطوع اليد، قيل إِهنا قطعت بكرمان يف بعض حروبه، ومعز الدولة هو الذي 

أنشأ السعاة ببغداد ألعالم أخيه ركن الدولة باألحوال سريعاً، فنشأ يف أيامه فضل ومرعوش وفاقا مجيع السعاة، 
ا يسري يف اليوم نيفاً وأربعني فرسخاً، وتعصبت هلما الناس، وكان أحدمها ساعي السنية وكان كل واحد منهم

واآلخر ساعي الشيعة، وملا توىل خبتيار، أساء السرية واشتغل باللعب واللهو وعشرة النساء، واملغنيني وبغى كبائر 
  .الديلم شرهاً إِىل إِقطاعاهتم

  القبض على ناصر الدولة بن محدان

السنة، قبض ابن ناصر الدولة أبو تغلب، على أبيه ناصر الدولة، وحبسه وكان سبب قبضه، أن ناصر ويف هذه 
الدولة كان قد كرب وساءت أخالقه، وضيق على أوالده وأصحابه وخالفهم يف أغراضهم فضجروا منه، حىت وثب 

دمه، وملا فعل أبو تغلب ذلك عليه ابنه أبو تغلب فقبضه يف هذه السنة يف أواخر مجادى األوىل، ووكل به من خي
خالفه بعض أخوته، فاحتاج أبو تغلب إِىل مداراة خبتيار ليعضده، فضمن أبو تغلب البالد لبختيار بألف ألف ومائيت 

  .ألف درهم
وفاة ومشكري يف هذه السنة مات ومشكري بن زيار أخو مرداويج بأن محل عليه وهو يف الصيد، خنزير جمروح، فقامت 

ط إىل األرض فمات، فقام باألمر بعده ابنه بيستون بن ومشكري بن زيار، وقيل إِن موته كان سنة سبع به فرسه فسق
  .ومخسني يف احملرم

وفاة كافور وفيها مات كافور اإلخشيدي وكان خصياً أسود من موايل حممد بن طغج اإلخشيدي صاحب مصر، 
، فإنه ملك بعد اإلخشيد ابنه أنوجور، واألمر واستوىل كافور على ملك مصر والشام بعد موت أوالد اإلخشيد



مجيعه إِىل كافور، مث مات أنوجور سنة تسع وأربعني وثالمثائة، فأقام كافور أخاه علياً بن اإلخشيد، فتويف علي ابن 
اإلخشيد املذكور، وهو صغري، يف سنة مخس ومخسني وثالمثائة فاستقل كافور باململكة من هذا التاريخ وكان كافور 

كنت إِذا دخلت : يد السواد، واشتراه اإلخشيد بثمانية عشر ديناراً وقصده املتنيب ومدحه، وحكى املتنيب قالشد
  :على كافور، أنشده يضحك يل، ويبش يف وجهي إِىل أن أنشدته

  جزيَت على ابتسام بابتسام... وملا صار ود الناس خبا 
  لعلمي أنه بعض األنام... وصرت أشك فيمن أصطفيه 

فما ضحك بعدها يف وجهي إِىل أن تفرقنا، فعجبت من فطنته وذكائه، ومل يزل كافور مستقالً باألمر حىت تويف  :قال
يف هذه السنة يوم الثالثاء لعشرين بقني من مجادى األوىل مبصر، وقيل كانت وفاته سنة سبع ومخسني، ودفن بالقرافة 

ه، والديار املصرية، وبالد الشام، وكان تقدير عمره مخساً الصغرى، وكان يدعى له على املنابر مبكة واحلجاز مجيع
وستني سنة، ووقع اخللف فيمن ينصب بعده، واتفقوا على أيب الفوارس أمحد بن علي بن اإلخشيد وخطب له يف 

  .مجادى األوىل سنة سبع ومخسني وثالمثائة
محدان بن محدون التغليب الربعي، وكان  وفاة سيف الدولة وفيها مات سيف الدولة، أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن

موته حبلب يف صفر، ومحل تابوته إِىل ميافارقني، فدفن هبا، وكان مولده يف ذي احلجة سنة ثالث وثالمثائة وكان 
مرضه عسر البول، وهو أول من ملك حلب من بين محدان، أخذها من أمحد بن سعيد الكاليب نائب اإلخشيد وقيل 

ن بين محدان، احلسني بن سعيد، وهو أخو أيب فراس محدان وكان سيف الدولة شجاعاً إن أول من وىل حلب م
  :كرمياً، وله شعر فمنه ما قاله يف أخيه ناصر الدولة

  وقلت هلم بيين وبني أخي فرق... وهبت لك العلياء وقد كنت أهلها 
  جتاوزت عن حقي فتم لك احلق... وما كان يل عنها نكول وإمنا 

  إذا كنت أرضى أن يكون لك السبق... أن أكون مصلياً أما كنت ترضى 
  :وله

  فإىل كم أنت تظلمه... قد جرى يف دمعه دمه 
  جَرحنه منك أسهمه... رد عنه الطرف منك فقد 
  خطرات الوهم تؤمله... كيف يستطيع التجلد من 

  . بن سيف الدولة بن محدانوملا تويف سيف الدولة، ملك بالده بعده ابنه سعد الدولة شريف، وكنيته أبو املعايل

ويف هذه السنة تويف أبو الفرج علي بن احلسني بن . ويف هذه السنة تويف أبو علي حممد بن إِلياس، صاحب كرمان
حممد بن أمحد بن اهليثم بن عبد الرمحن بن مروان بن عبد اهللا بن مروان بن حممد بن مروان بن احلكم بن أيب العاص 

بد مناف األموي، الكاتب األصفهاين صاحب كتاب األغاين، وجده مروان بن حممد آخر بن أمية بن عبد مشس بن ع
خلفاء بين أمية، وهو أصفهاين األصل بغدادي املنشأ، وروى عن عامل كثري من العلماء، وكان عاملاً بأيام الناس 

نة ومحله إِىل سيف الدولة، واألنساب والسري، وكان على أمويته متشيعاً، قيل إِنه مجع كتاب األغاين يف مخسني س
فأعطاه ألف دينار، واعتذر إِليه، له غريه مصنفات عدة، وصنف كتباً لبين أمية أصحاب األندلس، وسريها إِليهم 
سراً وجاءه اإلنعام منهم سراً، وكان منقطعاً إِىل الوزير املهليب، وله فيه مدائح، وكانت والدته سنة أربع ومثانني 

نسب بين عبد مشس، وأيام العرب ألف وسبع مائة يوم، ومجهرة : تب اليت صنفها لبين أميةومائتني، وأمساء الك
  .النسب ونسب بين سنان



مث دخلت سنة سبع ومخسني وثالمثائة يف هذه السنة استوىل عضد الدولة ابن ركن الدولة بن بويه على كرمان بعد 
  .موت صاحبها علي بن إِلياس

ه السنة يف ربيع اآلخر قتل أبو فراس وكان مقيماً حبمص، فجرى بينه وبني أيب قتل أيب فراس بن محدان ويف هذ
املعايل بن سيف الدولة وحشة، وطلبه أبو املعايل، فاحناز أبو فراس إىل صدد فأرسل أبو املعايل عسكر مع قرعويه، 

ابن عمه، واسم أيب فراس أحد قواد عسكره، فكبسوا أبا فراس يف صدد، وقتلوه، وكان أبو فراس خال أيب املعايل و
احلارث بن أيب العال سعيد بن محدان بن محدون وهو ابن عم ناصر الدولة، وسيف الدولة أسر مبنبج كما ذكرناه، 

وقال ابن . ومحل إِىل القسطنطينية، وأقام يف األسر أربع سنني، وله يف األسر أشعار كثرية، وكانت منبج إِقطاعه
زم أبو فراس على التغلب على محص، فاتصل خربه بأيب املعايل بن سيف الدولة ملا مات سيف الدولة ع. خالويه

وغالم أبيه قرعويه، فأرسله إِليه وقاتله، فقتل يف صدد وقيل بقي جمروحاً أياماًَ، ومات، وكان مولده سنة عشرين 
  :ويف مقتله يف صدد يقول بعضهم. وثالمثائة

  صدد عن النوم مصرعه يف... وعلمين الصد من بعده 
  وبعداً هلا حيث فيها ابتعد... فسقيا هلا إِذ حوت شخصه 

وفيها . غري ذلك من احلوادث ويف هذه السنة مات املتقي هللا إِبراهيم بن املقتدر يف داره أعمى خملوعاً، ودفن فيها
  .تويف علي بن قيدار الصويف يف النيسابوري

  .مث دخلت سنة مثان ومخسني وثالمثائة
مصر يف هذه السنة، سري املعز لدين اهللا أبو متيم معد بن إِمساعيل املنصور باهللا ابن القائم حممد بن  ملك املعز العلوي

املهدي عبيد اهللا القائد أبا احلسني، جوهر أغالم، والده املنصور، وجوهر رومي اجلنس، فسار جوهر املذكور، يف 
أنه ملا مات كافور اِإلخشيدي، اختلفت األهواء  جيش كثيف إىل الديار املصرية، فاستوىل عليها، وكان سبب ذلك

يف مصر، وتفرقت اآلراء، فبلغ ذلك املعز، فجّهز العسكر إِليها، فهربت العساكر اِإلخشيدية من جوهر املذكور قبل 
وصوله، ووصل القائد جوهر إِىل الديار املصرية سابع عشر شعبان، وأقيمت الدعوة للمعز يف اجلامع العتيق يف 

وكان اخلطيب أبا حممد عبد اهللا بن احلسني الشمشاطي، ويف مجادى األوىل من سنة تسع ومخسني وثالمثائة، شوال، 
قدم جوهر إِىل جامع ابن طولون وأمر فأذن فيه حبي على خري العمل، مث أذّن بعده بذلك يف اجلامع العتيق، وجهر يف 

  .ع يف بناء القاهرةالصالة يبسم اهللا الرمحن الرحيم وملا استقر جوهر مبصر شر
ملك عسكر املعز دمشق وغريها من البالد وملا استقر قدم جوهر مبصر، سّير مجعاً كثرياً مع جعفر بن فالج إىل 

الشام، فبلغ الرملة، وهبا للحسن بن عبد اهللا بن طغج، وجرى بينهما حروب كان الظفر فيها لعسكر املعز، وأسر 
  .ر إِىل املعز، واستوىل عساكر املعز على تلك البالد، وجبوا أمواهلاابن طغج وغريه من القواد، فسريهم جوه

فسار عنها إِىل . مث سار جعفر بن فالج بالعساكر إِىل طربية، فوجد أهلها قد أقاموا الدعوة للمعز قبل وصوله
ة للمعز دمشق، فقاتله أهلها فظفر هبم، وملك دمشق وهنب بعضهما، وكف عن الباقني، وأقام اخلطبة يوم اجلمع

لدين اهللا العلوي، أليام خلت من احملرم، سنة تسع ومخسني، وقطعت اخلطبة العباسية، وجرى يف أثناء هذه السنة 
بعد إِقامة اخلطبة العلوية، فتنة بني أهل دمشق وجعفر بن فالج، ووقع بينهم حروب، وقطعوا اخلطبة العلوية، مث 

  .الفنت واستقرت دمشق للمعز لدين اهللا العلوي استظهر جعفر بن فالج واستوىل على دمشق، فزالت
اختالف أوالد ناصر الدولة وموت أبيهم كان أبو تغلب وأبو الربكات، وأختهما فاطمة، أوالد ناصر الدولة، من 

زوجته فاطمة بنت أمحد الكردية، وكانت مالكة أمر ناصر الدولة، فاتفقت مع ابنها أيب تغلب، وقبضوا على ناصر 



ما ذكرناه، وكان لناصر الدولة ابن آخر امسه محدان، كان ناصر الدولة قد أقطعه الرحبة وماردين الدولة على 
وغريمها، فلما قبض ناصر الدولة، كاتب ابنه محدان يستدعيه، ليتقوى به على املذكورين، فظفر أوالده بالكتاب، 

ا خاف أبو تغلب من أبيه ناصر فخوفوا أباهم وحذروه، وبلغ ذلك محدان، فعادى أخوته، وكان أشجعهم، ومل
الدولة، نقله إِىل قلعة كواشي، وحبسه هبا، وبقي ناصر الدولة حمبوساً هبا شهوراً، ومات ناصر الدولة احلسن بن عبد 
اهللا بن محدان بن محدون بن احلارث بن لقمان التغليب املذكور، بقلعة كواشي، يف ربيع األول من هذه السنة، ووقع 

اصر الدولة، وبني أخويه أيب تغلب وأيب بركات حروب كثرية، قتل فيها أبو الربكات، قتله أخوه بني محدان بن ن
مث قوي أبو تغلب على أخيه محدان وطرده عن بالده، واستوىل عليها، وكان يلقب أبو تغلب بن ناصر . محدان

  .الدولة املذكور، عدة الدولة الغضنفر أبا تغلب
السنة دخل ملك الروم إِىل الشام، ومل مينعه أحد، فسار يف البالد إىل طرابلس، وفتح ما فعله الروم بالشام يف هذه 

قلعة عرقة بالسيف، مث قصد محص، وقد أخالها أهلها، فأحرقها ورجع إِىل بالد الساحل، فأتى عليها هنباً وختريباً، 
  .ن األسرى والغنائم ما يفوق احلصروملك مثانية عشر منرباً، وأقام يف الشام شهرين، مث عاد إِىل بالده، ومعه م

استيالء قرعويه على حلب يف هذه السنة استوىل قرعويه غالم سيف الدولة على حلب، وأخرج ابن أستاذه أبا 
املعايل شريف بن سيف الدولة بن محدان منها، فسار أبو املعايل إِىل عند والدته مبيافارقني، وأقام عندها، مث جرى 

ويف هذه السنة طلب سابور بن . ا بعدها، مث سار أبو املعايل فعرب الفرات وقصد محاة وأقام هبابينهما وحشة، مث اتفق
  .أيب طاهر القرمطي من أعمامه، أن يسلموا األمر إِليه، فحبسوه مث أخرج ميتاً يف منتصف رمضان

  .مث دخلت سنة تسع ومخسني وثالمثائة
وم إِىل الشام، ففتحوا إنطاكية بالسيف، وقتلوا أهلها، وغنموا ما ملكه الروم من البالد يف هذه السنة، سارت الر

وسبوا، مث قصدوا حلب، وقد تغلب عليها قرعويه، غالم سيف الدولة بن محدان، بعد طرد ابن أستاذه أيب املعايل 
إىل عنها، فتحصن قرعويه بالقلعة، وملك الروم مدينة حلب وحصروا القلعة، مث اصطلحوا على مال حيمله قرعويه 

ملك الروم يف كل سنة، وكانت املصاحلة حبمل املال املقرر على حلب وما معها من البالد، وهي محاة ومحص وكفر 
طاب واملعرة وأفامية وشيزر وما بني ذلك، ودفع أهل حلب الرهائن باملال إِىل الروم، فرحلت الروم عن حلب، 

  .وعادت املسلمون إِليها
كرد من أرمينية جيشاً، فحصروها وفتحوها، عنوة بالسيف، وصارت البالد كلها  وفيها رسل ملك الروم إِىل مالز
  .مسبية، وال مينع الروم عنها مانع

  قتل ملك الروم

كان قد غلب على ملك الروم رجل ليس من بيت اململكة، وامسه نقفور وخرج إىل بالد اإلسالم وفتح من الشام 
عظمت هيبته، وكان قد قتل امللك الذي قبله، وتزوج امرأته، مث أراد وغريه ما ذكرناه، وطمع يف ملك مجيع الشام و

أن خيصي أوالدها الذين من بيت امللك، لينقطع نسلهم، ويبقى امللك يف نسل نقفور املذكور وعقبه، فعظم ذلك 
إِىل على أمهم اليت هي زوجة نقفور، فاتفقت مع الدمستق على قتله، وأدخلت الدمستق مع مجاعة يف زي النساء 

كنيسة متصلة بدار نقفور، فلما نام نقفور وغلقت األبواب قامت زوجته ففتحت الباب الذي إِىل جهة الكنيسة، 
ودعت الدمستق، فدخل على نقفور وهو نائم، فقتله وأراح اهللا املسلمني من شره، وأقام الدمستق أحد أوالدها 

  .يلي بالد الروم اليت هي شرقي خليج قسطنطينية الذي من بيت امللك يف امللك، والدمستق عندهم اسم لكل من
استيالء أيب تغلب بن ناصر الدولة على حران يف هذه السنة سار أبو تغلب إِىل حَران وحاصرها مدة وفتحها 



  .باألمان، فاستعمل على حران الربقعيدي، وهو من أكابر أصحاب بين حَْمدان، مث عاد أبو تغلب إِىل املَْوصل
وادث يف هذه السنة اصطلح قرعويه مع ابن أستاذه أيب املعايل، وخطب له حبلب، وكان أبو املعايل غري ذلك من احل

حينئذ حبمص، وخطب أيضاً حبمص وحلب للمعز لدين اهللا العلوي، صاحب مصر، وخطب مبكة للمطيع، وباملدينة 
  .يعالنبوية للمعز، وخطب أبو حممد املوسوي والد الشريف الرضي خارج املدينة للمط

ويف هذه السنة مات حممد بن داود الدينوري، املعروف بالرقي وهو من مشاهري مشايخ الصوفية، والقاضي أبو العال 
  .حمارب بن حممد بن حمارب، الفقيه الشافعي، وكان عاملاً بالفقه والكالم

  .مث دخلت سنة ستني وثالمثائة
قرامطة إِىل دمشق، وبلغ خربهم جعفر ابن فالج، ملك القرامطة دمشق يف هذه السنة، يف ذي القعدة، وصلت ال

نائب املعز لدين اهللا، فاستهان هبم، فكبسوه خارج دمشق وقتلوه، وملكوا دمشق وأمنوا أهلها، مث ساروا إِىل الرملة 
فقصدوا مصر، ونزلوا بعني مشس، وجرى بنيهم وبني املغاربة . فملكوها، مث اجتمع إليهم خلق من اإلخشيدية

ل، انتصرت فيه القرامطة، مث انتصرت املغاربة، فرحلت القرامطة وعادوا إىل الشام، وكان كبري القرامطة وجوهر قتا
  .حينئذ امسه احلسن بن أمحد بن هبرام

وفيها . غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة، استوزر مؤيد الدولة بن ركن الدولة، الصاحب أبا القاسم ابن عباد
وفيها تويف . أيوب الطرباين، صاحب املعاجم الثالثة بأصفهان، وكان عمره مائة سنة مات أبو القاسم سليمان بن

  .السري الرفاء الشاعر املوصلي ببغداد
مث دخلت سنة إِحدى وستني وثالمثائة يف هذه السنة وصلت الروم إِىل اجلزيرة والرها ونصيبني، فغنموا وقتلوا، 

وجرى يف بغداد فنت كثرية، واستغاثوا إِىل خبتيار وهو يف . لعامةووصل املسلمون إىل بغداد مستصرخني، فثارت ا
أنا ليس يل غري : الصيد، فوعدهم اخلروج إِىل الغزاة، وأرسل خبتيار يطلب من اخلليفة املطيع ماالً، فقال املطيع
ر أربعمائة ألف اخلطبة، فإِن أحببتم اعتزلت، فتهدده خبتيار، فباع اخلليفة قماشه وغري ذلك، حىت محل إِىل خبتيا

  .درهم، فأنفقها خبتيار وأخرجها يف مصاحل نفسه، وبطل حديث الغزاة، وشاع يف الناس أن اخلليفة صودَر
مسري املعز لدين اهللا العلوي إِىل مصر ويف هذه السنة سار املعز من إفريقية، يف أواخر شوال واستعمل على بالد 

لصنهاجي، وجعل على بالد صقلية أبا القاسم علي بن احلسني بن إفريقية يوسف، ويسمى بلكني بن زيري بن مناذ ا
علي بن أيب احلسني، وعلى طرابلس الغرب عبد اهللا بن خيلف الكتامي، واستصحب املعز معه أهله وخزانته، وفيها 

هاين  أموال عظيمة، حىت سبك الدنانري وعملها مثل الطواحني، وشاهلا على مجال، وملا وصل إىل برقة ومعه حممد بن
الشاعر األندلسي، قتل غيلة، ال يدري من قتله، وكان شاعراً جميداً، وغايل يف مدح املعز حىت كفر يف شعره، فمما 

  :قاله
  فاحكْم فأنَت الواحد القهار... ما شئَت ال ما شاَءِت األقدار 

، وأتاه أهل مصر وأعياهنا مث سار املعز حىت وصل إِىل اإلسكندرية يف أواخر شعبان، سنة اثنتني وستني وثالمثائة
  .فلقيهم وأكرمهم، ودخل القاهرة خامس شهر رمضان سنة اثنتني وستني وثالمثائة

  غري ذلك من احلوادث

يف هذه السنة، مت الصلح بني منصور بن نوح الساماين، صاحب خراسان وبني ركن الدولة بن بويه، على أن حيمل 
وفيها ملك أبو . ومخسني ألف دينار، وتزوج منصور بابنة عضد الدولة ركن الدولة إِليه يف كل سنة مائة ألف دينار

تغلب بن ناصر الدولة بن محدان قلعة ماردين، سلمها إِليه نائب أخيه محدان، فأخذ أبو تغلب كل ما ألخيه فيها من 



  .مال وسالح
استهان باملسلمني، فجهز أبو مث دخلت سنة اثنتني وستني وثالمثائة فيها وصل الدمستق إىل جهة ميافارقني، فنهب و

تغلب بن ناصر الدولة، أخاه هبة اهللا بن ناصر الدولة، يف جيش، فالتقوا مع الدمستق، فاهنزمت الروم، وأخذ 
الدمستق أسرياً، وبقي يف احلبس عند أيب تغلب، ومرض فعاجله أبو تغلب، فلم ينجع فيه، ومات الدمستق يف 

  .احلبس
  غري ذلك من احلوادث

من ذلك، ألن ابن بقية كان رضيعاً يف نفسه . لسنة استوزر عز الدولة، خبتيار، حممد بن بقية، فعجب الناسيف هذه ا
ويف هذه السنة حصلت الوحشة بني خبتيار وبني أصحابه من الديلم . من أهل أوانا، وكان أبوه أحد الزراعني

  .واألتراك
  .مث دخلت سنة ثالث وستني وثالمثائة

  ابنه الطايعخلع املطيع وخالفة 
كان خبتيار قد سار إِىل األهواز، وختلف سبكتكني التركي عنه ببغداد، فأوقع خبتيار مبن معه من األتراك، واحتاط 

على إِقطاع سبكتكني، فخرج عليه سبكتكني ببغداد فيمن بقي معه من األتراك، وهنب دار خبتيار ببغداد؛ وملا حكم 
وقد ثقل لسانه، وتعذرت احلركة عليه، وكان املطيع يستر ذلك، فلما  سبكتكني، رأى املطيع عاجزاً من املرض،

انكشف لسبكتكني، دعاه إِىل أن خيلع نفسه من اخلالفة، ويسلمها إِىل ولده الطايع، فأجاب إِىل ذلك، وخلع املطيع 
ة خالفته تسعاً هللا املفضل نفسه، يف منتصف ذي القعدة من هذه السنة، أعين سنة ثالث وستني وثالمثائة وكانت مد

  .وعشرين سنة ومخسة أشهر غري أيام
وبويع الطايع هللا وهو رابع عشرينهم، وامسه عبد الكرمي بن املفضل املطيع هللا بن جعفر املقتدر بن املعتضد أمحد، 

  .وكنية الطايع املذكور أبو بكر، واستقر أمره
، وجرى بينهم وبني املعز حروب، آخرها أن أحوال املعز العلوي ويف هذه السنة سارت القرامطة إِىل ديار مصر

القرامطة اهنزمت، وقتل منهم خلق كثري، وأرسل املعز يف أثرهم عشرة آالف فارس، فسارت القرامطة إِىل اِإلحساء 
والقطيف، وملا اهنزمت القرامطة وفارقوا الشام، أرسل املعز لدين اهللا القائد ظامل بن موهوب العقيلي إِىل دمشق 

مث وقع بني أهل دمشق واملغاربة وعاملهم املذكور فنت كثرية، وأحرقوا بعض . عظم حاله وكثرت مجوعهفدخلها، و
  .دمشق، وعامت الفنت بينهم إِىل سنة أربع وستني وثالمثائة

حال خبتيار ملا جرى لبختيار وسبكتكني واألتراك ما ذكرناه، احندر سبكتكني باألتراك إِىل واسط، وأخذوا معهم 
الطايع، واملطيع وهو خملوع، فمات املطيع بدير العاقول، ومرض سبكتكني ومات أيضاً، ومحال إِىل بغداد، اخلليفة 

وقدم األتراك عليهم أفتكني وهو من أكابر قوادهم، وساروا إِىل واسط، وهبا خبتيار، فنزلوا قريباً منه، ووقع القتال 
ك وُرُسل خبتيار متتابعة إِىل ابن عمه عضد الدولة، باحلث بني األتراك وخبتيار قريب مخسني يوماً، والظفر لألترا

  :واإلسراع، وكتب إِليه
  وإال فأدركين وملا أمزق... فإِن كنُت مأكوالً فكن أنت آكلي 

ويف هذه السنة انتهى تاريخ ثابت بن قره، وابتدأه . فسار عضد الدولة إِليه، وخرجت هذه السنة واحلال على ذلك
  .نة مخس وتسعني ومائتنيمن خالفة املقتدر، س

  .مث دخلت سنة أربع وستني وثالمثائة



استيالء عضد الدولة على الِعراق والقبض على خبتيار، يف هذه السنة سار عضد الدولة بعساكر فارس، ملا أتاه 
ب مكاتبات خبتيار كما ذكرناه، فلما قارب واسط، رجع أفتكني واألتراك إِىل بغداد، وصار عضد الدولة من اجلان

الشرقي، وأمر خبتيار أن يسري يف اجلانب الغريب إِىل حنو بغداد، وخرجت األتراك من بغداد، وقاتلوا عضد الدولة، 
فاهنزمت األتراك وقتل بينهم خلق كثري، وكانت الوقعة بينهم رابع عشر مجادى األوىل من هذه السنة، وسار عضد 

معهم، فرده عضد الدولة إِىل بغداد، فوصل اخلليفة إِىل بغداد  الدولة فدخل بغداد، وكان األتراك قد أخذوا اخلليفة
  .يف املاء، ثامن رجب من هذه السنة

وملّا استقر عضد الدولة ببغداد، شغبت اجلند على خبتيار يطلبون أرزاقهم، ومل يكن قد بقي مع خبتيار شيء من 
ففعل خبتيار ذلك، . مرة، ليصلح احلال مع اجلنداألموال، فأشار عضد الدولة على خبتيار أن يغلق بابه، ويتربأ من اإل

وصرف كتابه وحجابه، فأشهد عضد الدولة الناس على خبتيار، أنه عاجز وقد استعفى من اإلمرة، عجزاً عنها، مث 
استدعى عضد الدولة خبتيار وِأخوته إِليه، وقبض عليهم يف السادس والعشرين من مجادى اآلخرة من هذه السنة، 

  .الدولة ببغداد، وعظم أمر اخلليفة ومحل إِليه ماالً كثرياً وأمتعةواستقر عضد 
عود خبتيار إىل ملكه ملا قبض خبتيار، كان ولده املرزبان بالبصرة متولياً هلا، فلما بلغه قبض والده كتب إِىل ركن 

تنع عن األكل الدولة يشكو إليه ذلك، فلما بلغ ركن الدولة ذلك، عظم عليه حىت ألقى نفسه إىل األرض، وام
فأرسل عضد الدولة يسأل أباه يف أن يعوض خبتيار . والشرب، حىت مرض وأنكر على عضد الدولة أشد اإلِنكار

إِن مل يعد خبتيار إِىل مملكته وإال سرت إِليه بنفسي، وكان قد : مملكة فارس، فأراد ركن الدولة قتل الرسول وقال
والده ركن الدولة أيضاً، يف تلطيف احلال، فرده ركن الدولة أقبح رد، سّير عضد الدولة أبا الفتح بن العميد إِىل 

فلما رأى عضد الدولة اضطراب األمور عليه بسبب غضب أبيه، اضطر إىل امتثال أمره، فأخرج خبتيار من حمبسه، 
  .وخلع عليه، وأعاده إِىل ملكه وسار عضد الدولة إِىل فارس يف شوال من هذه السنة

لى دمشق كان أفتكني من موايل معز الدولة بن بويه، وكان تركياً، فلما اهنزم من خبتيار عند قدوم استيالء أفتكني ع
عضد الدولة، حسبما ذكرناه، سار إىل محص، مث إِىل دمشق، وأمريها ريان اخلادم، من جهة املعز العلوي فاتفق أهل 

ن، واستوىل أفتكني على دمشق، فعزم املعز دمشق مع أفتكني وأخرجوا ريان اخلادم، وقطعوا خطبة املعز يف شعبا
العلوي على املسري من مصر إِىل الشام لقتال أفتكني، فاتفق مرت املعز يف تلك األيام على ما نذكره وتوىل ابنه 

فوصل إىل دمشق وحصر أفتكني هبا فأرسل أفتكني إِىل القرامطة فساروا إِىل . العزيز، فجهز القائد جوهراً إِىل الشام
فلما قربوا منها رحل جوهر عائداً إىل جهة مصر فسار أفتكني والقرامطة يف أثره، واجتمع معهم خلق عظيم  دمشق،

فلحقوا جوهراً قرب الرملة، فرأى جوهر ضعفه عنهم، فدخل عسقالن، فحصروه هبا حىت أشرف جوهر وعسكره 
  .مين عليه ويطلقه، فرحل عنه أفتكني على اهلالك من اجلوع، فراسل جوهر أفتكني، وبذل له أمواالً عظيمة يف أن

وسار جوهر إِىل مصر، وأعلم العزيز بصورة احلال، فخرج العزيز بنفسه وسار إِىل الشام، فوصل إِىل ظاهر الرملة، 
وسار إِليه أفتكني والقرامطة، والتقوا، وجرى بينهم قتال شديد، واهنزم أفتكني والقرامطة، وكثر فيهم القتل 

زيز ملن حيضر أفتكني مائة ألف دينار، ومت أفتكني هارباً حىت نزل ببيت مفرج بن دغفل الطائي واألسر، وجعل الع
فأمسكه مفرج بن دغفل املذكور، وكان صاحب أفتكني، وحضر مفرج إىل العزيز وأعلمه بأسر أفتكني، وطلب منه 

بني يدي العزيز أطلقه ونصب له املال فأعطاه ما ضمنه، وأرسل معه من أحضر أفتكني، فلما حضر أفتكني ممسوكاً 
خيمة، وأطلق من كان يف األسر من أصحابه، ومحل العزيز إِليه أمواالً وخلعاً، مث عاد العزيز إِىل مصر وأفتكني 

  .صحبته، على أعظم ما يكون من املنزلة، وبقي كذلك حىت مات أفتكني مبصر



  .مث دخلت سنة مخس وستني وثالمثائة
ة ابنه العزيز يف هذه السنة تويف املعز لدين اهللا أبو متيم معد بن املنصور باهللا إِمساعيل ابن وفاة املعز العلوي ووالي

القائم بأمر اهللا أيب القاسم حممد بن املهدي عبيد اهللا العلوي احلسيين مبصر، يف سابع عشر ربيع األول وولد باملهدية 
فيكون عمره مخساً وأربعني سنة وستة أشهر تقريباً،  من إِفريقية، حادي عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة وثالمثائة

وكان مغواً بالنجوم، ويعمل بأقوال املنجمني، وكان فاضال، وملا مات املعز أخفى العزيز ابنه موته، وأظهره يف عيد 
  .النحر من هذه السنة، وبايعه الناس

  غري ذلك من احلوادث

سم بن احلسن بن علي بن أيب احلسني أمري صقلية إِىل الغزوة ففتح يف أواخر هذه السنة وأول اليت بعدها سار أبو القا
مدينة مسينة مث عدى إِىل كتنه ففتحها، وفتح قلعة جلوى وبث سراياه يف نواحي قلورية، وغنم وسىب وفتح غري 

. اريخوفيها تويف ثابت بن سنان ابن قرة الصايب صاحب الت. وفيها خطب للعزيز العلوي مبكة. ذلك من تلك البالد
وفيها وقيل بل يف سنة ست وستني وثالمثائة، وقيل يف سنة ست وثالثني وثالمثائة تويف أبو بكر وامسه حممد بن علي 

بن إِمساعيل القفال الشاشي الفقيه الشافعي إِمام عصره، مل يكن مبا وراء النهر يف وقته مثله، رحل إِىل العراق والشام 
وروى عن حممد بن جرير الطربي وأقرانه، وروى عنه احلاكم بن منده، واحلجاز، وأخذ الفقه عن ابن سريج، 

ومجاعة كثرية، وأبو بكر القفال املذكور، هو والد قاسم صاحب كتاب التقريب، الذي ينقل عنه يف النهاية 
والوسيط والبسيط، وذكره الغزايل يف الباب الثاين من كتاب الرهن، كنه قال أبو القاسم، وهو غلط، وصوابه 
القاسم وهذا التقريب غري التقريب الذي لسليم الرازي، فإِن التقريب الذي للقاسم بن القفال الشاشي قليل 

والشاشي منسوب إِىل الشاش، وهي مدينة وراء هنر سيحون يف أرض الترك، . الوجود، خبالف تقريب سليم الرازي
لعمدة، والكتاب املستظهري الذي سنذكره وأبو بكر حممد الشاشي املذكور، غري أيب بكر حممد الشاشي صاحب ا

  .إِن شاء اهللا تعاىل يف سنة سبع ومخس مائة املتأخر عن الشاشي القفال املذكور
  .مث دخلت سنة ست وستني وثالمثائة

وفاة ركن الدولة وملك عضد الدولة يف هذه السنة يف احملرم، تويف ركن الدولة احلسن بن بويه، واستخلف على 
ضد الدولة، وكان عمر ركن الدولة قد زاد على سبعني سنة، وكانت إمارته أربعاً وأربعني سنة، مماليكه ابنه ع

وأصيب به الدين والدنيا مجيعاً الستكمال خالل اخلري فيه، وعقد لولده، فخر الدولة على مهدان، وأعمال اجلبل، 
  . هذه البالدلولده مزيد الدولة على أصفهان وأعماهلا، وجعلهما حتت حكم أخيهما عضد يف

مسري عضد الدولة إِىل العراق وفيها بعد وفاة ركن الدولة، سار عضد الدولة إِىل العراق، فخرج خبتيار إِىل قتاله، 
فاقتتال باألهواز، وخامر أكثر جيش خبتيار عليه، فاهنزم خبتيار إِىل واسط، وبعث عضد الدولة عسكراً فاستولوا على 

غداد، وسار عضد الدولة إىل البصرة، وتلك النواحي، وقرر أمورها، واستمر احلال على البصرة، مث سار خبتيار إِىل ب
  .ذلك حىت خرجت هذه السنة

وكان سبكتكني من غلمان أيب إِسحاق بن . ابتداء دولة آل سبكتكني ويف هذه السنة ملك سبكتيكني مدينة غزنة
د مواله أيب إِسحاق، لعقله وشجاعته، فلما مات البتكني، صاحب جيش غزنة للسامانية، وكان سبكتكني مقدماً عن

أبو إِسحاق ومل يكن له ولد، اتفق العسكر وولوا سبكتكني عليهم لكمال صفات اخلري فيه، وحلفوا له وأطاعوه، مث 
  .إِن سبكتكني عظم شأنه وارتفع قدره وغزا بالد اهلند واستوىل على ُبْست وفْصدار

بن نوح بن نصر بن أمحد بن إِمساعيل بن أمحد بن أسد بن سامان، صاحب  غري ذلك من احلوادث فيها مات منصور



خراسان وما وراء النهر يف منتصف شوال، يف خبارى، وكانت واليته حنو مخس عشرة سنة، وويل األمر بعده ابنه 
لس، نوح بن منصور، وعمره حنو ثالث عشرة سنة وفيها مات القاضي منذر بن سعيد البلوطي، قاضي قضاة األند

وكان إِماماً فقيهاً خطيباً شاعراً ذا دين متني، وفيها قبض عضد الدولة على أيب الفتح بن العميد وزير أبيه ومسل عينه 
الواحدة، وقطع أنفه، وكان أبو الفتح ليلة قبض، قد أمسى مسروراً، وأحضر ندماءه، وأظهر من اآلالت الذهبية 

  :د مثله، وشربوا وعمل شعراً، وغين له به وهووالزجاج املليح، وأنواع الطيب، ما ليس ألح
  فلما أجابا دعوُت القََدح... دعوت املىن ودعوُت العلى 
  إِيل فهذا أوان الفرح... وقلت أليام شرخ الشبابِ 

  ليس له بعدها مقترح... إِذا بلغ املرء آماله 
  .فطاب عليه وشرب حىت سكر ونام، فقبض عليه يف السحر من تلك الليلة

  احلكم األموي صاحب األندلس امللقب باملستنصروفاة 

تويف احلكم بن عبد الرمحن الناصر بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن احلكم بن هشام . يف هذه السنة
بن عبد الرمحن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان األموي، صاحب األندلس وكانت إِمارته مخسٍ 

ة، ومخسة أشهر، وعمره ثالثاً وستني سنة وسبعة أشهر، وكان فقيهاً عاملاً بالتاريخ، وغريه، وعهد إِىل ابنه عشرة سن
هشام بن احلكم، وعمره عشر سنني ولقبه املؤيد باهللا فلما مات بايع الناس ابنه هشاماً، وملا بويع املؤيد هشام 

أموره أبو عامر حممد بن عبد اهللا بن أيب عامر حممد ابن  باخلالفة، وكان عمره عشرة أعوام، فتوىل حجابته وتنفيذ
الوليد بن يزيد املعافري القحطاين، ويلقب أبو عامر املذكور، باملنصور، واستوىل على الدولة وحجب املؤكد، ومل 

ن يترك أحداً يصل إِليه وال يراه واستبد باألمر، وأصل املنصور بن أيب عامر املذكور من اجلزيرة اخلضراء م
األندلس، من قرية من أعماهلا تسمى طرش، واشتغل املنصور بالعلوم يف قرطبة وكانت له نفس شريفة، فبلغ معايل 

األمور، واجتمعت عنده الفضالء وأكثر الغزو واجلهاد يف الفرنج، حىت بلغت عدة غزواته نيفاً ومخسني غزوة، ومن 
املنصور املذكور أيالً مربوطاً يف رقبته حببل، وأحضر مع  عجائب االتفاقات أن صاعد بن احلسن اللغوي، أهدى إِىل

األيل أبياتاً ميتدح املنصور فيها، وكان املنصور قد أرسل عسكراً لغزو الفرنج، وملكهم إِذ ذاك امسه غرسية بن 
  :ساجنة، واألبيات كثرية منها
  يف نعمة أهدى إليك بأيل... عبد نشلت بضبعه وعرسته 

  يف حبله ليتاح فيه تفاؤيل. ..مسته غرسية وبعثته 
  أسدى هبا ذو منحة وتطول... فألن قبلت فتلك أسىن نعمة 

. فقضى اهللا يف سابق علمه، أن عسكره أسروا غرسية يف ذلك اليوم الذي أُهدي فيه األيل بعينه، وكان أسر غرسية
ته حىت تويف يف سنة ثالث وتسعني وهذه الواقعة يف ربيع اآلخر سنة مخس ومثانني وثالمثائة، وبقي املنصور على منزل

  .وثالمثائة على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل
عود شريف إىل ملك حلب فيها عاد أبو املعايل شريف بن سيف الدولة إِىل ملك حلب، وسببه أنه ملا جرى بني 

ماة، وصل إِىل أيب املعايل قرعويه وبني أيب املعايل ما قدمنا ذكره من استيالء قرعويه على حلب، ومقام أيب املعايل حب
وهو حبماة، مارقطاش موىل أبيه من حصن برزية وخدمه وعمر له مدينة محص، بعد ما كان قد أخرهبا الروم، وكان 
لقرعويه موىل يقال له بكجور وقد جعله قرعويه نائبه، فقوي بكجور واستفحل أمره، وقبض على مواله قرعويه، 

على حلب وكاتب أهلها أبا املعايل، فسار أبو املعايل إِىل حلب، وأنزل  وحبسه يف قلعة حلب، واستوىل بكجور



  .بكجور باألمان، وحلف له أنه يوليه محص، فنزل بكجور وواله أبو املعايل محص، واستقر أبو املعايل مالكاً حللب
ه قابوس بن غري ذلك يف هذه السنة تويف هبستون بن ومشكري جبرجان، واستوىل على طربستان وعلى جرجان أخر

وفيها تويف يوسف بن احلسن اجلنايب القرمطي صاحب هجر، ومولده سنة مثانني ومائتني، وتوىل أمر . ومشكري بن زيار
  .القرامطة بعده سنة نفر شركة، ومسوا السادة

  .مث دخلت سنة سبع وستني وثالمثائة
وكتب إِىل خبتيار . عضد الدولة إِىل العراقاستيالء عضد الدولة على العراق وغريه وقتل خبتيار ويف هذه السنة سار 

فمال خبتيار إِىل ذلك، وأرسل له عضد الدولة . يقول له اخرج عن هذه البالد، وأنا أعطيك أي بالد اخترت غريها
خلعة فلبسها، وسار خبتيار إىل حنو الشام، ودخل عضد الدولة بغداد واستقر فيها، وقتل ابن بقية وزير خبتيار 

  :أبر احلسن األنباري بقصيدته املشهورة اليت منها وصلبه، ورثاه
  حلق أنت إِحدى املعجزات... علو يف احلياة ويف املمات 

  وفود نداك أيام الصالت... كأن الناَس حولك حني قاموا 
  كمدمها إِليهم يف اهلباِت... َمَدْدَت يديَك حنوهم اقتفاء 

  ماتيضم عالك من بعد امل... وملا ضاق بطن األرض عن أن 
  األكفان ثوب السافياِت... أصاروا اجلو قربك واستنابوا 

  حبراس وحفاظ ثقات... لعظمك يف النفوس تبيُت ترعى 
  كذلك كنت أيام احلياِة... وتشعل عندك النريان ليال 

 وسار مع خبتيار، محدان بن ناصر الدولة، فأطمعه محدان يف ملك املوصل، وحسن له ذلك، وهون عليه أمر أخيه أيب
إِن سلمت إِيلّ أخي محدان، صرت معك : تغلب، فسار خبتيار إِىل جهة املوصل، فأرسل أبو تغلب يقول لبختيار

وقاتلت عضد الدولة، وأخرجته من العراق، فقبض خبتيار على محدان، وحبله وسلمه إِىل أخيه أيب تغلب، وارتكب 
و تغلب بعساكره مع خبتيار، وقصدا عضد الدولة، فيه من الغدر أمراً شنيعاً، فحبسه أخوه أبو تغلب واجتمع أب

فخرج عضد الدولة من بغداد حنومها، والتقوا بقصر اجلص من نواحي تكريت، ثامن شوال من هذه السنة، فهزمهما 
عضد الدولة وأمسك خبتيار أسرياً فقتله، مث سار عضد الدولة حنو املوصل فملكها وهرب أبو تغلب إِىل حنو 

عضد الدولة جيشاً يف طلبه ومقدمهم أبو الوفاء فلما وصلوا إِىل ميافارقني هرب أبو تغلب إىل  ميافارقني، فأرسل
فلحقه العسكر، وجرى بينهم قتال، فانتصر أبو . بدليس، وتبعه عسكر عضد الدولة، فهرب إىل حنو بالد الروم

رت برت، مث سار إىل آمد، تغلب وهزم عسكر عضد الدولة، مث سار أبو تغلب إِىل حصن زياد، ويعرف اآلن خب
  .وأقام هبا، وفيها تويف ظهري الدولة هبستون ابن ومشكري، وملك بعده أخوه مشس املعايل قابوس بن ومشكري

وفيها تويف حممد بن عبد الرمحن املعروف بابن قريعة البغدادي، وكان قاضي السندية وغريها من أعمال بغداد، 
وكان . ديهة باجلواب عن مجيع ما يسأل عنه، يف أفصح لفظ وأملح سَجعوكان إِحدى عجائب الدنيا يف سرعة الب

خمتصاً بصحبة الوزير املهليب، وكان رؤساء العصر يالعبونه ويكتبون إِليه املسائل املضحكة، فيكتب اجلواب من غري 
كتب إليه به  توقف، وكان الوزير املهليب يغري به مجاعة يضعون له األسئلة اهلزلية ليجيب عنها، فمن ذلك ما

العباس بن املعلى الكاتب، ما يقول القاضي وفقه اهللا تعاىل، يف يهودي زىن بنصرانية فولدت ولداً جسمه للبشر 
هذا من أعدل الشهود على : ووجهه للبقر، وقد قبض عليهما، فما يرى القاضي فيهما؟ فكتب اجلواب بديهاً

رهم، وأرى أن يناط برأس اليهودي رأس العجل ويصلب اليهود، بأهنم شربوا العجل يف صدورهم فخرج من أيو



. على عنق النصرانية الساق مع الرجل، ويسحبا على األرض وينادى عليهما، ظلماٌت بعضها فوق بعض والسالم
قرية على هنر عيسى، بني بغداد واألنبار، وينسب إِليها سندواين، ليحصل الفرق بني النسبة إِليها وبني : والسندية

  .إِىل بالد السندالنسبة 
مث دخلت سنة مثان وستني وثالمثائة فيها فتح أبو الوفا مقدم عسكر عضد الدولة ميافارقني باألمان، فلما مسع أبو 
تغلب بفتحها، سار عن آمد حنو الرحبة، مث سار عسكر عضد الدولة مع أيب الوفاء، ففتحوا آمد واستوىل عضد 

والرحب، وملا استوىل عضد الدولة على  -بالضاد املعجمة  -لى ديار مضر الدولة على مجيع ديار بكر، مث استوىل ع
وأما أبو تغلب فإنه سار . مجيع مملكة أيب تغلب، واستخلف أبا الوفاء على املوصل، وسار عضد الدولة ودخل بغداد

على دمشق،  إِىل دمشق، وكان قد تغلب على دمشق قسام وهو شخص كان يثق إِليه أفتكني ويقدمه، فاستوىل قسام
وكان خيطب فيها للعزيز صاحب مصر، فلما وصل أبو تغلب إِىل دمشق، قاتله قسام ومنعه من دخول دمشق، فسار 

  .أبو تغلب إىل طربية
غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة تويف القاضي أبو سعيد احلسن بن عبد اهللا السريايف النحوي مصنف شرح 

هندساً منطقياً وعمره أربع ومثاْنون سنة، وويل بعده أبو حممد بن معروف، احلكم كتاب سيبويه، وكان فاضال فقيهاً م
  .باجلانب الشرقي ببغداد

  .مث دخلت سنة تسع وستني وثالمثائة
مقتل أيب تغلب بن ناصر الدولة بن محدان كان أبو تغلب قد سار عن دمشق إِىل طربية، كما ذكرناه، مث سار إِىل 

السنة، وكان بتلك اجلهة دغفل بن مفرج الطائي، وقائد من قواد العزيز امسه الفضل، ومعه  الرملة يف احملرم من هذه
عسكر قد جهزه العزيز إِىل الشام، فساروا لقتال أيب تغلب، ومل يبق مع أيب تغلب غري سبع مائة رجل من غلمانه، 

بعث برأسه إِىل العزيز مبصر، وكان معه وغلمان أبيه، فوىل أبو تغلب منهزماً، وتبعوه فأخذوه أسرياً، فقتله دغفل و
أخته مجيلة بنت ناصر الدولة، وزوجته بنت عمه سيف الدولة، فحملهما بنو عقيل إىل حلب، وهبا ابن سيف الدولة 

  .فترك أخته عنده، وأرسل مجيلة بنت ناصر الدولة إِىل بغداد، فاعتقلت يف حجرة يف دار عضد الدولة

بطيحة وأخباره ووالية ابنه احلسن بن عمران كان عمران بن شاهني من أهل بلدة وفاة عمران بن شاهني صاحب ال
تسمى اجلامدة، فجىن جنايات وخاف من السلطان فهرب إِىل البطيحة، وأقام بني القصب واآلجام، واقتصر على ما 

تفحل أمره يصيده من السمك وطيور املاء، واجتمع إليه مجاعة من الصيادين واللصوص، فقوي هبم، فلما اس
واشتدت شوكته، اختذ له معاقل على التالل اليت بالبطيحة، وغلب على تلك النواحي واستوىل عليها يف سنة مثان 
وثالثني وثالمثائة يف أيام معز الدولة، فأرسل إِىل قتاله معز الدولة العسكر مرة مث أخرى، فلم يظفر به، ومات معز 

وىل خبتيار، فأمر العسكر بالعود إِىل بغداد، فعادوا مث جرى بني خبتيار الدولة وعسكره حماصر عمران املذكور، وت
وبني عمران عدة حروب، فلم يظفر منه بشيء، وطلبه امللوك واخللفاء، وبذلوا جهدهم بأنواع احليل، فلم يظفروا 

ابتداء أمره، قريب منه بشيء ومات يف مملكته يف هذه السنة، يف احملرم فجأة حتف أنفه، وكانت مدة واليته من حني 
أربعني سنة، وملا مات توىل مكانه على البطيحة ابنه احلسن بن عمران بن شاهني، فطمع فيه عضد الدولة، وأرسل 

  .إِليه عسكراً، مث اصطلحوا على مال حيمله احلسن بن عمران إِىل عضد الدولة يف كل سنة
أخيه فخر الدولة، لوحشة جرت بينهما، فهرب  غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة سار عضد الدولة إِىل بالد

فخر الدولة، وحلق بشمس املعايل قابوس بن ومشكري، فأكرمه قابوس إِىل غاية ما يكون، وملك عضد الدولة بالد 
أخيه فخر الدولة علي، وهي مهدان والري وما بينهما من البالد، مث سار عضد الدولة إِىل بالد حسنويه الكردي 



أيضاً، وحلق عضد الدولة يف هذه السفرة صرع، فكتمه وصار كثري النسيان ال يذكر الشيء إِال بعد فاستوىل عليها 
  .جهد، وكتم ذلك أيضَاً، وهذا دأب الدنيا ال تصفو ألحد

ويف هذه السنة أرسل عضد الدولة جيشاً إِىل األكراد اهلكارية، من أعمال املوصل، فأوقع هبم وحاصرهم، فسلموا 
وفيها تويف احلسني بن زكريا . ونزلوا مع العسكر إِىل املوصل، وفيها تزوج الطائع هللا ابنة عضد الدولة قالعهم إِليه،

وفيها تويف ثابت بن إِبراهيم احلرايف املتطبب الصايب، وكان حاذقَاً يف . اللغوي صاحب كتاب اجململ يف اللغة، وغريه
  .الطب

املزور، كان يكتب على خط كل أحد، فال يشك املكتوب عنه أنه  مث دخلت سنة سبعني وثالمثائة فيها تويف األحدب
وفيها . خطه، وكان عضد الدولة يوقع خبطه بني امللوك الذين يريد اِإليقاع بينهم، مبا يقتضيه احلال يف اإلفساد بينهم

  .بالبغداديورد على عضد الدولة هدية من صاحب اليمن، فيها قطعة واحدة من العنرب، وزهنا ستة ومخسون رطالً 
وفيها تويف األزهري أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهر بن طلحة اللغوي اإلمام املشهور، كان فقيهاً شافعي 

املذهب فغلبت عليه اللغة، واشتغل هبا، وصنف يف اللغة كتاب التهذيب، ويكون أكثر من عشرة جملدات، وله 
سنة اثنتني ومثانني ومائتني، واألزهري منسوب إِىل جده  وولد. تصنيف يف غريب األلفاظ اليت يستعملها الفقهاء

  .األزهر
مث دخلت سنة إِحدى وسبعني وثالمثائة وفيها استوىل عضد الدولة على بالد جرجان وطربستان، وأجلى عنها 

صاحبها قابوس بن ومشكري ومعه فخر الدولة علي أخو عضد الدولة، وكان ذلك بسبب أن عضد الدولة، طلب من 
وفيها قبض عضد الدولة على القاضي احملسن . أن يسلم إليه أخاه فخر الدولة علياً، فامتنع قابوس عن ذلك قابوس

وفيها أفرج عضد الدولة عن أيب . بن علي التنوخي احلنفي، وكان شديد التعصب على الشافعي، يطلق لسانه فيه
نه كان ينصح يف املكاتبات لصاحبه خبتيار، إِسحاق إِبراهيم الصايب، وكان قد قبض عليه سنة سبع وستني بسبب أ

وفيها أرسل عضد الدولة . وهذا من العجب فإنه ما ينبغي أن جتعل مناصحة اإلنسان لصاحبه وعدم خمامرته ذنباً
القاضي أبا بكر حممد بن الطيب األشعري، املعروف بابن الباقالين، إِىل ملك الروم يف جواب رسالة وردت عليه 

أبو بكر أمحد بن إِبراهيم بن إِمساعيل اِإلمساعيلي، الفقيه الشافعي اجلرجاين، واإلمام حممد بن أمحد بن  وفيها تويف. منه
  .عبد اهللا املروزي، الفقيه الشافعي، وكان عاملاً باحلديث وغريه، وروى صحيح البخاري عن الفريري

العلوي صاحب مصر، جيشاً مع بكتكني إِىل  مث دخلت سنة اثنتني وسيعني وثالمثائة يف هذه السنة سري العزيز باهللا
الشام، فوصلوا إِىل فلسطني، وكان قد استويل عليها مفرج بن اجلراح، وكثر مجعه، فجرى بينهم قتال شديد، فاهنزم 
ابن اجلراح ومجاعته، وكثر القتل والنهب فيهم، مث سار بكتكني إِىل دمشق، فقاتله قسام املتويل عليها، فغلبه بكتكني 

  .دمشق، وأمسك قساماً وأرسله إِىل العزيز مبصر، واستقر بدمشق وزالت الفنت وملك
وفاة عضد الدولة يف ثامن شوال من هذه السنة، مات عضد الدولة فناخسرو بن ركن الدولة حسن بن بويه، 
بالعراق  مبعاودة الصرع مرة بعد أخرى، ومحل إىل مشهد علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فدفن به، وكانت واليته

ما أغىن عين ماليه " مخس سنني ونصفاً، وكان عمره سبعاً وأربعني سنة، وقيل إِنه ملا احتضر مل ينطق لسانه إِال بتالوة 
وكان عاقال فاضال، حسن السياسة شديد اهليبة، وهو الذي بىن على مدينة النيب صلى اهللا عليه " هلك عين سلطانيه 

  :منها بيت مل يفلح بعده واألبيات هيوسلم سوراً، وله شعر فمنه أبيات 
  وغناء من جوار يف السحر... ليس شرب الراح إِال يف املطر 

  ناغمات يف تضاعيف الوتر... غانيات سالبات للنهى 



  ساقياُت الراح من فاق البشر... مربزاُت الكأس من مطلعها 
  ملك األمالك غالُب القدر... عضد الدولة وابن ركنها 

ة حمباً للعلوم وأهلها، فقصده العلماء من كل بلد، وصنفوا له الكتب، منها اإليضاح يف النحو، وكان عضد الدول
وغري ذلك، وملا تويف عضد الدولة اجتمع القواد . واحلجة يف القراءات وامللكي يف الطب، والتاجي يف تاريخ الديلم

بوه صمصام الدولة، وكان أخوه شرف الدولة كاليجار املرزبان، فبايعوه، وولوه اإلمارة ولق. واألمراء على ولده
  .شريزبك بن عضد الدولة بكرمان، فلما بلغه موت أبيه سار إِىل فارس وملكها، وقطع خطبة أخيه صمصام الدولة
غري ذلك من احلوادث فيها قََتل أبو الفرج حممد بن عمران بن شاهني أخاه احلسن بن عمران صاحب البطيحة، 

  .هاواستوىل أبو الفرج علي
مث دخلت سنة ثالث وسبعني وثالمثائة ويف هذه السنة تويف مؤيد الدولة بويه بن ركن الدولة حسن بن بويه 

باخلوانيق، وكان قد أقره أخوه عضد الدولة على ما كان بيده، وزاد عليه مملكة أخيهما فخر الدولة، وكان عمر 
ي، مع قابوس بن ومشكري بن زيار كما ذكرناه، فلما مؤيد الدولة ثالثاً وأربعني سنة، وكان أخوه فخر الدولة عل

مات مؤيد الدولة اتفق قواد عسكره على طاعة فخر الدولة، وكتبوا إِليه وسار فخر الدولة علي إِليهم، وعاد إِىل 
ملكه، واستقر فيه بغري منة ألحد وال قتال، وذلك يف رمضان هذه السنة، ووصلت إِىل فخر الدولة اخللع من اخلليفة 

  .والعهد بالوالية
والية بكجور دمشق كنا قد ذكرنا أن بكجور موىل قرعويه قبض على أستاذه قرعويه، وملك حلب مث سار أبو 

املعايل سعد الدولة بن سيف الدولة بن محدان، فأخذ حلب من بكجور وواله محص إِىل هذه السنة، فكاتب العزيز 
إِىل مصر، فسلمها إِىل بكجور يف رجب، واستقر بكجور يف صاحب مصر، وسأله يف والية دمشق، فأجابه العزيز 

  .والية دمشق، وأساء السرية فيها
غري ذلك من احلوادث وفيها اتفق كرباء عسكر عمران بن شاهني فقتلوا أبا الفرج حممد بن عمران لسوء سريته، 

ظفر بن علي احلاجب، وهو أكرب قواد وأقاموا أبا املعايل بن احلسن بن عمران بن شاهني، وكان صغرياً، فدبر أمره امل
جده عمران، مث بعد مدة أزال املظفر احلاجب املذكور أبا املعايل، وسريه هو وأمه إِىل واسط، واستوىل املظفر املذكور 

وفيها يف ذي احلجة تويف يوسف بلكني بن . على ملك البطيحة، واستقل فيها، وانقرض بيت عمران بن شاهني
وتوىل بعده ابنه املنصور ابن يوسف بن زيري، وأرسل إِىل العزيز باهللا هدية عظيمة قيمتها ألف  زيري أمري إِفريقية،

  .ألف دينار

مث دخلت سنة أربع وسبعني وثالمثائة يف هذه السنة وىل أبو طريف عليان ابن مثال اخلفاجي محاية الكوفة وهي أول 
وفيها تويف مبيافارقني اخلطيب أبو . املوصلي احلافظ املشهور وفيها تويف أبو الفتح حممد بن احلسني. إِمارة بين مثال

حيىي عبد الرحيم بن حممد بن إمساعيل بن نباتة، صاحب اخلطب املشهورة، وكان إِماماً يف علوم األدب، ووقع 
مة سيف اإلمجاع على أنه ما عمل مثل خطبه، وصار خطيباً حبلب مدة، وهبا اجتمع باملتنيب، مث اجتمع باملتنيب يف خد

: الدولة بن محدان، وكان اخلطيب املذكور رجال صاحلاً، رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام فقال له
قال اخلطيب تتمة . كأهنم مل يكونوا للعيون قرة، ومل يعدوا يف األحياء مرة: مرحباً يا خطيب اخلطباء، كيف تقول

ه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتفل يف فيه، فبقي اخلطيب بعد هذه هذه اخلطبة وهي املعروفة خبطبة املنام، وأدنا
ومل يعش بعد ذلك إِال أياماً يسرية . الرؤيا ثالثة أيام مل يطعم طعاماً وال يشتهيه، ويوجد من فيه مثل رائحة املسك

  .وكان مولده سنة مخس وثالثني وثالمثائة



ة قصدت القرامطة الكوفة، مع نفرين من الستة الذي مسوهم مث دخلت سنة مخس وسبعني وثالمثائة ويف هذه السن
السادة، ففتحوها وهنبوها، فجهز صمصام الدولة بن عضد الدولة إِليهم جيشاً، فاهنزمت القرامطة، وكثر القتل 

فيهم، واحنرفت هيبتهم، وقد حكى ابن األثري يف حوادث هذه السنة، والعهدة على الناقل، أنه خرج يف هذه السنة 
ُعمان طائر من البحر كبري، أكرب من الفيل، ووقف على تل هناك وصاح بصوت عال، ولسنان فصيح، قد هرب، ب

  .قاهلا ثالث مرات، مث غاص يف البحر فعل ذلك، ثالثة أيام ومل ير بعد ذلك
  .مث دخلت سنة ست وسبعني وثالمثائة

  ملك شرف الدولة
  ولةبن عضد الدولة العراق وقبضه على أخيه صمصام الد

يف هذه السنة سار شرف الدولة شريزيك بن عضد الدولة، من األهواز إىل واسط، فملكها، وأشار أصحاب 
صمصام الدولة عليه باملسري إىل املوصل أو غريها، فأىب صمصام الدولة، وركب خبواصه وحضر إِىل عند أخيه شرف 

ه، غدر به وقبض عليه، وسار شرف الدولة الدولة مستأمناً، فلقيه شرف الدولة، وطيب قلبه فلما خرج من عند
شريزيك حىت دخل بغداد يف رمضان، وأخوه صمصام الدولة معتقل معه، وكانت إِمارة صمصام الدولة ببغداد 

  .ثالث سنني، مث نقله إِىل فارس، فاعتقله يف قلعة هناك
ه ابن أخته أبو احلسن علي بن غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة تويف املظفر احلاجب صاحب البطيحة، ووىل بعد

نصر، بعهد من املظفر، ووصل إِليه التقليد من بغداد بالبطيحة، ولقب مهذب الدولة، فأحسن السرية، وبذل اخلري 
واِإلحسان، وفيها تويف ببغداد أبو علي احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسي النحوي، صاحب اِإليضاح، وقد 

عتزلياً، ولد يف مدينة فسا، واشتغل ببغداد، وكان إِمام وقته يف علم النحو، ودار جاوز تسعني سنة، وقيل كان م
البالد، وأقام حبلب عند سيف الدولة بن محدان مدة، مث انتقل إِىل بالد فارس، وصحب عضد الدولة، وتقدم عنده، 

راءات، وكتاب العوامل ومن تصانيفه كتاب التذكري، وهو كبري، وكتاب املقصور واملدود، وكتاب احلجة يف الق
  .املائة، وكتاب املسائل احللبيات، وغري ذلك

مث دخلت سنة سبع وسبعني وثالمثائة ودخلت سنة مثان وسبعني وثالمثائة فيها سري العزيز صاحب مصر العلوي، 
اتله عند عسكراً مع القائد منري اخلادم إِىل دمشق، ليعزل بكجور، عنها، ويتوالها، فلما قرب منها خرج بكجور وق

داريا، مث اهنزم بكجور، ودخل البلد، وطلب األمان، فأجابه منري إِىل ذلك، فسار بكجور إىل الرقة، فاستوىل عليها، 
ويف هذه السنة يف احملرم، أهدى الصاحب بن عباد، ديناراً . واستقر منري يف إِمارة دمشق، وأحسن السرية يف أهلها

  :بن ركن الدولة حسن وعلى الدينار مكتوب وزنه ألف مثقال، إِىل فخر الدولة علي
  فأوصافها مشتقة من صفاتِه... وأمحر حيكي الشمس شكالً وصورة 

  وإن قيل ألف فهو بعضُ مساته... فإن قيل ديناٌر فقد صدق امسه 
  وال ضربَت أضرابه لسراتَه... بديٌع ومل يطبْع على الدهرِ مثلُه 
  أنه مستصغُر لعفاتِهعلى ... وصار إِىل شاهان شاه انتساُبُه 

  لتستبشر الدنيا بطول حياتِه... خيرب أن يبقى سنيناً كوزنه 

  .ويف هذه السنة تويف أبو حامد حممد بن حممد بن أمحد بن إِسحاق احلاكم النيسابوري صاحب التصانيف املشهورة
خاه صمصام الدولة مث دخلت سنة تسع وسبعني وثالمثائة وفيها أرسل شرف الدولة، حممد الشريازي، ليسمل أ



  .املرزبان، فوصل إِىل القلعة اليت هبا صمصام الدولة حمبوساً بعد موت شرف الدولة، ومسل صمصام الدولة فأعماه
وفاة شرف الدولة يف هذه السنة يف مستهل مجادى اآلخرة، تويف امللك شرف الدولة أبو الفوارس شريزيك بن عضد 

ي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، فدفن به، وكانت إِمارته بالعراق سنتني الدولة باالستسقاء، ومحل إِىل مشهد عل
ومثانية أشهر، وكان عمره مثانياً وعشرين سنة ومخسة أشهر، وملا مات استقر يف اإلمارة موضعه أخوه أبو نصر هباء 

  .الدولة، وقيل امسه خاشاذ بن عضد الدولة، وخلع عليه الطائع وقلده السلطنة
يف هذه السنة، وقعت الفتنة أيضاً بني األتراك والديلم، ودام القتال بينهم مخسة أيام وهباء الدولة يف الفتنة ببغداد و

داره، يراسلهم يف الصلح فلم يسمعوا، ودام ذلك بينهم اثين عشر يوماً، مث صار هباء الدولة مع األتراك فضعفت 
  .يف القوة، وأمر الديلم يف الضعف الديلم، وأجابوا إِىل الصلح، مث من بعد ذلك أخذ أمر األتراك

هرب القادر إِىل البطيحة يف هذه السنة هرب أبو العباس أمحد بن األمري إِسحاق بن املقتدر إِىل البطيحة، فاحتمى 
فيها، وكان سببها أن األمري إِسحاق بن املقتدر والدالقادر، ملا تويف جرى بني ابنه أمحد الذي تسمى فيما بعد 

أخت له، منازعة على ضيعة، وكان الطائع قد مرض وشفي، فسعت بأخيها املذكور إِىل الطائع، بالقادر، وبني 
إِن أخي شرع يف طلب اخلالفة عند مرضك، فتغري الطائع على أخيها أمحد، وأرسل ليقبضه، فهرب املذكور : وقالت

ذب الدولة، ووسع عليه وبالغ واستتر، مث سار إِىل البطيحة، فنزل على مهذب الدولة صاحب البطيحة، فأكرمه مه
  .يف خدمته

عود بين محدان إِىل املوصل كان ابنا ناصر الدولة، ومها أبو الطاهر إبراهيم، وأبو عبد اهللا احلسني، يف خدمة شرف 
الدولة بن عضد الدولة ببغداد، فلما تويف شرف الدولة، وملك أخوه هباء الدولة، استأذناه يف املسري إِىل املوصل، 

ما هباء الدولة يف ذلك، فسار أبو طاهر وأبو عبد اهللا احلسني املذكوران إِىل املوصل، فقاتلهما العامل الذي فأذن هل
هبا، واجتمع إليهما املواصلة، فاستوليا على املوصل، وطردا عاملها، والعسكر الذي قاتلهما إِىل بغداد، واستقرا يف 

  .لعباس السلمي النقاش، وكان من متكلمي األشعريةويف هذه السنة تويف حممد بن أمحد ابن ا. املوصل
  .مث دخلت سنة مثانني وثالمثائة

  قتل باد
  صاحب ديار بكر وابتداء دولة بين مروان

يف هذه السنة طمع باد صاحب ديار بكر يف ابين ناصر الدولة، ومها أبو طاهر إبراهيم، وأبو عبد اهللا احلسني، 
رى بينهم قتال شديد، قتل فيه باد، ومحل رأسه إِليهما، وكان باد املذكور، املستوليان علي املوصل، فقصدمها، وج

خال أيب علي بن مروان، فلما قتل باد، سار أبو علي بن أخته إِىل حصن كيفا، وكان باحلصن امرأة خال باد املذكور 
خاله، وأطمعها يف الترويج هبا،  قد أنفذين خايل إِليك يف مهم، فلما صعد إِليها أعلمها هبالك: وأهله، فقال المرأة باد

فوافقته على ملك احلصن وغريه، ونزل أبو علي بن مروان، وصلك بالد خاله حصناً حصناً، حىت ملك ما كان 
خلاله مجيعه، وجرى بينه وبني يب طاهر وأيب عبد اهللا ابين العزيز ناصر الدولة حروب، مث مضى أبو علي بن مروان 

العزيز باهللا العلوي والية حلب، وتلك النواحي، وعاد إىل مكانه من ديار بكر، وأقام  إِىل مصر، وتقلد من اخلليفة
بتلك الديار إِىل أن اتفق بعض أهل آمد مع شيخهم عبد الرب، فقتلوا أبا علي بن مروان املذكور، عند خروجه من 

فلما قُتل أبو علي بن مروان، استوىل باب البلد بالساكني، وكان املتويل لقتله رجال من أهل آمد، يقال له ابن دمنة، 
عبد الرب شيخ آمد عليها، وزوج ابن دمنة بابنته، فوثب ابن دمنة فقتل عبد الرب أيضاً، واستوىل ابن دمنة على آمد 
واستقر فيها، وكان أليب علي ابن مروان، أخ يقال له ممهد الدولة، فلما قتل أبو علي، سار ممهد الدولة بن مروان 



قني، فملكها وملك غريها، من بالد أخيه، وكان يف مجاعة ممهد الدولة رجل امسه مشوه، وهو من أكابر إىل ميافار
العسكر، فعمل دعوة ملمهد الدولة وقتله فيها، واستوىل شروه على غالب بالد بين مروان، وذلك يف سنة اثنتني 

بسه أخوه أبو علي بن مروان، بسبب رؤيا وأربعمائة، وكان ملمهد الدولة أخ آخر امسه أبو نصر أمحد، وكان قد ح
رآها، وهو أنه رأى أن الشمس يف حجره، وقد أخذها منه أخوه أبو نصر، فحبسه لذلك، فلما قتل ممهد الدولة، 

أخرج أبو نصر من احلبس، واستوىل على أرزن، ويف ذلك مجيعه، وأبوهم مروان باق وهو أعمى، مقيم بأرزن عند 
استقر أمر أيب نصر، انتقض أمر شروه، وخرجت البالد عن طاعته، واستوىل أبو نصر على قرب ولده أيب علي، وملا 

سائر بالد ديار بكر، ودامت أيامه، وحسنت سريته، وبقي كذلك من سنة اثنتني وأربعمائة إىل سنة ثالث ومخسني 
  .وأربعمائة على ما سنذكره إِن شاء اهللا تعاىل

، أعين سنة مثانني وثالمثائة استوىل أبو الذواد حممد بن املسيب بن رافع بن ملك أيب الذواد املوصل يف هذه السنة
املقلد بن جعفر أمري بين عقيل على املوصل، وقتل أبا الطاهر ابن ناصر الدولة بن محدان، وقتل أوالده وعدة من 

  .نني وثالمثائةمث دخلت سنة إِحدى ومثا. قواده، بعد قتال جرى بينهما، واستقر أمر أيب الذواد باملوصل
القبض على الطائع هللا يف هذه السنة قبض هباء الدولة بن عضد الدولة، على الطائع هللا عبد الكرمي، وكنيته أبو بكر 
بن املفضل املطيع هللا بن جعفر املقتدر بن املعتضد بن املوفق بن املتوكل، بسبب طمع هباء الدولة يف مال الطائع، وملا 

رسل إِىل الطائع وسأله اإلذن ليجدد العهد به، فجلس الطائع على كرسي ودخل بعض أراد هباء الدولة ذلك، أ
ويستغيث، فال . إِنا هللا وإنا إليه راجعون: الديلم، كأنه يريد تقبيل يد اخلليفة، فجذبه عن سريره، واخلليفة يقول

وأياماً، . عشرة سنة ومثانية أشهر يغاث، ومحل الطائع إِىل دار هباء الدولة، وأشهد عليه باخللع، وكانت خالفته سبع
وملا توىل القادر ُحمل إليه الطائع، فبقي عنده مكرماً إِىل أن تويف الطائع سنة ثالث وتسعني وثالمثائة ليلة الفطر، 

وكان مولده سنة سبع عشرة وثالمثائة، ومل يكن للطائع يف واليته من احلكم ما يستدل به على حاله، وكان يف الناس 
  :روا القبض على الطائع الشريف الرضي، فبادر باخلروج من دار اخلالفة، وقال يف ذلك أبياتاً من مجلتهاالذين حض

  لقد تقارب بني العز واهلون... أمسيت أرحم من كنت أغبطه 
  يا قرب ما عاد بالضراء يبكيين... ومنظر كان بالسراء يضحكين 

  سالطنيقد ضل عندي والج ال... هيهات أعثر بالسلطان ثانية 
  خالفة القادر باللّه

  أيب العباس أمحد بن األمري وإسحاق بن املقتدر بن املعتضد

كما ذكرناه، فأرسل إِليه هباء الدولة، خواص أصحابه ليحضروه، وملا . وهو خامس عشرينهم، وكان مقيماً بالبطيحة
فة ثاين عشر شهر رمضان، وبايعه قرب من بغداد خرج هباء الدولة وأعيان الناس مللتقاه، ودخل القادر دار اخلال

وكانت مدة مقام القادر يف البطيحة، عند مهذب الدولة، سنتني وأحد عشر . الناس، وخطب له ثالث عشر رمضان
  .وكان مهذب الدولة حمسناً إِىل القادر باهللا، وملا توجه من عنده، محل إِليه مهذب الدولة أمواالً كثرية. شهراً

ولة كنا قد ذكرنا استيالء منري اخلادم من جهة العزيز على دمشق، ومسري بكجور عنها قتل بكجور وموت سعد الد
إِىل الرقة، فلما كان هذه السنة، سار بكجور إِىل قتال سعد الدولة بن سيف الدولة حبلب، واقتتال قتاالً شديداً، 

الدولة فقتله، ولقي بكجور  وهرب بكجور وأصحابه، وكثر القتل فيهم، مث أمسك بكجور وأحضر أسرياً إِىل سعد
عاقبة بغيه وكفره، إحسان مواله، وملا قتله سار سعد الدولة إِىل الرقة، وهبا أوالد بكجور وأمواله، وحصرها فطلبوا 

األمان، وحلفوا سعد الدولة على أن ال يتعرض إِليهم، وال إىل ماهلم، فبذل سعد الدولة اليمني هلم، فلما سلموا 



ا منها، غدر هِبم سعد الدولة، وقبض على أوالد بكجور وأخذ ما معهم من األموال، وكانت الرقة إِليه، وخرجو
فلما عاد سعد الدولة إِىل حلب، حلقه فاجل يف جانبه اليمني، فأحضر الطبيب ومد إليه يده اليسرى، فقال . شيئاً كثرياٌ
مييناً، وعاش بعد ذلك ثالثة أيام ومات يف ما تركت يل اليمني : فقال سعد الدولة. يا موالنا هات اليمني: الطبيب

هذه السنة، واسم سعد الدولة املذكور شريف، وكنيته أبو املعايل بن سيف الدولة بن علي بن محدان بن محدون 
  .وقبل موته عهد إِىل ولده أيب الفضائل بن سعد الدولة، وجعل مواله لؤلؤاً يدبر أمره. الثعليب

سنة، وصل بسيل ملك الروم إىل الشام، ونازل محص ففتحها وهنبها، مث سار إِىل غري ذلك من احلوادث يف هذه ال
ويف هذه السنة تويف القائد جوهر الذي . شيزر فنهبها، مث سار إِىل طرابلس، فحصرها مدة، مث عاد إِىل بالد الروم

  .فتح مصر للمعز العلوي، معزوال عن وظيفته
ها شغبت اجلند على هباء الدولة بسبب استيالء أيب احلسن بن املعلم على مث دخلت سنة اثنتني ومثانني وثالمثائة في

  .األمور كلها، فقبض هباء الدولة على ابن املعلم وسلمه إىل اجلند فقتلوه
مث دخلت سنة ثالث ومثانني وثالمثائة يف هذه السنة استوىل على خبارى بغراخان، وامسه هارون بن سليمان أيلك 

وبال صاغون إِىل حد الصني، فقصد خبارى، وجرى بينه وبني األمري الرضي نوح بن منصور خان، وكان له كاشغر 
الساماين حروب انتصر فيهما بغراخان، وملك خبارى، وخرج منها األمري نوح مستخفياً، فعرب النهر إِىل أمل الشط، 

ور صاحب جيش خراسان، فلم وأقام األمري نوح املذكور هبا، وحلق به أصحابه، وبقي يستدعي أبا علي بن سيمج
يأته وعصي عليه، ومرض بغراخان يف خبارى، فارحتل عنها راجعاً حنو بالده، فمات يف الطريق، وكان بغراخان ديناً 
حسن السرية، وكان حيب أن يكتب عنه موىل رسول اهللا، وويل أمرة الترك بعده طغان خان أبو نصر أمحد بن علي 

  .ى ومات، بادر األمري نوح فعاد إِىل خبارى، واستقر يف ملكه وملك آبائهخان، وملا رحل بغراخان عن خبار
مث دخلت سنة أربع ومثانني وثالمثاثة يف هذه السنة ملا عاد نوح إىل خبارى، اتفق أبو علي بن سيمجور صاحب جيش 

ن، فسار خراسان، وفائق، على حرب نوح، فكتب نوح إِىل سبكتكني وهو بغزنة يعلمه احلال، وواله خراساَ
سبكتكني عن غزنة ومعه ولده حممود إِىل حنو خراسان، وخرج نوح من خبارى، فاجتمعوا وقصدوا أبا علي بن 

يقتلون فيهم، . سيمجور وفائقاً، واقتتلوا بنواحي هراة، فاهنزم أبو علي وأصحابه، وتبعهم عسكر نوح وسبكتكني
  .كتكنيوملا استقر أمر نوح خبراسان، استعمل عليها حممود بن سب

وأبو . وفيها تويف عبيد اهللا بن حممد بن نافع، وكان من الصاحلني، بقي سبعني سنة ال يستند إىل حائط وال إِىل خمدة
احلسن علي بن عيسى النحوي، املعروف بالرماين، ومولده سنة ست وتسعني ومائتني، وله تفسري كبري، وحممد بن 

  .طه حجة يف صحة النقل، وجودة الضبطالعباس بن أمحد القزاز، مسع وكتب كثرياً، وخ

وفيها تويف أيضاً أبو إسحاق إِبراهيم بن هالل الكاتب الصايب املشهور، وكان عمره إِحدى وتسعني سنة، وكان قد 
زمن وضاقت األمور به، وقلت عليه األموال، كان كاتب إِنشاء ببغداد ملعز الدولة، مث كتب لبختيار، وكانت 

عضد الدولة تؤمله، فحقد عليه، فلما ملك عضد الدولة بغداد حبسه مدة، مث أطلقه، وأمره  تصدر عنه مكاتبات إِىل
عضد الدولة أن يصنف له كتاباً يف أخبار الدولة الديلمية، فصنف له كتاباً ومساه التاجي، ونقل إِىل عضد الدولة 

أباطيل أمنقها، : عمل؟ فقالعنه، أن بعض أصحاب أيب إسحاق، دخل عليه وهو يؤلف يف التاجي، فسأله عما ي
وأكاذيب ألفقها، فحرك ذلك عضد الدولة وأهاج حقده، فأبعده وأحرمه، ومل يزل الصايب على دينه، فجهد عليه 
معز الدولة أن يسلم فلم يفعل، وكان مع ذلك حيفظ القرآن، وملا مات الصايب املذكور رثاه الشريف الرضي فليم 

  .هإِمنا رثيت فضيلت: فقال. على ذلك



مث دخلت سنة مخس ومثانني وثالمثائة ويف هذه السنة عاد أبو علي ابن سيمجور إِىل خراسان، وقاتل حممود بن 
سبكتكني، وأخرجه عنها، مث سار سبكتكني وحممود ابنه بالعساكر، واقتتلوا مع أيب علي بطرس فهزموه، ويف ذلك 

  :يقول بعض الشعراء عن ابن سيمجور
  رجال يقلعون أبا قبيس... ليه عصى السلطان فابتدرت إِ

  عليه طوس أشأم من طويس... وصري طوس معقله فكانت 
مث إِن أبا علي طلب األمان من نوح، فأمنه وسار إِليه، فلما وصل إِىل خبارى، قبض نوح على أيب علي وأصحابه 

  .وحبسهم، حىت مات أبو علي يف احلبس
اسم إِمساعيل بن عباد وزير فخر الدولة، علي بن ركن الدولة، وفاة ابن عباد يف هذه السنة مات الصاحب أبو الق

بالري، ونقل إِىل أصفهان ودفن هبا، وكان الصاحب املذكور أوحد زمانه، علماً وفضال وتدبرياً وكرماً، وكان عاملاً 
صحب أبا بأنواع العلوم، ومجع من الكتب ما مل جيمعه غريه، وهو أول من لقب بالصاحب من الوزراء، ألنه كان ي

مث مسي . مث طلق عليه هذا اللقب ملا توىل الوزارة، وبقي علماً عليه. الفضل بن العميد، فقيل له صاحب ابن العميد
به كل من ويل الوزارة، وكان أوالً وزيراً ملؤيد الدولة بن ركن الدولة، فلما مات مؤيد الدولة، واستوىل أخوه فخر 

اد على وزارته، وعظمت منزلته عنده، وصنف الصاحب عدة كتب، منها الدولة على مملكته، أقر الصاحب بن عب
احمليط يف اللغة، والكايف يف الرسائل، وكتاب اإلمامة، يتضمن فضائل علي وصحة إمامة من تقدمه، وكتاب الوزارة، 

طالقان وله النظم اجليد، وكان مولده يف ذي القعدة سنة ست وعشرين وثالمثائة بإصطخر وقيل بالطالقان، وهي 
قزوين، ال طالقان خراسان، وكان عباد أبو الصاحب وزير ركن الدولة، وتويف عباد يف سنة أربع أو مخس وثالثني 

وكان حافظاً إِماماً . وثالمثائة ويف هذه السنة تويف اإلمام أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد املعروف بالدار قطين
دواوين الشعراء منها ديوان السيد احلمريي، فنسب إِىل التشيع فقيهاً، مذهب الشافعي، وكان حيفظ كثرياً من 

وحصل . لذلك، وخرج من بغداد إىل مصر، وأقام عند أيب الفضل جعفر بن الفضل، وزير كافور اإلخشيدي
للدارقطين منه مال جزيل، وكان متقناً يف علوم كثرية، إِماماً يف علوم القرآن، وكان مولده يف ذي القعدة سنة ست 

  .الثني وكانت وفاته ببغداد، والدار قطين نسبة إِىل دار القطن، وكانت حملة كبرية ببغدادوث
وفيها تويف أبو حممد يوسف بن احلسن بن عبد اهللا، بن املرزبان السريايف النحوي الفاضل بن الفاضل، شرح أبوه 

ه كتاب اإلقناع، ومات احلسن احلسن بن عبد اهللا، كتاب سيبويه، وظهر له فيه ما مل يظهر لغريه، وصنف بعد
مث صنف عدة كتب مشهورة، مثل شرح أبيات كتاب سيبويه، . املذكور قبل إِمتامه، فكمله ولده يوسف املذكور

وشرح إِصالح املنطق، وسرياف فرضة فارس، وليس هبا زرع، وال ضرع، وأهلها زجاة، ومنها ينتهي اإلنسان إِىل 
وكان : " ويقال إِن صاحبها هو الذي يقول اهللا تعاىل يف حقه. حلصونحصن ابن عمارة على البحر، من أمنع ا

وكان اسم ذلك امللك اجلُلُندي بضم اجليم والالم وسكون "  ٧٩: الكهف" " وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً 
  .النون وفتح الدال املهملة وبعدها ألف
  .مث دخلت سنة ست ومثانني وثالمثائة

  ة ابنه احلاكموفاة العزيز باهللا ووالي

ويف هذه السنة لليلتني بقيتا من رمضان، تويف العزيز باهللا أبو منصور نزار بن املعز معد بن املنصور إِمساعيل العلوي 
وعمره اثنتان وأربعون سنة ومثانية أشهر مبدينة بليس وكان قد برز إِليها لغزو الروم، . الفاطمي، صاحب مصر

ومولده . وكانت خالفته إِحدى وعشرين سنة ومخسة أشهر ونصف شهر. لنجوكان موته بعدة أمراض، منها القو



باملهدية، وكان قد وىل كتابته رجالً نصرانياً يقال له عيسى بن نسطورس، واستناب بالشام رجالً يهودياً امسه ميشا، 
صورة امرأة، فاستطالت النصارى واليهود بسببهما على املسلمني، فعمد أهل مصر إِىل قراطيس، فعملوها على 

ومعها قصة وجعلوها يف طريق العزيز فأخذها العزيز وفيها مكتوب بالذي وأعز اليهود مبيشا، والنصارى بعيسى بن 
نطورس، وأذل املسلمني بك، إِال كشفت عنده فقبض على عيسى النصراين املذكور، وصادره، وكان العزيز حيب 

صور أبو علي احلاكم بأمر اهللا، بعهد من أبيه، فويل اخلالفة وعمره وملا مات العزيز بويع ابنه املن. العفو ويستعمله
إِحدى عشرة سنة، وقام بتدبري ملكه خادم أبيه رجوان، وكان خصياً أبيض فضبط امللك وحفظه للحاكم إِىل أن 

  .كرب، مث قتل احلاكم أرجوان املذكور
.  املوصل، وويل بعده أخوه املقلد بن املسيبغري ذلك من احلوادث ويف هذه السنة مات أبو دواد بن املسيب، أمري

وفيها تويف منصور بن يوسف بلكني بن زيري الصنهاجي أمري إِفريقية، وكان ملكاً كرمياً شجاعاً، وتوىل بعده ابنه 
روى أنه صنف . وفيها تويف أبو طالب حممد بن علي بن عطية املكي، صاحب قوت القلوب. باديس بن منصور
، وكان قوته إِذ ذاك عروق البدري، وكان صاحلاً جمتهداً يف العبادة، ومل يكن من أهل مكة، وإمنا كتابه قوت القلوب

وكان مما خلط فيه . كان من أهل اجلبل، وسكن مكة فنسب إِليها، وقدم بغداد فوعظ وخلط يف كالمه، فهجروه
عد ذلك، وتويف ببغداد يف مجادى ومنع من الكالم ب. ليس على املخلوقني أضر من اخلالق: وحفظ عليه، أنه قال
  .اآلخرة من هذه السنة

  .مث دخلت سنة سبع ومثانني وثالمثائة
يف هذه السنة أعين سنة سبع ومثانني . ابتداء دولة بن محاد ملوك جباية من كتاب اجلمع والبيان يف أخبار القريوان
الوالية لعمه محاد بن بلكني على أشري  وثالمثائة عقد باديس بن منصور بن بلكني صاحب إِفريقية، يف شهر صفر،

وخرج إِليها محاد، فاتسعت والية محاد وكثر دخله وعظم شأنه، واجتمع له العساكر واألموال، وبقي كذلك إِىل 
سنة مخس وأربعمائة فأظهر محاد اخلالف على ابن أخيه باديس وخرج عن طاعته وخلعه، وسار كل منهما جبموعه 

أول مجادى األوىل سنة ست وأربع مائة، فاهنزم محاد هزمية شنيعة، بعد قتال شديد جرى بني إِىل اآلخر واقتتال يف 
الفريقني، وملا اهنزم محاد التجأ إىل قلعة مغيلة، مث سار محاد إىل مدينة دكمة وهنبها ونقل منها الزاد إِىل القلعة 

، ودام احلال كذلك حىت تويف باديس فجأة، املذكورة، وعاد إِليها وحتصن هبا وباديس نازل بالقرب منه حماصر له
  .نصف ليلة األربعاء آخر ذي القعدة سنة ست وأربع مائة

واستمر محاد على اخللف معه كما كان مع أبيه، حىت اقتتل املعز بن باديس . وتوىل بعد باديس ابنه املعز بن باديس
بعد قتال شديد هزمية قبيحة، وبعد هذه اهلزمية مل يعد ومحاد يف سنة مثان وأربع مائة مبوضع يقال له ينين، فاهنزم محاد 

محاد إِىل قتال، واصطلح مع املعز املذكور، على أن يقتصر محاد على ما يف يده، وهو عمل ابن علي وما وراءه من 
أشري وتاهرت، واستقر للقائد بن محاد املسيلة وطبنة ومرسى الدجاجي وزواوة ومقرة ودكمة وغري ذلك، وبقي 

وابنه القائد كذلك حىت تويف محاد يف نصف سنة تسع عشرة وأربع مائة، واستقر يف امللك بعده ابنه القائد بن محاد 
  .محاد وبقي القائد يف امللك حىت تويف يف سنة ست وأربعني وأربعمائة يف شهر رجب

اعة من أعمامه، فخرج عن وملا تويف القائد ملك بعده ابنه حمسن بن القائد بن محاد، فأساء السرية، وخبط وقتل مج
طاعة حمسن املذكور، ابن عمه بلكني ابن حممد بن محاد، واقتتل معه فقتل بلكني حمسناً املذكور وملك موضعه يف 
ربيع األول سنة سبع وأربعني وأربع مائة، وبقي حىت غدر ببلكني املذكور الناصر بن علناس بن محاد، وأخذ منه 



أربعمائة، واستقر الناصر بن علناس بن محاد يف امللك حىت تويف يف سنة إِحدى امللك يف رجب سنة أربع ومخسني و
  .ومثان وأربعمائة

وملك بعده ابنه املنصور بن الناصر وبقي يف امللك حىت تويف يف سنة مثان وتسعني وأربعمائة، وملك بعده ابنه باديس 
يز باهللا بن املنصور، وبقي العزيز يف امللك حىت بن املنصور، وأقام باديس مدة يسرية وتويف، وملك بعده أخوه العز

تويف، ومل يقع يل تاريخ وفاته، وملك بعده ابنه حيىي بن العزيز باهللا، وبقي يف امللك حىت سار عبد املؤمن من الغرب 
ك إِن ذلك كان يف سنة سبع وأربعني ومخس مائة، وكان آخر من مل: قال ابن األثري يف الكامل. األقصى وملك جباية

منهم حيىي بن العزيز باهللا بن املنصور بن الناصر بن علناس بن محاد بن بلكني، وانقرضت دولة بين محاد يف السنة 
  .املذكورة، وكان ينبغي أن نذكر ذلك مبسوطاً مع السنني، وإمنا مجعناه لقلته لينضبط
بن نوح بن ناصر بن أمحد بن موت نوح صاحب ما وراء النهر يف هذه السنة مات الرضي األمري نوح بن منصور 

يف رجب، واختلّ مبوته ملك آل سامان، وملا تويف قام باألمر بعده ابنه أبو . إِمساعيل بن أمحد بن أسد بن سامان
  .احلارث منصور بن نوح

موت سبكتكني ويف هذه السنة تويف سبكتكني يف شعبان، وكان مقامه ببلخ، فلما طال مرضه ارتاح إِىل هوى غزنَه، 
وكان عادالً . ر عن بلخ إِليها فمات يف الطريق، فنقل ميتاً ودفن بغزنة، وكانت مدة ملكه حنو عشرين سنةفسا

خرياً، وملا حضرته الوفاة عهد إِىل ولده إِمساعيل، وكان حممود أكرب منه، فملك إِمساعيل وكان بينه وبني أخيه حممود 
واحنصر يف قلعة غزنة، وحاصره حممود، فنزل إِمساعيل باألمان،  قتال يف تلك املدة، مث انتصر حممود واهنزم إِمساعيل

  .فأحسن إِليه حممود وأكرمه وكان مدة ملك إِمساعيل سبعة أشهر
وفاة فخر الدولة ويف هذه السنة، تويف فخر الدولة أبو احلسن علي بن ركن الدولة، أيب علي احلسن بن بويه، بقلعة 

عده ولده جمد الدولة أبا طالب رستم، وعمره أربع سنني، واتفق األمراء على طربك، يف شعبان، وأقعدوا يف امللك ب
  .ذلك، وكان املرجع يف تدبري امللك إِىل والدة أيب طالب املذكور

غري ذلك من احلوادث ويف هذه السنة تويف أبو الوفاء حممد بن حممد املهندس احلاسب البوزجاين، أحد األئمة 
مولده يف رمضان سنة مثان وعشرين وثالمثائة ببوزجان، وهي بلدة من خراسان، بني هراة املشاهري يف علم اهلندسة، و
وفيها تويف احلسن بن إِبراهيم بن احلسني من ولد سليمان بن زوالق، وهو مصري . ونيسابور، مث قدم العراق

وله غري ذلك من  األصل، وكان فاضالً يف التاريخ، وله فيه مصنفات، وله كتاب خطط مصر، وكتاب قضاة مصر،
  .املصنفات، رمحه اهللا تعاىل

وفيها تويف احلسن بن عبد اهللا بن سعيد العسكري، العالمة، وكنيته أبو أمحد، صاحب التصانيف الكثرية يف اللغة 
واألمثال وغريها، وكان أبو أمحد املذكور من أهل عسكر مكرم، وهي مدينة من كور األهواز، وكان مولده يف 

وتسعني ومائتني، وأخذ العلم عن أيب بكر بن دريد، ومن مجلة تصانيفه كتاب يف علم املنطق،  شوال سنة ثالث
  .وكتاب الزواجر، وكتاب املختلف واملؤتلف، وكتاب احلكم واألمثال

  .مث دخلت سنة مثان ومثانني وثالمثائة
املرزبان بن عضد الدولة قتل صمصام الدولة يف هذه السنة، يف ذي احلجة، قتل صمصام الدولة، أبو كاليجار 

فناخسرو بن ركن الدولة حسن بن بويه بسبب شغب الديلم عليه، وكان عمر صمصام الدولة مخساً وثالثني سنة 
إِن صمصام الدولة : قال القاضي شهاب الدين بن أيب الدم. وسبعة أشهر، ومدة واليته بفارس تسع سنني ومثانية أيام

لك يف سنة مثانني وثالمثائة كان أعمى من حني مسل واستمر يف امللك، وكان منه املذكور، ملا خرج من االعتقال، وم



وفيها تويف حممد بن احلسن بن املظفر املعروف باحلامتي، أحد . ما تقدم ذكره، حىت قتل يف هذه السنة وهو أعمى
قة املتنيب ونسبة اخلامتي إِىل حامت األعالم، وكان إِماماً يف األدب واللغة وهو صاحب الرسالة احلامتية اليت بّين فيها سر

  .بعض أجداده
  .مث دخلت سنة تسع ومثانني وثالمثائة

القبض على األمري منصور بن نوح ووالية أخيه يف هذه السنة، اتفق أعيان عسكر منصور الساماين، مع بكتورون، 
واليه إِليه، وأقاموا يف امللك أخاه وفائق، وخلعوا منصوراً بن نوح، وأمر بكتورون به، ومل يراقب اهللا وال إِحسان م

  .عبد امللك، وهو صيب صغري، وكان مدة ملك منصور سنة وسبعة أشهر
  ملك حممود بن سبكتكني خراسان

وملا وقع من بكتورون وفائق ما وقع يف حق منصور بن نوح، كتب حممود بن سبكتكني يلومهما على ذلك وسار 
كتورون وفائق، وتبعهم حممد يقتل يف عسكرهم، حىت أبعدوا يف اهلرب، إِليهما، فاقتتلوا أشد قتال، مث اهنزم ب

  .واستوىل حممود على ملك خراسان، وقطع منها خطبة السامانية
انقراض دولة السامانية ويف هذه السنِة انقرضت دولة السامانية، فإِن حممود بن سبكتكني ملا ملك خراسان وقطع 

نوح بكتورون، وفائق، وأخذوا يف مجع العساكر، فاتفق أن فائقاً مات يف  خطبتهم، اتفق ببخارى مع عبد امللك بن
تلك املدة، وكان هو املشار إِليه، فضعفت نفوسهم مبوته، وبلغ ذلك أيلك خان، وامسه أرسالن، فسار يف مجع 

غريه من األمراء األتراك إِىل خبارى، وأظهر املودة، لعبد امللك واحلمية له، فظنوه صادقاً، وخرج إِليه بكتورون و
مث قبض على عبد امللك بن نوح . والقواد، فقبض عليهم وسار حىت دخل خبارى، عاشر ذي القعدة من هذه السنة

  .وحبسه حىت مات يف احلبس، وحبس معه أخاه منصور الذي مسلوه وباقي بين سامان، وانقرضت دولة بين سامان
كانت من أحسن الدول سرية وعدال، وهذا عبد امللك هو وكانت دولتهم قد انتشرت وطبقت كثرياً من األرض، و

فسبحان من ال . عبد امللك بن نوح بن منصور بن نوح بن نصر بن أمحد بن إِمساعيل بن أمحد بن أسد بن سامان
يزول ملكه، وكان ابتداء دولتهم يف سنة إِحدى وستني ومائتني، وانقرضت يف هذه السنة، أعين سنة تسع ومثانني 

ة، مث دخلت سنة تسعني وثالمثائة يف هذه السنة وقيل بل يف سنة مخس وتسعني وثالمثائة تويف أبو احلسني أمحد وثالمثائ
كتابه : بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي، كان إِماماً يف علوم شىت، وخصوصاً يف اللغة، وله عدة مصنفات منها

ملقامة الطيبية، وكان مقيماً هبمذان وعليه اشتغل البديع اجململ يف اللغة، ووضع املسائل الفقهية، وهي مسألة يف ا
  .اهلمذاين صاحب املقامات

مث دخلت سنة إِحدى وتسعني وثالمثائة يف هذه السنة قتل حسام الدولة املقلد بن املسيب بن رافع بن جعفر بن عمر 
بن معاوية بن بكر بن هوازن  بن مهنا بن يزيد بالتصغري بن عبد اهللا بن زيد، من ولد ربيعة بن عامر بن صعصعة

العقيلي، وكان املقلد املذكور أعور وأخوه أبو الذواد حممد بن املسيب، هو أول من استوىل منهم على املوصل، 
وملكها يف سنة مثانني وثالمثائة حسبما تقدم ذكره، مث ملكها بعده أخوه املقلد املذكور، يف سنة ست ومثانني وثالمثائة 

قتل يف هذه السنة، قتله مماليكه األتراك باألنبار، وكان قد عظم شأنه، وملا مات قام مقامه ابنه  واستمر مالكها حىت
  .قرواش بن املقلد بن املسيب

وكان شاعراً . غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة تويف أبو عبد اهللا احلسني بن احلجاج الشاعر، بطريق النيل
غداد مدة، وكان من كبار الشيعة، وأوصى أن يدفن عند مشهد موسى مشهوراً، ذا جمون وخالعة، وتوىل حسبة ب

، وملا مات بالنيل، نقل إِىل "  ١٨: الكهف" " وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد " بن جعفر، وأن يكتب على قربه 



 بغداد ودفن كما أوصى، والنيل بلدة على الفرات بيِن بغداد والكوفة، وأصل اسم هذا املوضع، أن احلجاج بن
  .يوسف حفر به هنراً خمرجه من الفرات، وعليه قرى، ومساه باسم نيل مصر

مث دخلت سنة اثنتني وتسعني وثالمثائة يف هذه السنة غزا السلطان حممود بن سبكتكني بالد اهلند، فغنم وأسر وسىب 
ب العقيلي وبني عسكر هباء ويف هذه السنة جرى بني قرواش بن املقلد بن املسب. كثرياً، وعاد إِىل غزنة ساملاً غامناً

ويف هذه السنة تويف أبو بكر حممد بن حممد . الدولة حروب، انتصر فيها قرواش أوالً، مث انتصر عسكر هباء الدولة
  .بن جعفر الفقيه الشافعي املعروف بابن الدقاق، صاحب األصول

ن سبكتكني سجستان، وانتزعها من مث دخلت سنة ثالث وتسعني وثالمثائة يف هذه السنة ملك ميني الدولة حممود ب
يد صاحبها، خلف بن أمحد، وبقي خلف بن أمحد املذكور يف اجلوزخان بعد ذلك أربع سنني، مث نقله ميني الدولة 

حممود إِىل جودين، واحتاط عليه هناك حىت أدركه أجله، سنة تسع وتسعني، وكان خلف املذكور مشهوراً بطلب 
  .بالعلم، وله تفسري من أكرب الكت

  غري ذلك من احلوادث

يف هذه السنة تويف أبو عامر حممد، امللقب باملنصور، أمري األندلس، وكان قد عظم شأنه، وأكثر الغزوات، وضبط 
البالد، وكانت واليته يف سنة ست وستني وثالمثائة حسبما ذكرناه هناك، فكانت مدة واليته حنواً من سبع وعشرين 

ندلس معه من األمر شيء، وملا تويف املنصور بن أيب عامر املذكور، توىل بعده ابنه أبو سنة، ومل يكن للمؤيد خليفة األ
مروان عبد امللك بن املنصور املذكور، وتلقب باملظفر وجرى يف الغزو وسياسة امللك عن هشام املؤيد، على قاعدة 

  .عمائةأبيه، وبقي عبد امللك املذكور يف الوالية سبع سنني، فتكون وفاته يف سنة أرب
وملا تويف عبد امللك املظفر املذكور، قام باألمر بعده أخوه عبد الرمحن بن املنصور بن أيب عامر املذكور، وتلقب عبد 

الرمحن املذكور بالناصر، فخلط ومل يزل مضطرب األمور مدة أربعة أشهر، فخرج على املؤيد، ابن عمه حممد بن 
  .خلع هشام وقُتل عبد الرمحن املذكور وُصلبهشام على ما سنذكره إِن شاء اهللا تعاىل، ف

وفيها استعمل احلاكم العلوي صاحب مصر والشام على . ويف هذه السنة كثرت العيارون واملفسدون والفنت ببغداد
دمشق، أبا حممد األسود، وملا استقر يف قصر اإلِمارة بدمشق وحكم، أْشَهر إِنساناً مغربياً ونادى عليه، هذا جزاء من 

  .با بكر وعمر مث أخرجه من دمشقحيب أ
وفيها تويف ببغداد عثمان بن جين النحوي املوصلي، مصنف اللمع وغريه، ومولده سنة اثنتني وثالمثائة وفيها تويف 

القاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاين بالري، وكان إِماماً فاضالً ذا فنون كثرية، والوليد بن بكر بن خملد األندلسي 
  .، وهو حمدث مشهورالفقيه املالكي

  :وفيها تويف أبو احلسن حممد بن عبد اهللا السالمي الشاعر البغدادي، فمن شعره يف عضد الدولة
  ودار هي الدنيا ويوم هو العمر... فبشرت آمايل مبلك هو الورى 

  :وله يف الدرع
  كافأهتا بالسوء غري مفند... يا ربَّ سابغة حبتين نعمة 

  وظللت أبذهلا لكل مهنِد...  أضحت تصون عن املنايا مهجيت
مث دخلت سنة أربع وتسعني وثالمثائة خروج البطيحة عن ملك مهذب الدولة يف هذه السنة استوىل على البطيحة 

وكان رجالً قد تنقل يف خدم الناس، مث خدم مهذب الدولة صاحب . وغريها إِنسان يقال له أبو العباس بن واصل
ه جيشاً، فاستوىل على البصرة وسرياف، فلما فتحهما ابن واصل املذكور، وغنم البطيحة، فتقدم عنده حىت جهز مع



أمواالً عظيمة، قويت نفسه، وخلع طاعة مهذب الدولة خمدومه، مث قصده، فاهنزم مهذب الدولة عن البطيحة، 
املال، واستوىل ابن واصل على بالد مهذب الدولة وأمواله وكانت عظيمة، وهنب ما كان مع مهذب الدولة من 

وقصد مهذب الدولة بغداد، فلم ميكن من الدخول إِليها، وهذا خالف ما اعتمده مهذب الدولة املذكور، مع القادر 
  .ملا هرب من بغداد إِليه، فإِن مهذب الدولة بالغ يف اخلدمة واِإلحسان إِليه

الد الشريف الرضي، نقابة غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة قلد هباء الدولة الشريف أبا أمحد املوسوي، و
العلويني بالعراق، وقضاء القضاة واملظامل، وكتب عهده بذلك من شرياز، ولقّبه الطاهر ذا املناقب، فامتنع اخلليفة من 

  .تقليده قضاء القضاة، وأمضى ما سواه
ا استوىل على مث دخلت سنة مخس وتسعني وثالمثائة عود مهذب الدولة إِىل البطيحة كان أبو العباس بن واصل مل

البطايح، قد أقام هبا نائباً، وسار هو إِىل حنو البصرة، فلم يتمكن نائبه من املقام هبا، وخرج أهل البطيحة عن طاعته، 
فأرسل عميد اجليوش وهو أمري العراق من جهة هباء الدولة، عسكراً يف السفن مع مهذب الدولة إِىل البطيحة، فلما 

بقدومه، وسلموا إليه مجيع الواليات، واستقر عليه لبهاء الدولة، يف كل سنة مخسون  دخلها لقيه أهل البالد وسروا
  .ألف دينار، واشتغل عنه ابن واصل حبرب غريه

ويف هذه السنة فتح ميني الدولة حممود بن سبكتكني مدينة هباطية من أعمال اهلند وهي وراء امللتان، وهي مدينة 
  .حصينة عالية السور
وتسعني وثالمثائة يف هذه السنة سار ميني الدولة ففتح امللتان، مث سار إِىل حنو بيدا ملك اهلند،  مث دخلت سنة ست

فهرب إىل قلعته املعروفة بكاليجار فحصره هبا، مث صاحله على مال محله إِليه، وألبس ملك اهلند خلعته، واستعفى من 
  .شد املنطقة، فلم يعفه ميني الدولة منها فشدها على كره

  ذلك من احلوادث غري

. ويف هذه السنة قُلد الشريف الرضي نقابة الطالبيني ولقب بالرضي، ولقب أخوة املرتضى فعل ذلك هباء الدولة
  .وفيها تويف حممد بن إِسحاق بن حممد ابن حيىي بن منده األصفهاين، صاحب التصانيف املشهورة

لسنة وقع بني هباء الدولة وأيب العباس بن واصل مث دخلت سنة سبع وتسعني وثالمثائة قتل ابن واصل يف هذه ا
حروب، آخرها أن أبا العباس اهنزم إِىل البصرة مث اهنزم عنها، فأُسر وُحمل إِىل هباء الدولة، فأمر بقتله قبل وصوله 

  .إِليه، وطيف برأس أيب العباس بن واصل املذكور خبورستان وكان قتله بواسط عاشر صفر
سنة، خرج على احلاكم مبصر، إِنسان أموي من ولد هشام بن عبد امللك، يسمى أبا ركوة، خرب أيب ركوة يف هذه ال

حلمله ركوة على كتفه، وأمر باملعروف وهنى عن املنكر، فكثر مجعه وملك برقة، وجهز إِليه احلاكم جيشاً فهزمه أبو 
عليه، فعظم ذلك على احلاكم إِىل ركوة، وغنم ما يف ذلك اجليش، وقوى به، وسار أبو ركوة إِىل الصعيد واستوىل 

الغاية، فأحضر عساكر الشام، واستخدم عساكر كثرية، واستعمل عليهم فضل بن عبد اهللا، وأرسله إِىل أيب ركوة، 
فجرى بينهم قتال عظيم، وآخره أن عساكر احلاكم انتصرت، وهربت مجوع أيب ركوة، وأُخذ أسرياً فقتله احلاكم 

  .وصلبه، وطيف برأسه
ويف . ت سنة مثان وتسعني وثالمثائة يف هذه السنة، سار ميني الدولة حممود إىل اهلند، وأوغل فيه وغزا وفتحمث دخل

أبا جعفر ابن مشتر يار،  -وكان إليها احلكم مبملكة ابنها  -هذه السنة استعملت والدة جمد الدولة بن فخر الدولة 
وعظم شأنه وإمنا قيل له ابن كاكوية، ألنه كان ابن خال املعروف بابن كاكوية، على أصفهان، فاستقر فيها قدمه 
  .والدة جمد الدولة املذكورة، وكاكوية هو اخلال بالفارسية



  .ويف هذه السنة تويف عبد الواحد بن نصر املعروف بالببغاء الشاعر
ريري على منواهلا وفيها تويف البديع أبو الفضل أمحد بن احلسني اهلمذاين صاحب املقامات املشهورة اليت عمل احل

  .املقامات احلريرية
وفيها تويف أبو نصر إِمساعيل بن أمحد اجلوهري، مصنف كتاب الصحاح يف اللغة املعروف بصحاح اجلوهري وهو 
كتاب شهرته تغين عن ذكره، وإمساعيل املذكور هو من فاراب وهي مدينة ببالد الترك، من وراء النهر، وتسمى 

ذكور إِماماً يف اللغة العربية، قدم إِىل نيسابور وتويف هبا، وكان يكتب خطاً حسناً منسوباً هذا الزمان أطرار وكان امل
  .من الطبقة العالية

مث دخلت سنة تسع وتسعني وثالمثائة يف هذه السنة قتل أبو علي بن مثال اخلفاجي، وكان احلاكم العلوي قد واله 
وفيها تويف علي بن عبد الرمحن . مرداس الكاليب صاحب حلبالرحبة، مث انتقلت عنه، وصار أمرها إِىل صاحل بن 

بن أمحد بن يونس املصري، صاحب الزيج احلاكمي، املعروف بزيج بن يونس، وهو زيج كبري يف أربع جملدات، 
  .وذكر أن الذي أمر بعمله العزيز أبو احلاكم

  .وعادمث دخلت سنة أربعمائة يف هذه السنة عاد ميني الدولة وغزا اهلند وغنم 
  ؟؟؟أخبار املؤيد األموي خليفة األندلس

قد تقدم يف سنة ست وستني وثالمثائة ذكر موت احلاكم صاحب األندلس، ووالية ابنه املؤيد هشام بن احلكم 
املنتصر بن عبد الرمحن الناصر بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن احلكم بن هشام بن عبد الرمحن 

ة بن هشام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم طريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان عمر الداخل بن معاوي
املؤيد ملا ويل اخلالفة عشر سنني، فاستوىل على تدبري اململكة أبو عامر حممد بن أيب عامر، وبقي املؤيد حمجوباً عن 

ني وثالمثائة فخرج عليه يف السنة املذكورة، حممد الناس، واستمر املؤيد هشام املذكور يف اخلالفة إِىل سنة تسع وتسع
بن هشام بن عبد اجلبار بن عبد الرمحن الناصر األموي، يف مجادى اآلخرة من سنة تسع وتسعني وثالمثائة واجتمع 

عليه الناس وبايعوه باخلالفة، وقبض على املؤيد وحبسه يف قرطبة وتلقب حممد املذكور باملهدي، واستمر يف اخلالفة، 
فخرج عليه سليمان بن احلكم بن سليمان بن عبد الرمحن الناصر، فهرب حممد بن هشام بن عبد اجلبار املذكور، 

واستوىل سليمان على اخلالفة يف أوائل شوال من هذه السنة أعين سنة أربعمائة، مث مجع املهدي حممد بن هشام مجعاً 
ذكور إِىل اخلالفة يف منتصف شوال من هذه السنة وقصد سليمان بقرطبة، فهرب سليمان وعاد حممد املهدي امل

املذكورة، مث اجتمع كبار العسكر وقبضوا على املهدي حممد املذكور، وأخرجوا املؤيد من احلبس، وأعادوه إِىل 
اخلالفة يف سابع ذي احلجة من هذه السنة، أعين سنة أربعمائة، وأحضروا املهدي املذكور بني يديه، فأمر بقتله، 

واستمر املزيد يف اخلالفة، وقام بتدبري أمره واضح العامري مث قبض املؤيد على واضح املذكور وقتله، فكثرت فقتل، 
الفنت على املؤيد، واتفقت الرببر مع سليمان بن احلكم بن سليمان بن عبد الرمحن الناصر، وسار وحصر املؤيد 

تحقق للمؤيد خرب بعد ذلك، وُبويع سليمان باخلالفة بقرطبة، وملكها سليمان عنوة، وأخرج املؤيد من القصر، ومل ي
يف منتصف شوال من سنة ثالث وأربعمائة، وتلقب باملستعني باهللا، مث كان من سليمان وأخبار األندلس ما سنذكره 

  .إِن شاء اهللا تعاىل يف سنة سبع وأربعمائة
مشهد أمري املؤمنني علي بن أيب طالب غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة بىن أبو حممد بن سهالن، سوراً على 

وفيها تويف النقيب أبو أمحد املوسوي، والد الشريف الرضي، وكان مولده سنة أربع وثالمثائة، وكان . رضي اهللا عنه
  .قد أضر يف آخر عمره



  .وفيها تويف أبو العباس النامي الشاعر، وأبو الفتح علي بن حممد البسيت، الكاتب الشاعر، صاحب التجنيس
مث دخلت سنة إحدى وأربعمائة فيها سار أيلك خان ملك الترك، من مسرقند، جبيوشه لقتال أخيه طغان خان، فوصل 

  .إىل أوزكند وسقط عليه ثلج منعه من املسري إِليه، فعاد إِىل مسرقند
لحاكم باهللا اخلطبة العلوية بالكوفة واملوصل يف هذه السنة خطب قرواش بن املقلد بن املسيب أمري بين عقيل، ل

وكان ابتداء اخلطبة باملوصل، . العلوي صاحب مصر، بأعماله كلها، وهي املوصل واألنبار واملدائن والكوفة وغريها
احلمد هللا الذي اجنلت بنوره غمرات الغضب، واهندت بعظمته أركان النصب، وأطلع بقدرته مشس احلق من 

املسري إِىل حرب قرواش فسار إِليه، وأرسل قرواش يعتذر وقطع الغرب، فكتب هباء الدولة إِىل عميد اجليوش يأمره ب
  .خطبة العلويني

غري ذلك من احلوادث ويف هذه السنة وقع احلرب بني بين مزيد وبين دبيس، بسبب أن أبا الغنائم حممد بن مزيد، 
حممد بن مزيد، أحد  كان مقيماً عند بين دبيس، يف جزيرهتم، بنواحي خورستان ملصاهرة بينهم، فقتل أبو الغنائم

وجوه بين دبيس، وحلق بأخيه أيب احلسن بن مزيد، فسار إِليهم أبو احلسن بن مزيد، واقتتلوا فقتل أبو الغنائم حممد 
  .بن مزيد، وهرب أخوه أبو احلسن

ى ويف هذه السنة تويف عميد اجليوش أبو علي بن أستاذ هرمز، وكان أمرياً من جهة هباء الدولة على العسكر، وعل
وعمره تسع وأربعون سنة، وكان أبوه أستاذ هرمز، . األمور ببغداد، وكانت واليته مثان سنني وأربعة أشهر وأياماً

من حجاب عضد الدولة، واتصل عميد اجليوش خبدمة هباء الدولة، فلما فسد حال بغداد من الفنت، أرسله هباء 
ات عميد اجليوش، استعمل هباء الدولة موضعه على بغداد الدولة إِىل بغداد، فأصلح األمور وقمع املفسدين، فلما م

  .فخر امللك، أبا غالب
  مث دخلت سنة اثنتني وأربعمائة أخبار صاحل بن مْرداس

  وملكه حلب وأخبار ولده إىل سنة اثنَتني وسبعني وأربعمائة
وردنا يف هذه السنة وكان ينبغي أن نذكر ذلك مبسوطاً يف السنني، ولكن لقلته كان يضيع وال ينضبط فلذلك أ

إِننا ذكرنا ملك أيب املعايل شريف امللقب بسعد : مجلة، كما فعلنا مثل ذلك يف عدة قصص من هذا التاريخ فنقول
الدولة بن سيف الدولة بن محدان حللب، إِىل أن تويف بالفاجل، وهو مالكها، على ما شرحناه يف سنة إِحدى ومثانني 

يل سعد الدولة املذكور، أقيم أبو الفضائل ولد سعد الدولة مكان أبيه، وقام بتدبريه، وثالمثائة، وملا تويف أبو املعا
لؤلؤ، أحد موايل سعد الدولة، مث استوىل أبو نصر بن لؤلؤ املذكور علي أيب الفضائل بن سعد الدولة، وأخذ منه 

. ذكور، مرتضى الدولةحلب، واستوىل عليها، وخطب للحاكم العلوي هبا، ولقب احلاكم أبا نصر بن لؤلؤ امل
واستقر يف ملك حلب، وجرى بينه وبني صاحل بن مرداس الكاليب وبين كالب وحشة وقصص يطول شرحها، 

وكانت احلرب بينهم سجاالً، وكان البن لؤلؤ غالم امسه فتح، وكان دزدار قلعة حلب، فجرى بينه وبني أستاذه ابن 
  .لؤلؤ وحشة يف الباطن، حىت عصى

قلعة حلب على أستاذه، واستوىل عليها، وكاتب فتح املذكور احلاكم العلوي مبصر، مث أخذ فتح من  فتح املذكور يف
احلاكم صيدا وبريوت، وسلم حلب إِىل نواب احلاكم، فسار مواله ابن لؤلؤ إِىل إنطاكية وهي للروم، فأقام معهم 

ية، يعرف بعزيز امللك، وبقي املذكور هبا، وتنقلت حلب بأيدي نواب احلاكم، حىت صارت بيد إِنسان من احلمدان
نائب احلاكم حبلب، حىت قتل احلاكم، وويل الظاهر العزاز دين اهللا، العلوي، فتوىل من جهة الظاهر العلوي املذكور 
على مدينة حلب، إِنسان يعرف بابن ثعبان وويل القلعة خادم يعرف مبوصوف، فقصدمها صاحل بن مرداس، أمري بين 



ه أهل البلد مدينة حلب، لسوء سرية املصريني فيهم، وصعد ابن ثعبان إِىل القلعة، وحصرها صاحل كالب، فسلم إِلي
بن مرداس، فسلمت إِليه قلعة حلب أيضاً، يف سنة أربع عشرة وأربعمائة واستقر صاحل مالكاً حللب، وملك معها 

فلما كان سنة عشرين وأربعمائة، جهز  من بعلبك إِىل عانة وأقام صاحل بن مرداس حبلب، مالكاً ملا ذكر ست سنني،
الظاهر العلوي جيشاً لقتال صاحل املذكور، ولقتال حصان أمري بين طيئ وكان قد استوىل حسان املذكور على 

وتلك البالد، وكان مقدم عسكر املصريني امسه أنوش تكني، فاتفق صاحل وحسان على قتال أنوش تكني، . الرملة
واجتمعا على األردن عند طربية ووقع بينهم القتال، فقتل صاحل بن مرداس  وسار صاحل من حلب إىل حسان،

وولده األصغر، ونفذ رأسامها إىل مصر، وجنا ولده أبو كامل نصر بن صاحل بن مرداس، وسار إِىل حلب، فملكها، 
شرين وكان لقب أيب كامل املذكور، شبل الدولة وبقي شبل الدولة بن صاحل مالكاً حللب إىل سنة تسع وع

  .وأربعمائة، وذلك يف أيام املستنصر باهللا العلوي، صاحب مصر
فجهزت العساكر من مصر إِىل شبل الدولة، ومقدمهم رجل يقال له الدزبري بكسر الدال املهملة وسكون الزاي 

  .املعجمةَ وباء موحدة وراء مهملة ويا مثناة من حتت وهو أنوش تكني املذكور، وكان يلقب الدزبري
ك من تاريخ ابن خلكان فاقتتلوا مع شبل الدولة عند محاة، يف شعبان سنة تسع وعشرين وأربعمائة فقتل نقلت ذل

وملك الشام مجيعه، وعظم شأن الدزبري وكثر . شبل الدولة، وملك الدزبري حلب يف رمضان من السنة املذكورة
  .إِن شاء اهللا تعاىلماله، وتويف الدزبري حبلب سنة ثالث وثالثني وأربعمائة على ما سنذكره 

أبو علوان مثال، ولقبه معز الدولة، فلما بلغه وفاة الدزبري سار مثال : وكان لصاحل بن مرداس ولد بالرحبة، يقال له
بن صاحل املذكور إِىل حلب وملك مدينة حلب، مث ملك قلعتها يف صفر سنة أربع وثالثني وأربعمائة وبقي معز 

الكاً حللب إِىل سنة أربعني وأربعمائة، فأرسل إليه املصريون جيشاً، فهزمهم مثال، مث الدولة مثال بن صاحل املذكور، م
أرسلوا إِليه جيشاً آخر، فهزمهم مثال أيضاً مث صاحل مثال املذكور املصريني، ونزل هلم عن حلب فأرسل املصريون 

حلب من مثال بن صاحل بن  رجالً من أصحاهبم يقال له احلسن بن علي بن ملهم ولقبوه مكني الدولة، فتسلم
مرداس، يف سنة تسع وأربعني وأربعمائة، وسار مثال إِىل مصر، وسار أخوه عطية بن صاحل بن مرداس إِىل الرحبة، 

وكان لنصر امللقب بشبل الدولة الذي قتل يف حرب الدزبري ولد يقال له حممود، فكاتبه أهل حلب، وخرجوا عن 
، واتفق معه أهل حلب، وحصروا ابن ملهم يف مجادى اآلخرة من سنة اثنتني طاعة ابن ملهم، فوصل إِليهم حممود

ومخسني وأربعمائة، فجهز املصريون جيشاً لنصرة ابن ملهم، فلما قاربوا حلب، رحل حممود عنها هارباً، وقبض ابن 
ذكور، فاقتتلوا ملهم على مجاعة من أهل حلب، وأخذ أمواهلم، مث سار العسكر يف أثر حممود بن نصر بن صاحل امل

وانتصر حممود وهزمهم، مث عاد حممود إِىل حلب فحاصرها، وملك املدينة والقلعة، يف شعبان سنة اثنتني ومخسني 
وأربعمائة، وأطلق ابن ملهم ومقدم اجليش، وهو ناصر الدولة، من ولد ناصر الدولة بن محدان، فسار إِىل مصر 

  .مرداس مالكاً حللب واستقر حممود بن شبل الدولة نصر بن صاحل بن
وملا وصل ابن ملهم وناصر الدولة إِىل مصر، وكان مثال بن صاحل بن مرداس قد سار إِىل مصر كما ذكرنا، جهز 

املصريون مثال بن صاحل جبيش، لقتال ابن أخيه حممود بن شبل الدولة فسار مثال بن صاحل إِىل حلب وهزم حممود بن 
حلب، يف ربيع األول من سنة ثالث ومخسني أربعمائة مث تويف مثال يف حلب  أخيه، وتسلم مثال بن صاحل بن مرداس

  .سنة أربع ومخسني يف ذي القعدة، وأوصى حبلب ألخيه عطية، الذي كان سار إِىل الرحبة كما ذكرناه
فسار عطية بن صاحل من الرحبة، وملك حلب يف السنة املذكورة، وكان حممود بن شبل الدولة، ملا هرب من عمه 

مثال من حلب، سار إِىل حران، فلما مات مثال، وملك أخوه عطية حلب، مجع حممود عسكراً وسار إىل حلب، فهزم 



عمه عطية عنها وسار عطية إِىل الرقة فملكها، مث أُخذت منه، فسار عطية إِىل الروم، وأقام بقسطنطينية حىت مات 
  .هبا

سنة أربع ومخسني وأربعمائة مث استَوىل حممود على  وملك حممود بن نصر بن صاحل بن مرداس حلب، يف أواخر
أرتاح، وأخذها من الروم يف سنة ستني، ومات حممود املذكور يف ذي احلجة سنة مثان وستني وأربعمائة يف حلب، 

  .مالكاً هلا
وملك حلب بعده ابنه نصر بن حممود بن نصر بن صاحل بن مرداس، مث قتل التركمان نصراً املذكور، على ما 

نذكره إِن شاء اهللا تعاىل، يف سنة تسع وستني وأربعمائة وملك حلب بعده أخوه سابق بن حممود بن نصر بن صاحل س
بن مرداس وبقي سابق بن حممود املذكور، مالكاً حللب إِىل سنة اثنتني وسبعني وأربعمائة وأخذ حلب منه شرف 

  . تعاىلالدولة، مسلم بن قريش، صاحب املوصل على ما نذكره إن شاء اهللا
  غري ذلك من احلوادث

يف هذه السنة، كتب ببغداد حمضر بأمر القادر، يتضمن القدح يف نسب العلويني خلفاء مصر، وكتب فيه مجاعة من 
العلويني والقضاة، ومجاعة من الفضالء، وأبو عبد اهللا بن النعمان فقيه الشيعة، ونسخة احملضر املذكورة هذا ما شهد 

ن إِمساعيل بن عبد الرمحن بن سعيد، منتسب إىل ديصان بن سعيد، الذي ينسب إِليه به الشهود، أن معد ب
الديصانية، وأن هذا الناجم مبصر هو منصور ابن نزار املتلقب باحلاكم، حكم اهللا عليه بالبوار والدمار، ابن معد بن 

جاس األجناس، عليهم لعنة اهللا، ولعنة إِمساعيل بن عبد الرمحن بن سعيد، ال أسعده اهللا، وأن من تقدمه من سلفه، األر
الالعنني، أدعياء خوارج ال نسب هلم يف ولد علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وأن ما ادعوه من االنتساب إِليه، 
زور وباطل، وأن هذا الناجم يف مصر، هو وسلفه، كفّار وفسّاق، زنادقة ملحدون معطلون، ولِإلسالم جاحدون، 

ا اخلمور، وسبوا األنبياء، وادعوا الربوبية وتضمن احملضر املذكور حنو ذلك، أضربنا عنه، ويف أباحوا الفروج وأحلو
  .آخره كتب يف شهر ربيع اآلخر سنة اثنتني وأربعمائة وفيها اشتد أذى خفاجة للحجاج، وقطعوا عليهم الطريق

وس بن ومشكري بن زيار، بسبب مث دخلت سنة ثالث وأربعمائة قتل قابوس يف هذه السنة، قتل مشس املعايل قاب
تشديده على أصحابه، وعدم التجاوز عن ذنوهبم، فخرجوا عن طاعته وحصروه، واستدعوا ولده منوجهر بن 

قابوس، فأقاموه عليهم، وكان جبرجان، مث اتفق مع أبيه قابوس، فانقطع قابوس يف قلعة يعبد اهللا، فلم يطب للعسكر 
له، فسكت فمضوا إِىل قابوس، وأخذوا مجيع ما عنده من ملبوس، وتركوه الذين خلعوه، وعاودوا منوجهر يف قت

حىت مات بالربد، وكان قابوس املذكور كثري الفضائل، عظيم السياسة، شديد األخذ، قليل العفو، وكان عاملاً 
  :بالنجوم وغريها، وله أشعار حسنة، فمن شعره

   َمْن له خطُرهلْ عاند الدهرُ إِال... قلْ للذي بصروف الدهرِ عرينا 
  وليسَ يكسف إِال الشمُس والقمر... ففي السماء جنوم ما هلا عدد 

ويف هذه السنة مات ملك الترك، أيلك خان، وملك بعده أخوه طغان خان، وكان أيلك خان خرياً عادالً حمباً للدين 
  .وأهله

بو نصر خاشاذ بن عضد الدولة بن بويه وفاة هباء الدولة يف هذه السنة يف عاشر مجادى اآلخرة، تويف هباء الدولة أ
بتتابع الصرع، مثل مرض أبيه عضد الدولة، وكان موت بأرجان، وملك العراق وعمره اثنتان وأربعون سنة وتسعة 

  .أشهر، وملكه أربع وعشرون سنة
بن احلكم بن وفيها كان استيالء سليمان . وملا تويف ويل امللك بعده ابنه سلطان الدولة أبو شجاع بن هباء الدولة



سليمان بن عبد الرمحن الناصر على قرطبة، وبويع باخلالفة على ما قدمنا ذكره، يف سنة أربعمائة، وملا استوىل على 
قرطبة عدم املؤيد هشام، فلم يتحقق له خرب بعد هذه السنة، وسنذكر ما قيل يف ظهوره إِن شاء اهللا تعاىل وإن ذلك 

  .كان تنوجياً ال حقيقة له
يف القاضي أبو بكر بن الباقالين، وامسه حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر، وكان أبو بكر املذكور، على وفيها تو

مذهب أيب احلسن األشعري، وهو ناصر طريقته، ومؤيد مذهبه، وسكن ببغداد، وصنف التصانيف للكثرية يف علم 
  .باقالء، وهي نسبة شاذة مثل صنعاينالكالم، وانتهت إِليه الرئاسة يف مذهبه، ونسبة الباقالين إىل بيع ال

مث دخلت سنة أربع وأربعمائة يف هذه السنة أيضاً عاد ميني الدولة حممود، فغزا اهلند وأوغل يف بالدهم وغنم وفتح 
  .وفيها عاثت خفاجة، وهنبوا سواد الكوفة، وطلع عليهم العسكر وقتل منهم وأسر. وعاد إِىل غزنة

علي بن سعيد األصطخري، وهو من شيوخ املعتزلة، وكان عمره قد زاد على مثانني  ويف هذه السنة تويف أبو احلسن
  .سنة

مث دخلت سنة مخس وأربعمائة يف هذه السنة، كانت احلرب بني أيب احلسن علي بن مزيد األسدي، وبني مضر 
زيد املذكور، وحسان ونبهان وطراد بين دبيس، وكان آخر تلك احلرب، أن مضر بن دبيس، كبس أبا احلسن ابن م

  .فهزمه واستوىل ابن دبيس على خيل أيب احلسن وأمواله وهرب أبو احلسن إِىل بلد النيل

وفيها تويف احلافظ حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه بن نعيم الضيب الطهماين، املعروف بابن احلاكم النيسابوري 
ق إِىل مثلها، سافر يف طلب احلديث، وبلغت عدة إِمام أهل احلديث يف عصره، واملؤلف فيه الكتب اليت مل يسب

شيوخه حنو ألفني، وصنف عدة مصنفات، منها الصحيحان، واألمايل، وفضائل الشافعي، وإمنا ُعرف أبوه باحلاكم، 
  .ألنه توىل القضاء بنيسابور

، قاضي الدينور، وفيها قتل طائفة من عامة الدينور، قاضيهم أبا القاسم يوسف بن أمحد بن كج، الفقيه الشافعي
  .قتلوه خوفاً منه، وله وجه يف املذهب، وصنف كتباً كثرية، ومجع بني رئاسيت العلم والدنيا

مث دخلت سنة ست وأربعمائة وفاة باديس يف هذه السنة، تويف باديس بن منصور بن يوسف بلكني بن زيري، أمري 
عمره مثان سنني، ووصلت إِليه اخللع والتقليد من احلاكم وويل بعده إِمرة إِفريقية ابنه املعز بن باديس، و. إِفريقية

العلوي، ولقبه شرف الدولة، وهذا املعز بن باديس هو الذي محل أهل املغرب على مذهب اإلمام مالك، وكانوا 
  .قبله على مذهب أيب حنيفة

يف مياه فاضت من البحر  ويف هذه السنة غزا ميني الدولة حممود اهلند على عادته، فتاه الدليل، ووقع هو وعسكره
  .فغرق كثري ممن معه، وبقي فيه أياماً، حىت ختلص، وعاد إِىل خراسان

ويف هذه السنة َعَزل سلطان الدولة بن هباء الدولة نائبه بالعراق، فخر امللك، أبا غالب، وقتله سلخ ربيع األول من 
، وكانت مدة واليته على العراق مخس هذه السنة، وكان عمر فخر امللك اثنتني ومخسني سنة وأحد عشر شهراً

وغري ما هنب، وكان قبضه . سنني وأربعة أشهر وأياماً، ووجد له من املال ألف ألف دينار عيناً، غري العروض
  .مث استوزر سلطان الدولة بن هباء الدولة أبا حممد احلسن بن سهالن. باألهواز

. سنة مثان ورأبعمائة على ما سنذكره إِن شاء اهللا تعاىلوفيها تويف أبو نصر قرا خان صاحب تركستان، وقيل يف 
وفيها تويف الشريف احلسيين امللقب بالرضي، وهو حممد بن احلسني بن موسى بن إِبراهيم بن موسى بن جعفر 

الصادق بن حممد الباقر بن علي زين العابدين بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم، املعروف باملوسوي، 
ب ديوان الشعر، حكي أنه تعلم النحو من ابن السريايف النحوي، فذاكره ابن السريايف على عادة التعليم، وهو صاح



أراد السريايف النصب الذي . بغض علي: إذا قلنا رأيت عمر فما عالمة النصب يف عمرو؟ فقال الرضي: صيب، فقال
بن العاص وبغضه لعلي، فتعجب احلاضرون من  هو اإلعراب، وأراد الرضي الذي هو بغض علي، فأشار إِىل عمرو

  .حدة ذهنه، وكانت والدته سنة تسع ومخسني وثالمثائة ببغداد
وفيها تويف اإلمام أبو حامد أمحد بن حممد بن أمحد اإلسفراييين، إِمام أصحاب الشافعي، وكان عمره إِحدى وستني 

حيضر جملسه أكثر من ثالمثائة فقيه، وطبق األرض  سنة وأشهراً، قدم بغداد يف سنة ثالث وستني وثالمثائة، وكان
يف املذهب التعليقة الكربى، وهو من إسفرائني وهي بلدة خبراسان بنواحي : باألصحاب، وله عدة مصنفات منها

  .نيسابور، على منتصف الطريق إِىل جرجان
إِىل قشمري، وقنوج، وبلغ هنر  مث دخلت سنة سبع وأربعمائة فيها غزا ميني الدولة حممود اهلند على عادته، ووصل
  .كنك وفتح عدة بالد وغنم أمواالً وجواهر عظيمة، وعاد إِىل غزنة مؤيداً منصوراً

  انقراض اخلالفة األموية من األندلس
  وتفرق ممالك األندلس، وأخبار الدولة العلوية هبا

ن بن عبد الرمحن الناصر األموي، يف هذه السنة، خرج باألندلس على املستعني باهللا سليمان بن احلكم بن سليما
شخص من القواد يقال له خريان العامري، ألنه كان من أصحاب املؤيد، فلما ملك سليمان األموي قرطبة، خرج 

عنه خريان املذكور، وسار يف مجاعة كثرية من العامريني، وكان علي بن محود العلوي مستولياً على سبتة، وبينه وبني 
وكان أخوه القاسم بن محود مستولياً على اجلزيرة اخلضراء من األندلس، وملا رأى علي بن األندلس عدوة اجملاز، 

محود العلوي خروج خريان على سليمان، عرب من سبتة إِىل مالقة، واجتمع إِليه خريان وغريه من اخلارجني على 
استوىل ابن عمه سليمان املذكور سليمان األموي، وكان أمر هشام املؤيد اخلليفة األموي قد اختفى عليهم، من حني 

وأخرج املؤيد من القصر، فلم يطلع للمؤيد على خرب، . على قرطبة، يف سنة ثالث وأربعمائة، على ما قدمنا ذكره
فاجتمع خريان وغريه إِىل علي بن محود العلوي باملكتب، وهي ما بني املرية ومالقة، سنة ست وأربعمائة، وبايعوا 

ى طاعة املؤيد األموي، إِن ظهر خربه، وساروا إىل سليمان بقرطبة، وجرى بينهم قتال علي بن محود العلوي عل
شديد، اهنزم فيه سليمان األموي، وأخذ أسرياً، وأحضر هو وأخوه وأبومها احلكم بن سليمان بن عبد الرمحن 

العلوي قرطبة، ودخلها  الناصر، وكان احلكم أبو سليمان املذكور، متخلياً عن امللك للعبادة، وملك علي بن محود
يف هذه السنة أعين سنة سبع وأربعمائة، وقصد القواد وعلي ابن محود القصر، طمعاً يف أن جيدوا املؤيد، فلم يقفوا 
له على خرب، فقتل علي بن محود العلوي سليمان وأباه وأخاه، وملا قدم احلكم بن سليمان للقتل، قال له علي ابن 

واهللا ما قتلناه، وإنه حي يرزق، فحينئذ أسرع علي بن محود يف قتله، وأظهر علي : ؟ فقاليا شيخ قتلتم املؤيد: محود
بن محود موت املؤيد، ودعا الناس إىل نفسه فبايعوه، وتلقب باملتوكل على اهللا، وقيل الناصر لدين اهللا، وهو علي بن 

س بن إدريس بن عبد اهللا بن احلسن بن محود بن أيب العيش ميمون بن أمحد بن علي بن عبد اهللا بن عمر بن إِدري
  .احلسن بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم

مث إن خريان خرج عن طاعته، ألنه إِمنا وافقه طمعاً يف أن جيد املؤيد حمبوساً يف قصر قرطبة، ليعيده إِىل اخلالفة، فلما 
ة، فبايع شخصاً من بين أمية ولقبه املرتضى، مل جيده، سار خريان عن قرطبة يطلب أحداً من بين أمية ليقيمه يف اخلالف

وهو عبد الرمحن بن حممد بن عبد امللك بن عبد الرمحن الناصر األموي، وكان مستخفياً مبدينة جيان، واجتمع إِىل 
عبد الرمحن املذكور أهل شاطبة وبلنسية وطرطوشة خمالفني على علي بن محود العلوي، فلم ينتظم لعبد الرمحن 

، ومجع علي بن محود مجوعه، وقصد املسري إِليهم من قرطبة، وبرز العساكر إِىل ظاهرها، ودخل علي بن املذكور أمر



وكان قتل علي بن محود يف أواخر . محود احلّمام، ليخرج منها ويسري بالعساكر فوثب عليه غلمانه وقتلوه يف احلّمام
لوا البلد، وكان عمره مثانياً وأربعني سنة، ومدة ذي القعدة سنة مثان وأربعمائة، فلما علمت العساكر بقتله، دخ

  .واليته سنة وتسعة أشهر
مث ويل بعده أخوه القاسم بن محود، وكان أكرب من أخيه علي بعشرين عاماً، وقيل بعشرة أعوام، ولقب القاسم 

ر القاسم من قرطبة إىل مث سا. باملأمون، وبقط القاسم بن محود مالكاً لقرطبة وغريها، إىل سنة اثنيت عشرة وأربعمائة
إشبيلية، فخرج عليه ابن أخيه حيىي بن علي بن محود بقرطبة، ودعا الناس إىل نفسه، وخلع عمه، فأجابوه، وذلك يف 

وتلقب حيىي باملعتلي، وبقي بقرطبة حىت سار إِليه عمه القاسم من . مستهل مجادى األوىل سنة اثنيت عشرة وأربعمائة
لي بن محود من قرطبة إِىل مالقة، واجلزيرة اخلضراء، فاستوىل عليهما، وذلك يف سنة ثالث إِشبيلية، فخرج حيىي بن ع

عشرة وأربعمائة، يف ذي القعدة، ودخل القاسم بن محود قرطبة يف التاريخ املذكور، وجرى بني أهل قرطبة وبني 
مث انتصر أهل قرطبة واهنزم القاسم  القاسم قتال شديد، وأخرجوه عن قرطبة، وبقي بينهم القتال نيفاً ومخسني يوماً،

بن محود، وتفرق عنه عسكره، وسار إِىل شريش، فقصده ابن أخيه حيىي بن علي بن محود، وأمسك عمه القاسم بن 
  .محود وحبسه، حىت مات القاسم يف احلبس، بعد موت حيىي

م قاضي إِشبيلية أبا القاسم حممد وملا جرى ذلك خرج أهل إِشبيلية عن طاعة القاسم، وابن أخيه حيىي، وقدموا عليه
بن إِمساعيل بن عباد اللخمي، وبقي إِليه أمر إشبيلية وكانت والية القاسم بن محود بقرطبة إِىل أن أمسك وحبس 

  .ثالثة أعوام، وشهوراً، وبقي حمبوساً إِىل أن مات سنة إِحدى وثالثني وأربعمائة وقد أسّن
امسه عبد الرمحن بن هشام بن عبد اجلبار بن عبد الرمحن الناصر، ولقب عبد مث أقام أهل قرطبة رجالً من بين أمية 

الرمحن املذكور املستظهر باهللا وهو أخو املهدي حممد بن هشام، وبويع يف رمضان، وقتلوه يف ذي القعدة، كل ذلك 
بيد اهللا بن عبد الرمحن يف سنة أربع عشرة وأربعمائة، وملا قتل املستظهر، بويع باخلالفة حممد بن عبد الرمحن بن ع

الناصر، ولقب حممد املذكور املستكفي، مث خلع املستكفي املذكور بعد سنة وأربعة أشهر، فهرب وسم يف الطريق 
  .فمات

مث اجتمع أهل قرطبة على طاعة حيىي بن علي بن محود العلوي، وكان مبالقة، خيطب له باخلالفة، مث خرجوا عن 
وأقام هبا حماصراً إلشبيلية . عمائة، وبقي حيىي كذلك مدة، مث سار من مالقة إِىل قرمونةطاعته يف سنة مثاين عشرة وأرب

وخرجت للقاضي أبا القاسم بن عباد خيل، وكمن بعضهم، فركب حيىي لقتاهلم، فقتل يف املعركة، وكان قتل حيىي 
  .املذكور يف احملرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة

ما ذكرنا، بايعوا هلشام بن حممد بن عبد امللك بن عبد الرمحن الناصر األموي وملا خلع أهل قرطبة طاعة حيىي ك
ولقبوه باملعتد باهللا، وكان ذلك يف سنة مثاين عشرة وأربعمائة حسبما ذكرنا، وجرى يف أيامه فنت وخالفات من أهل 

خملوعاً إِىل سليمان بن  األندلس يطول شرحها، حىت خلع هشام املذكور سنة اثنتني وعشرين وأربعمائة، وسار هشام
  .هود اجلذامي، فأقام عنده إِىل أن مات هشام سنة مثان وعشرين وأربعمائة

: مث أقام أهل قرطبة بعد هشام شخصاً من ولد عبد الرمحن الناصر أيضاً وامسه أمية، وملا أرادوا والية أمية، قالوا له
بايعوين اليوم، واقتلوين غداً، فلم ينتظم له أمر، : فقال. خنشى عليك أن تقتل فإن السعاد قد ولت عنكم يا بين أمية

  .واختفى فلم يظهر له خرب بعد ذلك
مث إِن األندلس اقتسمها أصحاب األطراف والرؤساء، وصاروا مثل ملوك الطوائف، وأما قرطبة فاستوىل عليها أبو 

نة مخس وثالثني وأربعمائة، وقام احلسن بن جهور، وكان من وزراء الدولة العامرية، وبقي كذلك إِىل أن مات س



وأما إِشبيلية فاستوىل عليها قاضيها أبو القاسم حممد بن إِمساعيل بن . بأمر قرطبة بعده ابنه أبو الوليد حممد بن جهور
عباد اللخمي، وهو من ولد النعمان بن املنذر وملا انقسمت مملكة األندلس، شاع أن املؤيد هشام بن احلكم الذي 

قد ظهر وسار إِىل قلعة رباح، وأطاعه أهلها، فاستدعاه ابن عباد إِىل إِشبيلية، فسار إليه، وقام بنصره، اختفى خربه 
وكتب بظهوره إِىل ممالك األندلس، فأجاب أكثرهم، وخطبوا له وجددت بيعته يف احملرم سنة تسع وعشرين 

والصحيح أن املؤيد مل يظهر خرب مذ عدم من  وأربعمائة، وبقي املؤيد حىت ويل املعتضد بن عباد، فأظهر موت املؤيد،
  .قرطبة، يف سنة ثالث وأربعمائة على ما قدمنا ذكره، وإما كان إِظهار املؤيد من متويهات ابن عباد وحيله ومكره

وأما بطليوس فقام هبا سابور الفىت العامري، وتلقب سابور املذكور باملنصور، مث انتقلت من بعده إِىل أيب بكر حممد 
عبد اهللا بن مسلمة، املعروف بابن األفطس، وتلقب حممد املذكور باملظفر، وأصل ابن األفطس املذكور من بربر بن 

فلما تويف حممد املذكور، صار ملك بطليموس بعده لولده عمر بن حممد وتلقب . مكناسة، لكن ولده أبوه باألندلس
 املسلمني يوسف بن تاشفني على األندلس، وكان باملتوكل، واتسع ملكه، وقتل صرباً مع ولديه، عند تغلب أمري

  .اسم ولديه اللذين قتال معه، الفضل والعباس
وأما طليطلة فقام بأمرها ابن يعيش، مث صارت إِىل إِمساعيل بن عبد الرمحن بن عامر بن ذي النون، وتلقب بالظافر 

أخذت الفرنج منه طليطلة يف سنة سبع وسبعني  حبول اهللا، وأصله من الرببر، مث ملك بعده ولده حييي بن إِمساعيل، مث
  .وأربعمائة، وصار هو ببلنسية، وأقام هو هبا إىل أن قتله القاضي ابن جحاف األحنف

وأما سرقسطة والثغر األعلى، فصارت يف يد منذر بن حيىي، مث صارت سرقسطة وما معها بعده لولده حيىي بن منذر 
حممد بن هود اجلذامي، وتلقب باملستعني باهللا، مث صارت بعده لولده أمحد بن حيىي، مث صارت لسليمان بن أمحد بن 

بن سليمان بن حممد بن أمحد، مث وىل بعده ابنه عبد امللك بن أمحد، مث ويل بعده ابنه أمحد بن عبد امللك، وتلقب 
  .وعليه انقرضت دولتهم على رأس اخلمسمائة، فصارت بالدهم مجيعها للملثمني. باملستنصر باهللا

وأما بلنيسة فكان هبا املنصور أبو احلسن عبد العزيز املغافري، مث . وأما طرطوشة فوليها لبيب بن الفىت العامري
انضاف إِليه املرية، مث ملك بعده ابنه حممد بن عبد العزيز، مث غدر به صهره املأمون بن ذي النون، وأخذ امللك من 

  .عمائةحممد بن عبد العزيز يف سنة سبع ومخسني وأرب
وأما دانية واجلزائر فكانت بيد املوفق بن أيب احلسني جماهد . وأما السهلة فملكها عبود بن رزين، وأصله بربري

مث . وأما مرسية فوليها بنو طاهر، واستقامت أليب عبد الرمحن منهم، إِىل أن أخذها منه املعتمد بن عباد. العامري
  .عصى هبا نائبها عليه، مث صارت للملثمني

أما املرية فملكها خريان العامري، مث ملك املرية بعده زهري العامري، واتسع ملكه إِىل شاطبة، مث قتل وصارت و
  .مملكته إِىل املنصور عبد العزيز بن عبد الرمحن املنصور بن أيب عامر، مث انتقلت حىت صارت للملثمني

العلويني خيطب هلم فيها باخلالفة، إِىل أن أخذها منهم وأما مالقة فملكها بنو علي بن محود العلوي، فلم تزل يف مملكة 
  .باديس ابن حبوس صاحب غرناطة

وأما غرناطة فملكها حبوس بن ماكس الصنهاجي فهذه صورة تفرق ممالك األندلس، بعد ما كانت جمتمعة خللفاء 
راء، أرجوزة حتتوي على بين أمية، وقد نظم أبو طالب عبد اجلبار املعروف باملثىن األندلسي، من أهل جزيرة شق

  :فنون من العلوم، وذكر فيها شيئاً من التاريخ يشتمل على تفرق ممالك األندلس، فمن ذلك قوله
  أن األمور عندهم مضطربَه... ملا رأى أعالُم أهل قُرطبة 
  استعلمت آراءها اجلماعة... وعدمت شاكلة للطاعة 



  تدبرِاملكتىن باحلزم وال... فقدموا الشيَخ من آل جهور 
  وكانْ حيدوا يف السداد قصده... مث ابنه أبا الوليد بعده 

  وكل قطر حل فيه فاقره... فجاهرت جلورها اجلهاوره 
  مث ابُن هود بعُد فيما يذكر... والثغر األعلى قاَم فيه منذر 
  مث ابن ذي النون تصفى امللك له... وابن يعيش ثار يف طليطله 
  عده ابن األفَطس املنصوروب... ويف بطليموس انتزا سابور 
  والكذب والفتونُ يف ازدياد... وثار يف إِشبيلية بنو عباد 
  مث ابنه من بعده باديس... وثار يف غرناطة حبوس 
  بسرية حممودة ُمْرضيه... وآل معن ملكوا املريه 

  العامريون ومنهم خريان... وثار يف شرق البالد الفتيان 
  جماهد اللبيب ومنهم... مث زهٌري والفىت لبيُب 

  مث غزا حىت إىل سردانيه... سلطانه رسى مبرسى دانيه 
  البن أيب عامر هم بشاطبه... مث أقامت هذه الصقالبه 
  وثار آل طاهر مبرسيه... وحل ما ملكهم بلنسيه 
  وهو حىت اآلن فيه حاكم... وبلد البيت آلل قاسم 

  أمهل أيضاً مث كل املهله... وابن رزين جاره يف السهلة 
  خيلفهم من آهلم خوالف... مث استمرت هذه الطواِئف 

غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة، أعين سنة سبع وأربعمائة، قتلت الشيعة بإفريقية، وتتبع من بقي منهم فقتلوا، 
هؤالء رافضة، يسبون أبا : وكان سببه أن املعز بن باديس ركب يف القريوان، فاجتاز جبماعة، فسأل عنهم فقيل له

  .بكر وعمر، فقال املعز رضي اهللا عن أيب بكر وعمر، فثارت هبم الناس، وأقاموا الفتنة وقتلوهم طمعاً يف النهب

مث دخلت سنة مثان وأربعمائة يف هذه السنة مات قرا خان ملك تركستان، وقيل إِن وفاته كانت يف سنة ست 
سارت جيوش الصني من الترك واخلطابية إِىل بالده، وأربعمائة، ومدينة تركستان كاشغر، وملا كان قرا خان مريضاً، 

فدعا قرا خان اهللا تعاىل يف أن يعافيه ليقاتلهم، مث يفعل به ما شاء، فتعاىف ومجع العساكر وسار إِليهم، وهم زهاء 
ثالمثائة ألف خركاة، فكبسهم وقتل منهم زيادة على مائيت ألف رجل، وأسر حنو مائة ألف، وغنم ما ال حيصى، 

د إِىل بال ساغون، فمات هبا عقيب وصوله، وكان عادالً ديناً، وما أشبه قصته هذه بقصة سعد بن معاذ وعا
األنصاري رضي اهللا عنه، يف غزوة اخلندق، ملا جرح يف وقعة خندق، وسأل اهللا أن حيييه إِىل أن يشاهد غزوة بين 

تل بين قريظة، وسبيهم، فانتقض جرح سعد قريظة، فاندمل جرحه حىت فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ق
ومات رضي اهللا عنه، وملا مات قرا خان، وامسه أبو نصر أمحد بن طغان خان علي ملك أخوه أبو املظفر أرسالن 

  .خان
وفاة مهذب الدولة صاحب البطيحة ويف هذه السنة، يف مجادى األوىل، تويف مهذب الدولة أبو احلسن بن علي ابن 

مخس وثالمثائة وهو الذي هرب إليه القادر باهللا، وسبب موته أنه افتصد، فورم ساعده، واشتد  نصر، ومولده سنة
بسبب ذلك به املرض، فلما أشرف على املوت، وثب ابن أخت مهذب الدولة، وهو أبو حممد عبد اهللا بن ميين، 

فأعلمته مبا جرى على ابنه فقبض على ابن مهذب الدولة، وامسه أمحد، فدخلت أمه على مهذب الدولة قبل موته، 



ومات من الغد، وويلٍّ األمر أبو حممد ابن أخت . فقال هلا مهذب الدولة أي شيء أقدر أن أعمل وأنا على هذا احلال
مهذب الدولة املذكور، وضرب ابن مهذب الدولة ضرباً شديداً، فمات أمحد بن مهذب الدولة من ذلك الضرب 

فويل البطيحة . صل أليب حممد ذحبة فمات منها، فكان مدة ملكه دون ثالثة أشهربعد ثالثة أيام من موت أبيه، مث ح
بعده احلسني بن بكر الشرايب، وكان من خواص مهذب الدولة، مث قبض عليه سلطان الدولة، يف سنة ست عشرة 

  .وأربعمائة، وأرسل سلطان الدولة صدقة بن فارس املازديادي فملك البطيحة
.  هذه السنة مات علي بن مزيد األسدي وصار األمري بعده ابنه دبيس بن علي بن مزيدغري ذلك من احلوادث ويف

ويف هذه السنة ضعف أمر الديلم ببغداد، وطمعت فيهم العامة، وكثرت العيارون واملفسدون يف بغداد، وهنبوا 
كان جده عضد الدولة وفيها قدم سلطان الدولة إِىل بغداد، وضرب الطبل يف أوقات الصلوات اخلمس، و. األموال

  .يفعل ذلك يف أوقات ثالث صلوات
يف هذه السنة غزا ميني الدولة اهلند، على عادته، فقتل وغنم وفتح وعاد إِىل غزنة . مث دخلت سنة تسع وأربعمائة

وفيها تويف أرسالن . وفيها مات عبد الغين بن سعيد احلافظ املصري، صاحب املؤتلف واملختلف. مظفراً منصوراً
أبو املظفر بن طغان خان علي، وملا تويف َمِلَك بالد ما وراء النهر قدر خان، يوسف ابن بغراخان هارون بن  خان

  .سليمان، وتويف قدر خان املذكور يف سنة ثالث وعشرين وأربعمائة، على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل
حران وملك بالده بعده ولده شبيب بن  مث دخلت سنة عشر وأربعمائة، وفيها تويف وثاب بن سابق النمريي صاحب

  .وثاب
مث دخلت سنة إِحدى عشرة وأربعمائة موت احلاكم بأمر اهللا يف هذه السنة، لثالث بقني من شوال، فقد احلاكم بأمر 
اهللا أبو علي منصور ابن العزيز باهللا العلوي، صاحب مصر، وكان فَقْده بأن خرج يطوف بالليل على رمسه، وأصبح 

لفقاعي وتوجه إِىل شرقي حلوان، ومعه ركابيان فأعاد أحدمها مع مجاعة من العرب ليوصلهم ما أطلق هلم عند قرب ا
من بيت املال، مث عاد الركايب اآلخر وأخرب أنه خلف احلاكم عند العني واملقصبة، فخرج مجاعة من أصحابه لكشف 

سرجه وجلامه، وأتبعوا األثر، فوجدوا ثياب  خربه، فوجدوا عند حلوان محار احلاكم، وقد ضربت يده بسيف، وعليه
أنه هتدد أخته، فاتفقت مع بعض القواد، وجهزوا عليه من : احلاكم فعادوا ومل يشكوا يف قتله، وكان سبب قتله

قتله، وكان عمر احلاكم ستاً، وثالثني سنة وتسعة أشهر، وواليته مخساً وعشرين سنة وأياماً، وكان جواداً باملال، 
  .دماء، وكان يصدر عنه أفعال متناقضه، يأمر بالشيء مث ينتهي عنهسفاكاً لل

يف . وويل اخلالفة بعده ابنه الظاهر إلعزاز دين اهللا، أبو احلسن علي بن منصور احلاكم بأمر اهللا، وبويع له باخلالفة
عة له، ومجعت عمته اليوم السابع من قتل احلاكم، وهو إذ ذاك صيب وكتبت الكتب إِىل بالد مصر والشام بأخذ البي

أخت احلاكم، وامسها ست امللك، الناس، ووعدهتم وأحسنت إِليهم ورتبت األمور وباشرت تدبري امللك بنفسها، 
  .وقويت هيبتها عند الناس، وعاشت بعد قتل احلاكم أربع سنني وماتت

  ملك شرف الدولة
  بن، هباء الدولة بن عضد الدولة العراق

إِما : شغبت اجلند ببغداد على سلطان الدولة فأراد اإلحندار إِىل واسط، فقال اجلند له ويف هذه السنة، يف ذي احلجة
أن جتعل عندنا ولدك، وإما أخاك مشرف الدولة، فاستخلف أخاه مشرف الدولة على العراق، وسار سلطان الدولة 

ك، وأرسل سلطان الدولة عن بغداد إِىل األهواز، واستوزر يف طريقه ابن سهالن، فاستوحش مشرف الدولة من ذل



وزيره ابن سهالن ليخرج أخاه مشرف الدولة من العراق، فسار إِليه واقتتال، فانتصر مشرف الدولة وأمسك ابن 
سهالن، ومسله، فلما مسع سلطان الدولة بذلك، ضعفت نفسه وهرب إِىل األهواز يف أربعمائة فارس، واستقر 

، وقطعت خطبة سلطان الدولة، وخطب ملشرف الدولة يف أواخر مشرف الدولة بن هباء الدولة يف ملك العراق
  .احملرم سنة اثنيت عشرة وأربعمائة

غري ذلك من احلوادث ويف هذه السنة، يف املوصل، قبض معتمد الدولة قرواش بن املقلد على وزيره أيب القاسم 
د يف حداثته بني يدي الصايب ببغداد، مث املغريب، مث أطلقه، فيما بعد، وقبض أيضاً على سليمان بن فهد، وكان ابن فه

صعد إِىل املوصل، وخدم املقلد ابن املسيب والد قرواش، مث نظر يف ضياع قرواش فظلم أهلها، مث سخط قرواش 
  :عليه وحبسه مث قتله، وهو املذكور يف شعر ابن الزمكدم يف أبياته وهي

  ورد أغانيه وطولِ قرونِه... وليلِ كوجِه الربقعيدي مظلم 
  كَعقلِ سليَمانَ بن فهد ودينِه... سريت ونومي فيه نوم مشرٍد 

  أبو جابر يف خطبِه وجنونِه... علي أولق فيه التفات كأنه 
  سنا وجه قرواش وضوء جبينه... إِىل أن بدا نور الصباح كأنه 

ورون، وهم وكان من حديث هذه األبيات، أن قرواشاً جلس يف جملس شرابه يف ليلة شاتية وكان عنده املذك
الربقعيدي وكان مغنياً لقرواش، وسليمان بن فهد الوزير املذكور، وأبو جابر، وكان حاجباً لقرواش، فأمر قرواش 

  .الزمكدم أن يهجو املذكورين وميدحه، فقال هذه األبيات البديهية
 قرواش قتال، وفيها اجتمع غريب بن معن ودبيس بن علي بن مزيد، وأتاهم عسكر من بغداد، وجرى بينهم وبني

  .فاهنزم قرواش، وامتدت يد نواب السلطان إِىل أعماله، فأرسل قرواش يسأل الصفح عنه
وفيها على ما حكاه ابن األثري يف حوادث هذه السنة، يف ربيع اآلخر نشأت سحابة بإفريقية شديدة الربق والرعد، 

وأربعمائة فيها مات صدقة بن فارس مث دخلت سنة اثنيت عشرة . فأمطرت حجارة كثرية وهلك كل من أصابته
وفيها تويف . املازياري أمري البطيحة، وضمنها أبو نصر شريزاد بن احلسن بن مروان، واستقر فيها، وأمنت به الطرق

علي بن هالل، املعروف بابن البواب، املشهور جبودة اخلط، وقيل كان موته سنة ثالث عشرة وكان عنده علم، 
ببغداد، ويقال له ابن الستري أيضاً، ألن أباه كان بواباً، والبواب يالزم ستر الباب، فلهذا  وكان يقص جبامع املدينة

وتويف ابن البواب . نسب إِليه أيضاً، وكان شيخه يف الكتابة حممد بن أسد بن علي القارئ الكاتب البزار البغدادي
  .ببغداد، ودفن جبوار أمحد بن حنبل
وفيها تويف علي بن عبد . بن احلسني السلمي الصويف صاحب طبقات الصوفية وفيها تويف أبو عبد الرمحن حممد

الرمحن الفقيه البغدادي، املعروف بصريع الدالء، قتيل الغواشي ذي الرقاعتني، الشاعر املشهور، وله قصيدة يف 
  :اجملون فمنها قوله

  والفرش ال ينكر فيها من فسى... وليس خيرا يف الفراش عاقلٌ 
  فذاك والكلب على حال سوا... لم وأخطاه الغىن من فاته الع

  .وقدم مصر يف السنة اليت تويف فيها، ومدح الظاهر إلعزاز دين اهللا
  أخبار اليمن

ويف هذه السنة، أعين سنة اثنيت عشرة وأربعمائة، استوىل جناح على اليمن حسبما : من تاريخ اليمن لعمارة قال
ني، وجناح املذكور موىل مرجان، ومرجان موىل حسني بن سالمة، وحسني سبقت اإلشارة إليه، يف سنة ثالث ومائت



سعيد األحول، وجياش، ومعارك، وغريهم وبقي : موىل رشد، ورشد موىل زياد، وكان لنجاح عدة من األوالد منهم
، فسمت قيل إن الصليحي أهدى إليه جارية مجيلة. جناح يف ملك اليمن حىت تويف يف سنة اثنتني ومخسني وأربعمائة

  .جناحاً ومات بالسم
مث ملك بعد جناح بنوه، وكبريهم سعيد األحول بن جناح، وبقي األمر فيهم بعد موت جناح سنتني وغلب عليهم 

الصليحي، على ما سنذكره يف سنة مخس ومخسني وأربعمائة، فهرب بنو جناح إِىل دهلك وجزائرها، مث افترقوا منها 
وأما سعيد . خذ منها وديعة كانت له، مث عاد إِىل دهلك مدة ملك الصليحيفقدم جياش متنكراً إِىل زبيد، وأ

األحوال، فقدم إِىل زبيد أيضاً، بعد عود أخيه جياش عنها، واستتر هبا، وأرسل واستدعى جياشاً من دهلك، وبشره 
لقعدة، سنة ثالث بانقضاء ملك الصليحي، وأن ذلك قد قرب أوانه، فقدم جياش إِىل زبيد يف اليوم التاسع من ذي ا

وسبعني وأربعمائة، وقصدا الصليحي، وكان الصليحي قد سار إِىل احلج، فلحقاه عند أم الدهيم، وبري أم معبد، 
وبغتاه وقتاله يف ثاين عشر ذي القعدة، من السنة املذكورة، ومعه عسكر كثري، فلم يشعروا إِال بقتل الصليحي، 

حممد، وحز سعيد رأس الصليحي ورأس أخيه عبد اهللا، واحتاط على وكذلك قتل مع الصليحي أخوه عبد اهللا بن 
امرأة الصليحي، وهي أمساء بنت شهاب، وسار عائداً إِىل زبيد، وكان ألمساء ابن يقال له امللك املكرم، وكان مالكاً 

سان بعض حصون اليمن، ودخل سعيد بن جناح وأخوه جياش زبيد يف أواخر سنة ثالث وسبعني وأربعمائة والرأ
قدامهما، أمام هودج أمساء بنت شهاب، وأنزل سعيد أمساء بدار يف زبيد، ونصب الرأسني قبالتها، واستوسق األمر 
بتهامة لسعيد بن جناح، واستمرت أمساء مأسورة إِىل سنة مخس وسبعني وأربعمائة، فأرسلت أمساء باخلفية كتاباً إِىل 

د بن علي الصليحي، مجوعاً وسار من اجلبال إِىل زبيد، وجرى بينه ابنها املكرم تستوحيه، فجمع املكرم، وامسه أمح
وبني سعيد بن جناح قتال شديد، فانتصر امللك املكرم، وهرب سعيد، ومن سلم معه إِىل دهلك، واستوىل املكرم 

ن على زبيد، وأنزل رأسي الصليحي وأخيه ودفنهما، وبىن عليهما مشهداً ووىل املكرم على زبيد خاله أسعد ب
  .شهاب، وماتت أمساء املذكورة، بعد ذلك يف صنعاء سنة سبع وسبعني وأربعمائة

مث عاد بنو جناح من دهلك وملكوا زبيد، وأخرجوا أسعد بن شهاب منها يف سنة تسع وسبعني وأربعمائة، مث غلب 
نني وأربعمائة، وقيل عليهم امللك املكرم أمحد بن علي الصليحي، وملك زبيد وقتل سعيد بن جناح يف سنة إحدى ومثا

سنة مثانني، ونصب رأسه مدة، وملا قتل سعيد يف السنة املذكورة، هرب أخوه جياش إِىل اهلند، وأقام جياش يف اهلند 
ستة أشهر، مث عاد إِىل زبيد فملكها، يف بقايا سنة إِحدى ومثانني املذكورة، وكان قد اشترى من اهلند جارية هندية، 

نه، فلما حصل يف زبيد ولدت له ابنه الفاتك مبن جياش، وبقي املكرم يف اجلبال يوقع فأقدمها معه وهي حبلى م
ومل يزل جياش مالكاً لتهامة من اليمن، من سنة . الغارات على بالد جياش، ومل يبق له من القدرة على غري ذلك

يل إِن موته كان يف سنة مخسمائة، اثنتني ومثانني وأربعمائة، إِىل سنة مثان وتسعني وأربعمائة، فمات يف أواخرها، وق
الفاتك ابن اهلندية، ومنصور، وإبراهيم، فتوىل بعده ابنه فاتك بن جياش، وخالف عليه أخوه : وترك عدة أوالد منهم

إبراهيم، مث مات فاتك يف سنة ثالث ومخسمائة وخلف ولده منصوراً، فاجتمعت عليه عبيد أبيه فاتك وملكوه وهو 
مه إِبراهيم وقاتله، فلم يظفر إِبراهيم بطائل، وثار يف زبيد عم الصيب عبد الواحد بن جياش، دون البلوغ، فقصده ع

وملك زبيد، فاجتمع عبيد فاتك على منصور واستنجدوا وقصدوا زبيد، وقهروا عبد الواحد، واستقر منصور بن 
مث ملك بعد فاتك األخري . فاتك يف امللك بزبيد، مث ملك بعد منصور بن فاتك، ولده فاتك بن منصور بن فاتك

املذكور ابن عمه، وامسه أيضاً فاتك بن حممد بن فاتك بن جياش بن جناح، موىل مرجان، يف سنة إِحدى وثالثني 



ومخسمائة، واستقر فاتك بن حممد املذكور يف ملك اليمن، من السنة املذكورة، حىت قتله عبيد يف سنة ثالث ومخسني 
  .من بين جناح ومخسمائة وهو آخر ملوك اليمن

  .مث تغلب على اليمن يف سنة أربع ومخسني ومخسمائة، علي بن مهدي، على ما سنذكره إِن شاء اهللا تعاىل
مث دخلت سنة ثالث عشرة وأربعمائة فيها كان الصلح بني مشرف الدولة وأخيه سلطان الدولة، واستقر احلال على 

وفيها استوزر مشرف الدولة أبا احلسن بن . سلطان الدولةأن يكون العراق مجيعه ملشرف الدولة وكرمان وفارس ل
ارستان بواسط، وجعل عليه وقوفاً احلسن الرخجي، ولقب مؤيد امللك، وامتدحه املهيار وغريه من الشعراء، وبىن م
  .عظيمة، وكان يسأل يف الوزارة وميتنع، فألزمه مشرف الدولة هبا يف هذه السنة

شاعر السنة ومسي بذلك إلكثاره من مدح الصحابة ومناقضته شعراء الشيعة، . وفيها تويف علي بن عيسى السكري
  .رتضىوفيها تويف عبد اهللا بن املعلم فقيه اإلمامية، ورثاه امل

مث دخلت سنة أربع عشرة وأربعمائة يف هذه السنة استوىل عالء الدولة أبو جعفر بن كاكوية على مهذان وأخذها 
من صاحبها مساء الدولة أيب احلسن بن مشس الدولة، من بين بويه، وملا ملك عالء الدولة مهذان، سار إِىل الدينور، 

ويف هذه السنة قبض مشرف الدولة على . ته وضبط اململكةفملكها، مث ملك شابور خواشت، أيضاً وقْويت هيب
وزيره الرخجي، واستوزر أبا القاسم املغريب، وامسه احلسني، الذي تقدم ذكره أنه كان وزير القرواش، وكان أبوه 
 من أصحاب سيف الدولة بن محدان، وسار إِىل مصر وولد له أبو القاسم املذكور هبا، سنة سبعني وثالمثائة مث قتل

  .احلاكم أباه، فهرب أبو القاسم إِىل الشام وتنقْل يف اخلدم
ويف هذه السنة تويف القاضي . ويف هذه السنة غزا ميني الدولة حممود بالد اهلند، وأوغل فيه وفتح وغنم وعاد ساملاً

  .عبد اجلبار وقد جاوز التسعني، وكان متكلماً معتزلياً، وله تصانيف مشهورة يف علم الكالم
ت سنة مخس عشرة وأربعمائة وفاة سلطان الدولة يف هذه السنة، يف شوال، تويف امللك سلطان الدولة، أبو مث دخل

  .شجاع بن هباء الدولة أيب نصر بن عضد الدولة، بشرياز، وعمره اثنتان وعشرون سنة وأشهر
وكان أبو كاليجار بن  فاستوىل أخوه قّوام الدولة أبو الفوارس بن هباء الدولة ملك كرمان، على مملكة فارس،

سلطان الدولة باألهواز، فسار إِىل عمه واقتتال، فاهنزم عمه أبو الفوارس، واستوىل أبو كاليجار بن سلطان الدولة 
على شرياز وسائر مملكة أبيه بفارس، مث أخرجه عمه أبو الفوارس عنها، مث عاد أبو كاليجار فملكها ثانياً، وهزم عمه 

  .از، واستفر يف ملك أبيهقّوام الدولة، وملك شري
وفيها تويف علي بن عبيد اهللا بن عبد الغفار السمساين اللغوي، كان فيمن يعلم اللغة، وكتب األدب اليت عليها 

  .خطه، مرغوب فيها
مث دخلت سنة ست عشرة وأربعمائة، يف هذه السنة عاد أيضاً ميني الدولة إِىل غزو بالد اهلند، وأوغل فيه، وفتح 

نم املسمى بسومنات، وهذا الصنم كان أعظم أصنام اهلند، وهم حيجون إِليه، وكان له من الوقوف ما مدينة الص
يزيد على عشرة آالف ضيعة، وقد اجتمع يف بيت الصنم من اجلواهر والذهب ما ال حيصى، فقتل ميني الدولة فيها 

در على كسره، من صالبة حجره، وكان من اهلنود ما ال حيصى وغنم تلك األموال، وأوقد على الصنم ناراً حىت ق
  .طوله مخسة أذرع، منها ثالثة بارزة، وذراعان يف البناء، وأخذ بعض الصنم معه إِىل غزنة، وجعله عتبة للجامع

وفاة مشرف الدولة ويف هذه السنة، يف ربيع األول تويف مشرف الدولة، أبو علي بن هباء الدولة، وعمره ثالث 
وفيها قتل علي بن . ه مخس سنني ومخسة وعشرون يوماً، وكان عادالً حسن السريةوعشرون سنة وأشهر، وملك

  :حممد التهامي الشاعر، املشهور، صاحب املرثية املشهورة اليت عملها يف ولد صغري له مات، اليت منها



  ما هذه الدنيا بدار قرارِ... حكم املنية يف الربيِة جاري 
  صفواً من األقذاء واألكدارِ... طُبعْت على كَدر وأنَت ُتريدها 

  متطلبٌ يف املاِء جذوةَ نارِ... ومكلف األيام ضد طباعها 
ووصل التهامي املذكور إِىل القاهرة، متخفياً، ومعه كتب من حسان بن مفرج ابن دغفل البدوي، إىل بين قرة، فعلم 

تهامي منسوب إِىل هتامة، وهي تطلق على بأمره وحبس يف خزانة البنود، مث قتل هبا حمبوساً يف التاريخ املذكور، وال
  .مكة، ولذلك قيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم هتامي، ألنه منها، وتطلق على البالد اليت بني احلجاز وأطراف اليمن

مث دخلت سنة سبع عشرة وأربعمائة يف هذه السنة تسلط األتراك يف بغداد فأكثروا مصادرات الناس، وعظم 
. خل يف الطمع العامة والعيارون، وذلك بسبب موت شرف الدولة وخلو بغداد من سلطاناخلطب، وزاد الشر، ود

وفيها تويف أبو بكر عبد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا الفقيه الشافعي، املعروف بالقفال، وعمره تسعون سنة، وله 
زمانه، يقال كان عمره ملا  التصانيف النافعة، وكان يعمل األقفال، ماهراً يف عملها، واشتغل على كرب، وفاق أهل

ابتدأ باالشتغال ثالثني سنة، وأبو بكر القفال املذكور غري أيب بكر القفال الشاشي، املقدم ذكره يف سنة مخس وستني 
  .وثالمثائة، والقفال املذكور امسه عبد اهللا، وكنيته أبو بكر، وأما القفال الشاشي املقدم الذكر، امسه وكنيته أبو بكر

  .ة مثاين عشرة وأربعمائةمث دخلت سن
ملك جالل الدولة أيب طاهر بن هباء الدولة بغداد يف هذه السنة سار جالل الدولة من البصرة إِىل بغداد، وكان قد 

استدعاه اجلند بأمر اخلليفة، ملا حصل من النهب والفنت ببغداد، خللوها من السلطان، فدخلها ثالث رمضان، وخرج 
  .وحلفه واستوثق منه، واستقر جالل الدولة يف ملك بغداداخلليفة القادر مللتقاه، 

وفيها سقط بالعراق . ويف هذه السنة تويف الوزير أبو القاسم الغريب الذي تقدم ذكره، وعمره ست وأربعون سنة
بن وفيها نقضت الدار اليت بناها معز الدولة . َبَرٌد كبار، وزن البََردة، رطل ورطالن بالبغدادي، وأصغره كالبيضة

  .بويه ببغداد، وكان قد غرم عليها ألف ألف دينار، وبذل يف حكاكة سقف منها مثانية آالف دينار
ويف هذه السنة أعين سنة مثاين عشرة وأربعمائة، تويف األستاذ أبو إسحاق إِبراهيم بن حممد بن إِبراهيم بن مروان 

، أخذ عنه الكالم عامة شيوخ نيسابور، وأقر أهل االسفرائيين، ويلقب ركن الدين الفقيه الشافعي، املتكلم األصويل
على امللحدين، وهو أحد من بلغ حد االجتهاد من . خراسان له بالعلم، وله التصانيف اجلليلة يف األصول والرد

  .العلماء، لتبحره يف العلوم، واختلف إِىل جملسه أبو القاسم القشريي، وأكثر احلافظ أبو بكر البهيقي الرواية عنه
ها تويف أبو القاسم بن طباطبا الشريف، وله شعر جيد، وامسه أمحد بن حممد بن إِمساعيل بن إِبراهيم طباطبا بن وفي

إِمساعيل بن إِبراهيم بن احلسن بن احلسن ابن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، نقيب الطالبيني مبصر، وكان من 
: يلثغ، فيجعل القاف طاء، طلب يوماً قماشه، فقال غالمهأكابر رؤسائها، وطباطبا لقب جده، لقّب بذلك ألنه كان 

  :ال، طباطبا يريد قباقيا فبقي عليه لقباً، ومن شعره: أجيب دراعة، فقال
  فوافت عشاء وهي أنضاء أسفارِ... كأن جنوم الليل سارْت هنارها 

  فال فلُك جارٍ وال كوكب ساري... وقد خيمْت كي تستريح ركاهبا 
شرة وأربعمائة يف هذه السنة، يف ذي القعدة تويف قوام الدولة أبو الفوارس بن هباء الدولة، مث دخلت سنة تسع ع

صاحب كرمان، فسار ابن أخيه أبو كاليجار ابن سلطان الدولة، صاحب فارس، إِىل كرمان، واستوىل عليها بغري 
  .حرب

ن سبكتكني على الري وقبض على جمد مث دخلت سنة عشرين وأربعمائة يف هذه السنة استوىل ميني الدولة حممود ب



الدولة بن فخر الدولة علي بن ركن الدولة حسن بن بويه، صاحب الري، وكان سبب ذلك أن جمد الدولة اشتغل 
عن تدبري اململكة، مبعاشرة النساء ومطالعة الكتب، فشغبت عليه جنده، فبعث يشكو جنده إِىل ميني الدولة حممود، 

ويف هذه السنة كان قتل صاحل . ليه عسكراً قبضوا على جمد الدولة، واستوىل على الريوعلم حممود بعجزه، فبعث إِ
بن مرداس أمري بين كالب، صاحب حلب على ما سبق ذكره يف سنة اثنتني وأربعمائة ويف هذه السنة تويف منوجهر 

  .بن قابوس بن ومشكري بن زيار، وملك بعده ابنه أنوشروان بن منوجهر
  .دى وعشرين وأربعمائةمث دخلت سنة إِح

  ؟؟وفاة السلطان حممود

ويف هذه السنة، يف ربيع اآلخر، تويف حممود بن سبكتكني، ومولده يف عاشورا سنة ستني وثالمثائة، وكان مرضه 
إِسهاالً وسوء مزاج، وبقي كذلك حنو سنتني، وكان قوي النفس، فلم يضع جنبه يف مرضه، بل كان يستند إِىل 

لك وأوصى بامللك البنه حممد بن حممود، وكان أصغر من مسعود، فقعد حممد يف امللك، وكان خمدته حىت مات، كذ
أخوه مسعود بأصفهان، فسار حنو أخيه حممد، فاتفق أكابر العسكر وقضوا على حممد، وحضر مسعود فتسلم 

قبضوا أخاه حممداً،  مث قبض مسعود على القواد الذين. اململكة، واستقر فيها وأطلق أخاه حممداً، وأحسن إِليه
  .وهذا عاقبة غدرهم. وسعوا ملسعود يف اململكة

مث دخلت سنة اثنتني وعشرين وأربعمائة يف هذه السنة سري السلطان مسعود بن حممود بن سبكتكني عسكراً، 
  .فاستوىل على التيز ومكران

مروان صاحب ديار بكر على حران،  ملك الروم مدينة الرها وكانت الرها لعطري، من بين منري، فاستوىل أبو نصر بن
وجهز من قتل عطرياً صاحب الرها، فأرسل صاحل بن مرداس يشفع إىل أيب نصر بن مروان يف أن يرد الرها إِىل ابن 
عطري ابن وايل شيل، بينهما نصفني فقبل شفاعته وسلمها إِليهما يف سنة ست عشرة وأربعمائة، وبقيت املدينة معهما 

سل ابن عطري أرمانوس ملك الروم، وباعه حصته من الرها، بعشرين ألف دينار وعدة قرى، إىل هذه السنة، فرا
وحضر الروم وتسلموا برج ابن عطري، فهرب أصحاب ابن شبل، واستوىل الروم على البلد، وقتلوا املسلمني 

  .وخربوا املساجد
  وفاة القادر باللّه

  خالفة القائم بأمر اللّه
  وهو سادس عشرينهم

السنة، يف ذي احلجة، تويف القادر باهللا أبو العباس أمحد بن األمري إِسحاق بن املقتدر، وعمره ست ومثانون يف هذه 
سنة وعشرة أشهر، وخالفته إِحدى وأربعون سنة وشهر، وملا مات القادر باهللا، جلس يف اخلالفة ابنه القائم بأمر اهللا 

ليه وبايع له باخلالفة، فجددت البيعة وأرسل القائم أبا احلسن أبو جعفر عبد اهللا بن القادر، وكان أبوه قد عهد إِ
  .املاوردي إىل امللك أيب كاليجار، فأخذ البيعة عليه للقائم، وخطب له يف بالده

ملك الروم قلعة فامية يف هذه السنة، سارت الروم ومعهم حسان بن مفرج الطائي، وهو مسلم، وكان قد هرب 
من عسكر الظاهر العلوي، فسار مع الروم إىل الشام، وعلى رأس حسان املذكور علم إليهم حني اهنزم على األدرن 

  .فيه صليب، ووصلوا إىل فامية، فكبسوها وغنموا ما فيها، وملكوا قلعتها، وأسروا وسبوا
فيها شغبت اجلند ببغداد على جالل الدولة، وهنبوا داره وأخرجوه من : مث دخلت سنة ثالث وعشرين وأربعمائة



اد، وكتبوا إىل امللك أيب كاليجار يستدعونه إىل بغداد، فتأخر، وكان قد خرج جالل الدولة إىل عكربا، مث وقع بغد
ويف هذه السنة تويف قدر خان يوسف بن بغراخان هروبن بن سليمان، وصح . االتفاق وعاد جالل الدولة إىل بغداد

 سنة تسع وأربعمائة، وملا مات قدر خان ملك بعده ابنه بالد الترية من الكفر، وكان قد ملك بالد ما وراء النهر يف
  .عمر بن قدر خان

فيها قبض مسعود بن حممود على شهر يوش صاحب ساوه، وقم، وتلك . مث دخلت سنة أربع وعشرين وأربعمائة
النواحي، وكان قد كثر أفاه على حجاج خراسان، وغريهم، فأرسل مسعود عسكراً إليه فقبضوا عليه، وأمر به 

  .فصلب على سور ساوة
فإنه ورد أن . ينبغي حتقيق ذلك: وفيها تويف أمحد بن احلسني امليمندي وزير السلطان حممود، وأبيه مسعود، أقول

  .وفيها تويف القاضي ابن السماك، وعمره مخس وتسعون سنة. حمموداً قتل وزيره املذعور، فيتأمل ذلك
لك مسعود بن حممود بن سبكتكني قلعة سرسيت وما جاورها من مث دخلت سنة مخس وعشرين أربعمائة فيها فتح امل

بالد اهلند، وكانت حصينة، وقصدها أبوه مراراً فلم يقدر على فتحها، فطم مسعود خندقها بالشجر والقصب 
وفيها تويف بدران بن املقلد صاحب نصيبني، فقصد ولده . السكر، وفتحها اهللا عليه، فقتل أهلها وسىب ذراريهم

  .عمه قرواشاً فأقر عليه حاله وماله ووالية نصيبني، واستقر قريش هباقريش، 
مث دخلت سنة ست وعشرين وأربعمائة فيها احنل أمر اخلالفة والسلطنة ببغداد، وعظم أمر العيارين وصاروا 

واخلليفة  يأخذون أموال الناس ليال وهناراً، وال مانع هلم، والسلطان جالل الدولة عاجز عنهم لعدم امتثال أمره،
  .أعجز منه، وانتشرت العرب يف البالد، فنهبوا النواحي وقطعوا الطريق

وفيها وصلت الروم إىل والية حلب، فخرج إليهم صاحبها شبل الدولة بن صاحل ابن مرداس، وتصاففوا واقتتلوا، 
  .فاهنزمت الروم، وتبعهم إىل إعزاز، وغنم منهم وقتل

وفيها تويف أمحد بن كليب الشاعر، وكان يهوى أسلم بن أمحد بن سعيد، . وفيها قصدت خفاجة الكوفة فنهبوها
  :فمات كمداً يف هواه، فمن قوله فيه

  ه أسلم هذا الرشا... وأسلمين يف هوا 
  يصيب هبا من يشا... غزال له مقلة 

  سيسأل عما وشى... وشى بيننا حاسد 
  على الوصل روحي ارتشى... ولو شاء أن يرتشي 
  .ع وعشرين وأربعمائةمث دخلت سنة سب

وفاة الظاهر صاحب مصر يف هذه السنة منتصف شعبان، تويف الظاهر إلعزاز دين اهللا أبو احلسن، علي ابن احلاكم 
أيب علي منصور العلوي مبصر، وعمره ثالث وثالثون سنة، وكانت خالفته مخس عشرة سنة وتسعة أشهر وأياماً، 

وكان مجيل السرية، منصفاً للرعية، وملا مات وىل بعده ابنه أبو متيم معد، . وكان له مصر والشام، واخلطبة بإفريقية
ولقب باملستنصر باهللا، ومولده سنة عشرين وأربعمائة، وهذا املستنصر هو الذي خطب له ببغداد، على ما سنذكره 

ي، وخاطبه يف إقامة يف سنة مخسني وأربعمائة إن شاء اهللا تعاىل، وهو الذي وصل إليه احلسن بن الصباح اإلمساعيل
  .ابين نزار: إن فقدت فمن اإلمام بعدك؟ فقال املستنصر: دعوته خبراسان وبالد العجم، وقال له

فتح السويداء كان الروم قد أحدثوا عمارهتا، واجتمع إليها أهل القرى اجملاورة هلا، فسار إليها ابن وثاب وابن عطية 
  .فتحوا السويداء عنوةمع عسكر كثيف من عند نصر الدولة بن مروان و



  مقتل حيىي اإلدريسي
  .وسياق أخبار من ملك بعده من أهل بيته إىل آخرهم

يف هذه السنة، أعين سنة سبع وعشرين وأربعمائة، قتل حيىي بن علي بن محود، حسبما تقدم يف سنة سبع وأربعمائة، 
، واستقر مبالقة حىت تويف يف سنة إحدى وملا قتل حيىي، توىل بعده أخوه إدريس بن علي بن محود، وتلقب باملتأيد

وثالثني وأربعمائة مث ملك بعده أخوه القاسم بن حممد ابن عم إدريس املذكور، وبقي القاسم مدة، مث ترك امللك 
وتزهد، فملك بعده احلسن بن حيىي ابن علي بن محود، وتلقب احلسن املذكور باملستنصر، وبقي يف امللك حىت تويف، 

يخ وفاته، مث ملك بعد احلسن املذكور أخوه إدريس بن حيىي، وتلقب بالعايل، وكان العايل املذكور، ومل يقع يل تار
فاسد التدبري، وكان يدخل األراذل على حرميه، وال خيببهن منهم، وسلك حنو ذلك من السلوك، فخلعه الناس 

امللك، وتلقب باملهدي، وأمسك ابن وبايعوا ابن عمه حممد بن إدريس بن علي بن محود، فاستقر حممد املذكور يف 
وكان املهدي املذكور . عمه العايل وسجنه، وبقي حممد املهدي املذكور حىت تويف يف سنة مخس وأربعني وأربعمائة

آخر من ملك منهم تلك البالد، وانقرضت دولتهم يف السنة املذكورة، أعين سنة مخس وأربعني وأربعمائة، وقيل بل 
ايل بعد موت حممد املهدي وملكوه، فلما مات انقرضت دولتهم، ويف أيام خالفة املهدي حممد إن العامة أخرجوا الع

بن إدريس املذكور، قام من بين عمه شخص امسه حممد بن القاسم بن محود، باجلزيرة اخلضراء، وتلقب حممد بن 
أيام يسريه، وقيل مات غماً، وملا  القاسم املذكور باملهدي أيضاً، واجتمعت عليه الربابر، مث افترقوا عنه فمات بعد

ويف هذه . مات حممد بن القاسم املذكور بن محود، وهو آخر من ملك منهم اجلزيرة اخلضراء، انقرضت ملوكهم
السنة أعين سنة سبع وعشرين وأربعمائة، تويف رافع بن احلسني بن معن، وكان حازماً شجاعاً، وكانت يده 

  :الشرب، وله شعر حسن، فمنهمقطوعة، قطعت غلطاً يف عربدة على 
  ألذ وأشهى يف النفوس من اخلمر... هلا ريقة أستغفر اهللا إهنا 

  ومل أر سيفاً قط يف جفنه يفري... وصارم طرف ال يزايل جفنه 
  أعدي لفقدي ما استطعت من الصرب... فقلت هلا والعني حتدج بالضحى 

  مريمتر بال وصل وحتسب من ع... أليس من اخلسران أن لياليا 
وفيها وقيل يف سنة سبع وثالثني وأربعمائة، تويف أبو إسحاق الشيخ أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب ويقال الثعاليب، 
وكان أوحد زمانه يف علم التفسري، وله كتاب العرائس يف قصص األنبياء عليهم السالم، وله غري ذلك، وروى عن 

  .مجاعة، وهو صحيح النقل

فيها تويف أبو القاسم علي بن احلسني بن مكرم، صاحب عمان، وقام ابنه . شرين وأربعمائةمث دخلت سنة مثان وع
وفيها تويف مهيار الشاعر وكان جموسياً، فأسلم سنة أربع وتسعني وثالمثائة، وصحب الشريف الرضي، فقال . مقامه

ألنك كنت : قال. كيف: زاوية، فقاليا مهيار قد انتقلت بإسالمك يف النار من زاوية إىل : له أبو القاسم بن برهان
جموسياً، فصرت تسب أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف شعرك، فمن شعره من مجلة قصيدة يذم فيها العرب، 

  :قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم قوله
  حىت أضاء كوكب يف هاشم... ما برحت مظلمة دنياكم 

  سراً ميوت يف ضلوع كامت... نبلتم به وكنتم قبله 
  فلم يكن من غدركم بسامل... مث قضى مسلماً من ريبه 



  وجزمت عن سنن املراسم... نقضتم عهوده يف أهله 
  خري مصل بعده وصائم... وقد شهدمت مقتل ابن عمه 
  يزيد بألطف من ابن فاطم... وما استحل باغياً إمامكم 

  من دمهم مناسر القشاعم... وها إىل اليوم الظباء خاضبة 

وفيها تويف أبو احلسني أمحد بن حممد ابن أمحد القدوري احلنفي، ولد سنة اثنتني . ار املذكور مشهورةوأشعار مهي
وستني وثالمثائة انتهت إليه رئاسة أصحاب أيب حنيفة بالعراق، وارتفع جاهه، وصنف كتابه املسمى بالقدوري 

وفيها تويف . وال أعلم وجه نسبته إليها: اناملشهور، ونسبته إىل القدور مجع قدر، قال القاضي مشس الدين ابن خلك
الشيخ الرئيس أبو علي احلسن بن عبد اهللا بن سينا البخاري، وكان والده من أهل بلخ، وانتقل منها إىل خبارى يف 
أيام األمري نوح ابن منصور الساماين، مث تزوج امرأة بقرية أفشنة، وقطن هبا، وولد له الشيخ الرئيس وأخوه هباء، 

الرئيس القرآن وهو ابن عشر سنني، وقرأ احلكمة على أيب عبد اهللا الناتلي، وحل إقليدس واجملسطي، واشتغل وختم 
يف الطب، وأتقن ذلك كله، وهو ابن مثان عشرة سنة، وكان ببخارى مث انتقل منها إىل كركنج، وهي بالعريب 

أبو عبد اهللا اجلورجاين، أكرب أصحاب الشيخ  اجلرجانية، مث انتقل إىل أماكن شىت حىت أتى إىل جورجان، فاتصل به
الرئيس املذكور، مث انتقل إىل الري واتصل خبدمة جمد الدولة ابن فخر الدولة أيب احلسن علي بن ركن الدولة حسن 
بن بويه، مث خدم مشس املعايل قابوس بن ومشكري، مث فارقه وقصد عالء الدولة بن كاكويه بأصفهان وخدمه، وتقدم 

إن الرئيس املذكور مرض بالصرع والقولنج، وترك احلمية ومضى إىل مهذان وهو مريض، ومات هبمذان  عنده، مث
يف هذه السنة، وكان عمره مثانياً ومخسني سنة، ومصنفاته وفضائله مشهورة، وقد كفر الغزايل ابن سينا املذكور، 

أبا نصر الفارايب، ومن الناس من يرى وصرح الغزايل بذلك يف كتابه املوسوم باملنقذ من الضالل، وكذلك كفر 
رجوع ابن سينا إىل الشرائع واعتقادها، وحكى الرئيس أبو علي املذكور، يف املقالة األوىل من الفن اخلامس، من 

وقد صح عندي بالتواتر ما كان ببالد جورجان يف زماننا من أمر حديد، لعله يزن مائة : طبيعيات الشفاء قال
مث نبا نبوة الكرة اليت يرمى هبا احلائط، مث عاد فنشب يف األرض، . واء فنشب يف األرضومخسني منا نزل من اهل

ومسع الناس لذلك صوتاً عظيماً هائالً، فلما تفقدوا أمره ظفروا به ومحلوه إيل وإىل جورجان، مث كاتبه سلطان 
له، فحاولوا كسر قطعة منه، فما خراسان حممود ابن سبكتكني، يرسم بإنفاذه أو إنفاذ قطعة منه، فتعذر نقله لثق

كانت اآلالت تعمل فيه إال جبهد، وكانت كل آلة تعمل فيه تنكسر، لكنهم فصلوا منه آخر األمر شيئا، فأنفذوه 
إليه، ورام أن يطبع منه سيفاً فتعذر عليه، وحكى أن مجلة ذاك اجلوهر، كان ملتئماً من أجزاء جاورشية صغار، 

مث دخلت سنة . وهذا الفقيه عبد الواحد اجلورجاين صاحيب شاهد ذلك كله: ، قالمستديرة، التصق بعضها ببعض
فيها قتل شبل الدولة نصر بن صاحل بن مرداس صاحب حلب، يف قتاله لعسكر مصر، . تسع وعشرين وأربعمائة

 العلوي ملك الذين كان مقدمهم الدزيري على ما قدمنا ذكره، يف سنة اثنتني وأربعمائة وفيها هادن املستنصر باهللا
الروم، على أن يطلق مخسة آالف أسري، ليمكن من عمارة قمامة اليت كان قد خرهبا احلاكم يف أيام خالفته، فأطلق 

وفيها تويف أبو منصور عبد امللك . األسرى وأرسل من عمر قمامة، وأخرج ملك الروم عليها أمواالً عظيمة جليلة
: ، صاحب التواليف املشهورة، وكان إمام وقته، ومن مجلة تواليفه املشهورةبن حممد بن إمساعيل الثعاليب النيسابوري

  .يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر، وكان مولده سنة مخسني وثالمثائة
مث دخلت سنة ثالثني وأربعمائة فيها تويف أبو علي احلسني الرخجي، وزير ملوك بين بويه، مث ترك الوزارة، وكان يف 

وفيها تويف أبو نعيم أمحد بن . وفيها تويف أبو الفتوح احلسن بن جعفر العلوي، أمري مكة. لوزراءعطلته يتقدم على ا



مث دخلت . عبد اهللا األصفهاين احلافظ، والفضل بن منصور بن الطريف الفارقي، األمري الشاعر، وله ديوان حسن
  .فيها ملك امللك أبو كاليجار البصرة. سنة إحدى وثالثني وأربعمائة

  ار عمانأخب

ملا تويف أبو القاسم بن مكرم صاحب عمان، ويل بعده ابنه أبو اجليش، وقد صاحب جيش أبيه علي بن هطال، وكان 
أبو اجليش حيترم ابن هطال، ويقوم له إذا حضر، وكان أليب اجليش أخ يقال له املهذب، ينكر على أخيه أيب ابن 

عوة للمهذب، فلما عمل السكر يف املهذب، حدثه ابن هطال اجليش قيامه البن هطال، وإكرامه، فعمل ابن هطال د
إن قمت معك وملكتك وأخرجت أخاك أبا اجليش، ما تعطيين؟ فبذل املهذب له اإلقطاعات اجلليلة، : وقال له

واملبالغة يف اإلكرام، فطلب ابن هطال خطه بذلك، فكتبه املهذب، وأصبح ابن هطال، فاجتمع بأيب اجليش وعرفه 
قد رغبين وكتب خطه يل، وأخرج اخلط، فأمر أبو اجليش بالقبض : ملهذب يسعى يف أخذ امللك منه، وقالأن أخاه ا

على أخيه املهذب، مث قتله، وبعد ذلك بقليل مات أبو اجليش وله أخ صغري يقال له أبو حممد، فطلبه ابن هطال من 
أفتصل أنت بامللك، فاستوىل ابن هطال على ولدي غري ما يصلح، : وقالت. أمه ليجعله يف امللك، فلم تسلمه إليه

عمان، وأساء السرية، وبلغ ذلك امللك أبا كاليجار، فأعظمه وأرسل جيشاً إىل عمان، وخرجت الناس عن طاعة 
  .علي بن هطال، فقتله خادم له وفراش واستفر األمر أليب حممد بن أيب القاسم بن مكرم يف هذه السنة

ثاب النمريي صاحب الرقة، وسروج، وحران، وفيها تويف أبو نصر موسكان، ويف هذه السنة تويف شبيب بن و
كاتب إنشاء مسعود، وولده حممود بن سبكتكني، وكان من الكتاب املفلقني مث دخلت سنة اثنتني وثالثني وأربعمائة 

ابين ميكائيل بن  ابتداء الدولة السلجوقية وسياقة أخبارهم متتابعة يف هذه السنة توطد ملك طغريل بك وأخيه داود
سلجوق ابن دقاق، وكان جدهم دقاق رجالً شهماً من مقدمي األتراك، وولد له سلجوق، فانتشأ وظهرت عليه 

إمارات النجابة، فقدمه يبغو ملك الترك إذ ذاك، وقوى أمره وصار له مجاعة كثرية، فتغري يبغو عليه، فخاف 
فر إىل دار اإلسالم، وذلك ملا قدره اهللا تعاىل من سعادته سلجوق منه فسار جبماعته وبكل من يطيعه من دار الك

وصار يغزو  -جبيم مفتوحة ونون ساكنة ودال مهملة  -وسعادة ولده، وأقام بنواحي جند، وهي بليدة وراء خبارى 
وتويف سلجوق جبند وعمره مائة وسبع . أرسالن، وميكائيل، وموسى: الترك الكفار، وكان لسلجوق من األوالد

وبقي أوالده على ما كان عليه أبوهم من غزو كفار الترك، فقتل ميكائيل يف الغزاة شهيداً، وخلف من  سنني،
األوالد يبغو، وطغريل بك، وجغروبك داود، مث ارحتلوا ونزلوا على فرسخني من خبارى، فأساء أمري خبارى 

وأخيه داود أن ال جيتمعا عند جوارهم، فالتجأوا إىل بغراخان ملك تركستان، واستقر األمر بني طغريل بك 
بغراخان، بل إذا حضر أحدمها أقام اآلخر يف البيوت، خوفاً من الغدر هبما، واجتهد بغراخان على اجتماعهما عنده 

فلم يفعال، فقبض على طغريل بك، وأرسل عسكراً إىل أخيه داود، فاقتتلوا فاهنزم عسكر بغراخان، وكثر القتل 
طغريل بك وخلصه من األسر، مث عادا إىل جند وأقاما هبا حىت انقرضت الدولة  فيهم، وقصد داود موضع أخيه

السامانية، وملك أيلك خان خبارا، فعظم عنده حمل أرسالن بن سلجوق، مث سار أيلك خان عنها وبقي ببخارى علي 
  تكني، ومعه أرسالن بن سلجوق، حىت عرب حممود بن سبكتكني هنر جيحون

كني من خبارى، وأما أرسالن ومجاعته فإهنم دخلوا املفازة والرمل، واجتمعوا عن وقصد خبارى، فهرب علي ت
السلطان حممود، فكاتب السلطان حممود أرسالن واستماله ورغبه، فقدم أرسالن بن سلجوق عليه فقبضه السلطان 

أرسالن املذكور  حممود يف احلال، وكب خركاواته، وأشار أرسالن اجلاذب على حممود أن يغرق السلجوقية، مجاعة



يف هنر جيحون، فأىب، فأشار بقطع إهباماهتم حبيث ال يقدرون على رمي النشاب، فلم يقبل حممود ذلك، وأمر هبم 
فعربا هنر جيحون وفرقهم يف نواحي خراسان إىل أصفهان، ووضع عليهم اخلراج، فجارت العمال عليهم، وامتدت 

وجرى بينهم وبني عالء الدولة بن : مجاعة عن خراسان إىل أصفهاناأليدي إىل أمواهلم، وأوالدهم، فانفصل منهم 
كانوا مجاعة أرسالن بن سلجوق، وبقي امسهم هناك الترك العرية، : كاكويه حرب، مث ساروا إىل أذربيجان، وهؤالء

 وبذلك مسى كل مجاعتهم، وسار طغريل بك وأخواه داود ويبغو من خراسان إىل خبارى، فسار علي تكني بعسكره
وأوقع هبم، وقتل عدة كثرية من مجائعهم فأجلأهتم الضرورة إىل العود إىل خراسان، فعربا هنر جيحون، وخيموا بظاهر 

خوارزم، سنة ست وعشرين وأربعمائة، واتفقوا مع خوارزمشاه هرون بن الطيطاش وعاهدهم مث غدر هبم 
د أب السلطان حممود جيشاً فهزمهم، خوارزمشاه وكبسهم، فأكثر خوارزم إىل جهة مرو، فأرسل إليهم مسعو

وجرى بني عسكر مسعود منازعة على الغنيمة، وأدت إىل قتال بينهم، وأشار داود بالعود إىل جهة العسكر، فعادوا 
فوجدوا االختالف والقتال بينهم، فأوقع السلجوقية بعسكر مسعود وهزموهم، وأكثروا القتل فبهم واستردوا ما 

هيبتهم من قلوب عسكر مسعود، فكاتبهم السلطان مسعود واستماهلم، فأرسلوا إليه  كان أخذوه منهم، ومتكنت
يظهرون الطاعة ويسألونه أن يطلق عمه أرسالن بن سلجوق، الذي قبضه السلطان حممود، فأحضر مسعود أرسالن 

هزموا عسكر املذكور إىل عنده ببلخ، فطلبهم ليحضروا فامتنعوا، فأعاده إىل حمبسه، وعادت احلرب بينهم، و
مسعود مرة بعد أخرى، وقوى أمرهم واستولوا على غالب خراسان، وفرقوا النواب يف النواحي، وخطب لطغريل 

بك يف نيسابور، وسار داود إىل هراة، وهرب عساكر مسعود وتقدموا من خراسان إىل غزنة، وأعلموا مسعود 
هم إىل خراسان، وبقي كل ماتبع السلجوقية إىل بتفاقم احلال، فسار مسعود جبميع عساكره وقيوله من غزنة الي

مكان، ساروا عنه إىل غريه، وطال البيكار على عسكر مسعود، وقلت األقوات عليهم، وآخر ذلك أن السلجوقية 
ساروا إىل الربية، فتبعهم مسعود بتلك العساكر العظيمة مرحلتني، فضجرت العساكر من طول البيكار، وكان 

ثالث سنني يف البيكار، ونزل العسكر مبنزلة قليلة املياه، وكان الزمان حاراً، فجرى بينهم لعسكر خراسان إذ ذاك 
الفنت بسبب املاء، ومشى بعض العسكر إىل بعض يف التخلي عن مسعود، ووقع بينهم اخلالف، فعادت السلجوقية 

ىل منهزماً، وغنم السلجوقية عليهم فاهنزمت عساكر مسعود أقبح هزمية، وثبت السلطان مسعود يف مجع قليل، مث و
منهم ما ال يدخل حتت اإلحصاء، وقسم داود ذلك على أصحابه وآثرهم على نفسه، وعاد السلجوقية إىل 

خراسان، فاستولوا عليها، وثبتت قدمهم خبراسان وخطب هلم على منابرها، وذلك يف أواخر سنة إحدى وثالثني 
  .تعاىلوأبعمائة، وسنذكر باقي أخبارهم إن شاء اهللا 

  قبض مسعود وقتله

وملا اهنزم عسكر مسعود من السلجوقية على ما ذكرنا، وهرب مسعود وعسكره عن خراسان إىل غزنة، فوصل 
إليها يف شوال سنة إحدى وثالثني و أربعمائة وقبض على مقدم عسكره شباوشي وعلى عدة من األمراء، وسري 

ن سلجوق، وكان مسري مودرد إىل بلخ يف هذه السنة، أعين سنة ولده مودود إىل بلخ لريد عنها داود بن ميكائيل ب
اثنتني وثالثني وأربعمائة، وسار مسعود إىل بالد اهلند ليشيت هبا على عادة والده، وعرب سيحون فنهب أنوشتكني 

وبقي  أحد قواد عسكره بعض اخلزاين، واجتمع إليه مجع، وألزم حممداً أخا مسعود بالقيام باألمر، فقام على كره،
مسمعود يف مجاعة من العسكر، والتقى الفريقان يف منتصف ربيع اآلخر من سنة اثنتني وثالثني وأربعمائة، واقتتلوا 

أشد قتال فاهنزم مسعود ومجاعته، وحتصن مسعود يف رباط، فحصروه، فخرج إليهم فأرسله أخوه حممد إىل قلعة 
يانته، وملا استقر حممد بن حممود يف إشبكتكني يف امللك كيدي، ومحل مع مسعود أهله وأوالده وأمر بإكرامه وص



فوض مر دولته إىل ولده أمحد، وكان فيه خبط وهوج، فقتل عمه مسعود بن حممود يف قلعة كيدي بغري علم أبيه، 
وملا علم أبوه حممد بذلك شق عليه وساء ذلك، وكان السلطان مسعود كثري الصدقة، تصدق مرة يف رمضان بألف 

م، وكان كثري اإلحسان إىل العلماء، فقصدوه وصنفوا له التصانيف الكثرية، وكان يكتب خطاً حسناً، ألف دره
وكان ملكه عظيماً فسيحاً، ملك أصفهان والري وطربستان وجرجان وخراسان وخوارزم وبالد الران وكرمان 

  .وأطاعه أهل الرب والبحر. والسند والرخج وغزنة وبالد الغور.وسجستان 
دود بن مسعود وقتله عمه حممداً ملا قتل مسعود، كان ابنه مودود بن مسعود خبراسان يف حرب ملك مو

السلجوقية، فلما بلغه خرب قتل أبيه مسعود، عاد جمداً بعساكره إىل خزنة، ووقع القتال بينه وبني عمه حممد، فاهنزم 
ب اخلزائن، و أقام حممد املذكور، حممد وعسكره وقبض عليه مودود وعلى ولده أمحد، وعلى أنوشتكني الذي هن

وكان أنوشتكني خصياً وأصله من بلخ، فقتلهم وقتل مجيع أوالد عمه حممد، خال عبد الرحيم، وكذلك قتل كل من 
دخل يف القبض على والده مسعود، ودخل مودود إىل غزنة يف ثالث عشرين شعبان من هذه السنة، واستقر األمر 

  .ة، وثبتت قدمه يف امللك، وراسله ملك الترك مبا وراء النهر باالنقياد واملتابعة لهملودود بغزنة، وسلك حسن السري
  .ويف هذه السنة تويف املظفر حممد بن احلسن بن أمحد املروزي بشهر زور

مث دخلت سنة ثالث وثالثني وأربعمائة فيها يف احملرم تويف عالء الدولة أبو جعفر بن شهريار، املعروف بابن كاكويه، 
كان شجاعاً ذا رأي، وقام بأصفهان بعده ابنه ظهري الدين أبو منصور فرامرز، وهو أكرب أوالده، سار ولده و

  .كرشاسف بن عالء الدولة إىل مهذان، فأقام هبا و أخذها لنفسه
  .ويف هذه السنة ملك السلطان طغريل بك جرجان وطربستان

ي أهل دمشق باخلروج عن طاعة الدزبري، فخرجوا عليه غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة أمر املستنصر العلو
وسار الدزبري إىل محاة، فعصي عليه أهلها، فكاتب مقلد بن منقذ الكفرطايب، فحضر إليه يف حنو ألفي رجل من 

كفر طاب، واحتمى به وسار عن محاة إىل حلب فدخلها وأقام هبا مدة، وتويف الدزبري يف منتصف مجادى اآلخرة 
. ة، وقد تقدم ذكر وفاته يف سنة اثنتني وأربعمائة، وكان الدزبري يلقب بأمري اجليوش، وامسه أنوشتكنيمن هذه السن
هذه السنة إىل  -بكسر الدال املهملة والباء املوحدة وبينهما زاء منقوطة ساكنة ويف االخر راء مهملة  -والد زبري 

سد أمر الشام وزال النظام وطمعت العرب، وخرجوا دزبر بن رويتم الديلمي، وملا مات الدزبري يف هذه السنة ف
يف نواحي الشام، فخرج صاحب الرحبة أبو علوان مثال، ولقبه معز الدولة بن صاحل بن مرداس الكاليب وسار إىل 

حلب وملكها، وعاد حسان بن مفرج الطائي فاستوىل على فلسطني، وقد تقدم ذكر مسريه إىل قسطنطينية وعوده 
  .عشرين وأربعمائةيف سنة اثنتنب و

وفيها تويف أبو منصور . وفيها سري امللك أبو كاليجار من فارس عسكراً إىل عمان، فملكوا أصحاب مدينة عمان
هبرام امللقب بالعادل، وزير امللك أيب كاليجار، ومولده سنة ست وستني وثالمثائة، وكان حسن السرية، وبىن دار 

  .ف جملدالكتب بفريوز آباد، وجعل فيها سبعة آال

مث دخلت سنة أربع وثالثني وأربعمائة فيها ملك السلطان طغريل بك خوارزم، وكانت خوارزم من مجلة مملكة 
حممود بن سبكتكني، مث صارت مسعود ابنه ونائبه فيها الطيطاش حاجب أبيه حممود، ومات الطيطاش فوالها 

قتله مجاعة من غلمانه عند خروجه إىل الصيد،  مسعود ابنه هارون بن الطيطاش، ولقبه خوارزمشاه، مث قتل هرون،
فاستوىل على البلد رجل يقال له عبد اجلبار، مث وثب غلمان هارون على عبد اجلبار فقتلوه، وولوا البلد إمساعيل بن 
الطيطاش أخا هارون، فسار شاه ملك بن علي، وكان ملك بعض أطراف تلك البالد فاستوىل على خوارزم، وهزم 



ا، مث سار طغريل بك إىل خوارزم فاستوىل عليها، واهنزم شاه ملك عنها، واستقرت يف ملك طغريل بك إمساعيل عنه
  .يف هذه السنة، مث سار طغريل بك ستوىل على اجلبل يف هذه السنة أيضاً

وكانت الوحشة بني القائم وجالل الدولة يف هذه السنة ملا افتتحت اجلوايل يف احملرم ببغداد، أخذها جالل الدولة، 
العادة أن حتمل إىل اخللفاء، ال يعارضهم فيها امللوك، فأرسل القائم إىل جالل الدولة يف ذلك مع أيب احلسن 

  .املاوردي، فلم يلتفت جالل الدولة إليه، فعزم القائم على مفارقة بغداد، فلم يتم له ذلك
كان يشبه احلاكم خليفة مصر، غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة يف رجب، خرج مبصر رجل امسه سكني، و

هذا احلاكم، : فادعى أنه احلاكم، واتبعه مجاعة يعتقدون رجعة احلاكم، وقصدوا دار اخلليفة وقت اخللوة وقالوا
  .فارتاع من كان بالباب يف ذلك الوقت، مث ارتابوا به فقبضوا على سكني، وصلب مع أصحابه

  .مث دخلت سنة مخس وثالثني وأربعمائة
الدولة ويف هذه السنة يف شعبان تويف جالل الدولة أبو طاهر بن هباء الدولة بن عضد الدولة بن ركن وفاة جالل 

الدولة بن بويه ببغداد، وكان مرضه ورماً يف كبده، وكان مولده سنة ثالث ومثانني وثالمثائة، وملكه ببغداد ست 
العزيز أبو بكر منصور بواسط، فكاتبه اجلند عشرة سنة وأحد عشر شهراً، وملا مات جالل الدولة كان ابنه امللك 

فيما حيمله إليهم، فلم ينتظم له أمر، فسار يطلب النجدة، وقصد امللوك مثل قرواش وأيب الشوك، فلم ينجده أحد، 
فقصد نصر الدولة بن مرران وتويف عنده مبيا فارقني، سنة إحدى وأربعني وأربعمائة، فلما مل ينتظم البن جالل 

كاتب امللك أبو كاليجار عسكر بغداد، فاستقر األمر أليب كاليجار ابن سلطان الدولة بن هباء الدولة بن  الدولة أمر،
  .عضد الدرلة ابن ركن الدولة ابن بويه، وخطبوا له ببغداد يف صفر سنة ست وثالثني وأربعمائة

مودود بن مسعود بن حممود غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة، أعين سنة مخس وثالثني وأربعمائة فتح عسكر 
عدة حصون، من بالد اهلند، وفيها أسلم من الترك مخسة آالف خركاة، وتفرقوا يف بالد اإلسالم، ومل يتأخر عن 

ويف هذه السنة ترك شرف الدولة ملك الترك لنفسه بالد . اإلسالم سوى اخلطا والتتر وهم بنواحي الصني
 كثرياً من بالد الترك، وأعطي أخاه بغراخان أطرار وأسبيجاب، بالساغون، وكاشغر، وأعطى أخاه أرسالن تكني

وأعطى عمه طغان فرغانة بأسرها، وأعطى علي تكني خبارى ومسر قند، وغريمها، وقنع شرف الدولة املذكور من 
  .أهله املذكورين بالطاعة له

لقائم العباسي خليفة بغداد، ويف هذه السنة قطع املعز بن باديس بإفريقية خطبة العلويني خلفاء مصر، وخطب ل
  .ووصلت إليه من القائم اخللع واألعالم على طريق القسطنطينية يف البحر

مث دخلت سنة ست وثالثني وأربعمائة فيها خطب للملك أيب كاليجار يف صفر ببغداد، وخطب له أيضاً أبو الشوك 
سار امللك أبو كاليجار إىل بغداد ودخلها يف ببالده، ودبيس بن مرثد ببالده، ونصر الدولة بن مروان بديار بكر، و

  .رمضان من هذه السنة، وزينت بغداد لقدومه
وفيها أمر امللك أبو كاليجار ببناء سور مدينة شرياز، فبين وأحكم بناؤه، ودوره اثنا عشر ألف ذراع، يف ارتفاع 

  .مثانية أذرع، وله أحد عشر باباً، وفرغ منه يف سنة أربعني وأربعمائة
ا تويف الشريف املرتضي أبو القاسم أخو الشريف الرضي، ومولده سنة مخس ومخسني وثالمثائة وويل نقابة وفيه

  .العلويني بعده عدنان ابن أخيه الرضي
. وفيها تويف القاضي أبو عبد اهللا احلسني الصيمري شيخ أصحاب أيب حنيفة، ومولده سنة إحدى ومخسني وثالمثائة

  .د ابن علي البصري املعتزيل صاحب التصانيف املشهورةوفيها تويف أبو احلسني حمم



فيها أرسل السلطان طغرلبك أخاه إبراهيم ينال بن ميكائيل، فاستوىل على . مث دخلت سنة سبع وثالثني وأربعمائة
مهذان وأخذها من كرشاسف بن عالء الدولة ابن كاكويه، واستوىل على الدينور وأخذها من أيب الشوك، مث استوىل 

  .الصيمرة على
ويف هذه السنة تويف أبو الشوك، وامسه فارس بن حممد بن عنان، بقلعة السريوان، وملا تويف غدر األكراد بابنه 

وفيها قتل عيسى بن موسى اهلمذاين صاحب أربل، قتله ابنا . سعدي، وصاروا مع مهلهل بن حممد أخي أيب الشوك
سالر بن موسى قد نزل على قرواش صاحب املوصل لوحشة أخ له وملكا قلعة أربل، وكان لعيسى أخ آخر امسه 

كانت بني سالر وأخيه عيسى، فلما بلغه قتل أخيه سار قرواش إىل أربل ومعه سالر فملكها وتسلمها سالر، وعاد 
  .قرواش إىل املوصل

مروان الكردي،  وفيها تويف أمحد بن يوسف املنازي وزر أليب نصر أمحد بن. وفيها وقع الوباء يف اخليل وعم البالد
صاحب ديار بكر، وترسل إىل القسطنطينية، وكان من أعيان الفضالء والشعراء، ومجع املنازي املذكور، كتباً كثرية 
وأوقفها على جامع ميافارقني وجامع آمد، وهي إىل قريب كانت موجودة خبزائن اجلامعني، وكان قد اجتاز يف بعض 

  :فيه أسفاره بوادي بزاعا، فأعجبه حسنه فقال
  وقاه مضاعف النبت العميم... وقانا لفحة الرمضاء واد 

  حنو املرضعات على الفطيم... نزلنا دوحه فحنا علينا 
  ألذ من املدامة للندمي... وأرشفنا على ظمأ زالال 

  فيلمس جانب العقد النظيم... تروع حصاه حالية العذارى 
  .ي غري مناز كرد اليت من عمال خالطواملنازي منسوب إىل مناز جهر، مدينة عند خرتربت، وه

مث دخلت سنة مثان وثالثني وأربعمائة فيها ملك مهلهل بن حممد عنان أخو أيب الشوك قرميسني والدينور بعد ما 
ويف هذه السنة تويف عبد اهللا بن يوسف اجلويين والد إمام . كان قد استوىل عليهما أخو طغرلبك على ما تقدم ذكره

ويين إماماً يف الشافعية، تفقه على أيب الطيب سهل بن حممد الصعلوكي، وهو صاحب وجه يف احلرمني، وكان اجل
  .املذهب، وكان عاملاً أيضاً باألدب وغريه من العلوم، وهو من بين ستبس، بطن من طي

ا من مث دخلت سنة تسع وثالثني وأربعمائة يف هذه السنة استوىل عسكر امللك أيب كاليجار على البطيحة، وأخذوه
وفيها كان بالعراق غالء عظيم، حىت أكل الناس امليتة، . صاحبها أيب نصر بن اهليثم، وهرب ابن اهليثم إىل زبرب

وفيها تويف عبد الواحد بن حممد املعروف باملطرز الشاعر، وأبو اخلطاب الشبلي . وببغداد حىت خلت األسواق
ض على أخيه عمر بن قدرخان يوسف، وماتا مجيعاً وفيها مات بغراخان حممد بن قدرخان يوسف، وقب. الشاعر

مسمومني يف هذه السنة، وكان قد ملك عمر املذكور يف سنة ثالث وعشرين وأربعمائة حسبما تقدم، فسار مشس 
وتويف طفقاج سنة اثنتني . امللك طفقاج خان أبو إسحاق إبراهيم بن نصر أيلك خان من مسرقند، وملك بالدمها

  .وستني وأربعمائة
  . دخلت سنة أربعني وأربعمائةمث

موت أيب كاليجار وملك ابنه امللك الرحيم يف هذه السنة تويف امللك أبو كاليجار املرزبان بن سلطان الدولة ابن هباء 
الدولة ابن عضد الدولة ابن ركن الدولة ابن بويه، يف رابع مجادى األوىل مبدينة جناب من كرمان، وكان قد سار إىل 

خلروج عامله هبرام الديلمي عن طاعته، ومرض من قصر جماشع، ومت سايراً، وقويت به احلمى وضعف بالد كرمان، 
عن الركوب، فركب يف حمفة، فتويف يف جناب، وكان عمره أربعني سنة وشهوراً، وكان ملكه العراق أربع سنني 



عه ولده أبو منصور فالستون بن وكان م. وشهرين، وملا تويف هنبت األتراك اخلزائن والسالح والدواب من العسكر
وملا وصل خرب وفاة أيب كاليجار إىل بغداد وهبا ولده امللك الرحيم أبو نصر . أيب كاليجار فعاد إىل شرياز وملكها

خسره فريوز بن أيب كاليجار، مجع اجلند واستحلفهم واستوىل على بغداد، مث أرسل امللك الرحيم عسكراً إىل 
أيب منصور فال ستون، وعلى والدته يف شوال هذه السنة، وخطب للملك الرحيم شرياز، فقبضوا على أخيه 

بشرياز، مث سار امللك الرحيم من بغداد إىل خوزستان، فلقيه من هبا من اجلند وأطاعوه، ومن مجلتهم كرشاسف بن 
ل أخو طغريل بك عالء الدولة صاحب مهذان، فإنه كان قد قدم إىل امللك أيب كاليجار ملا أخذ منه إبراهيم ينا

  .مهذان
  غري ذلك من احلوادث

يف هذه السنة تويف حممد بن حممد بن غيالن البزار وهو راوي األحاديث املعروفة بالغيالنيات اليت أخرجها 
  .الدارقطين، وهي من أعلى احلديث وأحسنه

خلص من االعتقال،  مث دخلت سنة إحدى وأربعني وأربعمائة فيها مجع فالستون بن أيب كاليجار مجعاً بعد أن
واستوىل على بالد فارس، وفيها جرى بني طغرلبك وأخيه إبراهيم ينال وحشة أدت إىل قتال بينهما، فاهنزم إبراهيم 

وفيها أرسل ملك الروم إىل السلطان طغرلبك هدية . ينال وعصي بقلعة سرماح، فحصره هبا طغرلبك واستنزله قهراً
ليها، وعمر مسجد القسطنطينية، وأقام فيه الصالة واخلطبة لطغرلبك، ودانت عظيمة، وطلب منه املعاهدة فأجابه إ

  .وفيها أفرج السلطان طغرلبك عن أخيه ينال وتركه معه. الناس له ومتكن ملكه وثبت
وفاة مودود يف هذه السنة يف رجب تويف أبو الفتح مودود بن مسعود بن حممود بن سبكتكني صاحب غزنة، وعمره 

ة، وملك تسع سنني وعشرة أشهر، وكان موته بغزنة، واستقر يف امللك بعده عمه عبد الرشيد بن تسع وعشرون سن
حممود بن سبكتكني، وكان مودود قد حبس عمه املذكور، فخرج موته واستقر يف امللك ولقب مشس دين اهللا سيف 

  .الدولة
العدل وحسن السرية، وملا قرر قواعدها  غري ذلك فيها سار الباسريي كبري األتراك ببغداد، وملك األنبار، وأظهر

وفيها ملك عسكر خليفة مصر العلوي مدينة حلب، وأخذوها من مثال بن صاحل بن مرداس الكاليب . عاد إىل بغداد
وفيها وقعت الفتنة ببغداد بني السنية والشيعة، وعظم األمر حىت . على ما قدمنا ذكره يف سنة اثنتني وأربعمائة

ع أهل الكرخ يف بناء سور عليهم حميطاً بالكرخ، وشرع السنية من القالبني ومن جيري بطلت األسواق؛ وشر
جمراهم يف بناء سور على سوق القالبني، وكان األذان بأماكن الشيعة حبي على خري العمل، وبأماكن السنية الصالة 

  .وفيها تويف أبو بكر منصور بن جالل الدولة، وله شعر حسن. خري من النوم
نة اثنتني وأربعني وأربعمائة يف هذه السنة سار السلطان طغرلبك من خراسان، وحاصر أصفهان، وهبا دخلت س

صاحبها أبو منصور بن عالء الدولة بن كاكومي به، وطال حماصرته قريب سنة، وأخذها باألمان ودخل السلطان 
  .له بالري من سالح ذخائر طغرلبك أصفهان يف احملرم سنة ثالث وأربعني، واستطاهبا ونقل إليها ما كان

حال قرواش مع أخيه وفيها استوىل أبو كامل بركة بن املقلد على أخيه قرواش بن املقلد، ومل يبق لقرواش مع أخيه 
  .املذكور تصرف يف اململكة، وغلب عليها أبو كامل املذكور ولقبه زعيم الدولة

  مسري العرب من جهة مصر إىل جهة إفريقية
  اديسوهزمية املعز بن ب



يف هذه السنة ملا قطع املعز بن باديس خطبة العلويني من إفريقية، وخطب للعباسيني، عظم ذلك على املستنصر 
العلوي، وأرسل إىل املعز بن باديس يف ذلك، فأغلظ ابن باديس يف اجلواب، وكان وزير املستنصر احلسن بن علي 

غبة ورياح، ومها قبيلتان من العرب، وكان بينهم حرب اليازوري، ويازور من أعمال الرملة، فاتفقا على إرسال ز
فأصلح املستنصر بينهم، وجهزهم باألموال، فساروا واستولوا على برقة، فسار إليهم املعز بن باديس فهزموه 

ا مث مجع املعز م. وساروا إىل إفريقية، وقطعوا األشجار وحصروا املدن ونزل بأهل إفريقية من البالء ما مل يعهدوا مثله
مث مجع املعز وخرج إليهم . يزيد على ثالثني ألف فارس والتقى معهم فهزموه أيضاً، ودخل املعز القريوان مهزوماً

والتقوا وجرى بينهم قتال عظيم، مث اهنزمت عساكر املعز وكثر القتل فيهم، واهنزم املعز ووصلت العرب إىل 
البالد وينهبوهنا إىل سنة تسع وأربعني وأربعمائة، وانتقل  القريوان، ونزلوا مبصلى القريوان، وأقام العرب حياصرون

  .املعز إىل املهدية يف رمضان سنة تسع وأربعني وأربعمائة، وهنبت العرب القريوان
غري ذلك من احلوادث فيها سار مهلهل بن حممد بن عنان أخو أيب الشوك إىل السلطان طغرلبك، فأحسن إليه 

لتها السريوان، ودقوقا وشهرزور، والصامغان، وكان سرحاب بن حممد أخو طغرلبك وأقره على بالده، ومن مج
  .مهلهل حمبوساً عند طغرلبك، فأطلقه ألخيه مهلهل

فيها كانت الفتنة بني السنية والشيعة ببغداد، وعظم األمر، وأحرق ضريح . مث دخلت سنة ثالث وأربعني وأربعمائة
بين بويه، ومجيع الترب اليت حواليها، ووقع النهب، وقصد أهل قرب موسى بن جعفر، وقرب زبيدة، وقبور ملوك 

الكرخ إىل خان احلنفيني، وقتلوا مدرس احلنفيني أبا سعيد السرخسي، وأحرقوا اخلان ودور الفقهاء، مث صارت 
  .الفتنة إىل اجلانب الشرقي فاقتتل أهل باب الطاق وسوق حيىي واألساكفة

يف هذه السنة تويف بركة بن املقلد بن املسيب بتكريت، واجتمع العرب وكرباء وفاة زعيم الدولة بركة بن املقلد و
الدولة على إقامة ابن أخيه قريش بن بدران بن املقلد، وكان بدران بن املقلد املذكور صاحب نصيبني، مث صارت 

رواتبه، فلما توىل لقريش املذكور بعده، وكان قرواش حتت االعتقال منذ اعتقله أخوه بركة مع القيام بوظائفه و
  .قريش نقل عمه قرواشاً إىل قلعة اجلراحية من أعمال املوصل، فاعتقله هبا

غري ذلك من احلوادث فيها وقت العصر ظهر ببغداد سكب له ذؤابة، غلب نوره على الشمس، وسار سرياً بطيئاً، 
وفيها . ن أصفهان إىل الريوفيها عاد طغرلبك ع. وفيها وصل رسول طغرلبك إىل اخلليفة باهلدايا. مث انقض

  .كرشاسف بن عالء الدولة بن كاكويه باألهواز، وكان قد استخلفه هبا أبو منصور بن أيب كاليجار
مث دخلت سنة أربع وأربعني وأربعمائة قتل عبد الرشيد يف هذه السنة قتل عبد الرشيد بن حممود بن سبكتكني 

دود بن مسعود، فأقره عبد الرشيد وقدمه، فطمع يف امللك صاحب غزنة، قتله احلاجب طغريل، وكان حاجباً ملو
وخرج على عبد الرشيد املذكور، فاحنصر عبد الرشيد بقلعة غزنة، وحصره طغريل حىت سلمه أهل القلعة، فقتله 

طغريل وتزوج ببنت السلطان مسعود كرهاً، مث اتفقت كرباء الدولة ووثبوا على طغريل فقتلوه، وأقاموا فرخزاد بن 
ود ابن حممود بن سبكتكني، وكان حمبوساً يف بعض القالع فأحضر وبويع له، وقام بتدبر األمر بني يديه خرخري، مسع

  .وكان أمرياً على األعمال اهلندية، فقدم وتتبع كل من كان أعان على قتل عبد الرشيد فقتله
املقلد ابن املسيب العقيلي، الذي  وفاة قرواش يف هذه السنة مستهل رجب، تويف معتمد الدولة أبو منيع قرواش بن

كان صاحب املوصل، حمبوساً بقلعة اجلراحية من أعمال املوصل، ومحل فدفن بتل توبة من مدينة نينوى شرقي 
املوصل، وقيل إن ابن أخيه قريش بن بدران املذكور، أحضر عمه قرواشاً املذكور من احلبس إىل جملسه وقتله فيه، 

  :وله شعر حسن فمنهوكان قرواش من ذوي العقل 



  صدأ القلوب وصيقل األحرار... هللا در النائبات فإهنا 
  سيفاً وأطلق صرفهن عراري... ما كنت إال زبرة فطبعتين 

وأي شيء عندنا جتيزه الشريعة، : فقال. إن الشريعة حترم هذا: ومجع قرواش املذكور بني أختني يف نكاحه، فقيل له
  .ستة قتلتهم من البادية، وأما احلاضرة فال يعبأ اهللا هبم ما برقبيت غري مخسة أو. وقال مرة

غري ذلك من احلوادث فيها قبض على أيب هشام بن مخيس بن معن صاحب تكريت، أخوه عيسى ابن مخيس، 
وفيها يف حوادث هذه السنة زلزلت خورستان وغريها زالزل كثرية، وكان معظمها . وسجنه واستوىل على تكريت

ن ذلك جبل كبري قريب من أرجان، وظهر وسطه درجة باآلجر واجلص، فتعجب الناس من بأرجان، فانفرج م
ذلك، وكذلك كانت الزالزل خبراسان وكان أشدها ببيهق، وخرب سور قصبة بيهق، وبقي خراباً حىت عمره نظام 

  .مث عمره جمد امللك البالساين. امللك يف سنة أربع وستني وأربعمائة، مث خربه أرسالن أرغو
يف هذه السنة كانت الفتنة ببغداد بني السنية والشيعة، وأعادت الشيعة اآلذان حبي على خري العمل، وكتبوا يف و

  .مساجدهم حممد وعلي خري البشر
مث دخلت سنة مخس وأربعني وأربعمائة فيها عماد أبو منصور فالستون ابن امللك أيب كاليجار، واستوىل على شرياز 

د بن أيب كاليجار، وملا استقر أبو منصور يف شرياز خطب فيها للسلطان طغرلبك، وألخيه وأخذها من أخيه أيب سعي
مث دخلت سنة ست وأربعني وأربعمائة فيها سار طغرلبك إىل أذربيجان وقصد تربيز . امللك الرحيم، ولنفسه بعدمها

النواحي، وملا استقر له فأطاعه صاحبها وهشوذان وخطب له فيها ومحل إليه ما أرضاه، وذلك فعل أصحاب تلك 
أذربيجان على ما ذكرنا سار إىل أرمينية وقصد مالزكرد وهي للروم، وحصرها فلم ميلكها، وعرب إىل الروم وغزا 

  .يف الروم وهنب وقتل وأثر فيهم آثاراً عظيمة

  .غري ذلك ويف هذة السنة حصلت الوحشة بني البساسريي واخلليفة القائم
وأربعمائة فيها قتل األمري أبو حرب سليمان بن نصر الدولة بن مروان، صاحب مث دخلت سنة سبع وأربعني 

  .اجلزيرة، قتله عبيد اهللا بن أيب طاهر البشنوي الكردي غيلة
غري ذلك فيها ثارت مجاعة من السنية ببغداد، وقصدوا دار اخلالفة، وطلبوا أن يؤذن هلم أن يأمروا باملعروف وينهوا 

زاد شرهم، مث استأذنوا يف هنب دور البساسريي وكان غائباً يف واسط، فأذن هلم اخلليفة عن املنكر، فأذن هلم، و
بذلك، فقصدوا دور البساسريي وهنبوا وأحرقوها، وأرسل اخلليفة إىل امللك الرحيم يأمره بإبعاد البساسريي، فأبعده 

  .رثد ملصاهرة بينهماوقدم امللك الرحيم من واسط إىل بغداد، وسار البساسريي إىل جهة دبيس بن م
اخلطبة يف بغداد لطغرلبك فيها سار طغرلبك حىت نزل حلوان، فعظم اإلرجاف ببغداد، وأرسل قواد بغداد يبذلون 
له الطاعة واخلطبة، فأجاهبم طغرلبك إىل ذلك، وتقدم اخلليفة القائم بذلك، فخطب له جبوامع بغداد لثمان بقني من 

واستأذن يف دخول بغداد، فتوجهت إليه الرسل فحلفوه للخليفة القائم  رمضان هذه السنة، مث أرسل طغرلبك
  .وللملك الرحيم، فحلف هلما، وسار طغرلبك فدخل بغداد ونزل بباب الشماسية

وثوب العامة بعسكر طغرلبك والقبض على امللك الرحيم وملا وصل طغرلبك إىل بغداد دخل عسكره يتحوجون، 
وشة، وثارت أهل تلك احمللة على من فيها من الغز عسكر طغرلبك وهنبوهم، فجرى بني بعضهم وبني السوقية ه

ثارت الفتنة بينهم ببغداد وخرجت العامة إىل وطاقات طغرلبك، فركب عسكره وتقاتلوا، فاهنزمت العامة، وأرسل 
، فال غناء عن إن كان هذا من امللك الرحيم فهو ال يقدر على احلضور إلينا، وإن كان برئا من هذا: طغرلبك يقول

حضوره، فأرسل اخلليفة القائم إىل امللك الرحيم أن خيرج هو وكبار القواد، وهم يف أمان اخلليفة وذمامه، فخرجوا 



إىل طغرلبك فقبض على امللك الرحيم وعلى القواد الذين صحبته، فعظم ذلك على اخلليفة القائم، وأرسل إىل 
االلتفات إىل أمانه، فأفرج طغرلبك عن بعض القواد، واستمر طغرلبك يف أمرهم، وشكا من عدم حرمته وعدم 

بالباقني وبامللك الرحيم يف االعتقال، وهذا امللك الرحيم آخر من استوىل على العراق من ملوك بين بويه، وكان 
عمه عضد  أول من استوىل منهم على العراق وبغداد معز الدولة أمحد بن بويه، مث ابنه خبتيار بن معز الدولة، مث ابن

الدولة، مث فناخسرو ابن ركن الدولة بن بويه، مث ابنه صمصام الدولة بن كاليجار املرزبان بن عضد الدولة، مث أخوه 
شرف الدولة شيزريك بن عضد الدولة، مث أخوه هباء الدولة أبو نصر بن عضد الدولة، مث ابنه سلطان الدولة أبو 

ابن هباء الدولة، مث أخوه جالل الدولة أبو طاهر بن هباء الدولة، مث ابن  شجاع بن هباء الدولة، مث أخوه شرف الدولة
أخيه أبو كاليجار املرزبان بن سلطان الدولة بن هباء الدولة، مث ابنه امللك الرحيم خسره فريوز ابن أيب كاليجار بن 

  .سلطان الدولة بن هباء الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه وهو آخرهم
 ذلك من احلوادث فيها وقعت الفتنة بني الشافعية واحلنابلة ببغداد، فأنكرت احلنابلة على الشافعية اجلهر غري

فيها تزوج اخلليفة القائم . بالبسملة، والقنوت يف الصبح، والترجيع يف األذان، مث دخلت سنة مثان وأربعني وأربعمائة
ملعز بن باديس، وبني عبيد ابنه متيم بن املعز باملهدية، وفيها وقعت حرب بني عبيد ا. ببنت داود أخي طغرلبك

  .فانتصرت عبيد متيم وقتلوا يف عبيد املعز وأخرجوهم من املهدية
ابتداء دولة امللثمني وامللثمون من عدة قبائل، ينتسبون إىل محري، وكان أول مسريهم من اليمن يف أيام أيب بكر 

ام، وانتقلوا إىل مصر، مث إىل املغرب مع موسى بن نصري، وتوجهوا مع الصديق رضي اهللا عنه، سريهم إىل جهة الش
طارق إىل طنجة، وأحبوا االنفراد فدخلوا الصحراء واستوطنوها إىل هذه الغاية، فلما كانت هذه السنة، توجه رجل 

ريوان يقال له عبد منهم امسه جوهر من قبيلة جدالة إىل إفريقية، طالباً احلج، فلما عاد استصحب معه فقيهاً من الق
  .اهللا بن ياسني الكزويل، ليعلم تلك القبائل دين اإلسالم، فإنه مل يبق فيهم غري الشهادتني والصالة يف بعضهم

فتوجه عبد اهللا بن ياسني مع جوهر حىت أتيا قبيلة ملتونة، وهي القبيلة اليت منها يوسف بن تاشفني أمري املسلمني، 
أما الصالة والصوم والزكاة فقريب، وأما قولكما من قتل يقتل، : سالم، فقالت ملتونةودعياها إىل العمل بشرائع اإل

  .ومن سرق يقطع، ومن زنا يرجم، فهذا أمر ال نلتزمه، اذهبا عنا
فمضى جوهر وعبد اهللا بن ياسني إىل جدالة قبيلة جوهر، فدعاهم عبد اهللا بن ياسني والقبائل اليت حوهلم إىل شرائع 

جيب عليكم قتال : ب أكثرهم، وامتنع أقلهم، فقال ابن ياسني للذين أجابوا إىل شرائع اإلسالمفأجا. اإلسالم
فقال . أنت األمري: أنت أمرينا فامتنع ابن ياسني وقال جلوهر: املخالفني لشرائع اإلسالم، فأقيموا لكم أمرياً، فقالوا

  .أخشى من تسلط قبيليت على الناس، ويكون وزر ذلك علي: جوهر
اتفقا على أيب بكر بن عمر رأس قبيلة ملتونة، فإنه سيد مطاع، ليلزم ملتونة قبيلته، فأتيا أبا بكر بن عمر وعرضا مث 

عليه ذلك فقبل، فعقد له البيعة، ومساه ابن ياسني أمري املسلمني، اجتمع إليه كل من حسن إسالمه، وحرضهم عبد 
وا من أهل البغي والفساد ومن مل جيب إىل شرائع اإلسالم حنو ألفي اهللا بن ياسني على اجلهاد، ومساهم املرابطني، فقتل

  .رجل، فدانت هلم قبائل الصحراء، وقويت شوكتهم، وتفقه منهم مجاعة على عبد اهللا بن ياسني
وملا استبد أبو بكر بن عمر وعبد اهللا بن ياسني باألمر، داخل جوهر احلسد، فأخذ يف إفساد األمر، فعقد له جملس 

ليه بالقتل لكونه شق العصا، وأراد حماربة أهل احلق، فصلى جوهر ركعتني، وأظهر السرور بالقتل طلباً وحكم ع
للقاء اهللا تعاىل، وقتلوه، مث جرى بني املرابطني وبني أهل السوس قتال، فقتل يف تلك احلرب عبد اهللا بن ياسني 

نتصر املرابطون واستولوا على سجلماسة وقتلوا الفقيه، مث سار املرابطون إىل سجلماسة واقتتلوا مع أهلها، فا



أصحاهبا، وملا ملك أبو بكر بن عمر سجلماسة استعمل عليها يوسف بن تاشفني اللمتوين، وهو من بين عم أيب بكر 
  .بن عمر، وذلك يف سنة ثالث ومخسني وأربعمائة

ن املرابطني إىل السوس، ففتح مث استخلف أبو بكر على سجلماسة ابن أخيه وبعث يوسف بن تاشفني ومعه جيش م
على يديه، كان يوسف بن تاشفني رجال ديناً حازماً جمرباً داهية، واستمر األمر كذلك إىل أن تويف أبو بكر بن عمر 

يف سنة اثنتني وستني وأربعمائة، فاجتمعت طوائف املرابطني على يوسف بن تاشفني وملكوه عليهم ولقبوه بأمري 
ملغرب وافتتحها حصناً حصناً، وكان غالبها لزناتة، مث إن يوسف قصد موضع مراكش، وهو املسلمني، مث سار إىل ا

قاع صفصف ال عمارة فيه فبىن فيه مدينة مراكش، واختذها مقراً ملكه، وملك البالد املتصلة باجملماز مثل سبتة 
انوا يتلثمون على عادة العرب، وطنجة وسال وغريها، وكثرت عساكره، ويقال للمرابطني امللثمني أيضاً، قيل إهنم ك

فلما ملكوا ضيقوا لثامهم، كأنه ليتميزوا به، وقيل بل إن قبيلة ملتونة خرجوا غائرين على عدو هلم، وألبسوا نساءهم 
لبس الرجال ولثموهن، فقصد بعض أعدائهم بيوهتم، فرأوا النساء ملثمني فظنوهن رجاال، فلم يقدموا عليهن، 

لك التاريخ فأوقعوا هبم، فتربكوا باللثام وجعلوه سنة من ذلك التاريخ، فقيل هلم واتفق وصول رجاهلم يف ذ
  .امللثمون

مسري طغرلبك عن بغداد ملا أقام طغرلبك ببغداد، ثقلت وطأة عسكره على الرعية إىل الغاية، فرحل طغرلبك عن 
ن مقامه ببغداد ثالثة عشر شهراً بغداد عاشر ذي القعدة من هذه السنة، أعين سنة مثان وأربعني وأربعمائة، وكا

  .وأياماً، مل يلق اخلليفة فيها، وتوجه طغرلبك إىل نصيبني، مث سار منها إىل ديار بكر اليت هي البن مروان
  .غري ذلك من احلوادث ويف هذه السنة تويف أمري الكاتب البيهقي، كان من رجال الدنيا

  ىل بغدادمث دخلت سنة تسع وأربعني وأربعمائة عود طغرلبك إ

فيها عاد طغرلبك إىل بغداد بعد أن استوىل على املوصل وأعماهلا، وسلمها إىل أخيه إبراهيم ينال، وملا قارب 
طغرلبك الفقص خرج لتلقيه كرباء بغداد، مثل عميد امللك وزير طغرلبك ببغداد، ورئيس الرؤساء، ودخل بغداد 

عليه الربدة على سرير عمال عن األرض حنو سبعة أذرع، وقصد االجتماع باخلليفة القائم، فجلس له اخلليفة و
وحضر طغرلبك يف مجاعته، وأحضر أعيان بغداد وكرباء العسكر، وذلك يوم السبت خلمس بقني من ذي القعدة 

إن اخلليفة : مث قال له رئيس الرؤساء. من هذه السنة، فقبل طغريل بك األرض، ويد اخلليفة، مث جلس على كرسي
ما واله اهللا تعاىل من بالده، ورد إليك مراعاة عباده، فاتق اهللا فيما والك، واعرف نعمته عليك،  قد والك مجيع

وخلع على طغريل بك وأعطى العهد، فقبل األرض ويد اخلليفة ثانياً وانصرف، مث بعث طغريل بك إىل اخلليفة 
  .ثياب وغريها مخسني ألف دينار، ومخسني مملوكاً من األتراك، ومعهم خيوهلم وسالحهم مع

غري ذلك فيها قبض املستنصر العلوي خليفة مصر على وزيره اليازوري، وهو احلسن بن عبد اهللا، وكان قاضياً يف 
وفيها تويف أبو العالء أمحد بن . الرملة على مذهب أيب حنيفة، مث توىل الوزارة، وملا قبض وجد له مكاتبات إىل بغداد

ومثانني سنة، ومولده سنة ثالث وستني وثالمثائة، وقيل ست وستني وثالمثائة، سليمان املعري األعمى وله حنو ست 
واختلف يف عماه، والصحيح أنه عمي يف صغره من اجلدري، وهو ابن ثالث سنني، وقيل ولد أعمى، وكان عاملاً 

علمائها، ومل يتلمذ لغوياً شاعراً، ودخل بغداد سنة تسع وتسعني وثالمثائة وأقام هبا سنة وسبعة أشهر، واستفاد من 
أبو العالء ألحد أصال، مث عاد إىل املعرة ولزم بيته، وطبق األرض ذكره، ونقلت عنه أشعار وأقوال علم هبا فساد 

عقيدته، ونسب إىل التمذهب مبذهب اهلنود، لتركه أكل اللحم مخساً وأربعني سنة، وكذلك البيض واللنب، وكان 
ة، أكثرها ركيكة، فهجرت لذلك، وكان يظهر الكفر ويزعم أن لقوله باطناً، حيرم إيالم احليوان، وله مصنفات كثري



  :وأنه مسلم يف الباطن فمن شعره املؤذن بفساد عقيدته قوله
  وغسل الوجوه ببول البقر... عجبت لكسري وأشياعه 
  ويظلم حيا وال ينتصر... وقول النصارى إله يضام 

  القتر رسيس الدماء وريح... وقول اليهود إله حيب 
  لرمي اجلمار ولثم احلجر... وقوم أتوا من أقاصي البلد 

  أيعمى عن احلق كل البشر... فوا عجباً من مقاالهتم 
  :ومن ذلك قوله

  بعد طول املقام يف األرماس... زعموا أنين سأبعث حيا 
  بني حور وولدة أكياس... وأجوز اجلنان أرتع فيها 

  ميت بالوسواسكني حىت ر... أي شيء أصاب عقلك يا مس 
  :ومن ذلك

  وجاء حممد بصالة مخس... أتى عيسى فبطل شرع موسى 
  فضل القوم بني غد وأمس... وقالوا ال نيب بعد هذا 

  فما ختليك من قمر ومشس... ومهما عشت يف دنياك هذي 
  وإن قلت الصحيح أطلت مهسي... إذا قلت احملال رفعت صويت 

  :ومن ذلك قوله
  ويهود هطرى واجملوس مضلله... ا اهتدت تاه النصارى واحلنيفة م

  ال دين فيه ودين ال عقل له... قسم الورى قسمني هذا عاقل 
ويف هذه السنة تويف أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين مقدم أصحاب احلديث خبراسان، وكان فقيهاً 

وفيها مات أبو . ه مع حممود أخبار مشهورةوفيها تويف أياز غالم حممود سبكتكني، ول. خطيباً إماماً يف عدة علوم
  .أمحد عدنان بن الشريف الرضي نقيب العلويني

  مث دخلت سنة مخسني وأربعمائة اخلطبة بالعراق للمستنصر العلوي
  خليفة مصر وما كان إىل قتل البساسريي

داد يف إثر أخيه أيضاً إىل يف هذه السنة سار إبراهيم ينال بعد انفصاله عن املوصل إىل مهذان، وسار طغرلبك من بغ
مهذان، وتبعه من كان ببغداد من األتراك فقصد البساسريي بغداد ومعه قريش بن بدران العقيلي يف مائيت فرس، 

ووصل إليها يوم األحد ثامن ذي القعدة، ومعه أربعمائة غالم ونزل مبشرعة الزوايا وخطب البساسريي جبامع 
فة مصر، وأمر فأذن حبي على خري العمل، مث عرب عسكره إىل الزاهر، وخطب املنصور للمستنصر باهللا العلوي خلي

باجلمعة األخرى من وصوله للمصري جبامع الرصافة أيضاً، وجرى بينه وبني خمالفيه حروب يف أثناء األسبوع، ومجع 
لى كتفه الربدة وبيده وع. البساسريي مجاعته وهنب احلرمي، ودخل الباب النويب، فركب اخلليفة القائم البساً للسواد

سيف، وعلى رأسه اللواء وحوله زمرة من العباسيني واخلدم بالسيوف املسلولة، وسرى النهب إىل باب الفردوس 
من ثأره، فلما رأى القائم ذلك رجع إىل ورائه، مث صعد إىل املنظرة ومع القائم رئيس الرؤساء، وقال رئيس 

أمري املؤمنني القائم يستذم بذمامك وذمام رسول اهللا وذمام العربية، على يا علم الدين، : الرؤساء، لقريش بن بدران
نفسه وماله وأهله وأصحابه فأعطى قريش حمضرته ذماماً، فنزل القائم ورئيس الرؤساء إىل قريش من الباب املقابل 



قض ما تعاهدنا عليه؟ أختالف ما استقر بيننا وتن: لباب احللبة، وسارا معه، فأرسل البساسريي، إىل قريش وقال له
وكانا قد تعاهدا على املشاركة، وأن ال يستبد أحدمها دون اآلخر، مث اتفقا على أن يسلم رئيس الرؤساء إىل 

البساسريي ألنه عدوه، ويبقى اخلليفة القائم عند قريش، ومحل قريش اخلليفة إىل معسكره بربدته والقضيب ولوائه، 
مث سلم قريش اخلليفة إىل ابن عمه مهارس، وسار به مهارس واخلليفة يف هودج إىل  .وهنبت دار اخلليفة وحرميها أياماً

حديثة عانة، فنزل هبا، وسار أصحاب اخلليفة إىل طغرلبك، وأما البساسريي فإنه ركب يوم عيد النحر إىل املصلى 
انت والدة القائم باقية، باجلانب الشرقي، وعلى رأسه ألوية خليفة مصر، وأحسن إىل الناس، ومل يتعصب ملذهب، وك

وقد قاربت تسعني سنة فأفرد هلا البساسريي داراً وأعطاها جاريتني من جواريها وأجرى هلا اجلراية؛ وكان قد حبس 
أنت قدرت فما . فقال له البساسريي. العفو: البساسريي رئيس الرؤساء فأحضره من احلبس، فقال رئيس الرؤساء

ألفعال الشنيعة مع حرمي وأطفايل، وكانوا قد ألبسوا رئيس الرؤساء عفوت وأنت صاحب طيلسان، وفعلت ا
قل اللهم مالك امللك : " استهزاء به طرطوراً من لبد أمحر، ويف رقبته خمنقة جلود وطافوا به إىل النجمي وهو يقرأ

" " شيء قدير تؤيت امللك من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك اخلري إنك على كل 
. فلما مر رئيس الرؤساء بتلك احلالة على أهل الكرخ بصقوا يف وجهه، ألنه كان يتعصب عليهم"  ٢٦: آل عمران

مث ألبس جلد ثور وجعلت قرونه على رأسه وجعل يف كفه كالبان من حديد، وصلب وبقي إىل آخر النهار ومات، 
بإقامة اخلطبة له بالعراق، وكان الوزير هناك ابن أخي أيب وأرسل البساسريي إىل املستنصر العلوي مبصر، يعرفه 

القاسم املغريب وهو ممن هرب من البساسريي فربد فعل البساسريي وخوف من عاقبته، فتركت أجوبته مدة، مث 
عادت خبالف ما أمله، مث سار البساسريي من بغداد إىل واسط والبصر فملكهما، وأما طغريل بك فكان قد خرج 

ه إبراهيم ينال، وجرى بينه وبينه قتال، وآخره أن طغريل بك انتصر على أخيه إبراهيم ينال وأسره وخنقه عليه أخو
  .بوتر، وكان قد خرج عليه مراراً وطغريل بك يعفو عنه، فلم يعف عنه يف هذه املرة

  عود اخلليفة القائم إىل بغداد وقتل البساسريي

، فقدم ذكر هذه الواقعة يف هذه السنة لتكون أخبارها متتابعة إىل وكان ذلك يف السنة القابلة سنة إحدى ومخسني
إنه ملا فرغ طغريل بك من أمم أخيه إبراهيم ينال وقتله، سار إىل العراق لرد اخلليفة إىل مقر ملكه، : منتهاها فنقول

اق، فلم جيب رد اخلليفة إىل مكانه، وأنا أرضى منك باخلطبة، وال أدخل العر: وأرسل إىل البساسريي يقول
فسار طغريل بك، فلما قارب إىل بغداد احندر منها خدم البساسريي وأوالده يف دجلة، وكان . البساسريي إىل ذلك

دخول البساسريي وأوالده سنة مخسني سادس ذي القعدة، وخروجهم من بغداد يف سنة إحدى ومخسني سادس ذي 
اخلليفة القائم إىل مهارس، فسار مهارس واخلليفة إىل  القعدة أيضاً، ووصل طغريل بك إىل بغداد وأرسل يف طلب

بغداد يف السنة املذكورة، أعين سنة إحدى ومخسني يف حادي عشر ذي القعدة وأرسل طغريل بك اخليام العظيمة 
واآلالت مللتقى اخلليفة القائم، ووصل اخلليفة إىل النهروان رابع وعشرين ذي القعدة وخر طغريل بك لتلقيه 

ه واعتذر عن تأخره بعصيان أخيه إبراهيم، وأنه قتله عقوبة ملا جرى منه، وبوفاة أخيه داود خبراسان، واجتمع ب
وأخذ بلجام بغلة اخلليفة حىت صار على باب . وسار مع اخلليفة ووقف طغريل بك يف الباب النويب مكان احلاجب

سنة إحدى ومخسني، مث أرسل طغريل بك  حجرته، ودخل اخلليفة إىل داره يوم االثنني خلمس بقني من ذي القعدة
ثامن ذي احلجة، فقتل . جيشاً خلف البساسريي، مث سار طغريل بك يف إثرهم، واقتتل اجليش والبساسريي

البساسريي، واهنزم أصحابه ومحل رأسه إىل طغريل بك وأخذت أموال البساسريي مع نسائه وأوالده مث أرسل 
الفة فصلب قبالة الباب النويب، وكان البساسريي مملوكاً تركياً من مماليك طغريل بك رأس البساسريي إىل دار اخل



وامسه أرسالن، وهو منسوب إىل مدينة بسا بفارس، وكان سيد هذا ململوك من بسا، . هباء الدولة بن عضد الدولة
  .ويفقيل له البساسريي لذلك، والعرب جتعل عوض الباء فاء فتقول فسا ومنها أبو علي الفارسي النح

غري ذلك من احلوادث ويف هذه السنة أعين سنة مخسني وأربعمائة تويف شهاب الدولة أبو الفوارس منصور بن 
احلسني األسدي صاحب اجلزيرة، واجتمعت عشريته على ولده صدقة، وفيها تويف امللك الرحيم أبو نصر خسره 

الري، فمات هبا مسجوناً وهو امللك الرحيم بن فريوز آخر ملوك بين بويه بعد أن نقل من قلعة السريوان إىل قلعة 
وفيها تويف القاضي . أيب كاليجار املرزبان بن سلطان الدول بن هباء الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه

أبو الطيب الطربي الفقيه الشافعي وله مائة سنة وسنتان، وكان صحيح السمع والبصر، سليم األعضاء يناظر ويفيت 
وفيها تويف قاضي القضاة أبو احلسني علي بن حممد بن حبيب . رك على الفقهاء، ودفن عند قرب أمحد بن حنبلويستد

املاوردي، وله تصانيف كثرية منها، احلاوي املشهور، وعمره ست ومثانون سنة، أخذ الفقه عن أيب حامد 
السلطانية وقانون الوزارة، واملاوردي  اإلسفراييين وغريه ومن مصنفاته تفسري القرآن والنكت والعيون واألحكام

وفيها كانت زلزلة عظيمة لبثت ساعة بالعراق واملوصل، فخربت كثرياً وهلك فيها اجلم . نسبة إىل بيع ماء الورد
  .الغفري

مث دخلت سنة إحدى ومخسني وأربعمائة وفاة فرخزاد صاحب غزنة يف هذه السنة وقيل يف سنة تسع وأربعني، تويف 
اد بن مسعود بن حممود بن سبكتكني صاحب غزنة بالقولنج، وملك بعده أخوه إبراهيم بن مسعود، امللك فرخز

وكان ديناً، وملا استقر يف ملك غزنة صاحل داود بن ميكائيل بن سلجوق . فأحسن السرية، وغزا اهلند وفتح حصوناً
  .صاحب خراسان

داود بن ميكائيل بن سلجوق، أخو طغريل بك،  وفاة داود وملك ابنه ألب أرسالن يف هذه السنة يف رجب تويف
وعمره سبعون سنة، صاحب خراسان وهو مقاتل آل سبكتكني، وملا تويف داود ملك خراسان بعده ابنه ألب 

أرسالن وكان لداود من البنني ألب أرسالن، وياقويت وقاروت بك وسليمان، فتزوج طغريل بك بأم سليمان امرأة 
  .أخيه

وفيها تويف . فيها قدم طغريل بك إىل بغداد، وأعاد اخلليفة، وقتل البساسريي حسبما ذكرناغري ذلك من احلوادث 
  .علي بن حممود بن إبراهيم الزوزين، وهو الذي ينسب إليه رباط الزوزين املقابل جلامع املنصور ببغداد

ن مرداس حلب، على ما مث دخلت سنة اثنتني ومخسني وأربعمائة فيها ملك حممود بن شبل الدولة نصر بن صاحل ب
وفيها سار طغريل بك من بغداد إىل بالد اجلبل يف ربيع األول، وجعل األمري . تقدم ذكره يف سنة اثنتني وأربعمائة

  .وفيها توفيت والدة القائم وهي جارية أرمنية، قيل امسها قطر الندى. برسق شحنة ببغداد
إفريقية ويف هذه السنة تويف املعز بن باديس، بضعف  مث دخلت سنة ثالث ومخسني وأربعمائة وفاة املعز صاحب

الكبد، وكانت مدة ملكه سبعاً وأربعني سنة، وكان عمره ملا ملك قيل إحدى عشرة سنة، وقيل مثان سنني، وملك 
بعده ابنه متيم بن املعز، وملا مات املعز طمعت أصحاب البالد بسبب العرب وتغلبهم على بالد إفريقية كما قدمنا 

  .ذكره
وفاة قريش صاحب املوصل وفيها تويف قريش بن بدران بن املقلد بن املسيب صاحب املوصل ونصيبني، وكانت 
  .وفاته بنصيبني، خبروج دم من حلقه وأنفه وأذنيه، وقام باألمر بعده ابنه شرف الدولة أبو املكارم مسلم بن قريش

 -أبو نصر أمحد بن مروان الكردي، صاحب ديار بكر وفاة نصر الدولة بن مروان ويف هذه السنة تويف نصر الدولة 
وكان عمره نيفاً ومثانني سنة، وإمارته اثنتني ومخسني سنة، ألن متلكه كان يف سنة اثنتني وأربعمائة كما قدمنا ذكره 



وملك من يف سنة مثانني وثالمثائة، واستوىل أبو نصر على أموره وبالده استيالء تاماً، وتنعم تنعماً مل يسمع مبثله، 
اجلواري املغنيات ما اشترى بعضهن خبمسة آالف دينار، وأكثر، وملك مخسمائة سرية، سوى توابعهن ومخسمائة 

خادم، وكان يف جملسه من اآلالت ما تزيد قيمته على مائيت ألف دينار، وأرسل طباخني إىل مصر حىت تعلموا الطبخ 
القاسم املغريب وفخر الدولة بن جهري، ووفد إليه الشعراء  هناك وقدموا عليه، وغرم على ذلك مجلة، ووزر له أبو

وأقام عنده العلماء، وملا مات نصر الدولة املذكور، خلف ابنني نصراً وسعيداً ابين املذكور، فاستقر يف األمر بعده 
  .ابنه نصر بن أمحد مبيافارقني، وملك أخوه سعيد بن أمحد آمد

  :العلوي احلسيين أمري مكة، وله شعر حسن فمنهوفاة أمري مكة يف هذه السنة تويف شكر 
  وجانب الذل إن الذل جمتنب... قوض خيامك عن أرض تضام هبا 

  فاملندل الرطب يف أوطانه حطب... وارحل إذا كان يف األوطان منقصة 
ظاهر مث دخلت سنة أربع ومخسني وأربعمائة فيها تزوج طغريل بك ببنت اخلليفة القائم، وكان العقد يف شعبان ب

تربيز، وكان الوكيل يف تزوجيها من جهة القائم عميد امللك، وفيها استوزر القائم فخر الدولة أبا نصر بن جهري بعد 
وفيها تويف القاضي أبو عبد اهللا حممد بن سالمة بن جعفر القضاعي، الفقيه الشافعي، صاحب . مسريه عن ابن مروان

توىل قضاء مصر من جهة اخللفاء . واريخ اخللفاء وكتاب خطط مصركتاب لشهاب، وكتاب األنباء عن األنبياء، وت
العلويني مصريني، وتوجه منهم رسوال إىل جهة الروم، والقضاعي منسوب إىل قضاعة، وهو من محري، وينسب إىل 

  .قضاعة بن معد بن عدنان: كلب وبلى وجهينة وعدوة وغريهم، وقيل: قضاعة قبائل كثري منها
  سني وأربعمائة أخبار اليمنمث دخلت سنة مخس ومخ

ويف هذه السنة أعين سنة مخس ومخسني وأربعمائة تكامل مجيع اليمن لعلي بن القاضي : من تاريخ اليمن عمارة قال
حممد بن علي الصليحي، وكان القاضي حممد والد علي الصليحي املذكور، سين املذهب، وله الطاعة يف رجال 

من، فتعلم ابنه علي املذكور مذهب الشيعة، وأخذ أسرار الدعوة عن عامر بن عبد حراز، وهم أربعون ألفاً ببالد الي
اهللا الرواحي، وكان عامر املذكور من أهل اليمن، وهو أكرب دعاة املستنصر الفاطمي خليفة مصر، فصحبه علي بن 

علي املذكور، فقام بأمر حممد الصليحي وتعلم منه أسرار الدعوة، فلما دنت من عامر الوفاة، أسند أمر الدعوة إىل 
الدعوة أمت قيام وصار علي بن حممد الصليحي املذكور دليال حلجاج اليمن، حيج هبم على طريق الطائف وبالد 
السرو، وبقي على ذلك عدة سنني، ويف سنة تسع وعشرين وأربعمائة، ترك داللة احلجاج وثار بستني رجال، 

حراز، ومل يزل يستفحل أمره شيئًا فشيئاً، حىت ملك مجيع اليمن وصعد إىل رأس مشاف، وهو أعلى ذروة من جبال 
وملا تكامل لعلي الصليحي ملك اليمن، وىل على زبيد أسعد بن . يف هذه السنة، أعين سنة مخس ومخسني وأربعمائة

وبقي علي . شهاب بن علي الصليحي، وأسعد املذكور هو أخو زوجته أمساء بنت شهاب، وابن عم علي املذكور
صليحي مالكاً جلميع اليمن حىت حج، فقصده بنو جناح وقتلوه بغتة، باهلجم علب بضيعة يقال هلا أم الدهيم وبريام ال

معبد، يف ذي القعدة سنة ثالث وسبعني وأربعمائة، فلما قتل الصليحي املذكور، استقرت التهائم لبين جناح واستقر 
لقاضي حممد الصليحي، وكان يلقب أمحد املذكور بامللك بصنعاء ابن الصليحي املذكور، وهو أمحد بن علي بن ا

املكرم، مث مجع املكرم املذكور العرب وقصد سعيد بن جناح بزبيد، وجرى بينهما قتال شديد، فاهنزم سعيد بن جناح 
إىل جهة دهلك، وملك أمحد املذكور زبيد يف سنة مخس وسبعني وأربعمائة، مث عاد ابن جناح وملك زبيد يف سنة 

  .وسبعني وأربعمائة، مث عاد أمحد املكرم وقتل سعيد يف سنة إحدى ومثانني وأربعمائة تسع
مث ملك جياش أخو سعيد وبقي أمحد املكرم على ملك صنعاء حىت مات املكرم يف سنة أربع ومثانني وأربعمائة، وملا 



محري سبأ بن أمحد بن املظفر ابن  مات أمحد املكرم بن علي بن القاضي حممد بن علي الصليحي توىل بعده ابن عمه أبو
علي الصليحي يف السنة املذكورة، أعين سنة أربع ومثانني وأربعمائة، وبقي سباً متولياً حىت تويف يف سنة مخس 

  .وتسعني وأربعمائة، وهو آخر امللوك الصليحيني
يف سنة ثالث عشرة مث بعد موت سبأ أرسل من مصر علي بن إبراهيم بن جنيب الدولة، فوصل إىل جبال اليمن 

ومخسمائة، وقام بأمر الدعوة واململكة اليت كانت بيد سبأ، وبقي ابن جنيب الدولة حىت أرسل اآلمر الفاطمي خليفة 
مصر وقبض على ابن جنيب الدولة املذكور، بعد سنة عشرين ومخسمائة، وانتقل امللك والدعوة إىل آل الزريع بن 

ل عدن، وهم من مهذان بن جشم، وهؤالء بنو للمكرم يعرفون بآل الذيب، وآل الزريع هم أه. العباس بن املكرم
وكانت عدن لزريع بن العباس بن املكرم، ولعمه مسعود بن املكرم، فقتال على زبيد مع امللك املفضل، فوىل بعدمها 

د بن أيب الغارات، مث ولدامها، ومها أبو السعود بن زريع وأبو الغارات ابن مسعود، وبقيا حىت ماتا، ووىل بعدمها حمم
  .وىل بعده ابنه على بن حممد بن أيب الغارات

مث استوىل على امللك والدعوة سبأ بن أيب السعود بن زريع، وبقي حىت تويف يف سنة ثالث وثالثني ومخسمائة، مث توىل 
بن سبأ، مث ملك ولده األعز علي بن سبأ، وكان مقام علي بالدملوة، فمات بالسل، وملك بعده أخره املعظم حممد 

بعده ابنه عمران بن حممد بن سبأ، وكانت وفاة حممد بن سبأ يف سنه مثان وأربعني ومخسمائة، ووفاة عمران بن حممد 
وممن ويل . بن سبأ يف شعبان سنة ستني ومخسمائة وخلف عمران ولدين طفلني مها، حممد وأبو السعود ابنا عمران

، وهي امللكة ولقبها احلرة، وامسها سيدة بنت أمحد بن جعفر بن موسى األمر من الصليحيني، زوجة أمحد املكرم
الصليحي، ولدت سنة أربعني وأربعمائة وربتها أمساء بنت شهاب، وتزوجها ابن أمساء أمحد املكرم بن علي الصليحي 

ته، فقامت بتدبري سنة إحدى وستني وأربعمائة، وطالت مدة احلرة املذكورة، ووالها زوجها أمحد املكرم األمر يف حيا
اململكة واحلروب، واشتغل زوجها باألكل والشرب، وملا مات زوجها وتوىل ابن عمه سبأ استمرت هي يف امللك، 

يف سنة اثنتني وثالثني . ومات سبأ وتوىل ابن جنيب الدولة يف أيامها، واستمرت بعده حىت توفيت احلرة املذكورة
لك املفضل أبو الربكات بن الوليد احلمريي صاحب تعز، وكان املفضل امل: ومخسمائة وممن كان له شركة يف امللك

املذكور حيكم بني يدي امللكة احلرة وكان حيتجب حىت ال يرجى لقاؤه، مث يظهر ويدبر امللك حىت يصل إليه القوي 
ه بعده والضعيف، وبقي املفضل كذلك حىت تويف يف شهر رمضان سنة أربع ومخسمائة، وملك معامل املفضل وبالد

ولده منصور، ويقال له امللك املنصور بن املفضل، واستمر املنصور بن املفضل يف ملك أبيه من تاريخ وفاته إىل سنة 
سبع وأربعني ومخسمائة، فابتاع حممد بن سبأ بن أيب السعود منه املعامل اليت كانت للصليحيني مبائة ألف دينار، 

قى املنصور بن املفضل لنفسه تعز، وبقي املنصور يف ملكها حىت تويف بعد وعدهتا مثانية وعشرون حصناً، وبلداً، وأب
  .وسنذكر بقية أخبار اليمن يف سنة أربع ومخسني ومخسمائة إن شاء اهللا تعاىل. أن ملك حنو مثانني سنة

ودخل  دخول طغريل بك بابنة اخلليفة ويف هذه السنة أعين سنة مخس ومخسني وأربعمائة، قدم طغريل بك إىل بغداد
  .بابنة اخلليفة، وحصل من عسكره األذية ألهل بغداد إلخراجهم من دورهم وفسقهم بنسائهم أخذاً باليد

وفاة طغريل بك يف هذه السنة بعد دخول طغريل بك بابنة اخلليفة، سار من بغداد يف ربيع األول إىل بلد اجلبل، 
ذه السنة، وعمره سبعون سنة تقريباً، وكان فوصل إىل الري فمرض وتويف يوم اجلمعة ثامن شهر رمضان من ه

  .طغريل بك عقيماً مل يرزق ولداً، واستقرت السلطنة بعده البن أخيه ألب أرسالن بن داود بن ميكائيل بن سلجوق
غري ذلك فيها دخل الصليحي صاحب اليمن إىل مكة مالكاً هلا، فأحسن السرية، وجلب إليها األقوات، وفيها كان 

وفيها ويل أمري اجليوش بدر مدينة دمشق . ظيمة خرب هبا كثري من البالد، واهندم هبا سور طرابلسبالشام زلزلة ع



وفيها تويف سعيد بن نصر الدولة أمحد بن مروان صاحب . للمستنصر العلوي خليفة مصر، مث ثار به اجلند ففارقها
  .آمد من ديار بكر

  عميد امللك وقتلهمث دخلت سنة ست وخسمني وأربعمائة القبض على الوزير 

يف هذه السنة قبض السلطان ألب أرسالن على الوزير عميد امللك أيب نصر منصور بن حممد الكندري، وزير عمه 
طغريل بك، بسبب سعي نظام امللك وزير ألب أرسالن به، فقبض ألب أرسالن على عميد امللك وحبسه يف 

ألب أرسالن إليه غالمني ليقتال فدخل عميد امللك مروروز، فلما مضى على عميد امللك يف احلبس سنة، أرسل 
ورع أهله وصلى ركعتني وخرق خرقه من طرف كمه وعصب عينيه هبا، فقتاله بالسيف وقطع رأسه ومحلت جثته 

ألن طغريل بك أرسله ليخطب . إىل كندر فدفن عند أبيه، وكان عمره نيفاً وأربعني سنة، وكان عميد امللك خصياً
عميد امللك، فخصاه طغريل بك لذلك، وكان عميد امللك كثري الوقيعة يف الشافعي، حىت خاطب  له امرأة فتزوجها

طغريل بك يف لعن الرافضة على منابر خراسان، فأمر له بذلك فأمر بلعنهم، وأضاف إليهم األشعرية، فأنف من 
أربع سنني وهلذا لقب إمام احلرمني، ذلك أئمة خراسان، منهم أبو القاسم القشريي وأبو املعايل اجلويين، وأقام مبكة 

ومن العجب أن ذكر عبد امللك وخماصيه، دفن خبوارم ملا خصي، ودمه سفح مبرو، وجسده دفن بكندر، ورأسه ما 
  .عدا قحفه دفن بنيسابور، ونقل قحفه إىل كرمان ألن نظام امللك كان هناك

 هراة فحاصر عمه بيغو بن ميكائيل بن سلجوق غري ذلك يف هذه السنة ملك ألب أرسالن قلعة ختالن، مث سار إىل
هبا، وملكها وأخرج عمه، مث أحسن إليه وأكرمه، مث سار إىل صغائيان فملكها أيضاً بالسيف، وكان اسم صاحبها 

موسى، فأخذ أسرياً ويف هذه السنة أمر ألب أرسالن بعود بنت اخلليفة القائم إىل بغداد وكانت قد سارت إىل 
وفيه هذه السنة عصى قطلومش بن أرسالن بن سلجوق على ألب . ري بغري رضى اخلليفةطغريل بك إىل ال

أرسالن، فأرسل إليه وهناه عن ذلك وعرفه أنه يرعى له القرابة والرحم، فلم يلتفت قطلومش إىل ذلك، فسار إليه 
ة قلعة كردكوه، ألب أرسالن إىل قرب الري، والتقى العسكران واقتتلوا فاهنزم عسكر قطلومش وهرب إىل جه

فلما انقضى القتال وجد قطلومش ميتاً، قيل إنه مات من اخلوف، فعظم موته على ألب أرسالن وبكى عليه، وقعد 
للعزاء وعظم عليه فقده فساله نظام امللك، ودخل ألب أرسالن مدينة الري يف آخر احملرم من هذه السنة، وهذا 

وأقصرا وملطية، إىل أن استوىل التتر على مملكتهم على ما قطلومش السلجوقي هو جد امللوك أصحاب قونية، 
  .وكان قطلومش مع أنه رجل تركي عارفاً بعلم النجوم، وقد أتقنه. سنذكره إن شاء اهللا تعاىل

ويف هذه السنة شاع ببغداد والعراق وخوزستان وكثري من البالد، أن مجاعة من األكراد خرجوا يتصيدون، فرأوا 
قد مات سيدوك ملك اجلن، وأي بلد مل : وداء ومسعوا منها لطماً شديداً وعويال كثرياً، وقائال يقوليف الربية خيماً س

يلطم أهله قلع أصله، فصدق ذلك ضعفاء العقول من الرجال والنساء، حىت خرجوا إىل املقابر يلطمن وخرج رجال 
وغريها من تلك البالد يف سنة ستمائة  ولقد جرى وحنن يف املوصل: من سفلة الناس يفعلون ذلك، قال ابن األثري

مثل هذا، وهو أن الناس أصاهبم وجع كثري يف حلوقهم فشاع أن امرأة من اجلن يقال هلا أم عنقود مات ابنها 
عنقود، وكل من ال يعمل مأمتاً أصابه هذا املرض، فكان النساء وأوباش الناس يلطمون على عنقود ويقولون يا أم 

  .ت عنقود ما دريناعنقود اعذرينا، قد ما
وإمنا أوردنا هذا ألن رعاع الناس إىل يومنا هذا وهو سنة سبعمائة ومخس عشرة يقولون بأم عنقود وحديثها، ليعلم 

وفيها تويف أبو القاسم علي بن برهان األسد النحوي، املتكلم، وكان له اختيار يف . تاريخ هذا اهلذيان من مىت كان
ومل يقبل من أحد شيئاً، وكان مييل إىل مذهب مرجئة املعتزلة، . كشوف الرأسالفقه وكان ميشي يف األسواق م



  .ويعتقد أن الكفار ال خيلدون يف النار، وكان قد جاوز مثانني سنة
مث دخلت سنة سبع ومخسني وأربعمائة وفيها عرب ألب أرسالن جيحون وسار إىل جند وصربان، ومها عند خبارى، 

احب جند إىل طاعته، فأقره على مكانه، ووصل إىل كركنج خوارزم، وسار منها وقرب جده سلجوق جبند، فخرج ص
  .وفيها ابتدأ نظام امللك بعمارة املدرسة النظامية ببغداد. إىل مرو

مث دخلت سنة مثان ومخسني وأربعمائة وفيها أقطع ألب أرسالن شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدار بن املقلد بن 
وفيها تويف أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي . نبار وتكريت زيادة على املوصلاملسيب صاحب املوصل، األ

اخلسروجردي، وكان إماماً يف احلديث والفقه على مذهب الشافعي، وكان زاهداً ومات بنيسابور ونقل إىل بيهق، 
قرية من  -جرد وهي وبيهق قرى جمتمعة بنواحي نيسابور على عشرين فرسخاً منها، وكان البيهقي من خسرو 

وكان البيهقي أوحد زمانه، رحل يف طلب احلديث إىل العراق واجلبال واحلجاز، وصنف شيئاً كثرياً، وهو  -بيهق 
أول من مجع نصوص الشافعي يف عشر جملدات، ومن مشهور مصنفاته السنن الكبري والسنن الصغري ودالئل النبوة، 

ما من : وقال إمام احلرمني يف حقه. يف شعبان سنة أربع ومثانني وثالمثائةوكان قانعاً من الدنيا بالقليل، ومولده 
شافعي املذهب إال وللشافعي عليه منة، إال أمحد البيهقي، فإن له على الشافعي منة، ألنه كان أكثر الناس نصر 

نتشر مذهب أمحد بن وفيها تويف أبو علي حممد ابن احلسني بن احلسن بن الفراء احلنبلي، وعنه ا. املذهب الشافعي
حنبل، وهو مصنف كتاب الصفات، أتى فيه بكل عجيبة، وترتيب أبوابه يدل على التجسيم احملض، وكان ابن 

  .لقد خرى أبو يعلي بن الفراء على احلنابلة خرية ال يغسلها املاء: التميمي احلنبلي يقول
املرسي، وكان إماماً يف اللغة، صنف فيها احملكم، وفيها تويف احلافظ أبو احلسن علي بن إمساعيل املعروف بابن سيده 

  .وهو كتاب مشهور، وله غريه عدة مصنفات وكان ضريراً، وتويف بدانية من شرق األندلس، وعمره حنو ستني سنة
مث دخلت سنة تسع ومخسني وأربعمائة فيها يف ذي القعدة فرغت عمارة املدرسة النظامية، وتقرر التدريس هبا 

اق الشريازي واجتمع الناس فتأخر أبو إسحق عن احلضور ألنه مسع شواذاً أن أرض املدرسة للشيخ أيب إسح
مغصوبة، وملا تأخر ألقي الدرس هبا إىل يوسف بن الصباغ صاحب كتاب الشامل مدة عشرين يوماً، مث اجتهدوا بأيب 

  .إسحاق فلم يزالوا به حىت درس فيها
لسطني ومصر زلزلة شديدة حىت طلع املاء من رؤوس اآلبار، وهلك من مث دخلت سنة ستني وأربعمائة فيها كانت بف

الردم عامل عظيم، وزال البحر عن الساحل مسرية يوم، فنزل الناس أرضه يلتقطون فرجع املاء عليهم وأهلك خلقاً 
  .وفيها تويف الشيخ أبو منصور عبد امللك بن يوسف، وكان من أعيان الزمان. كثرياً

وستني وأربعمائة فيها احترق جامع دمشق بسبب فتنة وقعت بني املغاربة واملشارقة، فضربت مث دخلت سنة إحدى 
دار جماورة للجامع بالنار، فاتصلت النار باجلامع، وعجز الناس عن إطفائها، فأتى احلريق على اجلامع، فدثرت 

  .حماسنه، وزال ما كان فيه من األعمال النفيسة
عمائة يف هذه السنة تويف طفغاج خان ملك ما وراء النهر، وامسه أبو إسحاق مث دخلت سنة اثنتني وستني وأرب

إبراهيم بن نصر أيلك خان، وملك بعده ابنه مشس امللك نصر بن طفغاج، وبقي مشس امللك حىت تويف، ومل يقع يل 
حىت قتل سنة تاريخ وفاته، وملك بعده أخوه حصر خان بن طفغاج، مث ملك بعده ابنه أمحد، وبقي أمحد املذكور 

  .مثان ومثانني وأربعمائة على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل
وفيها كان مبصر غالء شديد حىت أكل الناس بعضهم بعضاً، وانتزح منها من قدر على االنتزاح، واحتاج خليفة 

ساً وسبعني مصر املستنصر العلوي إىل إخراج اآلالت وبيعها، فأخرج من خزانته مثانني ألف قطعة بلور كبار، ومخ



  .ألف قطعة من الديباج وأحد عشر ألف كزغندو، وعشرين ألف سيف حملى، ووصل من ذلك مع التجار إىل بغداد
مث دخلت سنة ثالث وستني وأربعمائة فيها قطع حممود بن نصر بن صاحل ابن مرداس صاحب حلب خطب 

لطان ألب أرسالن إىل ديار بكر، فأتى وفيها سار الس. املستنصر العلوي، وخطب للقائم العباسي خليفة بغداد
صاحبها نصر بن أمحد بن مروان إىل طاعته وخدمته، مث سار ألب أرسالن حىت نزل على حلب، فبذل صاحبها 

حممود بن نصر بن صاحل بن مرداس له الطاعة، بدون أن يطئ بساطه، فلم يرض ألب أرسالن بذلك، فخرج حممود 
  .ألب أرسالن فأحسن إليهما، وأقر حمموداً على مكانه حبلبووالدته ليال، ودخال على السلطان 

وفيها سار ملك الروم أرمانوس باجلموع العظيمة من أنواع الروم والروس واجلركس وغريهم حىت وصل إىل مالز 
كرد، فسار إليه ألب أرسالن وسأل اهلدنة من ملك الروم فامتنع واقتتل اجلمعان، فوىل الروم منهزمني، وقتل منهم 
ما ال حيصى وأخذ امللك أرمانوس أسرياً، فشرط ألب أرسالن عليه شروطاً من محل املال واألسرى واهلدنة، فأجاب 

  .أرمانوس إليها، فأطلقه ألب أرسالن ومحله إىل مأمنه
وفيها قصد يوسف بن أبق اخلوارزمي وهو من أمراء ملكشاه بن ألب أرسالن الشام، وفتح مدينة الرملة وبيت 

  .وأخذمها من نواب اخلليفة املستنصر، صاحب مصر، مث حصر دمشق وضيق على أهلها ومل ميلكهااملقدس، 
  ذكر غري ذلك

. ويف هذه السنة تويف أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد بن أمحد الغوراين الفقيه الشافعي، مصنف كتاب اإلبانة وغريه
بن زيدون األندلسي القرطيب، وكان من أبناء الفقهاء  وفيها تويف أبو الوليد أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن غالب

والبن زيدون املذكور األشعار الفائقة . بقرطبة مث انتقل وخدم املعتضد بن عباد صاحب إشبيلية، وصار عنده وزيره
  :منها

  سراً إذا ذاعت األسرار مل يذع... بيين وبينك ما لو شئت مل يضع 
  حلياة حبظي منه مل أبعيل ا... يا بائعاً حظه مين ولو بذلت 

  مل تستطعه قلوب الناس يستطع... يكفيك أنك لو محلت قليب ما 
  وول أقبل وقل أمسع ومر أطع... ته أحتمل واستطل أصرب وأعز أهن 

  :ومن قصائده املشهورة قصيدته النونية اليت منها
  يقضي علينا األسى لوال تأسينا... تكاد حني تناجيكم ضمائرنا 

حلجة تويف ببغداد اخلطيب أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت البغدادي صاحب املصنفات الكثرية، وكان وفيها يف ذي ا
إمام الدنيا يف زمانه، وممن محل جنازته الشيخ أبو إسحاق الشريازي، وصنف تاريخ بغداد، الذي ينبئ عن إطالع 

لده يف مجادى اآلخر سنة اثنتني وتسعني عظيم، وكان من املتجرين، وكان فقيهاً فغلب عليه احلديث والتاريخ، ومو
وثالمثائة وكان اخلطيب املذكور يف وقته حافظ الشرق، وأبو عمرو يوسف بن عبد الرب صاحب االستيعاب حافظ 
. الغرب، وماتا يف هذه السنة، ومل يكن للخطيب عقب، وصنف أكثر من ستني كتاباً، وأوقف مجيع كتبه رمحه اهللا

كور، فهو يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب، كان إمام وقته وأما ابن عبد الرب املذ
يف احلديث، ألف كتاب االستيعاب يف أمساء الصحابة، وصنف كتاب التمهيد، على موطأ مالك، تصنيفاً مل يسبق 

اً عليه، وسافر من قرطبة إىل شرق إليه، وكتاب الدرر يف املغازي والسري، وغري ذلك، وكان موفقاً يف التأليف معان
األندلس، وتوىل قضاء أشبونه وشنترين وصنف ملالكها املظفر بن األفطس، كتاب هبجة اجملالس، يف ثالثة أسفار مجع 



فيه أشياء مستحسنة تصلح للمحاضرة، ومما ذكره يف الكتاب املذكور أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى يف منامه 
ما أليب جهل : فشق عليه ذلك وقال. أليب جهل: ملن هو؟ فقيل: فيها عذقاً مدىل فأعجبه وقال أنه دخل اجلنة ورأى

  .فرح به وتأول ذلك العذق، ابنه عكرمة. واجلنة؟ واهللا ال يدخلها أبداً، فلما أتاه عكرمة بن أيب جهل مسلماً
ى كأن كلباً أبقع يلغ يف دمه، ومن ذلك ما روي عن جعفر بن حممد الصادق، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأ

  .فتفسرت رؤياه بعد مخسني سنة. فكان مشر بن أيب جوشن، قاتل احلسني، وكان أبرص
يا أبا بكر، رأيت كأين وأنت نرقى يف : ومنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أليب بكر الصديق رضي اهللا عنه

  .، يقبضك اهللا إىل رمحته، وأعيش بعدك سنتني ونصفاًدرجة فسبقتك مبرقانني ونصف، فقال أبو بكر يا رسول اهللا
رأيت كأن الشمس والقمر اقتتال، ومع : ومنه أن بعض أهل الشام قص على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال

مع اآلية املمحوة، واهللا ال توليت : قال. أيهما كنت؟ قال مع القمر: كل واحد منهما فريق من النجوم، فقال عمر
  .فقتل الرائي املذكور على صفني، وكان مع معاوية .يل عمال

: فقال هلا أبوها أبو بكر رضي اهللا عنهما. ومنه أن عائشة رضي اهللا عنها رأت كأن ثالثة قمر سقطن يف حجرها
ولغرابة . هذا أحد أقمارك: فل دفن فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا. يدفن يف بيتك ثالثة من خيار أهل األرض

  .ك أوردناهذل

. وتويف احلافظ بن عبد الرب املذكور يف مدينة شاطبة من األندلس يف هذه السنة، أعين سنة ثالث وستني وأربعمائة
وإليها انتهى علو اإلسناد . وفيها توفيت كرمية بنت أمحد بن حممد املروزية، وهي اليت تروي صحيح البخاري مبكة

  .الصحيح
ئة وفاة بن عمار قاضي طرابلس ويف هذه السنة يف رجب، تويف القاضي أبو مث دخلت سنة أربع وستني وأربعما

طالب بن عمار قاضي طرابلس، وكان قد استوىل عليها واستبد بأمرها فقام مكانه ابن أخيه جالل امللك أبو احلسن 
  .ابن عمار، فضبط البلد أحسن ضبط

 هذه السنة سار السلطان ألب أرسالن، وامسه مث دخلت سنة مخس وستني وأربعمائة مقتل السلطان ألب أرسالن يف
حممد، إىل ما وراء النهر، وعقد على جيحون جسراً وعربه، يف نيف وعشرين يوماً، وعسكره يزيد على مائيت ألف 
فارس وملا عرب السلطان ألب أرسالن النهر مد مساطاً يف بليدة هناك يقال هلا قرير، وبتلك البليدة حصن على شاطئ 

حضر إليه مستحفظ ذلك احلصن، ويقال له يوسف اخلوارزمي، مع غالمني حيفظانه وكان قد ارتكب جيحون، فأ
يا خمنث، مثلي : فقال له يوسف. جرمية يف أمر احلصن، فأمر السلطان أن تضرب له أربعة أوتاد، ويشد بأطرافه إليها

اه ورمام بسهم، فأخطأه ومل يكن خلي: يقتل هذه القتلة؟ فغضب السلطان وأخذ القوس والنشاب وقال للغالمني
خيطئ سهمه، فوثب يوسف على السلطان بسكني كانت معه، فقام السلطان عن السدة فوقع على وجهه، فضربه 
يوسف بالسكني، مث جرح شخصاً آخر واقفاً على رأس السلطان يقال له سعد الدولة، مث ضرب بعض الفراشني 

ملا كان أمس صعدت على تل : عه األتراك، فقال السلطان وهو جمروحيوسف املذكور مبزربة على رأسه فقتله مث قط
أنا ملك الدنيا، وما يقدر أحد علي فعجزين اهللا بأضعف : فارجتت األرض حتيت من عظم اجليش، فقلت يف نفسي

شر خلقه، وأنا أستغفر اهللا وأستقيله من ذلك اخلاطر، وكان جرح السلطان يف سادس عشر ربيع األول، وتويف يف عا
ربيع اآلخر من هذه السنة، وعمره أربعون سنة وشهور وأيام، وكانت مدة ملكه مذ خطب له بالسلطنة إىل أن تويف 

تسع سنني وستة أشهر وأياماً وأوصى بالسلطنة البنه ملك شاه وكان يف صحبته، فحلف مجيع العسكر مللك شاه، 
  .واستقر يف السلطنة



زير السلطان ألب أرسالن، وعماد ملكشاه بالعسكر من بالد ما وراء النهر إىل وكان املتويل على األمر نظام امللك و
خراسان، وأرسل إىل بغداد وإىل األطراف، فخطب له فيها على قاعدة أبيه ألب أرسالن، واستمر نظام امللك على 

ليه فالتقى وزارته ونفوذ أمره، وملا استقر ملك ملكشاه خرج عمه قاروت بك صاحب كرمان عن طاعته، وسار إ
اجلمعان فاهنزم عسكر قاروت بك وأيت به إىل ملكشاه أسرياً، فأمر به فخنق وأقر كرمان على أوالده، وملا انتصر 

ملكشاه كثرت أذية العسكر للبالد ففوض ملكشاه األمور إىل نظام امللك، وحلف له وزاده من اإلقطاعات على ما 
لقابا من مجلتها أتابك، وأصلها أطابك، ومعناه الوالد األمني فأحسن كان بيده مواضع من مجلتها مدينة طوس ولقبه أ

  .نظام امللك السياسة والتدبري
  أخبار املستنصر العلوي خليفة مصر

  .وقتل ناصر الدولة

كانت قد استولت والدة املستنصر العلوي خليفة مصر على األمر، فضعف أمر الدولة، وصارت العبيد : فنقول
باً، وجرت بينهم حروب، وكان ناصر الدولة وهو من أحفاد ناصر الدولة بن محدان من أكرب حزباً، واألتراك حز

قواد مصر، واملشار إليه، فأمجعت إليه األتراك وجرى بينهم وبني العبيد عدة وقعات، وحصر ناصر الدولة مصر 
حىت أخرج العروض كما تقدم ذكره وقطع املرية عنها براً وحبراً، فغلت األسعار هبا وعدم ما كان خبزائن املستنصر، 

وعدم املتحصل بسبب انقطاع السبيل، مث استوىل ناصر الدولة على مصر واهنزمت العبيد وتفرقت يف البالد، 
واستبد ناصر الدولة باحلكم، وقبض على والدة املستنصر وصادرها خبمسني ألف دينار، وتفرق عن املستنصر 

  .أوالده وأهله

وما قبلها بالفنت، وبالغ ناصر الدولة يف إهانة املستنصر، حىت بقي املستنصر يقعد على  وانقضت سنة أربع وستني
وكان غرضه يف ذلك أن خيطب للخليفة القائم العباسي، ففطن بفعله قائد كبري من . حصرية، ال يقدر على غري ذلك

رج ناصر الدولة إليهم مطمئناً األتراك امسه الدكز، فاتفق مع مجاعة على قتل ناصر الدولة، وقصدوه يف داره فخ
بقوته، فضربوه بسيوفهم حىت قتلوه، وأخذوا رأسه مث قتلوا فخر العرب أخا ناصر الدولة، وتتبعوا مجيع من مبصر 
من بين محدان فقتلوهم عن آخرهم، وكان قتلهم يف هذه السنة أعين سنة مخس وستني وبقي األمر مبصر مضطرباً 

عمائة وىل األمر مبصر أمري اجليوش بدر اجلمايل، وقتل الدكز والوزير ابن كدينة، وملا كان سنة سبع وستني وأرب
  .واستقامت األمور كما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل

غري ذلك فيها تويف اإلمام أبو القاسم عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك القشريي النيسابوري، مصنف الرسالة، 
وكان له فرس قد أهدي إليه فركبه حنو عشرين سنة، فلما . راً كاتباً ذا فضائل مجةوغريها، وكان فقيهاً أصولياً مفس

مات الشيخ مل يأكل الفرس شيئاً ومات بعد أسبوع، ومولده سنة سنة ست وسبعني وثالمثائة، وكان إماماً يف علم 
سري حسن، وله شعر التصوف، وقرأ أصول الدين على أيب بكر بن فورك، وعلى ابن إسحاق اإلسفراييين، وله تف

  :حسن فمنه
  فما هي إال مثل حلبة أشطر... إذا ساعدتك احلال فارقب زواهلا 

  فوسع هلا ذرع التجلد واصرب... وإن قصدتك احلادثات ببوسها 
وفيها تويف علي بن احلسني بن علي بن املفضل الكاتب املعرف بصردر الشاعر املشهور، وكان أبوه يلقب بشحنة 

  :لده املذكور وأجاد يف الشعر قيل صردر، ومن جيد شعره قولهصردر، فما بلغ و



  وبأن الرمل يعلم ما عنينا... تسائل عن مثامات حبزوي 
  أصرحنا بذكرك أم، كنينا... فقد كشف الغطاء فما نبايل 

  بكاسات الري زوراً ومينا... أال هللا طيف منك يسقى 
  نافكيف شكا إليك وجا وأي... مطيته طوال الليلة جفين 

  وأصبحنا كأنا ما التقينا... فأمسينا كأنا ما افترقنا 
مث دخلت سنة ست وستني وأربعمائة، ويف هذه السنة زادت دجلة وجاءت السيول حىت غرق اجلانب الشرقي، 

وبعض الغريب، ودخل املاء إىل املنازل من فوق ونبع من البالليع، وغرق من اجلانب الغريب مقربة أمحد، ومشهد باب 
  .، وهلك يف ذلك خلق كثريالتني

مث دخلت سنة سبع وستني وأربعمائة فيها وصل بدر اجلمايل إىل مصر وكان بدر متويل سواحل الشام، فأرسل إليه 
املستنصر العلوي يشكو حاله واختالل دولته، فركب البحر يف قرة الشتاء يف زمن ال يسلك البحر فيه، فمن اهللا 

إىل مصر وقبض على األمراء والقواد الذين كانوا قد تغلبوا، وأخذ أمواهلم ومحلها تعاىل عليه بالسالمة، ووصل بدر 
إىل املستنصر، وأقام منار الدولة وشيد من أمرها ما كان قد درس، مث سار إىل اإلسكندرية ودمياط وأصلح أمورمها، 

لرعية، فعمرت البالد وعادت مث عاد إىل مصر وسار إىل الصعيد وقهر املفسدين، وقرر قواعد البالد وأحسن إىل ا
  .مصر وأعماهلا إىل أحسن ما كانت عليه

وفاة القائم يف هذه السنة ليلة اخلميس ثالث عشر شعبان، تويف القائم بأمر اهللا عبد اهللا وكنيته أبو جعفر بن القادر 
فافتصد، فانفجر فصاده  أمحد بن األمري إسحاق بن املقتدر باهللا جعفر بن املعتضد أمحد، وكان قد حلق القائم ماشراً

وهو نائم، وخرج منه دم كثري وهو ال يشعر، ومل يكن عنده أحد، فاستيقظ وقد ضعف وسقطت قوته، فأحضر 
الوزير ابن جهري والقضاة وأشهدهم أنه جعل ابن ابنه عبد اهللا بن ذخرية الدين حممد بن القائم ويل عهده، وتويف 

ر وأيام، وكانت خالفته أربعاً وأربعني سنة ومثانية أشهر ومخسة القائم وعمره ست وسبعون سنة وثالثة أشه
  .وعشرين يوماً، وقيل عمره ست وتسعون سنة وأشهر

  بسم اهللا الرمحن الرحيم/
  خالفة املقتدي بأمر اهللا

ضر مؤيد وهو سابع عشرينهم، ملا تويف القائم بويع املقتدي بأمر اهللا عبد اهللا بن ذخرية الدين بن القائم باخلالفة، وح
امللك بن نظام امللك والوزير بن جهري والشيخ أبو إسحاق الشريازي وابن الصباغ، ونقيب النقباء، وطراد الزينيب 

والقاضي أبو عبد اهللا الدامغاين وغريهم، من األعيان، فبايعوه باخلالفة، ومل يكن للقائم ولد ذكر سواء، فإن حممد بن 
يف حياة أبيه القائم، وكان حملمد بن القائم ملا تويف جارية امسها أرجوان فلما القائم وكان يلقب ذخرية الدين تويف 

تويف حممد ورأت أرجوان ما نال القائم من املصيبة بانقطاع نسله، ذكرت أهنا حامل من حممد ابنه، فولدت عبد اهللا 
املقتدي احللم جعله القائم ويل املقتدي، إىل ستة أشهر من موت حممد، فاشتد فرح القائم به وعظم سروره، فلما بلغ 

  .عهده
غري ذلك من احلوادث وفيها مجع ملكشاه ونظام امللك مجاعة من املنجمني، وجعلوا النريوز عند نزول الشمس، أول 

وفيها عمل السلطان ملكشاه الرصد، واجتمع . وكان النريوز قبل ذلك عند نزول الشمس نصف احلوت. احلمل
منهم عمر اخليام وأبو املظفر اإلسفرائيين وميمون بن النجيب الواسطي، وأخرج عليه يف عمله مجاعة من الفضالء 

  .من األموال مجالً عظيمة، وبقي الرصد دائراً إىل أن مات السلطان سنة مخس ومثانني وأربعمائة فبطل



تسز الرملة، كنا قد ذكرنا سنة إحدى وستني ملك أ. فها ملك أتسز دمشق. مث دخلت سنة مثان وستني وأربعمائة
وحصاره دمشق، مث رحل عنها وعاودهم يف أيام إدراك الغالت، حىت ضعف عسكر دمشق وتسلمها أتسز يف هذه 

السنة، وقطع اخلطبة العلوية، فلم خيطب بعدها يف دمشق هلم وأقام اخلطبة العباسية يوم مجعة، لست بقني من ذي 
  .من األذان حبي على خري العمل القعدة من هذه السنة، وخطب للمقتدي بأمر اهللا، ومنع

  ذكر غري ذلك

ويف هذه السنة تويف أبو احلسن علي بن أمحد بن متويه الواحدي، املفسر، مصنف الوسيط والبسيط والوجيز، يف 
التفسري، وهو نيسابوري ويقال له املتوي نسبة إىل جده متويه، والواحدي نسبة إىل الواحد بن ميسرة، وكان أستاذ 

حو والتفسري وشرح ديوان املتنيب، وليس يف الشروح مثله جودة، وكان الواحدي تلميذ الثعليب، وتويف عصره يف الن
  .الواحدي بعد مرض طويل يف هذه السنة بنيسابور

وفيها تويف الشريف اهلامشي العباس أبو جعفر مسعود بن عبد العزيز، املعروف بالبياضي الشاعر، وله أشعار حسنة 
  :فمنها

  قي ويل طرف مطري... شب أشوا كيف يذوي ع
  فأنا العبد األسري... إن يكن يف العشق حر 
  فأنا ذاك الفقري... أو على احلسن زكاة 

  :ومنها
  حىت خفيت به عن العواد... يا من لبست لبعده ثوب الضنا 

  أجفان عيين كيف كان رقادي... وأنست بالسهر الطويل فأنسيت 
أنت مفتت األكباد وقيل له البياضي ألن بعض أجداده كان مع مجاعة من إن كان يوسف باجلمال مقطع األيدي ف

  .بين العباس، وكلهم قد لبسوا أسود غريه، فسأل اخلليفة عنه وقال من ذلك البياضي، فبقي عليه لقباً
قيل . مث دخلت سنة تسع وستني وأربعمائة فيها سار أتسز املتويل على دمشق إيل مصر وعاد مهزوماً إىل الشام

  .كانت هزميته لقتال جرى بني الفريقني، وقيل بل اهنزم بغري قتال، وهلك مجاعة من أصحابه
: ويف هذه السنة أورد ابن األثري موت حممود بن شبل الدولة نصر بن صاحل بن مرداس الكاليب صاحب حلب، أقول

ذكور مرض يف سنة شع وستني لكين وجدت يف تاريخ حلب، تأليف كمال الدين املعروف بابن العدمي أن حمموداً امل
وأربعمائة، وحدث به قروح يف املعى، مات هبا، وحلقه يف أواخر عمره من البخل ما ال يوصف، وملا مات يف السنة 
املذكورة، ملك حلب بعده ابنه نصر بن حممود بن نصر بن صاحل بن مرداس الكالبني فمدحه ابن جيوش بقصدية 

  :منها
  فال افترقت ما افتر عن ناظرٍ شفر... مثانية مل تفترق مذ مجعتها 

  ولفظك واملعىن وعزمك والنصر... ضمريك والتقوى وجودك والغىن 
  وغالب ظين أن سيخلفها نصر... وكان حملمود بن نصر سجية 

وكان عطية بن جيوش على حممود إذا مدحه، ألف دينار، فأعطاه نصر ألف دينار، مثل ما كان يعطيه أبوه حممود، 
وغالب ظين أن سيضعفها نصر ألضعفتها له، وكان نصر يدمن شرب اخلمر فحمله السكر على أن : قاللو : وقال

خرج إىل التركمان الذين ملكوا أباه حلب وهم باحلاضر، وأراد قتاهلم فضربه واحد منهم بسهم نشاب فقتله، وملا 



مث إين وجدت يف تاريخ . ر مىت كانقتل نصر ملك حلب أخوه سابق بن حممود، ومل يذكر ابن األثري تاريخ قتل نص
ويف يوم عيد الفطر سنة مثان وستني : حلب، تأليف كمال الدين املعروف بابن العدمي تاريخ قتل نصر املذكور، قال

وأربعمائة عّيد نصر بن حممود وهو يف أحسن زي وكان الزمان ربيعاً، واحتفل الناس يف عيدهم وجتملوا بأفخر 
  :جيوش فأنشده قصيدة منها مالبسهم، ودخل عليه ابن

  حديثهما حىت القيامة يؤثر... صفت نعمتان خصتاك وعمتا 
فجلى نصر فشرب إىل العصر، ومحله السكر على اخلروج إىل األتراك وسكناهم يف احلاضر، وأراد أن ينهبهم ومحل 

وستني وأربعمائة، وملا قتل عليهم، فرماه تركي بسهم يف حلقه فقتله، وكان قتله يوم األحد مستهل شوال، سنة مثان 
  .نصر ملك حلب بعده أخوه سابق ابن حممود

وفيها تويف طاهر بن أمحد بن باب شاذ النحوي املصري، تويف بأن سقط من سطح جامع عمرو بن العاص مبصر، 
  .فمات لوقته

ه يهوياقيم تصانيف مث دخلت سنة سبعني وأربعمائة فيها تويف عبد الرحيم بن حممد بن إسحاق األصفهاين احلافظ، ل
  .تاريخ أصفهان، وله طائفة ينتمون إليه يف االعتقاد من أهل أصفهان، يقال هلم العبد رمحانية: كثرية منها

مث دخلت سنة إحدى وسبعني وأربعمائة استيالء تنش على دمشق يف هذه السنة ملك تاج الدولة تنش بن السلطان 
ه أقطعه الشام، وما يفتحه، فسار تاج الدولة تنش إىل حلب وكان ألب أرسالن دمشق، وسببه أخاه السلطان ملكشا

قد أرسل بدر اجلمايل أمري اجليوش مبصر عسكراً إىل حصار أتسز بدمشق، فأرسل أتسز يستنجد تنش وهو نازل 
على حلب حياصرها، فسار تنش إىل دمشق، فلما قرب منها رحل عنها عسكر مصر كاملنهزمني، فلما وصل إىل 

أتسز مللتقاه بالقرب من املدينة، فأنكر تنش عليه تأخره عن الطلوع إىل لقائه، وقبض على أتسز وقتله  دمشق ركب
  .وملك تنش دمشق، وأحسن السرية

مث دخلت سنة اثنتني وسبعني وأربعمائة فيها غزا امللك إبراهيم بن مسعود بن حممود بن سبكتكني صاحب غزنة بالد 
  .عاد إىل غزنة ساملاًاهلند، فأوغل فيها وفتح وغنم و

ملك مسلم بن قريش مدينة حلب يف هذه السنة، سار شرف الدولة بن قريش بن بدران بن املقلد بن السميب 
صاحب املوصل إىل حلب، فحصرها، فسلم البلد إليه يف سنة ثالث وسبعني، وحصر القلعة واستنزل منها سابقاً 

  .سلم القلعةووثاباً ابين حممود بن نصر بن صاحل بن مرداس وت
  ذكر غري ذلك

. وفيها تويف نصر بن أمحد بن مروان، صاحب ديار بكر، وملك بعده ابنه سور بن نصر ودبر دولته ابن األنباري
الشاعر املشهور، وقد تقدم ذكر مدحيه لنصر بن حممود صاحب . وفيها تويف أبو الفتيان حممد بن سلطان بن جيوش

  .حلب
عمائة ودخلت سنة أربع وسبعني وأربعمائة فيها كانت فتنة ببغداد بني الشافعية مث دخلت سنة ثالث وسبعني وأرب

وفيها أرسل اخلليفة املقتدي الشيخ أبا إسحاق الشريازي رسوالً إىل السلطان ملكشاه، وإىل نظام امللك، . واحلنابلة
السلطان ونظام امللك الشيخ  فسار من بغداد إىل خراسان، ليشكو من عميد العراق أيب الفتح بن أيب الليث، فأكرم

أبا إسحاق، وجرى بينه وبني إمام احلرمني أيب املعايل اجلوبين مناظرة حبضرة نظام امللك، وعاد باإلجابة إىل ما التمسه 
  .اخلليفة، ورفعت يد العميد عن مجيع ما يتعلق حبواشي اخلليفة



وال، مصنف كتاب اإلكمال، ومولده سنة عشرين وفيها تويف أبو نصر علي بن الوزير أيب القاسم هبة اهللا بن ماك
  .وأربعمائة، قتله مماليكه األتراك بكرمان

مث دخلت سنة ست وسبعني وأربعمائة فيها يف مجادى اآلخرة تويف الشيخ أبو إسحاق إبراهيم ابن علي الشريازي 
ث وتسعني وثالمثائة، وقيل وكان مولده سنة ثال. الفريوز أبادي، وفريرز أباد بلدة بفارس، ويقال هي مدينة جون

سنة ست وتسعني، وكان أوحد عصره علماً وزهداً وعبادة، ولد بفريوز أباد ونشأ هبا، ودخل شرياز وقرأ هبا الفقه، 
مث قدم إىل البصرة، مث إىل بغداد يف سنة مخس عشرة وأربعمائة وكان إمام وقته يف املذهب واخلالف واألصول 

وكان فصيحاً، وله نظم حسن . خيص، والنكت، والتبصري، واللمع، ورؤوس املسائلوصنف املهذب، والتنبيه والتل
  :فمنه

  فقالوا ما إىل هذا سبيل... سألت الناس عن خل ويف 
  فإن احلر يف الدنيا قليل... متسك إن ظفرت بود حر 

  :وله
  ومضى الشتاء وقبح برده... جاء الربيع وحسن وردة 
  يه وحسن خدهب ووجنت... فاشرب على وجه احليب 

ما دخلت بلدة وال قرية إال : وكان مستجاب الدعوة مطرح التكلف، وملا توجه إىل خراسان يف رسالة اخلليفة قال
وفيها تويف أبو احلجاج بن يوسف بن سليمان األعلم . وكان خطيبها وقاضيها تلميذي، ومن مجلة أصحايب

العربية واألدب وشرح احلماسة، ونسبته إىل شنتمرية، مدينة وكان إماماً يف . الشنتمري، رحل إىل قرطبة واشتغل هبا
  .باألندلس

مث دخلت سنة سبع وسبعني وأربعمائة فيها سار فخر الدولة بن جهري بعساكر السلطان ملكشاه، إىل قتال شرف 
قيل الدولة مسلم بن قريش، مث سري السلطان ملكشاه إىل فخر الدولة جيشاً آخر فيهم األمري أرتق بن أكسك و

أكسب، واألول أصح، جد امللوك األرتقية، فاهنزم شرف الدولة مسلم، واحنصر يف آمد، ونزل األمري أرتق على 
آمد، فحصره فبذل له مسلم بن قريش ماالً جليالً ليمكنه من اخلروج من آمد فأذن له أرتق، وخرج شرف الدولة 

الرقة وبعث إىل أرتق ما وعده به، مث سري السلطان من آمد يف حادي عشرين ربيع األول من هذه السنة، فسار إىل 
عميد الدولة بن فخر الدولة بن جهري بعسكر كثيف، وسري معه، أقسنقر قسيم الدولة إىل املوصل، فاستوىل عليها 

عميد الدولة، وهذا أقسنقر هو والد عماد الدولة زنكي، مث أرسل مؤيد امللك بن نظام امللك إىل شرف الدولة 
ستدعيه إىل سلطان، فقدم شرف الدولة إليه، وأحضره عند السلطان ملكشاه بالبوازيح، وكان قد ذهبت بالعهود ي

. أمواله، فاقترض شرف الدولة مسلم، ما خدم به السلطان، وقدم إليه خيالً من مجلتها فرسه اليت جنا عليه يف املعركة
ان اخليل، فجاء سابقاً، فقام السلطان قائماً ملا املشهور وكان اسم الفرس بشاراً، وكان سابقاً، وسابق به السلط

  .تداخله من العجب، فرضي السلطان على مسلم، وخلع عليه وأقره على بالده
فتح سلمان بن قطلومش أنطاكية يف هذه السنة سار سلمان بن قطلومش السلجوقي صاحب قونية، وأقصرا، 

اكم فيها من جهة النصارى، وكانت أنطاكية بيد الروم من وغريمها من بالد الروم، فملك مدينة أنطاكية مبخامرة احل
  .سنة مثان ومخسني وثالمثائة، فافتتحها سليمان يف هذه السنة

قتل شرف الدولة مسلم وملك أخيه إبراهيم ملا ملك سليمان بن قطلومش أنطاكية وأرسل شرف الدولة مسلم بن 
إن صاحب : أهل أنطاكية، فأنكر سليمان ذلك وقالقريش صاحب املوصل وحلب، يطلب منه ما كان حيمله إليه 



أنطاكية كان نصرانياً، فكنت تأخذ منه ذلك على سبيل اجلزية، ومل يعطه شيئاً، فجمعا واقتتال يف الرابع والعشرين 
من صفر سنة مثان وسبعني وأربعمائة، يف طرف أعمال أنطاكية، فاهنزم عسكر مسلم، وقتل شرف الدولة مسلم يف 

وقتل بني يديه أربعمائة غالم من أحداث حلب، وقد قدمنا ذكر مقتله لتتبع احلادثة بعضها بعضاً، وكان  املعركة،
شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران بن املقلد بن املسيب أحول، واتسع ملك مسلم بن قريش املذكور، وزاد 

منبج وديار ربيعة ومضر من اجلزيرة ملك من تقدمه من أهل بيته، فإنه ملك السندية اليت على هنر عيسى إىل 
وحلب، وما كان ألبيه وعمه قرواش من املوصل، وغريهم، وكان مسلم يسوس مملكته سياسة حسنة، باألمر 

والعدل، وملا قتل، قصد بنو عقيل أخاه إبراهيم بن قريش وهو حمبوس، فأخرجوه وملكوه وكان قد مكث يف احلبس 
  .املشي ملا خرجسنني كثرية، حبيث صار مل يقدر على 

ويف هذه السنة ولد مللكشاه ولد بسنجار، فسماه أمحد، مث غلب عليه اسم سنجر لكونه ولد بسنجار، وهو 
السلطان سنجر على ما جتيء أخباره، كذا نقله املؤرخون، والذي يغلب على ظين أنه مساه على عادة الترك، فإهنم 

  .يسمون صنجر، ومعناه يطعن، والناس يقولونه بالسني
وفيها تويف أبو نصر عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد الصباغ الفقيه الشافعي، صاحب الشامل والكامل، وكفاية 
املسائل وغريها من التصانيف، بعد أن أضر عدة سنني، ومولده سنة أربعمائة، والقاضي أبو عبد اهللا احلسني بن علي 

  .ب الشافعي، وكان إليه القضاء بباب األزجالبغدادي، املعروف بابن القفال، وهو من شيوخ أصحا
مث دخلت سنة مثان وسبعني وأربعمائة فيها ملك الفرنج طليطلة من األندلس بعد أن حاصرها األدفونش سبع سنني، 

  .وكان سبب ذلك تفرق ممالك األندلس على ما تقدم ذكره يف سنة سبع وأربعمائة
آمد، مث على ميافارقني، مث على جزيرة ابن عمر، وهي بالد بين ويف هذه السنة استوىل فخر الدولة بن جهري على 

مروان وأخذها من منصور بن نصر بن مروان وهو آخر من ملك منهم، وانقرضت بأخذ اجلزيرة منه مملكة بين 
  .مروان، فسبحان من ال يزول ملكه

ش، وضيق عليه، فلم يظفر وفيها سار أمري اجليوش بدر اجلمايل جبيوش مصر، فحصر دمشق وهبا تاج الدولة تن
  .بشيء، فارحتل عائداً إىل مصر

وفيها يف ربيع اآلخر تويف إمام احلرمني أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا ابن يوسف اجلويين ومولده يف الكامل سنة 
ته، وله عدة عشرة وأربعمائة، ويف تاريخ ابن أيب الدم أن مولده سنة تسع عشرة وأربعمائة، وهو إمام العلماء يف وق

هناية املطلب يف دراية املذهب، سافر إىل بغداد، مث إىل احلجاز وأقام مبكة واملدينة أربع سنني يدرس : مصنفات منها
ويفيت ويصنف، وأم بالناس يف احلرمني الشريفني، فسمي لذلك إمام احلرمني، مث رجع إىل نيسابور وجعل إليه 

لى ذلك ثالثني سنة، وحظي عند نظام امللك، وله عدة تالميذ من اخلطابة، وجملس الذكر، والتدريس، وبقي ع
الفضالء كالغزايل وأيب القاسم األنصاري وأيب احلسن علي الطربي، وهو املعروف بالكيا اهلراس، وكان إمام احلرمني 

لعلمه أن منصب قد ادعى االجتهاد املطلق، ألن أركانه كانت حاصلة له، مث عاد إىل الالئق وتقليد اإلمام الشافعي، 
  .االجتهاد قد مضت سنوه

مث دخلت سنة تسع وسبعني وأربعمائة قتل سليمان بن قطلومش ملا قتل سليمان مسلم بن قريش يف سنة مثان 
وسبعني، على ما ذكرناه يف سنة سبع وسبعني، أرسل سليمان إىل ابن احلبييب العباسي مقدم أهل حلب، يطلب 

تب السلطان ملكشاه، وأرسل ابن احلبييب، استدعى تنش صاحب دمشق بن تسليم حلب، فاستمهله إىل أن يكا
السلطان ألب أرسالن، أخا السلطان ملكشاه، فسار تنش إىل حلب، وكان مع تنش أرتق بن أكسك، وقد فارق 



خدمة ملكشاه، خوفاً من إطالق مسلم بن قريش من آمد، على ما قدمنا ذكره، وجرت احلرب بني تنش وابن 
قطلومش فاهنزم عسكر سليمان، وثبت سليمان، فقيل إن سليمان اهنزم عسكره، أخرج سكيناً وقتل  سليمان بن

نفسه، وقيل بل قتل يف املعركة، وكان سليمان قد أرسل جثة مسلم بن قريش على بغل، ملفوفة يف إزار إىل حلب، 
ذه السنة يف سادس صفر ملفوفة يف ليسلموها إليه يف السنة املاضية، يف سادس صفر، فأرسل تنش جثة سليمان يف ه

إزار إىل حلب، ليسلموها إليه، فأجابه ابن احلبييب باملماطلة، إىل أن يرد مرسوم ملكشاه يف أمر حلب مبا يراه، 
فحاصر تنش حلب وضيق على أهلها وملكها، فاستجار ابن احلبييب باألمري أرتق بن أكسك، فأجاره، وأما قلعة 

م بن قريش، سامل بن مالك بن بدارن بن املقلد بن املسيب، العقيلي، وهو ابن عم حلب فكان هبا منذ قتل مسل
  .شرف الدولة مسلم بن قريش، فحاصر تنش سبعة عشر يوماً فبلغه وصول مقدمة أخيه السلطان ملكشاه

  وصول السلطان ملكشاه إىل حلب

يف مجادى اآلخرة، فملك يف طريقه كان ابن احلبييب قد كاتب السلطان يف أمر حلب، فسار إليها من أصفهان، 
حّران، وأقطعها حملمد بن شرف الدولة مسلم بن، قريش وسار إىل الرها، وهي بيد الروم من حني اشتروها من ابن 

عطري، كما قدمنا ذكره فحصرها وملكها، وسار إىل قلعة جعرب، وامسها الدوسرية، مث عرفت بقلعة جعرب لطول مدة 
ها سابق الدين جعرب القشري املذكور، وهو شيخ أعمى فأمسكه وأمسك ولديه، وكانا ملك جعرب هلا، وهبا صاحب

يقطعان الطريق وخييفان السبيل، مث صار إىل منبج فملكها، وسار إىل حلب فلما قارهبا رحل أخوه تنش عن حلب 
الك بن بدران على الربية، وتوجه إىل دمشق، ووصل السلطان إىل حلب وتسلمها، وتسلم القلعة من سامل بن م

العقيلي، على أن يعوضه بقلعة جعرب، فسلم السلطان إليه قلعة جعرب، فبقيت بيده ويد أوالده، إىل أن أخذها منهم 
وملا نزل السلطان ملكشاه حبلب، أرسل إليه األمري . نور الدين حممود بن زنكي، على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل

زر، ودخل يف طاعته وسلم إليه الالذقية، وكفر طاب، وأفامية، فأجابه نصر بن علي بن منقذ الكناين صاحب شي
السلطان إىل املساملة وترك قصده، وأقر عليه شيزر، وملا ملك السلطان ملكشاه حلب، سلمها إىل قسيم الدولة 

  .أقسنقر، مث ارحتل السلطان إىل بغداد على ما نذكره إن شاء اهللا تعاىل
  ذكر غري ذلك من احلوادث

هذه السنة يف ربيع األول تويف هباء الدولة أبو كامل منصور بن دبيس بن علي بن مرثد األسدي، صاحب احللة  ويف
  .واستقر مكانه ولده صدقة، ولقب سيف الدولة. وغريمها، وكان فاضالً وله شعر جيد. والنيل

  ملك يوسف بن تاشفني غرناطة من األندلس
  :وانقراض دولة الصنهاجية منها

لسنة عّدى البحر يوسف بن تاشفني أمري املسلمني، من سبتة إىل اجلزيرة اخلضراء بسبب استيالء الفرنج يف هذه ا
على بالد األندلس، واجتمع إليه أهل األندلس، مثل املعتمد بن عباد وغريه من ملوك األندلس، وجرى بينهم وبني 

ل منهم ما ال حيصى، حىت مجعوا من رؤوسهم تالً األدفونش قتال شديد، نصر اهللا فيه املسلمني، واهنزم الفرنج وقت
وأذنوا عليه، وملك يوسف غرناطة، وأخذها من صاحبها عبد اهللا بن بلكني بن باديس بن حبوس بن مالس بن 

  .بلكني بن زبري الصنهاجي
قية يف وأول من حكم من الصناهجة يف غرناطة راوي بن بلكني، مث تركها وعاد إىل إفري: من تاريخ القريوان قال

سنة عشر وأربعمائة، فملك غرناطة ابن أخيه حبوس بن مالس بن بلكني، وبقي هبا حىت تويف يف سنة تسع وعشرين 



وأربعمائة، وويل بعده ابنه باديس بن حبوس، وبقي حىت تويف، وويل بعده ابن أخيه عبد اهللا بن بلكني بن حبوس، 
  .سنةودام فيها حىت أخذها منه يوسف بن تاشفني يف هذه ال

  .وذكر صاحب تاريخ القريوان أن أخذ يوسف غرناطة، كان يف سنة مثانني وأربعمائة
مث إن يوسف بن تاشفني عرب البحر إىل سبتة، وأخذ معه عبد اهللا صاحب غرناطة . ولنرجع إىل ذكر ابن تاشفني

وفيها سار ملكشاه . ندلساملذكور، وأخاه متيماً إىل مراكش، فكانت غرناطة أول ما ملكه يوسف بن تاشفني من األ
عن حلب ودخل بغداد يف ذي احلجة وهو أول قدومه إىل بغداد، مث خرج إىل الصيد، فصاد من الوحوش شيئاً 

وفيها . كثرياً، مث عاد إىل بغداد واجتمع باخلليفة املقتدي، وأقام ببغداد إىل صفر من سنة مثانني، وعاد إىل أصفهان
ف الدولة، مسلم بن قريش مدينة الرحبة، وأعماهلا، وحران وسروج، والرقة، أقطع السلطان ملكشاه حممد بن شر

وفيها كانت زالزل عظيمة حىت فارق الناس ديارهم، وفيها تويف . واخلابور، وزوجه بأخته زليخا بنت ألب أرسالن
  .الشريف أبو نصر الزيين العباسي، نقيب اهلامشيني وهو حمدث مشهور على اإلسناد

انني وأربعمائة وسنة إحدى ومثانني وأربعمائة فيها تويف امللك املؤيد إبراهيم بن مسعود بن حممود بن مث دخلت سنة مث
ولكن تابعنا ابن األثري . سبكتكني صاحب غزنة، وقيل كانت وفاته سنة اثنتني وتسعني وأربعمائة وهو األقوى

 وأربعمائة، وكان حسن السرية حازماً، وملا وإيراده وفاة املذكور يف هذه السنة، وكان ملكه يف سنة إحدى ومخسني
وفيها مجع أقسنقر صاحب . تويف ملك بعده ابنه مسعود بن إبراهيم، وكان قد زوجه أبوه بابنة السلطان ملكشاه

حلب عساكره وسار إىل قلعة شيزر، وصاحبها نصر بن علي بن منقذ، وضيق عليه وهنب الربض، مث صاحله ابن 
  .سنقر إىل حلبمنقذ املذكور، فعاد أق

مث دخلت سنة اثنتني ومثانني وأربعمائة فيها سار السلطان ملكشاه جبيوش ال حتصى كثرة، إىل ما وراء النهر، وعرب 
جيحون وسار إىل خبارى، وملك ما على طريقه من البالد، مث ملك خبارى، مث سار إىل مسرقند فملكها وأسر صاحبها 

كاشغر فبلغ إىل بوزكند، وأرسل إىل ملك كاشغر يأسره بإقامة اخلطبة له  أمحد خان وأكرمه، مث سار السلطان إىل
والسكة، فأجاب إىل ذلك، وسار ملك كاشغر وحضر عند السلطان ملكشاه، فأكرمه السلطان وعظمه وأعاده إىل 

  .ملكه، مث رجع السلطان إىل خراسان
  :ذكر غري ذلك

احلسن بن اخلشاب، وكان حبلب ليت نار قدمي، مث صار  فيها عمرت منارة جامع حلب، وقام بعملها القاضي أبو
أتون محام، فأخذ ابن اخلشاب املذكور حجارته وبىن هبا املأذنة املذكورة، فسعى بعض حسدة ابن اخلشاب به إىل 

يا موالنا إين : إن هذه احلجارة لبيت املال، فأحضره أقسنقر وحدثه يف ذلك، فقال ابن اخلشاب: أقسنقر، وقال
فأجابه أقسنقر إىل إمتام ذلك، . ذه احلجارة معبداً للمسلمني، وكتبت عليه امسك، فإن رمست غرِّمت مثنهاعملت هب

وفيها تويف عاصم بن حممد بن احلسن البغدادي من أهل الكرخ، وكان مطبوعاً كيّساً . من غري أن يأخذ منه شيئاً
  :وله شعر حسن فمنه

  أبثه أشواقيلو زارين ف... ماذا على متلّون األخالق 
  وأفضُّ ختم الدمع من آماقي... وأبوح بالشكوى إليه تذلالً 

  ما ضره لو منَّ باإلطالق... أسر الفؤاد ومل يرق ملوثق 
  قليب فإن رضا به ترياقي... إن كان قد لسعت عقارب صدغه 



ري، باملوصل، يف احملرم، مث دخلت سنة ثالث ومثانني وأربعمائة فيها تويف فخر الدولة أبو نصر حممد بن حممد بن جه
منها، وكان مولده باملوصل سنة مثان وتسعني وثالمثائة، وتنقل يف اخلدم، فخدم بركة بن املقلد حىت قبض على أخيه 
حقرواش، مث سار إىل حلب، فوزر ملعز الدولة مثال بن صاحل بن مرداس، مث مضى إىل نصر الدولة أمحد بن مروان، 

وزر لولده، مث سار إىل بغداد فويل وزارة اخلليفة، مث سار مع السلطان ملكشاه، ففتح صاحب ديار بكر، فوزر له مث 
  .له ديار بكر وأخذها من بين مروان

  .ويف هذه السنة يف شعبان كان صعود احلسن بن الصباح مقدم اإلمساعيلية على قلعة األملوت وظهور دعوته
  .الدولة بن فخر الدولة بن جهري وزارة اخلليفة املقتدي مث دخلت سنة أربع ومثانني وأربعمائة فيها توىل عميد

ملك أمري املسلمني بالد األندلس يف هذه السنة سار يوسف بن تاشفني أمري املسلمني من مراكش إىل سبتة وأقام هبا، 
ن وسري العساكر مع شري بن أيب بكر إىل األندلس، فعربوا البحر وأتوا إىل مدينة مرسية، فملكوها وأخذوها م

صاحبها أيب عبد اهللا بن طاهر، مث ساروا إىل مدينة شاطبة ودانية فملكومها، وكانت بلنسية قد ملكها الفرنج، مث 
أخلوها فملكها عسكر أمري املسلمني، وعمرها، وكان يوسف أمري املسلمني، قد ملك غرناطة فيما قبل، على ما 

املعتمد بن عباد، فملكوها وأخذوا املعتمد بن عباد تقدم ذكره، مث سار إىل أشبيلية، فحصروها وهبا صاحبها، 
صاحبها، وأرسلوه إىل يوسف بن تاشفني فحبسه حىت مات، على ما نذكره إن شاء اهللا تعاىل، وملا فرغ شري 

وعساكر يوسف بن تاشفني من إشبيلية ساروا إىل املرية، وكان هبا صاحبها، حممد بن صمادح بن معن، فلما بلغه 
ومسري العسكر إليه، مات غماً وكمداً، وملا مات سار ولده احلاجب بن حممد بن صمادح بأهله وماله أخذ إشبيلية، 

عن املرية يف البحر، إىل بالد بين محاد، املتامخني إلفريقية فأحسنوا إليهم، مث قصد شري بطليوس فأخذها من صاحبها 
د حىت ملك إشبيلية، مث رجع ابن األفطس إىل عمر بن األفطس، وكان عمر بن األفطس ممن أعان شري على ابن عبا

بطليوس، فسار إليه شري وملكها منه، وأخذ عمر بن األفطس وولديه الفضل والعباس ابين عمر املذكور فقتلهم 
صرباً، ومل يترك شري من ملوك األندلس سوى بين هود، فإنه مل يقصد بالدهم، وهي شرق األندلس، وكان صاحبها 

هود يهادي يوسف بن تاشفني وخيدمه، قبل أن يقصد بالد األندلس فرعى له ذلك حىت أنه أوصى املستعني باهللا بن 
  .ابنه علي بن يوسف بن تاشفني عند موته، بترك التعرض إىل بالد بين هود

  استيالء الفرنج على صقلية

لعلويني، فلما كان سنة قد تقدم ذكر فتح صقلية، وتوارد الوالة عليها من جهة ابن األغلب، مث من جهة اخللفاء ا
مثان ومثانني وثالمثائة كان األمري على صقلية أبا الفتوح يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن احلسني، من جهة العزيز 

خليفة مصر، فأصاب يوسف املذكور فاجل، وبطل جانبه األيسر، فاستناب ابنه جعفر بن يوسف وبقي جعفر أمرياً 
ثار به أهل صقلية وحصروه بقصره لسوء سريته، وكان أبو يوسف حينئذ حياً، بصقلية إىل سنة عشر وأربعمائة، ف

مفلوجاً فخرج، إىل أهل صقلية يف حمفة فبكوا عليه وشكوا ابنه جعفر، وسألوا أن يويل عليهم ابنه أمحد، املعروف 
يلة، وكان باألكحل، ففعل يوسف ذلك، مث سري يوسف ابنه جعفر إىل مصر، وسار هو بعده، ومعهما أموال جل

ليوسف املذكور من الدواب أربعة عشر ألف حجرة سوى البغال وغريها، واستمر األكحل يف صقلية، وأحسن 
  .السرية، وبث السرايا يف بالد الكفار، وأطاعه مجيع قالع صقلية وبالدها اليت للمسلمني
ىل املعز ابن باديس فأرسل املعز مث حصل بني األكحل وبني أهل صقلية وحشة، فسار بعض أهل صقلية إىل إفريقية، إ

بن باديس إىل صقلية جيشاً مع ابنه عبد اهللا بن املعز بن باديس يف سنة سبع وعشرين وأربعمائة، فحصروا األكحل 
  .يف اخلالصة وقتل األكحل يف احلصار



امنائة رجل، ورجعوا مث إن أهل صقلية كرهوا عسكر املعز، فقاتلوهم، فاهنزم عسكر املعز وابنه عبد اهللا وقتل منهم مث
يف املراكب إىل إفريقية ووىل أهل صقلية عليهم أخا األكحل وامسه الصمصام بن يوسف، واضطربت أحوال أهل 

صقلية عند ذلك واستوىل األراذل، مث أخرجوا الصمصام وانفرد كل إنسان ببلد، فانفرد القائد عبد اهللا بن منكوت 
علي بن نعمة املعروف بابن احلواش بقصريانة وجرجنت وغريمها، وانفرد ابن مبازر وطرابنش وغريمها، وانفرد القائد 

التمنة مبدينة سريقوس وقطانية، فوقع بينهم، واستنصر ابن التمنة بالفرنج الذين مبدينة مالطة، واسم ملكهم رجار، 
 سنة أربع وأربعني وأربعمائة وهون عليهم أمر املسلمني، فسار الفرنج وابن التمنة إىل البالد اليت بأيدي املسلمني، يف

واستولوا على مواضع كثرية من اجلزيرة، وفارق اجلزيرة حينئذ خلق كثري من أهلها من العلماء والصاحلني، وسار 
مث استوىل الفرنج على غالب بالد صقلية وحصوهنا، وليس هلم مانع، ومل يثبت . مجاعة إىل املعز بن باديس إىل إفريقية

ريانة وجرجنت وحصرمها الفرنج، وطال احلصار عليهما حىت أكل أهلهما امليتة، فسلم أهل بني أيديهم غري قص
جرجنت أوالً وبقيت قصريانة بعدها ثالث سنني، مث أذعنوا، وملك رجار مجيع اجلزيرة يف هذه السنة، أعين سنة 

ة ملوك املسلمني من اجلنائب أربع ومثانني وأربعمائة، مث مات رجار قبل سنة تسعني، وتوىل بعده ولده وسلك طريق
واحلجاب واجلاندارية وغري ذلك، وأسكن يف اجلزيرة الفرنج مع املسلمني، وأكرم املسلمني ومنع من التعدي عليهم 

  .وقرهبم
وصول السلطان ملكشاه إىل بغداد يف هذه السنة يف رمضان، وصل السلطان ملكشاه إىل بغداد، ووصل إليه أخوه 

من حلب، ووصل إليه غريمها من زعماء األطراف وعمل امليالد ببغداد، واحتفل له  تنش من دمشق، وأقسنقر
ويف هذه السنة أمر ملكشاه بعمل اجلامع املعروف . الناس احتفاالً عظيماً، وأكثر الشعراء من وصف تلك الليلة

السلطان الكبار بعمل  جبامع السلطان ببغداد، وعمل قبلته هبرام منجمه، ومجاعة من أصحاب الرصد، وابتدأ أمراء
وفيها . فتفرق مشلهم باملوت والقتل بعد ذلك عن قريب. مساكن هلم ببغداد، حبيث إذا قدموا إىل بغداد ينزلون فيها

تويف األمري أرتق ابن أكسك التركماين، جد امللوك أصحاب ماردين، مالكاً للقدس منذ قدم إىل تنش حسبما تقدم 
لقدس لولديه إيلغازي وسقمان ابين أرتق، إىل أن سار األفضل أمري اجليوش من ذكره، وملا تويف أرتق استقرت ا

  .مصر، وأخذ القدس منهما فسار إيلغازي وسقمان إىل الشرق، فكان منهما ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل
قر استيالء تنش على محص وغريها كان السلطان ملكشاه قد أمر أقسن: مث دخلت سنة مخس ومثانني وأربعمائة

مبساعدة أخيه تنش على ملك الشام، وما بأيدي خليفة مصر العلوي، من البالد، فسار أقسنقر مع تنش، ونزل على 
محص، هبا صاحبها خلف بن مالعب، فملك تنش محص، وأمسك ابن مالعب وولديه، مث سار تنش إىل عزقة 

  .فملكها مث سار إىل أفامية فملكها
  إسحاقمقتل نظام امللك احلسن بن علي بن 

وسببه أنه حصل بني ملكشاه وبني نظام امللك وحشة، فلما كان عاشر رمضان من هذه السنة، بعد اإلفطار، وهم 
بالقرب من هناوند، وقد انصرف نظام امللك إىل خيمة حرمه، وثب عليه صيب ديلمي يف صورة مستعط، وضرب 

 فقتلوه، وحصل للعسكر بسبب مقتله نظام امللك بسكني فقضى عليه، وأدرك أصحاب نظام امللك ذلك الصيب
شوشة، فركب السلطان وسكن العسكر، وكان نظام امللك قد كرب، فإن مولده سنة مثان وأربعمائة، وكان قتله 
  .بتدبري من السلطان ملكشاه، ومات السلطان ملكشاه بعده خبمسة وثالثني يوماً على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل

ء الدهاقني بطوس، وماتت أم نظام امللك وهو رضيع فكان يطوف به والده على املرضعات وكان نظام امللك من أبنا
فريضعنه حسبة، مث انتشأ نظام امللك وتعلم العربية، ومسع احلديث، مث اشتغل باألعمال السلطانية، ومل يزل الدهر 



 ألب أرسالن كان نظام امللك يعلو به حىت خدم طغريل بك وصار وزيره، واستمر على وزارته، وملا صار امللك إىل
مع ابنه ملكشاه بن ألب أرسالن، وقام بأمره حىت صارت السلطنة إىل ملكشاه، فبلغ نظام امللك من املنزلة ما مل 
يبلغه غريه من الوزراء، وقرب العلماء وبىن املدارس يف سائر األمصار، وأسقط املكوس وأزال لعن األشعرية من 

  .يد امللك الكندري كما تقدم ذكره، وأوصافه كثرية حسنة رمحه اهللا تعاىلاملنابر، وكان قد فعله عم
وفاة السلطان ملكشاه كان السلطان ونظام امللك قد سارا عن بغداد يف العام املاضي إىل أصفهان فعادا من أصفهان 

ن السري ودخل بغداد، يف هذه السنة متجهني إىل بغداد، فقتل نظام امللك بالقرب من هناود، كما ذكر، وأمت السلطا
يف الرابع والعشرين من رمضان هذه السنة، مث خرج السلطان ملكشاه من بغداد إىل الصيد، وعاد ثالث شوال 

مريضاً حبمى حمرقة، وتويف ليلة اجلمعة نصف شوال، وهو ملكشاه بن ألب أرسالن بن داود بن ميكائيل بن 
وكان من أحسن الناس صورة ومعىن، وخطب له من حدود . سلجوق، وكان مولده يف سنة سبع وأربعني وأربعمائة

الصني إىل آخر الشام، ومن أقاصي بالد اإلسالم يف الشمال إىل بالد اليمن، ومحلت له ملوك الروم اجلزية ومل يفته 
مطلب، وكانت أيامه أيام عدل وسكون وأمن، فعمرت البالد ودرت األرزاق، وعمر اجلامع ببغداد، وعمل املصانع 

ريق مكة، وكان غاوياً بالصيد، وكان يتصدق بعدد كل وحش يصيده بدينار، وصاد مرة صيداً كثرياً تقديره بط
  .عشرة آالف، فتصدق بعشرة آالف دينار

  ملك امللك حممود بن ملكشاه
  :وحال أخيه بركيارق بن ملكشاه

ألمراء، وسارت هبم إىل ملا مات السلطان ملكشاه، أخفت زوجته تركان خاتون موته، وفرقت األموال يف ا
أصفهان، واستحلفت العسكر لولدها حممود، وعمره أربع سنني وشهور، وخطب له يف بغداد وغريها، وكان تاج 
امللك هو الذي يدير األمر بني يدي تركان خاتون، وأما أخوه بركيارق، فإنه هرب من أصفهان ملا وصلت تركان 

لبغضهم تاج امللك، ألنه هو الذي سعى يف نظام امللك حىت كان من قتله خاتون إليها، وانضم إىل بركيارق النظامية 
ما كان، فقوي بركيارق هبم، فأرسلت تركان خاتون عسكراً إىل بركيارق والنظامية، فاقتتلوا بالقرب من بروجرد 

، فأخذ فاهنزم عسكر خاتون وسار بركيارق يف أثرهم وحصرهم بأصفهان، وكان تاج امللك يف عسكر تركان خاتون
أسرياً، وأراد بركيارق اإلحسان إىل تاج امللك وأن يوليه الوزارة، فوثبت النظامية عليه فقتلوه، وكان تاج امللك 

  .املذكور ذا فضائل مجة، وخرجت هذه السنة واألمر على ذلك

حماصر مث دخلت سنة ست ومثانني وأربعمائة فيها خرج من أصفهان احلسن بن نظام امللك إىل بركيارق، وهو 
وفيها حترك تنش من دمشق لطلب السلطنة بعد موت أخيه . ألصفهان، فأكرمه وواله وزارته، ولقبه عز امللك

ملكشاه، واتفق معه أقسنقر صاحب حلب، وخطب له باغي سيان صاحب أنطاكية، وبزان صاحب الرها وسار 
نة سبع وسبعني وأربعمائة أنه ملا قتل تنش ومعه أقسنقر فافتتح نصيبني عنوة، مث قصد املوصل، وكنا ذكرنا يف س

شرف الدولة، مسلم بن قريش صاحب املوصل وحلب وغريمها، استوىل على املوصل إبراهيم بن قريش أخو مسلم، 
مث إن ملكشاه قبض على إبراهيم سنة اثنتني ومثانني وأربعمائة، وأخذ منه املوصل، وبقي إبراهيم معه حىت مات 

ار إىل املوصل وملكها، فلما قصد تنش يف هذه السنة املوصل، خرج إبراهيم لقتاله، ملكشاه، فأطلق إبراهيم وس
والتقوا باملضيع من أعمال املوصل، وجرى بينهم قتال شديد، اهنزمت فيه املواصلة، وأخذ إبراهيم بن قريش أسرياً 

علي بن مسلم بن قريش، ومجاعة من أمراء العرب، فقتلوا صربا، وملك تنش املوصل، واستناب تنش على املوصل 



وأمه ضيفة عمة تنش، وأرسل تنش إىل بغداد يطلب اخلطبة فتوقفوا فيها، مث سار تنش واستوىل على ديار بكر، 
: وسار إىل أذربيجان وكان قد استوىل بركيارق على كثري منها، فسار بركيارق إىل عمه تنش ليمنعه، فقال أقسنقر

أوالد السلطان ملكشاه، أما إذا كان بركيارق ابن السلطان قد متلك فال  حنن إمنا أطعنا تنش لعدم قيام أحد من
  .نكون مع غريه، وخلى أقسنقر تنش وحلق بربكيارق، فضعف تنش لذلك وعاد إىل الشام

  :ذكر غري ذلك

  .يف هذه السنة ملك عسكر املستنصر باهللا العلوي خليفة مصر مدينة صور
  .هذه السنة يوم اجلمعة رابع عشر احملرم خطب لربكيارق ببغداد مث دخلت سنة سبع ومثانني وأربعمائة يف

وفاة املقتدي بأمر اهللا يف هذه السنة تويف اخلليفة املقتدي بأمر اهللا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد ذخرية الدين بن 
ة أشهر وأياماً، القائم، مات فجأة يوم السبت خامس عشر احملرم، وكان عمر املقتدي مثانياً وثالثني سنة ومثاني

وخالفته تسع عشرة سنة ومثانية أشهر، وأمه أم ولد أرمنية تسمى أرجوان أدركت خالفته، وخالفة ابنه املستظهر 
  .باهللا وخالفة ابن ابنه املسترشد باهللا، وكان املقتدي قوي النفس عظيم اهلمة

  خالفة املستظهر باهللا
ق قد قدم إىل بغداد، فأخذت البيعة عليه للمستظهر باهللا أيب وهو ثامن عشرينهم، ملا تويف املقتدي كان بركيار

العباس أمحد وبايعه الناس، وكان عمر املستظهر ملا بويع باخلالفة ست عشرة سنة وشهرين، قتل أقسنقر واخلطبة 
  لتنش ببغداد

حبلب، وأمده  ملا عاد تنش من أذربيجان إىل الشام، أخذ يف مجع العساكر، وكثرت مجوعه، ومجع أقسنقر العسكر
بركيارق باألمري كربغا، فاجتمع كربغا مع أقسنقر، والتقوا مع تنش عند هنر سبعني، قريباً من تل سلطان، وبينه وبني 

حلب ستة فراسخ، واقتتلوا فخامر بعض عسكر أقسنقر وصار مع تنش واهنزم الباقون، وثبت أقسنقر فأخذ أسرياً 
فأنا أحكم : قال تنمق. كنت أقتلك: فرت أيب ما كنت صنعت؟ قاللو ظ: وأحضر إىل تنش، فقال تنش ألقسنقر

وسار تنش إىل حلب فملكها املؤمنني أاسربوازار وقتله، وأسر . عليك مبا كنت حتكم علي به فقتل أقسنقر صرباً
مث كربغا وأرسله إىل محص فسجنه هبا، مث استوىل تنش على حران والرها، مث سار تنش إىل بالد اجلزرية فملكها، 

مث سار إىل مهذان فملكها، وأرسل يطلب اخلطبة ببغداد . ملك ديار بكر خالط، وسار إىل أذربيجان فملك بالدها
من املستظهر باهللا فأجيب إىل ذلك، وملا بلغ بركيارق استيالء عمه تنش على أذربيجان سار إىل أربل ومنها إىل بلد 

ش، ومل يكن مع بركيارق غري ألف رجل، وكان مع عمه شرحاب الكردي ابن بدر، إىل أن قرب من عسكر عمه تن
مخسون ألف رجل، فسارت فرقة من معسكر تنش فكبسوا بركيارق، فهرب إىل أصفهان، وكانت تركان خاتون قد 
ماتت، على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل، فدخل بركيارق أصفهان وهبا أخوه حممود، فلما دخل بركيارق أصفهان 

من كرباء عسكر أخيه حممود وأرادوا أن يسملوا بركيارق، فلحق حمموداً جدري قوى، فتوقفوا  احتاط عليه مجاعة
يف أمر بركيارق لينظروا ما يكون من حممود، فمات حممود من ذلك يف سلخ شوال من هذه السنة، فكان هذا فرحاً 

يارق جدر بعد حممود وعويف مث إن برك. بعد شدة لربكبارق، وكان مولد حممود سنة مثانني وأربعمائة يف صفر
  .فاجتمعت عليه العساكر، وكان منه ومن تنش ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل

وفاة أمري اجليوش يف هذه السنة يف ربيع األول تويف مبصر أمري اجليوش بدر اجلمال، وقد جاوز مثانني سنة، وكان هو 
  .كان إليه من األمر ابنه األفضل احلاكم يف دولة املستنصر، واملرجوع إليه، وملا مات قام مبا



وفاة املستنصر العلوي يف هذه السنة يف ثامن ذي احلجة، تويف املستنصر باهللا أبو متيم معد بن أيب احلسني علي 
الظاهر إلعزاز دين اهللا بن احلاكم، وكانت خالفة املستنصر ستني سنة وأربعة أشهر، وكان عمره سبعاً وستني سنة، 

لبساسريي ببغداد، ولقي املستنصر شدائد وأهواالً أخرج فيها أمواله وذخائره، حىت مل يبق له وهو الذي خطب له ا
غري سجادته اليت جيلس عليها، وهو مع هذا صابر غري خاشع، وملا مات ويل خالفة مصر بعده ابنه أبو القاسم أمحد 

  .املستعلي باهللا
  :ذكر غري ذلك

وتوىل بعده األمري قاسم بن أيب .  هاشم احلسيين، وقد جاوز سبعني سنةويف هذه السنة تويف أمري مكة حممد بن أيب
ويف هذه السنة يف رمضان توفيت تركان خاتون امرأة ملكشاه، اليت قدمنا ذكرها، وكانت قد برزت من . هاشم

  .نأصفهان لتتصل بتاج الدولة تنش، فمرضت وعادت إىل أصفهان وماتت، ومل يكن قد بقي معها غري قصبة أصفها
مقتل صاحب مسرقند يف هذه السنة اجتمع قواد عسكر أمحد خان صاحب : مث دخلت سنة مثان ومثانني وأربعمائة

مسرقند، وقبضوا عليه بسبب زندقته، وملا قبضوه أحضروا الفقهاء والقضاة، وأقاموا خصوماً ادعوا عليه الزنذقة، 
ه وأجلسوا ابن عمه مسعود مكانه، قدرخان، وامسه فجحد، فشهد عليه مجاعة بذلك، وأفىت الفقهاء بقتله، فخنقو

جربيل بن عمر، املقدم الذكر يف سنة ثالث وعشرين وأربعمائة، وقتل السلطان سنجر جربيل املذكور، وويل مكانه 
حممد خان بن سليمان بن داود بن إبراهيم بن طفغاج وله نيف وعشرون سنة، واستمر يف واليته إىل سنة مخس 

  .ومل يقع لنا خرب أحد منهم بعد املذكور عشرة ومخسمائة،
  مقتل تنش

ملا اهنزم بركيارق من تنش ودخل أصفهان حسب ما ذكرنا، استوىل تنش على بالد أذربيجان وهنب جرباذقان، مث 
سار إىل الري وبركيارق مريض باجلدري، فلما عويف سار بالعساكر من أصفهان إىل عمه تنش، والتقوا مبوضع 

فاهنزم عسكر تنش وثبت هو، فقتل يف صفر من هذه السنة، واستقامت السلطنة لربكيارق وإذا قريب من الري، 
أراد اهللا تعاىل أمراً فال مرد له، وإال فلو تبع بركيارق ملا كبسه عسكر تنش، وهرب إىل أصفهان مائة فارس، أخذوه 

ا أراد األمراء أن يسملوه، فاتفق أن ألنه بقي على باب أصفهان عدة أيام ال ميكن من الدخول إليها، فلما دخله
أخاه حمموداً حّم ثاين يوم وصوله وجّدر فمات، وقام هو مقامه مث جدر، ولو قصده عمه تنش قبل دخوله أصفهان، 

  .أو وقت مرض أخيه، أو وقت مرضه، مللك البالد، وهللا سر يف عاله، وإمنا كالم الغوى ضرب من اهلذيان
وكان دقاق يف الوقعة مع أبيه ملا قتل، وأما رضوان فبلغه مقتل أبيه وهو بالقرب  ذكر حال رضوان ودقاق أيب تنش

من هيت متوجهاً لالستيالء على العراق، فلما بلغه مقتل أبيه رجع إىل حلب، وهبا من جهة والده تنش أبو القاسم 
وكان معه أيضاً أخواه  حسن بن علي اخلوارزمي، وحلق برضوان مجاعة من قواد أبيه، مث حلقه حبلب أخوه دقاق،

الصغريان أبو طالب وهبرام، وكانوا كلهم مع أيب القاسم حسن اخلوارزمي كالضيوف، وهو املستويل على البلد، مث 
إن رضوان كبس أبا القاسم اخلوارزمي نصف الليل واحتاط عليه وطيب قلبه، وخطب لرضوان حبلب، وكان مع 

 صاحب أنطاكية، مث سار رضوان مبن معه إىل ديار بكر لالستيالء رضوان األمري باغي سيان بن حممد التركماين
عليها، وقصد سروج، فسبقه إليها سقمان بن أرتق واستوىل على مسوج، ومنع رضوان عنها، فسار رضوان إىل 
الرها واستوىل عليها، وأطلق قلعة الرها لباغي سيان التركماين صاحب أنطاكية، مث وقع االختالف يف عسكر 

بني باغي سيان وجناح الدولة، وكان جناح الدولة مزوجاً بأم رضوان، وهو من أكرب القواد، فعاد رضوان  رضوان



  .إىل حلب وسار، باغي سيان إىل أنطاكية ومعه أبو القاسم اخلوارزمي، ودخل رضوان إىل حلب
هرب دقاق من حلب سراً وأما دقاق فكاتبه ساوتكني اخلادم، الوايل بقلعة دمشق يستدعيه سراً ليملكه دمشق، ف

وجد السري، فأرسل أخوه رضوان خيالً خلفه فلم يدركوه، ووصل دقاق إىل دمشق، فسلمها إليه ساوتكني، 
واستبش به، ووصل إىل دقاق طغتكني ومعه مجاعة من خواص تنش، فإن طغتكني كان مع تنش يف الوقعة وأسر مث 

وكان طغتكني زوج والدة دقاق، واتفق دقاق وطغتكني خلص من األسر، ووصل إىل دمشق فلقيه دقاق وأكرمه، 
على ساوتكني اخلادم فقتاله، مث سار باغي سيان التركماين صاحب أنطاكية إىل دقاق، ووصل إىل دمشق ومعه أبو 

  .القاسم حسن اخلوارزمي الذي كان مستولياً على حلب، فجعله وزيراً لدقاق
  :ذكر غري ذلك من احلوادث

يف املعتمد بن عباد، صاحب إشبيلية وغريها من األندلس، مسجوناً بأغمات، وأخباره مشهورة، ويف هذه السنة، تو
إن املعتمد بن عباد ملا كان مسجوناً بأغمات، دخل عليه من بنيه يوم عيد، . قال صاحب القالئد. وله أشعار حسنة

أقدامهن حافية، وآثار نعمتهن عافية، من يسلم عليه ويهنيه، وفيهم بناته وعليهن أطمار كأهنا كسوف وهن أقمار، و
  :فقال املعتمد

  فجاءك العيد يف أغمات مأسوراً... فيما مضى كنت باألعياد مسروراً 
  يغزلن للناس ما ميلكن قطمريا... ترى بناتك يف األطمار جائعة 
  كأهنا مل تطأ مسكاً وكافورا... يطأن يف الطني واألقدام حافية 
  وليس إال مع األنفاس ممطورا... ره ال خّد إال تشكى اجلدب ظاه
  فردك الدهر منهياً ومأمورا... قد كان دهرك أن تأمره ممتثالً 

  فإمنا بات باألحالم مغرورا... من بات بعدك يف ملك يسر به 
  :وأليب بكر بن اللبانة يرثي املعتمد بن عباد املذكور من قصيدة طويلة وهي

  ن منايا هن غاياتوللمنا م... لكل شيء من األشياء ميقات 
  ألوان حاالته فيها استحاالت... والدهر يف صبغة احلرباء منغمس 
  ورمبا قمرت بالبيدق الشاة... وحنن من لعب الشطرنج يف يده 

  :ومنها
  هندية وعطاياه هنيدات... من كان بني الندا والبأس أنصله 

  دهر مصيباته نبل مصيبات... رماه من حيث مل تستره سابغة 
  أهلة ما هلا يف األفق هاالت... ى آل عباد فإهنم هلفي عل

  يا بئس ما جنت اللذات والذات... متسكت بعرى اللذات ذاهتم 
  :ومنها

  فأتوا وللدهر يف اإلخوان آفات... فجعت منها بإخوان ذوي ثقة 
  لغاهتم يف مجيع الكتب ملغاة... واعتضت يف آخر الصحراء طائفة 

  .عسكرهيعين الرببر أعين ابن تاشفني و
وفيها سار أبو حامد الغزايل إىل الشام وترك التدريس يف النظامية ألخيه نيابة عنه، وتزهد ولبس اخلشن، وزار 



  .القدس وحج، مث عاد إىل بغداد وسار إىل خراسان
وفيها تويف أبو عبد اهللا حممد بن أيب نصر فتوح بن عبد اهللا بن محيد احلميدي األندلسي، وهو مصنف اجلمع بني 
الصحيحني، وكان ثقة فاضالً، ومولده قبل العشرين وأربعمائة، وهو من أهل ميورقة، وكان عاملاً باحلديث، مسع 
  .باملغرب ومصر والشام والعراق، وكان نزهاً عفيفاً، وله تاريخ، كراسة واحدة أو كراستان، ختمه خبالفة املقتدي

سافر من القريوان إىل األندلس، . قريواين، الشاعر املشهوروفيها تويف علي بن عبد الغين املقري الضرير احلصري ال
  :ومدح املعتمد، وغريه، مث سار إىل طنجة من بر العدوة، فتويف هبا، وله أشعار جيدة منها قصيدته اليت منها

  أقيام الساعة موعده... يا ليل الصب مىت غده 
  أسف للبني يردده... رقد السمار فأرقه 

  :ومنها
  ر إىل عينيك ويسنده... السح  هاروت يعنعن فن

  ت فكيف وأنت جترده... وإذا أغمدت اللحظ قتل 
  يف نار اهلجر ختلده... ما أشرك فيك القلب فل 

مث دخلت سنة تسع ومثانني وأربعمائة ذكر ملك كربوغا املوصل كان تنش قد حبس كربوغا حبمص ملا قتل أقسنقر، 
ئة، وبقي كربوغا يف احلبس حىت أرسل بركيارق إىل رضوان، صاحب كما قدمنا ذكره يف سنة سبع ومثانني وأربعما

حلب يأمره بإطالقه فأطلقه وأطلق أخاه الطنطاش، واجتمع على كربوغا البطالون وقصد نصيبني وهبا حممد بن 
شرف الدولة مسلم بن قريش فطلع حممد إىل كربوغا واستحلفه، مث غدر كربوغا مبحمد وقبض عليه وحاصر 

كها، مث سار إىل املوصل وقتل يف طريقه حممد بن مسلم بن قريش بن بدران بن املقلد بن املسيب، نصيبني ومل
وحصر املوصل وهبا علي بن مسلم أخو حممد املذكور من حني استنابه هبا تنش على ما ذكرناه، فلما ضاق عليه 

كربوغا املوصل بعد حصار تسعة  األمر هرب علي بن مسلم املذكور من املوصل إىل صدقة بن مزيد باحللة، وتسلم
أشهر، مث إن الطنطاش استطال على أخيه كربرغا، فأمر بقتله، فقتل الطنطاش يف ثالث يوم استوىل كربوغا على 

وفيها استوىل عسكر خليفة مصر العلوي على القدس، يف شعبان، وأخذوه من . املوصل وأحسن كربرغا السرية فيها
  .إيلغازي وسقمان بن أرتق

لت سنة تسعني وأربعمائة ذكر مقتل أرسالن أرغون كان للسلطان ملكشاه أخ امسه أرسالن أرغون بن ألب مث دخ
أرسالن، وكان مع أخيه ملكشاه، فلما مات ملكشاه سار أرسالن أرغون واستوىل على خراسان، وكان شديد 

له وليس عنده أحد، فأنكر عليه أرسالن  العقوبة لغلمانه، كثري اإلهانة هلم، وكانوا خيافونه عظيماً، فدخل عليه غالم
أرغون تأخره عن اخلدمة، وأخذ الغالم يعتذر فلم يقبل عذره، فوثب الغالم وقتل أرسالن أرغرن بسكني،، وكان 
مقتله يف احملرم من هذه السنة، وملا قتل أرسالن أرغون سار بركيارق إىل خراسان واستوىل عليها، وأرسل إىل ما 

ت له اخلطبة بتلك البالد وسلم بركيارق خراسان إىل أخيه السلطان سنجر بن ملكشاه، وجعل وراء النهر، فأقيم
  .وزيره أبا الفتح علي بن احلسني الطغرائي

  ذكر ابتداء دولة بيت خوارزم شاه
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لبشر: كتاب  ا أخبار  ملختصر يف    ا
ء : املؤلف  لفدا بو ا  أ

وأوهلم حممد خوارزم شاه بن أنوش تكني، وكان أنوش تكني مملوكاً لرجل من غرشتان ولذلك قيل له أنوش تكني 
غرشه، فاشتراه منه أمري من السلجوقية امسه بلكابل وكان أنوشتكني حسن الطريقة فكرب وعال حمله، وصار 

ماً مرجوعاً إليه، وولد له حممد خوارزم شاه املذكور، فرباه والده أنوشتكني وأحسن تأديبه، فانتشأ أنوشتكني مقد
حممد عارفاً أديباً، وتقدم بالعناية األزلية، واشتهر بالكفاية وحسن التدبري، فلما قدم األمري داذا احلبشي إىل خراسان 

أمر خراسان؛ بسبب فتنة كانت قد وقعت فيها من وهو من أمراء بركيارق؛ كان قد أرسله بركيارق لتهدئة 
األتراك، قتل فيها النائب على خوارزم، فوصل داذا وأصلح أمر خوارزم، واستعمل على خوارزم يف هذه السنة 

حممد بن أنوشتكني املذكور، ولقبه خوارزم فقصر حممد أوقاته على معدلة ينشرها ومكرمة يفعلها، وقرب أهل العلم 
حمله وعظم ذكره، مث أقره السلطان سنجر على والية خوارزم، وعظمت منزلة حممد خوارزم شاه والدين، فعال 

  .املذكور عند السلطان سنجر، وملا تويف خوارزم شاه حممد، ويل بعده ابنه أطسز فمد غالل األمن وأفاض العدل
أخيه دقاق، وسار مع ذكر احلرب بني رضوان وأخيه دقاق فيها سار رضوان من حلب إىل دمشق ليأخذها من 

رضوان باغي سيان ابن حممد التركماين صاحب أنطاكية وجناح الدولة، ووصلوا إىل دمشق فلم ينل منها غرضاً، 
فارحتل منها رضوان إىل القدس فلم ميلكها وتراجعت عنه عساكره فرجع إىل حلب، مث فارق باغي سيان رضوان 

حلب منه، فسار دقاق إىل رضوان ومجع رضوان العسكر وسار إىل دقاق، وحسن له قصد أخيه رضوان وأخذ 
والترك والتراكمني والتقى مع أخيه على قنسرين، فاهنزم دقاق وعسكره وهنبت خيامهم، وعاد رضوان إىل حلب 

  .منصوراً، مث اتفقا على أن خيطب لرضوان بدمشق قبل دقاق
  :ذكر غري ذلك من احلوادث

علي بأمر اهللا العلوي خليفة مصر أربع مجع، مث خشي من عاقبة ذلك يف هذه السنة، خطب امللك رضوان للمست
وفيها قتلت الباطنية أرغش النظامي بالري، وكان قد بلغ مبلغاً عظيماً حبيث أنه . فقطعها، وأعاد اخلطبة العباسية

أصحاب طغريل  تزوج بابنة ياقويت عم السلطان بركيارق، وفيها قتلت الباطنية أيضاً األمري برسق، وكان برسق من
  .بك، وهو أول شحنة كان من جهة السلجوقية ببغداد

  مث دخلت سنة إحدى وتسعني وأربعمائة ذكر مسري الفرنج إىل الشام
  وملكهم أنطاكية وغريها

وكان مبتدأ خروجهم يف سنة تسعني وأربعمائة، فعربوا خليج قسطنطينية وولوا إىل بالد قليج أرسالن بن سليمان 
مث . قونية وغريها، وجرى بني قليج أرسالن وبني الفرنج قتال، فاهنزم قليج أرسالن من بني يديهمبن قطلمش، وهي 

ساروا إىل بالد ليون األرمين وخرجوا إىل أنطاكية فحصروها تسعة أشهر، وظهر لباغي سان يف ذلك شجاعة 
وباً، فلما أصبح ورجع وعيه أخذ عظيمة، مث هجموا أنطاكية عنوة، وخرج باغي سيان بالليل من أنطاكية هارباً مرع

يتلهف على أهله وأوالده وعلى املسلمني، فلشدة ما حلقه سقط مغشياً عليه، فأراد من معه أن يركبه، فلم يكن فيه 
من املسكة ما يثبت على الفرس، فتركوه مرمياً واجتاز إنسان أرمين كان يقطع اخلشب بباغي سيان بن حممد بن 

حب أنطاكية املذكور، وهو على آخر رمق، فقطع رأسه ومحله إىل الفرنج بأنطاكية، وأما ألب أرسالن التركماين صا



الفرنج فإهنم ملكوا أنطاكية، وكان ذلك يف مجادى األوىل من هذه السنة، ووضعوا السيف يف املسلمني الذين هبا 
  .وهنبوا أمواهلم

  ذكر مسري املسلمني إىل حرب الفرنج بأنطاكية

حب املوصل ما فعله الفرنج بأنطاكية، مجع عسكره وسار إىل مرج دابق، واجتمع إليه دقاق بن ملا بلغ كربوغا صا
تنش صاحب دمشق، وطغتكني أتابك، وجناح الدولة صاحب محص وهو زوج أم امللك رضوان، فإنه كان قد فارق 

أنطاكية، واحنصر رضوان من حلب وسار إىل محص فملكها، وغريهم من األمراء والقواد، وساروا حىت نازلوا 
الفرنج هبا، وعظم خوفهم حىت طلبوا من كربوغا أن يطلقهم فامتنع، مث إن كربوغا أساء السرية فيمن اجتمع معه 

من امللوك واألمراء املذكورين، وتكرب عليهم، فخبثت نياهتم على كربوغا، وملا ضاق على الفرنج األمر وقلت 
مع املسلمني، فوىل املسلمون هاربني، وكثر القتل فيهم، وهنبت  األقوات عندهم، خرجوا من أنطاكية واقتتلوا

الفرنج خيامهم، وتقووا باألقوات والسالح وملا اهنزمت املسلمون من بني أيديهم سار الفرنج إىل املعرة فاستولوا 
اموا باملعرة عليها، ووضعوا السيف يف أهلها، فقتلوا فيها ما يزيد على مائة ألف إنسان وسبوا السيب الكثري، وأق

  .أربعني يوماً وساروا إىل محص فصاحلهم أهلها
مث دخلت سنة اثنتني وتسعني وأربعمائة ذكر ملك الفرنج بيت املقدس كان تنش قد أقطع بيت املقدس لألمري أرتق، 

فلما تويف صارت القدس لولديه أيلغازي وسقمان ابين أرتق، حىت خرج عسكر خليفة مصر فاستولوا على القدس 
ألمان، يف شعبان سنة تسع ومثانني وأربعمائة وسار سقمان وأخوه أيلغازي من القدس فأقام سقمان ببلد الرها، با

وسار أيلغازي إىل العراق، وبقي القدس يف يد املصريني إىل اآلن فقصده الفرنج وحصروا القدس نيفاً وأربعني يوماً 
ولبث الفرنج يقتلون يف املسلمني بالقدس أسبوعاً، وقتل  وملكوه يوم اجلمعة لسبع بقني من شعبان من هذه السنة،

من املسلمني يف املسجد األقصى ما يزيد على سبعني ألف نفس، منهم مجاعة كثرية من أئمة املسلمني وعلمائهم 
وعبادهم وزهادهم ممن جاور يف ذلك املوضع الشريف، وغنموا ما ال يقع عليه اإلحصاء، ووصل املستنفرون إىل 

يف رمضان، فاجتمع أهل بغداد يف اجلوامع واستغاثوا وبكوا، حىت أهنم أفطروا من عظم ما جرى عليهم، بغداد 
  :ووقع اخلالف بني السالطني السلجوقية، فتمكن الفرنج من البالد، وقال يف ذلك املظفر األبيوردي أبياتاً منها

  فلم يبق منا عرضة للمراجم... مزجنا دماء بالدموع السواجم 
  إذا احلرب شبت نارها بالصوارم... الح املرء دمع يفيضه وشر س

  على هفوات أيقظت كل نائم... وكيف تنام العني ملء جفوهنا 
  ظهور املذاكي أو بطون القشاعم... وإخوانكم بالشام يضحى مقيلهم 

  جترون ذيل اخلفض فعل املسامل... يسومهم الروم اهلوان وأنتم 
  توارى حياء حسنها باملعاصم.. .وكم من دماء قد أبيحت ومن دم 
  وتغضى على ذل كماة األعاجم... أترضى صناديد األعاريب باألذى 

  عن الدين ضنوا غرية باحملارم... فليتهم إذ مل يذودوا محية 
  :ذكر غري ذلك من احلوادث

أم ولد، يف هذه السنة قوي أمر حممد بن ملكشاه أخي امللك بركيارق، وهو أخو السلطان ألب وأم، وأمهما 
واجتمع إليه العساكر واستوزر حممد مؤيد امللك عبيد اهللا بن نظام امللك وقصد أخاه السلطان بركيارق، وهو 



بالري فسار بركيارق عن الري، ووصل إليها حممد ووجد والدة أخيه بركيارق زبيدة خاتون قد ختلفت بالري عن 
ها، مث اجتمع إىل حممد كوهرابني شحنة بغداد وكربوغا ابنها، فقبض عليها مؤيد امللك وأخذ خطها مبال، مث خنق

  .صاحب املوصل، وأرسل يطلب اخلطبة ببغداد، فخطب له هبا هنار اجلمعة سابع عشر ذي احلجة من هذه السنة
مث دخلت سنة ثالث وتسعني وأربعمائة فيها سار بركيارق ودخل بغداد وأعيدت اخلطبة له يف صفر، مث سار 

حممد ومجع كل منهما عساكره واقتتلوا رابع رجب، عند النهر األبيض وهو على عدة فراسخ من بركيارق إىل أخيه 
مهذان، فاهنزم بركيارق وأرسل السلطان حممد إىل بغداد بذلك، فأعيدت خطبته، وملا اهنزم بركيارق سار إىل الري 

ووقع بني بركيارق وبني أخيه واجتمع عليه أصحابه وقصد خراسان واجتمع مع األمري داذا أمري جيش خراسان، 
  .السلطان سنجر القتال، فاهنزم بركيارق وعسكره، وسار بركيارق إىل جرجان، مث إىل دامغان

  :ذكر غري ذلك من احلوادث

فيها مجع صاحب ملطية وسيواس وغريمها، وهو كمشتكني بن طيلو املعروف بابن الدانشمند، وإمنا قيل له ابن 
لم التركمان واملعلم عندهم امسه الدانشمند، فترقى ابنه حىت ملك هذه البالد، وقصد الدانشمند ألن أباه كان مع

  .الفرنج وكانوا قد ساروا إىل قرب ملطية، وأوقع هبم وأسر ملكهم
ويف هذه السنة تويف أبو علي حيىي بن عيسى بن جذلة الطبيب، صاحب كتاب املنهاج الذي مجع فيه األدوية 

بة، كان نصرانياً مث أسلم، وصنف رسالة يف الرد على النصارى وبيان عوار مذهبهم، ومدح واألغذية املفردة واملرك
فيها اإلسالم وأقام احلجة على أنه الدين احلق، وذكر فيها ما قرأه يف التوراة واإلجنيل يف ظهور النيب صلى اهللا عليه 

يف الطب كتاب تقومي األبدان، وغري وسلم، وأن اليهود والنصارى أخفوا ذلك، وهي رسالة حسنة، وصنف أيضاً 
  .ذلك، ووقف كتبه قبل موته، وجعلها يف مشهد أيب حنيفة رضي اهللا عنه

ذكر ابتداء دولة بيت شاهرمن من ملوك خالط ويف هذه السنة أعمي سنة ثالث وتسعني وأربعمائة، كان استيالء 
مملوكاً للملك إمساعيل صاحب مدينة  سقمان القطيب، وقيل سكمان بالكاف، على خالط، وكان سكمان املذكور

ولذلك قيل لسكمان املذكور . مرند من أذربيجان، ولقب إمساعيل املذكور قطب الدين وكان من بين سلجوق
القطيب نسبة إىل مواله قطب الدين إمساعيل املذكور، وانتشأ سكمان املذكور يف غاية الشهامة والكفاية، وكان 

روان ملوك ديار بكر، وكان قد كثر ظلمهم ألهل خالط واتفقوا معه، فسار تركي اجلنس وكانت خالط لبين م
إليهم سكمان وفتحوا له باب خالط، وسلموها إليه، وهرب عنها بنو مروان يف هذه السنة، واستمر سكمان القطيب 

على ما مالكاً خلالط حىت تويف يف سنة ست ومخسمائة، وملك خالط بعده ولده ظهري الدين إبراهيم بن سكمان 
  .سنذكره إن شاء اهللا تعاىل

مث دخلت سنة أربع وتسعني وأربعمائة ذكر احلرب بني األخوين بركيارق وحممد قد تقدم ذكر هزمية بركيارق من 
أخيه حممد، مث قتال بركيارق مع أخيه سنجر خبراسان، وهزمية بركيارق أيضاً، فلما اهنزم بركيارق صار إىل 

، مث أتى عسكر مكرم وكثر مجعه، مث سار إىل مهذان فلحق به األمري إياز ومعه مخسة خورستان واجتمع عليه أصحابه
آالف فارس، وسار أخوه حممد إىل قتاله، واقتتلوا ثالث مجادى اآلخرة من هذه السنة، وهو املصاف الثاين، واشتد 

زير حممد، وأحضر إىل السلطان القتال بينهم طول النهار، فاهنزم حممد وعسكره، وأسر مؤيد امللك بن نظام امللك و
بركيارق فوافقه على ما جرى منه يف حق والدته، وقتله السلطان بركيارق بيده، وكان عمر مؤيد امللك ملا قتل 
قريب مخسني سنة، مث سار السلطان بركيارق إىل الري، وأما حممد فإنه هرب إىل خراسان واجتمع بأخيه سنجر 

صدا أخامها بركيارق، وكان بالري، فلما بلغه مجعهما سار من الري إىل بغداد وحتالفا واتفقا، ومجعا اجلموع وق



وضاقت األموال على بركيارق، فطلب من اخلليفة ماالً، وترددت الرسل بينهما، فحمل اخلليفة إليه مخسني ألف 
توليا على بالد دينار، ومد بركيارق يده إىل أموال الرعية، ومرض وقوي به املرض، وأما حممد وسنجر فإهنما اس

أخيهما بركيارق وسارا يف طلبه حىت وصال إىل بغداد، وبركيارق مريض، وقد أيس منه، فتحول إىل اجلانب الغريب 
حمموالً، مث وجد خفة فسار عن بغداد إىل جهة واسط، ووصل السلطان حممد وأخوه سنجر إىل بغداد فشكى اخلليفة 

  .مد، مث كان منهم ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىلاملستظهر إليهما سوء سرية بركيارق، وخطب حمل
  ذكر ملك ابن عمار مدينة جبل

كان قد استوىل على جبلة القاضي أبو حممد عبيد اهللا بن منصور املعروف بابن صليحة، وحاصره الفرنج هبا، فأرسل 
، فأرسل إليها طغتكني إىل طغتكني أتابك دقاق صاحب دمشق يطلب منه أن يرسل إليه من يتسلم منه جبلة وحيفظها

ابنه تاج امللوك توري، فتسلم جبلة وأساء السرية يف أهلها، فكاتب أهل جبلة أبا علي ابن حممد بن عمار صاحب 
طرابلس، وشكوا إليه ما يفعله توري هبم، فأرسل إليهم عسكراً فاجتمعوا وقاتلوا توري فاهنزم أصحابه، وملك 

ومحلوه إىل طرابلس، فأحسن إليه ابن عمار وسريه إىل أبيه طغتكني وأما  عسكر ابن عمار جبلة، وأخذ توري أسرياً
القاضي أبو حممد الذي كان صاحب جبلة املعروف بابن صليحة املذكور، فإنه سار مباله وأهله إىل دمشق، مث إىل 

بن صليحة مجلة  بغداد وهبا بركيارق، وقد ضاقت األموال عليه، فأحضره بركيارق وطلب منه ماالً، فحمل أبو حممد
  .طائلة إىل بركيارق

ذكر أحوال الباطنية ويسمون اإلمساعيلية أول ما عظم أمرهم بعد وفاة السلطان ملكشاه، وملكوا القالع فمنها 
أنه كان يف الصيد ومعه رسول ملك : قلعة أصفهان وهي مستجدة بناها السلطان ملكشاه، وكان سبب بنائها

لو كان هذا املوضع ببالدنا : موضع قلعة أصفهان، فقال رسول الروم مللكشاهالروم، فهرب منه كلب وصعد إىل 
لبنينا عليه قلعة، فأمر السلطان ببنائها، وتواردت عليها النواب حىت ملكها الباطنية، وعظم ضررهم بسببها وكان 

: قالع اليت ملكوهاومن ال. قلعة يدل عليها كلب، ويشري هبا كافر، ال بد وأن يكون آخرها إىل شر: يقول الناس
أملوت، وهي من نواحي قزوين، قيل إن بعض ملوك الديلم، أرسل عقاباً على الصيد، فقعد على موضع أملوت، فرآه 

ومعناه بلسان الديلم تعليم العقاب، ويقال لذلك املوضع وما جياوره . حصيناً فبىن عليه قلعة ومساها إله الراموت
شهماً عاملاً باهلندسة واحلساب واجلرب وغري ذلك، وطاف البالد ودخل على  طالقان، وكان احلسن بن الصباح رجالً

املستنصر العلوي خليفة مصر، مث عاد إىل خراسان وعرب النهر ودخل كاشغر مث عاد إىل جهة املوت فاستغوى أهله 
سنة أربع ومثانني ومن القالع اليت ملكوها قلعة طبس وقهستان، مث ملكوا قلعة وستمكوه، وهي بقرب أهبر . وملكه

وأربعمائة واستولوا على قلعة خاليجان، وهي على مخس فراسخ من أصفهان، وعلى قلعة أزدهن ملكها أبو الفتوح 
ابن أخت احلسن بن الصباح، واستولوا على قلعة كردكوه، وقلعة الطنبور، وقلعة خال وخان وهي بني فارس 

، فخافهم الناس وعظم صيتهم، فاجتهد السلطان بركيارق على وخورستان، وامتدوا إىل قتل األمراء األكابر غيلة
  .تتبعهم وقتلهم، فقتل كل من عرف من الباطنية

  :ذكر غري ذلك

وفيها ملك الفرنج أيضاً أرسوف . ويف هذه السنة ملك الفرنج مدينة سروج من ديار اجلزيرة، فقتلوا أهلها وسبوهم
  .بساحل عكا وقبسارية

وأربعمائة ذكر وفاة املستعلي وخالفة اآلمر ويف هذه السنة تويف املستعلي بأمر اهللا أبو مث دخلت سنة مخس وتسعني 



القاسم أمحد بن املستنصر معد العلوي خليفة مصر لسبع عشرة خلت من صفر، وكان مولده يف العشرين من 
لته األفضل بن بدر شعبان سنة سبع وستني وأربعمائة، وكانت خالفته سبع سنني وقريب شهرين، وكان املدبر لدو

اجلمايل أمري اجليوش، وملا تويف بويع باخلالفة البنه أيب علي منصور، ولقب اآلمر بأحكام اهللا، وكان عمر اآلمر ملا 
  .بويع مخس سنني وشهراً وأياماً، وقام بتدبري الدولة األفضل بن بدر اجلمايل املذكور

  ذكر احلرب بني بركيارق وأخيه حممد

ط وحممد ببغداد على ما تقدم ذكره، فلما سار حممد عن بغداد سار بركيارق من واسط إليه كان بركيارق بواس
والتقوا بروذراور، وكان العسكران متقاربني يف العدة فتصافوا ومل جير بينهما قتال ومشى األمراء بينهما يف الصلح، 

ن حملمد من البالد أذربيجان وديار فاستقرت القاعدة على أن يكون بركيارق هو السلطان وحممد هو امللك، ويكو
بكر واجلزيرة واملوصل، وحلف كل واحد منهما لصاحبه، وتفرق الفريقان من املصاف رابع ربيع األول من هذه 

السنة، مث انتقض الصلح وسار كل منهما إىل صاحبه يف مجادى األوىل، واقتتلوا عند الري وهو املصاف الرابع، 
نته، ومضى حممد يف نفر يسري إىل أصفهان وتتبع بركيارق أصحاب أخيه حممد فأخذ فاهنزم عسكر حممد وهنبت خزا

أمواهلم، مث سار بركيارق فحصر أخاه حممداً بأصفهان وضيق عليه، وعدمت األقوات يف أصفهان، ودام احلصار 
كراً فلم على حممد إىل عاشر ذي احلجة، فخرج حممد من أصفهان هارباً مستخفياً، وأرسل بركيارق خلفه عس

  .يظفروا به، مث رحل بركيارق عن أصفهان ثامن عشر ذي احلجة من هذه السنة وسار إىل مهذان
ذكر أحوال املوصل يف هذه السنة مات كربوغا خبوي من أذربيجان، كان قد أمره بركيارق باملسري إليها فمات يف 

لكربوغا على حصن كيفا فكاتبه أهل  وكان عامالً. خوي يف ذي القعدة، واستوىل على املوصل موسى التركماين
املوصل فسار وملك املوصل، وكان صاحب جزيرة ابن عمر رجالً تركياً يقال له مشس الدولة جكرمش، فقصد 

املوصل واستوىل يف طريقه على نصيبني، فخرج موسى التركماين من املوصل إىل قتال جكرمش، فغدر مبوسى 
املوصل، وحصره جكرمش هبا مدة طويلة، فاستعان موسى بسقمان  عسكره وصاروا مع جكرمش، فعاد موسى إىل

بن أرتق، وكان سقمان بديار بكر، وأعطاه حصن كيفا، فاستمر احلصن لسقمان وأوالده إىل آخر وقت، فسار 
سقمان إليه، فرحل جكرش عن املوصل، وخرج موسى لتلقي سقمان، فوثب على موسى مجاعة من أصحابه فقتلوه 

كوانا ودفن على تل هناك يعرف بتل موسى إىل اآلن ورجع سقمان إىل حصن كيفا، مث عاد  عند قرية تسمى
  .جكرمش صاحب اجلزيرة إىل املوصل وحصرها، مث تسلمها صلحاً، وملك جكرمش املوصل وأحسن السرية فيها

  ذكر ما فعله الفرنج
  لعنهم اهللا تعاىل وقتل جناح الدولة صاحب محص

األفرجني يف مجع قليل وحصر ابن عمار بطرابلس مث وقع الصلح على مال محله أهل يف هذه السنة سار صنجيل 
طرابلس إليه، فسار صنجيل إىل أنطرطوس ففتحها وقتل من هبا من املسلمني، مث سار صنجيل وحصر حصن 

فقتله، األكراد، فجمع جناح الدولة صاحب محص العسكر ليسري إليه، فوثب باطين على جناح الدولة وهو باجلامع 
  .وملا بلغ صنجيل قتل جناح الدولة رحل عن حصن األكراد إىل محص ونازهلا وملك أعماهلا

  ذكر غري ذلك
فيها قتل املؤيد بن مسلم بن قريش أمري بين عقيل قتله بنو منري عند هيت، وفيها تويف األمري منصور بن عمارة 

  .مقامه وهم من ولد املهنااحلسيين أمري مدينة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقام ولده 



مث دخلت سنة ست وتسعني وأربعمائة يف هذه السنة يف مجادى اآلخرة، كان املصاف اخلامس بني األخوين بركيارق 
وحممد، ابين ملكشاه فاهنزم عسكر حممد أيضاً، وكانت الوقعة على باب خري، وسار بركيارق بعد الوقعة إىل جبل 

ملاء، فأقاما به أيام مث سار إىل زجنان وأما حممد فسار إىل أرجيش على أربعني فرسخاً بني مراغة وتربيز كثري العشب وا
  .من موضع الوقعة وهي من أعمال خالط، مث سار من أرجيش إىل خالط

ذكر ملك دقاق الرحبة فيها سار دقاق بن تنش بن ألب أرسالن صاحب دمشق إىل الرحبة فاستوىل عليها وملكها 
  .إىل دمشق وقرر أمرها، مث عاد

مث دخلت سنة سبع وتسعني وأربعمائة فيها استوىل بلك بن هبرام بن أرتق بن أكسك، وهو ابن أخي سقمان 
وأيلغازي، على مدينيت عانة واحلديثة، وكان لبلك املذكور سروج فأخذها منه الفرنج، فسار واستوىل على عانة 

 صفر غارت الفرنج على قلعة جعرب والرقة واستاقوا ويف هذه السنة يف. احلديثة، وأخذمها من بين عيس بن عيسى
املواشي وأسروا من وجدوه، وكانت الرقة وقلعة جعرب لسامل بن مالك بن بدران بن املقلد بن املسيب العقيلي، 

  .سلمها إليه السلطان ملكشاه كما تقدم ذكره يف سنة تسع وسبعني وأربعمائة ملا تسلم منه حلب
   بركيارق وحممد ابين ملكشاهذكر الصلح بني السلطانني

يف هذه السنة يف ربيع األول وقع الصلح بني بركيارق وحممد، وكان بركيارق حينئذ بالري واخلطبة له هبا وباجلبل 
وطربستان وفارس وديار بكر وباجلزيرة واحلرمني الشريفني، وكان حممد بأذربيجان واخلطبة له هبا وببالد سنجر، 

مد إىل ما وراء النهر، مث إن بركيارق وحممداً تراسالً يف الصلح واستقر بينهما، وحلفا فإنه كان خيطب لشقيقه حم
على ذلك يف التاريخ املذكور، وكان الصلح على أن ال يذكر بركيارق يف البالد اليت استقرت حملمد، وأن ال يتكاتبا 

، وأما البالد اليت استقرت حملمد، ووقع بل تكون املكاتبة بني وزيريهما، وأن ال يعارض العسكر يف قصد أيهما شاء
من النهر املعروف باسبيدز إىل باب األبواب وديار بكر واجلزيرة واملوصل والشام، ويكون له : عليها الصلح فهي

من العراق بالد صدقة بن مزيد، وملا وصلت الرسل إىل املستظهر اخلليفة بالصلح وما استقر عليه احلال، خطب 
  .كان شحنة بركيارق ببغداد أيلغازي بن أرتقلربكيارق ببغداد و

ذكر ملك الفرنج جبيل وعكا من الشام يف هذه السنة سار صنجيل وقد وصله مدد الفرنج من البحر إىل طرابلس 
وحاصرها براً وحبراً، فلم جيد فيها مطمعاً، فعاد عنها إىل جبيل وحاصرها وتسلمها باألمان، مث سار إىل عكا، ووصل 

رنج مجع آخر من القدس، وحصروا عكا يف الرب والبحر، وكان الوايل بعكا من جهة خليفة مصر، امسه إليه من الف
بنا ولقبه زهر الدولة اجليوشي، نسبة إىل أمري اجليوش، وجرى بينهم قتال طويل حىت ملك الفرنج عكا بالسيف 

سار إىل مصر، وملوك اإلسالم إذ ذاك وفعلوا بأهلها األفعال الشنيعة، وهرب من عكا بنا املذكور إىل الشام مث 
مشتغلون بقتال بعضهم بعضاً، وقد تفرقت اآلراء واختلفت األهواء ومتزقت األموال، مث إن الفرنج قصدوا حران 

فاتفق جكرمش صاحب املوصل وسقمان بن أرتق ومعه التركمان فتحالفا واتفقا وقصدا الفرنج واجتمعا على 
ى هنر البليخ، فنصر اهللا تعاىل املسلمني واهنزمت الفرنج، وقتل منهم خلق كثري وأسر اخلابور، والتقيا مع الفرنج عل

  .ملكهم القومص
ذكر وفاة دقاق يف هذه السنة يف رمضان تويف امللك دقاق بن تنش بن ألب أرسالن بن داود بن ميكائيل بن 

نة واحدة، مث قطع خطبته سلجوق صاحب دمشق، فخطب طغتكني األتابك بدمشق البن دقاق وكان طفالً له س
وخطب لبلتاش بن تنش عم هذا الطفل يف ذي احلجة، مث قطع خطبة بلتاش وأعاد خطبة الطفل، واستقر طغتكني يف 



  .ملك دمشق
  ذكر غري ذلك من احلوادث

يف هذه السنة سار صدقة بن مزيد صاحب احللة إىل واسط واستوىل عليها، وضمن البطيحة ملهذب الدولة بن أيب 
وفيها تويف أمني الدولة أبو سعد احلسن بن موصاليا فجأة، وكان قد أضر، وكان بليغاً .  خبمسني ألف ديناراخلري

فصيحاً، خدم اخللفاء مخساً وستني سنة، ألنه خدم القائم سنة اثنتني وثالثني وأربعمائة، وكان نصرانياً فأسلم سنة 
ىت تاب عن الوزارة، وكان كثري الصدقة مجيل السرية ووقف أربع ومثانني وأربعمائة، وكان كل يوم تزداد منزلته ح

  .أمالكه على وجوه الرب
مث دخلت سنة مثان وتسعني وأربعمائة ذكر وفاة بركيارق يف هذه السنة ثاين ربيع اآلخر تويف السلطان بركيارق بن 

وكان بأصفهان، فسار  ملكشماه بن ألب أرسالن بن داود ابن ميكائيل بن سلجوق، وكان مرضه السل والبواسري،
طالباً بغداد، فقوي به املرض يف بروجرد، فجمع العسكر وحلفهم لولده ملكشاه وعمره حينئذ أربع سنني ومثانية 
أشهر، وجعل األمري أياز أتابكه فحلف العسكر له، وأمرهم باملسري إىل بغداد وتويف بركيارق بربوجرد ونقل إىل 

وكان عمر بركيارق مخساً وعشرين . سريته، مث ماتت عن قريب فدفنت بإزإئه أصفهان فدفن هبا يف تربة عملتها له
سنة، وكانت مدة وقوع السلطنة عليه اثنيت عشرة سنة وأربعة أشهر، وقاسى من احلروب واختالف األمور عليه ما 

ته يف مل يقاسه أحد، واختلفت به األحوال بني رخاء وشدة، وملك وزواله، وأشرف عدة مرات على ذهاب مهج
األمور اليت تقلبت به، وملا استقام أمره وأطاعه املخالفون أدركته منيته، واتفق أنه كلما خطب له ببغداد وقع فيها 

الغالء وقاسى من طمع أمرائه فيه شدائد، حىت إهنم كانوا حيضرون نوابه ليقتلوهم، وكان صابراً حليماً كرمياً حسن 
ارق سار أياز بالعسكر ومعه ملكشاه بن بركيارق، ودخلوا بغداد سابع عشر املداراة كثري التجاوز، وملا مات بركي

  .ربيع اآلخر من هذه السنة وخطب مللكشاه جبوامع بغداد على قاعدة أبيه بركيارق

ذكر قدوم السلطان حممد إىل بغداد ملا بلغ حممداً موت أخيه بركيارق، سار إىل بغداد ونزل باجلانب الغريب وبقي 
ه باجلانب الشرقي، ومجع أياز العسكر لقتال حممد، مث إن وزير أياز أشار عليه بالصلح ومشى بينهما، أياز وملكشا

واتفق الصلح، وحضر الكيا اهلراس مدرس النظامية والفقهاء وحلفوا حممد األياز ولألمراء الذين معه، وحضر أياز 
لسلطنة حملمد، وكان ذلك لسبع بقني من واألمراء إىل عند حممد وأحضروا ملكشاه، فأكرمه وأكرمهم وصارت ا

مجادى األوىل من هذه السنة، واستمر األمر على ذلك إىل ثامن مجادى اآلخرة فعمل أياز دعوة عظيمة للسلطان 
حممد يف داره ببغداد، فحضر إليه وقدم له أياز أمواالً عظيمة، ويف ثالث عشر مجادى اآلخرة طلب السلطان أيازاً 

يز مجاعة، فلما دخل ضربوه بسيوفهم حىت قتلوه، وكان عمر أياز قد جاوز أربعني سنة، وهو من وأوقف له يف الدهل
مجلة مماليك السلطان ملكشاه، وكان غزير املروة شجاعاً، وأمسك الصفي وزير أياز وقتل يف رمضان وعمره ست 

  .وثالثون، سنة وكان من بيت رئاسة هبمذان
قمان بن أرتق بن أكسب، كذا ذكره ابن األثري أنه أكسب بالباء، وصوابه ذكر وفاة سقمان يف هذه السنة تويف س

أكسك بكافني، ذكر ذلك أيضاً ابن خلكان، وكان وفاة سقمان يف القريتني ألنه كان متوجهاً إىل دمشق، باستدعاء 
يف القريتني طغتكني بسبب الفرنج، ليجعله مقابلتهم حبكم مرض طغتكني، فلحق سقمان اخلوانيق يف مسريه فتويف 

يف صفر من هذه السنة، وخلف سقمان اثنني مها إبراهيم وداود، ومحل سقمان يف تابوت إىل حصن كيفا فدفن به، 
وملا مات سقمان كان مالكاً حلصن كيفا ماردين، أما ملكه حلصن كيفا فقد ذكرنا ذلك، وصورة تسليم موسى 



  .كرمش، وأما ملكه ماردين فنحن نورده من أول احلالالتركماين صاحب املوصل احلصن له ملا استنجد به على ج
وهو أن ماردين كان قد وهبها هي وأعماهلا، السلطان بركيارق إلنسان مغن، ووقع حرب بني كربوغا صاحب 

املوصل وبني سقمان، وكان مع سقمان ابن أخيه ياقويت وعماد الدين زنكي ابن أقسنقر، وهو إذ ذاك صيب، فاهنزم 
أخيه ياقويت أسرياً، فحبسه كربوغا يف قلعة ماردين، وبقي ياقويت يف حبسه مدة، فمضت زوجة  سقمان وأخذ ابن

أرتق إىل كربوغا وسألته يف إطالق ابن ابنها ياقويت، فأجاهبا كربوغا إىل ذلك وأطلقه، فأعجبت ياقويت ماردين، 
لكوبات ومحيتها من املفسدين، وأرسل يقول لصاحبها املغين إن أذنت يل سكنت يف ربض قلعتك وجلبت إليها ا

  .وحيصل لك بذلك النفع، فأذن له املغين باملقام يف الربض فأقام ياقويت مباردين
وجعل يغري من باب خالط إىل بغداد ويستصحب معه حفاظ قلعة ماردين وحيسن إليهم ويؤثرهم على نفسه، 

 باب قلعة ماردين ونادى من هبا من أهليهم فاطمأنوا إليه، وسار مرة ونزل معه أكثرهم، فقيدهم وقبضهم وأتى إىل
إن فتحتم الباب وسلمتم إيل القلعة وإال ضربت أعناقهم مجيعهم، فامتنعوا، فأحضر واحداً منهم وضرب عنقه، 

ففتحوا له باب القلعة وتسلمها ياقويت وأقام هبا، مث مجع ياقويت مجعاً وقصد نصيبني، وحلقه مرض حىت عجز عن لبس 
اخليل، ومحل على فرسه وركبه، فأصابه سهم فسقط ياقويت منه ومات، مث ملك ماردين بعد ياقويت  السالح وركوب

أخوه علي، وصار يف طاعته جكرمش صاحب املوصل، واستخلف على ماردين بعض أصحابه وكان امسه علياً 
مان بنفسه وتسلم إن ابن أخيك يريد أن يسلم ماردين إىل جكرمش، فسار سق: أيضاً، فأرسل علي يقول لسقمان

ماردين، فطالبه ابن أخيه علي بردها إليه، فلم يفعل سقمان ذلك، وأعطاه جبل جور عوضها، واستقرت ماردين 
وحصن كيفا لسقمان حىت سار إىل دمشق ومات بالقريتني، فصارت ماردين ألخيه أيلغازي بن أرتق، وصارت 

يم بن سقمان مالكاً حلصن كيفا حىت تويف، وملكها بعده حصن كيفا البنه إبراهيم بن سقمان املذكور، وبقي إبراه
أخوه داود بن سقمان حىت تويف، وملكها بعدمها قرا أرسالن بن داود حىت تويف يف سنة اثنتني وستني ومخسمائة على 

  .ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل
  :ذكر غري ذلك

وغريها، وساروا فلما وصلوا جوار الري،  ويف هذه السنة اجتمعت احلجاج من اهلند وما وراء النهر وخراسان
أتاهم الباطنية وقت السحر، فوضعوا فيهم السيف وقتلوهم، وهنبوا أمواهلم ودواهبم، وفيها كانت وقعة بني فرنج 

أنطاكية وامللك رضوان بن تنش صاحب حلب، عند شيزر، فاهنزم املسلمون وأسر وقتل منهم كثري، واستوىل 
تويف حممد بن علي بن احلسن املعروف بابن أيب الصقر، كان فقيهاً شافعياً، وتفقه على أيب  وفيها. الفرنج على أرتاح

  .إسحاق الشريازي وغلب عليه الشعر فاشتهر به، فمن قوله ملا كرب
  وقال يف حال الكرب... ابن أيب الصقر افتكر 

  حترقين وقت السحر... واهللا لوال بولة 
  كرما بني فخذي ذ... ملا ذكرت أن يل 

  .وكانت والدته يف حنو سنة سبع وأربعمائة
  .مث دخلت سنة تسع وتسعني وأربعمائة يف هذه السنة سار سيف الدولة صدقة بن مزيد من احللة إىل البصرة فملكها

  ذكر اتصال ابن مالعب مبلك أفامية
  :واستيالء الفرنج عليها



عون الطريق على الناس، فكان الضرر هبم كان خلف بن مالعب الكاليب صاحب محص، وكان رجاله وأصحابه يقط
عظيماً، فسار صاحب دمشق تنش بن ألب أرسالن إليه، وأخذ محص منه، كما تقدم ذكره يف سنة مخس ومثانني 

وأربعمائة مث تقلبت خبلف بن مالعب املذكور األحوال، إىل أن دخل مصر وأقام هبا، واتفق أن متويل أفامية من جهة 
ب، كان مييل إىل مذهب خلفاء مصر، فكاتبهم يف الباطن يف أن يرسلوا من يسلم إليه رضوان بن تنش صاحب حل

أفامية وقلعتها، فطلب ابن مالعب أن يكون هو الذي يرسلونه لتسليم أفامية فأرسلوه، وتسلم أفامية وقلعتها، فلما 
وأقام بأفامية يقطع الطريق  استقر خلف بن مالعب الكاليب املذكور بأفامية، خلع طاعة املصريني ومل يرع حقهم،

وخييف السبيل، فاتفق قاضي أفامية ومجاعة من أهلها وكاتبوا امللك رضوان صاحب حلب؛ يف أن يرسل إليهم مجاعة 
ليكبسوا أفامية بالليل، وأهنم يسلموهنا إليهم، فأرسل رضوان مائة، فأصعدهم القاضي واملتفقون معه باحلبال إىل 

وبعض أوالده، وهرب البعض، واستولوا على قلعة أفامية، مث سار الفرنج إىل أفامية  القلعة، فقتلوا ابن مالعب
  .وحاصروها وملكوا البلد والقلعة وقتلوا القاضي املتغلب عليها

ذكر حال طرابلس مع الفرنج كان صنجيل قد ملك مدينة جبلة، مث سار وأقام على طرابلس، فحصرها وبىن 
ربضاً، وهو املعروف حبصن صنجيل، فخرج امللك أبو علي بن عمار صاحب بالقرب منها حصناً، وبىن حتته 

طرابلس فأحرق الربض، ووقف صنجيل على بعض سقوفه احملرقة، فاخنسف به، فمرض صنجيل، لعنه اهللا، من 
ذلك، وبقي عشرة أيام ومات ومحل إىل القدس ودفن فيها، ودام احلرب بني أهل طرابلس والفرنج مخس سنني، 

  .صاحبها ابن عمار صرب عظيم، وقلت األقوات هبا، وافتقرت األغنياء وظهر من
  .مث دخلت سنة مخسمائة

ذكر وفاة يوسف بن تاشفني يف هذه السنة تويف أمري املسلمني يوسف بن تاشفني ملك الغرب واألندلس وكان 
ل إليه اخللع والتقليد، حسن السرية، وكان قد أرسل إىل بغداد فطلب التقليد من املستظهر خليفة بغداد، فأرس

ويوسف املذكور هو الذي بىن مدينة مراكش، وملا مات يوسف ملك البالد بعده ابنه علي بن يوسف بن تاشفني، 
  .وتلقب أيضاً بأمري املسلمني

ذكر قتل فخر الدولة بن نظام امللك يف هذه السنة قتل فخر الدولة أبو املظفر علي بن نظام امللك، يوم عاشوراء، 
أكرب أوالد نظام امللك، وّزر لربكيارق، مث ألخيه سنجر بن ملكشاه، وكان قد أصبح يف يوم قتل صائماً  وكان

عجل إلينا وليكن إفطارك عندنا، وقد : رأيت الليلة يف املنام احلسني بن علي وهو يقول: وقال ألصحابه. بنيسابور
ال خترج اليوم، فأقام يومه يصلي ويقرأ القران، فقالوا الصواب أن . اشتغل فكري وال حميد عن قضاء اهللا تعاىل

وتصدق بشيء كثري، وخرج العصر من الدار اليت كان هبا، يريد دار النساء، فسمع صياح متظلم شديد احلرقة، 
وأمسك الباطين ومحل إىل . ما حالك؟ فدفع رقعة، فبينما فخر الدولة يتأملها إذ ضربه بسكني فقتله: فأحضره وقال
  .ر فقرره، فأقر على مجاعة كذباً فقتل هو وتلك اجلماعةالسلطان سنج

  ذكر ملك صدقة تكريت

يف هذه السنة ملك سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن مزيد قلعة تكريت، سلمها إليه كيقباذ بن هزارسب 
ارت الديلمي، وكانت تكريت لبين مقن، برهة من الزمان، مث خرجت عنهم وتنقلت يف أيدي غريهم، حىت ص

ألقسنقر صاحب حلب، مث لكوهراتني مث جملد امللك البالساين، فوىل عليها كيقباذ املذكور، وبقيت يف يده حىت 
  .سلمها يف هذه السنة لصدقة املذكور



  ذكر ملك جاويل املوصلي
  وموت جكرمش وقليج أرسالن

رمش فسار، جاويل حىت قارب يف هذه السنة أقطع السلطان حممد جاويل، سقاوة املوصل، واألعمال اليت بيد جك
املوصل فخرج جكرمش لقتاله يف حمفة، ألنه كان قد حلقه طرف فاجل، واقتتال، واهنزم عسكر جكرمش، وأخذ 

جكرمش أسرياً من احملفة، وسار جاتويل بعد الوقعة، وحصر املوصل، وكان قد أقام أصحاب جكرمش زنكي بن 
جاويل يطوف جبكرمش حول املوصل أسرياً وهو يأمرهم  جكرمش، وملك املوصل، وله إحدى عشرة سنة، وبقي

بتسليم البلد، فلم يقبلوا منه، ومات جكرمش يف تلك احلال وعمره حنو ستني سنة، وكان قد عظم ملك جكرمش، 
وهو الذي على سور املوصل وحصنها، وكاتب أهل املوصل قليج أرسالن بن سليمان بن قطلمش السلجوقي 

فلما وصل إىل نصيبني رحل جاويل عن املوصل خوفاً منه، . ونه، فسار قاصد املوصلصاحب بالد الروم، يستدع
وسار إىل الرحبة، ووصل قليج أرسالن إىل املوصل وتسلمها يف اخلامس والعشرين من رجب من هذه السنة، مث 

عه أمرياً استخلف قليج أرسالن ابنه ملكشاه بن قليج أرسالن على املوصل، وعمره إحدى عشرة سنة، وأقام م
يدبره، وسار قليج أرسالن إىل جاويل، وكان قد كثر مجع جاويل، واجتمع إليه رضوان صاحب حلب وغريه، وملا 
وصل قليج أرسالن إىل اخلابور وصل إليه جاويل واقتتلوا يف العشرين من ذي القعدة، وقاتل قليج أرسالن بنفسه 

 اهلروب، فألقى نفسه يف اخلابور فغرق وظهر بعد أيام، ودفن قتاالً عظيماً، فاهنزم عسكره واضطر قليج أرسالن إىل
بالشميسانية، وهي من قرى اخلابور، وملا فرغ جاويل من الوقعة سار إىل املوصل فسلمت إليه باألمان، وسار 

  .ملكشاه بن قليج أرسالن إىل عند السلطان حممد
طنية اليت بالقرب من أصفهان، اليت بناها ملكشاه ذكر قتل الباطنية يف هذه السنة حاصر السلطان حممد قلعة البا

بإشارة رسول ملك الروم، على ما قدمنا ذكره، وكان اسم القلعة شاه دز وكانت املضرة هبا عظيمة، وأطال عليها 
احلصار، ونزل بعض الباطنية باألمان وساروا إىل باقي قالعهم، وبقي صاحب شاه دز وامسه أمحد بن عبد امللك بن 

  .مجاعة يسرية، فزحف السلطان عليه وقتله وقتل مجاعة كثرية من الباطنية، وملك القلعة وخرهبا عطاش مع
ويف هذه السنة تويف األمري شرخاب بن بدر بن مهلهل املعروف بابن أيب الشوك الكردي، وكان له أموال وخيول ال 

  .ة وثالثني سنةحتصى، وقام مقامه بعده أخوه منصور بن بدر، وبقيت اإلمارة يف بيته مائ
  .مث دخلت سنة إحدى ومخسمائة

ذكر مقتل صدقة يف هذه السنة يف رجب قتل سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن مزيد األسدي أمري 
العرب، يف قتال جرى بينه وبني السلطان حممد، واشتد القتال بينهم، وقتل صدقه يف املعركة بعد أن قاتل قتاالً 

 السلطان حممد، وكان عمر صدقة تسعاً ومخسني سنة، وإمارته إحدى وعشرين سنة، وقتل شديداً، ومحل رأسه إىل
إنه قد تقدم : وأقول. من أصحابه ما يزيد على ثالثة آالف فارس، وكان صدقة متشيعاً وهو الذي بىن احللة بالعراق

ن الكامل البن األثري، وكان ذكر احللة قبل وجود صدقة املذكور، فكيف يكون هو الذي بناها؟ لكن كنا نقلناه م
قد عظم شأنه وعال قدره واتسع جاهه واستجار به صغار الناس وكبارهم، وكان جمتهداً يف النصح للسلطان حممد، 
حىت أنه جاهر بركيارق بالعداوة ومل يربح على مصافاة حممد، مث فسد ما بينهما حىت قتل صدقة كما ذكرنا، وكان 

ة لكل من خاف من السلطان، واتفق أن السلطان حممد أغضب على أيب دلف سبب الفساد بينهما محاية صدق
شرخاب بن كيخسرو صاحب ساوة، فهرب صاحب ساوة املذكور واستجار بصدقة، وأرسل السلطان يؤكد يف 

إرساله وطلبه، فلم يفعل صدقة أن يسلمه، فسار إليه السلطان واقتتلوا كما ذكرنا، فقتل صدقة وأسر ابنه دبيس بن 



  .دقة، وأسر شرخاب صاحب سارة املذكورص
  ذكر وفاة متيم بن املعز

يف هذه السنة يف رجب تويف متيم بن املعز بن باديس صاحب إفريقية وكان متيم ذكياً حليماً، وكان ينظم الشعر، 
الد وكان عمره تسعاً وسبعني سنة، وكانت واليته ستاً وأربعني سنة وعشرة أشهر وعشرين يوماً، وخلّف من األو

وملا تويف ملك بعده ابنه حيىي بن متيم، وكان عمر حيىي حني ويل ثالثاً وأربعني سنة . مائة ابن، أربعني ذكراً وستني بنتاً
  .وستة أشهر

  ذكر غري ذلك من احلوادث

يف هذه السنة توجه فخر امللك أبو علي بن عمار من طرابلس إىل بغداد مستنفراً ملا حل بطرابلس وبالشام من 
نج، واجتمع بالسلطان حممد وباخلليفة املستظهر، فلم حيصل منهما غرض، فعاد إىل دمشق وأقام عند طغتكني، الفر

وأقطعه الزبداين، وأما طرابلس فإن أهلها دخلوا يف طاعة خليفة مصر، وخرجوا عن طاعة ابن عمار، وكان من أمر 
  .طرابلس ما سنذكره

أرسل السلطان حممد عسكراً فيهم عدة من أمرائه الكبار، مع أمري  مث دخلت سنة اثنتني ومخسمائة يف هذه السنة
يقال له مودود بن الطغتكني إىل املوصل ليأخذوها من جاويل، فوصلوا إىل املوصل وحصروها، وتسلمها األمري 
 جمداً مودود يف صفر، وأما جاويل فإنه مل ينحصر باملوصل وهرب إىل الرحبة قبل نزول العسكر عليها، مث سار جاويل

  .وحلق السلطان حممداً قريب أصفهان، وأخذ كفنه معه ودخل عليه، وطلب العفو، فعفا عنه وأّمنه
  ذكر غري ذلك من احلوادث

يف هذه السنة توىل جماهد الدين هبروز شحنكية بغداد، واله إياها السلطان حممد، وأمر هبروز بعمارة دار اململكة 
الناس وكان السلطان ملا واله، يف أصفهان، مث ملا قدم السلطان إىل بغداد، وىل ببغداد، ففعل هبروز ذلك وأحسن إىل 

  .هبروز شحنكية العراق مجيعه
ويف هذه السنة يف فصح النصارى نزل األمراء بنو منقذ أصحاب شيزر منها، للتفرج على عيد النصارى فثار مجاعة 

ملدينة إىل الباشورة، وأصعدهم النساء باحلبال من من الباطنية يف حصن شيزر، فملكوا قلعة شيزر، وبادر أهل ا
الطاقات وأدركهم األمراء بنو منقذ ووقع بينهم القتال، فاخنذل الباطنية وأخذهم السيف كل جانب، فلم يسلم 

قرأ على . ويف هذه السنة يف مجادى اآلخرة تويف اخلطيب أبو زكريا حيىي بن علي التربيزي أحد أئمة اللغة. منهم أحد
وروى عنه أبو . العالء سليمان املعري، وضريه، ومسع احلديث مبدينة صور من الفقيه سليم بن أبو الرازي وغريه أيب

وقد روي : منصور موهوب بن أمحد اجلواليقي وغريه، وخترج عليه خلق كثري، وتتلمذوا له، قال يف وفيات األعيان
، وله يف النحو مقدمة وهي عزيزة الوجود وله يف إعراب أنه مل يكن مبرضي الطريقة، وشرح احلماسة، وديوان املتنيب

القرآن كتاب مساه املخلص يف أربع جملدات، وله غري ذلك التواليف احلسنة املفيدة، سافر من تربيز إىل املعرة لقصد 
املمات، أيب العالء ودخل مصر يف عنفوان شبابه، وقرأ هبا على طاهر بن بايشاذ، مث عاد إىل بغداد واستوطنها إىل 

وفيها تويف أبو الفوارس . وكانت والدته سنة إحدى وعشرين وأربعمائة وتويف فجأة يف التاريخ املذكور ببغداد
  .احلسن بن علي اخلازن املشهور جبودة اخلط وله شعر حسن

  .ومخسمائة. مث دخلت سنة ثالث
مدينة طرابلس، ألهنم ساروا إليها ذكر ملك الفرنج طرابلس يف هذه السنة يف حادي عشر ذي احلجة، ملك الفرنج 



من كل جهة، وحصروها يف الرب والبحر، وضايقوها من أول رمضان، وكانت يف يد نواب خليفة مصر العلوي، 
وأرسل إليها خليفة مصر أسطوالً، فرده اهلواء ومل يقدر على الوصول إىل طرابلس، ليقضي اهللا أمراً كان مفعوالً، 

وا وسبوا، وكان بعض أهل طرابلس، قد طلبوا األمان، وخرجوا منها إىل دمشق قبل وملكوها بالسيف فقتلوا وهنب
  .أن ميلكها الفرنج

مث يف دخلت سنة أربع ومخسمائة يف هذه السنة ملك الفرنج مدينة صيدا يف ربيع اآلخر، وملكوها باألمان، وفيها 
القرب من حلب، وحصروها، ودام القتال أنطاكية مع من اجتمع إليه من الفرنج إىل األثارب، وهي ب. سار صاحب

بينهم، مث ملكوها بالسيف وقتلوا من أهلها ألفي رجل وأسروا الباقني، مث ساروا إىل ذردنا فملكوها بالسيف، 
وجرى هلم كما جرى ألهل األثارب، مث سار الفرنج إىل منبج وبالس، فوجدومها قد أخالمها أهلهما فعادوا عنهما، 

احب حلب الفرنج على اثنني وثالثني ألف دينار، حيملها إليهم مع خيول وثياب، ووقع وصاحل امللك رضوان ص
اخلوف يف قلوب أهل الشام من الفرنج، فبذلت هلم أصحاب البالد أمواالً، وصاحلوهم، فصاحلهم أهل مدينة صور 

ي الكردي صاحب على سبعة آالف دينار، وصاحلهم إبن منقذ صاحب شيزر على أربعة آالف دينار، وصاحلهم عل
  .محاه على ألفي دينار

  ذكر غري ذلك

الكبري القدر املقّدم بني الناس، وامسه أبو احلسن علي : ويف هذه السنة تويف الكيا اهلراسي الطربي، والكيا بالعجمية
بن حممد بن علي، ومولده سنة مخسني وأربعمائة وكان من أهل طربستان، وخرج إىل نيسابور وتفقه على إمام 

  .رمني، وكان حسن الصورة، جهوري الصوت، فصيح العبارة،، مث خرج إىل للعراق وتوىل تدريس النظاميةاحل
ويف هذه السنة أعين سنة أربع ومخسمائة، قال ابن خلكان يف ترمجة اآلمر منصور العلوي، وقيل يف سنة إحدى 

ودخلها وأحرقها، وأحرق جامعها  عشرة ومخسمائة قصد بردويل الفرجني الديار املصرية، فانتهى إىل الفرما،
ومساجدها، ورحل عنها راجعاً إىل الشام وهو مريض، فهلك يف الطريق قبل وصوله إىل العريش، فشقه أصحابه 

ورموا حشوته هناك، فهي ترجم إىل الريم، ورحلوا جبثته فدفنوها بقمامة، وسبخة بردويل اليت يف وسط الرمل على 
املذكور، والناس يقولون عن احلجارة امللقاة هناك إهنا قرب بردويل، وإمنا هي هذه  طريق الشام منسوبة إىل بردويل

احلشوة، وكان بردويل املذكور صاحب بيت املقدس وعكا ويافا وعدة من بالد ساحل الشام، وهو الذي أخذ هذه 
  .البالد املذكورة من املسلمني

فيه صاحب املوصل مودود، وغريه من صحاب  مث دخلت سنة مخس ومخسمائة فيها جهز السلطان حممد عسكراً
األطراف إىل قتال الفرنج بالشام، فساروا ونزلوا على الرها، فلم ميلكوها، فرحلوا ووصلوا إىل حلب، فخاف منهم 

امللك رضوان بن تنش صاحب حلب، وغلق بواب حلب ومل جيتمع هبم، وال فتح هلم أبواب املدينة، فساروا إىل 
  .ومل حيصل هلم غرض املعرة مث افترقوا،

ويف هذه السنة يف مجادى اآلخرة تويف اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزايل امللقب حجة اإلسالم زين الدين 
الطوسي، اشتغل بطوس، مث قدم نيسابور، واشتغل على إمام احلرمني، واجتمع بنظام امللك فأكرمه وفوض إليه 

ع ومثانني وأربعمائة، مث ترك مجيع ما كان عليه يف سنة مثان ومثانني تدريس مدرسة النظامية ببغداد، يف سنة أرب
وأربعمائة، وسلك طريق التزهد واالنقطاع، وحج وقصد دمشق وأقام هبا مدة، مث انتقل إىل القدس واجتهد يف 

ا البسيط، العبادة، مث قصد مصر وأقام بإسكندرية مدة، مث عاد إىل وطنه بطوس وصنف الكتب املفيدة املشهورة، منه



والوسيط، والوجيز، واملنخول واملنتخل يف علم اجلدل، وكانت والدته سنة مخسني وأربعمائة ونسبه إىل طوس من 
خراسان، وطوس مدينتان، تسمى إحدامها طابران، واألخرى نوقان، والغزايل نسبة إىل الغرال، والعجم تقول يف 

  .يالقّصار قصاري، ويف الغزال غزايل ويف العطار عطار
مث دخلت سنة ست ومخسمائة فيها تويف بسيل األرميين صاحب بالد األرمين، فقصدها صاحب أنطاكية الفرجني 

  .ليملك بالد األرمن املعروفة اآلن ببالد سيس، فمات يف الطريق وملكها سريجال
  .وفيها تويف قراجا صاحب محص، وقام بعده ولده قريخان

احب خالط، وكان قد ملك خالط يف سنة ثالث وتسعني وأربعمائة وفيها تويف سكمان أو سقمان القطيب، ص
حسبما تقدم ذكره هناك، وملا تويف سكمان ملك خالط بعده ولده ظهري الدين إبراهيم بن سكمان وسلك سرية 

أبيه، وبقي يف ملك خالط حىت تويف يف سنة إحدى وعشرين ومخسمائة، فتوىل مكانه أخوه أمحد بن سكمان، وبقي 
الوالية عشرة أشهر وتويف، فحكمت والدهتما وهي إينانج خاتون، وهي ابنه أركمان على وزن أفخران،  أمحد يف

وبقيت مستبدة مبملكة خالط، ومعها ولد ولدها سكمان بن إبراهيم بن سكمان، وكان عمره ست سنني، فقصدت 
نيتها لولد ولدها املذكور، اتفق مجاعة  جدته إينانج املذكورة إعدامه، لتنفرد باململكة، فلما رأى كرباء الدولة سوء

وخنقوا إينانج املذكورة يف سنة مثان وعشرين ومخسمائة، واستقر ابن ابنها شاهرمن سكمان بن إبراهيم املذكور بن 
  .سكمان يف امللك حىت تويف يف سنة تسع وسبعني ومخسمائة حسبما نذكره إن شاء اهللا تعاىل

  .أمث دخلت سنة سبع ومخسمائة
  حلرب مع الفرنجذكر ا

  :وقتل مودود بن الطونطاش صاحب املوصل

يف هذه السنة اجتمع املسلمون وفيهم مودود صاحب املوصل، ومتريك صاحب سنجار، واألمري أياز بن أيلغازي 
وطغتكني صاحب دمشق، وكان مودود قد سار من املوصل إىل دمشق، فخرج طغتكني والتقاه بسلمية، وسار معه 

ت الفرنج وفيهم بغدوين صاحب القدس، وجوسلني صاحب احللس واقتتلوا بالقرب من طربية، إىل دمشق واجتمع
ثالث عشر احملرم، وهزم اهللا الفرنج وكثر القتل فيهم، ورجع املسلمون منصورين إىل دمشق ودخلوها يف ربيع 

شيان يف بعض األول، ودخل اجلامع مودود وطغتكني وأصحاهبما وصلوا اجلمعة، وخرج طغتكني ومودود يتم
صحن اجلامع، فوثب باطين على مودود وضربه بسكني، وقتل الباطين وأخذ رأسه، ومحل مودود إىل دار طغتكني 
وكان صائماً واجتهدوا به أن يفطر فلم يفعل، ومات من يومه رمحه اهللا تعاىل، وكان خّرياً عادالً، قيل إن الباطنية 

ني خافه فوضع عليه من قتله ودفن مودود بدمشق يف تربة دقاق بن إن طغتك: الذين بالشام خافوه فقتلوه، وقيل
  .تنش، مث نقل إىل بغداد فدفن يف جوار أيب حنيفة مث نقل إىل أصفهان

ذكر وفاة رضوان يف هذه السنة تويف امللك رضوان بن تنش بن ألب أرسالن بن داود بن ميكائيل بن سلجوق 
رسالن األخرس ابن رضوان، وكانت سرية رضوان غري حممودة، صاحب حلب، وقام مبلك حلب بعده ابنه ألب أ

وقتل رضوان قبل موته أخويه أبا طالب وهبرام، وكان يستعني بالباطنية يف كثري من أموره لقلة دينه، وكانت والية 
ر لؤلؤ رضوان يف سنة مثان ومثانني وأربعمائة يف سنة قتل أبوه تنش، وملا ملك األخرس بن رضوان استوىل على األمو

اخلادم، وكان احلكم واألمر إليه، ومل يكن ألب أرسالن املذكور أخرس حقيقة، وإمنا كان يف لسانه حبسة ومتتمة، 
وكانت أم األخرس بنت باغي سيان صاحب أنطاكية، وكان عمره حني ويل ست عشرة سنة، وملا مات رضوان 



  .اعته وهلم صورة وهنبت أمواهلمملك ألب أرسالن، قتلت الباطنية الذين كانوا حبلب، وكانوا مج
  ذكر غري ذلك

يف هذه السنة تويف إمساعيل بن أمحد احلسني البيهقي اإلمام ابن اإلمام وتويف ببيهق، ومولده سنة مثان وعشرين 
  :وأربعمائة، وفيها تويف حممد بن أمحد بن حممد األبيوردي األديب الشاعر وله شعر حسن فمنه

  أعز وأهوال الزمان هتون...  تنكر يل دهري ومل يدر أنين
  .وظل يريين اخلطب كيف اعتداؤه وبت أريه الصرب كيف يكون وكانت وفاته بأصفهان وهو من بين أمية

وفيها تويف حممد بن أمحد بن أيب احلسن بن عمر، وكنيته أبو بكر الشاشي الفقيه الشافعي، ومولده سنة سبع 
ازي ببغداد، وعلى أيب نصر بن الصباغ، وصنف املستظهر باهللا وعشرين وأربعمائة، وتفقه على أيب إسحق الشري

  .كتابه املعروف باملستظهري
مث دخلت سنة مثان ومخسمائة فيها أرسل السلطان حممد بن ملكشاه أقسنقر الربسقي والياً على املوصل ملا بلغه قتل 

لسري بصحبة الربسقي لقتال مودود بن الطنطاش صاحب املوصل، وأمر السلطان األمراء وأصحاب األطراف با
  الفرنج، وجرى بني الربسقي وأيلغازي بن أرتق صاحب ماردين قتال انتصر فيه

أيلغازي وهرب الربسقي، مث خاف أيلغازي من السلطان فسار إىل طغتكني صاحب دمشق، فاتفق معه وكاتباً الفرنج 
محص وكان يف مجاعة قليلة، خرج قريخان  واعتضدا هبم، مث عاد أيلغازي من دمشق إىل جهة بالده، فلما قرب من

  .بن قراجا صاحب محص، وأمسك أيلغازي وبقي يف أسره مدة، مث حتالفا وأطلقه
ذكر وفاة صاحب غزنة يف هذه السنة يف شوال، تويف امللك عالء الدولة أبو سعد مسعود بن إبراهيم ابن مسعود بن 

ومثانني وأربعمائة، وملك بعده ابنه أرسالن شاه بن  حممود بن سبكتكني صاحب غزنة، كان ملكه يف سنة إحدى
مسعود، وأمسك إخوته، وهرب، من إخوته هبرام شاه، واستجار بالسلطان سنجر بن ملكشاه صاحب خراسان، 

وأرسل سنجر إىل أرسالن شاه يشفع يف هبرام شاه فلم يقبل منه، فسار السلطان سنجر إىل غزنة، ومجع أرسالن شاه 
واقتتلوا واشتد القتال بينهم، فاهنزم عسكر غزنة، واهنزم أرسالن شاه، ودخل سنجر غزنة  عساكره وخيوله،

واستوىل عليها يف سنة عشر ومخسمائة، وأخذ منها أمواالً عظيمة، وقرر السلطنة لبهرام شاه بن مسعود، وأن خيطب 
عاد سنجر إىل بالده، وكان أرسالن  يف مملكته للسلطان حممد، مث للملك سنجر مث للسلطان وهبرام شاه املذكور، مث

شاه قد هرب إىل جهة هندستان، مث مجع مجعاً وعاد إىل غزنة فاستنجد هبرام شاه بسنجر ثانياً، فأرسل إليه عسكراً، 
فلما قاربوا أرسالن شاه هرب من غري قتال، وتبعوه حىت أمسكوه، فخنق هبرام شاه أخاه أرسالن شاه، ودفنه بتربة 

ان قتل أرسالن شاه يف سنة اثنيت عشرة ومخسمائة، وقدمنا ذكره لنتبع احلادثة بعضها بعضاً، وكان أبيه بغزنة، وك
  .عمر أرسالن شاه ملا قتل سبعاً وعشرين سنة

ذكر مقتل صاحب حلب يف هذه السنة قتل تاج الدولة ألب أرسالن األخرس، صاحب حلب ابن امللك رضوان بن 
ائيل بن سلجوق، قتلة غلمانه بقلعة حلب، وأقاموا بعده أخاه سلطان شاه بن تنش بن ألب أرسالن بن داود بن ميك

  .رضوان، وكان املتويل على األمر لؤلؤ اخلادم
مث دخلت سنة تسع ومخسمائة فيها أرسل السلطان حممد بن ملكشاه عسكراً ضخماً لقتال طغتكني صاحب دمشق، 

وقصدوا حلب، فعصت عليهم، فساروا إىل محاة وهي  وأيلغازي صاحب ماردين، فعرب العسكر الفرات من الرقة
لطغتكني، فحصروها وفتحوها عنوة، وهنبوا األموال ثالثة أيام، مث سلموا محاة إىل األمري قريخان بن قراجا صاحب 

محص، وأقام العسكر حبماة واجتمع بأفامية أيلغازي وطغتكني وملوك الفرنج، وهم صاحب أنطاكية، وصاحب 



، وأقاموا بأفامية ينتظرون تفرق املسلمني، فلما أقام عسكر املسلمني إىل الشتاء، تفرق الفرنج طرابلس وغريمها
وسار طغتكني إىل دمشق، وأيلغازي إىل ماردين، مث سار املسلمون من محاة إىل كفرطاب وهي للفرنج، فاستولوا 

هي للفرنج، مث ساروا منها إىل حلب، عليها وقتلوا من هبا من الفرنج وهنبوهم، مث سار املسلمون إىل املعرة، و
فكبسهم صاحب أنطاكية يف أثناء الطريق، فاهنزمت املسلمون، وقتل الفرنج فيهم، وهنبوهم، وهرب من سلم منهم 

  .إىل بالده
استوىل الفرنج على رفنية، وكانت لطغتكني أيضاً مث سار طغتكني من دمشق واسترجعها إىل ملكه : ويف هذه السنة
  .من الفرنج وقتل من هبا

ذكر وفاة صاحب إفريقية يف هذه السنة تويف حيىي بن متيم بن املعز بن باديس صاحب إفريقية يوم عيد األضحى 
فجأة، وتوىل بعده ابنه علي بن حيىي، وكان عمر حيىي اثنتني ومخسني سنة، وواليته مثان سنني ومخسة أشهر وخلّف 

  .ثالثني ولداً
  ذكر غري ذلك

حممد إىل بغداد، فسار إليه طغتكني من دمشق ودخل عليه وسأل الرضى عنه، فرضي عنه ورده  فيها قدم السلطان
إىل دمشق، وفيها أخذ السلطان املوصل وما كان معها من أقسنقر الربسقي، وأقطعها لألمري جيوش بك وبقي 

  .الربسقي يف الرحبة وكانت أقطاعه
 سقاوه بفارس وكان السلطان حممد بن ملكشاه قد واله مث دخلت سنة عشرة ومخسمائة يف هذه السنة مات جاويل

وفيها وقيل بل يف سنة ست عشرة ومخسمائة تويف مبروالروز أبو . فارس، بعد أخذ املوصل منه علي ما تقدم ذكره
: حممد احلسن بن مسعود بن حممد املعروف بالفراء البغوي الفقيه احملدث، كان حبراً يف العلوم صنف كتباً عدة منها

التهذيب يف الفقه، واملصابيح يف احلديث، واجلمع بني الصحيحني، وغري ذلك، والفراء نسبة إىل عمل الفراء 
  .والبغوي نسبة إىل بلدة خبراسان يقال هلا بغ وبغشور أيضاً

  .مث دخلت سنة إحدى عشرة ومخسمائة

ن حممد بن ملكشاه بن ألب ذكر وفاة السلطان حممد يف هذه السنة يف رابع وعشرين ذي احلجة تويف السلطا
أرسالن بن داود بن ميكائيل بن سلجوق، وابتدأ مرضه من شعبان، ومولده ثامن عشر شعبان من سنة أربع وسبعني 
وأربعمائة، فكان عمره ستاً وثالثني سنة وأربعة أشهر وستة أيام، وأول ما خطب له ببغداد يف ذي احلجة سنة اثنتني 

ته عدة دفعات، ولقي من املشاق واألخطار ما ال زيادة عليه، وكان عادالً حسن وتسعني وأربعمائة، وقطعت خطب
السرية، أطلق املكوس والضرائب يف مجيع بالده، وعهد بامللك إىل ولده حممود وعمره إذ ذاك قد زاد على أربع 

بالتاج  وملا عهد عليه اعتنقه، وقبله وبكى كل واحد منهما، وجلس حممود على ختت السلطنة. عشرة سنة
والسوارين يوم وفاة أبيه يف الرابع والعشرين من ذي احلجة من هذه السنة، وخطب حملمود بالسلطنة يف يوم اجلمعة 

  .الثامن والعشرين من ذي احلجة
  ذكر قتل صاحب حلب
  :واستيالء أيلغازي عليها



م لؤلؤ املذكور، بعد رضوان ابنه، وكان قد أقا. يف هذه السنة قتل لؤلؤ اخلادم، وكان قد استوىل على حلب وأعماهلا
ألب أرسالن األخرس بن رضوان، فلما قتل كما تقدم ذكره، أقام أخاه سلطان شاه، وليس له من احلكم شيء، 

وبقي لؤلؤ املذكور هو املتحكم يف البالد، فلما كانت هذه السنة سار لؤلؤ إىل قلعة جعرب، ليجتمع بسامل بن مالك 
فوثب مجاعة من األتراك أصاب لؤلؤ على لؤلؤ وقد نزل يريق املاء، وصاحوا أرنب العقيلي صاحب قلعة جعرب، 

أرنب، وقتلوه بالنشاب، وهنبوا خزانته وعادوا إىل حلب، فاتفق أهل حلب واستعادوا منهم املال، وقام بأتابكية 
وعزلوه وولوا أبا سلطان شاه بن رضوان مشس اخلواص يارقطاش، وبقي يارقطاش شهراً، مث اجتمع كرباء الدولة 

املعايل بن امللحي الدمشقي، مث غزوه وصادروه، مث خاف أهل حلب من الفرنج، فسلموا البلد إىل أيلغازي بن أرتق 
  .صاحب ماردين، فسار أيلغازي وتسلم حلب، وجعل فيها ولده حسام الدين مترتاش، وعاد أيلغازي إىل ماردين

  :ذكر غري ذلك
دينة سنجار، وغرق من الناس خلق كثري، وهدم املنازل، ومن عجيب ما حيكى أن يف هذه السنة جاء سيل فغرق م

وفيه هجم . املاء محل مهداً فيه مولود، فتعلق املهد بشجرة زيتون مث نقص املاء واملهد معلق بالشجرة فسلم الطفل
  .الفرنج على ربض محاة وقتلوا من أهلها ما يزيد على مائة رجل، مث عادوا عنها

سنة اثنيت عشرة ومخسمائة يف هذه السنة عزل السلطان حممود جماهد الدين هبروز عن شحنكية بغداد، مث دخلت 
وجعل أقسنقر الربسقي شحنة بغداد، وسار هبروز إىل تكريت، وكانت أقطاعه، وكان املدبر لدولة السلطان حممود، 

  .الوزير الربيب أبو منصور
بإذن السلطان حممود، وكان دبيس معتقالً مع السلطان حممد، من حني وفيها سار األمري دبيس بن صدقة إىل احللة 

  .قتل أبوه صدقة، إىل االن، فلما أطلق توجه إىل احللة، واجتمعت عليه العرب واألكراد
ذكر وفاة املستظهر يف هذه السنة، يف سادس عشر ربيع اآلخر، تويف املستظهر باهللا أمحد بن املقتدي بأمر اهللا عبد اهللا 

الذخرية حممد بن القائم، وكان عمره إحدى وأربعني سنة وستة أشهر وأياماً، وخالفته أربعاً وعشرين سنة وثالثة بن 
ومن االتفاق الغريب، أنه ملا تويف السلطان ألب أرسالن تويف بعده القائم بأمر اهللا، وملا تويف . أشهر وأحد عشر يوماً

  .تويف بعده املستظهرملكشاه تويف بعده املقتدي، وملا تويف حممد، 
  خالفة املسترشد

وهو تاسع عشرينهم، وملا تويف املستظهر بويع ولده املسترشد باهللا أبو منصور فضل بن أمحد املستظهر، وأخذ البيعة 
  .القاضي أبو احلسن الدامغاين. على الناس للمسترشد

ه األصفهاين احملدث املشهور، وله يف ويف هذه السنة تويف أبو زكريا حيىي بن عبد الوهاب بن مند: ذكر غري ذلك
وفيهما قتل . وفيها تويف أبو الفضل أمحد بن حممد بن اخلازن وكان أديباً وله شعر حسن. احلديث تصانيف حسنة

أرسالن شاه ابن مسعود السبكتكيين قتله أخوه هبرام شاه بن مسعود، واستقر هبرام شاه يف ملك غزنة، حسبما 
  .ومخسمائةقدمنا ذكره يف سنة مثان 

مث دخلت سنة ثالث عشر ومخسمائة فيها سار السلطان سنجر إىل حرب ابن أخيه السلطان حممود، والتقيا بالري 
ونزل السلطان سنجر يف خيامه، مث وقع الصلح بينهما، على أن خيطب للسلطان . بالقرب من ساوة، فاهنزم حممود

وأضافها إىل ما بيده، وقدم السلطان حممود إىل عمه  سنجر مث بعده للسلطان حممود، واستوىل سنجر على الري
  .السلطان سنجر بالري فأكرمه سنجر وأحسن إليه

فيها كانت وقعة بني أيلغازي بن أرتق، وبني الفرنج، بأرض حلب، فهزم الفرنج وقتل منهم عدة : ذكر غري ذلك



. وفتح عقيب الوقعة األثارب وزردنا كثرية، وأسر عدة، وكان فيمن قتل، سرجال صاحب أنطاكية، مث سار أيلغازي
  .وكانت الوقعة يف منتصف ربيع األول عند عفرين، ومما مدح أيلغازي به بسبب هذه الوقعة

  وعليك بعد اخلالق التعويل... قل ما تشاء فقولك املقبول 
  وبكى لفقد رجاله اإلجنيل... واستبشر القرآن حني نصرته 

اشر إىل، بالد دمشق ليكبس العرب بين ربيعة، وأمريهم إذ ذاك مر بن ويف هذه السنة سار جوسلني صاحب تل ب
وجرى بينهم قتال شديد . ربيعة، فتقدم عسكر جوسني قدامه، فضل جوسلني عنهم، ووقع عسكره على العرب

  .انتصر فيه مر بن ربيعة، وقتل وأسر من الفرنج عدة كثرية
  :ذكر غري ذلك

وفيها ظهر قري إبراهيم اخلليل، . ة هبروز إىل شحنكية العراق، فعاد إليهايف هذه السنة أمر السلطان سنجر بإعاد
وقبور ولديه إسحاق ويعقوب عليهم السالم بالقرب من بيت املقدس، ورآهم كثري من الناس مل تبل أجسادهم، 

علي بن هكذا ذكره محزة بن أسد بن : وعندهم يف املغارة قناديل من ذهب وفضة، قال ابن األثري مؤلف الكامل
  .حممد التميمي يف تارخيه

  .مث دخلت سنة أربع عشرة ومخسمائة
ذكر احلرب بني السلطان حممود وأخيه مسعود كان مسعود ابن السلطان حممد له املوصل وأذربيجان، فكاتب 

دبيس بن صدقة، جيوش بك أتابك مسعود، يشري عليه بطلب السلطنة ملسعود، ووعده دبيس بأن يسري إليه 
كان غرض دبيس أن يقع بني حممود ومسعود، لينال دبيس علو املنزلة، كما ناهلا، أبوه صدقة، بسبب وينجده و

فأجاب مسعود إىل ذلك، وخطب لنفسه بالسلطنة، ومجع عسكره وسار . وقوع اخلالف بني بركيارق وأخيه حممد
اشتد القتال بينهم، فاهنزم مسعود إىل أخيه حممود والتقوا عند عقبة أستراباذ، منتصف ربيع األول من هذه السنة و

وعسكره، وملا اهنزم مسعود اختفى يف جبل، وأرسل يطلب من أخيه حممود األمان فبذله له، وقدم مسعود إىل أخيه 
حممود فأمر حممود خبروج العسكر إىل تلقيه، وملا التقيا اعتنقا وبكيا، وبالغ حممود يف اإلحسان إىل أخيه مسعود، وىف 

وش بك أتابك مسعود على حممود فأحسن إليه أيضاً، وأما دبيس بن صدقة، فإنه ملا بلغه اهنزام له، مث قسم جي
فسار السلطان حممود إليه، وملا قرب منه خرج . مسعود أخذ يف إفساد البالد وهنبها، وكاتبه حممود فلم يلتفت إليه

ال على أن يرسل دبيس أخاه منصوراً دبيس عن احللة والتجأ إىل أيلغازي بن أرتق صاحب ماردين، مث اتفق احل
  .رهينة، ويعود إىل احللة، فأجيب إىل ذلك

  .ويف هذه السنة خرجت الكرج إىل بالد اإلسالم وملكو تقليس بسيف،وقتلوا وهنبوا من املسلمني شيئاً كثرياً
لد سرمني، وجرى ويف هذه السنة أيضاً مجع أيلغازي التركمان وغريهم، والتقى مع الفرنج عند ذات البقل، من ب

  .بينهم، قتال شديد، فانتصر أيلغازي واهنزم الفرنج
  ذكر ابتداء أمر حممد بن تومرت وملك عبد املؤمن

كان حممد بن عبد اهللا بن تومرت العلوي احلسيين من قبيلة من املصامدة، من أهل جبل السوس، من بالد املغرب، 
تقن علم األصولني والعربية، والفقه واحلديث، واجتمع فرحل ابن تومرت إىل بالد املشرق يف طلب العلم، وأ

مث حج . بالغزايل والكيا اهلراسي يف العراق، واجتمع بأيب بكر الطرطوشي باإلسكندرية، وقيل إنه مل جيتمع بالغزايل
ابن تومرت وعاد إىل املغرب، وأخذ يف اإلنكار على الناس وإلزامهم بإقامة الصلوات وغري ذلك من أحكام 



يعة، وتغيري املنكرات، وملا وصل إىل قرية امسها ماللة بالقرب من جباية اتصل به عبد املؤمن بن علي الكومي، الشر
واستمر املهدي املذكور . وتفرس ابن تومرت النجاية يف عبد املؤمن املذكور، وسار معه، وتلقب ابن تومرت باملهدي

ش، وشدد يف النهي عن املنكرات وكثرت أتباعه، على األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ووصل اىل مراك
وحسنت ظنون الناس به، وملا اشتهر أمره استحضره أمري املسلمني علي بن يوسف بن تاشفني حبضرة الفقهاء 

واهللا ماغرضه : فناظرهم وقطعهم، وأشار بعض وزراء علي بن يوسف بن تاشفني عليه بقتل ابن تومرت املهدي وقال
وكان امسه : فقال الوزير. ألمر باملعروف بل غرضه التغلب على البالد، فلم يقبل علي ذلكالنهي عن املنكر وا

فلم يفعل، وأمر بإخراجه من مراكش، فسار املهدي . فإذا مل تقتله فخلده يف احلبس: مالك بن وهيب من أهل قرطبة
نيب صلى اهللا عليه وسلم خبروجه، إىل أغمات وحلق باجلبل واجتمع عليه الناس وعرفهم أنه هو املهدي الذي وعد ال

أنت املهدي، وبايعوه : فكثرت أتباعه واشتدت شوكته، وقام إليه عبد املؤمن بن علي يف عشرة أنفس، وقالوا له
على ذلك وتبعهم غريهم، فأرسل أمري املسلمني علي إليه جيشاً فهزمه املهدي، وقويت نفوس أصحابه، وأقبلت إليه 

مره، وتوجه إىل جبل عند تينمليل واستوطنه، مث إن املهدي رأى من بعض مجوعه قوماً القبائل يبايعونه وعظم أ
عن : إن اهللا أعطان نوراً أعرف به أهل اجلنة من أهل النار، ومجع الناس إىل رأس جبل، وجعل يقول: فقال. خافهم

ا من أهل اجلنة وجيعله عن ميينه، كل من خيافه هذا من أهل النار، فيلقى من رأس الشاهق ميتاً، وكل من ال خيافه، هذ
إن عدة الذين قتلهم سبعون ألفاً ومسي عامة أصحابه : وقيل. حىت قتل خلقاً كثرياً واستقام أمره وأمن على نفسه

الداخلني يف طاعته املوحدين، ومل يزل أمر ابن تومرت املهدي يعلو، إىل سنة أربع وعشرين ومخسمائة فجهز جيشاً 
فيهم الونشريسي وعبد املؤمن إىل مراكش، فحصروا أمري املسلمني مبراكش عشرين يوماً، مث سار  يبلغون أربعني ألفاً

متويل سجلماسة بالعساكر للكشف عن مراكش وطلع أهل مراكش وأمري املسلمني واقتتلوا فقتل الونشريبسي، 
من بالعسكر إىل اجلبل، وملا بلغ وصار عبد املؤمن مقدم العسكر، واشتد بينهم القتال إىل الليل، فاهنزم عبد املؤ

املهدي بن تومرت خرب هزمية عسكره وكان مريضاً فاشتد مرضه، وسأل عن عبد املؤمن فقالوا سامل، فقال املهدي مل 
ميت أحد، وأوصى أصحابه باتباع عبد املؤمن وعرفهم أنه هو الذي يفتح البالد، ومساه أمري املؤمنني، مث مات املهدي 

وكان عمره إحدى ومخسني سنة، ومدة واليته عشر سنني، وعاد عبد املؤمن إىل تينمليل وأقام هبا  يف مرضه املذكور
يؤلف قلوب الناس، إىل سنة مثان وعشرين وخسمائة مث سار عبد املومن واستوىل على اجلبال، وجعل أمري املسلمني 

املؤمن، ويف سنة عائشة تسع وثالثني سار علي بن يوسف بن تاشفني ابنه تاشفني بن علي يسري يف الوطاة قبالة عبد 
عسكر عبد املؤمن إىل مدينة وهران، وسار تاشفني إليهم، وقرب اجلمعان بعضهم من بعض، فلما كان ليلة تسع 

ليزور مكاناً . وعشرين من رمضان من هذه السنة وهي ليلة يعظمها املغاربة، سار تاشفني يف مجاعة يسرية متخفياً
بدون وصاحلون، وقصد التربك وبلغ اخلرب مقدم جيش عبد املؤمن وامسه عمر بن حيىي اهلنتمايت، على البحر، فيه متع

فسار وأحاط بتاشفني بن علي بن يوسف، فركب تاشفني فرسه ومحل ليهرب، فسقط من جرف عال فهلك، وأخذ 
ن إىل تلمسان وهي ميتاً، وعلت جثته على خشبة، وقتل كل من كان معه وتفرق عسكر تاشفني، وسار عبد املؤم

مدينتان بينهما شوط فرس، إحدامها امسها قاروت هبا أصحاب السلطان، واألخرى امسها أفادير فملك عبد املؤمن 
قاروت أوالً، مث قرر أمرها وجعل على أفادير جيشاً حيصرها، مث سار عبد املؤمن إىل فاس وملكها باألمان يف آخر 

  سار إىل سال ففتحهاسنة أربعني ومخسمائة ورتب أمرها، مث 

يف سنة إحدى وأربعني ومخسمائة، وفتح عسكره أفادير بعد حصار سنة، وقتلوا أهلها، مث سار عبد املؤمن ونازل 
مراكش، وكان قد مات علي بن يوسف صاحبها، وملك بعده ابنه تاشفني بن علي، مث ملك بعده أخوه إسحاق بن 



املؤمن أحد عشر شهراً وفتحها بالسيف وأمسك األمري  علي بن يوسف بن تاشفني وهو صيب، فحاصرها عبد
إسحاق ومجاعة من أمراء املرابطني وجعل إسحاق يرتعد ويسأل العفو عنه، ويدعو لعبد املؤمن ويبكي، فقال له سري 

تبكي على أبيك وأمك، اصرب صرب الرجال، وبزق يف وجه إسحاق، مث : وهو من أكرب أمراء املرابطني وكان مكتوفاً
عبد املؤمن إن هذا الرجل ال يدين اهللا بدين، فنهض املوحدون وقتلوا سري املذكور باخلشب، وقدم إسحاق على  قال

وبه انقرضت دولتهم، وكانت . صغر سنه فضربت عنقه، سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة وهو آخر ملوك املرابطني،
وستني وأربعمائة، وانقرضت دولتهم يف سنة  مدة ملكهم مثانني سنة، ألن يوسف بن تاشفني حكم يف سنة اثنتني

يوسف بن تاشفني وابنه علي بن يوسف وتاشفني بن علي، وإسحاق بن : اثنتني وأربعني ومخسمائة، ووىل منهم أربعة
وملا فتح عبد املؤمن مراكش استوطنها وبىن بقصر ملوك مراكش جامعاً وزخرفه، وهدم اجلامع الذي بناه . علي

سنة . كان ينبغي ذكر هذه الوقائع يف مواضعها، وإمنا قدمت لتتبع األحاديث بعضها بعضاًيوسف بن تاشفني، و
إحدى وأربعني ومخسمائة، وفتح عسكره أفادير بعد حصار سنة، وقتلوا أهلها، مث سار عبد املؤمن ونازل مراكش، 

خوه إسحاق بن علي بن وكان قد مات علي بن يوسف صاحبها، وملك بعده ابنه تاشفني بن علي، مث ملك بعده أ
يوسف بن تاشفني وهو صيب، فحاصرها عبد املؤمن أحد عشر شهراً وفتحها بالسيف وأمسك األمري إسحاق 

ومجاعة من أمراء املرابطني وجعل إسحاق يرتعد ويسأل العفو عنه، ويدعو لعبد املؤمن ويبكي، فقال له سري وهو من 
ى أبيك وأمك، اصرب صرب الرجال، وبزق يف وجه إسحاق، مث قال عبد تبكي عل: أكرب أمراء املرابطني وكان مكتوفاً

املؤمن إن هذا الرجل ال يدين اهللا بدين، فنهض املوحدون وقتلوا سري املذكور باخلشب، وقدم إسحاق على صغر 
 وبه انقرضت دولتهم، وكانت مدة. سنه فضربت عنقه، سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة وهو آخر ملوك املرابطني،

ملكهم مثانني سنة، ألن يوسف بن تاشفني حكم يف سنة اثنتني وستني وأربعمائة، وانقرضت دولتهم يف سنة اثنتني 
. يوسف بن تاشفني وابنه علي بن يوسف وتاشفني بن علي، وإسحاق بن علي: وأربعني ومخسمائة، ووىل منهم أربعة

جامعاً وزخرفه، وهدم اجلامع الذي بناه يوسف بن  وملا فتح عبد املؤمن مراكش استوطنها وبىن بقصر ملوك مراكش
  .تاشفني، وكان ينبغي ذكر هذه الوقائع يف مواضعها، وإمنا قدمت لتتبع األحاديث بعضها بعضاً

  :ذكر غري ذلك

ويف هذه السنة أعين سنة أربع عشرة ومخسمائة أغار جوسلني الفرجني صاحب الرها على مجوع العرب والتركمان 
وفيها يف مجادى . بصفني، فغنم من أمواهلم ومواشيهم شيئاً كثرياً، مث عاد جوسلني إىل بزاعة فخر هبا وكانوا نازلني

تويف أبو سعد عبد الرحيم بن عبد الكرمي بن هوازن القشريي اإلمام ابن اإلمام، وملا تويف جلس الناس يف البالد 
  .البعيدة لعزائه

  .مث دخلت سنة مخس عشرة ومخسمائة
احب إفريقية يف هذه السنة تويف األمري علي بن حيىي بن متيم صاحب إفريقية، يف ربيع اآلخر، وكانت ذكر وفاة ص

إمارته مخس سنني وأربعة أشهر، وويل بعده ابنه احلسن بن علي وعمره اثنتا عشرة سنة، بعهد من أبيه، وقام بتدبري 
  .د أبا غر بن موفقدولته صندل اخلصي، وبقي صندل مدة ومات، وصار مدبر دولته القائ

يف هذه السنة أقطع السلطان حممود املوصل وأعماهلا كاجلزيرة وسنجار، لألمري : ذكر غري ذلك من احلوادث
وفيها قتل مبصر أمري اجليوش األفضل بن بدر اجلمايل، وكان قد ركب مبصر ومعه مجع كثري، . أقسنقر الربسقي

ب عليه ثالثة بسوق الصياقلة وضربوه بالسكاكني، وأدركهم فتأذى من الغبار، فسار قدامهم ومعه نفران، فوث
أصحابه فقتلوا الثالثة، ومحل األفضل إىل داره فمات هبا وبقي اآلمر بأحكام اهللا اخلليفة العلوي صاحب مصر، ينقل 



األفضل من دار األفضل األموال ليالً وهناراً أربعني يوماً، ووجد له من األموال والتحف ما ال حيصى، وكان عمر 
سبًع ومخسني سنة وواليته مثانياً وعشرين سنة، وقيل إن اآلمر هو الذي جهز عليه من قتله، وملا قتل األفضل ويل 

  .اآلمر بأحكام اهللا بعده أبا عبد اهللا البطائحي

وفيها عصى سليمان بن أيلغازي بن أرتق على أبيه حبلب وكان فيمن حسن له ذلك إنسان من أهل محاة من بيت 
اص، وكان قد قدمه أيلغازي على أهل حلب، فجاراه بذلك، وملا مسع أيلغازي بذلك سار جمّداً من ماردين قرن

وهاجم حلب وقطع يدي ابن قرناص ورجليه ومسل عينيه فمات، وأحضر ولده سليمان وأراد قتله فلحقته رقة 
ى حلب ابن أخيه وامسه سليمان الوالد فاستبقاه، وهرب سليمان إىل عند طغتكني بدمشق، واستناب أيلغازي عل

  .أيضاً بن عبد اجلبار بن أرتق، وعاد أيلغازي إىل ماردين
وفيها أقطع السلطان حممود ميافارقني لألمري أيلغازي املذكور، وفيها كان بني بلك بن هبرام بن أرتق وبني جوسلني 

يام وأسر مجاعة من فرسانه حرب، انتصر فيها بلك وقتل من الفرنج وأسر جوسلني وأسر معه ابن خالته كل
وفيها تضعضع الركن . املشهورين، وبذل جوسلني يف نفسه أمواالً كثرية فلم يقبلها بلك، وسجنهم يف قلعة خرتربت

وفيها تويف أبو حممد القاسم بن علي بن حممد بن . اليماين من البيت احلرام شرفه اهللا تعاىل، من زلزلة واهندم بعضه
اب املقامات املشهورة، ولد يف حدود سنة ست وأربعني وأربعمائة، وكان إماماً يف النحو عثمان احلريري مصنف كت

املقامات اليت طبق األرض شهرهتا، وكان الذي أمره بتصنيفها أنوشروان بن : واللغة، وصنف عدة مصنفات منها
لبديع وعرضها على خالد بن حممد وزير السلطان حممود، فإن احلريري عمل مقامه واحدة على وضع مقامات ا

أنوشروان، وكان احلريري قد أولع بنتف حليته والعبث هبا، وقدم بغداد وسكن يف احلرمي، ووقع بينه وبني ابن 
  :جكينا مهاجاة، مث نفي احلريري إىل املشان فقال فيه ابن جكينا يهجوه

  ينتف عثنونه من اهلوس... شيخ لنا من ربيعة الفرس 
  أجلمه يف احلرمي باخلرس... أنطقه اهللا يف املشان وقد 

واملشان موضع من أعمال بغداد، وكان إذا غضب على شخص نفي إليه، وكان احلريري بصرى املولد واملنشأ 
  .وينتسب إىل ربيعة الفرس وخلف ولدين أحدمها عبيد اهللا، وهو أحد رواة املقامات عن والده، والثاين كان متفقهاً

ة قتل مؤيد الدين احلسني بن علي ابن حممد الطغرائي املنشي الدؤيل من ولد وفيها أعين سنة مخس عشرة ومخسمائ
أيب األسود الدؤيل من أهل أصفهان وكان عاملاً فاضالً شاعراً كاتباً منشئاً، خدم السلطان ملكشاه بن ألب أرسالن 

بينه وبني أخيه حممود وكان متولياً ديوان الطغر، مث بقي على علو منزلته حىت استوزره السلطان مسعود، وجرى 
  :احلرب، واهنزم مسعود فأخذ الطغرائي أسرياً وقتل صرباً، ومن شعره قصيدته املشهورة اليت أوهلا

  وحلية الفضل زانيت لدى العطل... أصالة الرأي صانتين عن اخلطل 
ن يف سنة أربع وما الشيخ عز الدين علي بن األثري فذكر أن قتل الطغرائي كا. هكذا ذكره القاضي شهاب الدين

قد ثبت عندي فساد عقيدته، وأمر بقتله وكان الطغرائي قد جاوز : عشرة ومخسمائة، وقال عنه السلطان حممود
  .ستني سنة، وكان مييل إىل عمل الكيمياء

وفيها أعين سنة مخس عشرة ومخسمائة، تويف مبصر علي بن جعفر بن علي حممد، املعروف بابن القطاع النحوي 
  .ان أحد األئمة يف علم األدب واللغة، وله عدة مصنفات، ولد يف سنة ثالث وثالثني وأربعمائةوك. العروضي

مث دخلت سنة ست عشرة ومخسمائة فيها قتل السلطان حممود جيوش بك، وهو الذي كان قد خرج على السلطان 
راء إىل حممود فقتله يف مع مسعود أخي السلطان وملا أمن حممود أخاه جيوش بك وأقطعه أذربيجان، سعت به األم



  .رمضان على باب تربيز
ذكر وفاة أيلغازي يف هذه السنة يف رمضان، تويف أيلغازي بن أرتق، وملك بعده ابنه مترتاق قلعة ماردين، وملك 

ابنه سليمان ميافارقني، وكان حبلب ابن أخيه سليمان بن عبد اجلبار بن أرتق، فبقي هبا حاكماً إىل أن أخذها منه ابن 
الربسقي، زيادة على ما بيده من . وفيها أقطع السلطان حممود مدينة واسط ألقسنقر. مه بلك بن هبرام بن رتقع

  .املوصل وأعماهلا، فاستعمل الربسقي على واسط عماد الدين زنكي بن أقسنقر
ن ثقة حافظاً وفيها تويف عبد القادر بن حممد بن عبد القادر بن حممد ومولده سنة ست وثالثني وأربعمائة، وكا

  .للحديث

مث دخلت سنة سبع عشرة ومخسمائة يف هذه السنة كان احلرب بني اخلليفة املسترشد باهللا وبني دبيس بن صدقة، 
فخرج اخلليفة بنفسه، مع من اجتمع إليه، واشتد القتال بينه وبني دبيس، فاهنزم دبيس وعسكره، وسار دبيس إىل 

ملنتفق واتفقوا معه، وسار إىل البصرة، وهنبها، مث سار دبيس إىل الشام وصار غزية من العرب فلم يطيعوه فراح إىل ا
  .مع الفرنج، وأطمعهم يف ملك حلب

. وفيها سلم سليمان بن عبد اجلبار بن أرتق حصن األثارب إىل الفرنج ليهادنوه على حلب، لعجزه عن مقاومتهم
غه عجز ابن عمه سليمان عن حلب، فسار إىل حلب وفيها سار بلك بن هبرام بن أرتق إىل حران وملكهما، مث بل

  .وملكها يف مجادى األوىل
وفيها استوىل الفرنج على خرتربت وكان هبا جوسلني وغريه من الفرنج حمبوسني، وخلصوهم من خرتربت، وكانت 

  .لبلك، مث سار إليها بلك واسترجعهما من الفرنج
، شرفها اهللا تعاىل،وويل بعده ابنه أبو فليتة وفيها سار طغتكني وفيها تويف قاسم بن هاشم العلوي احلسين، أمري مكة

صاحب دمشق إىل محص، وهجم املدينة وهنبها وحصر صاحبها قريخان بن قراجا بالقلعة، مث رحل عنه وعاد إىل 
  .دمشق

فعاد إىل محاة وفيها سار األمري حممود بن قراجا صاحب محاة إىل أفامية، وهجم ربضها فأصابه سهم من القلعة يف يده 
وعملت عليه يده فمات من ذلك، واستراح أهل محاة من ظلمه، فلما مسع طغتكني اخلرب، أرسل إىل محاة عسكراً 
وملكها، وصارت محاة من مجلة بالده، وفيها تويف أمحد بن حممد بن علي، املعروف بابن اخلياط الشاعر الدمشقي 

  :وله أشعار فائقة منها قصيدته اليت منها
  أعند القلوب دم للحدق... سيف أحلاظه املمتشق  سلوا

  بأفتك من طرفه إذ رمق... من الترك ما سهمه إذ رمي 
  :ومنها

  وللحسن ما جل منه ودق... وللحب ما عزمين وهان 
  .وكانت والدته يف سنة مخس وأربعمائة بدمشق رمحه اهللا تعاىل

  .مث دخلت سنة مثاين عشرة ومخسمائة
  :ذكر قتل بلك

السنة قتل بلك بن هبرام بن أرتق صاحب حلب، وسببه أنه قبض على األمري حسان البعلبكي صاحب منبج، يف هذه 
وسار إىل منبج فملك املدينة وحصر القلعة، فبينما هو يقاتل إذ أتاه سهم فقتله ال يدري من رماه، فاضطرب 



سكر بلك ابن عمه مترتاش بن عسكره وتفرقوا، وخلص حسان صاحب منبج وعاد إليها وملكها وكان يف مجلة ع
أيلغازي بن أرتق صاحب ماردين، فحمل بلك مقتوالً إىل حلب وتسلمها واستقر مترتاش يف ملك حلب يف عشرين 

  .من ربيع األول من هذه السنة، ورتب أمرها وعاد إىل ماردين
مصر، وكان ملكها  ويف هذه السنة ملك الفرنج مدينة صور بعد حصار طويل، وكانت للخلفاء العلويني أصحاب
  .باألمان، وخرج املسلمون منها يف العشرين من مجادى األوىل مبا قدروا على محله من أمواهلم

وفيها اجتمعت الفرنج وانضم إليهم دبيس بن صدقة وحاصروا حلب، وأخذوا يف بناء بيوت هلم بظاهرها فعظم 
والدعة، فكاتب أهل حلب أقسنقر الربسقي صاحب األمر على أهلها، ومل ينجدهم صاحبها مترتاش إليثاره الرفاهة 

املوصل يف تسلميها إليه، فسار إليهم فلما قرب من حلب رحلت الفرنج عنها، وسلم أهل حلب املدينة والقلعة 
  .إليه، واستقرت يف ملك الربسقي مع املوصل وغريها

قدم ذكره يف ظهوره يف سنة ثالث ويف هذه السنة مات احلسن بن الصباح مقدم اإلمساعيلية صاحب األملوت وقد ت
  .ومثانني وأربعمائة

مث دخلت سنة تسع عشرة ومخسمائة يف هذه السنة سار الربسقي إىل كفر طاب وأخذها من الفرنج، مث سار إىل 
  .أعزاز وكانت جلوسلني، فاجتمعت الفرنج لقتاله، فاقتتلوا فاهنزم الربسقي، وقتل من املسلمني خلق كثري

  .بن مالك بن بدران بن املقلد بن املسيب صاحب قلعة جعرب وملكهما بعده ابنه مالك بن ساملوفيها مات سامل 
  .مث دخلت سنة عشرين ومخسمائة

ذكر مقتل الربسقي يف هذه السنة ثامن ذي القعدة، قتلت الباطنية قسيم الدولة أقنسقر الربسقي صاحب املوصل 
فوثب عليه منهم بضعة عشر نفساً، وكان الربسقي مملوكاً تركياً يوم اجلمعة يف اجلامع باملوصل، وهو يف الصالة، 

شجاعاً ديناً حسن السرية، من خيار الوالة، رمحه اهللا تعاىل، وكان ابنه عز الدين مسعود يف حلب، فلما بلغه قتل 
  .أبيه سار إىل املوصل واستقر يف ملكها

  ذكر احلرب بني طغتكني والفرنج

وقصدوا دمشق، نزوالً يف مرج الصفر عند قرية شقحب، وأرسل طغتكني ومجع  يف هذه السنة اجتمعت الفرنج
التراكمني وغريهم، وخرج إىل الفرنج والتقى معهم يف أواخر ذي احلجة، وكان مع طغتكني رجالة كثرية من 

ب، فقصدوا التركمان واشتد القتال، فاهنزم طغتكني واخليالة؛ وتبعهم الفرنج، ومل يقدر رجالة التركمان على اهلر
وملا عاد الفرنج من . خميم الفرنج وقتلوا كل من وجدوه من الفرنج، وهنبوا أموال الفرنج وأثقاهلم، وسلموا بذلك

وراء املنهزمني وجدوا أثقاهلم وخيمهم قد هنبت فاهنزم أيضاً وفيها حصر الفرنج رفنية وملكوها وفيها تويف أبو 
وقد ذمه أبو الفرج ابن . اعظ أخو أيب حامد الغزايل، وكانت له كراماتالفتوح أمحد بن حممد بن حممد الغزايل الو

وكان من الفقهاء، غري أنه مال إىل . اجلوزي بأشياء كثرية، منها روايته يف وعظه األحاديث اليت ليست بصحيحة
إحدى الوعظ فغلب عليه، واختصر كتاب أخيه إحياء علوم الدين يف جملد ومساه لباب األحياء مث دخلت سنة 

وعشرين ومخسمائة يف هذه السنة وىل السلطان حممود شحنكية العراق عماد الدين زنكي بن أقنسقر مضافاً إىل ما 
بيده من والية واسط وفيها سار السلطان حممود عن بغداد ويف هذه السنة سار صاحب املوصل مسعود بن أقسنقر 

ومات مسعود يوم تسليم الرحبة إليه، وقام باألمر بعد الربسقي إىل الرحبة واستوىل عليها؛ ومرض وهو حماصرها؛ 
مسعود مملوك الربسقي امسه جاويل أقام أخاً ملسعود صغرياً يف امللك؛ وأرسل إىل السلطان حممود يسأله يف توليته فلم 
 جيب إىل ذلك، ووىل على املوصل عماد الدين زنكي بن أقسنقر، فسار عماد الدين من بغداد ورتب أمر املوصل،



وأقطع جاويل مملوك الربسقي املذكور مدينة الرحبة، مث سار عماد الدين واستوىل على نصيبني وسنجار وحران 
وفيها ويل السلطان حممود شحنكية العراق جملاهد الدين هبروز بعد مسري عماد الدين زنكي عنها . وجزيرة ابن عمر

وفيها تويف ظهري الدين . فرضي اهلمذاين صاحب التاريخوفيها تويف حممد بن عبد امللك بن إبراهيم ال. إىل املوصل
إبراهيم بن سكمان صاحب خالط، وملك بعده أخوه أمحد بن سكمان، وبقي عشرة أشهر، وتويف أمحد املذكور؛ 
فحكمت والدة إبراهيم وأمحد املذكورين؛ وهي إينانج خاتون بنت أركمان؛ وأقامت يف اململكة معها ولد ولدها؛ 

إبراهيم بن سكمان؛ وعمره حينئذ ست سنني، واستبدت إينانج باحلكم حسبما تقدم ذكره يف سنة  وهو سكمان بن
  .ست ومخسمائة مث دخلت سنة اثنتني وعشرين ومخسمائة

ذكر ملك عماد الدين زنكي حلب كانت حلب للربسقي وكان هبا ولده مسعود، فلما قتل الربسقي وسار مسعود 
اً امسه قومار، كذا رأيته مكتوباً، وصوا به قيماز، مث استخلف مسعود على إىل املوصل استخلف على حلب أمري

حلب قتلغ بعد قيماز؛ فاستوىل على حلب بعد موت مسعود على الرحبة كما ذكرنا، وأساء قتلغ السرية، وكان 
رية قتلغ مقيماً حبلب سليمان بن عبد اجلبار بن أرتق الذي كان صاحبها أوالً، فاجتمع أهل حلب عليه لسوء س

وملكوه مدينة حلب، وعصى قتلغ يف القلعة؛ ومسع الفرنج باختالف أهل حلب؛ فسار إليهم جوسلني فصاحلوه مبال 
فرحل عنهم، وكان قد استقر عماد الدين زنكي يف ملك املوصل؛ فأرسل عسكراً مع بعض قواده وامسه قراقوش إىل 

ب إليه، وتقدم عسكر عماد الدين إىل سليمان وقتلغ حلب ومعه توقيع السلطان حممود بالشام، فأجاب أهل حل
باملسري إىل عماد الدين زنكي، فسار إليه إىل املوصل، فلما وصال إىل عماد الدين زنكي أصلح بني سليمان وقتلغ ومل 
يرد واحداً منهما إىل حلب، وسار عماد الدين إىل حلب وملك يف طريقه منبج وبزاغة، وطلع أهل حلب إىل تلقيه 

ستبشروا بقدومه، فدخل عماد الدين البلد ورتب أموره، مث إن عماد الدين قبض على قتلغ وكحله فمات، وكان وا
  .ملك عماد الدين زنكي حلب وقلعتها يف احملرم من هذه السنة

  ذكر غري ذلك

ويف هذه السنة سار السلطان سنجر من خراسان إىل الري ومعه دبيس بن صدقة، وكان قد سار إىل سنجر 
استجار به، فلما وصل سنجر إىل الري أرسل يستدعي ابن أخيه السلطان حممود، فحضر حممود إىل عمه سنجر و

فأكرمه سنجر وأجلسه معه على السرير، وأمره باإلحسان إىل دبيس وإعادته إىل بلده، فامتثل السلطان حممود 
من مماليك تنش بن ألب أرسالن،  ذلك، وعاد سنجر إىل خراسان وفيها يف صفر مات طغتكني صاحب دمشق، وهو

وكان طغتكني عاقالً خرياً، وكان لقبه ظهري الدين، وملا تويف ملك دمشق بعده ابنه تاج امللوك توري بن طغتكني 
مث دخلت ثالث وعشرين ومخسمائة وفيها عاود دبيس العصيان على . بعهد من والده، وكان توري أكرب أوالده

هم الرسل، فلم حيصل الصلح، فسار السلطان حممود إىل بغداد وجهز جيشاً كثيفاً السلطان واخلليفة، وترددت بين
  .يف أمر دبيس، فعرب دبيس الربية بعد أن هنب البصرة وأموال اخلليفة والسلطان

  ذكر أخبار اإلمساعلية بالشام
  :وقتلهم وحصر الفرنج دمشق

اهيم األسترابادي ببغداد، إىل الشام، ودخل دمشق، كان قد سار رجل من اإلمساعلية يسمى هبرام، بعد قتل خاله إبر
وأعانه وزير توري صاحب دمشق، وهو طاهر ابن معد املزدغاين وسلم إىل هبرام قلعة . ودعى الناس إىل مذهبه

بانياس، فعظم أمر هبرام بالشام، وملك عدة حصون باجلبال، وجرى بني هبرام وبني أهل وادي النيم مقاتلة فقتل 



  .وقام مقامه بقلعة بانياس رجل منهم يسمى إمساعيل فيها هبرام،
وأقام الوزير املزدغاين عوض هبرام بدمشق رجالً منهم تسمى أبا الوفا، وعظم أمر أيب الوفا حىت صار احلكم له 
بدمشق، فكاتب أبو الوفا الفرنج، على أن يسلم إليهم دمشق، ويسلموا إليه عوضها مدينة صور، واتفقوا على 

وعلم تاج . يكون قدوم الفرنج إىل دمشق يوم اجلمعة، ليجعل أبو الوفا أصحابه على أبواب جامع دمشقوأن . ذلك
امللوك توري صاحب دمشق بذلك، فاستدعى وزيره املزدغاين وقتله، وأمر بقتل اإلمساعلية الذين بدمشق، فثأر هبم 

يعاد وحصروا دمشق، فلم يظفروا بشيء، أهل دمشق، وقتلوا من اإلمساعلية ستة آالف نفر، ووصل الفرنج إىل امل
وكان الربد والشتاء شديداً، فرحلوا عن دمشق شبه املنهزمني، وخرج توري بعسكر دمشق يف إثرهم، وقتلوا منهم 

  .عدة كثرية، وأما إمساعيل الباطين الذي كان يف قلعة بانياس، فإنه سلم قلعة بانياس إىل الفرنج وصار معهم
نكي محاة يف هذه السنة ملك عماد الدين زنكي محاة، وسببه أنه كان حبماة سونج بن توري ذكر ملك عماد الدين ز

نائباً هبا عن أبيه توري، وكان قد سار عماد الدين زنكي من املوصل إىل جهة الشام، وعرب الفرات، وأرسل إىل 
عماد الدين زنكي، فسار سونج توري يستنجده على الفرنج، فأرسل توري إىل ولده سونج حبماة يأمره باملسري إىل 

إليه، فغدر عماد الدين زنكي بسونج، وقبض عليه، وارتكب أمراً شنيعاً من الغدر، وهنب خيامه والعسكر الذين 
كانوا صحبته، واعتقل سونج ومجاعة من مقدمي عسكره حبلب، وملا قبض عماد الدين زنكي على سونج، سار من 

مث رحل عنها إىل محص وحاصرها مدة، وكان قد غدر أيضاً بصاحبها . ندوقته إىل محاة وملكها، خللوها من اجل
. قريخان بن قراجا وقبض عليه، وأحضره صحبته إىل محص ممسوكاً، وأمره أن يأمر ابنه وعسكره بتسليم محص
اء فأمرهم قريخان، فلم يلتفتوا إليه، فلما أيس زنكي منها رحل عنها عائداً إىل املوصل، واستصحب سونج وأمر

  .دمشق معه، واستمر هبم معتقلني، وكتب توري إليه، وبذل له ماالً يف ابنه سونج فلم يتفق له حال
  :ذكر غري ذلك

وفيها تويف أبو الفتح أسعد بن أيب نصر، الفقيه الشافعي، مدرس . ويف هذه السنة ملك الفرنج حصن القدموس
  .يم عند اخلليفة والناسالنظامية، وله طريقة مشهورة يف اخلالف، وكان له قبول عظ

ومولده سنة . وفيها تويف الشريف محزة بن هبة اهللا بن حممد العلوي احلسيين النيسابوري، مسع احلديث الكثري ورواه
  .تسع وعشرين وأربعمائة، ومجع بني شرف النسب وشرف النفس، والتقوى، وكان زيدي املذهب

  .مث دخلت سنة أربع وعشرين ومخسمائة
  ربذكر فتح األثا

فيها مجع عماد الدين زنكي عساكره وسار من املوصل إىل الشام، وقصد حصن األثارب لشدة ضرره على 
املسلمني، فإن أهله الفرنج كانوا يقامسون أهل حلب على مجيع أعمال حلب الغربية، حىت على رحى بظاهر باب 

أهل حلب معهم يف ضيق شديد، فسار  وأظن أن امسها العريبة، وكان. اجلنان، بينها وبني سور حلب عرض الطريق
عماد الدين إليه ونازله، ومجع الفرنج فارسهم وراجلهم وقصدوا عماد الدين، فرحل عماد الدين عن األثارب وسار 
إىل ملتقاهم، فالتقوا واقتتلوا أشد قتال، ونصر اهللا املسلمني واهنزم الفرنج، ووقع كثري من فرساهنم يف األسر، وكثر 

ملا فرغ املسلمون من ظفرهم عادوا إىل األثارب فأخذوه عنوة، وقتلوا وأمسوا كل من فيه، وخرب القتل فيهم و
  .عماد الدين يف ذلك الوقت حصن األثارب املذكور، وجعله دكاً وبقي خراباً إىل اآلن

و علي منصور بن ذكر وفاة اآلمر بأحكام اهللا العلوي يف هذه السنة يف ذي القعدة قتل اآلمر بأحكام اهللا العلوي أب
املستعلي أمحد بن املستنصر معد العلوي صاحب مصر، وكان قد خرج إىل مستنزه له، فلما عاد وثب عليه الباطنية 



  .وعمره أربعاً وثالثني سنة. فقتلوه، وكانت واليته تسعاً وعشرين سنه ومخسة أشهر ومخسة عشر يوماً
وملا قتل اآلمر مل يكن له ولد، فوىل بعده ابن . ن اخللفاء العلوينيوهو العاشر م. وهو العاشر من ولد املهدي عبيد اهللا

عمه احلافظ، عبد اجمليد بن أيب القاسم بن املستنصر باهللا، ومل يبايع أوالً باخلالفة، بل كان على صورة نائب النتظار 
  .محل إن ظهر لآلمر

فاستبد باألمر، وتغلب على احلافظ وحجر عليه،  وملا توىل احلافظ، استوزر أبا علي أمحد بن األفضل بن بدر اجلمايل،
ونقل أبو علي ما كان بالقصر من األموال إىل داره، ومل يزل األمر كذلك إىل أن قتل أبو علي سنة ست وعشرين 

  .على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل
  :ذكر غري ذلك

ويف هذه السنة ملك . سطراليب ومل يتميف هذه السنة كان الرصد يف دار السلطنة شرقي بغداد، تواله البديع اإل
وفيها تويف إبراهيم بن عثمان بن حممد الغزي عند قلعة بلخ ودفن فيها، وهو من أهل . السلطان مسعود قلعة أملوت

غزة، ومولده سنة إحدى وأربعني وأربعمائة، وهو من الشعراء اجمليدين فمن قصائده املشهورة قصيدته اليت مدح 
  :هلافيها الترك اليت أو

  وأجعل حلج تالقينا مواقيتا... أمط عن الدرر الزهر اليواقيتا 
  :ومنها

  للرعد كراهتم صوتاً وال صيتا... يف فتية من جيوش الترك ما تركت 
  حسناً وإن قوتلوا كانوا عفاريتا... قوم إذا قوبلوا كانوا مالئكة 

  :مث ترك الغزي قول الشعر وغسل كثرياً منه وقال
  باب البواعث والدواعي مغلق... ر قلت ضرورة قالوا هجرت الشع

  منه النوال وال مليح يعشق... خلت البالد فال كرمي يرجتى 
  وخيان فيه مع الكساد ويسرق... ومن العجائب أنه ال يشترى 

  .مث دخلت سنة مخس وعشرين ومخسمائة
احبها خصياً، وكانت له فيها أسر دبيس بن صدقة وسبب ذلك مسريه من العراق إىل صرخد، ألن صرخد كان ص

سرية، فتويف اخلصي يف هذه السنة، واستولت سريته على قلعة صرخد وما فيها، وعلمت أنه ال يتم هلا ذلك إن مل 
تتصل برجل حيميها، فأرسلت إىل دبيس ابن صدقة تستدعيه للتزوج به، وتسلم إليه صرخد وما فيها من مال 

  .وغريه
ه األدالء بنواحي دمشق، فنزل بناس من كلب كانوا شرقي الغوطة، فأخذوه فسار دبيس من العراق إليها، فضل ب

ومحلوه إىل تاج امللوك توري بن طغتكني صاحب دمشق، يف شعبان من هذه السنة، فحبسه توري، ومسع عماد 
هبم  الدين زنكي بأسر دبيس، فأرسل إىل توري يطلبه، ويبذل له إطالق ولده سونج ومن معه من األمراء الذين غدر

  .كما تقدم ذكره. زنكي وقبضهم

فأجاب توري إىل ذلك، وأفرج زنكي عن املذكورين، وتسلم دبيس، فأيقن دبيس باهلالك، ألنه كان كثري الوقيعة يف 
عماد الدين زنكي، ففعل معه الزنكي خبالف ما كان يظن، وأحسن إىل دبيس، ومحل إليه األموال والسالح 

يزل دبيس مع عماد الدين زنكي حىت احندر معه إىل العراق على ما سنذكره إن  والدواب، وقدمه على نفسه، ومل



شاء اهللا تعاىل، ومسع اخلليفة املسترشد بقبض دبيس، فأرسل يطلبه مع سديد الدولة ابن األنباري، وأيب بكر بن بشر 
وه قوي، مث شفع فأمسكهما عماد الدين زنكي، وسجن ابن األنباري، ووقع منه يف حق ابن بشر مكر. اجلزري

  .املسترشد يف ابن األنباري فأطلقه
ذكر وفاة السلطان حممود وملك ابنه داود يف هذه السنة يف شوال، تويف السلطان حممود بن حممد بن ملكشاه بن 

ابنه داود بن حممود يف . فأقعد وزيره أبو القاسم النساباذي. ألب أرسالن بن داود ابن ميكائيل بن سلجوق هبمدان
وكان عمر السلطان حممود ملا تويف، حنو سبع وعشرين سنة، وكانت . طنة، وصار أتابكه أقسنقر األمحديليالسل

واليته السلطنة اثنيت عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرين يوماً، وكان حليماً عاقالً يسمع املكروه وال يعاقب عليه، مع 
  .قدرته عليه

  ذكر غري ذلك

فجرحوه جرحني، برئ أحدمها وبقي . ج امللوك توري بن طغتكني صاحب دمشقيف هذه السنة وثب الباطنية على تا
وفيها تويف محاد بن مسلم الرحيب الرياشي الزاهد . اآلخر ينسر عليه، إال أنه جيلس للناس ويركب على ضعف فيه

مه املشهور، صاحب الكرامات، ومسع احلديث، وله أصحاب وتالميذ كثرية، وكان أبو الفرج ابن اجلوزي يذ
  .ويثلبه

مث دخلت سنة ست وعشرين ومخسمائة فيها قتل أبو علي بن الفضل بن بدر اجلمايل، وزير احلافظ لدين اهللا 
وكان أبو علي املذكور قد حجر على احلافظ، وقطع خطبة العلويني وخطب لنفسه خاصة، وقطع من . العلوي
، وثار به مجاعة من املماليك، وهو يلعب الكرة ، فنفرت منه قلوب شيعة العلويني" حي على خري العمل " األذان 

  .فقتلوه، وهنبت داره
وخرج احلافظ من االعتقال ونقل ما بقي يف دار أيب علي إىل القصر، وبويع احلافظ يف يوم قتل أيب علي باخلالفة، 

حلافظ، وخطب له واستوزر أبا الفتح يانس احلافظي، وبقي يانس مدة قليلة ومات، فاستوزر احلافظ ابنه احلسن بن ا
  .بوالية العهد، مث قتل احلسن املذكور سنة تسع وعشرين ومخسمائة على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل

ويف هذه السنة حترك السلطان مسعود بن حممد يف طلب السلطنة وأخذها من ابن أخيه داود ابن حممود، وكذلك 
جا الساقي، يف طلب السلطنة، وقدم سلجوق إىل حترك سلجوق بن حممد صاحب فارس، أخو مسعود، وأتابكه قرا

بغداد، واتفق اخلليفة املسترشد معه، واستنجد مسعود بعماد الدين زنكي، فسار إىل بغداد لقتال اخلليفة وسلجوق، 
فقاتله قراجا أتابك سلجوق واهنزم زنكي إىل تكريت، وعرب منها، وكان الدزدار هبا إذ ذاك جنم الدين أيوب فأقام 

عابر فعرب عماد الدين وسار إىل بالده، وكان هذا الفعل من جنم الدين أيوب سبباً لالتصال بعماد الدين زنكي، له امل
  .حىت ملك أيوب البالد

مث اتفق احلال بني مسعود وأخيه سلجوق واخلليفة املسترشد على أن تكون السلطنة ملسعود، ويكون أخوه سلجوق 
زل مسعود بدار السلطنة وسلجوق بدار الشحنكية، وكان اجتماعهم يف شاه ويل عهده، وعادوا إىل بغداد، ون

مجادى األوىل من هذه السنة، مث إن السلطان سنجر سار من خراسان ومعه طغريل ابن أخيه السلطان حممد، ألخذ 
 السلطنة من مسعود، وجرى املصاف بينه وبني مسعود وسلجوق، فاهنزم مسعود مث إن السلطان سنجر بذل األمان
ملسعود، فحضر عنده، وكان قد بلغ خونج فلما رآه سنجر قبله وأكرمه وعاتبه وأعاده إىل كنجه، وأجلس امللك 
  .طغريل يف السلطنة، وخطب له يف مجيع البالد، مث عاد إىل خراسان، فوصل إىل نيسابور يف رمضان من هذه السنة



  ذكر احلرب بني املسترشد اخلليفة
  :وبني عماد الدين زنكي

هذه السنة سار عماد الدين زنكي ومعه دبيس بن صدقة وعدى اخلليفة إىل اجلانب الغريب، وسار ونزل بالعباسية يف 
والتقيا حبصن الربامكة يف سابع وعشرين رجب، فحمل عماد الدين على . ونزل عماد الدين باملنارية من دجيل

  .زم دبيس مث اهنزم عماد الدين، وقتل بينهم خلق كثريميمنة اخلليفة فهزمها، ومحل اخلليفة بنفسه وبقية العسكر، فاهن
  ذكر وفاة توري صاحب دمشق

يف هذه السنة تويف تاج امللوك بن طغتكني صاحب دمشق، بسبب اجلرح الذي كان به من الباطنية، على ما تقدم 
ك بعده لولده ووصى باملل. ذكره، فتويف يف حادي وعشرين رجب وكانت إمارته أربع سنني ومخسة أشهر وأياماً

  .مشس امللوك إمساعيل، ووصى ببعلبك وأعماهلا لولده مشس الدولة حممد، وكان توري شجاعاً سد مسد أبيه
وملا استقر إمساعيل بن توري يف ملك دمشق وأعماهلا، واستقر أخوه حممد يف ملك بعلبك، واستوىل حممد على 

حممداً صاحب بعلبك يف إعادهتما، فلم يقبل حصن الرأس وحصن اللبوة، وكاتب إمساعيل صاحب دمشق أخاه 
حممد ذلك، فسار إمساعيل وفتح حصن اللبوة، مث حصن الرأس، وقرر أمرمها، مث سار إىل أخيه حممد وحصره ببعلبك 

واستقرت أمورمها، وعاد . وملك املدينة، وحصر القلعة، فسأله حممد يف الصلح فأجابه، وأعاد عليه بعلبك وأعماهلا
  .دمشق مؤيداً منصوراً إمساعيل إىل

  .مث دخلت سنة سبع وعشرين ومخسمائة
فيها سار مشس امللوك إمساعيل بن توري صاحب دمشق على غفلة من الفرنج إىل حصن بانياس، فملك مدينة بانياس 

  .بالسيف، وقتل وأسر من كان هبا، وحاصر قلعة بانياس وتسلمها باألمان
كر وانضم إليه ابن أخيه داود بن حممود، وسار السلطان مسعود إىل ويف هذه السنة مجع السلطان مسعود العسا

أخيه طغريل وجرى بينهما قتال شديد، اهنزم فيه طغريل، واستوىل مسعود على السلطنة، وتبع أخاه طغريل يطرده 
  .واقتتال ثانياً فاهنزم طغريل أيضاً وأسر مجاعة من أمرائه. من موضع إىل موضع، حىت وصل إىل الري

ها سار اخلليفة املسترشد بعساكر بغداد، وحصر املوصل ثالثة أشهر، وكان عماد الدين زنكي قد خرج من وفي
املوصل إىل سنجار، وحصن املوصل بالرجال والذخائر، مث رحل اخلليفة عن املوصل وعاد إىل بغداد ووصل إليها يف 

  .يوم عرفة، ومل يظفر منها بطائل
نة محاة ويف هذه السنة، سار إمساعيل بن توري صاحب دمشق من دمشق يف ذكر ملك مشس امللوك إمساعيل مدي

العشر اآلخر من رمضان إىل محاة، وهي لعماد الدين زنكي، من حني غدر بسونج بن توري وأخذها منه، حسبما 
د ومل تقدم ذكره يف سنة ثالث وعشرين ومخسمائة فحصرها مشس امللوك إمساعيل، وقاتل من هبا يوم عيد الفطر، وعا

ميلكها فلما كان الغد، بكر إليهم وزحف من مجيع جوانب البلد فملكه عنوة، وطلب من به األمان فأمنهم، وحصر 
القلعة ومل تكن إذ ذاك حصينة، فإهنا حصنت فيما بعد، ألن تقي الدين عمر ابن أخي السلطان صالح الدين، قطع 

لما حصرها مشس امللوك إمساعيل، وعجز النائب هبا عن جبلها وعملها على ما هي عليه اآلن، يف سنني كثرية، ف
، ملا فرغ مشس .حفظها، فسلمها إليه، فاستوىل عليها وعلى ما هبا من ذخائر وسالح، وذلك يف شوال من هذه السنة

امللوك إمساعيل من محاة، سار إىل شيزر وهبا صاحبها من بين منقذ، فنهب بلدها وحصر القلعة، فصاحله صاحبها مبال 
  .محله إليه، فعاد عنها وسار إىل دمشق، ووصل إليها يف ذي القعدة من هذه السنة

  ذكر غري ذلك من احلوادث



يف هذه السنة اجتمعت التراكمني وقصدوا طرابلس، فخرج من هبا من الفرنج إليهم واقتتلوا، فاهنزم الفرنج وسار 
صرهم التركمان هبا، مث هرب القومص من القومص صاحب طرابلس ومن يف صحبته، فاحنصروا يف حصن بعرين وح

احلصن يف عشرين فارساً، وخلى حبصن بعرين من حيفظه مث مجع الفرنج وقصدوا التركمان، لريحلوهم عن بعرين، 
  .فاقتتلوا فاحناز الفرنج إىل حنور فنية وعاد التركمان عنهم

ربيع اآلخر، وثب على مشس امللوك وفيها ويف . وفيها اشترى اإلمساعلية حصن القدموس من صاحبه ابن عمرون
إمساعيل صاحب دمشق، بعض مماليك جده طغتكني، فضربه بسيف فلم يعمل فيه، وتكاثر على ذلك الشخص 

مماليك مشس امللوك فقبضوه، وقرره مشس امللوك فقال ما أردت إال إراحة املسلمني من شرك وظلمك، مث أقر على 
يق، وقتل مشس امللوك إمساعيل أيضاً مع ذلك الشخص أخاه سونج بن مجاعة من شدة الضرب، فقتلهم من غري حتق

توري، الذي كان حبماة وأسره زنكي، على ما تقدم ذكره يف سنة ثالثة وعشرين ومخسمائة، فعظم ذلك على الناس 
  .ونفروا من مشس امللوك إمساعيل املذكور

وفيها تويف . سان قبول كثري، ومسع احلديث فأكثروفيها تويف علي بن يعلي بن عوض اهلروي، وكان واعظاً، وله خبرا
  .أبو فليتة أمري مكة، وويل إمارة مكة بعده أبو القاسم

  .مث دخلت سنة مثان وعشرين ومخسمائة

فيها يف احملرم سار مشس امللوك إمساعيل صاحب دمشق إىل حصن الشقيق، وكان بيد الضحاك بن جندل، رئيس 
به، فأخذه مشس امللوك منه، وعظم ذلك على الفرنج، وقصدوا بلد حوران،  وادي التيم، قد تغلب عليه وامتنع

ومجع مشس امللوك اجلموع وناوشهم، مث أغار على بالدهم من جهة طربية، ففت ذلك يف أعضاد الفرنج؛ ورحلوا 
  .عائدين إىل بالدهم، مث وقعت اهلدنة بينهم وبني مشس امللوك

على مجيع قالع األكراد احلميدية، منها قلعة العقري، قلعة شوش وغريمها  ويف هذه السنة استوىل عماد الدين زنكي
  .مث استوىل على قالع اهلكارية وكواشي

وفيها اصطلح اخلليفة املسترشد . وفيها أوقع ابن دانشمند صاحب ملطية بالفرنج الذين بالشام، فقتل كثرياً منهم
  .وعماد الدين زنكي

  .ةمث دخلت سنة تسمع وعشرين ومخسمائ
فيها مات السلطان طغريل ابن السلطان حممد، وكان بعد هزميته من أخيه مسعود، قد استوىل على بالد اجلبل فمات 

يف هذه السنة يف احملرم، وقيل إن وفاته كانت يف أول سنة مثان وعشرين، وهو األصح يف ظين، وكان مولده سنة 
ا بلغ أخاه مسعوداً خرب وفاته، سار حنو مهذان، وأقبلت ثالث ومخسمائة يف احملرم أيضاً وكان خرياً عاقالً، ومل

  .العساكر مجيعاً إليه، واستوىل على مهذان وطاعته البالد مجيعها
ذكر قتل إمساعيل صاحب دمشق يف هذه السنة يف رابع عشر ربيع اآلخر، قتل مشس امللوك إمساعيل بن توري بن 

ست ومخسمائة، قتله على غفلة مجاعة باتفاق من والدته، وقد طغتكني، وكان مولده يف سابع مجادى اآلخرة، سنة 
اختلف يف سببه فقيل إن الناس لفرط جور إمساعيل املذكور، وظلمه ومصادرته، كرهوه وشكوه ألمه، فاتفقت مع 
من قتله، وقيل بل إن أمه اهتمت بشخص من أصحاب والده يقال له يوسف بن فريوز، فأراد قتل أمه فاتفقت مع 

  .وسر الناس بقتله، وملا قتل ملك بعده أخوه شهاب الدين حممود بن توري، وحلف له الناس. همن قتل
وفيها بعد قتل مشس امللوك، وصل عماد الدين زنكي إىل دمشق، وحصرها وضيق عليها، وقام يف حفظ البلد معني 

، فلما مل ير زنكي يف أخذ دمشق الدين أنز مملوك طغتكني، القيام التام الذي تقدم به، واستوىل على األمر بسببه



  .مطمعه اصطلح مع أهلها ورحل عنها عائداً إىل بالده
ذكر قتل حسن بن احلافظ لدين اهللا العلوي قد تقدم يف سنة ست وعشرين ومخسمائة أن أباه استوزره، فتغلب 

عدواناً، وأكثر من حسن املذكور على األمر واستبد به، وأساء السرية وأكثر من قتل األمراء وغريهم ظلماً و
مصادرات الناس، فأراد العسكر اإليقاع به وبأبيه، فعلم أبوه احلافظ ذلك، فسقاه مساً فمات، وملا مات حسن، 

  .استوزر احلافظ، تاج الدولة هبرام، وكان نصرانياً فتحكم واستعمل األرمن على الناس، فكان ما سنذكره
  وداحلرب بني اخلليفة املسترشد وبني السلطان مسع

  :وأسر اخلليفة وقتله

يف هذه السنة، كانت احلرب بني اخلليفة املسترشد وبني السلطان مسعود، وسببه أن مجاعة من عسكر مسعود 
فارقوه مغاضبني، واتصلوا باخلليفة املسترشد، وهونوا عليه قتال السلطان مسعود، فاغتر بكالمهم وسار من بغداد 

إليه واتقعوا عاشر رمضان من هذه السنة، فصار غالب عسكر اخلليفة مع إىل قتال السلطان مسعود، وسار مسعود 
مسعود، واهنزم الباقون، وأخذ اخلليفة املسترشد أسرياً وهنب عسكره، وأسروا وبقى املسترشد مع مسعود أسرياً، مث 

من مراغة سار به مسعود من مهذان إىل مراغة، يف شوال، لقتال ابن أخيه داود بن حممود فنزل على فرسخني 
واملسترشد معه يف خيمة منفردة، وكان قد اتفق مسعود مع اخلليفة على مال حيمله اخلليفة إليه وأن ال يعود خيرج 

من بغداد، واتفق وصول رسول السلطان سنجر إىل مسعود، فركب مسعود والعساكر مللتقاه، فوثبت الباطنية على 
فجدعوا أنفه وأذنيه، وقتل معه نفر من أصحابه، وكان قتل  املسترشد، وهو يف تلك اخليمة فقتلوه ومثلوا به،

املسترشد يوم األحد سابع عشر ذي القعدة بظاهر مراغة، وكان عمره ملا قتل ثالثاً وأربعني سنة وثالثة أشهر، 
  .وأمه أم ولد، وكان فصيحاً حسن اخلط شهماً. وكانت خالفته سبع عشرة سنة وستة أشهر وعشرين يوماً

  الراشد وهو الثالثون من خلفاء بين العباسذكر خالفة 

ملا قتل املسترشد باهللا، بويع ابنه الراشد باهللا أبو جعفر املنصور بن املسترشد فضل بن املستظهر أمحد، وكان أبوه قد 
ذه بايع له بوالية العهد يف حياته، مث بعد قتله جددت له بيعة يف يوم االثنني السابع والعشرين من ذي القعدة، من ه

  .السنة، وكتب مسعود إىل بغداد بذلك، فحضر بيعته أحد وعشرين رجالً من أوالد اخللفاء
ذكر قتل دبيس يف هذه السنة قتل السلطان مسعود، دبيس بن صدقة على باب سرداقه، بظاهر مدينة خوى، أمر 

هو ال يشعر، وكان ابنه غالماً أرمنياً بقتله، فوقف على رأس دبيس وهو ينكث يف األرض بإصبعه، فضرب رقبته و
صدقة بن دبيس باجليلة، فلما بلغه اخلرب، اجتمع عليه عسكر أبيه، وكثر مجعه، وما أكثر ما يتفق قرب موت 

  .املتعاديني فإن دبيساً كان يعادي املسترشد باهللا، فاتفق قتل أحدمها عقيب قتل اآلخر
من أعمال إفريقية، وهرب وأسر من كان هبا من يف هذه السنة استوىل الفرنج على جزيرة جربة، : ذكر غري ذلك

  .املسلمني
وفيها صاحل املستنصر بن هود الفرنج على تسليم حصن زوطة من بالد األندلس، وسلمه إىل صاحب طليطلة 

  .الفرجني
  .مث دخلت سنة ثالثني ومخسمائة

شهاب الدين حممود بن  ذكر ملك شهاب الدين محص يف هذه السنة يف الثاين والعشرين من ربيع األول، تسلم
توري صاحب دمشق مدينة محص وقلعتها، وسبب ذلك أن أصحاهبا أوالد األمري قريخان بن قراجا، والوايل هبا من 



قبلهم، ضجروا من كثرة تعرض عماد الدين زنكي إليها وإىل أعماهلا، فراسلوا شهاب الدين يف أن يسلموها إليه، 
. وتسلم محص، وأقطعها اململوك جده معني الدين أنز، وسلم إليهم تدمر ويعطيهم عوضها تدمر، فأجاهبم إىل ذلك

فلما رأى عسكر زنكي حبلب ومحاة خروج محص إىل صاحب دمشق، تابعوا الغارات على بلدها، فأرسل شهاب 
  .الدين حممود إىل عماد الدين زنكي يف الصلح، فاستقر بينهما، وكف عسكر عماد الدين عن محص

  ذكر غري ذلك

ا سارت عساكر عماد الدين زنكي الذين حبلب ومحاة، ومقدمهم إسوار نائب زنكي حبلب إىل بالد الفرنج فيه
بنواحي الالذقية، وأوقعوا مبن هناك من الفرنج، وكسبوا من اجلواري واملماليك واألسرى والدواب ما مأل الشام 

  .من الغنائم، وعادوا ساملني
  ذكر خلع الراشد وخالفة املقتفي

  ادي ثالثينهموهو ح
كان الراشد قد اتفق مع بعض ملوك األطراف، مثل عماد الدين زنكي وغريه، على خالف السلطان مسعود، 

وطاعة داود بن السلطان حممود، فلما بلغ مسعوداً ذلك، مجع العساكر وسار إىل بغداد، ونزل عليها وحصرها، 
حماصرها نيفاً ومخسني يوماً فلم يظفر هبم، فارحتل إىل ووقع يف بغداد النهب من العيارين واملفسدين، ودام مسعود 

  .النهروان
مث وصل طرنطي صاحب واسط بسفن كثرية فعاد مسعود إىل بغداد وعرب إىل غريب دجلة، واختلفت كلمة عساكر 

نكي إىل بغداد، فعاد امللك داود إىل بالده أذربيجان يف ذي القعدة، وسار اخلليفة الراشد من بغداد مع عماد الدين ز
املوصل، وملا مسع مسعود مبسري اخلليفة وزنكي، سار إىل بغداد واستقر هبا يف منتصف ذي القعدة، ومجع مسعود 

القضاة وكرباء بغداد، وأمجعوا على خلع الراشد، بسبب أنه كان قد عاهد مسعود على أنه ال يقاتله، ومىت خالف 
  .بفسقه وخلعه ذلك فقد خلع نفسه، وبسبب أمور ارتكبها، فخلع وحكم

وكانت مدة خالفة الراشد أحد عشر شهراً وأحد عشر يوماً، مت استشار السلطان مسعود فيمن يقيمه يف اخلالفة، 
فوقع االتفاق على حممد بن املستظهر فأحضر وأجلس يف امليمنة، ودخل إليه السلطان مسعود وحتالفا، مث خرج 

والفقهاء وبايعوه، ولقبوه املقتفي ألمر اهللا، واملقتفي عم الراشد  السلطان وأحضر األمراء وأرباب املناصب والقضاة
املذكور، وهو واملسترشد أبناء املستظهر، وليا اخلالفة، وكذلك السفاح واملنصور أخوان، وكذلك املهدي والرشيد 

د الرشيد، وكذلك أخوان، وكذلك الواثق واملتوكل، وأما ثالثة أخوة ولوا اخلالفة، فاألمني واملأمون واملعتصم أوال
  .املكتفي واملقتدر والقاهر، واملعتضد والراضي واملتقي واملطيع بنو املقتدر

وعمل حمضر . وأما أربعة إخوة ولوها، فالوليد وسليمان ويزيد وهشام بنو عبد امللك بن مروان، ال يعرف غريهم
وألقابه، وأرسل احملضر، فحكم به قاضي  خبلع الراشد، وأرسل إىل املوصل، وزاد املتقي يف إقطاع عماد الدين زنكي

  .القضاة الزينيب باملوصل، وخطب للمقتفي يف املوصل يف رجب سنة إحدى وثالثني

  .مث دخلت سنة إحدى وثالثني ومخسمائة
فيها عزل احلافظ وزيره هبرام النصراين األرمين، بسبب ما اعتقد من تولية األرمن على املسلمني وإهانتهم هلم، فأنف 

مث عاد وأمسكه . لك شخص يسمى رضوان بن الوكحشي، ومجع مجعاً وقصد هبرام، فهرب هبرام إىل الصعيدمن ذ
مث إن هبرام املذكور ترهب وأطلقه احلافظ، وملا هرب هبرام، استوزر احلافظ رضوان . احلافظ وحبسه يف القصر



نه فسد ما بني رضوان واحلافظ، فهرب مث إ. املذكور، ولقبه امللك األفضل، وهو أول وزير للمصريني لقب بامللك
رضوان وجرى له أمور يطول شرحها، آخرها أن احلافظ قتل رضوان املذكور، ومل يستوزر بعده أحداً، وباشر 

  .األمور بنفسه إىل أن مات
حصر زنكي محص ورحيله إىل بارين وفتحها يف هذه السنة نزل عماد الدين زنكي محص، وهبا صاحبها معني الدين 

فلم يظفر هبا، فرحل عنها يف العشرين من شوال إىل بعرين، وحصر قلعتها، وهي للفرنج، وضيق عليها، فجمع أتز 
الفرنج ملوكهم ورجاهلم وساروا إىل زنكي لريحلوه عن بعرين، فلما وصلوا إليه لقيهم وجرى بينهم قتال شديد، 

وعاود عماد الدين زنكي حصار احلصن  فاهنزمت الفرنج، ودخل كثري من ملوكهم ملا هربوا إىل حصن بعرين،
وضيق عليه، وطلب الفرنج األمان، فقرر عليهم تسليم حصن بعرين ومخسني ألف دينار حيملوهنا إليه، فأجابوا إىل 

  .ذلك، فأطلقهم وتسلم احلصن ومخسني ألف دينار
وحضر أهل املعرة . جوكان زنكي يف مدة مقامه على حصار بعرين قد فتح املعرة وكفر طاب وأخذمها من الفرن

وطلبوا تسليم أمالكهم اليت كان قد أخذها الفرنج، فطلب زنكي منهم كتب أمالكهم، فذكروا أهنا عدمت، 
  .فكشف من ديوان حلب عن اخلراج، وأفرج عن كل ملك كان عليه اخلراج ألصحابه

  .مث دخلت سنة اثنتني وثالثني ومخسمائة
السنة يف احملرم، وصل زنكي محاة وسار منها إىل بقاع بعلبك، فملك  ملك عماد الدين زنكي محص وغريها يف هذه

مث رحل عنها . حصن اجملدل، وكان لصاحب دمشق، وراسله مستحفظ بانياس وأطاعه، وسار إىل محص وحصرها
  .مث عاد إىل منازلة محص فسلمت إليه املدينة والقلعة. إىل سلمية بسبب نزول الروم على حلب، على ما نذكره

سل عماد الدين زنكي وخطب أم شهاب الدين حممود، صاحب دمشق، وتوجها وامسها مردخاتون بنت جاويل، وأر
وهي اليت قتلت ابنها مشس امللوك إمساعيل بن توري، وهي اليت بنت املدرسة املطلة على وادي الشقرا بظاهر 

االستيالء على دمشق، ملا رأى من دمشق، ومحلت اخلاتون إىل عماد الدين يف رمضان، وإمنا تزوجها طمعاً على 
  .حتكمها، فلما خاب ما أمله ومل حيصل على شيء، أعرض عنها

وصول ملك الروم إىل الشام وما فعله كان قد خرج ملك الروم متجهزاً من بالده يف سنة إحدى وثالثني 
ة، وصل إىل الشام ومخسمائة، فاشتغل بقتال األرمن وصاحب أنطاكية وغريه من الفرنج، فلما دخلت هذه السن

وسار إىل بزاعة وهي على ستة فراسخ من حلب، وحاصرها وملكها باألمان يف اخلامس والعشرين من رجب، مث 
غدر بأهلها وأسر وسىب، وتنصر قاضيها، وقدر أربعمائة نفس من أهلها، وأقام على بزاعة بعد أخذها عشرة أيام، 

على قويق، وزحف على حلب، وجرى بني أهلها وبينهم قتال مث رحل عنها مبن معه من الفرنج إىل حلب، ونزل 
كثري، فقتل من الروم بطريق عظيم القدر عندهم، فعادوا خاسرين، وأقاموا ثالثة أيام ورحلوا إىل األثارب وملكوها، 

  .وتركوا فيها سبايا بزاعة وتركوا عندهم من الروم من حيفظهم
، فخرج األمري أسوار نائب زنكي حبلب مبن عنده، وأوقع مبن يف وسار ملك الروم مبجموعة من األثارب حنو شيزر

األثارب من الروم فقتلهم واستفكت أسرى بزاعة وسباياها، وسار ملك الروم جبموعه إىل شيزر وحصرها، ونصب 
عليها مثانية عشر منجنيقاً، وأرسل صاحب شيزر أبو العساكر سلطان بن علي بن مقلد بن نصر ابن منقذ الكناين 

ىل زنكي يستنجده، فسار زنكي ونزل على العاصي بني محاة وشيزر، وكان يركب عماد الدين زنكي وعسكره إ
كل يوم، ويشرفون على الروم وهم حماصرون لشيزر، حبيث يراهم الروم ويرسل السرايا فيأخذون كل ما يظفرون 

ها من غري أن ينال منها غرضاً، وسار به منهم، وأقام ملك الروم حماصراً شيزر أربعة وعشرون يوماً، مث رحل عن



زنكي يف أثر الروم، فظفر بكثري ممن ختلف منهم، ومدح الشعراء زنكي بسبب ذلك، فأكثروا، فمن ذلك ما قاله 
  :مسلم بن خضر بن قسيم احلموي من أبيات

  تذل لك الصعاب وتستقيم... لعزمك أيها امللك العظيم 
  امللك الرحيم تبني أنه... أمل تر أن كلب الروم ملا 

  ودان خلطبه اخلطب العظيم... وقد نزل الزمان على رضاء 
  تيقن فوت ما أمسى يروم... فحني رميته بك عن مخيس 

  توقد وهو شيطان رجيم... كأنك يف العجاج شهاب نور 
  وليس سوى احلمام له محيم... أراد بقاء مهجته فوىل 

مث فارق .  املوصل مع عماد الدين زنكي وخلع كما تقدم ذكرهذكر مقتل الراشد كان الراشد قد سار من بغداد إىل
الراشد زنكي وسار من املوصل إىل مراغة، واتفق امللك داود بن السلطان حممود وملوك تلك األطراف، على 

خالف السلطان مسعود وقتاله، وإعادة الراشد إىل اخلالفة، وسار السلطان مسعود إليهم واقتتلوا، فاهنزم داود 
ه، واشتغل أصحاب السلطان مسعود بالكسب، وبقي وحده، فعمل عليه أمريان يقال هلما بوزايه وعبد الرمحن وغري

طغايرك، فاهنزم مسعود من بني أيديهما، وقبض بوزايه على مجاعة من أمرائه، وعلى صدقة بن دبيس صاحب احللة، 
  .مث قتلهم أمجعني

ة ما كان سار امللك داود إىل فارس، وتفرقت تلك اجلموع وبقي وكان الراشد إذ ذاك هبمذان، فلما كان من الوقع
الراشد وحده، فسار إىل أصفهان، فلما كان اخلامس والعشرون من رمضان، وثب عليه نفر من اخلرسانية الذين 

كانوا يف خدمته، فقتلوه وهو يريد القيلولة، وكان من أعقاب مرض قد برئ منه، ودفن بظاهر أصفهان بشهرستان، 
  .ا وصل خرب قتل الراشد إىل بغداد، جلسوا لعزائه يوماً واحداًومل

  :ذكر غري ذلك

يف هذه السنة ملك حسام الدين مترتاش بن أيلغازي صاحب ماردين، قلعة اهلتاخ من ديار بكر، أخذها من بعض بين 
  .مروان الذين كانوا ملوك ديار بكر مجيعها وهو آخر من بقي منهم

  .د البقش، شحنة بغدادوفيها قتل السلطان مسعو
  .وفيها جاءت زلزلة عظيمة بالشام والعراق وغريمها من البالد فخربت كثرياً هلك حتت اهلدم عامل كثري

  .مث دخلت سنة ثالث وثالثني ومخسمائة
احلرب بني السلطان سنجر وخوارزم شاه يف هذه السنة يف احملرم، شار سنجر جبموعه إىل خوارزم شاه أطسز بن 

ووصل سنجر إىل . أنوش تكني، وقد تقدم ذكر ابتداء أمر حممد بن أنوش تكني يف سنة تسعني وأربعمائةحممد بن 
خوارزم، وخرج خوارزم شاه لقتاله، واقتتلوا، فاهنزم أطسز خوارزم شاه، واستوىل سنجر على خوارزم وأقام هبا من 

سنجر إىل بالده، عاد أطسز إىل خوارزم  حيفظها، وعاد إىل مرو يف مجادى اآلخرة من هذه السنة، وبعد أن عاد
  .واستوىل عليها

قتل حممود صاحب دمشق يف هذه السنة يف شوال قتل شهاب الدين حممود بن توري بن طغتكني صاحب دمشق، 
قتله غيلة على فراشه ثالثة من خواص غلمانه وأقرب الناس منه، كانوا ينامون عنده، فقتلوه وخرجوا من القلعة 

أحدهم وأخذ االثنان وصلبا، واستدعى معني الدين أتز أخاه مجال الدين حممد بن توري، وكان وهربوا فنجا 



  .صاحب بعلبك فحضر إىل دمشق وملكها
ذكر ملك زنكي بعلبك يف هذه السنة يف ذي القعدة، سار عماد الدين زنكي إىل بعلبك، ووصل إليها يف العشرين 

منجنيقاً فطلب أهلها األمان فأمنهم، وسلموا إليه املدينة، واستمر من ذي احلجة وحصرها ونصب عليها أربعة عشر 
احلصار على القلعة حىت طلبوا األمان أيضاً فأمنهم وسلموا إليه القلعة، فلما نزلوا منها وملكها، غدر هبم وأمر هبم 

تز، أعطاه إياها فصلبوا عن آخرهم، فاستقبح الناس ذلك واستعظموه، وحذره الناس، وكانت بعلبك ملعني الدين أ
مجال الدين حممد ملا ملك دمشق، وكان أتز قد تزوج بأم مجال الدين حممد صاحب دمشق، وكان له جارية حيبها، 

فلما ملك زنكي بعلبك أخذ اجلارية املذكورة وتزوجها يف حلب، وبقيت مع زنكي حىت . فأخرجها أتز إىل بعلبك
مود بن زنكي إىل أتز وهي كانت أعظم األسباب يف املودة بني نور قتل على قلعة جعرب، فأرسلها ابنه نور الدين حم

  .الدين وأتز
فإن أهلها فارقوا . ذكر غري ذلك يف هذه السنة توالت الزالزل بالشام، وخربت كثرياً من البالد ال سيما حلب

  .ودامت من رابع صفر إىل تاسع عشر. بيوهتم، وخرجوا إىل الصحراء
  . ومخسمائةمث دخلت سنة أربع وثالثني

يف هذه السنة سار عماد الدين زنكي إىل دمشق وحصرها، وزحف عليها، وبذل لصاحبها مجال الدين حممد بعلبك 
ومحص، فلم يأمنوا إليه بسبب غدره بأهل بعلبك، وكان نزوله على داريا يف ثالث عشر ربيع األول، واستمر منازالً 

  .توري صاحب دمشق ومات، يف ثامن شعبان لدمشق، فمرض يف تلك املدة مجال الدين حممد بن
وملا مات مجال الدين حممد، أقام معني . فطمع زنكي حينئذ يف ملك دمشق وزحف إليها واشتد القتال فلم ينل غرضاً

الدين أتز يف امللك، ولده جمري الدين أتق بن حممد بن توري بن طغتكني، واستمر أتز يدبر الدولة، فلم يظهر ملوت 
  .حممد أثرمجال الدين 

  .مث رحل زنكي ونزل بعذرا من املرج يف سادس شوال وأحرق عدة من قرى املرج ورحل عائداً إىل بالده
ويف هذه السنة ملك زنكي شهر زور وأخذها من صاحبها قبجق بن ألب أرسالن شاه التركماين، وبقي يف طاعة 

ر، وكان قد عظم يف الدولة، وكان من زنكي، ومن مجلة عسكره وفيها قتل املقرب جوهر من كرباء عسكر سنج
قتله الباطنية، ووقفوا له يف زي النساء؛ واستغثن به، فوقف يسمع كالمهم . مجلة إقطاع املقرب املذكور الري

  .فقتلوه
وفيها تويف هبة اهللا بن احلسني بن يوسف املعروف بالبديع اإلسطراليب، وكانت له اليد الطوىل يف عمل اإلسطرالب 

  .فلكية، وله شعر جيد؛ وأكثره يف اهلزلواآلالت ال
يف هذه السنة وصل رسول السلطان سنجر ومعه بردة النيب صلى اهللا عليه . مث دخلت سنة مخس وثالثني ومخسمائة

  .وسلم والقضيب، وكانا أخذا من املسترشد، فأعادمها اآلن إىل املقتفي
ليه مملوكاً لبين منقذ صاحب شيزر فاحتال عليه ويف هذه السنة ملك اإلمساعيلية حصن مصياف بالشام، وكان وا
  .اإلمساعيلية ومكروا به حىت صعدوا إليه وقتلوه وملكوا احلصن

وفيها تويف الفتح بن حممد بن عبيد اهللا بن خاقان، قتيالً يف فندق مبراكش، وكان فاضالً يف األدب، وألف عدة كتب 
  .ارهم، ولقد أجاد فيهقالئد العقيان، ذكر فيه عدة من الفضالء وأشع: منها

يف هذه السنة يف احملرم، وقيل يف صفر كان املصاف العظيم بني الترك الكفار . مث دخلت سنة ست وثالثني ومخسمائة
فإن خوارزم شاه أطسز بن حممد ملا هزمه سنجر وقتل ولد أطسز، عظم ذلك عليه، . من اخلطا وبني السلطان سنجر



اء النهر فساروا يف مجع عظيم، وسار إليهم السلطان سنجر يف مجع عظيم، وكاتب اخلطا وأطمعهم يف ملك ما ور
والتقوا مبا وراء النهر، فاهنزم عسكر سنجر، وقتل منهم خلق عظيم، وأسرت امرأة سنجر، وملا متت اهلزمية على 

رت دولة اخلطا املسلمني، سار خوارزم شاه أطسز إىل خراسان، وهنب أموال سنجر، ومن بالدها شيئاً كثرياً، واستق
  .والترك الكفار مبا وراء النهر

يف هذه السنة بعث عماد الدين زنكي جيشاً ففتحوا قلعة أشب، وكانت من . مث دخلت سنة سبع وثالثني ومخسمائة
أعظم حصون األكراد اهلكارية وأمنعها، وملا ملكها زنكي أمر بإخراهبا وبناء القلعة املعروفة بالعمادية عوضاً عنها، 

  .ت العمادية حصنا عظيماً خراباً، فلما عمره عماد الدين زنكي مسي العمادية نسبه إليهوكان
وفيها تويف حممد بن . وفيها سارت الفرنج يف البحر من صقلية إىل طرابلس الغرب، فحصروها مث عادوا عنها

  .وقي صاحب قونيةالدانشمند صاحب ملطية والثغر، واستوىل على بالده امللك مسعود بن قليج أرسالن السلج
. مث دخلت سنة مثان وثالثني ومخسمائة يف هذه السنة كان الصلح بني السلطان مسعود وبني عماد الدين زنكي
وفيها سار زنكي بعساكره إىل ديار بكر، ففتح منها طنزة واستعرد، وحيزان وحصن الروق، وحصن قطليس 

هو بيد الفرنج، مجلني واملوزر وتل موزر من حصون وحصن باتاسا وحصن ذي القرنني، وأخذ من بلد ماردين مما 
  .شنحتان

وفيها سار السلطان سنجر بعسكره إىل خوارزم، وحصر أطسز هبا، فبذل خوارزم شاه أطسز الطاعة، فأجابه سنجر 
  .إىل ذلك واصطلحا، وعاد سنجر إىل مرو
  .وفيها ملك زنكي عانة من أعمال الفرات

  .د بن حممد بن ملكشاه، قتله مجاعة اغتالوه ومل يعرفواوفيها قتل داود ابن السلطان حممو

وهو من . وفيها تويف أبو القاسم حممود بن عمر النحوي الزخمشري، ولد يف رجب سنة سبع وستني وأربعمائة
كان إماماً يف العلوم، صنف املفصل يف النحو والكشاف يف التفسري، وجهر القول . زخمشر، قرية من قرى خوارزم

احلمد هللا الذي أنزل : مث أصلحه أصحابه فكتبوا. احلمد هللا الذي خلق القرآن منجماً: تزال، وافتتحه بقولهفيه باالع
وقدم الزخمشري بغداد وناظر هبا، مث . كتاب الفائق يف غريب احلديث: وله غري ذلك من املصنفات، فمنها. القرآن

ي الفروع، معتزيل األصول، وللزخمشري نظم وكان حنف. حج وجاور مبكة سينني كثرية، فسمي لذلك جار اهللا
  :حسن، فمنه من مجلة أبيات

  عيوهنم واهللا جيزي من اقتصر... فإنا اقتصرنا بالذين تضايقت 
  ومل أر يف الدنيا صفاًء بال كدر... مليح ولكن عنده كل جفوة 

  :ومن شعره يرثي شيخه أبا مضر منصوراً
  نيك مسطني مسطنيتساقط من عي... وقائلة ما هذه الدرر اليت 

  أبو مضر أذين تساقط من عيين... فقلت هلا الدر الذي كان قد حشا 
مث دخلت سنة تسع وثالثني ومخسمائة يف هذه السنة فتح عماد الدين زنكي الرها من الفرنج بالسيف بعد حصار 

لفرات، وأما البرية فنزل مث تسلم مدينة سروج وسائر األماكن اليت كانت بيد الفرنج شرقي ا. مثانية وعشرين يوماً
أنه كان عند زنكي، : وسبب قتله. علمها وحاصرها، مث رحل عنها بسبب قتل نائبه باملوصل وهو نصري الدين جقر

. إن البالد اليت بيدي إمنا هي هلذا امللك: ألب أرسالن ابن السلطان حممود بن حممد السنجوقي، وكان زنكي يقول
ه، وهلذا أمسى أتابك زنكي، وكان ألب أرسالن املذكور باملوصل، وجقر يقوم ألب أرسالن املذكور، وأنا أتابك



بوظائف خدمته، فحسن بعض املناحيس أللب أرسالن املذكور قتل جقر وأخذ البالد من عماد الدين زنكي، فلما 
كي دخل جقر إىل ألب أرسالن على عادته، وثب عليه من عند ألب أرسالن فقتلوه، فاجتمعت كرباء دولة زن

وملا بلغ زنكي ذلك وهو حماصر للبرية، عظم عليه قتل جقر، وخشي من . وأمسكوا ألب أرسالن ومل يطعه أحد
  .الفنت، فرحل عن البرية لذلك

وخشي الفرنج الذين هبا من معاودة احلصار، وعلموا بضعفهم عن عماد الدين فراسلوا جنم الدين صاحب ماردين 
  .وسلموا البرية إليه وصارت للمسلمني

  .وفيها خرج أسطول الفرنج من صقلية إىل ساحل إفريقية، وملكوا مدينة برسك، وقتلوا أهلها، وسبوا احلرمي
وفيها تويف تاشفني بن علي بن يوسف بن تاشفني صاحب املغرب، وويل بعده أخوه إسحاق ابن علي، وضعف أمر 

  .مخسمائةامللثمني وقوي عبد املؤمن، وقد تقدم ذكر ذلك يف سنة أربع عشرة و
فيها هرب علي بن دبيس بن صدقة من السلطان مسعود، وكان قد أراد حبسه يف . مث دخلت سنة أربعني ومخسمائة

  .قلعة تكريت، فهرب إىل احللة واستوىل عليهما، وكثر مجعه وقويت شوكته
  .وفيها اعتقل اخلليفة املقتفي أخاه أبا طالب، وضيق عليه، وكذلك احتاط على غريه من أقاربه
  .وفيها ملك الفرنج شنترين وتاجر وماردة وأشبونة وسائر املعاقل اجملاورة هلا من بالد األندلس
  .وفيهما تويف جماهد الدين هبروز، وحكم يف العراق نيفاً وثالثني سنة وكان هبروز خصياً أبيض

سنة مخس وستني وفيها تويف الشيخ أبو منصور، مرهوب بن أمحد اجلواليقي اللغوي ومولده يف ذي احلجة 
وأربعمائة، أخذ اللغة عن أيب زكريا التربيزي، وكان يؤم باخلليفة املقتفي، وكان طويل الصمت كثري التحقيق، ال 

وكان يقول إذا سئل ال أدري، وأخذ العلم عنه مجاعة منهم تاج الدين أبو اليمن . يقول الشيء إال بعد فكر كثري
  .البقا، وعبد الوهاب بن سكينهزيد بن احلسن الكندي، وحمب الدين أبو 

وفيها تويف أبو بكر حيىي بن عبد الرمحن بن بقي األندلسي القرطيب الشاعر املشهور صاحب املوشحات البديعة، ومن 
  :شعره ما أورده يف قالئد العقيان
  ريقاً مىت كان فيك الصاب والعسل... يا أفتك الناس أحلاظاً وأطيبهم 

  ورد يزيدك فيه الراح واخلجل...  يف صحن خدك وهو الشمس طالعة
  من خدك الكتب أو من حلظك الرسل... إميان حبك يف قليب جمددة 

  مرين مبا شئت آتيه وأمتثل... إن كنت جتهل أين عبد مملكة 
  من فعل عينيك جرحاً ليس يندمل... لو اطلعت على قليب وجدت به 

  .مث دخلت سنة إحدى وأربعني ومخسمائة
  ابلس الغربذكر ملك الفرنج طر

وسبب ملكها أهنم نزلوا عليها وحصروها، فلما كان اليوم الثالث من نزوهلم، مسع الفرنج يف املدينة ضجة عظيمة، 
وخلت األسوار من املقاتلة، وكان سببه أن أهل طرابلس اختلفوا، فأراد طائفة منهم تقدمي رجل من امللثمني ليكون 

روح، فوقعت احلرب بني الطائفتني وخلت األسوار، فانتهز الفرنج أمريهم، وأرادت طائفة أخرى تقدمي بين مط
يف احملرم من هذه السنة، وسفكوا دماء أهلها، وبعد أن استقر الفرنج . الفرصة، وصعدوا بالسالمل وملكوها بالسيف

  .يف ملك طرابلس بذلوا األمان ملن بقي من أهل طرابلس، وتراجعت إليها الناس وحسن حاهلا



  لدين زنكي حصين جعرب وفنكحصار عماد ا
  :ومقتله

يف هذه السنة سار زنكي ونزل على قلعة جعرب وحصرها، وصاحبها علي بن مالك بن سامل ابن مالك بن بدران بن 
وأرسل عسكراً إىل قلعة فنك، وهي جتاور جزيرة ابن عمر، فحصرها أيضاً وصاحبها . املقلد بن املسيب العقيلي

  .حسام الدولة الكردي البشنوي
وملا طال على زنكي منازلة قلعة جعرب، أرسل مع حسام البعلبكي الذي كان صاحب منبج، يقول لصاحب قلعة 

خيلصين منه الذي خلصك من بلك بن هبرام بن : قل يل من خيلصك مين، فقال صاحب قلعة جعرب حلسان: جعرب
ومل خيربه بذلك، فاستمر زنكي منازالً وكان بلك حماصراً املنبج، فجاءه سهم فقتله، فرجع حسان إىل زنكي . أرتق

قلعة جعرب، فوثب عليه مجاعة من مماليكه وقتلوه يف خامس يف ربيع اآلخر من هذه السنة بالليل، وهربوا إىل قلعة 
جعرب، فصاح من هبا على العسكر وأعلموهم بقتل زنكي، فدخل أصحابه إليه وبه رمق، وكان عماد الدين زنكي 

  .وكان قد زاد عمره على ستني سنة ودفن بالرقة. ون، مليح العينني، قد وخطه الشيبحسن الصورة، أمسر الل
وكان . وكان له املوصل وما معها من البالد، وملك الشام خال دمشق. وكان شديد اهليبة على عسكره عظيمها

ا قتل زنكي كان شجاعاً وكانت األعداء حميطة مبملكته من كل جهة، وهو ينتصف منهم ويستويل على بالدهم، ومل
ولده نور الدين حممود حاضراً عنده، فأخذ خامت والده وهو ميت من إصبعه، وسار إىل حلب فملكها، وكان صحبة 
زنكي أيضاً امللك ألب أرسالن بن حممود ابن السلطان حممد السلجوقي، فركب يف يوم قتل زنكي، واجتمعت عليه 

ب ومساع املغاين، فسار ألب أرسالن إىل الرقة وأقام هبا العساكر، فحسن له بعض أصحاب زنكي األكل والشر
منعكفاً على ذلك وأرسل كرباء دولة زنكي إىل ولده سيف الدين غازي بن زنكي يعلمونه باحلال وهو بشهرزور، 
فسار إىل املوصل واستقر يف ملكها وأما ألب أرسالن فتفرقت عنه العساكر، وسار إىل املوصل يريد ملكها، فلما 

  .ا قبض عليه غازي بن زنكي وحبسه يف قلعة املوصل، واستقر ملك سيف الدين غازي للموصل وغريهاوصله
  ذكر غري ذلك من احلوادث

يف هذه السنة أرسل عبد املؤمن بن علي جيشاً إىل جزيرة األندلس، فملكوا ما فيها من بالد اإلسالم واستولوا 
  .عليها

ب دمشق جمري الدين أبق حصن بعلبك وحصره، وكان به جنم الدين وفيها بعد قتل عماد الدين زنكي، قصد صاح
أيوب بن شاذي، مستحفظاً، فخاف أن أوالد زنكي ال ميكنهم إجناده بالعاجل، فصاحله وسلم القلعة إليه، وأخذ منه 

  .قطاعاً وملكه عدة قرى من بالد دمشق، وانتقل أيوب إىل دمشق وسكنها وأقام هبا
بعني ومخسمائة يف هذه السنة دخل نور الدين حممود بن زنكي صاحب حلب بالد الفرنج، مث دخلت سنة اثنتني وأر

  .ففتح منها مدينة أرتاح بالسف، وحصر مامولة وبصر فوت وكفر الثا
  .مث دخلت سنة ثالث وأربعني ومخسمائة

  ملك الفرنج املهدية بإفريقية
  وحال مملكة بين باديس

أكل الناس بعضهم بعضاً، ودام من سنة سبع وثالثني ومخسمائة إىل هذه كان قد حصل بإفريقية غالء شديد حىت 
فاغتنم رجار الفرجني صاحب صقلية هذه الفرصة، . السنة، ففارق الناس القرى ودخل أكثرهم إىل جزيرة صقلية



ىل جزيرة وجهز أسطوالً حنو مائتني ومخسني شينياً مملوءة رجاالً وسالحاً، واسم مقدمهم جرج، وساروا من صقلية إ
وكان يف املهدية . قوصرة وهي ما بني املهدية وصقلية، وساروا منها وأشرفوا على املهدية ثاين صفر من هذه السنة

فجمع كرباء البلد واستشارهم، . احلسن بن علي بن حيىي بن متيم بن املعز بن باديس الصنهاجي صاحب إفريقية
األمري حسن ابن علي على إخالء املهدية، فخرج منها وأخذ معه فرأوا ضعف حاهلم وقلة املؤنة عندهم، فاتفق رأي 

ما خف محله، وخرج أهل املهدية على وجوههم بأهليهم وأوالدهم، وبقي األسطول يف البحر متنعه الريح من 
  .الوصول إىل املهدية

املسلمني باملهدية ممن عزم  مث دخلوا املهدية بعد مضي ثلثي النهار املذكور بغري ممانع وال مدافع، ومل يكن قد بقي من
على اخلروج أحد، ودخل جرج مقدم الفرنج إىل قصر األمري حسن بن علي، فوجده على حاله مل يعدم منه إال ما 
خف محله، ووجد فيه مجاعة من حظايا احلسن بن علي، ووجد اخلزائن مملوءة من الذخائر النفيسة من كل شيء 

ن بأهله وأوالده إىل بعض أمراء العرب، ممن كان حيسن إليه وأقام عنده، غريب، يقل وجود مثله، وسار األمري حس
وأراد احلسن املسري إىل اخلليفة العلوي احلافظ صاحب مصر، فلم يقدر على املسري خلوف الطرق، فسار إىل ملك 

تصرف، ومل جيتمع جباية حيىي بن العزيز من بين محاد، فوكل حيىي املذكور على احلسن وعلى أوالده من مينعهم من ال
حيىي هبم، وأنزهلم يف جزائر بين مزغنان، وبقي احلسن كذلك حىت ملك عبد املؤمن بن علي جباية يف سنة سبع 

وأربعني ومخسمائة، وأخذها هي ومجيع ممالك بين محاد، فحضر األمري احلسن عنده، فأحسن إليه عبد املؤمن وأكرمه، 
أن فتح املهدية، فأقام فيها والياً من جهته وأمره أن يقتدي برأي األمري واستمر على ذلك يف خدمة عبد املؤمن إىل 

وكانت واليتهم يف . حسن ويرجع إىل قوله، وكان عدة من ملك من بين باديس بن مناذ إىل احلسن، تسعة ملوك
هدية سنج إحدى وستني وثالث مائة، وانقضت يف سنة ثالث وأربعني ومخسمائة مث إن جرج بذل األمان ألهل امل

  .وأرسل وراءهم بذلك، وكانوا قد أشرفوا على اهلالك من اجلوع فتراجعوا إىل املهدية
حصر الفرنج لدمشق يف هذه السنة سار ملك األملان، واألملان بالدهم وراء القسطنطينية، حىت وصل إىل الشام يف 

واحلكم وتدبري . بن طغتكني مجع عظيم، ونزل على دمشق وحصرها، وصاحبها جمري الدين أتق بن حممد بن توري
ويف سادس ربيع األول زحفوا على مدينة دمشق، ونزل ملك . اململكة إمنا هو ملعني الدين أتز مملوك جده طغتكني

األملان بامليدان األخضر، وأرسل أتز إىل سيف الدين غازي صاحب املوصل يستنجده، فسار بعسكره من املوصل إىل 
ين حممود بعسكره، ونزلوا على محص ففت ذلك يف أعضاد الفرنج وأرسل أتز إىل الشام، وسار معه أخوه نور الد

فرنج الشام يبذل هلم تسليم قلعة بانياس، فتخلوا عن ملك األملان وأشاروا عليه بالرحيل وخوفوه من إمداد 
  .املسلمني، فرحل عن دمشق وعاد إىل بالده، وسلم أتز قلعة بانياس إىل الفرنج حسبما شرطه هلم

  :كر غري ذلك من احلوادثذ

يف هذه السنة كان بني نور الدين حممود وبني الفرنج مصاف بأرض يغرى من العمق، فاهنزم الفرنج وقتل منهم 
  .وأسر مجاعة كثرية، وأرسل من األسرى والغنيمة إىل أخيه سيف الدين غازي صاحب املوصل

وحصون الرده وفيها كان الغالء العام من خراسان  وفيها ملك الفرنج من األندلس مدينة طرطوشة، ومجيع قالعها،
ويف ربيع األول من هذه السنة، أعين سنة ثالث وأربعني ومخسمائة، قتل نور . إىل العراق إىل الشام إىل بالد املغرب

الدولة شاهنشاه بن أيوب أخو السلطان صالح الدين قتله الفرنج ملا كانوا منازلني دمشق، فجرى بينهم وبني 
مني مصاف، قتل فيه شاهنشاه املذكور، وهو أبو امللك املظفر عمر صاحب محاة، وأبو فرخشاه صاحب املسل

  .بعلبك، وكان شاهنشاه أكرب من صالح الدين، وكانا شقيقني



  .مث دخلت سنة أربع وأربعني ومخسمائة
  وفاة غازي بن زنكي

حب املوصل، مبرض حاد يف أواخر مجادى يف هذه السنة تويف سيف الدين غازي بن عماد الدين، أتابك زنكي صا
وخلف . وكان حسن الصورة، ومولده سنة مخسمائة. اآلخرة، وكانت واليته ثالث سنني وشهراً وعشرين يوماً

  .وتويف املذكور شاباً، وانقرض مبوته عقب سيف الدين غازي. ولدا ذكراً، فرباه عمه نور الدين، وأحسن تربيته
اً، يصنع لعسكره كل يوم طعاماً كثرياً بكرة وعشية، وهو أول من محل على رأسه وكان سيف الدين املذكور كرمي

فلما فعل ذلك، . السنجق يف ركوبه، وأمر األجناد أن ال يركبوا إال بالسيوف يف أوساطهم، والدبوس حتت ركبهم
مقيماً باملوصل،  اقتدى به أصحاب األطراف، وملا تويف سيف الدين غازي، كان أخره قطب الدين مودود بن زنكي

فاتفق مجال الدين الوزير، وزين الدين علي أمري اجليش، على متليكه، فحلفاه وحلفا له، وكذلك باقي العسكر، 
وملا متلك، تزوج اخلاتون ابنة مترتاش صاحب ماردين، وكان أخوه سيف الدين . وأطاعه مجيع بالد أخيه سيف الدين

  .م أوالد قطب الدينقد تزوجها، ومات قبل الدخول هبا، وهي أ
  وفاة احلافظ لدين اهللا العلوي

  :ووالية الظافر

ويف هذه السنة، يف مجادى اآلخرة، تويف احلافظ لدين اهللا عبد اجمليد بن األمري أيب القاسم بن املستنصر العلوي، 
الفة من وكان عمره حنو سبع وسبعني سنة، ومل يل اخل. صاحب مصر، وكانت خالفته عشرين سنة إال مخسة أشهر

وملا تويف احلافظ، بويع بعده ابنه . غري احلافظ والعاضد، على ما سنذكره -من أبوه غري خليفة  -العلويني املصريني 
واستوزر ابن مصال، فبقي أربعني يوماً، وحضر من . الظافر بأمر اهللا أبو منصور إمساعيل بن احلافظ عبد اجمليد

خرج ابن مصال من القاهرة يف طلب بعض املفسدين، فأرسل العادل بن اإلسكندرية العادل بن السالر، وكان قد 
قد فارق . السالر ربيبه عباس بن أيب الفتوح بن حيىي بن متيم بن املعز بن باديس الصنهاجي، وكان أبوه أبو الفتوح

بزوجة أيب الفتوح أخاه علي بن حيىي صاحب إفريقية، وقدم إىل الديار املصرية وتويف هبا، فتزوج العادل بن السالر 
املذكور، ومعها ولدها عباس بن أيب الفتوح، فرباه العادل وأحسن تربيته، وملا قدم العادل إىل مصر يريد االستيالء 
على الوزارة، أرسل ربيبه عباساً يف عسكر إىل ابن مصال، فظفر به عباس وقتله، وعاد إىل العادل بالقاهرة، فاستقر 

مل يكن للخليفة الظافر معه حكم، وبقي العادل كذلك إىل سنة مثان وأربعني ومخسمائة، العادل يف الوزارة ومتكن، و
  .فقتله ربيبه عباس املذكور وتوىل الوزارة على ما سنذكره

  :ذكر غري ذلك من احلوادث
ويف هذه السنة حصر نور الدين حممود بن زنكي حصن حارم، فجمع الربنس صاحب أنطاكية الفرنج وسار إىل نور 

دين، واقتتلوا، فانتصر نور الدين وقتل الربنس، واهنزم الفرنج، وكثر القتل فيهم، وملا قتل الربنس، ملك بعده ابنه ال
مث إن نور الدين غزاهم غزوة أخرى، فهزمهم وقتل . بيمند وهو طفل، وتزوجت أمه برجل آخر، وتسمى بالربنس
  .فتمكن بيمند يف ملك أنطاكية فيهم وأسر، وكان فيمن أسر الربنس الثاين زوج أم بيمند،

وفيها تويف معني الدين أنز، صاحب دمشق، وهو الذي كان إليه احلكم فيها، . وفيها زلزلت األرض زلزلة شديدة
  .وإليه ينسب قصري معني الدين الذي يف الغور

خر، وكان قبل ذلك صاحب وفيها توىل أبو املظفر حيىي بن هبرية وزارة اخلليفة املقتفي، يوم األربعاء، رابع ربيع اآل



وفيها تويف القاضي ناصح الدين األرجاين، وأرجان من أعمال تستر، وتوىل املذكور قضاء تستر، . ديوان الزمام
  :وامسه أمحد بن حممد بن احلسني، وله الشعر الفائق، فمن ذلك قوله

  أخاً ثقة عند اعتراض الشدائد... وملا بلوت الناس أطلب عندهم 
  وناديت يف األحياء هل من مساعد... رخاء وشدة  تطلعت يف حايل

  ومل أر فيما سرين غري حاسد... فلم أر فيما ساءين غري شامت 
  وأوردمتا قليب أمر املوارد... متتعتما يا ناظري بنظرة 

  من البغي سعي اثنني يف قتل واحد... أعيين كفا عن فؤادي فإنه 
عياض السبيت، ومولده هبا يف سنة ست وسبعني وأربعمائة أحد وفيها تويف مبراكش، القاضي عياض بن موسى بن 

. اإلمجال يف شرح كتاب مسلم: األئمة احلفاظ الفقهاء احملدثني األدباء، وتكيفه وأشعاره شاهدة بذلك، ومن تصانيفه
  .ومشارق األنوار يف تفسري غريب احلديث

رم، أخذت العرب مجيع احلجاج بني مكة مث دخلت سنة مخس وأربعني ومخسمائة يف هذه السنة رابع عشر احمل
وفيها سار نور . واملدينة، ذكر أن اسم ذلك املكان الغرايب، فهلك أكثرهم، ومل يصل منهم إىل البالد إال القليل

الدين حممود بن زنكي إىل أفامية، وحصر قلعتها وتسلمها من الفرنج، وحصنها بالرجال والذخائر، وكان قد اجتمع 
  .لريحلوه عنها، فملكها قبل وصوهلم، فلما بلغهم فتحها تفرقواالفرنج وساروا 

. وفيها سار األذفونش صاحب طليطلة جبموع الفرنج إىل قرطبة وحصرها ثالث أشهر، مث رحل عنها ومل ميلكها
  .وفيها مات األمري علي بن دبيس بن صدقة صاحب احللة

  .مث دخلت سنة ست وأربعني ومخسمائة
وسلني مث أسر جوسلني كان جوسلني من أعظم فرسان الفرنج، قد مجع بني الشجاعة وجودة هزمية نور الدين بن ج

الرأي، وكان نور الدين قد عزم على قصد بالده، فجمع جوسلني الفرنج، فأكثر، وسار حنو نور الدين، والتقوا، 
ه سالح نور الدين، فأرسله فاهنزم املسلمون، وقتل وأسر منهم مجع كثري، وكان من مجلة من أسر، السالح دار، ومع

هذا سالح زوج ابنتك، وسآتيك بعده مبا هو : جوسلني إىل مسعود بن قليج أرسالن، صاحب قونية، وأقسرا، وقال
أعظم منه، فعظم ذلك على نور الدين، وهجر املالذ، وفكر يف أمر جوسلني، ومجع التركمان وبذل هلم الوعود إن 

فق أن جوسلني طلع إىل الصيد، فكبسه التركمان وأمسكوه، فبذل هلم ماالً ظفروا به، إما بإمساك أو بقتل، فات
فأجابوه إىل إطالقه، فسار بعض التركمان وأعلم أبا بكر ابن الداية نائب نور الدين حبلب، فأرسل عسكراً كبسوا 

توح، وأصيبت وكان أسر جوسلني من أعظم الف. التركمان الذين عندهم جوسلني، وأحضروه إىل نور الدين أسرياً
النصرانية كافة بأسره، وملا أسر سار نور الدين إىل بالد جوسلني وقالعه، فملكها، وهي تل باشر، وعني تاب، 

وذلوك، وعزاز، وتل خالد، وقورس، والرواندان، وبرج الرصاص، وحصن الباره، وكفر سود، وكفر الثا، 
دين كلما فتح منه موضعاً حصنه مبا حيتاج إليه من وكان نور ال. يف مدة يسرية. ومرعش، وهنر اجلوز، وغري ذلك

  .الرجال والذخائر
مث دخلت سنة سبع وأربعني ومخسمائة من الكامل يف هذه السنة سار عبد املؤمن بن علي إىل جباية وملكها، وملك 

املذكور مولعاً مجيع ممالك بين محاد، وأخذها من صاحبها حيىي بن العزيز بن محاد، آخر ملوك بين محاد، وكان حيىي 
بالصيد واللهو، ال ينظر يف شيء من أمور مملكته، وملا هزم عبد املؤمن عسكر حيىي، هرب حيىي وحتصن بقلعة 

قسطنطينية من بالد جباية، مث نزل حيىي إىل عبد املؤمن باألمان فأمنه، وأرسله إىل بالد املغرب، وأقام هبا، وأجرى عبد 



أن مسري عبد املؤمن وملكة تونس وإفريقية إمنا كان يف سنة : كر يف تاريخ القريوانوقد ذ. املؤمن عليه شيئاً كثرياً
  .أربع ومخسني ومخسمائة
  وفاة السلطان مسعود

  :بن حممد بن ملكشاه وملك ملكشاه وحممد، ابين حممود

كشاه ويف هذه السنة، وقيل يف أواخر سنة ست وأربعني، يف أول رجب، تويف السلطان مسعود بن حممد بن مل
هبمدان، ومولده سنة اثنتني ومخسمائة، يف ذي القعدة، ومات معه سعادة البيت السلجوقي، فلم يقم هلم بعده راية 

  .يعتد هبا، وكان حسن األخالق، كثري املزاح واالنبساط مع الناس، كرمياً، عفيفاً عن أموال الرعايا
يف السلطنة وخطب له، وكان املتغلب على اململكة وملا مات عهد بامللك إىل ابن أخيه ملكشاه بن حممود، فقعد 

أمرياً يقال له خاص بك، وأصله صيب تركماين اتصل خبدمة السلطان مسعود، فتقدم على سائر أمرائه، مث إن خاص 
بك املذكور، قبض على السلطان ملكشاه بن حممود وسجنه، وأرسل إىل أخيه حممد ابن حممود وهو خبورستان، 

لطنة، وجلس على السرير، وكان قصد خاص بك، أن ميسكه وخيطب لنفسه بالسلطنة، فبدره فأحضره وتوىل الس
  .السلطان حممد يف ثاين يوم وصوله، فقتل خاص بك وقتل معه زنكي اجلاندار، وألقى برأسيهما، فتفرق أصحاهبما

ها وقاتلهم أشد قتال فتح دلوك يف هذه السنة مجعت الفرنج وساروا إىل نور الدين، وهو حماصر دلوك، فرحل عن
  :الناس، واهنزمت الفرنج، وقتل وأسر كثري منهم، مث عاد نور الدين إىل دلوك فملكها ومما مدح به يف ذلك

  فتوح النيب وأعصارها... أعدت بعصرك هذا اجلديد 
  بزحف تسور أسوارها... ويف تل باشر باشرهتم 

  سددت فصدقت أخبارها... وإن دالكتهم دلوك فقد 

. أول من اشتهر من امللوك الغورية، أوالد احلسني: داء ظهور امللوك الغورية وانقراض دولة آل سبكتكتنيذكر ابت
وأوهلم حممد بن احلسني، وكان قد صاهر هبرام شاه بن مسعود، صاحب غزنة، من آل سبكتكني، وسار حممد بن 

فتوىل بعده يف ملك . سكه هبرام شاه وقتلهاحلسني املذكور إىل غزنة، تظهر الطاعة لبهرام شاه، ويبطن الغدر، فأم
الغورية أخوه سودي بن احلسني، وسار إىل غزنة طالباً بثأر أخيه، وجرى القتال بينه وبني هبرام شاه، فظفر هبرام شاه 

  .بسودي وقتله أيضاً، واهنزم عسكره
ا صاحبها هبرام شاه، واستوىل مث ملك بعدمها أخومها عالء الدين احلسني بن احلسني، وسار إىل غزنة، فاهنزم عنه

عالء الدين احلسني على غزنة، وأقام فيها أخاه سيف الدين سام بن احلسني، وعاد عالء الدين احلسني بن احلسني 
إىل الغور فكاتب أهل غزنة هبرام شاه، فسار إليهم واقتتل مع سيف الدين الغوري، فانتصر هبرام شاه وظفر بسيف 

مث تويف هبرام شاه وملك بعده ابنه خسروشاه، وجتهز عالء الدين . هبرام شاه يف ملك غزنةالدين سام فقتله، واستقر 
احلسني ملك الغورية وسار إىل غزنة، يف سنة مخسني ومخسمائة، فلما قرب منها فارقها صاحبها خسروشاه بن هبرام 

أيام، وتلقب عالء الدين بالسلطان شاه، وسار إىل هلاوور وملك عالء الدين احلسني بن احلسني غزنة وهنبها ثالثة 
  .املعظم، ومحل اجلتر على عادة السالطني السلجوقية

وأقام احلسني على ذلك مدة، واستعمل على غزنة ابين أخبه، ومها غياث الدين حممد بن سام، وأخوه شهاب الدين 
مهما وأسراه، وملا أسراه مث جرى بينهما وبني عمهما عالء الدين احلسني حرب، انتصر فيه على ع. حممد بن سام

أطلقاه وأجلساه على التخت، ووقفا يف خدمته، واستمر عمهما يف السلطنة، وزوج غياث الدين بابنته، وجعله ويل 



  .عهده، وبقي كذلك إىل أن مات عالء الدين احلسني بن احلسني، يف سنة ست ومخسني ومخسمائة، على ما نذكره
ن احلسني، وخطب لنفسه يف الغور وغزنة بامللك، مث استوىل الغز على وملك بعده غياث الدين حممد بن سام ب

غزنة، وملكوها منه مدة مخس عشرة سنة مث أرسل غياث الدين أخاه شهاب الدين إىل غزنة، فسار إليها وهزم الغز، 
، وقصد وقتل منهم خلقاً كثرياً، واستوىل على غزنة وما جاورها من البالد، مثل كرمان وشنوران وماه السند

هلاوور، وهبا يومئذ خسرو شاه بن هبرام شاه السبكتكيين، فملكها شهاب الدين يف سنة تسع وسبعني ومخسمائة، 
بعد حصار، وأعطى خسروشاه األمان، وحلف له، فحضر خسروشاه عند شهاب الدين بن سام املذكور، فأكرمه 

ين بن سام ذلك، أرسل إىل أخيه شهاب الدين شهاب الدين، وأقام خسروشاه على ذلك شهرين، وملا بلغ غياث الد
أنا ما أعرف أخاك وال سلمت نفسي إال : يطلب منه خسروشاه، فأمره شهاب الدين بالتوجه، فقال خسروشاه

إليك، فطيب شهاب الدين خاطره، وأرسله وأرسل أيضاً ابن خسروشاه مع أبيه إىل غياث الدين، وأرسل معهما 
القالع، وكان . ا إىل الغور، مل جيتمع هبما غياث الدين، بل أمر هبما فرفعا إىل بعضعسكراً حيفظوهنما، فلما وصلو

آخر العهد هبما، وخسروشاه املذكور هو ابن هبرام شاه بن مسعود بن إبراهيم بن مسعود بن حممود بن سبكتكني، 
  .وهو آخر ملوك آل سبكتكني

ئيت سنة وثالث عشرة سنة تقريباً، فيكون انقراض وكان ابتداء دولتهم سنة ست وستني وثالمثائة، وملكوا ما
وقدمنا ذلك لتتصل أخبارهم، وكان ملوكهم من أحسن امللوك سرية، وقيل . دولتهم يف سنة مثان وسبعني ومخسمائة

وملا استقر . إن خسروشاه تويف يف امللك، وملك بعده ابنه ملكشاه على ما نشري إليه يف مواضعه، إن شاء اهللا تعاىل
لغورية بلهاوور، واتسعت مملكتهم وكثرت عساكرهم، كتب غياث الدين إىل أخيه شهاب الدين بإقامة ملك ا

  .قسيم أمري املؤمنني. معني اإلسالم: اخلطبة له بالسلطنة، وتلقب بألقاب منها
وملا استقر ذلك، سار شهاب الدين إىل أخيه غياث الدين، واجتمعا وسار إىل خراسان، وقصدا مدينة هراة 

مث سار ومعه شهاب الدين يف عساكرمها إىل بوشنج، فملكها مث عاد إىل . حصراها، وتسلمها غياث الدين باألمان
  .باذغيس، وكالني، وبيوار، فملكها

و

مث رجع غياث الدين إىل بلدة فريوزكوه، ورجع أخوه شهاب الدين إىل غزنة، وملا استقر شهاب الدين بغزنة، قصد 
مث عاد إىل غزنة، مث قصد اهلند، فذلل صعاهبا، وتيسر له فتح الكثري من بالدهم ودوخ . جربالد اهلند وفتح مدينة آ

ملوكهم، وبلغ منهم ما مل يبلغ أحد من ملوك املسلمني، وملا كثر فتوحه يف اهلند، اجتمعت اهلنود مع ملوكهم يف 
وجرح شهاب الدين، وبقي بني  خلق كثري، والتقوا مع شهاب الدين، وجرى بينهم قتال عظيم، فاهنزم املسلمون

مث اجتمعت عليه أصحابه ومحلوه إىل مدينة آجر، واجتمعت عليه عساكره، وأقام شهاب الدين يف آجر حىت . القتلى
مث اجتمعت اهلنود، وتنازل اجلمعان، وبينهما هنر، فكبس عساكر املسلمني اهلنود، . آتاه املدد من أخيه غياث الدين

تل املسلمون من اهلنود ما يفوق احلصر، وقتلت ملكتهم، ومتكن شهاب الدين بعد هذه ومتت اهلزمية عليهم، وق
الوقعة من بالد اهلند، وأقطع مملوكه قطب الدين أيبك مدينة دهلي، وهي من كراسي ممالك اهلند، فأرسل أيبك 

  .حىت قاربوا جهة الصنيعسكراً مع مقدم يقال له حممد بن خبتيار، فملكوا من اهلند مواضع ما وصلها مسلم قبله، 
ذكر وفاة صاحب ماردين يف هذه السنة تويف حسام الدين مترتاش بن أيلغازي، صاحب ماردين وميافارقني، وكانت 
واليته نيفاً وثالثني سنة، ألنه ويل بعد موت أبيه يف سنة ست عشرة ومخسمائة حسبما تقدم ذكره، وتوىل بعده ابنه 

  .يلغازي بن أرتقجنم الدين البلي بن مترتاش بن أ
  .مث دخلت سنة مثان وأربعني ومخسمائة



  ذكر أخبار الغز
  :وهزمية السلطان سنجر منهم، وأسره

يف هذه السنة يف احملرم، اهنزم السلطان سنجر من األتراك الغز، وهم طائفة من الترك، وكانوا مبا وراء النهر، فلما 
اراً، وكان من أسلم منهم وخالط املسلمني، يصري ترمجاناً ملكه اخلطا، أخرجوهم منه، فقصدوا خراسان، وكانوا كف

بني الفريقني، حىت صار من أسلم منهم قيل عنه إنه صار ترمجاناً، مث قيل تركماناً بالكاف العجمية، ومجع على 
 عن تراكمني، مث أسلم الغز مجيعهم، فقيل هلم تراكمني، وملا قدموا إىل خراسان أقاموا بنواحي بلخ مدة طويلة، مث

لألمري قماج مقطع بلخ، أن خيرجهم من بالده، فامتنعوا، فسار قماج إليهم يف عشرة آالف فارس، فحضر إليه 
كرباء الغز، وسألوه أن يكف عنهم ويتركهم يف مراعيهم، ويعطوه عن كل بيت مائيت درهم، فلم جيبهم إىل ذلك، 

ماج وتبعه الغز يقتلون ويأسرون، مث عاثوا يف البالد، وأصر على إخراجهم أو قتاهلم، فاجتمعوا واقتتلوا، فاهنزم ق
فاسترقوا النساء، واألطفال، وخربوا املدارس، وقتلوا الفقهاء، وعملوا كل عظيمة، ووصل قماج إىل السلطان 

سنجر منهزماً، وأعلمه باحلال، فجمع سنجر عساكره وسار إليهم يف مائة ألف فارس، فأرسل الغز يعتذرون إليه مما 
فلم جيبهم وقصدهم، ووقعت بينهم حرب شديدة، فاهنزمت عساكر منهم، وبذلوا له بذالً كثرياً ليكف عنهم، وقع 

سنجر، وتبعه الغز يقتلون فيهم ويأسرون، فقتل عالء الدين قماج، وأسر السلطان سنجر، وأسر معه مجاعة من 
دك حنن عبي: وأما سنجر فلما أسروه اجتمع أمراء الغز وأقبلوا األرض بني يديه وقالوا له. األمراء، فضربوا أعناقهم

  .وبقي معهم كذلك شهرين أو ثالث. ال خنرج عن طاعتك
: ودخلوا معه إىل مرو، وهي كرسي ملك خراسان، فطلبها منه خبتيار إقطاعاً، وهو من أكرب أمراء الغز، فقال سنجر
هذه دار امللك وال جيوز أن تكون إقطاعاً ألحد، فضحكوا منه، وحبق له خبتيار بفمه، فلما رأى سنجر ذلك، نزل 

ن سرير امللك ودخل خانقاه مرو وتاب من امللك، واستوىل الغز على البالد، فنهبوا نيسابور، وقتلوا الكبار ع
والصغار، وقتلوا القضاة والعلماء والصلحاء، الذين بتلك البالد، فقتل احلسني بن حممد األرسانيدي، والقاضي علي 

فعي، الذي مل يكن يف زمانه مثله، وكان رحلة الناس من بن مسعود، والشيخ حمي الدين حممد بن حيىي، الفقيه الشا
الشرق والغرب، وغريهم من األئمة والفضالء، ومل يسلم شيء من خراسان من النهب غري هراة، ودهستان، 

  .حلصانتهما
وملا كان من هزمية سنجر وأسره ما كان، اجتمع عسكره على مملوك لسنجر يقال له أي به، ولقبه املؤيد، واستوىل 
املؤيد على نيسابور، وطوس، ونسا، وأبيورد، وشهرستان، والدامغان، وأزاح الغز عنها، وأحسن السرية يف الناس، 

وكذلك استوىل يف السنة املذكورة على الري مملوك لسنجر يقال له إينانج، وهادى امللوك واستقر قدمه وعظم 
  .شأنه

  ذكر غري ذلك من احلوادث

قتله ربيبه عباس بن أيب الفتوح الصنهاجي، بإشارة أسامة . السالر، وزير الظافر العلوييف هذه السنة قتل العادل بن 
بن منقذ، وكان العادل قد تزوج بأم عباس املذكور، وأحسن تربية عباس، فجازاه بأن قتله وويل مكانه، وكانت 

شديد، انتصر فيها عبد وفيها كان بني عبد املؤمن ملك الغرب، وبني العرب، حرب . الوزارة يف مصر ملن غلب
وفيها مات رجار الفرجني ملك صقلية باخلوانيق، وكان عمره قريب مثانني سنة، وملكه حنو عشرين سنة، . املؤمن

  .وملك بعده ابنه غليامل



وفيها يف رجب تويف بغزنة هبرام شاه بن مسعود بن إبراهيم السبكتكيين، صاحب غزنة، وقام بامللك بعده ولده نظام 
روشاه، وكانت مدة ملك هبرام شاه حنو ست وثالثني سنة، وذلك من حني قتل أخاه أرسالن شاه بن الدين خس

مسعود، يف سنة اثنيت عشرة ومخسمائة، وكان ابتداء واليته من حني اهنزم أخوه قبل ذلك، يف سنة مثان ومخسمائة 
  .حسبما تقدم ذكره، يف السنة املذكورة، وكان هبرام شاه حسن السرية

ملك الفرنج مدينة عسقالن، وكانت خللفاء مصر، والوزراء جيهزون إليها فلما كانت هذه السنة، قتل العادل  وفيها
  .بن السالر، واختلفت األهواء يف مصر، فتمكن الفرنج من عسقالن وحاصروها وملكوها

  .وفيها وصلت مراكب من صقلية، فنهبوا مدينة تنيس بالديار املصرية
حممد بن عبد الكرمي بن أمحد الشهرستاين املتكلم على مذهب األشعري، وكان إماماً يف علم  وفيها تويف أبو الفتح

هناية اإلقدام يف علم الكالم، وامللل والنحل، واملناهج، وتلخيص األقسام : الكالم والفقه، وله عدة مصنفات منها
وتويف هبا، . تني وأربعمائة بشهرستانودخل بغداد سنة عشر ومخسمائة، وكانت والدته سنة سبع وس. ملذاهب األنام

األوىل شهرستان خراسان، بني نيسابور وخوارزم، عند أول الرمل املتصل بناحية : وشهرستان اسم لثالث مدن
والثانية شهرستان بأرض . خوارزم، وهي اليت منها حممد الشهرستاين املذكور، وبناها عبد اهللا بن طاهر أمري خراسان

ة جي بأصفهان، يقال هلا شهرستان، وبينها وبني اليهودية مدينة أصفهان حنو ميل، ومعىن هذه والثالثة مدين. فارس
  .الكلمة مدينة الناحية بالعجمي، ألن شهر اسم املدينة راستان الناحية

  .مث دخلت سنة تسع وأربعني ومخسمائة
  قتل الظافر ووالية ابنه الفائز

أبو منصور إمساعيل ابن احلافظ لدين اهللا عبد اجمليد العلوي، قتله وزيره يف هذه السنة يف احملرم، قتل الظافر باهللا 
عباس الصنهاجي، وسببه أنه كان لعباس ولد حسن الصورة، يقال له نصر، فأحبه الظافر وما بقي يفارقه، وكان قد 

فقتله وتوىل مكانه،  قدم من الشام مؤيد الدولة أسامة بن منقذ الكناين، يف وزارة العدل، فحسن لعباس قتل العادل،
ما هو؟ : كيف تعرب على ما أمسع من قبيح القول؟ فقال له عباس: مث حسن لعباس أيضاً قتل الظافر، فإنه قال له

فأنف عباس، وأمر ابنه نصراً، فدعا الظافر إىل بيته وقتاله، . إن الناس يقولون إن الظافر يفعل بابنك نصر: فقال
 فحضر إىل القصر وأعلمهم بقتل الظافر، مث حضر عباس إىل القصر وطلب وقتال كل من معه، وسلم خادم صغري

أنتم قد قتلتموه، فأحضر أخوين للظافر يقال هلما : االجتماع بالظافر، وطلبه من أهل القصر، فلم جيدوه، فقال
ر إمساعيل ثاين مث أحضر الفائز بنصر اهللا أبا القاسم عيسى بن الظاف. يوسف وجربيل، وقتلهما عباس املذكور أيضاً

يوم قتل أبوه، وله من العمر ثالث سنني، فحمله عباس على كتفه وأجلسه على سرير امللك، وبايع له الناس، وأخذ 
عباس من القصر من األموال واجلواهر النفيسة شيئاً كثرياً، وملا فعل عباس ذلك، اختلفت عليه الكلمة، وثارت 

منية ابن خصيب، والياً عليها، فأرسل إليه أهل القصر من النساء اجلند والسودان، وكان طالئع بن رزيك يف 
واخلدم يستغيثون به، وكان فيه شهامة، فجمع مجعه وقصد عباساً، فهرب عباس إىل حنو الشام مبا معه من األموال 

ا ما كان والتحف اليت ال يوجد مثلها، وملا كان يف أثناء الطريق، خرجت الفرنج على عباس املذكور فقتلوه وأخذو
معه، وأسروا ابنه نصراً وكان قد استقر طالئع بن رزيك بعد هرب عباس يف الوزارة، ولقب امللك الصاحل، فأرسل 
الصاحل بن رزيك إىل الفرنج، وبذل هلم ماالً، وأخذ منهم نصر بن عباس وأحضره إىل مصر، وأدخل القصر، فقتل 

ن مع عباس، فلما قتل عباس هرب أسامة وجنا إىل الشام، وملا وصلب على باب زويلة، وأما أسامة ابن منقذ فإنه كا
  .استقر أمر الصاحل بن رزيك، وقع يف األعيان بالديار املصرية، فأبادهم بالقتل واهلروب إىل البالد البعيدة



ذكر حصر تكريت يف هذه السنة سار املقتفي ألمر اهللا اخلليفة، بعساكر بغداد، وحصر تكريت وأقام عليها عدة 
  .جمانيق، مث رحل عنها ومل يظفر هبا

ملك نور الدين حممود بن زنكي دمشق وأخذها من صاحبها جمري الدين أبق بن حممد بن توري بن طغتكني، كان 
الفرنج قد تغلبوا بتلك الناحية بعد ملكهم مدينة عسقالن، حىت أهنم استعرضوا كل مملوك وجارية بدمشق من 

أراد منهم اخلروج من دمشق واللحوق بوطنه، شاء صاحبه أو أىب، فخشي نور النصارى، وأطلقوا قهراً كل من 
الدين أن ميلكوا دمشق، فكاتب أهل دمشق واستماهلم يف الباطن، مث سار إليها وحصرها، ففتح له باب الشرقي 

جمري الدين  فدخل منه، وملك املدينة، وحصر جمري الدين يف القلعة، وبذل له إقطاعاً من مجلته مدينة محص، فسلم
القلعة إىل نور الدين، وسار إىل محص، فلم يعطه إياها نور الدين وأعطاه عوضها بالس، فلم يرضها جمري الدين وسار 

  .عنها إىل العراق، وأقام ببغداد، وابتىن داراً بقرب النظامية، وسكنها حىت مات هبا
  .ا من الفرنجويف هذه السنة واليت بعدها، ملك نور الدين قلعة تل باشر وأخذه

مث دخلت سنة مخسني ومخسمائة يف هذه السنة سار اخلليفة املقتفي إىل دقوقا فحصرها، وبلغه حركة عسكر املوصل 
وفيها هجم الغز تيسابور بالسيف، وقيل كان معهم السلطان سنجر معتقالً، وله . إليه، فرحل عنها ومل يبلغ غرضاً

ا قدم إليه الطعام يدخر منه ما يأكله وقتاً آخر، خوفاً من انقطاعه عنه، اسم السلطنة ولكن ال يلتفت إليه، وكان إذ
  .لتقصريهم يف حقه

مث يف دخلت سنة إحدى ومخسني ومخسمائة يف هذه السنة ثارت أهل بالد إفريقية على من هبا من الفرنج، فقتلوهم، 
  .عدا املهدية وسوسة وسار عسكر عبد املؤمن فملك بونة، وخرجت مجيع إفريقية عن حكم الفرنج، ما

وفيها قبض زين الدين علي كوجك نائب قطب الدين مودود بن زنكي بن أقسنقر، صاحب املوصل، على امللك 
سليمان شاه ابن السلطان حممد بن ملكشاه السلجوقي، وكان سليمان املذكور قد قدم إىل بغداد، وخطب له 

وقلده السلطنة على عادهتم، وخرج من بغداد بعسكر اخلليفة بالسلطنة يف هذه السنة، وخلع عليه اخلليفة املقتفي، 
ليملك به بالد اجلبل، فاقتتل هو وابن عمه السلطان حممد بن حممود بن حممد بن ملكشاه، فاهنزم سليمان شاه، 

وسار يريد بغداد على شهرزور، فخرج إليه علي كوجك بعسكر املوصل، فأسره وحبسه بقلعة املوصل، مكرماً، إىل 
  .كان منه ما نذكره يف سنة مخس ومخسنيأن 

ذكر وفاة خوارزم شاه يف هذه السنة، تاسع مجادى اآلخرة، تويف خوارزم شاه أطسز بن حممد بن أنوش تكني، وكان 
قد أصابه فاجل، فاستعمل أدوية شديدة احلرارة، فاشتد مرضه وتويف، وكانت والدته يف رجب سنة تسعني وأربعمائة، 

  .وملا تويف ملك بعده ابنه أرسالن بن أطسز وكان حسن السرية،
ذكر وفاة ملك الروم ويف هذه السنة تويف امللك مسعود بن قليج أرسالن بن سليمان بن قطلومش بن أرسالن بن 

سلجوق، صاحب قونية وغريها من بالد الروم، وملا تويف ملك بعده ابنه قليج أرسالن بن مسعود بن قليج أرسالن 
  .املذكور

. السلطان سنجر من أسر الغز يف هذه السنة يف رمضان، هرب السلطان سنجر بن ملكشاه من أسر الغزذكر هرب 
وسار إىل قلعة ترمذ، مث سار من ترمذ إىل جيحون، ووصل إىل دار ملكه مبرو يف رمضان من هذه السنة، فكانت 

  .ني ومخسمائةمدة أسره من سادس مجادى األوىل سنة مثان وأربعني إىل رمضان سنة إحدى ومخس
ذكر غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة بايع عبد املؤمن لولده حممد بوالية العهد بعده، وكانت والية العهد أليب 

حفص عمر، وكان من أصحاب ابن تومرت، وهو من أكرب املوحدين، فأجاب إىل خلع نفسه والبيعة البن عبد 



  .املؤمن
الد، فاستعمل ابنه عبد اهللا على جباية وأعماهلا، وابنه عمر على تلمسان وفيها استعمل عبد املؤمن أوالده على الب

  .وأعماهلا، وابنه علياً على فارس وأعماهلا، وابنه أبا سعيد على سبتة واجلزيرة اخلضراء ومالقة، وكذلك غريهم
داد، وحصرها، ويف هذه السنة سار امللك حممد ابن السلطان حممود السلجوقي، من مهذان بعساكر كثرية إىل بغ

وجرى بينهم قتال، وحصن اخلليفة املقتفي دار اخلالفة، واعتد للحصار، واشتد األمر على أهل بغداد، وبينما امللك 
حممد على ذلك، إذ وصل إليه اخلرب، أن أخاه ملكشاه ابن السلطان حممود، والدكز صاحب بالد أران، ومعه امللك 

الدكز مزوجاً بأم أرسالن املذكور، قد دخلوا إىل مهذان، فرحل امللك أرسالن ابن امللك طغريل بن حممد، وكان 
  .حممد عن بغداد وسار حنوهم، يف الرابع والعشرين من ربيع األول سنة اثنني ومخسني ومخسمائة

وفيها احترقت بغداد، فاحترق درب فراشا، ودرب الدواب، ودرب اللبان، وخرابة ابن جردة، والظفرية، 
  .ر اخلالفة، وباب األدج، وسوق السلطان، وغري ذلكواخلاتونية، ودا

  .وفيها تويف أبو احلسن بن اخلل، شيخ الشافعية يف بغداد، وهو من أصحاب الشاشي، ومجع بني العلم والعمل
. وتويف ابن اآلمدي الشاعر، وهو من أهل النيل، يف طبقة الغزي واألرجاين، وكان عمره قد زاد على تسعني سنة

وفيها تويف الوأواء احلليب، الشاعر . فر بن محاد، صاحب البطيحة، قتل يف احلمام، وتوىل بعده ابنهوفيها قتل مظ
  .املشهور

  .وفيها تويف احلكيم أبو جعفر بن حممد البخاري، بإسفرائني، وكان عاملاً بعلوم الفلسفة
  .مث دخلت سنة اثنتني ومخسني ومخسمائة

  ذكر الزالزل بالشام
  :حاب شيزر إىل أن ملك نور الدين شيزروأخبار بين منقذ أص

يف هذه السنة يف رجب، كان بالشام زالزل قوية، فخربت هبا محاة وشيزر ومحص وحصن األكراد وطرابلس 
وأنطاكية، وغريها من البالد اجملاورة هلا، حىت وقعت األسوار والقالع، فقام نور الدين حممود بن زنكي يف ذلك 

داركها بالعمارة، وإغارته على الفرنج ليشغلهم عن قصد البالد، هلك حتت اهلدم ما ال الوقت، املقام املرضي، من ت
حيصى، ويكفي أن معلم كتاب كان مبدينة محاة، فارق املكتب، وجاءت الزلزلة، فسقط املكتب على الصبيان 

الزلزلة، ومات بنو فلم حيضر أحد يسأل عن صيب كان له هناك، وملا خربت قلعة شيزر هبذه : مجيعهم، قال املعلم
منقذ حتت الردم سار امللك العادل نور الدين حممود بن زنكي إىل شيزر، وملكها يوم الثالثاء، ثالث مجادى األوىل، 
من سنة ثالث ومخسني ومخسمائة، واستوىل على كل من فيها لبين منقذ، سلمها إىل جمد الدين أيب بكر ابن الداية، 

 تزل لبين منقذ، يتوارثوهنا من أيام صاحل بن مرداس صاحب حلب، وليس األمر وقد ذكر ابن األثري، أن شيزر مل
كذلك، فإن صاحل املذكور، كانت وفاته يف سنة عشرين وأربعمائة، وملك بين منقذ لشيزر، كان يف سنة أربع 

بار بين منقذ وسبعني وأربعمائة، فيكون ملكهم لشيزر بعد وفاة صاحل بن مرداس بأربع ومخسني سنة، وحنن نورد أخ
ويف سنة مثان : حمققة حسبما نقلناها من تاريخ مؤيد الدولة سامة ابن مرشد، وكان املذكور أفضل بين منقذ، قال

وستني وأربعمائة، بدأ جدي سديد امللك أبو احلسن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناين بعمارة حصن اجلسر، 
ور يف زماننا جبسر ابن منقذ، وموضع احلصن اليوم تل خال أقول ويعرف اجلسر املذك -. وحصر به حصن شيزر

وكان يف شيزر وال للروم، : رجعنا إىل كالم ابن منقذ قال -من العمارة، وهو غريب شيزر، على مسافة قريبة منها 
امسه دمتري، فلما طالت املضايقة لدمتري املذكور، راسل جدي، هو ومن عنده من الروم، يف تسليم حصن شيزر 



ه، باقتراحات اقترحوها عليه، منها مال يدفعه إىل دمتري املذكور، ومنها إبقاء أمالك األسقف الذي هبا عليه، فإنه إلي
استمر مقيماً حتت يد جدي حىت مات بشيزر، ومنها أن القنطارية، وهم رجالة الروم، ُيسلّفهم ديواهنم لثالث سنني، 

م األحد، يف رجب، سنة أربع وسبعني وأربعمائة، واستمر فسلم إليهم جدي ما التمسوه، وتسلم حصن شيزر يو
سديد امللك علي بن مقلد املذكور مالكها إىل أن تويف فيها، يف سادس احملرم سنة تسع وسبعني وأربعمائة، وتوىل 

وتوىل بعده أخره أبو العساكر . بعده ولده أبو املرهف نصر بن علي إىل أن تويف، سنة إحدى وتسعني وأربعمائة
طان بن علي إىل أن تويف فيها، وتوىل ولده حممد بن سلطان إىل أن مات حتت الردم، هو وثالثة أوالده بالزلزلة، سل

  .يف هذه السنة املذكورة، أعين سنة اثنتني ومخسني ومخسمائة، يف يوم االثنني ثالث رجب
  .انتهى ما نقلناه من تاريخ ابن منقذ، ولنرجع إىل كالم ابن األثري

انتهى ملك شيزر إىل نصر بن علي بن نصر بن منقذ، استمر فيها إىل أن مات سنة إحدى وتسعني  فلما: قال
واهللا ال وليته، : وأربعمائة، فلما حضره املوت، استخلف أخاه مرشد بن علي على حصن شيزر، فقال مرشد

تنع مرشد من الوالية، والّها وألخرجن من الدنيا كما دخلتها، ومرشد هو والد مؤيد الدولة أسامة بن منقذ، فلما ام
نصر، أخاه الصغري سلطان بن علي، واستمر مرشد مع أخيه سلطان على أمجل صحبة مدة من الزمان، وكان ملرشد 
عدة أوالد جنباً، ومل يكن لسلطان ولد، مث جاء لسلطان األوالد، فخشي على أوالده من أوالد أخيه مرشد، وسعى 

 كل منهما على صاحبه، فكتب سلطان إىل أخيه مرشد أبياتاً يعتبه، وكان مرشد املفسدون بني مرشد وسلطان، فتغري
  :عاملاً باألدب والشعر، فأجابه مرشد بقصيدة طويلة منها

  فيا عجبا من ظامل جاء شاكيا... شكت هجرنا والذنب يف ذاك ذنبها 
  عصيت عذوالً يف هواها وواشيا... وطاوعت الواشني يف وطال ما 

  وهيهات أن أمسى هلا الدهر قانيا... اجلمال إىل القلى  ومال هبا تيه
  :ومنها

  مجعت املعايل فيه يل واملعانيا... وملا أتاين من قريظك جوهر 
  توىل برغمي حني وىل شبابيا... وكنت هجرت الشعر حيناً ألنه 

  :ومنها
  وحيفظ عهدي فيهم وذماميا... وقلت أخي يرعى بّين وأسريت 

  وثلم مين صارماً كان ماضيا... دهر صعديت فمالك ملا أن حىن ال

  وقرُبك منهم جفوةً وتنائيا... تنكرت حىت صار برَُّك قسوة 
  وال غريت هذي السنون وداديا... على أنين ما حلت عما عهدته 

وكان األمر بني مرشد وأخيه سلطان فيه متاسك، إىل أن تويف مرشد، سنة إحدى وثالثني ومخسمائة، فأظهر سلطان 
غري على أوالد أخيه مرشد املذكور، وجاهرهم بالعداوة، ففارقوا شيزر، وقصد أكثرهم نور الدين حممود بن الت

زنكي، وشكوا إليه من عمهم سلطان، فغاظه ذلك، ومل ميكنه قصده الشتغاله جبهاد الفرنج، وبقي سلطان كذلك إىل 
  .أن تويف، وويل بعده أوالده

لزلزلة، مل ينج من بين منقذ الذين كانوا هبا أحد، فإن صاحبها منهم كان قد خنت فلما خربت القلعة يف هذه السنة با
ولده، وعمل دعوة للناس، وأحضر مجيع بين منقذ يف داره، فجاءت الزلزلة، فسقطت الدار والقلعة عليهم، فهلكوا 

جاءت الزلزلة  عن آخرهم، وكان لصاحب شيزر بن منقذ املذكور حصان حيبه، وال يزال على باب داره، فلما



وهلك بنو منقذ حتت اهلدم، سلم منهم واحد، وهرب يطلب باب الدار، فلما خرج من الباب رفسه احلصان 
  .املذكور فقتله، وتسلم نور الدين القلعة واملدينة

ذكر وفاة السلطان سنجر يف هذه السنة يف ربيع األول، تويف السلطان سنجر بن ملكشاه بن أىب أرسالن بن داود 
ومولده بسنجار يف رجب سنة تسع وسبعني . ميكائيل بن سلجوق، أصابه قولنج، مث إسهال، فمات منهبن 

وأربعمائة، واستوطن مدينة مرو من خراسان وقدم إىل بغداد مع أخيه السلطان حممد، واجتمع معه باخلليفة 
ني، وخطب له على أكثر منابر املستظهر، فلما مات حممد، خوطب سنجر بالسلطان، واستقام أمره، وأطاعته السالط

اإلسالم بالسلطنة، حنو أربعني سنة، وكان قبلها خياطب بامللك حنو عشرين سنة، ومل يزل أمره عالياً إىل أن أسره 
وكان مهيباً كرمياً، وكانت البالد يف زمانه . الغز، وملا خلص من أسرهم، وكاد أن يعود إليه ملكه، أدركه أجله

ته إىل بغداد، قطعت خطبته، وملا حضر سنجر املوت، استخلف على خراسان امللك حممود آمنة، وملا وصل خرب مو
  .بن حممد بن بغراخان، وهو ابن أخت سنجر، فأقام خائفاً من الغز

  :ذكر غري ذلك من احلوادث

دولة يف هذه السنة، استوىل أبو سعيد بن عبد املؤمن على غرناطة من األندلس، وأخذها من امللثمني، وانقرضت 
مث سار أبو سعيد يف جزيرة األندلس، وفتح املرية، وكانت بأيدي الفرنج مدة . امللثمني ومل يبق هلم غري جزيرة ميورقة

وفيها ملك نور الدين بعلبك، وأخذها من إنسان كان قد استوىل عليهما من أهل البضع يقال له . عشر سنني
ملك نور الدين دمشق، استوىل ضحاك املذكور على  ضحاك البقاعي، كان قد واله صاحب دمشق عليها، فلما

  .بعلبك
وفيها قلع املقتفي اخلليفة باب الكعبة، وعمل عوضه باباً مصفحاً بالفضة املذهبة، وعمل لنفسه من الباب األول 

  .تابوتاً يدفن فيه
مقدماً عند  وفيها مات حممد بن عبد اللطيف بن حممد اخلجندي، رئيس أصحاب الشافعي بأصفهان، وكان صدراً

  .السالطني
مث دخلت سنة ثالث ومخسني ومخسمائة فيها قصد ملكشاه بن السلطان حممود السلجوقي قم وقاشان وهنبهما، 
وكان أخوه السلطان حممد بن حممود، بعد رحيله عن حصار بغداد، قد مرض، فطال مرضه، فأرسل إىل أخيه 

بل ملكشاه ذلك، مث سار ملكشاه إىل خورشان واستوىل ملكشاه أن يكف عن النهب، وجيعله ويل عهده، فلم يق
  .عليها، وأخذها من صاحبها مشلة التركماين

  :ومن شعره. ويف هذه السنة تويف حيىي بن سالمة بن احلسن، مبيافارقني، احلصكفي الشاعر وكان يتشيع
  ويرى عذيل من العبث... وخليع بتُّ أعذله 

  اخلبث قال حاشاها من... قلت إن اخلمر خمبثة 
  قال طيب العيش يف الرفث... قلت فاألرفاث تتبعها 

  شرفت عن خمرج اخلبث... قلت منها القيء قال أجل 
  .وسأسلوها، فقلت مىت؟ قال عند الكون يف اجلدث مث دخلت سنة أربع ومخسني ومخسمائة

  ذكر فتح املهدية



الفرنج يوم عاشورا، سنة مخسني ومخسمائة،  يف أواخر هذه السنة، نزل عبد املؤمن على مدينة املهدية، وأخذها من
وملك مجيع إفريقية، وكان قد ملك الفرنج املهدية يف سنة ثالث وأربعني ومخسمائة، وأخذوها من صاحبها احلسن 

بن علي بن حيىي بن متيم الصنهاجي، وبقيت يف أيديهم إىل هذه السنة، ففتحه عبد املؤمن، فكان ملك الفرنج املهدية 
سنة تقريباً، وملا ملكها عبد املؤمن، أصلح أحواهلا، واستعمل عليها بعض أصحابه، وجعل معه احلسن بن  اثنيت عشرة

علي الصنهاجي، الذي كان صاحبها، وكان قد سار إىل بين محاد ملوك جباية، مث اتصل بعبد املؤمن حسبما تقدم 
 املهدية، وأعطاه هبا دوراً نفيسة وإقطاعاً، مث ذكر ذلك، فأقام عنده مكرماً إىل هذه السنة، فأعاده عبد املؤمن إىل

  .رحل عبد املؤمن عنها إىل الغرب
ذكر وفاة السلطان حممد ويف هذه السنة، وقيل يف سنة مخس ومخسني، تويف السلطان حممد بن حممود بن حممد بن 

به فمات بباب  السلجوقي، يف ذي احلجة، وهو الذي حاصر بغداد، وملا عاد عنها حلقه سل، وطال. ملكشاه
مهدان، وكان مولده يف ربيع اآلخر سنة اثنني وعشرين ومخسمائة، وكان كرمياً عاقالً، وخلف ولداً صغرياً، وملا 

أنا أعلم أن العساكر ال تطيع مثل هذا الطفل، فهو وديعة : حضره املوت، سلم ولده إىل أقسنقر األمحديلي وقال
وملا مات السلطان حممد، اختلفت األمراء، فطائفة . قر إىل بلدة مرأغافرحل به أقسن. عندك، فارحل به إىل بالدك

طلبوا ملكشاه أخاه، وطائفة طلبوا سليمان شاه بن حممد بن ملكشاه بن ألب أرسالن، الذي كان قد اعتقل يف 
وبعد موت حممد سار أخوه . املوصل، وهم األكثر، ومنهم من طلب أرسالن بن طغريل، الذي كان مع الدكز

  .كشاه إىل أصفهان فملكهامل
ذكر مرض نور الدين ويف هذه السنة مرض نور الدين بن زنكي مرضاً شديداً، أرجف مبوته، وكان بقلعة حلب، 
فجمع أخوه أمري مريان بن زنكي مجعاً وحصر قلعة حلب، وكان شريكوه حبمص، وهو من أكرب أمراء نور الدين، 

أهلكتنا، واملصلحة أن : جنم الدين أيوب، فأنكر عليه أيوب ذلك وقالفسار إىل دمشق ليستويل عليها، وهبا أخوه 
تعود إىل حلب، فإن كان نور الدين حياً، خدمته يف هذا الوقت، وإن كان قد مات، فإنا يف دمشق نفعل ما تريد من 

عن أخيه أمري  فعاد شريكوه إىل حلب جمداً، وجلس نور الدين يف شباك يراه الناس، فلما رأوه حياً تفرقوا. ملكها
مريان، واستقامت األحوال ذكر أخبار اليمن من تاريخ اليمن لعمارة ويف هذه السنة استقر يف ملك اليمن علي بن 

مهدي، وأزال ملك بين جناح، على ما قدمنا ذكره يف سنة اثنيت عشرة وأربعمائة، وعلي بن مهدي املذكور، من 
زبيد، كان أبوه مهدي املذكور، رجالً صاحلاً، ونشأ ابنه على طريقة  محري من أهل قرية يقال هلا الغربة، من سواحل

أبيه يف العزلة والتمسك بالصالح، مث حج، واجتمع بالعراقيني، وتضلع من معارفهم، مث صار علي بن مهدي املذكور 
من أحوال واعظاً، وكان فصيحاً صبيحاً حسن الصوت، عاملاً بالتفسري، غزير احملفوظات، وكان يتحدث يف شيء 

املستقبل، فيصدق، فمالت إليه القلوب، واستفحل أمره، وصار له مجوع، فقصد اجلبال وأقام هبا إىل سنة إحدى 
أيها الناس، دنا الوقت، أزف األمر، كأنكم مبا أقول : مث عاد إىل أمالكه، وكان يقول يف وعظه. وأربعني ومخسمائة

ىل حصن يقال له الشرف، وهو لبطن من خوالن، فأطاعوه ومساهم مث عاد إىل اجلبال إ. لكم وقد رأيتموه عياناً
األنصار، ومسى كل من صعد معه من هتامة، املهاجرين، وأقام على خوالن رجالً امسه سبأ، وعلى املهاجرين رجالً 

ومها  امسه التوييت، ومسى كال من الرجلني شيخ اإلسالم، وجعلهما نقيبني على الطائفتني فال خياطبه أحد غريمها،
يوصالن كالمه إىل الطائفتني، وكالم الطائفتني وحوائجهما إليه، وأخذ يغادي الغارات ويراوحها على التهامي، حىت 

  .أخلى البوادي، وقطع احلرث والقوافل



مث إنه حاصر زبيد، واستمر مقيماً عليها حىت قتل فاتك بن حممد، آخر ملوك بين جناح، قتله عبيدة، وجرى بني ابن 
عبيد فاتك حروب كثرية، وآخرها أن ابن مهدي انتصر عليهم، وملك زبيد، واستقر يف دار امللك يوم مهدي و

وبقي ابن مهدي يف امللك شهرين . اجلمعة، رابع عشر رجب من هذه السنة، أعين سنة أربع ومخسني ومخسمائة
شوال، مث ملك اليمن بعده ولده  وإحدى وعشرين يوماً، مث مات علي بن مهدي املذكور يف السنة اليت ملك فيها يف

مهدي بن علي بن مهدي، ومل يقع تاريخ وفاته، مث ملك اليمن بعده ولده عبد النيب بن مهدي، مث خرجت اململكة 
عن عبد النيب املذكور إىل أخيه عبد اهللا، مث عادت إىل عبد النيب واستقر فيها حىت سار إليه توران شاه بن أيوب من 

ني ومخسمائة، وفتح اليمن واستقر يف ملكه، وأسر عبد النيب املذكور، وهو عبد النيب بن مصر يف سنة تسع وست
مهدي بن علي بن مهدي احلمريي، وهو من ملك اليمن من بين محري، وكان مذهب علي بن مهدي التكفري 

ان حنفي باملعاصي، وقتل من خلف اعتقاده من أهل القبلة واستباحة وطء سباياهم، واسترقاق ذراريهم، وك
الفروع، وكان أصحابه يعتقدون فيه فوق ما يعتقده الناس يف األنبياء، صلوات اهللا عليهم، ومن سريته قتل من 

  .شرب ومن مسع الغناء
  .مث دخلت سنة مخس ومخسني ومخسمائة

  ذكر مسري سليمان شاه إىل مهذان
  وما كان منه إىل أن قتل

أرسالن، أرسلت األمراء وطلبوا عمه سليمان شاه بن حممد بن  مات حممد بن حممود بن حممد بن ملكشاه بن ألب
ملكشاه ليولوه السلطنة، وكان قد اعتقل يف املوصل مكرماً، فجهزه قطب الدين مودود بن زنكي، صاحب 

املوصل، بشيء كثري، وجهاز يليق بالسلطنة، وسار معه زين الدين علي كجك بعسكر املوصل إىل مهذان، وأقبلت 
هم، كل يوم تلقاه طائفة، وأمريه مث تسلطت العساكر عليه ومل يبق له حكم، وكان سليمان فيه هتور العساكر إلي

وخرق، وكان يدمن شرب اخلمر، حىت أنه شرب يف رمضان هناراً، وكان جيمع عنده املساخر، وال يلتفت إىل 
ر إىل شرف الدين كردبازو اخلادم، األمراء، فأمهل العسكر أمره، وصاروا ال حيضرون بابه، وكان قد رد مجيع األمو

  .وهو من مشايخ اخلدم السلجوقية، يرجع األمور إىل دين وحسن تدبري
فاتفق يوماً أن سليمان شرب بظاهر مهذان بالكشك، فحضر إليه كردياز والمه، فأمر سليمان من عنده من املساخر 

األمراء على قبضه، وعمل كردبازو دعوة فعبثوا بكردبازو، حىت أن بعضهم كشف له سوءته، فاتفق كردبازو مع 
عظيمة، فلما حضرها امللك سليمان يف داره، قبض عليه كردبازو وحبسه، وبقي يف احلبس مدة، مث أرسل إليه 

  .كردبازو من خنقه، وقيل سقاه مساً؟، فمات يف ربيع اآلخر سنة ست ومخسني ومخسمائة
، ومعه أرسالن شاه بن طغريل بن حممد بن ملكشاه بن ألب وملا مات سار الدكز يف عساكر تزيد على عشرين ألفاً

أرسالن، ووصل إىل مهذان، فلقيه كردبازو وأنزله يف دار اململكة، وخطب ألرسالن شاه بالسلطنة، وكان الدكز 
وبقي . البهلوان حممد، وقزل أرسالن عثمان، أبناء الدكز: مزوجاً بأم أرسالن شاه، فولدت للدكز أوالداً منهم

كز أتابك أرسالن وابنه البهلوان، وهو أخو أرسالن ألمه حاجبه، وكان هذا الدكز أحد مماليك السلطان الد
مسعود، اشتراه يف أول أمره، مث أقطعه آران وبعض بالد أذربيجان، فعظم شأنه وقوي أمره، وملا خطب ألرسالن 

سالن شاه بالسلطنة، على عادة امللوك شاه بالسلطنة يف تلك البالد، أرسل الدكز إىل بغداد يطلب اخلطبة ألر
السلجوقية، فلم جيب إىل ذلك، وحنن قد قدمنا ذكر موت سليمان ووالية أرسالن ليتصل ذكر احلادثة، وهي يف 

  .الكامل مذكورة يف موضعني، يف سنة مخس وسنة ست ومخسمائة



هللا أبو القاسم عيسى بن إمساعيل الظافر، ذكر وفاة الفائز ووالية العاضد العلويني يف هذه السنة تويف الفائز بنصر ا
خليفة مصر، وكانت خالفته ست سنني وحنو شهرين، وكان عمره ملا ويل ثالث سنني، وقيل مخس سنني، وملا مات 

دخل الصاحل بن رزيك القصر، وسأل عمن يصلح، فأحضر له منهم إنسان كبري السن، فقال بعض أصحاب الصاحل 
حيث اختار الصغري، فأعاد الصاحل الرجل إىل موضعه، وأمر بإحضار العاضد . منك ال يكون عباس أحزم: له سراً

لدين اهللا أيب حممد عبد اهللا بن األمري يوسف بن احلافظ، ومل يكن أبوه خليفة، وكان العاضد ذلك الوقت مراهقاً، 
  .فبايع له باخلالفة، وزوجه الصاحل بابنته، ونقل معها من اجلهاز ما ال يسمع مبثله

وفاة املقتفي ألمر اهللا يف هذه السنة ثاين ربيع األرل، تويف اخلليفة املقتفي ألمر اهللا أبو عبد اهللا حممد بن املستظهر أيب 
العباس أمحد، بعلة التراقي، وكان مولده ثاين ربيع اآلخر، سنة تسع ومثانني وأربعمائة، وأمه أم ولد، وكانت خالفته 

وستة عشر يوماً، وكان حسن السرية، وهو أول من استبد بالعراق منفرداً عن  أربعاً وعشرين سنة، وثالثة أشهر
  .سلطان يكون معه، وكان يبذل األموال العظيمة ألصحاب األخبار يف مجيع البالد، حىت كان ال يفوته منها شيء

  خالفة املستنجد

ب املستنجد باهللا، وأم املستنجد أم ولد وهو ثاين ثالثينهم وملا تويف املقتفي ألمر اهللا حممد، بويع ابنه يوسف، ولق
تدعى طاووس، وملا بويع املستنجد باخلالفة، بايعه أهله وأقاربه، فمنهم عمه أبو طالب، مث أخوه أبو جعفر بن 

  .املقتفي، وكان أكرب من املستنجد، مث بايعه الوزير ابن هبرية، وقاضي القضاة وغريهم
ب تويف السلطان خسروشاه بن هبرام شاه بن مسعود بن إبراهيم بن ذكر وفاة صاحب غزنة يف هذه السنة يف رج

مسعود بن حممد بن سبكتكني، صاحب غزنة، وكان عادالً حسن السرية، وكانت واليته يف سنة مثان وأربعني 
ومخسمائة، وملا مات ملك بعده ابنه ملكشاه بن خسروشاه، وقيل والده خسروشاه املذكور تويف يف حبس غياث 

لغوري، وأنه آخر ملوك بين سبكتكني حسبما تقدم ذكره، يف سنة سبع وأربعني ومخسمائة، واهللا أعلم الدين ا
  .بالصواب

ذكر وفاة ملكشاه والسلجوقي يف هذه السنة تويف السلطان ملكشاه بن حممود بن حممد بن ملكشاه بن ألب 
  .أرسالن، بأصفهان، مسموماً

أسد الدين شريكوه بن شاذي، مقدم جيش نور الدين حممود بن  ذكر غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة حج
  .زنكي

مث دخلت سنة ست ومخسني ومخسمائة يف هذه السنة يف ربيع اآلخر، تويف امللك عالء الدين احلسني بن احلسني 
ذكر الغوري، ملك الغور، وكان عادالً حسن السرية، وملا مات، ملك بعده ابن أخيه غياث الدين حممد، وقد تقدم 

  .ذلك يف سنة سبع وأربعني ومخسمائة
ذكر هنب نيسابور وختريبها وعمارة الشاذباخ يف هذه السنة تقدم املؤيد أي به بإمساك أعيان نيسابور، ألهنم كانوا 
رؤساء للحرامية واملفسدين، وأخذ املؤيد يقتل املفسدين، فخربت نيسابور، وكان من مجلة ما خرب مسجد عقيل، 

هل العلم، وكان فيه خزائن الكتب املوقوفة، وخرب من مدارس احلنفية سبع عشرة مدرسة، وأحرق وكان جممعاً أل
وأما الشاذباخ، فإن عبد اهللا بن طاهر بن احلسني بناها ملا كان أمرياً على خراسان، . وهنب عدة من خزائن الكتب

ألب أرسالن السلجوقي، مث تشعثت  للمأمون، وسكنها هو واجلند، مث خربت بعد ذلك، مث جددت يف أيام السلطان
بعد ذلك، فلما كان اآلن وخربت نيسابور، أمر املؤيد أمح أي به بإصالح سور الشاذباخ، وسكنها هو والناس، 



  .فخربت نيسابور كل اخلراب، ومل يبق هبا أحد
يك األرمين، وزير ذكر قتل الصاحل بن رزيك يف هذه السنة يف رمضان قتل امللك الصاحل أبو الغارات طالئع بن رز

العاضد العلوي، جهزت عليه عمة العاضد من قتله، وهو داخل يف القصر، بالسكاكني، ومل ميت يف تلك الساعة، 
فأرسل العاضد إىل طالئع املذكور حيلف له، أنه مل يرض، وال علم . بل محل إىل بيته، وأرسل يعتب على العاضد

فقتلها، وسأل العاضد أن يوىل ابنه رزيك الوزارة، ولقب العادل،  بذلك، وأمسك العاضد عمته وأرسلها إىل طالئع
  :ومات طالئع واستقر ابنه العادل رزيك يف الوزارة، وكان للصاحل طالئع شعر حسن، فمنه يف الفخر

  وخيدمنا يف ملكنا العز والنصر... أىب اهللا إال أن يدين لنا الدهر 
  ن بعده األجر والذكرويبقى لنا م... علمنا بأن املال تفىن ألوفه 

  سحاب لديه الربق والرعد والقطر... خلطنا الندى بالبأس حىت كأننا 
  ذكر ملك عيسى مكة

  :حرسها اهللا تعاىل

كان أمري مكة قاسم بن أيب فليتة بن قاسم بن أيب هاشم العلوي احلسيين، فلما مسع بقرب احلاج من مكة، صادر 
فلما وصل احلاج إىل مكة، رتب أمري احلاج، مكان قاسم، . هرب إىل الربيةاجملاورين، وأعيان مكة، وأخذ أمواهلم، و

عمه عيسى بن قاسم بن أيب هاشم، فبقي كذلك إىل شهر رمضان، مث إن قاسم بن أيب فليتة، مجع العرب وقصد عمه 
ا عمه عيسى، فلما قارب مكة، رحل عنها عيسى، فعاد قاسم فملكها، ومل يكن معه ما يرضى به العرب، فكاتبو

عيسى وصاروا معه، فقدم عيسى إليهم، فهرب قاسم وصعد إىل جبل أىب قبيس، فسقط عن فرسه، فأخذه أصحاب 
  .واستقرت مكة لعيسى. عمه عيسى وقتلوه، فغسله عمه عيسى ودفنه باملعلى عند ابنه أيب فليتة

على جبل طارق من األندلس مدينة ذكر غري ذلك يف هذه السنة عرب عبد املؤمن بن علي اجملاز إىل األندلس، وبىن 
وفيها ملك قرا أرسالن صاحب حصن كيفا، قلعة شاتان، وكانت . حصينة، وأقام هبا عدة أشهر، مث عاد إىل مراكش

  .لطائفة من األكراد، وملا ملكها خرهبا، وأضاف أعماهلا إىل حصن طالب
حممود بن زنكي قلعة حارم، وهي للفرنج يف هذه السنة، نازل نور الدين . مث دخلت سنة سبع ومخسني ومخسمائة

  .مدة، مث رحل عنها ومل ميلكها
مث مجع . وفيها سارت الكرج يف مجع عظيم ودخلوا بالد اإلسالم، وملكوا مدينة دوين من أعمال أذربيجان، وهنبوها

  .الدكز صاحب أذربيجان مجعاً عظيماً، وغزا الكرج وانتصر عليهم
قتال بني صاحب مكة وأمري احلاج، فرحل احلاج ومل يقدر بعضهم على الطواف وفيها حج الناس، فوقعت فتنة، و

وكان ممن حج ومل يطف، جدته أم أبيه، فوصلت إىل بالدها وهي على إحرامها، : قال ابن األثري. بعد الوقفة
فت، كمل حجها واستفتت الشيخ أبا القاسم بن الربزي، فأفىت أهنا إذا دامت على ما بقي من إحرامها إىل قابل، وطا

فبقيت . األول، مث تفدي وحتل، مث حترم إحراماً ثانياً، وتقف بعرفات، وتكمل مناسك احلج، فيصري هلا حجة ثانية
  .على إحرامها إىل قابل، وفعلت كما قال، فتم حجها األول والثاين

  .التوبة وفيها مات الكيا الصنهاجي، صاحب األملوت، مقدم اإلمساعلية، وقام ابنه مقامه، فأظهر
وفيها يف احملرم، تويف الشيخ عدي بن مسافر الزاهد، املقيم ببلد اهلكارية، من أعمال املوصل، وأصل الشيخ عدي 
من الشام، من بلد بعلبك، فانتقل إىل املوصل، وتبعه أهل السواد واجلبال بتلك النواحي، وأطاعوه وأحسنوا الظن 

  .مث دخلت سنة مثان ومخسني ومخسمائة. به



وزارة شاور مث الضرغام يف هذه السنة، يف صفر، وزر شاور للعاضد لدين اهللا العلوي، وكان شاور خيدم  ذكر
الصاحل طالئع بن رزيك، فواله الصعيد، وكانت والية الصعيد أكرب املناصب هد الوزارة، وملا خرج الصاحل، أوصى 

توىل العادل ابن الصاحل الوزارة، كتب إىل شاور  ابنه العادل أن ال يغري على شاور شيئاً، لعلمه بقوة شاور، فلما
بالعزل، فجمع شاور مجوعه، وسار حنو العادل إىل القاهرة، فهرب العادل، وطرد وراءه شاور، وأمسكه وقتله، وهو 
العادل رزيك بن الصاحل طالئع بن رزيك، وانقرضت مبقتله دولة بين رزيك، وفيهم يقول عمارة التميمي من أبيات 

  :طويلة
  واملدح والشكر فيهم غري منصرم... ولت ليايل بين رزيك وانصرمت 

  يف صدر ذا الدست مل يقعد ومل يقم... كأن صاحلهم يوماً وعادهلم 
واستقر شاور يف الوزارة، وتلقب بأمري اجليوش، وأخذ أموال بين رزيك وودائعهم، مث إن الضرغام، مجع مجعاً ونازع 

وقوى على شاور، فاهنزم شاور إىل الشام، مستنجداً بنور الدين، وملا متكن  شاور يف الوزارة، يف شهر رمضان،
ضرغام يف الوزارة، قتل كثرياً من األمراء املصريني، لتخلو له البالد، فضعفت الدولة هلذا لسبب، حىت خرجت 

  .البالد من أيديهم
  ذكر وفاة عبد املؤمن

بد املؤمن بن علي، صاحب بالد املغرب وإفريقية واألندلس، يف هذه السنة، يف العشرين من مجادى اآلخرة، تويف ع
قد جربت : وكان قد سار من مراكش إىل سال، فمرض هبا ومات، وملا حضره املوت، مجع شيوخ املوحدين وقال هلم

قرت ابين حممداً فلم أره يصلح هلذا األمر، وإمنا يصلح له ابين يوسف، فقدموه، فبايعوه، ودعى بأمري املؤمنني، واست
وكان حازماً سديد الرأي، حسن السياسة . قواعد ملكه، وكانت مدة والية عبد املؤمن ثالث وثالثني سنة وشهوراً

لألمور، كثري سفك الدم على الذنب الصغري، وكان يعظم أمر الدين ويقويه، ويلزم الناس بالصالة حبيث أنه من رآه 
ى مذهب مالك يف الفروع، وعلى مذهب أيب احلسن وقت الصالة غري مصل قتل، ومجع الناس يف املغرب عل

  .األشعري يف األصول
ذكر غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة، ملك املؤيد أي به قومس، وملا ملكها أرسل إليه السلطان أرسالن بن 

  .طغريل ابن ملكشاه خلعة وألوية، وهدية جليلة، فلبس املؤيد أي به اخللع، وخطب له يف بالده
لسنة كبس الفرنج نور الدين حممود، وهو نازل بعسكره يف البقيعة، حتت حصن األكراد، فلم يشعر نور ويف هذه ا

الدين وعسكره إال وقد أظلت عليهم صلبان الفرنج، وقصدوا خيمة نور الدين، فلسرعة ذلك ركب نور الدين 
دي، فأحسن نور الدين إىل فرسه ويف رجله السنجة، فنزل إنسان كردي فقطعها، فنجا نور الدين، وقتل الكر

. خملفيه، ووقف عليهم الوقوف، وسار نور الدين إىل حبرية محص، فنزل عليها، وتالحق به من سلم من املسلمني
وفيها أمر اخلليفة املستنجد بإخالء بين أسد، وهم أهل احللة املزيدية، فقتل منهم مجاعة، وهرب الباقون، وتشتتوا يف 

  .البالد، وسلمت بطائحهم وبالدهم إىل رجل يقال له ابن معروفالبالد، وذلك لفسادهم يف 
وفيها تويف سديد الدولة حممد بن عبد الكرمي بن إبراهيم، املعروف بابن األنباري، كاتب اإلنشاء بدار اخلالفة، 

  .وكان فاضالً أديباً، وكان عمره قريب تسعني سنة
نور الدين حممود بن زنكي، عسكراً، مقدمهم أسد الدين مث دخلت سنة تسع ومخسني ومخسمائة يف هذه السنة سري 

شريكوه بن شاذي، إىل الديار املصرية، ومعهم شاور، وكان قد سار من مصر هارباً من ضرغام الوزير، فلحق شاور 
بنور الدين واستنجده، وبذل له ثلث أموال مصر، بعد رزق جندها، إن أعاده إىل الوزارة، فأرسل نور الدين 



ىل مصر، فوصل إليها وهزم عسكر ضرغام، وقتل ضرغام عند قرب السيدة نفيسة، وأعاد شاور إىل وزارة شريكوه إ
  .العاضد العلوي

واستقر شاور يف الوزارة، وخرجت إليه اخللع يف مستهل . وكان مسري أسد الدين يف مجادى األوىل من هذه السنة
بشيء مما شرط، فسار أسد الدين واستوىل على بلبيس رجب من هذه السنة، مث غدر شاور بنور الدين ومل يف له 

والشرقية، فأرسل شاور واستنجد بالفرنج، على إخراج أسد الدين شريكوه من البالد، فسار الفرنج، واجتمع 
معهم شاور بعسكر مصر، وعمروا شريكوه ببلبيس، ودام احلصار مدة ثالث أشهر، وبلغ الفرنج حركة نور الدين 

لوا شريكوه يف الصلح، وفتحوا له، فخرج من بلبيس مبن معه من العسكر، وسار هبم ووصلوا وأخذه حارم، فراس
  .إىل الشام ساملني

ويف هذه السنة يف رمضان، فتح نور الدين حممود قلعة حارم، وأخذها من الفرنج، بعد مصاف جرى بني نور الدين 
كثرياً، وكان يف مجلة األسرى الربنس، صاحب والفرنج، انتصر فيه نور الدين، وقتل وأسر من الفرنج عاملاً 

  .أنطاكية، والقومص صاحب طرابلس، وغنم منهم املسلمون شيئاً كثرياً
ويف هذه السنة أيضاً يف ذي احلجة، سار نور الدين إىل بانياس وفتحها، وكان بيد الفرنج من سنة ثالث وأربعني 

  .ومخسمائة إىل هذه السنة
ين أبو جعفر حممد بن علي بن أيب منصور ألصفهاين، وزير قطب الدين مودود بن يف هذه السنة تويف مجال الد

زنكي، صاحب املوصل، يف شعبان، مبوضاً عليه، وكان قد قبض عليه قطب الدين، يف سنة مثان ومخسني ومخسمائة، 
له اآلخر إىل مدينة وكان قد تعاهد مجال الدين املذكور، وأسد الدين شريكوه، أهنما من مات منهما قبل اآلخر، ينق

الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، فيدفنه فيها، فنقله شريكوه، واكترى له من يقرأ القرآن عند شيله وحطه، وكان 
  :ينادي يف كل بلد ينزلونه هبا بالصالة عليه، وملا أرادوا الصالة عليه باحللة، صعد شاب على موضع مرتفع وأنشد

  ى جوده فوق الركاب ونائلهسر... سرى نعشه فوق الرقاب وطاملا 

  عليه، وبالنادي فتثين أرامله... مير على الوادي فتثين رماله 
وطيف به حول الكعبة، ودفن يف رباط باملدينة بناه لنفسه، وبينه وبني قرب النيب، صلى اهللا عليه وسلم، حنو مخسة 

ر جبانب الكعبة، وزخرف الكعبة، عشر ذراعاً، وهذا مجال الدين، هو الذي جدد مسجد اخليف مبىن، وبىن احلج
وغرم مجلة طائلة لصاحب مكة، وللمقتفي، حىت مكنه من ذلك، وهو الذي بىن املسجد الذي على جبل عرفات، 

وعمل الدرج إليه، وعمل بعرفات مصانع املاء، وبىن سوراً على مدينة النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وبىن على دجلة 
حلجر املنحوت واحلديد والرصاص والكلس، فقبض قبل أن يفرغ، وبىن الربط جسراً، عند جزيرة ابن عمر، با

  .وغريها
ويف هذه السنة تويف نصر بن خلف، ملك سجستان، وعمره أكثر من مائة سنة، ومدة ملكه مثانون سنة، وملك 

  .بعده ابنه أبو الفتح أمحد بن نصر
قاضي أبو بكر احملمودي صاحب التصانيف واألشعار، وفيها تويف اإلمام عمر اخلوارزمي، خطيب بلخ، ومفتيها، وال

  .وله مقامات بالفارسية على منط مقامات احلريري
مث دخلت سنة ستني ومخسمائة يف هذه السنة، يف ربيع األول، تويف شاه مازندران رستم بن علي بن شهريار بن 

  .هراة قارن، وملك بعده ابنه عالء الدين احلسن، وفيها ملك املؤيد أي به مدينة
وفيها كان بني قليج أرسالن صاحب قونية، وما جاورها من بالد الروم، وبني باغي أرسالن بن الدانشمند صاحب 



ملطية، وما جياورها من بالد الروم، حروب شديدة، اهنزم فيها قليج أرسالن، واتفق موت باغي أرسالن صاحب 
بن حممد بن الدانشمند، واستوىل ذو النون بن حممد بن ملطية يف تلك املدة، وملك بعده ملطية ابن أخيه إبراهيم 

الدانشمند على قيساربة، وملك شاهان شاه بن مسعود أخو قليج أرسالن مدينة أنكورية، واصطلح املذكورون 
  .على ذلك، واستقرت بينهم القواعد واتفقوا

ان موته يف مجادى األوىل، ومولده سنة وفيها تويف عون الدين الوزير ابن هبرية، وامسه حيىي بن حممد بن املظفر، وك
سبعني وأربعمائة، ودفن باملدرسة اليت بناها احلنابلة، بباب البصرة، وكان حنبلي املذهب، وأنفق على املقتفي نفاقاً 

  .مل يتوزر لبين العباس مثله، وملا مات قبض على أوالده وأهله: عظيماً، حىت أن املقتفي كان يقول
مام أبو القاسم عمر بن عكرمة بن الربزي، الفقيه الشافعي، تفقه على الكيا اهلراسي، وكان وفيها تويف الشيخ األ

  .أوحد زمانه يف الفقه، وهو من جزيرة ابن عمر
وفيها تويف أبو احلسن هبة اهللا بن صاعد بن هبة اهللا، املعروف بأمني الدولة ابن التلميذ، وقد ناهز املائة من عمره، 

فة ببغداد، وحمظياً عند املقتفي، وكان حاذقاً، فاضالً، ظريف الشخص، عايل اهلمة، مصيب وكان طبيب دار اخلال
الفكر، شيخ النصارى، وقسيسهم، وكان له يف األدب يد طويل، وكان متفنناً يف العلوم، وكان فضالء عصره 

  .ضل من يريد حبكمهيتعجبون كيف حرم اإلسالم مع كمال فهمه، وغزارة علمه، واهللا يهدي من يشاء بفضله، وي
وكان أوحد الزمان، أبو الربكات، هبة اهللا بن ملكان احلكيم، املشهور، صاحب كتاب املعترب يف احلكمة، معاصراً 
البن التلميذ املذكور، وكان بينهما تنافس، كما يقع كثري بني أهل كل فضيلة وصنعة، وكان أبو الربكات املذكور 

صابه اجلذام وتداوى وبرئ منه، وذهب بصره، وبقي أعمى، وكان متكرباً، وكان يهودياً، مث أسلم يف آخر عمره، وأ
  :ابن التلميذ متواضعاً، فعمل ابن التلميذ يف أيب الربكات املذكور

  إذا تكلم تبدو فيه من فيه... لنا صديق يهودي محاقته 
  كأنه بعد مل خيرج من التيه... يتيه والكلب أعلى منه منزلة 

  :يضاًوالبن التلميذ أ
  بسهم هجر على تالفيه... يا من رماين عن قوس فرقته 
  فذاك ذنب عقابه فيه... أرض ملن غاب عنك غيبته 

وله التصانيف احلسنة منها كتاب، اقرأ باذين، وله على كليات القانون حواشي، وكتاب اقرأ باذين ابن التلميذ 
أبا احلسن هبة اهللا بن سعيد، صاحب املغين يف الطب،  املذكور، هو املعتمد عليه عند األطباء، كان شيخه يف الطب،

  .والبن سعيد املذكور أيضاً، اإلقناع يف الطب، وهو كتاب جيد يف أربعة أجزاء

يف هذه السنة، فتح نور الدين حممود حصن املنطرة من الشمام، وكان بيد . مث دخلت سنة إحدى وستني ومخسمائة
شيخ عبد القادر بن أيب صاحل اجليلي، وكنيته أبو حممد، وكان مقيماً ببغداد، وفيها يف ربيع اآلخر تويف ال. الفرنج

كان من الصالح على حال عظيم، وهو حنبلي املذهب، ومدرسته : قال ابن األثري. ومولده سنة سبعني وأربعمائة
  .ورباطه مشهوران ببغداد

ريكوه إىل الديار املصرية، وجهزه نور الدين مث دخلت سنة اثنتني وستني ومخسمائة، يف هذه السنة عاد أسد الدين ش
بعسكر جيد، عدهتم ألفا فارس، فوصل إىل ديار مصر واستوىل على اجليزة، وأرسل شاور إىل الفرنج واستنجدهم، 

ومجعهم وساروا يف أثر شريكوه إىل جهة الصعيد، والتقوا على بلد يقال له أيوان، فاهنزم الفرنج واملصريون، 
مث سار إىل اإلسكندرية وملكها، وجعل فيها ابن أخيه صالح الدين . على بالد اجليزة، واستغلهاواستوىل شريكوه 



يوسف بن أيوب، وعاد شريكوه إىل جهة الصعيد فاجتمع عسكر مصر والفرنج، وحصروا صالح الدين 
شريكوه، ويسلم باإلسكندرية مدة ثالث أشهر، فسار شريكوه إليهم، فاتفقوا على الصلح، على مال حيملونه إىل 

إليهم اإلسكندرية، ويعود إىل الشام، فتسلم املصريون اإلسكندرية يف منتصف شوال من هذه السنة، وسار شريكوه 
إىل الشام، فوصل إىل دمشق يف ثامن عشر ذي القعدة، واستقر الصلح بني الفرنج واملصريني، على أن يكون للفرنج 

  .، ويكون هلم من دخل مصر كل سنة مائة ألف ديناربالقاهرة شحنة وتكون أبواهبا بيد فرساهنم
وفيها عصا غازي بن حسان صاحب منبج، على نور الدين مبنبج، . ويف هذه السنة، فتح نور الدين صافيتا والغربية

فسري إليه نور الدين عسكراً وأخذوا منه منبج، مث أقطع نور الدين منبج، قطب الدين ينال بن حسان، أخا غازي 
  .فبقي فيها إىل أن أخذها منه صالح الدين يوسف بن أيوب، سنة اثنتني وسبعني ومخسمائة املذكور،

وفيها تويف فخر الدين قرا أرسالن بن داود بن سقمان بن أرتق، صاحب حصن كيفا، وملك بعده ولده نور الدين 
بن أبو بكر املظفر السمعاين وفيها تويف عبد الكرمي أبو سعيد بن حممد بن منصور . حممود بن قرا أرسالن بن داود

املروزي، الفقيه الشافعي، وكان مكثراً من مساع احلديث، سافر يف طلبه إىل ما وراء النهر، ومسع منه ما مل يسمعه 
ذيل تاريخ بغداد، وتاريخ مدينة مرو، وكتاب األنساب، يف مثان : غريه، وله التصانيف املشهورة احلسنة، منها

األنساب املذكور، الشيخ عز الدين علي بن األثري، يف ثالث جملدات، واملختصر وقد اختصر كتاب . جملدات
املذكور، هو املوجود يف أيدي الناس، واألصل قليل الوجود، وله غري ذلك، وقد مجع مشيخته، فزادت عدهتم على 

يأخذ الشيخ ببغداد، أنه كان : أربعة آالف شيخ، وقد ذكره أبو الفرج بن اجلوزي، فأوقع فيه، فمن مجلة قوله فيه
ويعرب به إىل فوق هنر عيسى، ويقول حدثين فالن مبا وراء النهر، هذا بارد جداً، ألن السمعاين املذكور، سافر إىل ما 

وراء النهر حقاً، فأي حاجة إىل هذا التدليس، وإمنا ذنبه عند ابن اجلوزي، أنه شافعي، وله أسوة بغريه، فإن ابن 
غري احلنابلة، وكانت والدة أيب سعيد السمعاين املذكور، يف شعبان سنة ست ومخسمائة، اجلوزي، مل يبق على أحد 

  .وكان أبوه وجده فاضلني، والسمعاين منسوب إىل مسعان، وهو بطن من متيم
مث دخلت سنة ثالث وستني ومخسمائة يف هذه السنة فارق زين الدين علي كجك بن بكتكني، نائب قطب الدين 

احب املوصل، خدمه قطب الدين، واستقر بإربل، وكانت يف إقطاع زين الدين علي املذكور مودود بن زنكي، ص
وكانت له إربل مع غريها، فاقتصر على إربل وسكنها، وسلم ما كان بيده من البالد إىل قطب الدين مودود، وكان 

  .زين الدين علي املذكور، قد عمي وطرش
  .مث دخلت سنة أربع وستني ومخسمائة

  نور الدين قلعة جعرب ذكر ملك

يف هذه السنة ملك نور الدين حممود قلعه جعرب، وأخذها من صاحبها شهاب الدين مالك بن علي بن مالك بن سامل 
بن مالك بن بدران بن املقلد بن املسيب العقيلي، وكانت بأيديهم من أيام السلطان ملكشاه، ومل يقدر نور الدين 

مالك املذكور بنو كالب، وأحضروه إىل نور الدين حممود، واجتهد به على  على أخذها، إال بعد أن أسر صاحبها
تسليمها فلم يفعل، فأرسل عسكراً مقدمهم فخر الدين مسعود بن أيب علي الزعفراين، وردفه بعسكر آخر مع جمد 

بشيء، وما  الدين أيب بكر، املعروف بابن الداية، وكان رضيع نور الدين، وحصروا قلعة جعرب، فلم يظفروا منها
زالوا على صاحبها مالك حىت سلمها، وأخذ عنها عوضاً مدينة بأعماهلا، وامللوحة، من بلد حلب، وعشرين ألف 

  .دينار، معجلة، وباب بزاعة



  ذكر ملك أسد الدين شريكوه مصر
  وقتل شاور

سمائة، يف ربيع األول يف هذه السنة أعين سنة أربع وستني ومخ. مث ملك صالح الدين، وهو ابتداء الدولة األيوبية
سار أسد الدين شريكوه بن شاذي إىل دار مصر، ومعه العساكر النورية، وسبب ذلك متكن الفرنج من البالد 

املصرية، وحتكمهم على املسلمني هبا، حىت ملكوا بلبيس قهراً يف مستهل صفر من هذه السنة، وهنبوها وقتلوا أهلها 
على القاهرة، عاشر صفر وحاصروها، فأحرق شاور مدينة مصر، خوفاً من  وأسروهم، مث ساروا من بلبيس، ونزلوا

أن ميلكها الفرنج، وأمر أهلها باالنتقال إىل القاهرة، فبقيت النار حترقها أربعة ومخسني يوماً، فأرسل العاضد اخلليفة 
لف دينار، حيملها إىل نور الدين يستغيث به، وأرسل يف الكتب شعور النساء، وصانع شاور الفرنج على ألف أ

إليهم، فحمل إليهم مائة ألف دينار، وسأهلم أن يرحلوا عن القاهرة، ليقدر على مجع املال ومحله، فرحلوا، فجهز نور 
الدين العسكر مع شريكوه، وأنفق فيهم املال، وأعطى شريكوه مائيت ألف دينار، سوى الثياب والدواب واألسلحة 

نهم ابن أخيه صالح الدين يوسف بن أيوب على كره منه، أحب نور الدين وغري ذلك، وأرسل معه عدة أمراء، م
وعسى أن " مسري صالح الدين، وفيه ذهاب امللك من بيته، وكره صالح الدين املسري، وفيه سعادته وملكه 

، وملا قارب شريكوه مصر رحل ٢١٦البقرة " تكرهوا شيئاً وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئاً وهو شر لكم 
رنج من ديار مصر على أعقاهبم إىل بالدهم، فكان هذا ملصر فتحاً جديداً، ووصل أسد الدين شريكوه إىل الف

القاهرة، يف رابع ربيع اآلخر، واجتمع بالعاضد، وخلع عليه، وعاد إىل خيامه باخللعة العاضدية، وأجرى عليه، وعلى 
ه لنور الدين من تقرير املال، وإفراد ثلث البالد له، عسكره اإلقامات الوافرة، وشرع شاور مياطل شريكوه، فيما بذل

" وما يعدهم الشيطان إال غروراً " ومع ذلك فكان شاور يركب كل يوم إىل أسد الدين شريكوه، ويعده ومينيه 
، مث إن شاور عزم على أن يعمل دعوة لشريكوه وأمرائه، ويقبض عليهم، فمنعه ابنه الكامل ابن شاور ١٢٥النساء 
، وملا رأى عسكر نور الدين من شاور ذلك، عزموا على الفتك بشاور، واتفق على ذلك صالح الدين من ذلك

وعرفوا شريكوه بذلك، فنهاهم عنه واتفق أن شاور قصد شريكوه على . يوسف، وعز الدين جرديك، وغريمها
يق شاور، وأعلماه برواح عادته فلم جيده يف املخيم وكان قد مضى لزيارة قرب الشافعي، فلقي صالح الدين وجرد

شريكوه إىل زيارة الشافعي، فساروا مجيعاً إىل شريكوه، فوثب صالح الدين وجرديك ومن معهما على شاور، 
وألقوه إىل األرض عن فرسه، وأمسكوه يف سابع ربيع اآلخر من هذه السنة، أعين سنة أربع وستني ومخسمائة، 

  .ا فعلوه، فحضر ومل ميكنه إال إمتام ذلكفهرب أصحابه عنه، وأرسلوا أعلموا شريكوه مب

ومسع العاضد اخلرب، فأرسل إىل شريكوه يطلب منه إنفاذ رأس شاور، فقتله وأرسل رأسه إىل العاضد، دخل بعد 
ذلك شريكوه إىل القصر عند العاضد، فخلع عليه العاضد خلع الوزارة، ولقبه امللك املنصور، أمري اجليوش، وسار 

وزارة، وهي اليت كان فيها شاور، واستقر يف األمر، وكتب له منشور باإلنشاء الفاضلي، أوله بعد باخللع إىل دار ال
من عبد اهللا ووليه أيب حممد، اإلمام العاضد لدين اهللا، أمري املؤمنني، إىل السيد األجل امللك املنصور، : البسملة

شريكوه العاضدي، عضد اهللا به الدين، وأمتع بطول سلطان اجليوش، ويل األئمة، جمري األمة، أسد الدين أيب احلارث 
سالم عليك، فإنا حنمد إليك اهللا، الذي ال إله إال هو، ونسأله أن . بقائه أمري املؤمنني، وأدام قدرته، وأعلى كلمته

فويض مث ذكر ت. يصلي على حممد خامت النبيني، وسيد املرسلني، وعلى آله الطاهرين، واألئمة املهديني، سلم تسليماً
أمور اخلالفة إليه، ووصايا أضربنا عنها لالختصار، وكتب العاضد خبطه على طرة املنشور، هذا عهد مل يعهد لوزير 



مبثله، فتقلد أمانة رآك أمري املؤمنني أهالً حلملها، فخذ كتاب أمري املؤمنني بقوة، واسحب ذيل الفخار، بأن اعتزت 
  :الدين، ووصل إليه من الشام مديح لعماد الكاتب، قصيدة أوهلا خدمتك إىل بنوة النربة، مدحت الشعراء أسد

  كم راحة جنيت من دوحة التعب... باجلد أدركت ما أدركت ال اللعب 
  نادي فعرف خري ابن خلري أب... يا شريكوه بن شاذي امللك دعوة من 

  من املدى يف العلى ما حزت باخلبب... جرى امللوك وما حازوا بركضهم 
  عنها امللوك فطالت سائر الرتب... مصر رتبة قصرت  متل من ملك

  فتح البالد فبادر حنوها وثب... قد أمكنت أسد الدين الفريسة من 
  :ويف شريكوه وقتل شاور يقول عرقلة الدمشقي

  له شريكوه العاضدي وزير... لقد فاز بامللك العقيم خليفة 
  قوروشاور كلب للرجال ع... هو األسد الضاري الذي جل خطبه 

  على مثلها كان اللعني يدور... بغى وطغى حىت لقد قال صحبه 
  وال زال فيها منكر ونكري... فال رحم الرمحن تربة قربه 

وأما الكامل بن شاور، فلما قتل أبوه دخل القصر، فكان آخر العهد به، وملا مل يبق ألسد الدين شريكوه منازع، أتاه 
، وتويف يوم السبت الثاين والعشرين من مجادى ١٤٤: األنعام" هم بغتة حىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذنا" أجله 

فكانت واليته شهرين ومخسة أيام، وكان شريكوه وأيوب ابين شاذي من بلد . اآلخرة، سنة أربع وستني ومخسمائة
بغداد، وكان وأصلهما من األكراد الروادية، فقصدا العراق وخدما هبروز شحنة السلجوقية ب: دوين، قال ابن األثري

أيوب أكرب من شريكوه، فجعله هبروز مستحفظاً لقلعة تكريت، وملا انكسر عماد الدين زنكي من عسكر اخلليفة، 
ومر على تكريت، خدمه أيوب وشريكوه، مث، إن شريكوه قتل إنساناً بتكريت، فأخرجهما هبروز من تكريت، 

قطاعات جليلة، وملا ملك عماد الدين زنكي قلعة بعلبك، فلحقا خبدمة عماد الدين زنكي، فأحسن إليهما وأعطامها إ
جعل أيوب مستحفظاً هلا، وملا حاصره عسكر دمشق بعد موت زنكي، سلمها أيوب إليهم، على إقطاع كبري 

شرطوه له، وبقي أيوب من أكرب أمراء عسكر دمشق، وبقي شريكوه مع نور الدين حممود بعد قتل أبيه زنكي، 
ص والرحبة، ملا رأى من شجاعته، وزاده عليهما، وجعله مقدم عسكره، فلما أراد نور الدين وأقطعه نور الدين مح

ملك دمشق، أمر شريكوه فكاتب أخاه أيوب، فساعد أيوب نور الدين على ملك دمشق، وبقيا مع نور الدين إىل 
ذكرناه وملا تويف  أن أرسل شريكوه إىل مصر مرة بعد أخرى حىت ملكها، وتويف فيها يف هذه السنة، على ما

: شريكوه، كان معه صالح الدين يوسف ابن أخيه أيوب ابن شاذي، وكان قد سار معه على كره قال صالح الدين
واهللا : جتهز يا يوسف للمسري، فقلت: أمرين نور الدين باملسري مع عمي شريكوه، وكان قد قال شريكوه حبضرته يل

ت باإلسكندرية ما ال أنساه أبداً، فقال لنور الدين ال بد من مسريه لو أعطيت ملك مصر ما سرت إليها، فلقد قاسي
فشكوت الضائقة، فأعطاين ما . ال بد من مسريك مع عمك: فقال نور الدين. معي فأمرين نور الدين وأنا أستقيل

عسكر، جتهزت به، فكأمنا أنساق إىل املوت، فلما مات شريكوه، طلب مجاعة من األمراء النورية التقدم على ال
ووالية الوزارة العاضدية، منهم عني الدولة الياروقي، وقطب الدين ينال املنبجي، وسيف الدين علي بن أمحد 

املشطوب اهلكاري، وشهاب الدين حممود احلارمي، وهو خال صالح الدين، فأرسل العاضد، أحضر صالح الدين 
كورون، وكان مع صالح الدين، الفقيه عيسى اهلكاري، وواله الوزارة، ولقبه بامللك الناصر، فلم تطعه األمراء املذ

هذا ابن أختك، وعزة وملكه لك، فمال : فسعى مع املشطوب حىت أماله إىل صالح الدين، مث قصد احلارمي، وقال



أنا ال أخدم يوسف، وعاد إىل : إليه أيضاً، مث فعل بالباقني كذلك، فكلهم أطاع، غري عني الدولة الياروقي، فإنه قال
  .ر الدين بالشامنو

وثبت قدم صالح الدين، على أنه نائب لنور الدين، وكان نور الدين يكاتب صالح الدين باألمري األسفهسالر، 
ويكتب عالمته على رأس الكتاب، تعظيماً عن أن يكتب امسه، وكان ال يفرده بكتاب، بل إىل األمري صالح الدين 

وكذا، مث أرسل صالح الدين يطلب من نور الدين، أباه أيوب وأهله، وكافة األمراء بالديار املصرية، يفعلون كذا 
فأرسلهم إليه نور الدين، فأعطاهم صالح الدين اإلقطاعات مبصر، ومتكن من البالد، وضعف أمر العاضد، وملا 
فوض األمر إىل صالح الدين، تاب عن شرب اخلمر وأعرض عن أسباب اللهو، وتقمص لباس اجلد، ودام على 

  . أن توفاه اهللا تعاىلذلك إىل
رأيت كثرياً من ابتدى بامللك ينتقل إىل غريه عقبه، فإن معاوية تغلب وملك، فانتقل : قال ابن األثري مؤلف الكامل

امللك إىل بين مروان، مث ملك السفاح من بين العباس، فانتقل امللك إىل أخيه املنصور وعقبه، مث السامانية أول من 
ر بن أمحد، فانتقل امللك إىل أخيه إمساعيل وعقبه، مث عماد الدولة بن بوية، ملك فانتقل امللك ابتدى بامللك منهم نص

إىل عقب أخيه ركن الدولة، مث ملك طغريل بك السلجوقي، فانتقل امللك إىل عقب أخيه داود، مث شريكوه ملك، 
 عقبه، بل انتقل إىل أخيه العادل، وعقبه، ومل فانتقل امللك إىل ابن أخيه، وملا قام صالح الدين بامللك، مل يبق امللك يف

يبق ألوالد صالح الدين غري حلب، وكان سبب ذلك كثرة قتل من يتوىل ذلك أوالً وأخذه امللك، وعيون أهله 
  .وقلوهبم متعلقة به، فيحرم عقبه ذلك

معت السودان، وهم حفاظ وملا استقر قدم صالح الدين يف الوزارة، قتل مؤمتن اخلالفة، وكان مقدم السودان، فاجت
القصر، يف عدد كثري، وجرى بينهم وبني صالح الدين وعسكره وقعة عظيمة، بني القصرين، اهنزم فيها السودان، 
وقتل منهم خلق كثري، وتبعهم صالح الدين فأجالهم قتالً وهتجيجاً، وحكم صالح الدين على القصر، وأقام فيه 

  .أبيض، وبقي ال جيري يف القصر صغرية وال كبرية إال بأمر صالح الدين هباء الدين قراقوش األسدي، وكان خصياً
ذكر غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة، كان بني إينانج صاحب الري، وبني الدكز، حرب انتصر فيها الدكز، 

لوا وملك الري، وهرب إينانج واحنصر يف بعض القالع، فأرسل الدكز ورغب غلمان إينانج يف اإلقطاعات إن قت
مثل هؤالء ال ينبغي اإلبقاء عليهم، فهربوا إىل البالد، : إيناج أستاذهم، فقتلوه وحلقوا بالدكز، فلم يف هلم وقال

  .وحلق بعضهم، وهو الذي قتل أستاذه خبوارزم شاه، فصلبه خليانته أستاذه
م على اخلاطر، وكالمه وفيها تويف الشيخ أبو حممد الفارقي، وكان أحد الزهاد، وله كرامات كثرية، كان يتكل

وفيها تويف ياروق أرسالن التركماين، وكان مقدماً كبرياً، وإليه تنسب الطائفة الياروقية من . جمموع مشهور
التركمان، وكان عظيم اخللقة، يسكن بظاهر حلب، وبىن على شاطئ قويق هو وأتباعه عماير كثرية، وتعرف اآلن 

  .بالياروقية، وهي مشهورة هنا
  .نة مخس وستني ومخسمائةمث دخلت س

فيها سارت الفرنج إىل دمياط وحصروها، وشحنها صالح الدين بالرجال والسالح والذخائر، وأخرج على ذلك 
أمواالً عظيمة، فحصروها مخسني يوماً، وخرج نور الدين فأغار على بالدهم بالشام، فرحلوا عائدين على أعقاهبم، 

ما رأيت أكرم من العاضد، أرسل إيل مدة مقام الفرنج على دمياط، ألف : قال صالح الدين. ومل يظفروا بشيء منها
  .ألف دينار مصرية، سوى الثياب وغريها

  .وفيها سار نور الدين وحاصر الكرك مدة، مث رحل عنه



وفيها كانت زلزلة عظيمة خربت الشام، فقام نور الدين يف عمارة األسواق، وحفظ البالد أمت قيام، وكذلك خربت 
  .الفرنج، فخافوا من نور الدين، واشتغل كل منهم عن قصد اآلخر، بعمارة ما خرب من بالده بالد

وفيها يف ذي احلجة، مات قطب الدين مودود بن زنكي بن أقسنقر، صاحب املوصل، وكان مرضه محى حادة، وملا 
الذي هو أصغر منه، وهو مات صرف أرباب الدولة امللك عن ابنه األكرب عماد الدين زنكي بن مودود، إىل أخيه 

سيف الدين غازي بن مودود، فسار عماد الدين زنكي إىل عمه نور الدين مستنصراً به، وتويف قطب الدين وعمره 
  .وكان من أحسن امللوك سرية. أربعني سنة تقريباً، وكانت مدة ملكه إحدى وعشرين سنة ومخسة أشهر ونصفاً

ورت بك، صاحب كرمان، واختلف أوالده، هبرام شاه، وأرسالن شاه ويف هذه السنة تويف امللك طغريل بك بن قا
وهو األكرب، واستنجد كل منهم، وطلب امللك، فاتفق يف تلك املدة أن أرسالن شاه األكرب مات، فاستقر هبرام شاه 

  .يف ملك كرمان
إقطاعه، فأقر نور الدين  وفيها تويف جمد الدين أبو بكر بن الداية رضيع نور الدين، وكانت حلب وحارم وقلعة جعرب

  .أخاه علياً بن الداية على إقطاعه
وفيها تويف حممد بن حممد بن ظفر، صاحب كتاب سلوان املطاع، صنفه لبعض القواد بصقلية، سنة أربع ومخسني 

ومخسمائة، وله أيضاً كتاب جنباء األبناء، وشرح مقامات احلريري، ومولده بصقلية، وتنقل بالبالد وأقام مبكة، 
  .شرفها اهللا تعاىل، وسكن آخر وقت مدينة محاة، وتويف هبا، ومل يزل يكابد الفقر حىت مات، رمحه اهللا تعاىل

  .مث دخلت سنة ست وستني ومخسمائة
  وفاة املستنجد

  خالفة املستضيء

  :وهو ثالث ثالثينهم

ألمر اهللا أيب عبد اهللا حممد بن  يف هذه السنة، تاسع ربيع اآلخر، تويف املستنجد باهللا أبو املظفر يوسف بن املقتفي
املستظهر باهللا، ومولده مستهل ربيع اآلخر سنة عشر ومخسمائة، وكان أمسر تام القامة، طويل اللحية، وكان سبب 
موته أنه مرض واشتد مرضه، وكان قد خاف منه أستاذ داره عضد الدين أبو الفرج، ابن رئيس الرؤساء، وقطب 

حينئذ أكرب أمراء بغداد، فاتفقا ووضعا الطبيب على أن يصف له ما يهلكه، فوصف له الدين قيماز املقتنوي، وهو 
دخول احلمام، فامتنع منه لضعفه، مث أنه دخلها وغلق عليه الباب فصات، وملا مات املستنجد، أحضر عضد الدين 

ين وزيراً، وابنه كمال وقطب الدين املستضيء بأمر اهللا ابن املستنجد، واشترطا عليه شروطاً، أن يكون عضد الد
واسم املستضيء احلسن، وكنيته أبو حممد، ومل يل . الدين أستاذ داره، وقطب الدين أمري العسكر، فأجاهبم إىل ذلك

اخلالفة من امسه حسن، غري احلسن بن علي املستضيء، فبايعوه باخلالفة يوم مات أبوه بيعة خاصة، ويف غده بيعة 
  .ة، أطلق كثرياً من املكوس، وكان شديداً على أهل العبث والفسادعامة، وكان املستنجد حسن السري

ذكر غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة، سار نور الدين حممود بن زنكي إىل املوصل، وهي بيد ابن أخيه غازي 
ل، قرر وملا ملك نور الدين املوص. بن مودود بن عماد الدين زنكي بن أقسنقر، فاستوىل عليها نور الدين وملكها

أمرها وأطلق املكوس منها، مث وهبها البن أخيه سيف الدين غازي املذكور، وأعطى سنجار لعماد الدين زنكي بن 
مردود، وهو أكرب من أخيه سيف الدين غازي، فقال كمال الدين الشهرزوري يف هذا طريق إىل أذى، حيصل للبيت 



ف الدين، وسيف الدين هو امللك، ال يرى اإلغضاء لعماد األتابكي، ألن عماد الدين كبري، وال يرى طاعة أخيه سي
  .الدين، فيحصل اخللف وتطمع األعداء

ويف هذه السنة سار صالح الدين عن مصر فغزا بالد الفرنج قرب عسقالن والرملة، وعاد إىل مصر، مث خرج إىل 
براً وحبراً، وفتحها يف العشر  أيلة وحصرها، وهي للفرنج على ساحل البحر الشرقي، ونقل إليها املراكب، وحصرها

األول من ربيع اآلخر، واستباح أهلها، وما فيها، وعاد إىل مصر، وملا استقر صالح الدين مبصر، كان ملصر دار 
للشحنة تسمى دار املعونة، حيبس فيها، فهدمها صالح الدين، وبناها مدرسة للشافعية، وكذلك بىن دار الغزل 

ملصريني، وكانوا شيعة، ورتب قضاة شافعية، وذلك يف العشرين من مجادى اآلخرة، مدرسة للشافعية، وعزل قضاة ا
ويف هذه السنة تويف . وكذلك اشترى تقي الدين عمر بن أخي صالح الدين منازل العز، وبناها مدرسة للشافعية

  .القاضي ابن اخلالل، من أعيان الكتاب املصريني وفضالئهم، وكان صاحب ديوان اإلنشاء هبا
  .دخلت سنة سبع وستني ومخسمائة مث

  ذكر إقامة اخلطبة العباسية مبصر، وانقراض الدولة العلوية

يف هذه السنة، ثاين مجعة من احملرم، قطعت خطبة العاضد لدين اهللا أيب حممد عبد اهللا ابن األمري يوسف ابن احلافظ 
الفة ابن املستنصر باهللا أيب متيم معد بن الظاهر إلعزاز لدين اهللا أيب امليمون عبد اجمليد ابن أيب القاسم حممد، ومل يل اخل

دين اهللا، أيب احلسن علي ابن احلاكم بأمر اهللا أيب علي املنصور بن العزيز باهللا أيب منصور ابن املعز لدين اهللا أيب متيم 
باهللا أيب حممد عبيد اهللا، أول معد بن املنصور باهللا أيب الطاهر إمساعيل بن القائم بأمر اهللا أيب القاسم حممد بن املهدي 

وكان سبب اخلطبة العباسية مبصر، أنه ملا متكن . اخللفاء العلويني من هذا البيت، وقد مر ذكرنسبه يف ابتداء دولتهم
صالح الدين من مصر، وحكم على القصر، وأقام فيه قراقوش األسدي، وكان خصياً أبيض، وبلغ نور الدين ذلك، 

أمره حتماً جزماً بقطع اخلطبة العلوية، ال إقامة اخلطبة العباسية، فراجعه صالح الدين يف أرسل إىل صالح الدين ي
ذلك خوف الفتنة، فلم يلتفت نور الدين إىل ذلك، وأصر عليه، وكان العاضد قد مرض فأمر صالح الدين اخلطباء 

زان، وكان العاضد قد اشتد أن خيطبوا للمستضيء، ويقطعوا خطبة العاضد، فامتثلوا ذلك، ومل ينتطح فيها عن
مرضه، فلم يعلمه أحد من أهله بقطع خطبته، فتويف العاضد يوم عاشوراء، ومل يعلم بقطع خطبته، وملا تويف العاضد، 
جلس صالح الدين للعزاء، واستوىل على قصر اخلالفة وعلى مجيع ما فيه، وكان كثرته خترج عن اإلحصاء، وكان 

ملثمنة، والكتب والتحف، فمن ذلك، احلبل الياقوت، وكان وزنه سبعة عشر درمهاً، فيه أشياء نفيسة من األعالق ا
أنه كان بالقصر طبل للقولنج، : أنا رأيته، ووزنته، ومما حكي: قال ابن األثري مؤلف الكامل. أو سبعة عشر مثقاالً

العاضد إىل موضع من  إذا ضرب اإلنسان به ضرط، فكسر، ومل يعلموا به إال بعد ذلك، ونقل صالح الدين أهل
القصر، ووكل هبم من حيفظهم، وأخرج مجيع من فيه من عبد وأمة، فباع البعض، وعتق البعض، ووهب البعض، 

  .وخال القصر من سكانه، كأن مل يغن باألمس
وملا اشتد مرض العاضد، أرسل إىل صالح الدين يستدعيه فظن ذلك خديعة، فلم ميض إليه، فلما تويف علم صدقه، 

م لتخلفه عنه، ومجيع من خطب له منهم باخلالفة أربع عشرة خليفة، املهدي، والقائم، املنصور، واملعز، والعزيز، فند
ومجيع مدة خالفتهم من . واحلاكم، والطاهر، واملستنصر، واملستعلي، واآلمر، واحلافظ، والظافر، والفائز، والعاضد

عني ومائتني، إىل أن تويف العاضد يف هذه السنة، أعين حني ظهر املهدي بسجلماسة يف ذي احلجة، سنة ست وتس
سنة سبع وستني ومخسمائة، مائتان واثنتان وسبعون سنة تقريباً، وهذا دأب الدنيا، مل تعط إال واستردت، ومل حتل إال 

  .ومتررت، ومل تصف إال وتكدرت، بل صفوها ال خيلو من الكدر



د، ضربت هلا البشائر عدة أيام، وسريت اخللع مع عماد الدين صندل، وملا وصل خرب اخلطبة العباسية مبصر إىل بغدا
وهو من خواص اخلدم املقتفوية، إىل نور الدين، وصالح الدين، واخلطباء، وسريت األعالم السود، وكان العاضد 

ظ أن عقرباً خرجت من مسجد مبصر، معروف ذلك املسجد للعاضد، ولدغته، فاستيق: املذكور، قد رأى يف منامه
العاضد مرعوباً، واستدعى من يعرب الرؤيا، وقص ما رآه عليه، فعربه له بوصول أذى إليه من شخص بذلك 

املسجد، فتقدم العاضد إىل وايل مصر، بإحضار من بذلك املسجد، فأحضر إليه شخصاً صوفياً يقال له جنم الدين 
ور، فأخربه بالصحيح يف ذلك، فرآه العاضد اخلويشاين، فاستخربه العاضد عن مقدمه، وسبب مقامه باملسجد املذك

ادع لنا يا شيخ، وأمره باإلنصراف، فلما أراد السلطان صالح : أضعف من أن يناله مبكروه، فوصله مبال وقال له
الدين إزالة الدولة العلوية، والقبض عليهم، استفىت يف ذلك، فأفتاه بذلك مجاعة من الفقهاء، وكان جنم الدين 

كور من مجلتهم، فبالغ يف الفتيا، وصرح يف خطه بتعديد مساوئهم، وسلب عنهم اإلميان، وأطال اخلويشاين املذ
  .الكالم يف ذلك، فصح بذلك رؤيا العاضد

  ذكر غري ذلك

ويف هذه السنة جرى بني نور الدين وصالح الدين الوحشة يف الباطن، فإن صالح الدين سار ونازل الشوبك، وهي 
أن يأخذه، فلم يبق ما يعوق نور الدين عن قصد مصر، فتركه ومل يفتحه لذلك، وبلغ  للفرنج، مث رحل عنه خوفاً

نور الدين ذلك فكتمه، وتوحش باطنه لصالح الدين، وملا استقر صالح الدين مبصر، مجع أقاربه وكرباء دولته 
نصده، وكان ذلك حبضرة نقاتله و: بلغين أن نور الدين يقصدنا، فما الرأي؟ فقال تقي الدين عمر ابن أخيه: وقال

أنا والدكم، لو رأيت نور الدين نزلت وقبلت األرض بني : أبيهم جنم الدين أيوب، فأنكر على تقي الدين ذلك وقال
أنه لو جاءين من عندك إنسان واحد، وربط املنديل يف عنقي وجرين إليك، : يديه، بل اكتب وقل لنور الدين

  .سارعت إىل ذلك
لو قصدنا نور الدين، أنا كنت أول من مينعه : جتمع أيوب بابنه صالح الدين خلوة وقال لهوانفضوا على ذلك، مث ا

ويقاتله، ولكن إذا أظهرنا ذلك، يترك نور الدين مجيع ما هو فيه ويقصدنا، وال ندري ما يكون من ذلك، وإذا 
  .أظهرنا له الطاعة، متادى الوقت مبا حيصل به الكفاية من عند اهللا، فكان كما قال

ويف هذه السنة تويف األمري حممد بن مردنيش صاحب شرقي بالد األندلس، وهي مرسية وبلنسية وغريمها، فقصد 
أوالده أبا يعقوب يوسف بن عبد املؤمن، ملك الغرب، وسلموا إليه بالدهم، فسر يوسف بذلك وتسلمها منهم 

وسف املذكور يف مائة ألف مقاتل، وتزوج بأختهم، وأكرمهم ووصلهم باألموال اجلزيلة، وكان قد قصدهم ي
  .فأجابوا بدون قتال كما ذكرنا

ويف هذه السنة عرب اخلطا هنر جيحون، فجمع خوارزم شاه أرسالن بن أطسز بن حممد بن أنوش تكني عساكره 
وسار إىل لقائهم، فمرض خوارزم شاه ورجع مريضاً، وأرسل عسكراً مع بعض املقدمني، فاقتتلوا مع اخلطا، واهنزم 

  .عسكر خوارزم شاه، وأسر مقدمهم، ورجع اخلطا إىل بالدهم بعد ذلك
وفيها عزل . ويف هذه السنة اختذ نور الدين بالشام احلمام اهلوادي، وتسئى املناسيب، لنقل البطائق واألخبار

. الفتهاملستضيء وزيره عضد الدين ابن رئيس الرؤساء مكرهاً، ألن قطب الدين قيماز ألزمه بعزله، فلم ميكنه خم
وفيها مات حيىي بن سعدون بن متام األزدي األندلسي القرطيب، وكان إماماً يف القراءة والنحو وغريه من العلوم، 

وفيها تويف أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن أمحد بن أمحد، املعروف بابن اخلشاب البغدادي، العامل . تويف باملوصل
  .، وكان متضلعاً من العلوم، وكان قليل االكتراث باملأكل وامللبساملشهور يف األدب والنحو التفسري واحلديث



وفيها تويف نصر اهللا بن عبد اهللا بن خملوف بن علي بن عبد النور بن قالقس، الشاعر املشهور، اإلسكندري، مدح 
سنة مخس  القاضي الفاضل، وكان كثري األسفار، سار إىل صقلية يف سنة ثالث ومخسني، مث عاد وسار إىل اليمن يف

  :وستني ومخسمائة، ويف كثرة أسفاره يقول
  إال مرافقة املالح واحلادي... الناس كثر ولكن ال يقد يل 

مث دخلت سنة مثان وستني ومخسمائة يف هذه السنة تويف خوارزم شاه أرسالن بن أطسز بن حممد بن أنوش تكني، 
الصغري سلطان شاه حممود، ودبرت والدته اململكة،  وكان قد عاد من قتال اخلطا مريضاً، وملا مات ملك بعده ابنه

وكان ابنه األكرب عالء الدين تكني مقيماً يف جند قد أقطعه أبوه إياها، فلما بلغه موت أبيه، ووالية أخيه الصغري، 
أنف من ذلك واستنجد باخلطا، وسار إىل خيه سلطان شاه وطرده، مث إن سلطان شاه، قصد ملوك األطراف، 

على أخيه تكش وطرده، وكانت احلرب بينهم سجاالً حىت مات سلطان شاه، يف سنة تسع ومثانني  واستنجدهم
ومخسمائة، واستقر يف ملك خوارزم أخوه تكش بن أرسالن، ويف تلك احلروب بني األخوين، قتل املؤيد أي به، قتله 

  .تكش صرباً، وملك بعده ابنه طغانشاه ابن املؤيد أي به
مشس الدولة توران شاه بن أيوب أخو صالح الدين األكرب من مصراىل النوبة، للتغلب عليها، ويف هذه السنة سار 

  .فلم تعجبه تلك البالد، فغنم وعاد إىل مصر
ويف هذه السنة تويف مشس الدين الدكز هبمذان، وملك بعده ابنه حممد البهلوان، ومل خيتلف عليه أحد، وكان الدكز 

زير السلطان حممود، مث صار للسلطان حممود، فلما ويل السلطان مسعود، واله هذا مملوكاً للكمال السمريي و
وكربه حىت صار ملك أذربيجان وغريها من بالد اجلبل، وأصفهان والري، وكان عسكره مخسني ألف فارس، وكان 

  .سريةخيطب يف بالده بالسلطنة للسلطان أرسالن بن طغريل، ومل يكن ألرسالن معه حكم، وكان الدكز حسن ال

ويف هذه السنة سار طائفة من الترك من ديار مصر، مع مملوك لتقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب، امسه 
قراقوش، إىل إفريقية، ونزلوا على طرابلس الغرب فحاصرها مدة، مث فتحها واستوىل عليها قراقوش املذكور، وملك 

  .كثرياً من بالد إفريقية
وفيها سار نور الدين حممود بن زنكي إىل بالد قليج . ؤمن بالد الفرنج يف األندلسوفيها غزا أبو يعقوب بن عبد امل

أرسالن بن مسعود بن قليج أرسالن، واستوىل على مرعش، وهبنسا، ومرزبان، وسيواس، فأرسل إليه قليج أرسالن 
لدانشمند، وكان قليج ال أرضى إال بأن ترد ملطية على ذي النون ابن ا: يستعطفه ويطلب الصلح، فقال نور الدين

أرسالن قد أخذها منه، فبذل له سيواس واصطلح معه نور الدين، فلما مات نور الدين، عاد قليج أرسالن واستوىل 
  .على سيواس وطرد ابن الدانشمند

، وحصرها، وكان قد واعد نور الدين أن جيتمعا على الكرك، وسار :وفيها سار صالح الدين من مصر إىل الكرك
ن من دمشق حىت وصل إىل الرقيم، وهو بالقرب من الكرك، فخاف صالح الدين من االجتماع بنور نور الدي

الدين، فرحل صالح الدين عن الكرك عائداً إىل مصر، وأرسل حتفاً إىل نور الدين، واعتذر أن أباه أيوب مريض، 
ملا وصل صالح الدين إىل مصر، وخيشى أن ميوت فتذهب مصر، فقبل نور الدين عذره يف الظاهر، وعلم املقصود، و

وجد أباه أيوب قد مات، وكان سبب موت جنم الدين أيوب بن شاذي املذكور، أنه ركب مبصر، فنفرت به فرسه 
فوقع، ومحل إىل قصره، وبقي أياماً ومات يف السابع والعشرين من ذي احلجة من هذه السنة؟ وكان أيوب خبرياً 

  .حسانعاقالً حسن السرية، كرمياً كثري اإل
وفيها تويف أبو نزار حسن بن أيب احلسن صايف بن عبد اهللا بن نزار النحوي، وقد ناهز الثمانني، وهو املعروف مبلك 



النحاة، وبرع يف النحو حىت فاق فيه أهل طبقته، وكان معجباً بنفسه، ولقب نفسه مبلك النحاة، وكان يسخط على 
شافعي، وكذلك قرأ األصولني واخلالف، وسافر إىل خراسان من خياطبه بغري ذلك، وقرأ الفقه على مذهب ال

  .وكرمان وغزنة، مث رحل إىل الشام، واستوطن دمشق
  .مث دخلت سنة تسع وستني ومخسمائة

ذكر ملك مشس الدولة توران شاه بن أيوب اليمن كان صالح الدين وأهله، خائفني من نور الدين، فاتفق رأيهم 
ث إن قصدهم نور الدين قاتلوه، فإن هزمهم التجأوا إىل تلك اململكة، فجهز على حتصيل مملكة غري مصر، حبي

صالح الدين أخاه توران شاه إىل النوبة، فلم تعجبهم بالدها، مث سريه يف هذه السنة بعسكر إىل اليمن، وكان 
ز توران شاه صاحب اليمن حينئذ إنساناً يسمى عبد النيب، املقدم الذكر يف سنة أربع ومخسني ومخسمائة، فتجه

ووصل إىل اليمن، وجرى بينه وبني عبد النيب قتال، فانتصر توران شاه وهزم عبد النيب، وهجم زبيد وملكها، وأسر 
عبد النيب، مث قصد عدن، وكان صاحبها إنساناً امسه ياسر، فخرج لقتال توران شاه، فهزمه توران شاه، وهجم عدن 

شاه على بالد اليمن، واستقرت يف ملك صالح الدين، واستوىل على وملكها، وأسر ياسر أيضاً، واستوىل توران 
  .أموال عظيمة لعبد النيب، وكذلك من عدن

ذكر قتل مجاعة من املصريني وعمارة اليمين يف هذه السنة يف رمضان، صلب صالح الدين مجاعة من أعيان 
وصلبهم عن آخرهم، فمنهم عبد الصمد  املصريني، فإهنم قصدوا الوثوب عليه، وإعادة الدولة العلوية، فعلم هبم

الكاتب، والقاضي العويرس، وداعي الدعاة، وعمارة مبا علي اليمين، الشاعر الفقيه، وله أشعار حسنة، فمنها ما 
  :يتعلق بأحوال العلويني، وانقراض دولتهم، قوله قصيدة منها

  وجيده بعد حسن احللي بالعطل... رميت يا دهر كف اجملد بالشلل 
  ينفك ما بني أمر الشني واخلجل... ما رنك األقين فأنفك ال جدعت 

  على فجيعتها يف أكرم الدول... هلفي وهلف بين اآلمال قاطبةً 
  لك املالمة إن أقصرت يف عذل... يا عاذيل يف هوى أنباء فاطمة 

  عليهما ال على صفني واجلمل... باهللا زر ساحة القصرين وابك معي 
  فيكم جروحي وال قرحي مبندمل... لتحمت وقل ألهلهما واهللا ال ا

  يف نسل آل أمري املؤمنني علي... ماذا ترى كانت اإلفرنج فاعلةً 
  :ومنها

  حممد وأبوكم خري منتعل... وقد حصلتم عليها واسم جدكم 

  من الوفود وكانت قبلة القبل... مررت بالقصر واألركان خالية 
  :ومنها

  وال جنا من عذاب اهللا غري ويل... واهللا ال فاز يوم احلشر مبغضكم 
  إذا ارهتنت مبا قدمت من عمل... أئميت وهدأيت وألذ خرية يل 

  ما أخر اهللا يل يف مدة األجل... واهللا ال حلت عين حيب هلم أبداً 
  :وأيضاً له فيهم

  سفهاً وشنت غارة الشنئآن... غصبت أمية إرث آل حممد 
  ربهان بالبهتانوتقابل ال... وغدت ختالف يف اخلالفة أهلها 



  ظهر النفاق وغارب العدوان... مل تقتنع حكامهم بركوهبم 
  وقعودهم يف رتبة نبوية مل يبنها هلم أبو سفيان

  أخذوا بثأر الكفر يف اإلميان... حىت أضافوا بعد ذلك أهنم 
  تركت يزيَد يزيدُ يف النقصان... فأتى زياد يف القبيح زيادة 

هذه السنة، تويف امللك العادل نور الدين حممود بن عماد الدين زنكي أقسنقر، ذكر وفاة نور الدين حممود ويف 
صاحب الشام وديار اجلزيرة وغري ذلك، يوم األربعاء حادي عشر شوال، بعلة اخلوانيق، بقلعة دمشق احملروسة، 

بن أخيه سيف وكان نور الدين قد شرع يتجهز للدخول إىل مصر، ألخذها من صالح الدين، وكان يريد أن خيلي ا
الدولة غازي بن مودود يف الشام، قبالة الفرنج، ويسري هو بنفسه إىل مصر، فأتاه أمر اهللا الذي ال مرد له، وكان 

نور الدين أمسر، طويل القامة، ليس له حلية إال يف حنكه، حسن الصورة، كان قد اتسع ملكه جداً، وخطب له 
  .وب، وكذلك كان خيطب له مبصرباحلرمني واليمن، ملا ملكها توران شاه بن أي

وكان مولد نور الدين سنة إحدى عشرة ومخسمائة، وطبق ذكره األرض حبسن سريته وعدله، وكان من الزهد 
  :والعبادة على قدم عظيم، وكان يصلي كثرياً من الليل، كان كما قيل

  ما أحسن احملراب يف احملراب... مجع الشجاعة واخلشوع لربه 
دمشمق، : ه على مذهب أيب حنيفة، وليس عنده فيه تعصب، وهو الذي بىن أسوار مدن الشام مثلوكان عارفاً بالفق

وبىن املد ارس الكثرية، احلنفية والشافعية، . ملا هتدمت بالزالزل. ومحص، ومحاة، وحلب، وشيزر، وبعلبك، وغريها
الصاحل إمساعيل بن نور الدين حممود بامللك  قام ابنه امللك. وملا تويف نور الدين. وال حيتمل هذا املختصر ذكر فضائله

. بعده، وعمره إحدى عشرة سنة، وحلف له العسكر بدمشق، وأقام هبا، وأطاعه صالح الدين مبصر، خطب له هبا
وضربت السكة بامسه، وكان املتويل لتدبري امللك الصاحل، وتدبري دولته، األمري مشس الدين حممد بن عبد امللك، 

وملا مات نور الدين، ومتلك ابنه امللك الصاحل، سار من املوصل، سيف الدين غازي بن قطب . قدماملعروف بابن امل
  .الدين مودود بن عماد الدين زنكي، وملك مجيع البالد اجلزرية

  .مث دخلت سنة سبعني ومخسمائة
ز، مجع كثري، ذكر خالف الكنز بصعيد مصر يف أول هذه السنة اجتمع على رجل من أهل الصعيد يقال له الكن

أظهر اخلالف على صالح الدين، فأرسل صالح الدين إليه عسكراً، فاقتتلوا، وقتل الكنز ومجاعة معه، واهنزم 
  .الباقون

ذكر ملك صالح الدين دمشق وغريها يف هذه السنة سلخ ربيع األول، ملك صالح الدين يوسف بن أيوب مدينة 
الداية املقيم حبلب، أرسل سعد الدين كمشتكني يستدعي امللك دمشق، ومحص، ومحاة، وسببه أن مشس الدين ابن 

الصاحل بن نور الدين، من دمشق إىل حلب، ليكون مقامه هبا، فسار امللك الصاحل إىل حلب مع سعد الدين 
كمشتكني، وملا استقر حبلب ومتكن كمشتكني، قبض على مشس الدين ابن الداية وإخوته، وقبض على الرئيس ابن 

خوته، وهو رئيس حلب، واستبد سعد الدين بتدبري امللك الصاحل، فخافه ابن املقدم، وغريه من األمراء اخلشاب وإ
الذين بدمشق، وكاتبوا صالح الدين بن أيوب صاحب مصر، واستدعوه ليملكوه عليهم، فسار صالح الدين 

سكر، والتقوه وخدموه، جريدة يف سبعمائة فارس، ومل يلبث، ووصل إىل دمشق، فخرج كل من كان هبا من الع
ونزل بدار والده أيوب، املعروفة بدار العقيقي، وعصت عليه القلعة، وكان فيها من جهة امللك الصاحل خادم امسه 



رحيان، فراسله صالح الدين واستماله، فسلم القلعة إليه، فصعد إليها صالح الدين وأخذ ما فيها من األموال، وملا 
  .خلف هبا أخاه سيف اإلسالم طغتكني بن أيوبثبت قدمه وقرر أمر دمشق، است

وسار إىل محص مستهل مجادى األوىل، وكانت محص ومحاة وقلعة بارين وسلمية وتل خالد والرها من بلد اجلزيرة، 
يف إقطاع فخر الدين مسعود بن الزعفراين، فلما مات نور الدين، مل ميكن فخر الدين مسعود املقام حبمص ومحاه، 

الناس، وكانت هذه البالد له بغري قالعها، فإن قالعها كان فيها والة لنور الدين، وليس لفخر  لسوء سريته مع
الدين معهم يف القالع حكم األبارين، فإن قلعتها كانت له أيضاً، ونزل صالح الدين على محص، يف حادي عشر 

ورحل إىل محاة، فملك مدينتها  مجادى األوىل، وملك املدينة، وعصت عليه القلعة فترك عليها من يضيق عليها،
مستهل مجادى اآلخرة من هذه السنة، وكان بقلعتها األمري عز الدين جرديك، أحد املماليك النورية، فامتنع يف 

القلعة، فذكر له صالح الدين أنه ليس له غرض سوى حفظ البالد للملك الصاحل إمساعيل، إمنا هو نائبه، وقصده 
 رسالة، فاستحلفه جرديك على ذلك، وسار جرديك إىل حلب برسالة صالح من جرديك املسري إىل حلب، يف

الدين، واستخلف يف قلعة محاة أخاه، فلما وصل جرديك إىل حلب، قبض عليه كمشتكني وسجنه، فلما علم أخوه 
بذلك، سلم قلعة محاة إىل صالح الدين فملكها، مث سار صالح الدين إىل حلب وحصرها، وهبا امللك الصاحل 

مساعيل بن نور الدين، فجمع أهل حلب وقاتلوا صالح الدين، وصدوه عن حلب، وأرسل سعد الدين كمشتكني إ
إىل سنان مقدم اإلمساعيلية أمواالً عظيمة، ليقتلوا صالح الدين، فأرسل سنان مجاعة، فوثبوا على صالح الدين فقتلوا 

عنها بسبب نزول الفرنج على محص، ووصل  دونه، واستمر صالح الدين حماصراً حللب إىل مستهل رجب، ورحل
صالح الدين إىل محاة ثامن رجب، وسار إىل محص، فرحل الفرنج عنها، ووصل صالح الدين إىل محص وحصر 

  .قلعتها، وملكها يف احلادي والعشرين من شعبان، من هذه السنة
مللك الصاحل إىل ابن عمه سيف الدين مث سار إىل بعلبك فملكها، وملا استقر ملك صالح الدين هلذه البالد، أرسل ا

غازي، صاحب املوصل، يستنجده على صالح الدين، فجهز جيشه صحبة أخيه عز الدين مسعود بن مودود بن 
زنكي، وجعل مقدم اجليش أكرب أمرائه، وهو عز الدين حممود، ولقبه سلقندار، وطلب أخاه األكرب عماد الدين 

النجدة أيضاً فامتنع، مصانعة لصالح الدين، فسار سيف الدين غازي  زنكي بن مودود صاحب سنجار، ليسري يف
وحصره بسنجار، ووصل عسكر املوصل صحبة مسعود بن مودود وسلقندار إىل حلب، وانضم إليهم عسكر 

حلب، وساروا إىل صالح الدين، فأرسل صالح الدين ببذل محص ومحاة، وأن تقر بيده دمشق، وأن يكون فيها نائباً 
لصاحل، فلم جييبوا إىل ذلك، وساروا إىل قتاله، واقتتلوا عند قرون محاة، فاهنزم عسكر املوصل وحلب، للملك ا

وغنم صالح الدين وعسكره أمواهلم، وتبعهم صالح الدين حىت حصرهم يف حلب، وقطع صالح الدين حينئذ 
اسلوا صالح الدين يف الصلح، على خطبة امللك الصاحل بن نور الدين، وأزال امسه عن السكة، واستبد بالسلطنة، فر

بقي بيده منه، فصاحلهم على ذلك ورحل عن حلب، يف العشر .أن يكون له ما بيده من الشام، وللملك الصاحل ما
األول من شوال من هذه السنة، أعين سنة سبعني ومخسمائة ويف العشر األخري من شوال من هذه السنة، ملك 

أخذها من صاحبها فخر الدين مسعود بن الزعفراين، وكان فخر الدين السلطان صالح الدين قلعة بارين، و
  .املذكور، من أكابر األمراء النورية

ذكر غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة ملك البهلوان بن الدكز مدينة تربيز، وأخذها من ابن أقسنقر احلمديلي 
ها وقع بني اخلليفة وبني قطب الدين قيماز، وفي. وفيها مات مشلة التركماين، صاحب خورستان، وملك ابنه بعده

مقدم عسكر بغداد، فتنة، فنهبت دار قيماز، وهرب إىل احللة، مث إىل املوصل، فلحق قيماز يف الطريق عطش شديد، 



فهلك أكثر أصحابه، ومات قطب الدين قيماز، قبل أن يصل إىل املوصل، فحمل ودفن بظاهر باب العمادي، وملا 
  .خلليفة على عضد الدولة الوزير، وعاده إىل الوزارةهرب قيماز، خلع ا

  ذكر اهنزام سيف الدين غازي صاحب املوصل من السلطان صالح الدين: مث دخلت سنة إحدى وسبعني ومخسمائة

يف هذه السنة عاشر شوال، كان املصاف بني السلطان صالح الدين، وبني سيف الدين غازي ابن مودود بن زنكي 
ب سيف الدين غازي والعساكر اليت كانت معه، فإنه كان قد استنجد بصاحب حصن كيفا، بتل السلطان، فهر

وصاحب ماردين، وغريمها، ومتت على سيف الدين غازي اهلزمية، حىت وصل املوصل مرعوباًن وقصد اهلروب منها 
كر املوصل وغريهم، واستوىل السلطان صالح الدين على أثقال عس. إىل بعض القالع، فثبته وزيره، وأقام باملوصل

  .وغنم ما فيها، مث سار السلطان صالح الدين إىل بزاعة، فحصرها وتسلمها
مث سار إىل منبج فحصرها يف آخر شوال، وصاحبها قطب الدين ينال بن حسان املنبجي، وكان شديد البغض 

ملوصل، فأقطعه سيف الدين لصالح الدين، وفتحها عنوة، وأسر ينال، وأخذ مجيع موجوده مث أطلقه، فسار ينال إىل ا
غازي مدينة الرقة، مث سار السلطان صالح الدين إىل إعزاز، ونازهلا ثالث ذي القعدة، وتسلمها حادي عشر ذي 

احلجة، فوثب إمساعيلي على صالح الدين يف حصاره إعزاز، فضربه بسكني يف رأسه فجرحه، فأمسك صالح الدين 
يؤثر، حىت قتل اإلمساعيلي على تلك احلال، ووثب آخر عليه فقتل  يدي اإلمساعيلي، وبقي يضرب بالسكني فال

وملا ملك السلطان إعزاز رحل . أيضاً، وجاء السلطان إىل خيمته مذعوراً، وأعرض جنده، وأبعد من أنكره منهم
عنها، ونازل حلب يف منتصف ذي احلجة، وحصرها وهبا امللك الصاحل بن نور الدين، وانقضت هذه السنة وهو 

اصر حللب، فسألوا صالح الدين يف الصلح، فأجامب إليه، وأخرجوا إليه بنتاً صغرية لنور الدين حممود، فأكرمها حم
أريد قلعة إعزاز، وكانوا قد علموها : ما تريدين؟ فقالت: السلطان صالح الدين، وأعطاها شيئاً كثرياً، وقال هلا

الدين عن حلب، يف العشرين من احملرم سنة اثنتني  ذلك، فسلمها إليهم، واستقر الصلح، ورحل السلطان صالح
  .وسبعني ومخسمائة

ذكر غري ذلك يف هذه السنة سار أمري احلاج العراقي طاشتكني، وأمره اخلليفة بعزل صاحب مكة، مكثر بن عيسى، 
ن قدم مشس وفيها يف رمضا. فجرى بني احلجاج وبينه قتال، فاهنزم مكثر يف الربية، وأقام أخاه داود مكانه مبكة

الدولة توران شاه بن أيوب من اليمن إىل الشام، وأرسل إىل أخيه صالح الدين يعلمه بوصوله، وكتب إليه أبياتاً من 
  :شعر ابن النجم املصري

  من بعده مضىن اجلوانح مولع... وإىل صالح الدين أشكو أنين 
  لوال هواه لبعد دار أجزع... جزعاً لبعد الدار عنه ومل أكن 

  وخيب يب ركب الغرام ويوسع... نب إليه منت عزائمي وألرك
  طيف اخليال وال الربوق اللمع... وألسرين الليل ال يسرى به 

  أين جبسمي عن قريب أتبغ... وأقدمن إليه قليب خمرباً 
  من أفقها صبح السعادة يطلع... حىت أشاهد منه أسعد طلعة 

بة اهللا، املعروف بابن عساكر الدمشقي، امللقب نور الدين، كان وفيها تويف احلافظ أبو القاسم علي بن احلسن بن ه
إماماً يف احلديث، ومن أعيان الفقهاء الشافعية، صنف تاريخ دمشق يف مثانني جملدة، على وضع تاريخ بغداد، أتى فيه 

  .بالغرائب، ومولد املذكور يف أول سنة تسع وتسعني وأربعمائة
ة فيها قصد السلطان صالح الدين، بلد اإلمساعيلية، يف احملرم، فنهب بلدهم مث دخلت سنة اثنتني وسبعني ومخسمائ



وخربه وأحرقه، وحصر قلعة مصياف، فأرسل سنان مقدم اإلمساعيلية إىل خال صالح الدين، وهو شهاب الدين 
ك، احلارمي صاحب محاة، يسأله أن يسعى يف الصلح، فسأل احلارمي الصفح عنهم، فأجابه صالح الدين إىل ذل

وصاحلهم ورحل عنهم، وأمت السلطان صالح الدين مسريه، ووصل إىل مصر فإنه كان قد بعد عهده هبا، بعد أن 
استقر له ملك الشمام، وملا وصل إىل مصر يف هذه السنة، أمر ببناء السور الدائر على مصر والقاهرة والقلعة، اليت 

ث مائة ذراع، بالذراع اهلامشي، ومل يزل العمل فيه على جبل املقطم، ودور ذلك تسعة وعشرون ألف ذراع، وثال
  .إىل أن مات صالح الدين

  .ويف هذه السنة أمر صالح الدين ببناء املدرسة اليت على الشافعي بالقرافة مبصر، وعمل بالقاهرة مرستان
  .موفيها تويف القاضي مجال الدين حممد بن عبد اهللا بن القاسم الشهرزوري، قاضي دمشق، ومجيع الشا

مث دخلت سنة ثالث وسبعني ومخسمائة يف هذه السنة يف مجادى األوىل، سار السلطان صالح الدين من مصر إىل 
ساحل الشام، لغزو الفرنج، فوصل إىل عسقالن يف الرابع والعشرين من الشهر، فنهب، وتفرق عسكره يف 

ت عليه، فقاتلهم أشد قتال، وكان لتقي اإلغارات، وبقي السلطان يف بعض العسكر، فلم يشعر إال بالفرنج قد طلع
الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب، ولد امسه أمحد، وهو من أحسن الشباب، أول ما قد تكاملت حليته، فأمره أبوه 
تقي الدين باحلملة على الفرنج، فحمل عليهم، وقاتلهم، فأثر فيهم أثراً كبرياً، وعاد ساملاً، فأمره أبوه بالعود إليهم 

حمل عليهم فقتل شهيداً، ومتت اهلزمية على املسلمني، وقاربت محالت الفرنج السلطان، فمضى منهزماً إىل ثانية، ف
مصر على الربية، ومعه من سلم، فلقوا يف طريقهم مشقة وعطشاً شديداً، وهلك كثري من الدواب، وأخذت الفرنج 

، وكان من أكرب أصحاب السلطان صالح العسكر الذين كانوا يتفرقون يف اإلغارات أسرى، وأسر الفقيه عيسى
الدين، فافتداه السلطان من األسر بعد سنتني، بستني ألف دينار، ووصل السلطان إىل القاهرة نصف مجادى اآلخرة، 

ورأيت كتاباً خبط يد صالح الدين، إىل أخيه توران شاه، نائبه : قال الشيخ عز الدين علي بن األثري مؤلف الكامل
  :الوقعة، ويف أولهبدمشق، يذكر له 

  وقد هنلت منا املثقفة السمر... ذكرتك واخلطي ختطر بيننا 
  .لقد أشرفنا على اهلالك غري مرة، وما جنانا اهللا منه إال ألمر يريده سبحانه وتعاىل: ويقول فيه

  .وما ثبتت إال ويف نفسها أمر
ع الفرنج بسبب بعد السلطان مبصر، ويف هذه السنة سار الفرنج وحصروا مدينة محاة، يف مجادى األوىل، وطم

وهزميته من الفرنج، ومل يكن غري توران شاه بدمشق، ينوب عن أخيه صالح الدين، وليس عنده كثري من العسكر، 
وكان توران شاه أيضاً كثري االهنماك يف اللذات، مائالً إىل الراحات، وملا حصروا محاة، كان هبا صاحبها شهاب 

ح الدين، وهو مريض، واشتد حصار الفرنج حلماة، وطال زحفهم عليها، حىت أهنم الدين احلارمي، خال صال
هجموا بعض أطراف املدينة، وكادوا ميلكون البلد قهراً، مث جد املسلمون يف القتال، وأخرجوا الفرنج إىل ظاهر 

عنها مات صاحبها السور، وأقام الفرنج كذلك على محاة أربعة أيام، مث رحلوا عنها إىل حارم، وعقيب رحيلهم 
  .شهاب الدين احلارمي، وكان له ابن من أسن الناس شباباً، مات قبله بثالثة أيام

ويف هذه السنة قبض امللك الصاحل إمساعيل بن نور الدين، صاحب حلب، على سعد الدين بن كمشتكني، وكان قد 
سلموها إليه فأمر كمشتكني أن وكانت حارم لكمشتكني، فأرسل امللك الصاحل إليهم، فلم ي. تغلب على األمر

يسلمها، فأمرهم بذلك، فلم يقبلوا منه، فأمر بتعذيب كمشتكني ليسلموا القلعة، فعذب و أصحابه يرونه وال 
يرمحونه، فمات يف العذاب، وأصر أصحابه على االمتناع، ووصل الفرنج إىل حارم بعد رحيلهم عن محاة، وحصروا 



الصاحل ماالً للفرنج وصاحلهم، فرحلوا عن حارم، وقد بلغ بأهلها اجلهد، وبعد  حارم مدة أربعة أشهر، فأرسل امللك
أن رحل الفرنج عنها، أرسل إليها امللك الصاحل عسكراً وحصروها، فلم يبق بأهلها ممانعة، فسلموها إىل امللك 

  .الصاحل، فاستناب بقلعة حارم مملوكاً كان ألبيه، امسه سرخك
طب للسلطان طغريل بن أرسالن بن طغريل ابن السلطان حممد ابن السلطان ملكشاه، ويف هذه السنة يف احملرم خ

املقيم ببالد الدكز، وكان أبوه أرسالن الذي تقدم خربه، قد تويف، ومل يذكر ابن األثري وفاة أرسالن بن طغريل إال 
  .يف هذا املوضع، وكان ينبغي أن يذكره قبل هذه السنة

الدين حممد بن عبد اهللا بن هبة اهللا، وزير اخلليفة، وكان قد عرب دجلة عازماً على وفيها يف ذي احلجة قتل عضد 
احلج، فقتله اإلمساعيلية، ومحل جمروحاً إىل منزله فمات به، وكان مولده يف مجادى األوىل سنة أربع عشرة 

  .ومخسمائة
  .وفيها تويف صدقة بن احلسني احلداد، الذي ذيل تاريخ ابن الزعفراين ببغداد

مث دخلت سنة أربع وسبعني ومخسمائة يف هذه السنة، طلب توران شاه من أخيه السلطان صالح الدين بعلبك، 
وكان السلطان أعطاها مشس الدين حممد ابن عبد امللك املقدم، ملا سلم دمشق إىل صالح الدين، فلم ميكن صالح 

ي هبا ومل يسلمها، فأرسل السلطان وحصره الدين منع أخيه من ذلك، فأرسل إىل ابن املقدم ليسلم بعلبك، فعص
ببعلبك، وطال حصارها، فأجاب ابن املقدم إىل تسليمها على عوض، فعوض عنها، وتسلمها السلطان وأقطعها أخاه 

  .توران شاه
رفيها كان بالبالد غالء عام، وتبعه وباء شديد، وفيها سري السلطان صالح الدين ابن أخيه تقي الدين عمر إىل محاة، 

  .ابن عمه حممد بن شريكوه إىل محص، وأمرمها حبفظ بالدمها، فاستقر كل منهما ببلدهو
  :وفيها تويف احلصيص الشاعر، وامسه سعد بن حممد بن سعد، وشعره مشهور فمنه

  رغد العيش لريات احلجال... ال تلمين يف سقامي بالعلى 
  فهو بالطبع غين عن صقال... سيف عز زانه رونقه 

هدة بنت أمحد بن عمر األبري، مسعت احلديث من السراج، وطراد، وغريمها، وعمرت حىت قاربت وفيها ماتت ش
  .مائة سنة، ومسع عليها خلق كثري لعلو إسنادها

، فيها سار السلطان صالح الدين، وفتح حصناً كان بناه الفرنج عند خماضة .مث دخلت سنة مخس وسبعني ومخسمائة
  :د بيت يعقوب، ويف ذلك يقول علي بن حممد الساعايت الدمشقياألحزان، بالقرب من بانياس، عن

  متني لدى أمياهنا وهي حتلف... أتسكن أوطان النبيني عصبة 
  ذرواً بيت يعقوب فقد جاء يوسف... نصحتكم والنصح للدين واجب 

ن أيوب، وفيها كان حرب بني عسكر السلطان صالح الدين، ومقدمهم ابن أخيه تقي الدين، عمر بن شاهنشاه ب
مسعود بن قليج أرسالن صاحب بالد الروم، وسببها أن حصن رعبان كان بيد مشس . وبني عسكر قليج أرسالن بن

الدين بن املقدم، فطمع فيه قليج أرسالن، وأرسل إليه عسكراً كثرياً ليحصروه، وكانوا قريب عشرين ألفاً، فسار 
  .هزمت بألف عشرين ألفاً: ين يفتخر ويقولإليهم تقي الدين يف ألف فارس، فهزمهم، وكان تقي الد

  ذكر وفاة املستضيء

  خالفة اإلمام الناصر



  :وهو رابع ثالثينهم

يف هذه السنة ثاين ذي القعدة، تويف املستضيء بأمر اهللا أبو حممد احلسن بن يوسف املستنجد، وأمه أم ولد أرمنية، 
ت وثالثني ومخسمائة، وكان عادالً حسن السرية، وكان مولده سنة س. وكانت خالفته حنو تسع سنني وسبعة أشهر

وكان قد حكم يف دولة ظهري الدين أبو بكر منصور بن نصر، املعروف بابن العطار، بعد قتل عضد الدين الوزير، 
فلما مات املستضيء، قام ظهري الدين بن العطار، وأخذ البيعة لولده، اإلمام الناصر لدين اهللا، وملا استقرت البيعة 

ام الناصر، حكم أستاذ الدار جمد الدين أبو الفضل، فقبض يف سابع ذي القعدة على ظهري الدين بن العطار، لإلم
ونقل إىل التاج، وأخرج ظهري الدين املذكور ميتاً على رأس محال، ليلة األربعاء، ثاين عشر ذي القعدة، فثارت به 

وه يف البلد، وكانوا يضعون يف يده مغرفة، يعين أهنا العامة، والقوه عن رأس احلمال، وشدوا يف ذكره حبالً وسحب
قلم، وقد غمس تلك املغرفة يف العذرة، ويقولون وقع لنا يا موالنا، هذا فعلهم به، مع حسن سريته فيهم، وكفه عن 

  .أمواهلم، مث خلص منهم ودفن
اإلسكندرية، فأجابه ويف هذه السنة يف ذي القعدة، نزل توران شاه أخو السلطان عن بعلبك، وطلب عوضها 

السلطان صالح الدين إىل ذلك، وأقطع بعلبك لعز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب، فسار إليها فرخشاه، 
  .وسار مشس الدولة توران شاه إىل اإلسكندرية، وأقام هبا إىل ن مات هبا

  .مث دخلت سنة ست وسبعني ومخسمائة
  ذكر وفاة سيف الدين صاحب املوصل

ة ثالث صفر، تويف سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي بن أقسنقر، صاحب املوصل، والديار يف هذه السن
اجلزرية، وكان مرضه السل، وطال، وكان عمره حنو ثالثني سنة، وكانت واليته عشر سنني وحنو ثالثة شهر، وكان 

لغرية، ال يدخل بيته غري اخلدم إذا حسن الصورة مليح الشباب، تام القامة أبيض اللون، عاقالً عادالً، عفيفاً شديد ا
كانوا صغاراً، فإذا كرب أحدهم منعه، وكان عفيفاً عن أموال الرعية، مع شح كان فيه، وحني حضره املوت، أوصى 

باململكة بعده إىل أخيه عز الدين مسعود بن مودود، وأعطى جزيرة ابن عمر وقالعها لولده سنجرشاه بن غازي، 
  .بما قرره، وكان مدير الدولة واحلاكم فيها جماهد الدين قيمازفاستقر ذلك بعد موته حس

ويف هذه السنة، سار السلطان صالح الدين إىل جهة قليج أرسالن بن مسعود بن قليج أرسالن، صاحب بالد 
فقصد صالح الدين بالد ابن ليون األرمين، وشن فيها الغارات، فصاحله . الروم، ووصل إىل رعبان، مث اصطلحوا

  .يون على مال محله، وأسرى أطلقهمابن ل
وفيها تويف مشس الدولة توران شاه بن أيوب، أخو صالح الدين األكرب، باإلسكندرية، وكان له معها أكثر بالد 

اليمن، ونوابه هناك حيملون إليه األموال من زبيد وعدن وغريمها، وكان أجود الناس وأسخاهم كفاً، خيرج كل ما 
من، ودخل اإلسكندرية، ومع هذا، فلما مات، كان عليه حنو مائيت ألف دينار مصرية، ديناً حيمل إليه من أموال الي

عليه، فوفّاها أخوه صالح الدين عنه، ملا وصل إىل مصر، ووصل السلطان صالح الدين إىل مصر يف هذه السنة، يف 
  .لبكشعبان، واستخلف بالشام ابن أخيه عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب بع

مث دخلت سنة سبع وسبعني ومخسمائة يف هذه السنة، عزم الربنس صاحب الكرك، على املسري إىل مدينة الرسول 
صلى اهللا عليه وسلم، لالستيالء على تلك النواحي الشريفة، ومسع ذلك عز الدين فرخشاه، نائب عمه السلطان 

م يف مقابلة الربنس، ففرق الربنس مجوعه، صالح الدين بدمشق، فجمع وقصد بالد الكرك، وأغار عليها وأقا



وفيها وقع بني نواب توران شاه باليمن بعد موته اختالف، فخشي السلطان صالح الدين . وانقطع عزمه عن احلركة
على اليمن، فجهز إليه عسكراً مع مجاعة من أمرائه، فوصلوا إىل اليمن واستولوا عليه، وكان نواب توران شاه على 

  .عثمان بن الزجنيلي، وعلى زبيد، حطان بن كامل بن منقذ الكناين، من بيت صاحب شيزر عدن، عز الدين
ذكر وفاة امللك الصاحل صاحب حلب يف هذه السنة يف رجب، تويف امللك الصاحل إمساعيل بن نور الدين حممود بن 

صف له األطباء اخلمر زنكي بن أقسنقر، صاحب حلب، وعمره حنو تسع عشرة سنة، وملا اشتد به مرض القولنج، و
فمات ومل يستعمله، وكان حليماً عفيف اليد والفرج واللسان، مالزماً ألمور الدين، ال يعرف له شيء مما يتعاطاه 

الشباب، ووصى مبلك حلب إىل ابن عمه عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي، صاحب املوصل، فلما مات سار 
وملا استقر مسعود بن مودود يف ملك حلب، . حلب، واستقر يف ملكهامسعود وجماهد الدين قيماز من املوصل إىل 

كاتبه أخوه عماد الدين زنكي بن مودود، صاحب سنجار، يف أن يعطيه حلب ويأخذ منه سنجار، فأشار قيماز 
بذلك، فلم ميكن مسعود إال موافقته، فأجاب إىل ذلك، فسار عماد الدين إىل حلب وتسلمها، وسلّم سنجار إىل 

  .مسعود، وعاد مسعود إىل املوصل أخيه
ويف هذه السنة يف شعبان تويف أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد النحوي، املعروف بابن األنباري، 

  .ببغداد، وله تصانيف حسنة يف النحو، وكان فقيها
  .مث دخلت سنة مثان وسبعني ومخسمائة

ه السنة خامس احملرم، سار السلطان صالح الدين عن مصر إىل ذكر مسري السلطان صالح الدين إىل الشام يف هذ
الشام، ومن عجيب اإلتفاق، أنه ملا برز من القاهرة، وخرجت أعيان الناس لوداعه، أخذ كل منهم يقول شيئاً يف 

  :الوداع وفراقه، ويف احلاضرين معلم لبعض أوالد السلطان، فأخرج رأسه من بني احلاضرين وأنشد
  فما بعد العشية من عرار... عرار جند متتع من مشيم 

فتطري صالح الدين وانقبض بعد انبساطه، وتنكد اجمللس على احلاضرين، فلم يعد صالح الدين بعدها إىل مصر مع 
طول املدة، وسار السلطان صالح الدين وأغار يف طريقه على بالد الفرنج، وغنم، ووصل إىل دمشق يف حادي 

ا سار السلطان إىل الشام، اجتمعت الفرنج قرب الكرك، ليكونوا على طريقه، فانتهز عشر صفر من هذه السنة، ومل
فرخشاه ابن أخي السلطان صالح الدين ونائبه بدمشق الفرصة، وسار إىل الشقيف بعساكر الشام، وفتحه، وغار 

  .على ما جياوره من بالد الفرنج، وأرسل إىل السلطان وبشره بذلك
ىل اليمن يف هذه السنة سري السلطان أخاه سيف اإلسالم طغتكني إىل بالد اليمن ذكر إرسال سيف اإلسالم إ

ليملكهما، ويقطع الفنت منها، وكان هبا حطان بن منقذ الكناين، وعز الدين عثمان الزجنيلي، وقد عادا إىل واليتهما، 
عادت بني حطان وعثمان الفنت قائمة، فإن األمري الذي كان سريه السلطان نائباً إىل اليمن، توىل وعزهلما، مث تويف، ف

فوصل سيف اإلسالم إىل زبيد، فتحصن حطان يف بعض القالع، فلم يزل سيف اإلسالم يتلطف به حىت نزل إليه، 
فأحسن صحبته، مث إن حطان طلب دستوراً ليسري إىل الشام، فلم جيبه إال بعد جهد، فجهز حطان أثقاله قدامه 

فقبض عليه وأرسل واسترجع أثقاله، وأخذ مجيع أمواله، وكان يف مجلة ما أخذه  ودخل حطان ليودع سيف اإلسالم،
سيف اإلسالم من حطان، سبعني غالف زردية مملوءة ذهباً عيناً، مث سجن حطان يف بعض قالع اليمن، فكان آخر 

يف البحر، فصادفهم  العهد به، وأما عثمان الزجنيلي فإنه ملا جرى حلطان ذلك، خاف وسار حنو الشام، وسّير أمواله
  .مراكب أصحاب سيف اإلسالم، فأخذوا كل ما لعثمان الزجنيلي، وصفت بالد اليمن لسيف اإلسالم

ذكر غارات السلطان امللك صالح الدين وما استوىل عليه من البالد يف هذه السنة سار السلطان صالح الدين من 



بالد الفرنج، مثل بانياس وجينني والغور، فغنم وقتل  دمشق، يف ربيع األول، ونزل قرب طربية، وشن اإلغارة على
وعاد إىل دمشق، مث سار عنها إىل بريوت وحصرها، وأغار على بالدها، مث عاد إىل دمشق، مث سار من دمشق إىل 

البالد اجلزرية، وعرب الفرات من البرية، فصار معه مظفر الدين كوكبوركي بن زين الدين علي بن بكتكني، وكان 
صاحب حران، وكاتب السلطان صالح الدين ملوك تلك األطراف واستماهلم، فأجابه نور الدين حممد بن حينئذ 

قرا أرسالن صاحب حصن كيفا، وصار معه، ونازل السلطان الرها وحاصرها وملكها، وسلمها إىل مظفر الدين 
ال بن حسان املنبجي، كوكبوري صاحب حران، مث سار السلطان إىل الرقة وأخذها من صاحبها قطب الدين ين

  .فسار ينال إىل عز الدين مسعود صاحب املوصل
مث سار صالح الدين إىل اخلابور، وملك قرقيسيا وماكسني وعربان واخلابور، واستوىل على اخلابور مجيعه، مث سار 

اهليجاء السمني، مث إىل نصيبني وحاصرها، وملك املدينة، مث ملك القلعة، مث أقطع نصيبني أمرياً كان معه يقال له أبو 
سار عن نصيبني وقصد املوصل، وقد استعد صاحبها عز الدين مسعود وجماهد الدين قيماز للحصار، وشحنوها 
بالرجال والسالح، فحصر املوصل وأقام عليها منجنيقاً، فأقاموا عليه من داخل املدينة تسعة مناجنيق، وضايق 

كندة، ونزل صاحب حصن كيفا على باب اجلسر، ونزل تاج املوصل، فنزل السلطان صالح الدين حماذاة باب 
امللوك بوري أخو صالح الدين على باب العمادي، وجرى القتال بينهم، وكان ذلك يف شهر رجب من هذه السنة، 

فلما رأى أن حصارها يطول، رحل عن املوصل إىل سنجار وحاصرها وملكها، واستناب هبا سعد الدين بن معني 
من أكابر األمراء وأحسنهم صورة، ومعىن، مث سار السلطان صالح الدين إىل حران وعزل يف  الدين أتز، وكان

  .طريقه عن نصيبني أبا اهليجاء السمني
  ذكر غري ذلك من احلوادث

يف هذه السنة عمل الربنس صاحب الكرك أسطوالً يف حبر إيلة، وساروا يف البحر فرقتني، فرقة أقامت على حصن 
رقة سارت حنو عيذاب يفسدون يف السواحل، وبغتوا املسلمني يف تلك النواحي، فإهنم مل يعهدوا إيلة حيصرونه، وف

هبذا البحر فرجناً قط، وكان مبصر امللك العادل أبو بكر نائباً عن أخيه السلطان صالح الدين، فعمر أسطوالً يف حبر 
ار مصر، وكان مظفراً فيه، وشجاعاً، عيذاب، وأرسله مع حسام الدين احلاجب لؤلؤ، وهو متويل األسطول بدي

فسار لؤلؤ جمداً يف طلبهم، وأوقع بالذين حياصرون إيلة، فقتلهم وأسرهم، مث سار يف طلب الفرقة الثانية، وكانوا قد 
عزموا على الدخول إىل احلجاز ومكة واملدينة، حرسهما اهللا تعاىل، وسار لؤلؤ يقفو أثرهم، فبلغ رابغ، فأدركهم 

ا، وتقاتلوا أشد قتال، فظفر اهللا تعاىل هبم، وقتل لؤلؤ أكثرهم، وأخذ الباقني أسرى، وأرسل بعضهم إىل بساحل احلور
  .مىن لينحروا هبا، وعاد بالباقني إىل مصر، فقتلوا عن آخرهم

ويف هذه السنة تويف عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب، صاحب بعلبك، وكان ينوب عن صالح الدين 
قته من بني أهله، وكان فرخشاه شجاعاً كرمياً فاضالً، وله شعر جيد، ووصل خرب موته إىل صالح بدمشق، وهو ث

الدين، وهو يف البالد اجلزرية، فأرسل إىل دمشق مشس الدين حممد بن عبد امللك املقدم، ليكون هبا، وأقر بعلبك 
  .على هبرام شاه بن فرخشاه املذكور
بن الرفاعي من سواد واسط، وكان صاحلاً ذا قبول عظيم عند الناس، وله من  وفيها تويف أبو العباس أمحد بن علي

  .التالمذة ما ال حيصى
وفيها تويف بقرطبة خلف بن عبد امللك بن مسعود بن بشكوال اخلزرجي األنصاري، وكان من علماء األندلس، وله 

  .التصانيف املفيدة، ومولده يف سنة أربع وتسعني وأربعمائة



دمشق مسعود بن حممد بن مسعود النيسابوري، الفقيه الشافعي، ولد سنة مخس ومخسمائة، وهو امللقب وفيها تويف ب
قطب الدين، وكان إماماً فاضالً يف العلوم الدينية، قدم إىل دمشق وصنف عقيدة للسلطان صالح الدين، وكان 

  .السلطان يقريها أوالده الصغار
  .مث دخلت سنة تسع وسبعني ومخسمائة

ملكه السلطان صالح الدين من البالد يف هذه السنة، ملك السلطان صالح الدين حصن آمد، بعد حصار  ذكر ما
وقتال، يف العشر األول من احملرم، وسلمها إىل نور الدين حممد بن قرا أرسالن بن داود بن سقمان بن أرتق، 

مث سار إىل عينتاب وحصرها، صاحب حصن كيفا، مث سار إىل الشام، وقصد تل خالد من أعمال حلب وملكها، 
وهبا ناصر الدين حممد أخو الشيخ إمساعيل الذي كان خازن نور الدين حممود بن زنكي، وكان قد سلم نور الدين 
عينتاب إىل إمساعيل املذكور، فبقيت معه إىل اآلن، فحاصرها السلطان وملكها تسليم صاحبها إليه، فأقره السلطان 

ن، ومن مجلة أمرائه، مث سار السلطان إىل حلب وحصرها، وهبا صاحبها عماد الدين عليها، وبقي يف خدمة السلطا
زنكي بن ودود بن عماد الدين زنكي بن أقسنقر، وطال احلصار عليه، وكان قد كثر اقتراحات أمراء حلب 

 وعسكرها عليه، وقد ضجر من ذلك وكره حلب لذلك، فأجاب السلطان مالح الدين إىل تسليم حلب، على أن
يعوض عنها بسنجار ونصيبني واخلابور والرقة وسروج، واتفقوا على ذلك، وسلم حلب إىل السلطان يف صفر من 
هذه السنة، فكان أهل حلب ينادون على عماد الدين املذكور يا محار بعت حلب بسنجار، وشرط السلطان على 

ال حيتج حبجة عن ذلك، ومن االتفاقات عماد الدين املذكور احلضور إىل خدمته، بنفسه وعسكره إذا استدعاه، و
  :العجيبة، أن حمي الدين بن الزكي قاضي دمشق، مدح السلطان بقصيدة منها

  مباشر بفتوح القدس يف رجب... وفتحكم حلباً بالسيف يف صفر 
فرافق فتح القدس يف رجب سنة ثالث ومثانني ومخسمائة، وكان يف مجلة من قتل على حلب، تاج امللوك بوري بن 

  .أيوب، أخو السلطان األصغر، وكان كرمياً شجاعاً، طعن يف ركبته، فانفكت، فمات منها

وملا استقر الصلح، عمل عماد الدين زنكي املذكور دعوة للسلطان، واحتفل هلا، فبينما هم يف سرورهم، إذ جاء 
هيزه سرا، ومل يعلم السلطان إنسان فأسر إىل السلطان مبوت أخيه بوري، فوجد عليه يف قلبه وجداً عظيماً، وأمر جت

يف ذلك الوقت أحداً ممن كان يف الدعوة بذلك لئال يتنكد عليهم ما هم فيه، وكان يقول السلطان ما وقعت حلب 
علينا رخيصة مبوت بوري، وكان هذا من السلطان من الصرب العظيم، وملا ملك السلطان حلب، أرسل إىل حارم 

 ابن نور الدين، يف تسليم حارم، وجرت بينهما مراسالت، فلم ينتظم بينهما وهبما سرخك الذي واله امللك الصاحل
حال، وكاتب سرخك الفرنج، فوثب عليه أهل القلعة وقبضوا عليه، وسلموا حارم إىل السلطان فتسلمها، وقرر 

  .أمر حلب وبالدها، وأقطع إعزاز أمرياً يقال له سليمان بن جندر
السنة قبض عز الدين مسعود، صاحب املوصل، على نائبه جماهد الدين قيماز، ذكر غري ذلك من احلوادث يف هذه 

وفيها ملا فرغ السلطان من تقرير أمر حلب، جعل فيها ولده امللك الظاهر غازي، وسار إىل دمشق وجتهز منها 
على تلك  فأغار على بيسان وحرقها، وشن الغارات. للغزو، فعرب هنر األردن تاسع مجادى اآلخرة من هذه السنة

النواحي، مث جتهز السلطان إىل الكرك، وأرسل إىل نائبه مبصر، وهو أخوه امللك العادل، أن يالقيه إىل الكرك، فسارا 
واجتمعا عليها، وحصر الكرك وضيق عليها، مث رحل عنها يف منتصف شعبان، وسار معه أخوه العادل، وأرسل 

موضع امللك العادل، ووصل السلطان إىل . ىل مصر، نائباً عنهالسلطان ابن أخيه امللك املظفر تقي الدين عمر إ
دمشق وأعطى أخاه أبا بكر العادل مدينة حلب وقلعتها وأعماهلا، وسريه إليها يف شهر رمضان من هذه السنة، 



  .وأحضر ولده الظاهر منها إىل دمشق
ويف هذه السنة أعين سنة . املعروف باألبله ويف هذه السنة يف مجادى اآلخرة، تويف حممد بن خبتيار بن عبد اهللا الشاعر

تسع وسبعني ومخسمائة يف أواخرها، تويف شاهرمن سكمان ابن ظهري الدين إبراهيم بن سكمان القطيب صاحب 
خالط، وقد تقدم ذكر ملك شاهرمن املذكور يف سنة إحدى وعشرين ومخسمائة، وكان عمر سكمان ملا تويف أربعاً 

ان كان بكتمر مملوكه مبيافارقني، فلما مسع بكتمر مبوته سار من ميافارقني ووصل إىل وستني سنة، وملا مات سكم
خالط، وكان أكثر أهلها يريدونه، وكان مماليك شاهرمن متفقني معه، فأول وصوله استوىل على خالط ومتلكها، 

حسبما نذكره إن  وجلس على كرسي شاهرمن، واستقر يف مملكة خالط حىت قتل يف سنة تسع ومثانني ومخسمائة،
  .شاء اهللا تعاىل

  .مث دخلت سنة مثانني ومخسمائة
ذكر وفاة يوسف بن عبد املؤمن يف هذه السنة سار أبو يعقوب يوسف بن عبد املؤمن ملك الغرب، إىل بالد 

األندلس، وعرب البحر يف مجع عظيم من عساكره، وقصد بالد الفرنج، فحصر شنترين من غرب األندلس، وأصابه 
مات منه، يف ربيع األول، ومحل يف تابوت إىل مدينة إشبيلية، وكانت مدة مملكته اثنتني وعشرين سنة مرض ف

وشهوراً، وكان حسن السرية، واستقامت له اململكة حلسن تدبريه، وملا مات بايع الناس ولده يعقوب بن يوسف بن 
أبوه، لئال يكونوا بغري ملك جيمع كلمتهم،  عبد املؤمن، وكنيته أبو يوسف، وملكوه عليهم يف الوقت الذي مات فيه

  .لقرهبم من العدو، فقام يعقوب بامللك أحسن قيام، وأقام راية اجلهاد وأحسن السرية
ذكر غزو السلطان الكرك يف هذه السنة يف ربيع اآلخر، سار السلطان صالح الدين من دمشق للغزو، وكتب إىل 

ره وضيق على من به وملك ربض الكرك، وبقيت القلعة، وليس مصر، فسارت عساكرها إليه، ونازل الكرك وحص
بينها وبني الربض غري خندق خشب، وقصد السلطان صالح الدين طمه فلم يقدر، لكثرة املقاتلة، فجمعت الفرنج 
فارسها وراجلها، وقصدوه، فلم ميكن السلطان إال الرحيل، فرحل عن الكرك وسار إليهم، فأقاموا يف أماكن وعرة، 

ام السلطان قبالتهم، وسار من الفرنج مجاعة ودخلوا الكرك، فعلم بامتناعه عليه، فسار إىل نابلس وأحرقها وهنب وأق
ما بتلك النواحي وقتل وأسر وسىب فأكثر، مث سار إىل صبصطية وهبا مشهد زكريا، فاستنقذ ما هبا من أسرى 

  .املسلمني، مث سار إىل جنبتني مث عاد إىل دمشق
  ب ماردينذكر وفاة صاح

يف هذه السنة مات قطب الدين أيلغازي بن جنم الدين أليب بن مترتاش بن أيلغازي بن أرتق صاحب ماردين، أقول 
إنه قد تقدم يف سنة سبع وأربعني ومخسمائة ذكر ملك أليب ولد أيلغازي املذكور، وبقي أليب يف ملك ماردين حىت 

يل وفاة أليب، وملك أيلغازي املذكورين مىت كان ألثبته، وملا مات مات، وملك بعده ابنه أيلغازي املذكور، ومل يقع 
أيلغازي املذكور، كان له أوالد أطفال، فأقيم يف امللك بعده ولده حسام الدين بولق أرسالن، وقام بتدبري اململكة 

أرسالن وأقام وترتيبها مملوك والده نظام الدين البقش، حىت كرب بولق أرسالن، وكان به هوج وخبط، فمات بولق 
البقش بعده أخاه األصغر ناصر الدين أرتق أرسالن بن قطب الدين أيلغازي، ومل يكن له حكم، بل احلكم إىل البقش 
وإىل مملوك للبقش امسه لؤلؤ، كان قد تغلب على أستاذه البقش، حبيث كان ال خيرج البقش عن رأي لؤلؤ املذكور، 

اردين من احلكم شيء، وبقي األمر كذلك إىل سنة إحدى وستمائة، ومل يكن لناصر الدين أرتق أرسالن صاحب م
فمرض النظام البقش وأتاه ناصر الدين صاحب ماردين يعوده، فلما خرج من عنده خرج معه لؤلؤ فضربه ناصر 

  .الدين بسكني فقتله، مث عاد إىل البقش فقتله وهو مريض، واستقل أرتق أرسالن مبلك ماردين من غري منازع



ه السنة تويف شيخ الشيوخ صدر الدين عبد الرحيم بن إمساعيل بن أيب سعيد أمحد، وكان قد سار من عند ويف هذ
اخلليفة إىل السلطان صالح الدين يف رسالة، ومعه شهاب الدين بشري اخلادم، ليصلحا بني السلطان صالح الدين 

ا بدمشق وطلبا املسري إىل العراق، وسارا وبني عز الدين مسعود صاحب املوصل، فلم ينتظم حال، واتفق أهنما مرض
يف احلر فمات بشري بالسخنة ومات صدر الدين شيخ الشيوخ بالرحبة، ودفن مبشهد البوق، وكان أوحد زمانه، قد 

  .مجع بني رئاسة الدين والدنيا
  .وفيها يف احملرم أطلق عز الدين مسعود صاحب املوصل جماهد الدين قيماز من احلبس، وأحسن إليه

  . دخلت سنة إحدى ومثانني ومخسمائةمث
ذكر حصار السلطان صالح الدين املوصل يف هذه السنة حصر السلطان صالح الدين املوصل، وهو حصاره الثاين، 

فأرسل إليه عز الدين مسعود صاحب املوصل والدته، وابنة عمه نور الدين حممود بن زنكي، وغريمها من النساء، 
وصل وما بأيديهم، فردهم، واستقبح الناس ذلك من صالح الدين، ال سيما وفيهن بنت ومجاعة يطلبون منه ترك امل

نور الدين حممود، وحاصر املوصل وضايقها، وبلغه وفاة شاهرمن، صاحب أخالط، يف ربيع اآلخر من هذه السنة، 
  .فسار عن املوصل إىل جهة أخالط فاستدعى أهلها ليملكها

لسنة تويف نور الدين حممد بن قرا أرسالن بن داود، صاحب احلصن، وآمد، ذكر وفاة صاحب حصن كيفا يف هذه ا
وملك بعده ولده سقمان، ولقبه قطب الدين، وكان صغرياً فقام بتدبريه القوام ابن مساقا األشعردي وحضر سقمان 

وأقام معه أمرياً إىل السلطان صالح الدين وهو نازل على ميافارقني، فأقره على ما كان بيد ولده نور الدين حممد، 
  .من أصحاب أيب سقمان املذكور

ذكر ملك السلطان صالح الدين ميافارقني ملا سار السلطان عن املوصل إىل أخالط جعل طريقه على ميافارقني، 
وكانت لصاحب ماردين الذي تويف، وفيها من حفظها من جهة شاهرمن صاحب أخالط املتويف، فحاصرها السلطان 

ى األوىل، مث إن السلطان رجع عن قصد أخالط إىل املوصل، فجاءته رسل عز الدين مسعود وملكها يف سلخ مجاد
يسأل يف الصلح، واتفق حينئذ أن السلطان صالح الدين مرض، وسار من كفر زمار عائداً إىل حران، فلحقته رسل 

ن شهرزور وأعماهلا صاحب املوصل باإلجابة إىل ما طلب، وهو أن يسلم صاحب املوصل إىل السلطان صالح الدي
ووالية القرابلي، ومجيع ما وراء الزاب، وأن خيطب للسلطان صالح الدين على مجيع منابر املوصل، وما بيده، وأن 

يضرب امسه على الدراهم والدنانري، وتسلم السلطان ذلك واستقر الصلح، وأمنت البالد، ووصل السلطان إىل 
ىت أيسوا منه، مث إنه عويف وعاد إىل دمشق يف احملرم سنة اثنتني ومثانني حران، وأقام هبا مريضاً واشتد به املرض ح

ومخسمائة، وملا اشتد مرض السلطان سار ابن عمه حممد بن شريكوه بن شاذي صاحب محص إىل محص، وكاتب 
  .بعض أكابر دمشق يف أن يسلموا إليه دمشق إذا مات السلطان

  ذكر غري ذلك من احلوادث

قيل . عيد األضحى، شرب حبمص صاحبها ناصر الدين حممد بن شريكوه بن شاذي، فأصبح ميتاًيف هذه السنة ليلة 
إن السلطان صالح الدين دس عليه من مساه مساً، ملا بلغه مكاتبته أهل دمشق يف مرضه، وملا مات أقر السلطان محص 

حب محص شيئاً كثرياً من وما كان بيد حممد على ولده شريكوه ابن حممد، وعمره اثنتا عشرة سنة، وخلف صا
الدواب واآلالت وغريها، فاستعرضها السلطان عند نزوله حبمص يف عودته من حران، وأخذ أكثرها، ومل يترك إال 

  .ما ال خري فيه
وفيها تويف احلافظ حممد بن عمر بن أمحد األصفهاين املدين املشهور، وكان إمام عصره يف احلفظ واملعرفة، وله يف 



تواليف مفيدة، وله كتاب الغيث يف جملد كمل به كتاب الغريبني للهروي، واستدرك فيه عليه  احلديث وعلومه
  .مواضع وهو كتاب نافع، وكان مولده سنة إحدى ومخسمائة

  .مث دخلت سنة اثنتني ومثانني ومخسمائة
مشق يف هذه ذكر نقل امللك العادل أخي السلطان من حلب وإخراج امللك األفضل ابن السلطان من مصر إىل د

السنة أحضر السلطان ولده األفضل من مصر، وأقطعه دمشق، وسببه أن امللك املظفر تقي الدين عمر ابن أخي 
فأرسل تقي الدين يشتكي من األفضل، أين ال أمتكن من . السلطان، كان نائب عمه مبصر، وكان معه امللك األفضل
ردت عقوبته، يطلقه امللك األفضل، فأرسل السلطان، استخراج اخلراج، فإين إذا أحضرت من عليه اخلراج، وأ

وأخرج ابنه امللك األفضل من مصر، وأقطعه دمشق، وتغري السلطان على تقي الدين عمر يف الباطن، فإنه ظن أنه 
إمنا أخرج ولده من مصر ليتملك مصر، إذا مات السلطان، مث أحضر أخاه العادل من حلب، وجعل معه ولده 

السلطان نائباً عنه مبصر، واستدعى تقي الدين عمر من مصر، فقيل أنه توقف عن احلضور، وقصد  العزيز عثمان ابن
اللحاق مبملوكه قراقوش، املستويل على بعض بالد إفريقية وبريقة من املغرب، وبلغ السلطان ذلك، فساءه، وأرسل 

طان، زاده على محاة منبج واملعرة يستدعي تقي الدين عمر ويالطفه، فحضر إليه، وملا حضر تقي الدين عند السل
وكفر طاب وميافارقني وجبل جور جبميع أعماهلا، واستقر العادل والعزيز عثمان يف مصر، وملا أخذ السلطان حلب 

  .من أخيه العادل، أقطعه عوضها حران والرها
، صاحب بلد اجلبل، ذكر وفاة البهلوان وملك أخيه قزل يف هذه السنة يف أوهلا، تويف البهلوان حممد بن الدكز

مهذان والري وأصفهان وأذربيجان وأرانية وغريها من البالد، وكان عادالً حسن السرية، وملك البالد بعده أخوه 
قزل أرسالن، وامسه عثمان، وكان السلطان طغريل بن أرسالن بن طغريل بن حممد بن ملكشاه السلجوقي مع 

األمر شيء، فلما مات البهلوان، خرج طغريل عن حكم قزل، وكثر البهلوان، وله اخلطابة يف بالده، وليس له من 
  .مجعه، واستوىل على بعض البالد، وجرت بينه وبني قزل حروب

ذكر غري ذلك يف هذه السنة غدر الربنس صاحب الكرك، وأخذ قافلة عظيمة من املسلمني وأسرهم، فأرسل 
على ذلك، فلم يفعل، فنذر السلطان أنه إن ظفره اهللا به  السلطان يطلب منه إطالقهم، حبكم اهلدنة اليت كانت بينهم

  .قتله بيده
وفيها تويف أبو حممد عبد اهللا بن أيب الوحش بري بن عبد اجلبار بن بري، املصري، اإلمام يف علم النحو واللغة، 

و، وكانت وفاته اشتغل عليه مجاعة وانتفعوا به، ومن مجلتهم أبو موسى اجلزويل، صاحب املقدمة اجلزولية يف النح
  .مبصر، وولد هبا يف سنة تسع وتسعني وأربعمائة

  .مث دخلت سنة ثالث ومثانني ومخسمائة
ذكر غزوات السلطان امللك الناصر صالح الدين وفتوحاته يف هذه السنة مجع السلطان العساكر، وسار بفرقة من 

أخرى مع ولده امللك األفضل، العسكر وضايق الكرك، خوفاً على احلجاج من صاحب الكرك، وأرسل فرقة 
فأغاروا على بلد عكا وتلك الناحية، وغنموا شيئاً كثرياً، مث سار السلطان ونزل على طربية، وحصر مدينتها 

وفتحها عنوة بالسيف، وتأخرت القلعة، وكانت طربية للقومص صاحب طرابلس، وكان قد هادن السلطان ودخل 
ذكور القسوس والبطرك، ينهونه عن موافقة السلطان ويوخبونه، فصار يف طاعته، فأرسلت الفرنج إىل القومص امل

  .معهم واجتمع الفرنج مللتقى السلطان
  ذكر وقعة حطني وهي الوقعة العظيمة اليت فتح اهللا هبا الساحل وبيت املقدس



فركب  ملا فتح السلطان مدينة طربية، اجتمعت الفرنج يف ملوكهم بفارسهم وراجلهم، وساروا إىل السلطان،
السلطان من عند طربية وسار إليهم، يوم السبت خلمس بقني من ربيع اآلخر، والتقى اجلمعان، واشتد بينهم القتال، 

وملا رأى القومص شدة األمر، محل على من قدامه من املسلمني، وكان هناك تقي الدين صاحب محاة، فأفرج له 
يسرية ومات غبناً، ونصر اهللا املسلمني وأحدقوا  وعطف عليهم، فنجا القومص ووصل إىل طرابلس، وبقي مدة

بالفرنج من كل ناحية، وأبادوهم قتالً وأسراً، وكان يف مجلة من أسر ملك الفرنج الكبري والربنس أرنلط صاحب 
الكرك، وصاحب جبيل، وابن اهلنفري، ومقدم الداوية، ومجاعة من اإلسبتارية، وما أصيبت الفرنج من حني خرجوا 

، وهي سنة إحدى وتسعني وأربعمائة إىل اآلن مبصيبة مثل هذه الوقعة، وملا انقضى املصاف جلس السلطان إىل الشام
يف خيمته، وأحضر ملك الفرنج وأجلسه إىل جانبه، وكان احلر والعطش به شديداً، فسقاه السلطان ماء مثلوجاً، 

  .وسقى ملك الفرنج منه الربنس أرنلط صاحب الكرك
إن هذا امللعون مل يشرب املاء بإذين، فيكون أماناً له، مث كلم السلطان الربنس ووخبه وفزعه على : فقال له السلطان

غدره، وقصده احلرمني الشريفني، وقام السلطان بنفسه فضرب عنقه، فارتعدت فرائص ملك الفرنج، فسكن 
  .جأشه

وفتحها باألمان، مث أرسل أخاه امللك  مث عاد السلطان إىل طربية وفتح قلعتها باألمان، مث سار إىل عكا وحاصرها
العادل فنازل جمد اليابا وفتحه عنوة بالسيف، مث فرق السلطان عسكره، ففتحوا الناصرة، وقيسارية، وهيفا، 

وصفورية، ومعلثا، والفولة، وغريها من البالد اجملاورة لعكا، بالسيف، وغنموا وقتلوا وأسروا أهل هذه األماكن، 
  .لس فملكوا قلعتها باألمانوأرسل فرقة إىل ناب

مث سار امللك العادل بعد فتح جمد اليابا إىل يافا وفتحها عنوة بالسيف، مث سار السلطان إىل تبنني ففتحها باألمان، مث 
سار إىل صيدا فأخالها صاحبها وتسلمها السلطان ساعة وصوله، لتسع بقني من مجادى األوىل من هذه السنة، مث 

ا وتسلمها يف التاسع والعشرين من مجادى األوىل باألمان، وكان حصرها مدة مثانية أيام، سار إىل بريوت فحصره
وكان صاحب . وكان صاحب جبيل من مجلة األسرى، فبذل جبيل يف أن يسلمها ويطلق سراحه، فأجيب إىل ذلك

طان فتسلم جبيل جبيل ابن أعظم الفرنج، وأشدهم عداوة للمسلمني، ومل تك عاقبة إطالقه محيدة، وأرسل السل
  .وأطلقه

وفيها حضر املركيس يف سفينة إىل عكا وهي للمسلمني، ومل يعلم املركيس بذلك، واتفق هجوم اهلواء فراسل 
املركيس امللك األفضل وهو بعكا، يقترح أمراً بعد آخر، وامللك األفضل جييب املركيس إىل ذلك، إىل أن هب 

يه الفرنج الذين هبا، وملك صور، وكان وصول املركيس إىل صور اهلواء فأقلع املركيس إىل صور، واجتمع عل
وإطالق الفرنج الذين يأخذ السلطان بالدهم باألمان، وحيملهم إىل صور من أعظم أسباب الضرر اليت حصلت، 

حىت راحت عكا وقوي الفرنج بذلك، مث سار السلطان إىل عسقالن وحاصرها أربعة عشر يوماً وتسلمها باألمان، 
  .ادى اآلخرةسلخ مج

  .وغري ذلك. مث بث السلطان عسكره ففتحوا الرملة، والداروم، وغزة، وبيت حلم، وبيت جربيل، والنطرون
مث سار السلطان ونازل القدس، وبه من النصارى عدد يفوت احلصر، وضايق السلطان السور بالنقابني، واشتد 

ال آخذها إال بالسيف، مثلما : لطان إىل ذلك، وقالالقتال، وغلقوا السور، فطلب الفرنج األمان فلم جيبهم الس
أخذها الفرنج من املسلمني، فعاودوه يف األمان، وعرفوه ما هم عليه من الكثرة، وأهنم إن أيسوا منه من األمان، 
قاتلوا خالف ذلك، فأجاهبم السلطان إليه بشرط أن يؤدي كل من هبا عشرة الدنانري عشرة الدنانري من الرجال، 



النساء مخسة مخسة، ويؤدوا عن كل طفل دينارين، وأي من عجز عن األداء كان أسرياً، فأجيب إىل ذلك، يؤدي 
وسلمت إليه املدينة يوم اجلمعة يف السابع والعشرين من رجب، وكان يوماً مشهوداً، ورفعت األعالم اإلسالمية 

ال املذكور، فخان املرتبون يف ذلك ومل على أسرار املدينة، ورتب السلطان على أبواب البلد من يقبض منهم امل
حيملوا منه إال القليل، وكان على رأس قبة الصخرة صليب كبري مذهب، وتسلق املسلمون وقلعوه، فسمع لذلك 

ضجة مل تعهد مثلها من املسلمني للفرح والسرور، ومن الكفار بالتفجع والتوجع، وكان الفرنج قد عملوا يف غريب 
  .ومستراحاً، فأمر السلطان بإزالة ذلك وإعادة اجلامع إىل ما كان عليهاجلامع األقصى هرباً 

هذا ألجل القدس، فأرسل : وكان نور الدين حممود بن زنكي قد عمل منرباً حبلب قد تعب عليه مدة، وقال
ه السلطان صالح الدين وأحضر املنرب من حلب وجعله يف اجلامع األقصى، وأقام السلطان بعد فتوح القدس بظاهر

  .إىل اخلامس والعشرين من شعبان، يرتب أمور البلد وأحواهلا، وأمر بعمل الربط واملدارس الشفعوية
مث رحل السلطان إىل عكا ورحل منها إىل صور وصاحبها املركيس، وقد حصنها بالرجال، وحفر خندقها، ونزل 

ليه يف عشرة شوان، فاتفق السلطان على صور تاسع شهر رمضان وحاصرها وضايقها، وطلب األسطول، فوصل إ
أن الفرنج كبسوهم يف الشواين وأخذوا مخسة شواين ومل يسلم من املسلمني إال من سبح وجنا، وأخذ الباقون وطال 

احلصار عليها، فرحل السلطان عنها يف آخر شوال، وكان أول كانون األول، وأقام بعكا وأعطى العساكر 
  .لسلطان بعكا يف حلقته، وأرسل إىل هوبني ففتحها باألمانالدستور، فسار كل واحد إىل بلده، وبقي ا

ذكر غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة سار مشس الدين حممد بن عبد امللك، عرف بابن املقدم، بعد فتح القدس، 
د، حاجاً، وكان هو أمري احلاج الشامي، ليجمع بني الغزوة وزيارة القدس واخلليل عليه السالم، واحلج يف عام واح

فسار ووقف بعرفات، وملا أفاض، أرسل إليه طاشتكني أمري احلاج العراقي مينعه من اإلفاضة قبله، فلم يلتفت إليه، 
فسار العراقيون واتقعوا مع الشاميني، ففتل بينهم مجاعة، وابن املقدم مينع أصحابه من القتال، ولو أمكنهم النتصفوا 

  .اً ودفن مبقربة املعلىمن العراقيني، فجرح ابن املقدم ومات شهيد
وفيها قوي أمر السلطان طغريل بن أرسالن شاه بن طغريل بن السلطان حممد بن السلطان ملكشاه بن ألب أرسالن 
بن داود بن ميكائيل بن سلجوق، وملك كثرياً من البالد، وأرسل قزل ابن الدكز إىل اخلليفة يستنجده وخيوفه عاقبة 

  .أمر طغريل
وفيها قتل اخلليفة الناصر أستاذ داره جمد الدين أبا الفضل بن . ين الغوري وغزا بالد اهلندوفيها سار شهاب الد

  .الصاحب، ومل يكن للخليفة معه حكم، وظهر له أموال عظيمة، فأخذت مجيعاً
لة يف وفيها استوزر اخلليفة الناصر لدين اهللا، أبا املظفر عبيد اهللا بن يونس، ولقبه جالل الدين، ومشى أرباب الدو

وفيها تويف . ركابه، حىت قاضي القضاة، وكان ابن يونس من مجلة الناس، فكان ميشي ويقول لعن اهللا طول العمر
  .قاضي القضاة الدامغاين، وكان قد وىل القضاء للمقتفي

  .مث دخلت سنة أربع ومثانني ومخسمائة
كا، مث سار مبن معه وقصد كوكب ذكر فتوحات السلطان صالح الدين وغزواته شىت السلطان هذه السنة يف ع

وجعل على حصارها أمرياً يقال له قيماز النجمي، وسار منها يف ربيع األول، ودخل دمشق، ففرح الناس بقدومه، 
وكتب إىل األطراف باجتماع العساكر، وأقام يف دمشق تقدير مخسة أيام، وسار من دمشق يف منتصف ربيع األول 

مقدس غريب محص، وأتته العساكر هبا، فأوهلم عماد الدين زنكي بن مودود بن من هذه السنة، ونزل على حبرية 
زنكي بن أقسنقر صاحب سنجار ونصيبني، وملا تكاملت عساكره رحل ونزل حتت حصن األكراد، وشن الغارات 



على بالد الفرنج، وسار من حصن األكراد فنزل على أنطرطوس، سادس مجادى األوىل، فوجد الفرنج قد أخلوا 
أنطرطوس، فسار إىل مرقية، فوجدهم قد أخلوها أيضاً، فسار إىل حتت املرقب، وهو لإلستبتار فوجده ال يرام، وال 
ألحد فيه مطمع، فسار إىل جبلة ووصل إليها ثامن مجادى األوىل، وتسلمها حالة وصوله، فجعل فيها حلفظها األمري 

ان إىل الالذقية، ووصل إليها يف الرابع والعشرين من سابق الدين عثمان بن الدالة صاحب شيزر، مث سار السلط
مجادى األوىل، وهلا قلعتان، فحصر القلعتني وزحف إليهما، فطلب أهلهما األمان فأمنهم، وتسلم القلعتني، وملا ملك 

ا، السلطان الالذقية سلمها إىل ابن أخيه امللك املظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أبوب، فعمرها وحصن قلعته
  .وكان تقي الدين عظيم اهلمة يف حتصني القالع والغرامة عليها، كما فعل بقلعة محاة

مث رحل السلطان عن الالذقية يف السابع والعشرين من مجادى األوىل إىل صهيون وحاصرها، وضايقها، فطلب أهلها 
لم السلطان قلعة صهيون وسلمها األمان فلم جيبهم إال على أمان أهل القدس، فيما يؤدونه، فأجابوه إىل ذلك، وتس

مث فرق عسكره يف تلك اجلبال، فملكوا . إىل أمري من أصحابه يقال له ناصر الدين منكورس، صاحب قلعة أيب قبيس
حصن بالدنوس وكان الفرنج الذين به قد هربوا منه وأخلوه، وملكوا حصن العبد وحصن اجلماهدبني، مث سار 

خرة، ووصل إىل قلعة بكاس، فأخالها أهلها وحتصنوا بقلعة الشغر، فحصرها السلطان من صهيون ثالث مجادى اآل
ووجدها منيعة، وضايقها فأرمى اهللا يف قلوب أهلها الرعب وطلبوا األمان، وتسلمها يوم اجلمعة سادس مجادى 
 اآلخرة باألمان، وأرسل السلطان ولده امللك الظاهر غازي صاحب حلب، فحصر سرمينية وضايقها وملكها،

واستنزل أهلها على قطيعة قررها عليهم، وهدم احلصن، وعفى أثره، وكان يف هذا احلصن ويف احلصون املذكورة 
  .من أسرى املسلمني اجلم الغفري، فأطلقوا وأعطوا الكسوة والنفقة

 مث سار السلطان من الشغر إىل برزية ورتب عسكره ثالثة أقسام وداومها بالزحف، وملكها بالسيف يف السابع
  .والعشرين من مجادى اآلخرة، وسىب وأسر وقتل أهلها

كنت مع السلطان يف مسريه وفتحه هذه البالد طلباً للغزوة، فنحكي ذلك من : قال مؤلف الكامل ابن األثري
  .مشاهدة

 مث سار السلطان فنزل على جسر احلديد، وهو على العاصي بالقرب من أنطاكية، فأقام عليه أياماً حىت تالحق به من
تأخر من العسكر، مث سار إىل دربساك ونزل عليها ثامن رجب من هذه السنة، وحاصرها وضايقها وتسلمها 

مث سار من دربساك إىل . باألمان، على شرط أن ال خيرج أحد منها إال بثيابه فقط، وتسلمها تاسع عشر رجب
ب أنطاكية إىل السلطان يطلب وحصرها وتسلمها باألمان، على حكم أمان دربساك، وأرسل بيمند صاح. بغراس

منه اهلدنة والصلح وبذل إطالق كل أسري عنده فأجابه السلطان إىل ذلك واصطلحوا مثانية أشهر، وكان صاحب 
أنطاكية حينئذ أعظم ملوك الفرنج يف هذه البالد، فإن أهل طرابلس سلموا إليه طرابلس بعد موت القومص 

  .أنطاكية ابنه يف طرابلس صاحبها، على ما ذكرناه، فجعل بيمند صاحب
وملا فرغ السلطان من أمر هذه البالد واهلدنة، سار إىل حلب، فدخلها ثالث شعبان، وسار منها إىل دمشق، وأعطى 
عماد الدين زنكي بن مودود دستوراً، وكذلك أعطى غريه من العساكر الشرقية، وجعل طريقه ملا رحل من حلب 

العزيز، فزاره وزار الشيخ الصاحل أبا زكريا املغريب، وكان مقيماً هناك، وكان على قرب عمر رضي اهللا عنه ابن عبد 
من عباد اهللا الصاحلني، وله كرامات ظاهرة، وكان مع السلطان أبو فليتة األمري قاسم بن مهنا احلسيين، صاحب 

يته، ويتيمن بصحبته، مدينة الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، شهد معه مشاهده وفتوحاته، وكان السلطان يتربك برؤ
ويرجع إىل قوله، ودخل السلطان دمشق يف شهر رمضان املعظم، فأشري عليه بتفريق العساكر لريحيوا ويسترحيوا، 



إن العمر قصري، واألجل غري مأمون، وكان السلطان ملا سار إىل البالد الشمالية، قد جعل على : فقال السلطان
لك العادل يف تلك اجلهات يباشر ذلك، فأرسل أهل الكرك يطلبون الكرك وغريها من حيصرها، وخال أخاه امل

األمان، فأمر امللك العادل املباشرين حلصارها بتسلمها، فتسلموا الكرك والشوبك، وما بتلك اجلهات من البالد، مث 
سار السلطان من دمشق يف منتصف رمضان، وسار إىل صفد فحصرها وضايقها وتسلمها باألمان مث سار إىل 

كوكب وعليها قيماز النجمي حياصرها، فضايقها السلطان وتسلمها باألمان، يف منتصف ذي القعدة، وسري أهلها 
إىل صور، وكان اجتماع أهل هذه القالع يف صور من أعظم أسباب الضرر على املسلمني، ظهر ذلك فيما بعد، مث 

  .أقام هبا حىت انسلخت السنةسار السلطان إىل القدس، فعيد فيه عيد األضحى، مث سار إىل عكا ف
ذكر غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة أرسل قزل بن الدكز يستنجد باخلليفة اإلمام الناصر، على طغريل بن 

أرسالن بن طغريل السلجوقي، وحيذره عاقبة أمره، فأرسل اخلليفة عسكراً إىل طغريل، والتقوا ثامن ربيع األول من 
عسكر اخلليفة، وغنم طغريل أمواهلم، وأسر مقدم العسكر جالل الدين عبيد اهللا  هذه السنة قرب مهذان، فاهنزم

  .وزير اخلليفة

وفيها تويف حممد بن عبد اهللا الكاتب املعروف بابن التعاويذي، الشاعر املشهور، وقصائده يف الغزل والنسيب 
  :واوين، من مجلة قصيدتهمشهورة، وله يف غري ذلك أشياء حسنة أيضاً، وقد صودر ببغداد مجاعة من الد

  للجور فيها زجرة وعتاب... يا قاصدا بغداد جز عن بلدة 
  سدت على الراجي هلا األبواب... إن كنت طالب حاجة فارحع فقد 

  أنساب بينهم وال أسباب... والناس قد قامت قيامتهم فال 
  وخيونه القرباء واألحباب... واملرء يسلمه أبوه وعرسه 

  جان له مما جناه متاب... ه وال ال شافع تغين شفاعت
  من كان قبل ببعثه يرتاب... شهدوا معادهم فعاد مصدقا 
  وصحائف منشورة وحساب... جسر وميزان وعرض جرائد 
  يف احلشر إال راحم وهاب... ما فاهتم من يوم ما وعدوا به 

  .ومولد ابن التعاويذي املذكور يف سنة تسع عشرة ومخسمائة
انني ومخسمائة يف هذه السنة سار السلطان صالح الدين ونزل مبرج عيون، وحضر إليه مث دخلت سنة مخس ومث

صاحب شقيف أرنون، وبذل إليه تسليم الشقيف، بعد مدة ظهر هبا خديعة منه، فلما بقي للمدة ثالثة أيام 
قين عليه أهلي ال يواف: استحضره السلطان، وكان اسم صاحب الشقيف أرنلط، فقال له السلطان يف التسليم، فقال

وأهل احلصن، فأمسكه السلطان وبعثه إىل دمشق فحبس ذكر حصار الفرنج عكا كان قد اجتمع بصور، أهل البالد 
اليت أخذها السلطان باألمان، فكثر مجعهم حىت صاروا يف عامل ال حتصى كثرهتم، وأرسلوا إىل البحر يبكون 

هذا نيب العرب يضرب : وقالوا. ملسيح، وقد أدماهويستنجدون، وصوروا صورة املسيح، وصورة عريب يضرب ا
املسيح، فخرجت النساء من بيوهتن، ووصل من الفرنج يف البحر عامل ال حيصون كثرة، وساروا إىل عكا من صور، 

ونازلوها يف منتصف رجب من هذه السنة، وضايقوا عكا وأحاطوا بيوهتا من البحر إىل البحر، ومل يبق للمسلمني 
فسار إليهم السلطان ونزل قريب الفرنج، وقاتلهم يف مستهل شعبان، وباتوا على ذلك، وأصبحوا، إليها طريق، 

فحمل تقي الدين عمر صاحب محاة من ميمنة السلطان على الفرنج، فأزاهلم عن موقعهم، والتزق بالصور، وانفتح 
جندة، فكان من مجلتهم أبو اهليجاء الطريق إىل املدينة يدخل املسلمون وخيرجون، وأدخل السلطان إىل عكا عسكراً 



السمني، وبقي املسلمون يغادون القتال ويراوحونه إىل العشرين من شعبان، مث كان بني املسلمني وبينهم وقعة 
عظيمة، فإن الفرنج اجتمعوا وضربوا مع السلطان مصافاً، ومحلوا على القلب، فأزالوه وأخذوا يقتلون يف املسلمني، 

يمة السلطان، فاحناز السلطان إىل جانب، وانضاف إليه مجاعة، وانقطع مدد الفرنج، واشتغلوا إىل أن بلغوا إىل خ
بقتال امليمنة، فحمل السلطان على الفرنج الذين خرقوا القلب، وانعطف عليهم العسكر فأفنوهم قتالً، فكانت قتلى 

ة، وبعضهم وصل إىل دمشق، الفرنج حنو عشرة آالف نفس، ووصل املنهزمون من املسلمني بعضهم إىل طربي
وجافت األرض بعد هذه الوقعة، وحلق السلطان مرض، وحدث له قولنج، فأشار عليه األمراء باالنتقال من ذلك 

املوضع، فوافقهم ورحل من عكا رابع عشر رمضان من هذه السنة، إىل اخلروبة، فلما رحل متكن الفرنج من حصار 
احلال وصل أسطول املسلمني يف البحر مع حسام الدين لؤلؤ، وكان عكا، وانبسطوا يف تلك األرض، ويف تلك 

شهماً، فظفر ببطشة للفرنج، فأخذها ودخل هبا إىل عكا، فقوى قلوب املسلمني، وكذلك وصل امللك العادل 
  .بعسكر مصر وبالسالح إىل أخيه السلطان، فقويت قلوب املسلمني بوصوله

عيسى، وكان مع السلطان، وهو من أعيان عسكره، وكان جندياً فقيهاً ذكر غري ذلك فيها تويف باخلروبة الفقيه 
وفيها تويف حممد بن يوسف بن حممد بن قائد، امللقب موفق . شجاعاً، وكان من أصحاب الشيخ أيب القاسم الربزي

ذقهم بنقد الدين األربلي، الشاعر املشهور، وكان إماماً مقدماً يف علم العربية، وكان أعلم الناس بالعروض، وأح
الشعر، وأعرفهم جبيده من رديئه، واشتغل بعلوم األوائل، وحل كتاب إقليدس، وهو شيخ أيب الربكات بن املستويف 

صاحب تاريخ أربل، ورحل ابن القائد املذكور إىل شهرزور وقام هبا مدة، مث رحل إىل دمشق ومدح السلطان 
  :يوسف صاحب أربل منها صالح الدين يوسف، ومن شعره قصيدة مدح هبا زين الدين

  عكف الركب عليها فبكاها... رب دار باحلمى طال بالها 
  فسقى اهللا زماين وسقاها... كان يل فيها زمان وانقضى 

  كلما أحكمنها رثت قواها... قل جلريان مواثيقهم 
  شجراً ال يبلغ الطري ذراها... كنت مشغوفاً بكم إذ كنتم 

  أس لنفسي فثناهاعرض الي... وإذا ما طمع أغرى بكم 
  طمع النفس وهذا منتهاها... فصبابات اهلوى أوهلا 

  كشف التجريب عن عيين عماها... ال تظنوا يل إليكم رجعة 
  مل تدع يل رغبة فيما سواها... إن زين الدين أوالين يداً 

  .الآللئ من املغاصاتوهي طويلة اقتصرنا منها على هذا القدر، وكان أبوه حممد تاجراً يتردد إىل البحرين لتحصيل 
وفيها تويف حممود بن علي بن أيب طالب بن عبد اهللا األصبهاين، املعروف بالقاضي، صاحب الطريقة يف اخلالف، 

وصنف فيه التعليقة، وهى عمدة املدرسني يف إلقاء الدروس، ومن مل يذكرها فإمنا هو لقصور فهمه عن إدراك 
  .الوعظ اليد الطوىل دقائقها، وكان متفنناً يف العلوم، وله يف

مث دخلت سنة ست ومثانني ومخسمائة يف هذه السنة بعد دخول صفر رحل السلطان صالح الدين عن اخلروبة، 
وعاد إىل قتال الفرنج على عكا، وكان الفرنج قد عملوا قرب سور عكا ثالثة أبرجة، طول الربج ستون ذراعاً، 

وشحنوها بالسالح واملقاتلة، ولبسوها جلود البقر، والطني جاؤوا خبشبها من جزائر البحر، وعملوها طبقات، 
باخلل، لئال يعمل فيها النار، فتحايل املسلمون وأحرقوا الربج األول فاحترق مبن فيه من الرجال والسالح، مث 

لغ أحرقوا الثاين والثالث، وانبسطت نفوس املسلمني لذلك بعد الكآبة، ووصل إىل السلطان العساكر من البالد، وب



املسلمني وصول ملك األملان، وكان قد سار من بالد وراء القسطنطينية مبائة ألف مقاتل، واهتم املسلمون لذلك، 
وآيسوا من الشام بالكلية، فسلط اهللا تعاىل على األملان الغالء والوباء فهلك أكثرهم يف الطريق، وملا وصل ملكهم 

أقاموا ابنه مقامه، فرجع من عسكره طائفة إىل بالدهم، وطائفة إىل بالد األرمن نزل يف هنر هناك يغتسل فغرق، و
خامرت ابن امللك املذكور فرجعوا أيضاً ومل يصل مع ابن ملك األملان إىل الفرنج الذين على عكا غري تقدير ألف 

دى مقاتل، وكفى اهللا املسلمني شرهم، وبقي السلطان والفرنج على عكا يتناوشون القتال إىل العشرين من مجا
اآلخرة، فخرجت الفرنج من خنادقهم بالفارس والراجل، وأزالوا امللك العادل عن موضعه، وكان معه عسكر 

مصر، فعطفت عليه املسلمون وقتلوا من الفرنج خلقاً كثرياً، فعادوا إىل خنادقهم، وحصل للسلطان مغص فانقطع 
  .أمرا فال مرد لهيف خيمة صغرية، ولوال ذلك لكانت الفيصلة، ولكن إذا أراد اهللا 

ذكر غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة، ملا قوي الشتاء واشتدت الرياح، أرسل الفرنج احملاصرون عكا مراكبهم 
إىل صور، خوفاً عليها أن تنكسر، فانفتحت الطريق إىل عكا يف البحر، وأرسل البدل إليها، فكان العسكر الذين 

  .التفريط بذلك لضعف البدل فحصل. خرجوا منها أضعاف الواصلني إليها
وفيها يف ثامن شوال تويف زين الدين يوسف بن زين الدين علي كوجك صاحب أربل وكان مع السلطان يف 

عسكره، وملا تويف أقطع السلطان صالح الدين أربل أخاه مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين علي كوجك، 
ظفر الدين وهو حران والرها، وسار مظفر الدين إىل أربل وأضاف إليه شهرزور وأعماهلا، وارجتع ما كان بيد م

  .وملكها
وفيها أقطع السلطان ما كان بيد مظفر . وفيها استوىل اخلليفة الناصر لدين اهللا على حديثة عانة بعد حصرها مدة

ارقني، ومن الدين وهو حران والرها ومسساط واملوزر، امللك املظفر تقي الدين عمر، زيادة على ما بيده، وهو مياف
  .الشام محاة واملعرة وسلمية ومنبج وقلعة جنم وجبلة والالذقية وبالطنس ومكرابيك

  .مث دخلت سنة سبع ومثانني ومخسمائة
  :ذكر استيالء الفرنج على عكا

واستمر حصار الفرنج لعكا إىل هذه السنة، وكانوا قد أحاطوا هبا من البحر إىل البحر، وحفروا عليهم خندقاً، فلم 
مكن السلطان من الوصول إليهم، وكانوا حماصرين لعكا، وهم كاحملصورين من خارجهم من السلطان، واشتد يت

حصارهم لعكا وطال وضعف من هبا عن حفظ البلد، وعجز السلطان صالح الدين عن دفع العدو عنهم، فخرج 
ال وأسرى يقومون به للفرنج، األمري سيف الدين علي بن أمحد املشطوب من عكا، وطلب األمان من الفرنج على م

فأجابوهم إىل ذلك، وصعدت أعالم الفرنج على عكا ظهر يوم اجلمعة سابع عشر مجادى اآلخرة من هذه السنة، 
واستولوا على البلد مبا فيه، وحبسوا املسلمني يف أماكن من البلد، وقالوا إمنا حنبسهم ليقوموا باملال واألسرى 

سلطان صالح الدين بذلك، فحصل ما أمكن حتصيله من ذلك، وطلب منهم وصليب الصليوت، وكتبوا إىل ال
  .إطالق املسلمني، فلم جييبوا إىل ذلك، فعلم منهم الغدر، واستمر أسرى املسلمني هبا

مث قتل الفرنج من املسلمني مجاعة كثرية واستمروا بالباقني يف األسر، وبعد استيالء الفرنج على عكا وتقرير أمرها، 
ها مستهل شعبان حنو قيسارية، واملسلمون يسايروهنم ويتحفظون منهم، مث ساروا من قيسارية إىل أرسوف، رحلوا عن

ووقع بينهم وبني املسلمني مصاف، أزالوا املسلمني عن موقفهم، ووصلوا إىل سوق املسلمني، فقتلوا من السوقية 
ون، فملكوها، مث رأى السلطان ختريب عسقالن وغريهم خلقاً كثرياً، مث سار الفرنج إىل يافا وقد أخالها املسلم

مصلحة، لئال حيصل هلا ما حصل لعكا، فسار إليها وأخالها وخرهبا، ورتب احلجارين يف تفليق أسوارها وختريبها، 



فدكها إىل األرض، فلما فرغ السلطان من ختريب عسقالن رحل عنها ثاين شهر رمضان إىل الرملة، فخرب حصنها 
  .وخرب كنيسة لد

 سار إىل القدس وقرر أموره وعاد إىل خميمه بالتظرون، ثامن شهر رمضان، مث تراسل الفرنج والسلطان يف الصلح مث
على أن يتزوج امللك العادل أخو السلطان بأخت ملك اإلنكتار، ويكون للملك العادل القدس، والمرأته عكا، 

، فلم يتفق بينهم حال، مث رحل الفرنج من يافا فحضر القسيسون وأنكروا عليها ذلك إال أن يتنصر امللك العادل
إىل الرملة ثالث ذي القعدة، وبقي يف كل يوم يقع بني املسلمني وبينهم مناوشات، فلقوا من ذلك شدة شديدة، 

وأقبل الشتاء وحالت األوحال بينهم، وملا رأى السلطان ذلك وقد ضجرت العساكر، أعطاهم الدستور وسار إىل 
من يف القعدة، ونزل داخل البلد واستراحوا مما كانوا فيه، وأخذ السلطان يف تعمري القدس  القدس، لسبع بقني

وحتصينه، وأمر العسكر بنقل احلجارة، وكان السلطان ينقل احلجارة بنفسه على فرسه، ليقتدي به العسكر فكان 
  .جيتمع عند العمالني يف اليوم الواحد ما يكفيهم لعدة أيام

ظفر تقي الدين عمر كان امللك املظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب قد سار إىل البالد ذكر وفاة امللك امل
املرجتعة من كوكبوري، اليت زاده إياها عمه السلطان من وراء الفرات، وهي حران وغريها، فامتدت عني امللك 

حب خالط فكسره وحصره يف خالط، املظفر إىل بالد جماوريه، واستوىل على السويداء وحاين، واتقع مع بكتمر صا
ومتلك على معظم البالد، مث رحل عنها ونازل مالزكرد، وهي لبكتمر، وضايقها، وكان يف صحبته ولده امللك 
املنصور حممد بن امللك املظفر عمر املذكور، فعرض للملك املظفر مرض شديد، وتزايد به حىت تويف يوم اجلمعة 

ن هذه السنة، أعين سنة سبع ومثانني ومخسمائة، فأخفى ولده امللك املنصور إلحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان م
وفاته، ورحل عن مالزكرد ووصل به إىل محاة، ودفنه بظاهرها، وبىن إىل جانب التربة مدرسة، وذلك مشهور هناك، 

ل وأدب، وله شعر وكان امللك املظفر شجاعاً شديد البأس، ركناً عظيماً من أركان البيت األيويب، وكان عنده فض
حسن، واتفق أن يف ليلة اجلمعة اليت تويف فيها امللك املظفر، تويف فيها حسام الدين حممد بن عمر بن الجني، وأمه 

  .ست الشام بنت أيوب أخت السلطان، فأصيب السلطان يف تاريخ واحد بابن أخيه وابن أخته
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لبشر: كتاب  ا أخبار  ملختصر يف    ا
ء : املؤلف  لفدا بو ا  أ

وملا مات امللك املظفر، راسل ابنه امللك املنصور، السلطان صالح الدين، واشترط شروطاً نسبه السلطان فيها إىل 
العصيان، وكاد أمره يضطرب بالكلية، فراسل امللك املنصور عمه امللك العادل يف استعطاف خاطر السلطان، فما 

رح امللك العادل بأخيه السلطان يراجعه ويشفع يف امللك املنصور، حىت أجابه السلطان، وقرر للملك املنصور محاة ب
وسلمية واملعرة ومنبج وقلعة جنم، وارجتع السلطان البالد الشرقية وما معها، وأقطعها أخاه امللك العادل، بعد أن 

ن اإلقطاع بالشام، خال الكرك والشوبك والصلت والبلقاء شرط السلطان أن امللك العادل ينزل عن كل ما له م
ونصف خاصه مبصر، وأن يكون عليه يف كل سنة ستة آالف غرارة، حتمل من الصلت والبلقاء إىل القدس، وملا 

استقر ذلك، سار امللك العادل إىل البالد الشرقية لتقرير أمورها، فقررها وعاد إىل خدمة السلطان يف آخر مجادى 
ة من السنة القابلة، أعين سنة مثان ومثانني ومخسمائة، وملا قدم امللك العادل على السلطان، كان امللك املنصور اآلخر

صاحب محاة صحبته، فلما رأى السلطان امللك املنصور بن تقي الدين، هنض واعتنقه وغشيه البكاء وأكرمه وأنزله 
  .يف مقدمة عسكره

ة يف شعبان، قتل قزل أرسالن، وامسه عثمان بن الدكز، وهو الذي ملك ذكر غري ذلك من احلوادث يف هذه السن
أذربيجان ومهذان وأصفهان والري بعد أخيه حممد البهلوان، وكان قد قوي عليه السلطان طغريل السلجوقي، 

وهزم عسكر بغداد كما تقدم ذكره، مث إن قزل أرسالن تغلب واعتقل السلطان طغريل بن أرسالن بن طغريل يف 
ض البالد، وسار قزل أرسالن بعد ذلك إىل أصفهان، وتعصب على الشفعوية وأخذ مجاعة من أعياهنم فصلبهم، بع

وعاد إىل مهذان وخطب لنفسه بالسلطنة، ودخل لينام على فراشه، وتفرق عنه أصحابه، فدخل عليه من قتله على 
  .فراشه، ومل يعرف قاتله

الن صاحب بالد الروم إىل السلطان صالح الدين، وسببه أن والده وفيها قدم معز الدين قيصر شاه بن قليج أرس
فرق مملكته على أوالده، وأعطى ولده هذا ملطية، مث تغلب بعض إخوته على والده وألزمه بأخذ ملطية من أخيه 

وعاد املذكور، فخاف من ذلك، فسار إىل السلطان ملتجئاً إليه فأكرمه السلطان وزوجه بابنة أخيه امللك العادل، 
معز الدين إىل ملطية يف ذي القعدة، وقد انقطعت أطماع أخيه منه قال ابن األثري ملا ركب السلطان صالح الدين 

ليودع معز الدين قيصر شاه املذكور، ترجل معز الدين له، فترجل السلطان صالح الدين، وملا ركب السلطان 
الدين مسعود، صاحب املوصل، مع السلطان إذ  صالح الدين عضده قيصر شاه وركبه، وكان عالء الدين بن عز

ما بقيت تبايل يا ابن أيوب بأي موتة متوت، : فقال بعض احلاضرين يف نفسه. ذاك، فسوى ثياب السلطان أيضاً
  .يركبك ملك سلجوقي، ويسوي قماشك ابن أتابك زنكي

حلكيم الفيلسوف، بقلعة حلب، وفيها قتل أبو الفتح حيىي بن حنش بن أمريك، امللقب شهاب الدين السهوردي، ا
حمبوساً، أمر خبنقه امللك الظاهر غازي، بأمر والده السلطان صالح الدين، قرأ املذكور األصولني واحلكمة مبراغة، 

على جمد الدين اجليلي، شيخ اإلمام فخر الدين، مث سافر السهروردي املذكور إىل حلب، وكان علمه أكثر من 
يدة، وأنه يعتقد مذهب الفالسفة، فأفىت الفقهاء بإباحة دمه ملا ظهر من سوء مذهبه، عقله، فنسب إىل احنالل العق

: واشتهر عنه، وكان أشدهم عليه يف ذلك، زين الدين وجمد الدين ابنا جهبل حكى الشيخ سيف الدين اآلمدي قال
رأيت يف املنام : الفقلت له من أين لك هذا؟ ق. ال بد أن أملك األرض: اجتمعت بالسهروردي يف حلب فقال يل



لعل يكون اشتهار علمك، وما يناسب هذا، فرأيته ال يرجع عما وقع يف نفسه، : فقلت. كأين شربت ماء البحر
: ووجدته كثري العلم قليل العقل، وكان عمره ملا قتل مثانياً وثالثني سنة، وله عدة مصنفات يف احلكمة، منها

ت، وكتاب اهلياكل وحكمة اإلشراق، وكان ينتسب إىل أنه يعرف التلوحيات والتنقيحات، واملشارع واملطارحا
  :السيمياء وله نظم حسن فمنه

  ووصالكم رحياهنا والراح... أبداً حتن إليكم األرواح 
  وإىل لذيذ لقائكم ترتاح... وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم 

  ستر احملبة واهلوى فضاح... وارمحتا للعاشقني تكلفوا 
  عند الوشاة املدمع السحاح... عنهم وإذا هم كتموا حيدث 

  كتماهنم فنمى الغرام وباحوا... ال ذنب للعشاق إن غلب اهلوى 

  .وهي قصيدة طويلة اقتصرنا منها على هذا القدر
مث دخلت سنة مثان ومثانني ومخسمائة فيها سار الفرنج إىل عسقالن وشرعوا يف عمارهتا يف احملرم، والسلطان 

ركيس صاحب صور، لعنه اهللا تعاىل، قتله بعض الباطنية، وكانوا قد دخلوا يف زي الرهبان إىل وفيها قتل امل. بالقدس
  .صور

ذكر عقد اهلدنة مع الفرنج، وعود السلطان إىل دمشق وسبب ذلك أن ملك األنكتار مرض، وطال عليه البيكار، 
ان إىل ذلك، مث اتفق رأي األمراء فكاتب امللك العادل يسأله الدخول على السلطان يف الصلح، فلم جيبهم السلط

ونفاد نفقاهتم، فأجاب السلطان إىل ذلك واستقر أمر اهلدنة، يف يوم . على ذلك لطول البيكار، وضجر العسكر
السبت ثامن عشر شعبان، وحتالفوا على ذلك يف يوم األربعاء الثاين والعشرين من شعبان، ومل حيلف ملك األنكتار 

اعتذر بأن امللوك ال حيلفون، وقنع السلطان بذلك، وحلف الكندهري ابن أخيه وخليفته بل أخذوا يده وعاهدوه، و
يف الساحل، وكذلك حلف غريه من عظماء الفرنج، ووصل ابن اهلنفري وباليان إىل خدمة السلطان ومعهما مجاعة 

مللك األفضل، والظاهر، من املقدمني، وأخذوا يد السلطان على الصلح، واستحلفوا امللك العادل أخا السلطان، وا
ابين السلطان، وامللك املنصور صاحب محاة، حممد بن تقي الذين عمر، وامللك اجملاهد شريكوه بن حممد بن شريكوه 
صاحب محص، وامللك األجمد هبرام شاه بن فرخشاه صاحب بعلبك، واألمري بدر الدين أيلدرم الباروقي صاحب تل 

ن الداية صاحب شريز، واألمري سيف الدين علي بن أمحد املشطوب، وغريهم باشر، واألمري سابق الدين عثمان اب
أوهلا أيلول املوافق . من املقدمني الكبار، وعقدت هدنة عامة يف البحر والرب وجعلت مدهتا ثالث سنني وثالثة أشهر

  .حلادي وعشرين من شعبان
ملها، وأرسوف وعملها، وحيفا وعملها، وعكا وكانت اهلدنة على أن يستقر بيد الفرنج يافا وعملها، وقيسارية وع

وعملها، وأن تكون عسقالن خراباً، واشترط السلطان دخول بالد اإلمساعيلية يف عقد هدنته، واشترط الفرنج 
دخول صاحب أنطاكية وطرابلس يف عقد هدنتهم، وأن يكون لد والرملة مناصفة بينهم وبني املسلمني، فاستقرت 

  .القاعدة على ذلك
ل السلطان إىل القدس يف رابع شهر رمضان، وتفقد أحواله وأمر بتشييد أسوار، وزاد يف وقف املدرسة اليت مث رح

عملها بالقدس، وهذه املدرسة كانت قبل اإلسالم تعرف بصندحنة، يذكرون أن فيها قرب حنة أم مرمي، مث صارت يف 
نج القدس يف سنة اثنني وتسعني وأربعمائة، أعادوها اإلسالم دار علم قبل أن يتملك الفرنج بالقدس، مث ملا ملك الفر

كنيسة كما كانت قبل اإلسالم، فلما فتح السلطان القدس أعادها مدرسة، وفوض تدريسها ووقفها إىل القاضي هباء 



وملا استقر أمر اهلدنة أرسل السلطان مائة حجار لتخريب عسقالن، وأن خيرج من هبا من الفرنج، . الدين بن شداد
: على احلج واإلحرام من القدس، وكتب إىل أخيه سيف اإلسالم صاحب اليمن بذلك، مث فنده األمراء وقالواوعزم 

ال نعتمد على هدنة الفرنج خوفاً من غدرهم، فانتقض عزمه عن ذلك، مث رحل السلطان عن القدس خلمس مضني 
 رحل إىل طربية ولقيه هبا األمري هباء من شوال إىل نابلس، مث سار إىل بيسان، مث إىل كوكب، فبات بقلعتهما، مث

الدين قراقوش األسدي، وقد خلص من األسر، وكان قد أسر بعكا ملا أخذها الفرنج مع من أسر، فسار قراقوش مع 
  .السلطان إىل دمشق، مث سار منها قراقوش إىل مصر

وعشرين شوال، فأكرمه  مث سار السلطان إىل بريوت ووصل إىل خدمته بيمند صاحب أنطاكية يوم السبت حادي
السلطان وفارقه غد ذلك اليوم، وسار السلطان إىل دمشق ودخلها يوم األربعاء خلمس بقني من شوال وفرح الناس 

به ألن غيبته كانت عنهم مدة أربع سنني، وأقام العدل واإلحسان بدمشق، وأعطى السلطان العساكر الدستور، 
بعده، وسار إىل حلب، وبقي عند السلطان بدمشق ولده امللك األفضل،  فودعه ولده امللك الظاهر وداعاً ال لقاء

والقاضي الفاضل، وكان امللك العادل قد استأذن السلطان وسار من القدس إىل الكرك لينظر يف مصاحله، مث عاد 
دي والعشرين امللك العادل إىل دمشق طالباً البالد الشرقية اليت صارت له بعد تقي الدين، فوصل إىل دمشق يف احلا

  .من ذي القعدة، وخرج السلطان إىل لقائه

ويف يوم اخلميس السادس والعشرين من شوال من هذه السنة، تويف األمري سيف الدين علي بن أمحد املشطوب 
بنابلس، وكانت إقطاعه، فوقف السلطان ثلث نابلس على مصاحل القدس، وأقطع الباقي لألمري عماد الدين أمحد بن 

  .علي بن املشطوب، وأمريين معهسيف الدين 
ذكر وفاة السلطان عز الدين قليج أرسالن صاحب بالد الروم وأخبار الذين تولوا بعده يف هذه السنة، أعين سنة 
مثان ومثانني ومخسمائة يف منتصف شعبان، تويف السلطان عز الدين قليج أرسالن بن مسعود بن قليج أرسالن بن 

وكان ملكه يف سنة إحدى ومخسني ومخسمائة، وكان ذا سياسة . يبغو بن سلجوقسليمان بن قطالوش بن أرسالن 
حسنة، رهيبة عظيمة، وعدل وافر، وغزوات كثرية، وكان له عشرة بنني، قد وىل كل واحد منهم قطراً من بالد 

نفسه الروم، وأكربهم قطب الدين ملكشاه بن قليج أرسالن املذكور، وكان قد أعطاه أبوه سيواس، فسولت له 
القبض على أبيه وإخوته واالنفراد بالسلطنة، وساعده على ذلك صاحب أرزنكات، فسار قطب الدين ملكشاه 

. أنا بني يديك أنفذ أوامرك: وقبض عليه، وقال لوالده وهو يف قبضته. وهجم على والده قليج أرسالن مبدينة قونية
كشاه املذكور إىل حرب أخيه نور الدين سلطان شاه، مث مضى مل. مث إنه أشهد على والده بأنه قد جعله ويل عهده

صاحب قيسارية، ووالده يف القبضة معه، وهو يظهر أن ما يفعله إمنا هو بأمر والده، فخرج عسكر قيسارية حلربه، 
فوجد أبوه عز الدين قليج أرسالن عند اشتغال العسكر بالقتال فرصة، فهرب إىل ولده سلطان شاه صاحب 

وعظمه كما جيب عليه، فرجع قطب الدين ملكشاه إىل قونية وخطب لنفسه بالسلطنة، وبقي أبوه  قيسارية، فأكرمه
قليج أرسالن يتردد يف بالده بني أوالده، كلما ضجر منه واحد منهم ينتقل إىل اآلخر، حىت حصل عند ولده غياث 

ع له وحشد وسار معه إىل الدين كيخسرو بن قليج أرسالن صاحب برغلو فقوى أباه قليج أرسالن، وأعطاه ومج
قونية، فملكها وأخذها من ابنه ملكشاه، مث سار إىل أقصرا، فاتفق أن عز الدين قليج أرسالن مرض ومات يف 

واتفق موت ملكشاه بعد موت أبيه قليج . التاريخ املذكور، فأخذه ولده كيخسرو وعاد به إىل قونية فدفنه هبا
  .ونية وأثبت أنه ويل عهد أبيه قليج أرسالنأرسالن بقليل، فاستقر كيخسرو يف ملك ق

مث إن ركن الدين سليمان أخا غياث الدين كيخسرو قوي على أخيه كيخسرو، وأخذ منه قونية، فهرب كيخسرو 



إىل الشام مستجرياً بامللك الظاهر صاحب حلب، مث مات ركن الدين سليمان سنة ستمائة، وملك بعده ولده قليج 
غياث الدين كيخسرو بن قليج أرسالن إىل بالد الروم، وأزال ملك قليج أرسالن بن  أرسالن بن سليمان، فرجع

سليمان وملك بالد الروم مجيعها، واستقرت له السلطنة ببالد الروم، وبقي كذلك إىل أن قتل، وملك بعده ابنه عز 
باذ بن كيخسرو، الدين كيكاؤوس بن كيخسرو، مث تويف كيكاؤوس وملك بعده أخوه السلطان عالء الدين كيق

وتويف عالء الدين كيقباذ سنة أربع وثالثني وستمائة، وملك بعده ولده غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ بن 
كيخسرو، كسره التتر سنة إحدى وأربعني وستمائة، وتضعضع حينئذ ملك السالطني السلجوقية ببالد الروم، مث 

ج أرسالن بن مسعود بن قليج أرسالن بن سليمان بن مات غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قلي
قطلومش بن أرسالن بن سلجوق، وانقضى مبوت كيخسرو املذكور سالطني بالد الروم يف احلقيقة ألن من صار 

فملكا . ركن الدين، وعز الدين: بعده مل يكن له من السلطنة غري جمرد االسم، وخلف كيخسرو املذكور صبيني مها
مث انفرد ركن الدين بالسلطنة وهرب أخوه عز الدين إىل قسطنطينية، وتغلب على ركن الدين،  معاً مدة مديدة،

معني الدين الربواناه، والبالد يف احلقيقة للتتر، مث إن الربواناه قتل ركن الدين، وأقام ابناً لركن الدين خيطب له 
  .اهللا تعاىل بالسلطنة واحلكم للربواناه، وهو نائب التتر على ما سنذكره إن شاء

ذكر غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة غزا شهاب الدين الغوري اهلند فغنم وقتل ما ال حيصى وفيها خرج 
السلطان طغريل بن أرسالن بن طغريل من احلبس، بعد قتل قزل أرسالن بن الدكز، وكان قزل قد اعتقله حسبما 

  .تقدم ذكره يف سنة سبع ومثانني ومخسمائة
اشد الدين سنان بن سليمان بن حممد، وكنيته أبو احلسن، صاحب دعوة اإلمساعيلية بقالع الشام، وفيها تويف ر

  .وأصله من البصرة
  .مث دخلت سنة تسع ومثانني ومخسمائة

ذكر وفاة السلطان امللك الناصر صالح الدين أيب املظفر يوسف بن أيوب بن شادي، وشيء عن أخباره دخلت 
، على أكمل ما يكون من املسرة، وخرج إىل شرقي دمشق متصيداً، وغاب مخسة هذه السنة والسلطان بدمشق

مث عاد إىل دمشق وودعه أخوه امللك العادل وداعاً ال لقاء بعده، فمضى إىل . عشر يوماً، وصحبة أخوه امللك العادل
س عشر صفر وتلقى الكرك وأقام فيه حىت بلغه وفاة السلطان، وأقام السلطان بدمشق، وركب يف يوم اجلمعة خام

احلجاج، وكان عادته أال يركب إال وهو البس كزاغند، فركب ذلك اليوم، وقد اجتمع بسبب ملتقى احلجاج 
وركوبه عامل عظيم، ومل يلبس الكزاغند، مث ذكره وهو راكب، فطلب الكزاغند فلم جيده، وقد محلوه معه، وملا 

مث . ليه مع احلجاج ولد أخيه سيف اإلسالم صاحب اليمنالتقى احلجاج استعربت عيناه كيف فاته احلج، ووصل إ
عاد السلطان بني البساتني إىل جهة املنيبع، ودخل إىل القلعة على اجلسر إليها، وكانت هذه آخر ركباته، فلحقه ليلة 

السبت سادس عشر صفر كسل عظيم، وغشيه نصف الليل محى صفراوية، وأخذ املرض يف التزايد، وقصده 
الرابع، فاشتد مرضه، وحدث به يف التاسع رعشة، وغاب ذهنه وامتنع من تناول املشروب، واشتد األطباء يف 

اإلرجاف يف البلد، وغشي الناس من احلزن والبكاء عليه ما ال ميكن حكايته، وحقن يف العاشر حقنتني، فحصل له 
الفراش، واشتد املرض ليلة الثاين عشر  راحة، وتناول من ماء الشعري مقداراً صاحلاً، مث حلقه عرق كثري حىت نفذ من

من مرضه، وهي ليلة السابع والعشرين من صفر، وحضر عنده الشيخ أبو جعفر إمام الكالسة ليبيت عنده يف 
القلعة، حبيث إن احتضر بالليل ذكره الشهادة، وتويف السلطان يف الليلة املذكورة، أعين يف الليلة املستقرة عن هنار 

  .والعشرين من صفر، بعد صالة الصبح، من هذه السنة، أعين سنة تسع ومثانني ومخسمائةاألربعاء السابع 



وبادر القاضي الفاضل بعد صالة الصبح فحضر وفاته، ووصل القاضي هباء الدين بن شداد بعد موته وانتقاله إىل 
ر األربعاء املذكور يف رمحة اهللا وكرامته، وغسله الفقيه الدولعي خطيب دمشق، وأخرج بعد صالة الظهر من هنا

تابوت مسجى بثوب، ومجيع ما احتاجوا من الثياب يف تكفينه أحضره القاضي الفاضل من جهة حل عرفه، وصلى 
عليه الناس ودفن يف قلعة دمشق، يف الدار اليت كان مريضاً فيها، وكان نزوله إىل جدثه وقت صالة العصر من 

د حلف الناس له قبل وفاة والده عندما اشتد مرضه، وجلس للعزاء يف النهار املذكور، وكان امللك األفضل ابنه ق
القلعة، وأرسل امللك األفضل على الكتب بوفاة والده إىل أخيه العزيز عثمان مبصر، وإىل أخيه الظاهر غازي جبلب، 

ت داراً لرجل مث إن امللك األفضل عمل لوالده تربة قرب اجلامع، وكان. وإىل عمه امللك العادل أيب بكر بالكرك
صاحل، ونقل إليها السلطان يوم عاشورا سنة اثنتني وتسعني ومخسمائة، ومشى امللك األفضل بني يدي تابوته، 

وأخرج من باب القلعة على دار احلديث إىل باب الربيد، وأدخل اجلامع ووضع قدام الستر وصلى عليه القاضي 
امللك األفضل يف اجلامع ثالثة أيام للعزاء، وأنفقت ست  حميط الدين بن القاضي زكي الدين، مث دفن وجلس ابنه

  .الشام بنت أيوب أخت السلطان يف هذه النوبة أمواالً عظيمة

وكان مولد السلطان صالح الدين بتكريت، يف شهور سنة اثنتني وثالثني ومخسمائة، فكان عمره قريباً من سبع 
ع وعشرين سنة، وملكه الشام قريباً من تسع عشرة سنة، ومخسني سنة، وكانت مدة ملكه للديار املصرية حنو أرب

وخلف سبعة عشر ولدا ذكراً، وبنتاً واحدة، وكان أكرب أوالده امللك األفضل نور الدين علي بن يوسف، ولد 
مبصر سنة مخس وستني ومخسمائة، وكان العزيز عثمان أصغر منه بنحو سنتني، وكان الظاهر صاحب حلب أصغر 

بنت حىت تزوجها ابن عمها امللك الكامل صاحب مصر، ومل خيلف السلطان صالح الدين يف منهما، وبقيت ال
خزانته غري سبعة وأربعني درمهاً، وحرم واحد صوري، وهذا من رجل له الديار املصرية والشام وبالد الشرق 

ت ما أطلقه السلطان يف حسب: قال العماد الكاتب. واليمن، دليل قاطع على فرط كرمه، ومل خيلف داراً وال عقاراً
مدة مقامه مبرج عكا من خيل عراب وأكاديش، فكان اثين عشر ألف رأس، وذلك غري ما أطلقه من أمثان اخليل 

املصابة يف القتال، ومل يكن له فرس يركبه إال وهو مرهوب، أو موعود به، ومل يؤخر صالة عن وقتها، وال صلى إال 
ل على اهللا، وال يفضل يوماً على يوم، وكان كثري مساع احلديث النبوي، قرأ يف مجاعة، وكان إذا عزم على أمر توك

خمتصراً يف الفقه تصنيف سليم الداري، وكان حسن اخللق صبوراً على ما يكره، كثري التغافل عن ذنوب صحابه، 
يك بعضاً بسر يسمع من أحدهم ما يكره وال يعلمه بذلك وال يتغري عليه، وكان يوماً جالساً، فرمى بعض املمال

موزة، فأخطأته ووصلت إىل السلطان فأخطأته ووقعت بالقرب منه، فالتفت إىل اجلهة األخرى ليتغافل عنها، وكان 
  .طاهر اجمللس فال يذكر أحد يف جملسه إال باخلري، وطاهر اللسان، فما يولع بشمتم قط

، وغاضت األيادي، وفاضت األعادي، مات مبوت السلطان الرجال، وفات بوفاته األفضال: قال العماد الكاتب
  .وانقطعت األرزاق، وادهلمت اآلفاق، وفجع الزمان بواحده وسلطانه، ورزئ اإلسالم مبشيد أركانه

ذكر ما استقر عليه احلال بعد وفاة السلطان ملا تويف السلطان امللك الناصر صالح الدين، استقر يف امللك بدمشق 
وحبلب امللك . لك األفضل نور الدين علي وبالديار املصرية العزيز عماد الدين عثمانوبالدها املنسوبة إليها، ولده امل

. وبالكرك والشوبك والبالد الشرقية امللك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب. الظاهر غياث الدين غازي
وببعلبك . فر تقي الدين عمروحبماة وسلمية واملعرة ومنبج وقلعة جنم امللك املنصور ناصر الدين حممد ابن امللك املظ

وحبمص والرحبة وتدمر شريكوه بن حممد بن . امللك األجمد جمد الدين هبرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب
وبيد امللك الظافر خضر بن السلطان صالح الدين بصرى، وهو يف خدمة أخيه امللك األفضل، . شريكوه بن شاذي



وحصون، منهم سابق الدين عثمان بن الداية، بيده شيزر، وأبو قبيس، وناصر وبيد مجاعة من أمراء الدولة بالد 
. وبدر الدين دلدرم بن هباء الدين ياروق بيده تل باشر. الدين بن كورس بن مخار دكني بيده صهيون وحصن برزية

كفر طاب وعز الدين إبراهيم بن مشس الدين بن املقدم بيده بعرين و. وعز الدين أسامة بيده كوكب وعجلون
وامللك األفضل هو األكرب من أوالد السلطان واملعهود إليه بالسلطنة، واستوزر امللك األفضل ضياء الدين . وفامية

نصر اهللا بن حممد بن األثري مصنف املثل السائر، وهو أخو عز الدين بن األثري مؤلف التاريخ املسمى بالكامل، 
  .إىل أخويه العزيز والظاهر فحسن للملك األفضل طرد أمراء أبيه، ففارقوه

وتفرد الوزير يف توزره، ومد اجلزري يف جزره، وملا اجتمعت أكابر األمراء مبصر حسنوا : قال العماد الكاتب
للملك العزيز االنفراد بالسلطنة، ووقعوا يف أخيه األفضل، فمال إىل ذلك، وحصلت الوحشة بني األخوين األفضل 

  .والعزيز
ت السلطان قدم امللك العادل من الكرك إىل دمشق، وأقام فيها وظيفة العزاء على أخيه، مث ويف هذه السنة بعد مو

  .توجه إىل بالده اليت وراء الفرات
  ذكر حركة عز الدين مسعود صاحب املوصل إىل البالد الشرقية اليت بيد امللك العادل وعوده وموته

دين مسعود بن مودود بن عماد الدين زنكي بن أقسنقر يف هذه السنة ملا مات السلطان صالح الدين، كاتب عز ال
صاحب ملوك البالد اجملاورين للموصل يستنجدهم ولذلك اتفق مع أخيه عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي 

صاحب سنجار، وسار إىل جهة حران وغريها، فلحق عز الدين مسعود إسهال قوي وضعف فترك العسكر مع أخيه 
املوصل، وصحبته جماهد الدين قيماز، فحلف العسكر عز الدين البنه أرسالن شاه بن مسعود عماد الدين وعاد إىل 

ابن مودود بن زنكي بن أقسنقر، وقوي بعز الدين مسعود املرض، وتويف يف السابع والعشرين من شعبان من هذه 
عز الدين مسعود  السنة، فكانت مدة ما بني وفاته ووفاة السلطان صالح الدين نصف سنة، وكانت مدة ملك

للموصل ثالث عشرة سنة وستة أشهر، وكان ديناً خرياً كثري اإلحسان، وكان أمسر مليح الوجه خفيف العارضني، 
يشبه جده عماد الدين زنكي، واستقر يف ملك املوصل بعده ولده أرسالن شاه، وكان القيم بأمره، جماهد الدين 

  .قيماز
نة يف أول مجادى األوىل، قتل سيف الدين بكتمر صاحب أخالط، ذكر قتل بكتمر صاحب أخالط يف هذه الس

وكان بني قتله وبني موت السلطان صالح الدين شهران وملا بلغ بكتمر موت السلطان صالح الدين، سرف يف 
إظهار الشماتة مبوت السلطان، وضرب البشائر ببالده، وفرح فرحاً كثرياً، وعمل ختتاً جيلس عليه، ولقب نفسه 

ن املعظم صالح الدين، وكان امسه بكتمر، فسمى نفسه امللك العزيز، فلم ميهله اهللا تعاىل، وكان هذا بكتمر السلطا
من مماليك ظهري الدين شاهرمن، وكان له خشداش امسه هزار ديناري، وكان قد قوي وتزوج ابنة بكتمر، وطمع يف 

ري خالط وأعماهلا، واسم هزار ديناري املذكور امللك، فوضع على بكتمر من قتله، وملا قتل ملك بعده هزار دينا
أقسنقر، ولقبه بدر الدين، جلبه تاجر جرجاين امسه علي إىل أخالط، فاشتراه منه شاهرمن سكمان بن إبراهيم، 

وأعجب به شاهرمن، فجعله ساقياً له، ولقبه هزار ديناري، وبقي على ذلك برهة من الزمان، فلما توىل بكتمر على 
بقي املذكور من أكرب األمراء، وتزوج ببنت بكتمر عينا خاتون، فلما قتل بكتمر خلف ولداً، فأخذ  مملكة أخالط،

هزار ديناري املذكور ولد بكتمر وأمه، واعتقلهما بقلعة أرزاس مبوش، وكان عمر ابن بكتمر إذ ذاك حنو سبع 
سنة أربع وتسعني ومخسمائة، وحسبما  سنني، واستمر بدر الدين أقسنقر هزار ديناري يف مملكة أخالط حىت تويف يف

  .سنذكره إن شاء اهللا تعاىل



ذكر غري ذلك يف هذه السنة شىت شهاب الدين الغوري يف برشاوور، وجهز مملوكه أيبك يف عساكر كثرية إىل بالد 
، وكان وفيها تويف سلطان شاه بن أرسالن بن أطسز ابن حممد بن أنوشتكني. اهلند، ففتح وغنم وعاد منصوراً مؤيداً

  .قد ملك مرو وخراسان، وملا مات انفرد أخوه تكش باململكة، وقد تقدم ذكرمها يف سنة مثان وستني ومخسمائة
وفيها مات األمري داود بن عيسى بن حممد بن أيب هاشم أمري مكة، وما زالت إمارة مكة له تارة، وألخيه مكثر تارة، 

  .حىت مات
  .مث دخلت سنة تسعني ومخسمائة

طغريل وملك خوارزم شاه الري كان طغريل بن أرسالن بن طغريل بن حممد بن ملكشاه بن ألب أرسالن  ذكر قتل
بن داود بن ميكائيل السلجوقي، قد حبسه قزل أرسالن بن الدكز، وخرج طغريل من احلبس يف سنة مثان ومثانني 

هلوان حممد ابن الدكز، وقيل بل ومخسمائة، وملك مهذان وغريها وجرى حرب بينه وبني مظفر الدين أزبك بن الب
هو قطلغ إينانج أخو أزبك املذكور، فاهنزم ابن البهلوان، مث إن ابن البهلوان بعد هزميته استنجد خبوارزم شاه عالء 

الدين تكش، فخاف منه، فلم جيتمع خبوارزم شاه، فسار خوارزم شاه تكش وملك الري، وذلك يف سنة مثان 
  .ومثانني

سلطان شاه قد قصد خوارزم، فصاحل طغريل السلجوقي وعاد تكش إىل خوارزم، وبقي األمر وبلغ تكش أن أخاه 
كذلك حىت مات سلطان شاه يف سنة تسع ومثانني ومخسمائة، فتسلم تكش مملكة أخيه سلطان شاه وخزانته، ووىل 

  .ابنه حممد بن تكش نيسابور، ووىل ابنه األكرب ملكشاه بن تكش مرو

سار تكش إىل حرب طغريل السلجوقي، فسار طغريل إىل لقائه قبل أن جيمع عساكره،  وملا دخلت سنة تسعني
فقتل، وكان قتله يف الرابع والعشرين من ربيع األول من . والتقى العسكران بالقرب من الري، ومحل طغريل بنفسه

فملك مهذان وتلك  هذه السنة، ومحل رأس طغريل إىل تكش، فأرسله إىل بغداد، فنصب هبا عدة أيام، وسار تكش
  .البالد مجيعها، وسلم بعضها إىل ابن البهلوان، وأقطع بعضها ملماليكه، ورجع إىل خوارزم

وهذا طغريل بن أرسالن شاه بن طغريل بن حممد بن ملكشاه بن ألب أرسالن بن داود بن ميكائيل بن سلجوق، هو 
ر ابتداء الدولة السلجوقية يف سنة اثنتني وثالثني آخر السالطني السلجوقية الذين ملكوا بالد العجم، وقد تقدم ذك

مث ملك بعده ابن . وأربعمائة، وأول من ملك منه العراق وأزال دولة بين بويه، طغريل بك ابن ميكائيل بن سلجوق
أخيه ألب أرسالن بن داود بن ميكائيل مث ابنه ملكشاه بن ألب أرسالن مث ابنه حممود بن ملكشاه، وكان طفالً، 

بتدبري اململكة أم حممود تركان خاتون، ومات حممود وهو ابن سبع سنني، وملك أخوه بركيارق بن  فقامت
مث ابنه داود بن حممود ابن حممد املذكور مدة . مث ابنه حممود بن حممد املذكور. مث أخوه حممد بن ملكشاه. ملكشاه
ه ملكشاه بن حممود بن حممد أياماً يسرية، مث مث ابن أخي. مث أخوه مسعود بن حممد. مث عمه طغريل بن حممد. يسرية

أخوه حممد بن حممود، مث بعد حممد املذكور اختلفت العساكر وقام من بين سلجوق ثالثة، أحدهم ملكشاه بن 
حممود أخو حممد املذكور، والثاين سليمان شاه بن حممد ابن السلطان ملكشاه، وهو عم حممد املذكور، والثالث 

وكان الدكز مزوجاً بأم أرسالن شاه املذكور، فقوي عليهما . يل بن حممد ابن السلطان ملكشاهأرسالن شاه بن طغر
سليمان شاه واستقر يف مهدان يف سنة مخس ومخسني ومخسمائة، مث قبض سليمان شاه وقتل، وكذلك سم ملكشاه 

وانفرد بالسلطنة أرسالن . ةبن حممود املذكور ومات بأصفهان يف السنة املذكورة، أعين سنة مخس ومخسني ومخسمائ
شاه بن طغريل ربيب الدكز، مث ملك بعده ابنه طغريل بن أرسالن شاه بن طغريل املذكور، يف سنة ثالث وسبعني 
ومخسمائة، وجرى له ما ذكرناه حىت قتله تكش يف هذه السنة، أعين سنة تسعني ومخسمائة، وانقرضت به الدولة 



  .السلجوقية من تلك البالد
ذلك يف هذه السنة أرسل اخلليفة اإلمام الناصر، عسكراً مع وزيره مؤيد الدين حممد بن علي، املعروف ذكر غري 

بابن القصاب، إىل خورستان، وهي بالد مشلة وأوالده من بعده، وكان قد مات صاحبها ابن مشلة، فاختلفت أوالده، 
إحدى وتسعني ومخسمائة، وغريها من البالد  فوصل عسكر اخلليفة إىل خورستان وملكوا مدينة تستر يف احملرم سنة

وكذلك ملكوا قلعة الناطر، وقلعة كاكرد، وقلعة الموج وغريها من القالع واحلصون، فأنفذوا بين مشلة أصحاب 
  .بالد خورستان إىل بغداد

ن صالح ويف هذه السنة أعين سنة تسعني و مخسمائة، استحكمت الوحشة بني األخوين العزيز واألفضل ابين السلطا
الدين، فسار العزيز يف عسكر مصر وحصر أخاه األفضل بدمشق، فأرسل األفضل إىل عمه العادل وأخيه الظاهر 
وابن عمه امللك املنصور صاحب محاة يستنجدهم، فساروا إىل دمشق وأصلحوا بني األخوين، ورجع العزيز إىل 

رب اخلمر ومساع األغاين واألوتار ليالً وهناراً، مصر، ورجع كل ملك إىل بلده، وأقبل امللك األفضل بدمشق على ش
  :وأشاع ندماؤه أن عمه امللك العادل حسن له ذلك، وكان يعمله باخلفية فأنشده العادل

  فال خري يف اللذات من دوهنا ستر
مث . سدفقبل وصية عمه وتظاهر بذلك، وفوض أمر اململكة إىل وزيره ضياء الدين بن األثري اجلزري يدبرها برأيه الفا

  .إن امللك األفضل أظهر التوبة عن ذلك، وأزال املنكرات، وواظب على الصلوات، وشرع يف نسخ مصحف بيده
وفيها سار ابن القصاب وزير اخلليفة بعد ملك خورستان إىل مهذان، . مث دخلت سنة إحدى وتسعني ومخسمائة

للخليفة، فتويف مؤيد الدين بن القصاب  فملكها وملك غريها من بالد العجم، وأخذ يستويل على سائر البالد
  .املذكور يف أوائل شعبان، سنة اثنني وتسعني ومخسمائة

وفيها غزا ملك الغرب يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن الفرنج باألندلس، وجرى بينهم مصاف عظيم، انتصر فيه 
  .ا ال حيصىاملسلمون، وقتل من الفرنج ما ال حيصى وولوا منهزمني، وغنم املسلمني منهم م

وفيها . وفيها جهز اخلليفة اإلمام الناصر عسكراً مع مملوك له يقال له سيف الدين طغريل، فاستولوا على أصفهان
  .قدم مماليك البهلوان عليهم مملوكاً من البهلوانية، يقال له كلجا، فعظم أمر كلجا واستوىل على الري ومهذان

صد الشام ومنازلة أخيه امللك األفضل، فسار ونزل الغوار من أرض وفيها عاود امللك العزيز عثمان صاحب مصر ق
السواد من بالد دمشق، فاضطرب بعض عسكر العزيز عليه، وهم طائفة من األمراء األسدية، وفارقوه، فبادر 
وه العزيز العود إىل مصر مبن بقي معه من العسكر، وكان امللك األفضل قد استنجد بعمه امللك العادل ملا قصده أخ

  .العزيز
فلما رحل العزيز عائداً إىل مصر، رحل امللك األفضل وعمه العادل ومن انضم إليهما من األسدية، وساروا يف إثر 

العزيز طالبني مصر، فساروا حىت نزلوا على بلبيس وقد ترك فيها العزيز مجاعة من الصالحية، وقصد امللك األفضل 
قصد األفضل املسري إىل مصر واالستيالء عليهما، فمنعه عمه العادل مناجزهتم بالقتال فمنعه العادل عن ذلك، ف

مصر لك مىت شئت، وكاتب العادل العزيز يف الباطن، وأمره بإرسال القاضي الفاضل : أيضاً عن ذلك، وقال
ليصلح بني األخوين، وكان القاضي الفاضل قد اعتزل عن مالبستهم ملا رأى من فساد أحواهلم، فدخل عليه امللك 

العزيز وسأله، فتوجه القاضي الفاضل من القاهرة إىل عند امللك العادل، واجتمع به واتفقا على أن يصلحا بني 
األخوين، فأصلحا بينهما، وأقام امللك العادل مبصر عند العزيز ابن أخيه ليقرر أمور مملكته، وعاد األفضل إىل 

  .دمشق



الغرب، وبني الفرنج باألندلس مشايل قرطبة حروب عظيمة، وفيها كان بني يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن ملك 
  .انتصر فيها يعقوب، واهنزم الفرنج

مث دخلت سنة اثنتني وتسعني ومخسمائة فيها سار شهاب الدين الغوري صاحب غزنة إىل بالد اهلند، وفتح قلعة 
احله أهلها على مال محلوه إليه، مث عظيمة تسمى هبنكر باألمان، مث سار إىل قلعة كوكري وبينهما حنو مخسة أيام، فص

  .سار يف بالد اهلند فغنم وأسر وعاد إىل غزنة
وفيها قتل صدر الدين حممد بن عبد اللطيف بن حممد اخلجندي رئيس الشافعية بأصفهان، وهو الذي سلم أصفهان 

  .إىل عسكر اخلليفة، قتله سنقر الطويل شحنة للخليفة، بسبب منافرة جرت بينهما
ل امللك األفضل أباه السلطان صالح الدين من قلعة دمشق إىل التربة باملدينة، يف صفر، فكان مدة لبثه وفيها نق

بالقلعة ثالث سنني، ولزم امللك األفضل الزهد والقناعة، وأموره مفوضة لوزيرة ضياء الدين بن األثري اجلزري، وقد 
  .اختلفت األحوال به وكثر شاكوه وقل شاكروه

  ق من امللك األفضلذكر انتزاع دمش

ملا بلغ امللك العادل يف مصر وامللك العزيز، اضطراب األمور على امللك األفضل، اتفق العادل مع العزيز على أن 
يأخذا دمشق، وأن يسلمها العزيز إىل العادل، لتكون اخلطبة والسكة للعزيز بسائر البالد، كما كانت ألبيه، فخرجا 

يهما ذلك الدين، وهو أحد أمرائه، وكان فلك الدين أخاً امللك لعادل ألّمه، وسارا من مصر، فأرسل األفضل إل
واجتمع فلك الدين بامللك العادل فأكرمه وأظهر اإلجابة إىل ما طلبه، أمت العادل والعزيز السري حىت نزال على 

ا معه، وأهنم دمشق، وقد حصنها امللك األفضل، فكاتب بعض األمراء من داخل البلد، امللك العادل، وصارو
يسلمون املدينة إليه، فزحف امللك العادل وامللك العزيز ضحى يوم األربعاء السادس والعشرين من رجب من هذه 
السنة، فدخل امللك العزيز من باب الفرج، وامللك العادل من باب توما، فأجاب امللك األفضل إىل تسليم القلعة، 

ياء الدين بن األثري خمتفياً يف صندوق خوفاً عليه من القتل، وكان وانتقل منها بأهله وأصحابه، وأخرج وزيره ض
امللك ظافر خضر ابن السلطان صالح الدين صاحب بصرى مع أخيه امللك األفضل ومعاضداً له، فأخذت منه 

بصرى أيضاً، فلحق بأخيه امللك الظاهر، فأقام عنده حبلب، وأعطى امللك األفضل صرخد، فسار إليها بأهله 
طنها، ودخل امللك العزيز إىل دمشق يوم األربعاء رابع شعبان، مث سلم دمشق إىل عمه امللك العادل على واستو

حكم ما كان وقع عليه االتفاق بينهما، وتسلمها امللك العادل، ورحل امللك العزيز من دمشق عشية يوم االثنني 
، وأبقى امللك العادل السكة واخلطبة تاسع شعبان، وكانت مدة ملك امللك األفضل لدمشق ثالث سنني وشهراً

بدمشق للملك العزيز، وملا استقر امللك األفضل بصرخد، كتب إىل اخلليفة اإلمام الناصر يشكو من عمه العادل أيب 
  :بكر، وأخيه العزيز عثمان، وأول الكتاب

  عثمان قد غصبا بالسيف حق علّي... موالي إن أبا بكر وصاحبه 
  من األواخر ما القى من األول... م كيف لقي فانظر إىل حظ هذا االس

  :فكتب اإلمام الناصر جوابه
  بالصدق خيرب أن أصلك طاهر... وافا كتابك يا ابن يوسف معلناً 

  بعد النيب له بيثرب ناصر... غصبوا علياً حقه إذ مل يكن 
  وأبشر فناصرك اإلمام الناصر... فاصرب فإن غداً عليه حساهبم 

وتسعني ومخسمائة يف هذه السنة تويف ملكشاه بن تكش بنيسابور، وكان أبوه خوارزم شاه مث دخلت سنة ثالث 



تكش، قد جعله فيها وجعل له احلكم على تلك البالد، وجعله ويل عهده، وخلف ملك شاه ولداً امسه هندوخان، 
بيه، وغري لقبه عن فلما مات ملكشاه، جعل تكش فيها عوضه ولده اآلخر قطب الدين حممد، وهو الذي ملك بعد أ
  .قطب الدين، وجعله عالء الدين، وكان بني األخوين ملكشاه وقطب الدين عداوة مستحكمة

ذكر وفاة سيف اإلسالم يف هذه السنة يف شوال، تويف سيف اإلسالم ظهري الدين طغتكني بن أيوب صاحب اليمن، 
فبعث إليه مجال الدولة كافور، مجاعة من اجلند،  وملا مات سيف اإلسالم، كان ولده امللك العزيز إمساعيل بالسمرين،

فعرفوه بوفاة ولده ومضوا به إىل ممالك أبيه، فسلموها إليه، وكانت وفاة سيف اإلسالم بزبيد، وكان شديد السرية، 
مضيقاً على رعيته، يشتري أموال التجار لنفسه ويبيعها كيف شاء، ومجع من األموال ما ال حيصى، حىت أنه كان 

  .الذهب وجعله كالطاحون ويدخرهيسبك 
سنة أربع وتسعني ومخسمائة يف هذه السنة يف احملرم تويف عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي بن . مث دخلت

أقسنقر، صاحب سنجار واخلابور والرقة، وكان حسن السرية متواضعاً حيب أهل العلم، إال أنه كان خبيالً شديد 
  .ين محد بن زنكي، وتوىل تدبري دولته جماهد الدين بزنقش مملوك أبيهالبخل، وملك بعده ولده قطب الد

وفيها يف مجادى األوىل سار نور الدين أرسالن شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي صاحب املوصل إىل نصيبني، 
ادل، فاستوىل عليها وأخذها من ابن عمه قطب الدين حممد بن زنكي، فأرسل قطب الدين حممد واستنجد بامللك الع

فسار امللك العادل إىل البالد اجلزرية، ففارق نور الدين أرسالن شاه نصيبني وعاد إىل املوصل، فعاد قطب الدين 
  .حممد بن زنكي وتسلم نصيبني

وفيها سار خوارزم شاه تكش إىل خبارى، وهي للخطا، وحاصرها وملكها، وكان تكش أعور، فأخذ أهل خبارى يف 
هذا سلطانكم، ورموه باملنجنيق إليهم، فلما ملكها خوارزم : لبسوه قباً وقالوا للخوارزميةمدة احلصار كلباً أعور وأ

  .شاه تكش، أحسن إىل أهل خبارى وفرق فيهم أمواالً، ومل يؤاخذهم مبا فعلوه يف حقه
جول، وفيها وصل مجع عظيم من الفرنج إىل الساحل واستولوا على قلعة بريوت، وسار امللك العادل ونزل بتل الع

وأتته النجدة من مصر، ووصل إليه سنقر الكبري صاحب القدس، وميمون القصري صاحب نابلس، مث سار امللك 
العادل إىل يافا وهجمها بالسيف وملكها، وقتل الرجال املقاتلة، وكان هذا الفتح، ثالث فتح هلا، ونازلت الفرنج 

فسار امللك العزيز بنفسه مبن بقي عنده من عساكر تبنني، فأرسل امللك العادل إىل امللك العزيز صاحب مصر، 
مصر، واجتمع بعمه امللك العادل على تبنني، فرحل الفرنج على أعقاهبم إىل صور خائبني، مث عاد امللك العزيز إىل 

مصر وترك غالب العسكر مع عمه العادل، وجعل إليه أمر احلرب والصلح، ومات يف هذه املدة سنقر الكبري، 
العزيز أمر القدس إىل صارم الدين قطلق، مملوك عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب، وملا عاد  فجعل امللك

  :امللك العزيز إىل مصر يف هذه املدة، مدحه القاضي ابن سنا امللك بقصيدة منها
  كذا قدوم امللك املقدم... قدمت بالسعد وباملغنم 

   الدمما جاء إال صادقاً يف... قميصك املوروث عن يوسف 
  فريسة من ماضغي ضيغم... أغثت تبنني وخلصتها 

  يف النصر ال تعرف من أخزم... شنشنة تعرف من يوسف 
  كمثل ذي احلجة ذا موسم... مقدمه صار مجادى به 

مث طاول امللك العادل الفرنج، فطلبوا اهلدنة، واستقرت بينهم ثالث سنني، ورجع امللك العادل إىل دمشق، مث سار 
ادل من دمشق إىل ماردين وحصرها، وصاحبها حينئذ يولق أرسالن بن أيلغازي بن إليب بن مترتاش بن امللك الع



  .أيلغازي ابن أرتق، وليس ليولق أرسالن من احلكم شيء، وإمنا احلكم إىل مملوك والده البقش
ملكه اخلالط يف  ذكر أخبار ملوك خالط وفيها تويف صاحب خالط بدر الدين أقسنقر هزارديناري، وقد تقدم ذكر

سنة تسع ومثانني ومخسمائة، وملا تويف هزارديناري استوىل على خالط بعده خشداشه قتلغ وكان مملوكاً أرمين 
األصل من سناسنة، فملك خالط حنو سبعة أيام، مث اجتمع عليه الناس وأنزلوه من القلعة، مث وثبوا عليه فقتلوه، 

وا حممد بن بكتمر من القلعة اليت كان معتقالً فيها، وامسها أرزاس، فلما قتل قتلغ، اتفق كرباء الدولة فأحضر
وأقاموه يف مملكة خالط ولقبوه امللك املنصور، وقام بتدبري أمره شجاع الدين قتبز الدوادار، وكان قتلغ املذكر 

تمائة، فقبض قفجاقي اجلنس، دوادار الشاهر من سكمان بن إبراهيم، واستقر ابن بكتمر كذلك إىل سنة اثنتني وس
على أتابكه قتلغ املذكور وحبسه، مث قتله، فخرج عليه مملوك شاهرمن يقال له عز الدين بلبان فاتفق العسكر مع 

وقع، : بلبان املذكور وقبضوا على حممد بن بكتمر وحبسوه، مث خنقوه ورموه من سور القلعة إىل أسفل وقالوا
عض أصحاب طغريل بن قليج أرسالن شاه صاحب أرزن، وقصد واستمر بلبان يف مملكة خالط، دون سنة، وقتله ب

طغريل املذكور أن يتسلم خالط، فلم جيبه أهلها إىل ذلك، وعصوا عليه، فعاد إىل أرزن، مث وصل امللك األوحد 
أيوب ابن امللك العادل أيب بكر بن أيوب وتسلم خالط، وملكها قريب مثان سنني، حسبما ذكر ذلك يف سنة أربع 

  .إن شاء اهللا تعاىل وستمائة
  .مث دخلت سنة مخس وتسعني ومخسمائة

  ذكر وفاة العزيز صاحب مصر

يف هذه السنة يف منتصف ليلة السابع والعشرين من احملرم، تويف امللك العزيز عماد الدين عثمان ابن السلطان امللك 
قنطر وحم، سابع احملرم، الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب، وكان قد طلع إىل الصيد، فركض خلف ذئب، فت

يف جهة الفيوم، فعاد إىل األهرام وقد اشتدت محاه، مث توجه إىل القاهرة فدخلها يوم عاشوراء، وحدث به يرقان 
وكانت مدة مملكته ست سنني إال شهراً، وكان عمره . وقرحة يف املعا، واحتبس طبعه، فمات يف التاريخ املذكور

ففجعت . يف غاية السماحة والكرم والعدل، والرفق بالرعية، واإلحسان إليهمسبعاً وعشرين سنة وأشهراً، وكان 
الرعية مبوته فجعة عظيمة، وكان الغالب على دولة امللك العزيز، فخر الدين جهاركس، فأقام يف امللك ولد امللك 

عملوا مشورة حبضور العزيز، امللك املنصور حممد، واتفقت األمراء على إحضار أحد من بين أيوب ليقوم بامللك، و
القاضي الفاضل، فأشار بامللك األفضل، وهو حينئذ بصرخد، فأرسلوا إليه فسار حمثاً، ووصل إىل مصر على أنه 

أتابك امللك املنصور بن امللك العزيز، وكان عمر امللك ملنصور حينئذ تسع سنني وشهوراً، وكان مسري امللك 
تسعة عشر نفراً، متنكراً، خوفاً من أصحاب عمه امللك العادل، فإن األفضل من صرخد لليلتني بقيتا من صفر، يف 

مث سار امللك األفضل إىل القاهرة، فخرج امللك . غالب تلك البالد كانت له، فوصل بلبيس خامس ربيع األول
لسلطنة، املنصور بن العزيز للقائه، فترجل له عمه امللك األفضل ودخل بني يديه إىل دار الوزارة، وهي كانت مقر ا

وملا وصل امللك ة فضل إىل بلبيس، التقاه العسكر، فتنكر منه فخر الدين جهاركس وفارقه، وتبعه عدة من 
العسكر، وساروا إىل الشام وكاتبوا امللك العادل، وهو حماصر ماردين، أرسل امللك الظاهر إىل أخيه امللك األفضل 

وأن ينتهز الفرصة الشتغال العادل حبصار ماردين، فربز يشري عليه بقصد دمشق وأخذها من عمه امللك العادل، 
امللك األفضل من مصر وسار إىل دمشق، وبلغ امللك العادل مسريه إىل دمشق، فترك على حصار ماردين ولده 
امللك الكامل، وسار العادل وسبق األفضل ودخل دمشق قبل نزول األفضل عليها بيومني، ونزل امللك األفضل 

عشر شعبان من هذه السنة، وزحف من الغد على البلد، وجرى بينهم قتال، وهجم بعض على دمشق ثالث 



عسكره مدينة، حىت وصل إىل باب الربيد، ومل ميدهم العسكر، فتكاثر أصحاب امللك العادل وأخرجوهم من البلد، 
اهر صاحب حلب، مث ختاذل العسكر فتأخر األفضل إىل ذيل عقبة الكسوة، مث وصل إىل امللك األفضل أخوه الظ

فعاد إىل مضايقة دمشق، ودام احلصار عليها، وقلت األقوات عند امللك العادل، وعلى أهل البلد، وأشرف األفضل 
والظاهر على ملك دمشق، وعزم العادل على تسليم البلد لوال ما حصل بني األخوين، األفضل والظاهر، من 

  .ذكره إن شاء اهللا تعاىلاخللف، وخرجت السنة وهم على ذلك، وكان منهم ما سن
ذكر استيالء امللك املنصور حممد ابن امللك املظفر تقي الدين صاحب محاة على بارين ويف شهر رمضان من هذه 

السنة، قصد امللك املنصور صاحب محاة بارين، وهبا نواب عز الدين إبراهيم بن مشس الدين حممد بن عبد امللك بن 
إبراهيم مع امللك العادل، حمصوراً معه بدمشق، ونصب امللك املنصور عليها  املقدم، وحاصرها، وكان عز الدين

اجملانيق، واجنرح امللك املنصور حال الزحف، مث فتحها يف التاسع والعشرين من ذي القعدة، وأقام ببارين مدة حىت 
  .أصلح أمورها

بو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد ذكر وفاة يعقوب ملك الغرب يف ربيع اآلخر، وقيل يف مجادى األوىل، تويف أ
املؤمن، صاحب املغرب واألندلس، مبدينة سال، وكانت واليته مخس عشرة سنة، وكان يتظاهر مبذهب الظاهرية، 

وأعرض عن مذهب مالك وعمره مثان وأربعون سنة، وتلقب يعقوب املذكور باملنصور، وملا مات يعقوب ملك بعده 
لناصر، ومولد حممد املذكور سنة ست وسبعني ومخسمائة، وعبد املؤمن وبنوه ابنه حممد بن يعقوب، وتلقب حممد با

مجيعهم كانوا يسمون بأمري املؤمنني، ويف هذه السنة رحل عسكر امللك العادل مع ابنه امللك الكامل عن حصار 
  .ماردين

  ذكر الفتنة بفريوزكوه

، وهو بفريوزكوه، وسببها أن اإلمام فخر يف هذه السنة كانت فتنة عظيمة يف عسكر غياث الدين ملك الغورية
الدين حممد بن عمر بن حسني الرازي، اإلمام املشهور، كان قد قدم إىل غياث الدين وبالغ يف إكرامه واحترامه، 

وبىن له مدرسة هبراة بالقرب من اجلامع، فعظم ذلك على الكرامية، وهم كثريون هبراة، ومذهبهم التجسيم 
ة كلهم كرامية، فكرهوا فخر الدين ألنه شافعي، وهو يناقض مذهبهم، فاتفق أن فقهاء والتشبيه، وكان الغوري

الكرامية واحلنفية والشافعية حضروا بفريوزكوه عند غياث الدين للمناظرة، وحضر فخر الدين الرازي، والقاضي 
كبري لتزهده وعلمه، فتكلم  عبد اجمليد بن عمر، املعروف بابن القدوة، وهو من الكرامية اهليصمية، وله عندهم حمل

الرازي، فاعترض عليه ابن القدوة وطال الكالم، فقام غياث الدين، فاستطال فخر الدين الرازي على ابن القدوة 
ال يفعل يا موالنا إال وأخذ اهللا، فصعب على امللك : وشتمه، وبالغ يف أذاه، وابن القدوة ال يزيده على أن يقول

اث الدين، وزوج ابنته، وشكى إىل غياث الدين وذم فخر الدين الرازي، ونسبه إىل ضياء الدين، وهو ابن عم غي
الزندقة ومذهب الفالسفة، فلم يصغ إليه غياث الدين فلما كان الغد، وعظ الناس ابن عمر بن القدرة باجلامع 

تبعنا الرسول فاكتبنا مع ربنا آمنا مبا أنزلت وا. بعد محد اهللا والصالة على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم: وقال
الشاهدين، أيها الناس إنا ال نقول إال ما صح عندنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأما علم أرسطو 

وكفريات ابن سينا وفلسفة الفارايب فال نعلمها، فألي حال يشتم باألمس شيخ من شيوخ اإلسالم يذب عن دين 
ستغاثوا، وثار الناس من كل جانب، وامتأل البلد فتنة، فبلغ ذلك السلطان، اهللا وسنة نبيه، وبكى وبكى الكرامية، وا

  .فأرسل مجاعة سكنوا الناس ووعدهم إخراج فخر الدين الرازي من عندهم، وتقدم عليه بالعود إىل هراة فعاد إليها
ة زور الدين أرسالن يف ربيع األرل، تويف جماهد الدين قيماز بقلعة املوصل، وهو احلاكم يف دول: ويف هذه السنة



صاحب املوصل، وقيماز املذكور هو الذي كان حاكماً على مسعود والد أرسالن حىت قبض عليه مسعود، مث 
  .أخرجه بعد مدة، وكان قيماز عاقالً أديباً فاضالً يف الفقه، على مذهب أيب حنيفة، وبىن عدة جوامع وربط ومدارس

وفيها تويف حممد بن عبد امللك بن . الكرامية، وصار شافعي املذهبوفيها فارق غياث الدين ملك الغورية مذ هب 
زهر األندلسي اإلشبيلي، وكان فاضالً يف األدب، وكان طبيباً، وكان جده زهر وزيراً وفيلسوفاً، وتويف زهر 
  :راملذكور يف سنة مخس وعشرين ومخسمائة بقرطبة، وزهر بضم الزاي املعجمة وسكون اهلاء، وقد قيل يف ابن زه

  قد جزمتا احلد يف النكايه... قل للوباء أنت وابن زهر 
  يف واحد منكما كفايه... ترفقا بالورى قليالً 

مث دخلت سنة ست وتسعني ومخسمائة وامللكان األفضل والظاهر حماصران ملدينة دمشق، واتفق وقوع اخللف بني 
ه امسه أيبك ففقد، ووجد عليه امللك الظاهر األخوين األفضل والظاهر، وسببه أنه كان للملك الظاهر مملوك حيب

وجداً عظيماً، وتوهم أنه دخل دمشق، فأرسل من تكشف خربه وأطلع امللك العادل وهو حمصور على القضية، 
إن حممود بن الشكري أفسد مملوكك ومحله إىل األفضل أخيك، فقبض الظاهر على ابن : فأرسل إىل الظاهر يقول له
عنده، فتغري الظاهر على أخيه األفضل، وترك قتال العادل، وظهر الفشل يف العسكر، الشكري، فظهر اململوك 

مث سارا إىل رأس املاء ليقيما به إىل أن . فتأخر األفضل والظاهر عن دمشق، وأقاما مبرج الصفر إىل أواخر صفر
وملا تفرقا، خرج امللك . ينسلخ الشتاء، مث انثىن عزمهما وسار األفضل إىل مصر والظاهر إىل حلب، على القريتني

العادل من دمشق وسار يف أثر األفضل إىل مصر، وملا وصل األفضل إىل مصر تفرقت عساكره يف بالدهم ألجل 
الربيع، فأدركه عمه العادل، فخرج األفضل مبن بقي عنده من العسكر وضرب معه مصافاً بالسائح، فانكسر 

قاهرة مثانية أيام، فأجاب األفضل إىل تسليمها، على أن يعوض عنها األفضل واهنزم إىل القاهرة، ونازل العادل ال
ميافارقني وحاين ومسيساط، فأجابه العادل إىل ذلك، ومل يف له به، وكان دخول العادل إىل القاهرة يف احلادي 

امن عشر كان دخول العادل إىل القاهرة يوم السبت ث: والعشرين من ربيع اآلخر من هذه السنة، وقال ابن األثري
  .ربيع األخر

فيها وتويف القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساين، يف سابع عشر ربيع اآلخر، وقيل إن مولد القاضي الفاضل سنة 
  .ست وعشرين ومخسمائة، فكان عمره حنو سبعني سنة

زيز عثمان مدة مث سافر امللك األفضل إىل صرخد، وأقام العادل مبصر، على أنه أتابك امللك املنصور حممد ابن الع
يسرية، مث أزال امللك املنصور حممد املذكور، واستقل العادل يف السلطنة، وملا استقرت اململكة للملك العادل، 

أرسل إليه امللك املنصور صاحب محاة يعتذر إليه، مما وقع منه بسبب أخذه بعرين من ابن املقدم، فقبل امللك العادل 
قدم، فاعتذر امللك املنصور عنها بقرهبا من محاة، ونزل عن منبج وقلعة جنم البن عذره، وأمره برد بعرين إىل ابن امل

املقدم عوضاً عن بعرين، فرضي ابن املقدم بذلك، ألهنما خري من بعرين بكثري، وتسلمهما عز الدين إبراهيم بن حممد 
ملعرة، وكذلك كاتب امللك بن عبد امللك بن املقدم، وكان له أيضاً فامية وكفر طاب ومخس وعشرون ضيعة من ا

الظاهر صاحب حلب عمه امللك العادل وصاحله، وخطب له حبلب، وبالدها، وضرب السكة بامسه، واشترط امللك 
العادل على صاحب حلب أن يكون مخسمائة فارس من خيار عسكر حلب يف خدمة امللك العادل، كلما خرج إىل 

  .هذه السنة تقصرياً عظيماً، حىت أنه مل يبلغ أربعة عشر ذراعاً البيكار، والتزم صاحب حلب بذلك، وقصر النيل يف
ذكر وفاة خوارزم شاه يف هذه السنة يف العشرين من رمضان، تويف خوارزم شاه تكش بن أرسالن بن أطسز بن 

وويل امللك . حممد بن أنوش تكني صاحب خوارزم، وبعض خراسان والري، وغريها من البالد اجلبلية، بشهرستانة



ده ابنه حممد بن تكش، وكان لقب حممد، قطب الدين، فغريه إىل عالء الدين، وكان تكش عادالً حسن السرية، بع
يعرف الفقه على مذهب أيب حنيفة، واألصول، وملا بلغ غياث الدين ملك الغورية موت خوارزم شاه، ترك ضرب 

كمة، وهذا خالف ما فعله بكتمر من الشماتة نوبته ثالثة أيام وجلس للعزاء مع ما كان بينهما من العداوة املستح
بالسلطان صالح الدين، وملا استقر حممد بن تكش يف اململكة، هرب ابن أخيه هندوخان بن ملكشاه بن تكش إىل 

  .غياث الدين ملك الغورية يستنصره على عمه، فأكرمه غياث الدين ووعده النصر
سنة، كان بالديار املصرية امللك العادل، وعنده ابنه امللك مث دخلت سنة سبع وتسعني ومخسمائة ملا دخلت هذه ال

الكامل حممد، وهو نائبه هبا، وحبلب امللك الظاهر، وهو جمد يف حتصني حلب خوفاً من عمه امللك العادل، وبدمشق 
دل، امللك املعظم شرف الدين عيسى ابن امللك العادل، نائب أبيه هبا، وبالشرق امللك إبراهيم ابن امللك العا

  .ومبيافارقني، امللك األوحد جنم الدين أيوب ابن امللك العادل

ويف هذه السنة تويف عز الدين إبراهيم بن حممد بن عبد امللك بن املقدم، وصارت البالد بعده، وهي منبج وقلعة جنم 
س الدين عبد وفامية وكفر طاب، ألخيه مشس الدين عبد امللك بن حممد بن عبد امللك بن املقدم، وملا استقر مش

امللك مبنبج، سار إليها امللك الظاهر صاحب حلب وحصرها، وملك منبج، وعصى عبد امللك بن املقدم بالقلعة، 
فحصره، ونزل عبد امللك باألمان، فاعتقله امللك الظاهر، وملك قلعة منبج، وبعد أن فرغ من منبج سار إىل قلعة 

آخر رجب من هذه السنة، وأرسل امللك الظاهر إىل امللك املنصور  جنم، وهبا نائب ابن املقدم، فحصرها وملكها يف
صاحب محاة يبذل له منبج وقلعة جنم، على أن يصري معه على امللك العادل، فاعتذر صاحب محاة باليمني اليت يف 

وكانت  عنقه للملك العادل، فلما أيس امللك الظاهر منه، سار إىل املعرة وأقطع بالدها، واستوىل على كفر طاب،
البن املقدم، مث سار إىل فامية وهبا قراقوش نائب ابن املقدم، وأرسل امللك الظاهر وأحضر عبد امللك بن املقدم من 
حلب، وكان معتقالً هبا، وأحضر معه أصحابه الذين اعتقلهم وضرهبم قدام قراقوش ليسلم فامية، فامتنع قراقوش، 

م، فضرب ضرباً شديداً، وبقي يستغيث، فأمر قراقوش فضربت فأمر امللك الظاهر بضرب عبد امللك بن املقد
النقارات على قلعة فامية لئال يسمع أهل البلد صراخه، ومل يسلم القلعة، فرحل عنها امللك الظاهر وتوجه إىل محاة 

حف وحاصرها لثالث بقني من شعبان من هذه السنة، ونزل مشايل البلد، وشعث التربة التقوية وبعض البساتني، وز
من جهة الباب الغريب، وقاتل قتاالً شديداً، مث زحف يف آخر شعبان من الباب الغريب والباب القبلي وباب العميان، 
وجرى فيه قتال شديد، وخرج امللك الظاهر بسهم يف ساقه، واستمرت احلرب إىل أيام من رمضان، فلما مل حيصل 

  .يل أنه ثالثون ألف يف ينار صوريةعلى غرض، صاحل امللك املنصور على مال حيمله إليه، ق
مث رحل امللك الظاهر إىل دمشق وهبا امللك املعظم ابن امللك العادل، فنازهلا امللك الظاهر هو وأخوه امللك األفضل، 

وانضم إليهما فارس الدين ميمون القصري صاحب نابلس، ومن وافقه من األمراء الصالحية، واستقرت القاعدة 
والظاهر، أهنما مىت ملكا دمشق يتسلمها امللك األفضل، مث يسريان ويأخذان مصر من امللك  بني األخوين األفضل

العادل، ويتسلمها امللك األفضل وتسلم دمشق حينئذ إىل امللك الظاهر صاحب حلب، حبيث تبقى مصر للملك 
  .األفضل، ويصري الشام مجيعه للملك الظاهر
عنهما فخر الدين جهاركس، وزين الدين قراجا، فأرسل امللك األفضل وكان قد ختلف من أكابر األمراء الصالحية 

وسلم صرخد إىل زين الدين قراجا، ونقل امللك األفضل والدته وأهله إىل محص عند شريكوه، وبلغ امللك العادل 
حصار األخوين دمشق، فخرج بعساكر مصر وأقام بنابلس، ومل جيسر على قتاهلما، واشتدت مضايقة امللكني 

فضل والظاهر لدمشق، وتعلق النقابون بسورها، فلما شاهد امللك الظاهر صاحب حلب ذلك، حسد أخاه امللك األ



إن حرميي حرميك، وهم على : فقال له األفضل. أريد أن تسلم إيل دمشق اآلن: األفضل على دمشق وقاله له
متلك مصر وتأخذه، فامتنع الظاهر من األرض، وليس لنا موضع نقيم فيه، وهب هذه البلد لك، فاجعله يل إىل حني 

إن كان قتالكم : قبول ذلك، وكان قتال العسكر واألمراء الصالحية إمنا كان ألجل األفضل، فقال هلم األفضل
ألجلي فاتركوا القتال وصاحلوا امللك العادل، وإن كان قتالكم ألجل أخي امللك الظاهر، فأنتم وإياه، فقالوا إمنا 

وا عن القتال، وأرسلوا وصاحلوا امللك العادل، وخرجت السنة وهم حماصرون دمشق، وقد قتالنا ألجلك، وختل
  .تفرقت العساكر، فرحل امللك الظاهر عن دمشق يف أول احملرم، سنة مثان وتسعني، وسار األفضل إىل محص

ألصفهاين، وكان ويف هذه السنة أعين سنة سبع وتسعني، تويف عماد الدين الكاتب حممد بن عبد اهللا بن حامد ا
فاضالً يف الفقه واألدب واخلالف والتاريخ، وله النظم البديع، والنثر الفائق، وكتب لنور الدين ولصالح الدين، وله 

الربق الشامي، وخريدة القصر، وكان مولده سنة تسع عشر ومخسمائة وكان عمره نيفاً : التصانيف احلسنة، منها
  .وسبعني سنة

  ذكر غري ذلك من احلوادث

يف هذه السنة سار امللك غياث الدين ملك الغورية بعساكره، وأرسل استدعى أخاه شهاب الدين من عرنة، فلحقه 
بعساكره أيضاً، وسار غياث الدين إىل خراسان واستوىل على ما كان خلوارزم شاه خبراسان، وملا ملك غياث الدين 

ي كان هرب من عمه حممد إىل غياث الدين مث مرو، سلمها إىل هندوخان بن ملكشاه بن خوارزمشاه تكش، الذ
استوىل غياث الدين على سرخس وطوس ونيسابور وغريها، وملا استقرت هذه البالد لغياث الدين عاد إىل بالده 

  .وتوجه أخوه شهاب الدين إىل بالد اهلند، فغنم وفتح هنروالة وهي من أعظم بالد اهلند
سليمان بن قليج أرسالن مدينة ملطية، وكانت ألخيه معز الدين قيصر يف رمضان ملك ركن الدين : ويف هذه السنة

شاه بن قليج أرسالن، مث سار ركن الدين إىل أرزن الروم، وكانت للملك حممد بن صليق وهو من بيت قدمي، 
، ملكوا أرزن الروم مدة طويلة، فطلع صاحب أرزن الروم املذكور ليصاحل ركن الدين، فقبض عليه وأخذ البلد منه

  .وكان هذا حممد آخرامللوك من أهل بيته
وفيها تويف سقمان بن حممد بن قرا أرسالن بن داود بن سقمان بن أرتق صاحب آمد وحصن كيفا، سقط من سطح 

يبغضه، فأبعده إىل حصن . جوسق كان له حبصن كيفا، فمات، وكان له أخ امسه حممود بن حممد، وكان سقمان
عهده مملوكه إياس، وكان حيبه حباً شديداً، وأوصى له بامللك بعده، فلما مات  منصور، وكان قد جعل سقمان ويل

  .سقمان، استوىل إياس على البالد، فلم ينتظم له حال، وكاتبوا أخاه حمموداً فحضر وملك بالد أخيه سقمان
  .وفيها كان مبصر غالء شديد بسبب نقص النيل

  .ة فهدمت مدناً كثريةوفيها كان باجلزيرة والشام والسواحل زلزلة عظيم
وفيها يف رمضان تويف أبو الفرج عبد الرمحن بن علي ابن اجلوزي احلنبلي الواعظ املشهور وتصانيفه مشهورة، وكان 

  .كثري الوقيعة يف العلماء، وكان مولده سنة عشر ومخسمائة
عن دمشق كما ذكرنا، قدم مث دخلت سنه مثان وتسعني ومخسمائة يف هذه السنة بعد رحيل امللك األفضل، والظاهر 

  .إليها امللك العادل، وكان قد سار ميمون القصري مع امللك الظاهر فأقطعه إعزاز
وفيها خرب امللك الظاهر قلعة منبج خوفاً من انتزاعها منه، وأقطع منبج بعد ذلك عماد الدين أمحد بن سيف الدين 

  .علي بن أمحد املشطوب
بن حممد بن عبد امللك بن مقدم بفامية إىل امللك الظاهر يبذل له تسليم فامية، وفيها أرسل قراقوش نائب عبد امللك 



بشرط أن يعطي مشس الدين عبد امللك بن املقدم إقطاعاً يرضاه، فأقطعه امللك الظاهر الراوندان وكفر طاب ومفردة 
ملقدم، عصى بالراوندان، فسار املعرة، وهو عشرون ضيعة معينة من بالد املعرة، وتسلم فامية، مث إن عبد امللك بن ا

  .وأبعده، فلحق ابن املقدم بامللك العادل، فأحسن إليه. إليه امللك الظاهر واستنزله منها
وفيها سار امللك العادل من دمشق ووصل إىل محاة، ونزل على تل صفرون، وقام امللك املنصور صاحب محاة جبميع 

العادل إىل محاة بنية قصده وحماصرته حبلب، فاستعد  وظائفه، وكلفه، وبلغ الظاهر صاحب حلب وصول عمه
للحصار حبلب، وراسل عمه والطفه وأهدى إليه، ووقعت بينهما مراسالت، ورقع الصلح، وانتزعت منه مفردة 

املعرة، واستقرت للمللث املنصور صاحب محاة وأخذت من امللك الظاهر أيضاً قلعة جنم، وسلمت إىل امللك 
وج ومسيساط، وسلم امللك العادل حران وما معها لولده امللك األشرف مظفر الدين موسى، األفضل وكانت له سر

وسريه إىل الشرق، وكان مبيافارقني امللك األوحد بن امللك العادل، وبقلعة جعرب امللك احلافظ نور الدين أرسالن 
لك العادل إىل دمشق وأقام هبا، وقد شاه بن امللك العادل، وملا استقر الصلح بني امللك العادل والظاهر، رجع امل

انتظمت املماليك الشامية والشرقية والديار املصرية كلها يف سلك ملكه وخطب له على منابرها، وضربت السكة 
  .فيها بامسه

ذكر غري ذلك يف هذه السنة عاد خوارزم شاه حممد بن تكش واسترجع البالد اليت أخذها الغورية من خراسان إىل 
  .ملكه

بضم امليم وفتح النون وسكون السني املهملة وكسر  -تويف هبة اهللا بن علي بن مسعود بن ثابت املنستريي  وفيها
وكان هبة اهللا املذكور عايل . التاء املثناة من فوقها وسكون الياء املثناة من حتتها وبعدها راء ومنستري بليدة بإفريقية

إبراهيم بن حامت األسدي، ومسع مجاعة من األكابر ومسع الناس اإلسناد، ومل يكن يف عصره من هو يف درجته، مسع 
على هبة اهللا املذكور، وسافروا إليه من البالد لعلو إسناده، وكان جده مسعود قد قدم من منستري إىل بوصري، 

  .فعرف هبة اهللا املذكور بالبوصريي، وكانت والدته سنة ست ومخسمائة
وفيها يف احملرم تويف فلك الدين سلطان أخو . لك العادل مقيم بدمشقمث دخلت سنة تسع وتسعني ومخسمائة وامل

  .امللك العادل ألمه، وهو الذي تنسب إليه املدرسة الفلكية بدمشق
ذكر احلوادث باليمن كان قد متلك اليمن امللك املعز إمساعيل بن سيف اإلسالم بن طغتكني بن أيوب وكان فيه 

ن بين أمية، ولبس اخلضرة، وخطب بنفسه، ولبس ثياب اخلالفة يف ذلك هوج وخبط، فادعى أنه قرشي، وأنه م
الزمان، وكان طول الكم حنو عشرين شرباً، وخرج عن طاعته مجاعة من مماليك أبيه واقتتلوا معه، وانتصر عليهم، مث 

رياً، ومسوه الناصر، اتفق معهم مجاعة من األمراء األكراد وقتلوا املعز إمساعيل وأقاموا يف مملكة اليمن أخاً له صغ
وبقي مدة، وأقام بأتابكيته مملوك والده وهو سيف الدين سنقر، مث مات سنقر بعد أربع سنني، وتزوج أم الناصر أمري 

من أمراء الدولة يقال له غازي بن جربئل، وقام بأتابكية الناصر مث سّم الناصر يف كوز فقاع على ما قيل، وبقي 
ه مجاعة من العرب بسبب قتله للناصر بن طغتكني، وبقيت اليمن خاليه بغري سلطان، غازي متملكاً للبالد، مث قتل

فتغلبت أم الناصر املذكور على زبيد، وأحرزت عندها األموال، وكانت تنتظر وصول أحد من بين أيوب لتتزوج به 
دين شاهنشاه، وكان له ومتلكه البالد، وكان للملك املظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب ولد امسه سعد ال

ابن امسه سليمان، فخرج سليمان بن شاهنشاه بن عمر فقرياً حيمل الركوة على كتفه، ويتنقل مع الفقراء من مكان 
إىل مكان، وكان قد أرسلت أم الناصر بعض غلماهنا إىل مكة حرسها اهللا تعاىل يف موسم احلاج ليأتيها بأخبار مصر 

ملذكور، فأحضروه إىل اليمن، فاستحضرته أم الناصر وخلعت عليه وملكته اليمن، والشام، فوجد غلماهنا سليمان ا



فمأل اليمن ظلماً وجوراً وأطرح زوجته اليت ملكته البالد، وأعرض عنها، وكتب إىل السلطان امللك العادل وهو 
العادل عقله، مث كان من عم جده كتاباً جعل يف أوله أنه من سليمان، وأنه بسم اهللا الرمحن الرحيم، فاستقل امللك 

  .سليمان املذكور ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل
ويف هذه السنة أرسل السلطان امللك العادل إىل ولده امللك األشرف وأمره حبصار ماردين، فحصرها وضايقها، مث 

ومخسني ألف سعى امللك الظاهر إىل امللك العادل يف الصلح، فأجاب إىل أن حيمل إليه صاحب ماردين مائة ألف 
  .دينار، وخيطب له ببالده، ويضرب السكة بامسه، ويكون خبدمته مىت طلبه، فأجاب إىل ذلك واستقر الصلح عليه

وفيها أخرج امللك العادل، امللك املنصور حممد بن العزيز من مصر إىل الشام، فسار بوالدته وإخوته وأقام حبلب عند 
  .عمه امللك الظاهر

ور صاحب محاة إىل بعرين مرابطاً للفرنج، وأقام هبا، وكتب امللك العادل، إىل صاحب بعلبك وفيها سار امللك املنص
وإىل صاحب محص بإجناده فأجنده، واجتمعت الفرنج من حصن األكراد وطرابلس وغريها، وقصدوا امللك املنصور 

وقتل وأسر من خيالتهم مجاعة،  ببعرين، واتقعوا معه يف ثالث شهر رمضان من هذه السنة، واقتتلوا، فاهنزم الفرنج
  :وكان يوماً مشهوداً، ويف ذلك يقول هباء الدين أسعد بن حيىي السنجاري قصيدة من مجلتها

  ينال فيها املىن بالبيض واألسل... ما لذة العيش إال صوت معمعة 
  مل يلوه عن وفاء كثرة العذل... يا أيها امللك املنصور نصح فىت 

  وجد فامللك حمتاج إىل رجل... ال ملك أعزم وال تترك الدنيا ب
  فاق الربية من حاف ومنتعل... يا أوحد العصر يا خري امللوك ومن 

مث خرج من حصن األكراد واملرقب اإلسبتار، وانضم إليهم مجوع سن السواحل واتقعوا مع امللك املنصور صاحب 
السنة، بعد الوقعة األوىل بثمانية عشر يوماً، محاة، وهو نازل ببعرين يف احلادي والعشرين من شهر رمضان من هذه 

فانتصر ثانياً، واهنزمت الفرنج هزمية شنيعة، وأسر امللك املنصور وقتل منهم عدة كثرية، ومدح املالك املنصور 
  :بسبب هذه الوقعة، سامل بن سعادة احلمصي بقصيدة منها

  رمي برامة ما رنا حىت رما... أمر اللواحظ أن تفوق أسهماً 
  ما جار قاضيهن حني حتكما... نة بالسحر بل فتاكة فت

  :ومنها
  ملا غدا باألرحيية مغرما... أصبحت فيها مغرماً كمحمد 

  :ومنها
  جيشاً حكى البحر اخلضم عرمرما... وشننت منتقماً بساحل حبرها 
  ليالً وأطلعت األسنة أجنما... أسدلت يف اآلفاق من هبواته 
فر تقي الدين حممود بن امللك املنصور حممد صاحب محاة، من ملكة خاتون بنت ويف هذه السنة ولد امللك املظ

السلطان امللك العادل أيب بكر بن أيوب، ومسي عمر، وإمنا مسي حمموداً بعد ذلك، وكانت والدته بقلعة محاة ظهر 
  .يوم الثالثاء رابع عشر رمضان من هذه السنة
كان بيد امللك األفضل، وهي رأس عني وسروج وقلعة جنم، ومل يترك  ويف هذه السنة أرسل امللك العادل وانتزع ما

بيده غري مسيساط فقط، فأرسل امللك األفضل والدته فدخلت على امللك املنصور صاحب محاة، لريسل معها من 
اة يشفع يف امللك األفضل عند امللك العادل يف إبقاء ما كان بيده، وتوجهت أم امللك األفضل، وتوجه معها من مح



القاضي زين الدين ابن اهلندي إىل امللك العادل، فلم جيبها امللك العادل، ورجعت خائبة، قال عز الدين ابن األثري 
مؤلف الكامل، وقد عوقب البيت الصالحي مبثل ما فعله والدهم السلطان صالح الدين، ملا خرجت إليه نساء بيت 

ن يف إبقاء املوصل على عز الدين مسعود فردهن ومل جيب إىل األتابك، ومن مجلتهن بنت نور الدين الشهيد، يشفع
سؤاهلن، مث ندم رمحه اهللا تعاىل على ردهن، فجرى للملك األفضل بن السلطان صالح الدين مع عمه مثل ذلك، وملا 
جرى ذلك قام امللك األفضل بسميساط، وقطع خطبة عمه امللك العادل، وخطب للسلطان ركن الدين سليمان بن 

  .أرسالن بن مسعود السلجوقي صاحب بالد الروم قليج
ذكر وفاة غياث الدين ملك الغورية ويف هذه السنة يف مجادى األوىل، تويف غياث الدين أبو الفتح حممد بن سام بن 

احلسني الغوري صاحب غزنة، وبعض خراسان، وغريها، وكان أخوه شهاب الدين بطوس عازماً على قصد 
ن من الولد، ابناً امسه حممود، ولقب غياث الدين بلقب والده، ومل حيسن شهاب الدين خوارزم، وخلف غياث الدي

اخلالفة على ابن أخيه وال على غريه من أهله، وكان لغياث الدين زوجة حيبها، وكانت مغنية، فقبض عليها شهاب 
دين مظفراً منصوراً، مل ينهزم الدين بعد موت أخيه غياث الدين وضرهبا ضرباً مربحاً، وأخذ أمواهلا، وكان غياث ال

له راية قط، وكان له دهاء ومكر، وكان حسن االعتقاد كثري الصدقات، وكان فيه فضل غزير وأدب مع حسن 
خط وبالغة، وكان ينسخ املصاحف خبطه ويوقفها يف املدارس اليت بناها، وكان على مذهب الكرامية، مث تركه 

  .وصار شافعياً
نة استوىل الكرج على مدينة دوين من أذربيجان، وهنبوها وقتلوا أهلها، وكانت هي ذكر غري ذلك ويف هذه الس

ومجيع أذربيجان لألمري أيب بكر بن البهلوان، وكان مشغوالً ليالً وهناراً بشرب اخلمر، وال يلتفت إىل تدبري مملكته، 
  .ووخبه أمراؤه ونوابه على ذلك فلم يلتفت

  .ام الناصر، وكانت كثرية املعروفوفيها توفيت زمرد أم اخلليفة اإلم
. وفيها كانت اهلدنة بني امللك املنصور صاحب محاة وبني الفرنج. مث دخلت سنة ستمائة وامللك العادل بدمشق

وفيها نازل ابن الوون ملك األرمن أنطاكية فتحرك امللك الظاهر صاحب حلب ووصل إىل حارم، فرحل ابن الورن 
  .عن أنطاكية على عقبه

خطب قطب الدين حممد بن عماد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار للملك العادل ببالده، وانتمى إليه، وفيها 
فصحب على ابن كمه نور الدين أرسالن شاه بن مسعود بن مودود، وقصد نصيبني وهي لقطب الدين، واستوىل 

مع معه أخوه امللك األوحد صاحب على مدينتها، فاستنجد قطب الدين بامللك األشرف ابن العادل، فسار إليه واجت
ميافارقني، والتقى الفريقان بقرية يقال هلا بوشرة، فاهنزم نور الدين أرسالن شاه صاحب املوصل هزمية قبيحة، 

ودخل إىل املوصل وليس معه غري أربعة أنفس، وكانت هذه الواقعة أول ما عرفت من سعادة امللك األشرف بن 
له راية بعد ذلك، واستقرت بالد قطب الدين حممد بن زنكي عليه، ووقع الصلح بينهم امللك العادل، فإنه مل ينهزم 
  .يف أول سنة إحدى وستمائة

وفيها اجتمع الفرنج لقصد بيت املقدس، فخرج السلطان امللك العادل من دمشق ومجع العساكر ونزل على الطور 
رنج على قسطنطينية وكانت قسطنطينية بيد الروم من وفيها استولت الف. يف قبالة الفرنج، ودام ذلك إىل آخر السنة

قدمي الزمان، فلما كانت هذه السنة اجتمعت الفرنج وقصدهتا يف مجوع عظيمة، وحاصروها فملكوها، وأزالوا يد 
  .الروم عنها، ومل تزل بأيدي الفرنج إىل سنة ستني وستمائة، فقصدهتا الروم واستعادوها من الفرنج

ركن الدين سليمان بن قليج أرسالن بن مسعود بن قليج أرسالن بن سليمان بن قطومش بن وفيها تويف السلطان 



يبغو أرسالن بن سلجوق، سلطان بالد الروم، يف سادس ذي القعدة حسبما قدمنا ذكره يف سنة مثان ومثانني 
هي أنقرة، وكان ومخسمائة، وكان مرضه بالقولنج، وكان قبل مرضه خبمسة أيام قد غدر بأخيه صاحب أنكورية، و

ركن الدين املذكور مييل إىل مذهب الفالسفة، وحيسن إىل طائفتهم ويقدمهم، وملا مات ركن الدين، ملك ولده قليج 
  .أرسالن ابن سليمان، وكان صغرياً، فلم يستثبت أمره، وكان ما سنذكره إىل شاء اهللا تعاىل

لك الغورية قتال، انتصر فيه ملك الغورية، وفيها كان بني خوارزم شاه حممد بن تكش وبني شهاب الدين م
فهزموه، وشاع ببالده أن شهاب . واستنجد خوارزم شاه باخلطا، فساروا واتقعوا مع شهاب الدين ملك الغورية

الدين قتل، فاختلفت مملكته وكثر املفسدون، مث إنه ظهر ووصل إىل غزنة واستقر يف ملكه، وتراجعت األمور إىل ما 
  .كانت عليه

ا قتل كلجا مملوك البهلوان، وكان قد ملك الري ومهدان وبالد اجلبل، قتله خشداشه أيدغمش مملوك وفيه
البهلوان، ومتلك موضعه، وأقام أيدغمش ابن أستاذه أزبك بن البهلوان يف امللك، وليس ألزبك غري االسم، واحلكم 

  .أليدغمش
وفيها خرج أسطول . ومرباط وغريمها من حضرموتوفيها استوىل إنسان امسه حممود بن حممد احلمريي على طفار 

  .للفرنج فاستولوا على مدينة فوه من الديار املصرية فنهبوها مخسة أيام
وفيها كانت زلزلة عظيمة، عمت مصر والشام واجلزيرة وبالد الروم وصقلية وقربس والعراق وغريها، وخربت 

  .سور مدينة صور
ة كانت اهلدنة بني امللك العادل والفرنج، وسلم إىل الفرنج يافا، ونزل يف هذه السن: مث دخلت سنة إحدى وستمائة

عن مناصفات لد والرملة، وملا استقرت اهلدنة، أعطى العساكر دستوراً، وسار امللك العادل إىل مصر وأقام بدار 
  .الوزارة

يهم من املكاسب، وأسروا من وفيها أغارت الفرنج على محاة ووصلوا إىل قرب محاة، إىل قرية الرقيطا، وامتألت أيد
أهل محاة شهاب الدين بن البالعي، وكان فقيهاً شجاعاً توىل بر محاة مرة، وسلمية أخرى، ومحل إىل طرابلس، 

  .فهرب وتعلق جببال بعلبك ووصل إىل أهله حبماة ساملاً، مث وقعت اهلدنة بني امللك املنصور صاحب محاة وبني الفرنج
لك املنصور صاحب محاة إىل مصر، وكان عنده استشعار من السلطان امللك العادل، فلما وفيها بعد اهلدنة توجه امل

  .وصل إليه بالقاهرة أحسن إليه إحساناً كثرياً وأقام يف خدمته شهوراً، مث خلع عليه وعلى أصحابه وعاد إىل محاة
تغلب أخوه ركن الدين سليمان وفيها ملك السلطان غياث الدين كيخسرو بن قليج أرسالن بالد الروم، وكان ملا 

بن قليج أرسالن على البالد قد هرب كيخسرو املذكور إىل امللك الظاهر صاحب حلب، مث تركه وسار إىل 
قسطنطينية، فأحسن إليه صاحبها، وأقام بالقسطنطينية إىل أن مات أخوه ركن الدين سليمان، وتوىل ابنه قليج 

  .أمر ابن أخيه، وملك بالد الروم واستقر أمره أرسالن، فسار كيخسرو من قسطنطينية وأزال

وفيها كانت احلرب بني األمري قتادة احلسيين أمري مكة، وبني األمري سامل بن قاسم احلسيين أمري املدينة، وكانت 
  .احلرب بينهما سجاالً

  .مث دخلت سنة اثنتني وستمائة وامللك العادل بالديار املصرية واملمالك حباهلا
الغورية شهاب الدين يف هذه السنة أول ليلة من شعبان قتل شهاب الدين أبو املظفر حممد بن سام بن ذكر قتل ملك 

احلسني الغوري ملك غزنة، وبعض خراسان، بعد عوده من هلاوور مبنزل يقال له دمبل، قبل صالة العشاء، وثب 
، قيل أهنم من الكوكري، وهم طائفة من عليه مجاعة وهو خبركاته، وقد تفرق الناس عنه ألماكنهم فقتلوه بالسكاكني



أهل اجلبال، مفسدون، كان شهاب الدين قد فتك فيهم، وقيل أهنم من اإلمساعيلية، فإن شهاب الدين أيضاً كان 
كثري الفتك فيهم، واجتمع حرس شهاب الدين فقتلوا أولئك الذين قتلوا شهاب الدين عن آخرهم، وكان شهاب 

ادالً يف الرعية، وكان األمام فخر الدين الرازي يعظه يف داره، فحضر يوماً ووعظه الدين شجاعاً كثري الغزو، ع
يا سلطان ال سلطانك يبقى، وال تلبيس الرازي، فبكى شهاب الدين حىت رمحه الناس، وملا قتل : وقال يف آخر كالمه

الدين، وشهاب الدين  شهاب الدين كان صاحب باميان هباء الدين سام بن مشس الدين حممد بن مسعود عم غياث
املذكور، فسار هباء الدين سام ليتملك غزنة، ومعه ولداه عالء الدين حممد، وجالل الدين، ابنا سام بن حممد ابن 

مسعود بن احلسيين، فأدركت هباء الدين سام الوفاة قبل أن يصل إىل غزنة، وعهد بامللك إىل ابنه عالء الدين حممد، 
الدين السري إىل غزنة ودخالها ومتلكها عالء الدين، وكان لغياث الدين ملك الغورية  فأمت عالء الدين وأخوه جالل

مملوك يقال له تاج الدين يلدز، وكانت كرمان إقطاعه، وهو كبري يف الدولة، ومرجع األتراك إليه، فسار يلدز إىل 
ىل يلدز على غزنة مث إن عالء غزنة وهزم عنها عالء الدين حممد بن هباء الدين سام، وأخاه جالل الدين، واستو

الدين وجالل الدين ولدي هباء الدين سام، سارا إىل باميان ومجعا العساكر وعادا إىل غزنة، فقاتلهما يلدز، فانتصرا 
عليه واهنزم يلدز إىل كرمان، واستقر عالء الدين حممد بن هباء الدين سام ومعه بعض العسكر يف ملك غزنة، وعاد 

 باقي العسكر إىل باميان، مث إن يلدز ملا بلغه مسري جالل الدين يف باقي العسكر إىل باميان، أخوه جالل الدين يف
وتأخر عالء الدين بغزنة، مجع العساكر من كرمان وغريها وسار إىل غزنة، وبلغ عالء الدين حممد بن هباء الدين سام 

وحصر عالء الدين بغزنة، وسار جالل الدين  ذلك، فأرسل إىل أخيه جالل الدين وهو بباميان يستنجده، وسار يلدز
فلما قارب غزنة رحل يلدز إىل طريقه، واقتتال، فاهنزم عسكر جالل الدين وأخذه يلدز أسرياً، فأكرمه يلدز 

واحترمه، وعاد إىل غزنة فحصر عالء الدين هبا، وكان عنده بغزنة هندوخان بن ملكشاه بن خوارزم شاه تكش 
ن، مث قبض على عالء الدين وعلى هندوخان، وتسلم غزنة، وأما غياث الدين حممود بن فاستنزهلما يلدز باألما

غياث الدين حممد، ملك الغورية، فإنه ملا قتل عمه شهاب الدين، كان ببست، فسار إىل فريزكوه ومتلكها وجلس يف 
إلحسان والعدل، وملا دست أبيه غياث الدين، وتلقب بألقابه، وفرح به أهل فريوزكوه، وسلك طريقة أبيه يف ا

استقل يلدز بغزنة، وأسر جالل الدين وعالء الدين ابين سام، كتب إىل غياث الدين حممود بن غياث الدين حممد بن 
  .سام بن احلسني بالفتح، وأرسل إليه األعالم وبعض األسرى

ه اخلليفة على مجيع ذكر غري ذلك يف هذه السنة تويف األمري جمري الدين طاشتكني أمري احلاج، وكان قد وال
  .خورستان، وكان خرياً صاحلاً، وكان يتشيع

وفيها تزوج أبو بكر بن البهلوان بابنة ملك الكرج، وذلك الشتغاله بالشرب عن تدبري اململكة، فعدل إىل املصاهرة 
  .واهلدنة، فكف الكرج عنه

شام، ونازل يف طريقه عكا فصاحله مث دخلت سنة ثالث وستمائة يف هذه السنة سار امللك العادل من مصر إىل ال
أهلها على إطالق مجع من األسرى، مث وصل إىل دمشق، مث سار منها ونزل بظاهر محص على حبرية قدس، واستدعى 

العساكر فأتته من كل جهة، وأقام على البحرية حىت خرج رمضان، مث سار ونازل حصن األكراد وفتح برج أعناز 
ئة رجل، مث سار ونازل طرابلس ونصب عليها اجملانيق، وعاث العسكر يف بالدها، وأخذ منه سالحاً وماالً ومخسما

  .وقطع قناهتا، مث عاد يف أواخر ذي احلجة إىل حبرية قدس بظاهر محص
  :ذكر غري ذلك



يف هذه السنة أرسل غياث الدين حممود بن غياث الدين حممد ملك الغورية يستميل يلدز، مملوك أبيه املستويل على 
فلم جيبه يلدز إىل ذلك، وطلب يلدز من غياث الدين أن يعتقه، فأحضر الشهود وأعتقه، وأرسل مع عتاقه  غزنة،

هدية عظيمة، وكذلك أعتق أيبك املستويل على بالد اهلند، وأرسل حنو ذلك، فقبل كل منهما ذلك، وخطب له 
اكر عن طاعة يلدز لعدم طاعته لغياث أيبك ببالد اهلند اليت حتت يده، وأما يلدز فلم خيطب له، وخرج بعض العس

  .الدين
وفيها يف ثالث شعبان ملك غياث الدين كيخسرو صاحب بالد الروم، أنطاكية باألمان، وهي مدينة للروم على 

  .ساحل البحر
وفيها قبض عسكر خالط على صاحبها ولد بكتمر، وكان أتابك قنلغ مملوك شاهرمن، فقبض عليه ابن بكتمر، 

اب الدولة وقبضوه، وملكوا بلبان مملوك شاهرمن بن سقمان، صاحب خالط، حسبما تقدم ذكره فثارت عليه أرب
  .يف سنه أربع وتسعني ومخسمائة

مث دخلت سنة أربع وستمائة وامللك العادل نازل على حبرية قدس، مث وقع اهلدنة بينه وبني صاحب طرابلس، وعاد 
  .امللك العادل إىل دمشق وأقام هبا

امللك األوحد جنم الدين أيوب ابن امللك العادل على خالط يف هذه السنة ملك امللك األوحد أيوب ذكر استيالء 
بن امللك العادل خالط، وكان صاحب خالط بلبان حسبما قدمنا ذكره يف سنة أربع وتسعني ومخسمائة، فسار 

اهنزم بلبان واستنجد بصاحب امللك األوحد من ميافارقني وملك مدينة موش، مث اقتتل هو وبلبان صاحب خالط، ف
أرزن الروم، وهو مغيث الدين طغريل شاه بن قليج أرسالن السلجوقي، فسار طغريل شاه واجتمع به بلبان، فهزما 

امللك األوحد، مث غدر طغريل شاه ببلبان فقتله غدراً، ليملك بالده، وقصد خالط فلم يسلموها إليه، وقصد 
شاه إىل بالده، فكاتب أهل خالط امللك األوحد، فسار إليهم وتسلم خالط  منازكرد فلم تسلم إليه، فرجع طغريل

  .وبالدها بعد إياسه منها، واستقر ملكه هبا
ويف هذه السنة ملا استقر امللك العادل بدمشق، وصل إليه التشريف من اخلليفة اإلمام الناصر، صحبة الشيخ شهاب 

الشيخ، والتقاه إىل القصري، ووصل من صاحيب حلب ومحاة ذهب الدين السهروردي، فبالغ امللك العادل يف إكرام 
واخللعة جبة . لينثر على امللك العادل إذا لبس اخللعة، فلبسها امللك العادل ونثر ذلك الذهب، وكان يوماً مشهوداً

أطلس أسود بطراز مذهب، وعمامة سوداء بطراز مذهب، وطوق ذهب جموهر، تطوق به امللك العادل، وسيف 
قرابه ملبس ذهباً، تقلد به، وحصان أشهب مبركب ذهب، ونشر على رأسه علم أسود مكتوب فيه بالبياض  مجيع

اسم اخلليفة، مث خلع رسول اخلليفة على كل واحد من امللك األشرف وامللك املعظم ابين امللك العادل عمامة 
ركب امللك العادل وولداه ووزيره سوداء وثوباً أسود، واسع الكم، وكذلك على الوزير صفي الدين بن شكر، و

باخللع ودخل القلعة، وكذلك وصل إىل امللك العادل مع اخللعة تقليد بالبالد اليت حتت حكمه، وخوطب امللك 
العادل فيه، شاهنشاه ملك امللوك خليل أمري املؤمنني، مث توجه الشيخ شهاب الدين إىل مصر، فخلع على امللك 

  .ما جرى يف دمشق من االحتفال، مث عاد السهروردي إىل بغداد مكرماً معظماًالكامل هبا، وجرى فيها نظري 
  .ويف هذه السنة اهتم امللك العادل بعمارة قلعة دمشق، وألزم كل واحد من ملوك أهل بيته بعمارة برج من أبراجها

  ذكر قتال خوارزم شاه مع اخلطا مبا وراء النهر

مثل ملك مسرقند، وملك خبارى، خوارزم شاه يشكون ما يلقونه من  يف هذه السنة كاتبت ملوك ما وراء النهر،
اخلطا، ويبذلون له الطاعة واخلطبة والسكة ببالدهم، إن دفع اخلطا عنهم، فعرب عالء الدين حممد خوارزم شاه بن 



أن  واقتتل مع اخلطا، وكان بينهم عدة وقائع، واحلرب بينهم سجال، واتفق يف بعض الوقعات. تكش، هنر جيحون
عسكر خوارزم شاه اهنزم، وأخذ خوارزم شاه حممد أسرياً، وأسر معه شخص من أصحابه يقال له فالن بن شهاب 

دع عنك اململكة وادع أنك : الدين مسعود، ومل يعرفهما اخلطاي الذي أسرمها، فقال ابن مسعود خلوارزم شاه
مسعود ويقلعه قماشه وخفه، ويلبسه،  فشرع خوارزم شاه خيدم ابن. غالمي واخدمين لعلي أحتال يف خالصك

فقال . لو ال أخاف من اخلطا أطلقتك: أنا فالن، فقال له اخلطاي: وخيدمه، فسأل اخلطاي ابن مسعود من أنت؟ قال
إين أخشى أن ينقص خربكما عن أهلي فال يعلمون حبيايت، وأشتهي أن أعلمهم حبايل لئال يظنوا مويت : له ابن مسعود
. فقال ابن مسعود أشتهي أن أبعث بغالمي هذا مع رسولك ليصدقوه. فأجابه اخلطاي إىل ذلك. ويتقامسوا مايل

فأجابه إىل ذلك، وراح خوارزم شاه مع ذلك الشخص حىت قرب من خوارزم، فرجع اخلطاي واستقر خوارزم شاه 
  .يف ملكه، وتراجع إليه عسكره

أخيه خبراسان، فلما بلغه عدم أخيه يف الوقعة مع  وكان خلوارزم شاه أخ يقال له علي شاه بن تكش، وكان نائب
اخلطا، دعى إىل نفسه بالسلطنة، واختلفت الناس خبراسان، وجرى فيها فنت كثرية، فلما عاد خوارزمشاه حممد إىل 

ملكه، خاف أخوه علي شاه، فسار إىل غياث الدين حممود بن غياث الدين حممد، ملك الغورية، فأكرمه غياث 
  .وأقام علي شاه عنده بفريوزكوهالدين حممود 

ذكر قتل غياث الدين حممود وعلي شاه وملا استقر خوارزم شاه يف ملكه، وبلغه ما فعله أخره علي شاه، أرسل 
عسكراً إىل قتال غياث الدين حممود الغوري، فسار العسكر إىل فريوزكوه مع مقدم يقال له أمري ملك، فسار إىل 

فأرسل يبذل الطاعة ويطلب األمان، فأعطاه أمري ملك األمان، فخرج غياث الدين  فريوزكوه، وبلغ ذلك حمسوداً،
حممود من فريوزكوه ومعه علي شاه، فقبض عليهما أمري ملك، وأرسل يعلم خوارزمشاه باحلال، فأمره بقتلهما، 

  .فقتلهما يف يوم واحد
تمائة، وهذا غياث الدين حممود بن واستقامت خراسان كلها خلوارزم شاه حممد بن تكش، وذلك يف سنة مخس وس

غياث الدين حممد بن سام بن احلسني، هو آخر امللوك الغورية، وكانت دولتهم من أحسن الدول، وكان هذا حممود 
كرمياً عادالً رمحة اهللا عليه، مث إن خوارزم شاه حممداً، ملا خال سريه من جهة خراسان عرب النهر وسار إىل اخلطا، 

يف حدود الصني، التتر، وكان ملكهم حينئذ يقال له كشلي خان، وكان بينه وبني اخلطا عداوة وكان وراء اخلطا 
مستحكمة، فأرسل كل من كشلي خان ومن اخلطا يسأل خوارزم شاه أن يكون معه على خصمه، فأجاهبما خوارزم 

عليهم خوارزم شاه وفتك  شاه باملغلطة، وانتظر ما يكون منهما، فاتقع كشلي خان واخلطا، فاهنزمت اخلطا، فمال
فيهم، وكذلك فعل كشلي خان هبم، فانقرضت اخلطا ومل يبق منهم إال من اعتصم باجلبال أو استسلم، وصار يف 

  .عسكر خوارزم شاه
  .مث دخلت سنة مخس وستمائة وامللك العادل بدمشق، وعنده ولداه امللك األشرف واملعظم

  ه الشرقيةذكر قدوم األشرف إىل حلب متوجهاً إىل بالد

ويف هذه السنة توجه امللك األشرف موسى بن امللك العادل من دمشق، راجعاً إىل بالده الشرقية، وملا وصل إىل 
حلب، تلقاه صاحبها امللك الظاهر وأنزله بالقلعة، وبالغ يف إكرامه، وقام لألشرف وجلميع عسكره جبميع ما 

غاللة وقباً : ت، وكان حيمل إليه يف كل يوم خلعة كاملة، وهيحيتاجون إليه من الطعام والشراب واحللوى والعلوفا
وأقام على ذلك . وسراويل وكمة وفروة وسيف وحصان ومنطقة ومنديل وسكني ودلكش، ومخس خلع ألصحابه

مخسة وعشرين يوماً، وقدم له تقدمة، وهي مائة ألف درهم، ومائة بقجة، مع مائة مملوك، فمنها عشر بقج يف كل 



ثالثة أثواب أطلس، وثوبان خطاي، وعلى كل بقجة جلد قندس كبري، ومنها عشرة، يف كل واحدة  واحدة منها
عشرة، يف كل واحدة مخسة أثواب . منها عشرة أثواب عتايب خوارزمي، وعلى كل بقجة جلد قندس كبري، ومنها

قطع مرسوسي عتايب بغدادي وموصلي، وعليها عشرة جلود قندس صغار، ومنها عشرون يف كل واحدة مخس 
وديبقي، ومنها أربعون يف كل واحدة منها مخسة أقبية ومخس كمام، ومحل إليه مخس حصن عربية بعدهتا، وعشرين 

أكديشاً، وأربعة قطر بغال، ومخس بغالت فائقات بالسروج واللجم املكفنة، وقطارين من اجلمال، وخلع على 
  .اديشأصحابه مائة ومخسني خلعة، وقاد إىل أكثرهم بغالت وأك

  .مث سار امللك األشرف إىل بالده
ويف هذه السنة أمر امللك الظاهر صاحب حلب، بإجراء القناة، من حيالن إىل حلب، وغرم على ذلك أمواالً كثرية، 

  .وبقي البلد جيري املاء فيه
 ويف هذه السنة وصل غياث الدين كيخسرو بن قليج أرسالن السلجوقي صاحب بالد الروم إىل مرعش، لقصد

بالد ابن الرون األرمين، وأرسل إليه امللك الظاهر جندة، فدخل كيخسرو إىل بالد ابن الوون، وعاث فيها وهنب، 
  .وفتح حصناً يعرف بفرقوس

ذكر مقتل صاحب اجلزيرة يف هذه السنة قتل معز الدين سنجرشاه بن سيف الدين غازي بن مودود بن عماد الدين 
بن عمر، وقد تقدم ذكر واليته يف سنة ست وسبعني ومخسمائة، قتله ابنه بن زنكي بن أقسنقر، صاحب جزيرة ا

  .غازي
وكان سنجرشاه ظاملاً قبيح السرية جداً، ال ميتنع عن قبيح يفعله، من القتل وقطع األلسنة واألنوف واآلذان وحلق 

سهما فيها، وحبس ابنه اللحى، وتعدى ظلمه إىل أوالده وحرميه، فبعث ابنيه، حمموداً، ومودوداً إىل قلعة، فحب
املذكور غازي يف دار يف املدينة، وضيق عليه، وكان بتلك الدار هوام كثرية، فاصطاد غازي املذكور منها حية 

وأرسلها إىل أبيه يف منديل لعله يرق عليه، فلم يزده ذلك إال قسوة، فأعمل غازي احليلة حىت هرب، وكان له واحد 
أنه غازي ابن معز الدين سنجرشاه، ليأمنه أبوه، فمضى ذلك اإلنسان إىل  خيدمه، فقرر معه أن يسافر، ويظهر

املوصل، فأعطى شيئاً وسافر منها، واتصل ذلك بسنجر شاه فاطمأن، وتوصل ابنه غازي حىت دخل إىل دار أبيه 
جرشاه وكتموا ذلك عن سنجرشاه لبغضهم فيه، واتفق أن سن. واختفى عند بعض سراري أبيه، وعلم به مجاعة منهم

شرب يوماً بظاهر البلد، وشرع يقترح على املغنني األشعار الفراقية وهو يبكي، ودخل داره سكران إىل عند احلظية 
اليت ابنه خمتبئ عندها، مث قام معز الدين سنجرشاه ودخل اخلالء، فهجم عليه ابنه غازي فضربه أربع عشرة ضربة 

م وقعد يلعب مع اجلواري، فلو أحضر اجلند واستحلفهم يف بالسكني، مث ذحبه وتركه ملقى، ودخل غازي احلما
ذلك الوقت، لتم له األمر وملك البالد، ولكنه تنكر واطمأن، فخرج بعض اخلدم وأعلم أستاذ الدار، فجمع الناس 

وهجم على غازي وقتله، وحلف العسكر ألخيه حممود بن سنجرشاه، ولقب معز الدين بلقب أبيه، ووصل معز 
بن سنجر شاه بن زنكي واستقر ملكه باجلزيرة، وقبض على جواري أبيه فغرقهن يف دجلة، مث قبض  الدين حممود

  .حممود بعد ذلك أخاه مودوداً
مث دخلت سنة ست وستمائة يف هذه السنة سار امللك العادل من دمشق، وقطع الفرات، ومجع العساكر وامللوك من 

حل حممود بن حممد بن قرا أرسالن األرتقي، صاحب آمد وحصن أوالده، ونزل حران، ووصل إليه هبا امللك الصا
كيفا، وسار امللك العادل من حران ونازل سنجار وهبا صاحبها قطب الدين حممد بن عماد الدين زنكي بن مودود 

  .بن عماد الدين زنكي، فحاصرها وطال األمر يف ذلك



هر صاحب حلب الصلح معه، فرحل عن سنجار مث خامرت العساكر اليت صحبة امللك العادل، ونقض امللك الظا
وعاد إىل حران، واستوىل امللك العادل على نصيبني، وكانت لقطب الدين حممد املذكور، وكذلك استوىل على 

  .اخلابور

وفيها تويف اإلمام فخر الدين حممد . ويف هذه السنة تويف امللك املؤيد جنم الدين مسعود ابن السلطان صالح الدين
طيب الري، بن احلسني بن احلسن بن علي التيمي البكري الطربستاين األصل، الرازي املولد، الفقيه بن عمر، خ

  .الشافعي، صاحب التصانيف املشهورة
وبلغين أن مولده سنة ثالث وأربعني ومخسمائة، وكان فخر الدين املذكور مع فضائله يعظ، وله فيه : قال ابن األثري

نني العريب والعجمي، ويلحقه يف الوعظ الوجد والبكاء، وكان أوحد زمانه يف اليد الطوىل، وكان يعظ باللسا
املعقوالت واألصول، واشتغل يف أول زمانه على والده، مث قصد الكمال السمعاين واشتغل عليه، مث عاد إىل الري 

كره، وأخرج منها واشتغل على اجملد اجليلي، وسافر إىل خوارزم، وما وراء النهر، وجرى له بكردكوه ما تقدم ذ
بسبب الكرامية، واتصل بشهاب الدين الغوري صاحب غزنة، وحصل له منه مال طائل، مث عاد فخر الدين إىل 

  :خراسان واتصل بالسلطان خوارزم شاه حممد بن تكش، وحظي عنده، ولفخر الدين نظم حسن فمنه
  وأكثر سعي العاملني ضالل... هناية إقدام العقول عقال 

  وحاصل دنيانا أذى ووبال... وحشة من جسومنا  وأرواحنا يف
  سوى أن مجعنا فيه قيل وقالوا... ومل نستفد من حبثنا طول عمرنا 
  فبادوا مجيعاً مسرعني وزالوا... وكم قد رأينا من رجال ودولة 

  .وكانت العلماء يقصدونه من البالد، وتشد إليه الرحال، وقصده ابن عنني الشاعر ومدحه بقصائد
يف سلخ ذي احلجة، تويف جمد الدين بن السعادات املبارك بن حممد بن عبد الكرمي، ومولده سنة أربع وأربعني وفيها 

ومخسمائة، املعروف بابن األثري، أخو عز الدين علي املؤرخ، مؤلف الكامل يف التاريخ، وكان جمد الدين املذكور 
  .صانيف مشهورة، وكان كاتباً مفلقاًعاملاً بالفقه واألصولني، والنحو واحلديث، واللغة، وله ت

  .وفيها تويف اجملد املطرز النحوي اخلوارزمي، وكان إماماً يف النحو، وله فيه تصانيف حسنة
مث دخلت سنة سبع وستمائة فيها عاد السلطان امللك العادل من البالد الشرقية إىل دمشق، وفيها قصدت الكرج 

ادل هبا، واتفق أن ملك الكرج شرب وسكر، فحسن له السكر أنه خالط، وحصروا امللك األوحد بن امللك الع
تقدم إىل خالط يف عشرين فارساً، فخرجت إليه املسلمون، فتقنطر وأخذ أسرياً ومحل إىل امللك األوحد، فرد على 

سنة،  امللك األوحد عدة قالع، وبذل إطالق مخسة آالف أسري ومائة ألف يف ينار، وعقد اهلدنة مع املسلمني ثالثني
  .وشرط أن يزوج ابنته بامللك األوحد، فتسلم ذلك منه وأقام وحتالفا وأطلق

ذكر وفاة نور الدين صاحب املوصل يف هذه السنة تويف نور الدين أرسالن شاه بن عز الدين مسعود بن مودود بن 
سبع عشرة عماد الدين زنكي بن أقسنقر صاحب املوصل، يف آخر رجب، وكان مرضه قد طال، وملك املوصل 

وملا اشتد مرضه احندر إىل العني القيارة ليستحم هبا، وعاد إىل املوصل يف سبارة، فتويف يف . سنة وأحد عشر شهراً
الطريق ليالً، وكان أمسر حسن الوجه، قد أسرع إليه الشيب، وكان شديد اهليبة على أصحابه، وكان عنده قلة صرب 

  .يف أموره
ك القاهر عز الدين مسعود بن أرسالن شاه بن مسعود، وكان عمر القاهر عشر واستقر يف ملكه بعده ولده املل

سنني، وقام بتدبري مملكته بدر الدين لؤلؤ، وكان لؤلؤ مملوك والده أرسالن شاه وأستاذ داره، وهذا لؤلؤ هو الذي 



، امسه عماد الدين ملك املوصل على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل، وكان ألرسالن شاه ولد آخر أصغر من القاهر
  .زنكي، ملكه أبوه قلعيت العقر وشوش، ومها بالقرب من املوصل

  :ذكر غري ذلك

ويف هذه السنة وردت رسل اخلليفة الناصر لدين اهللا إىل ملوك األطراف، أن يشربوا له كأس الفتوة، ويلبسوا له 
  .سراويلها، وأن ينتسبوا إليه يف رمي البندق، وجيعلوه قدوهتم فيه

وفيها تويف فخر . ا سار امللك العادل بعد وصوله إىل دمشق، ومقامه، إىل الديار املصرية، وأقام بدار الوزارةوفيه
  .الدين جهاركس، مقدم الصالحية وكبريهم

ذكر وفاة امللك األوحد صاحب خالط يف هذه السنة تويف امللك األوحد أيوب ابن امللك العادل، فسار أخوه امللك 
  .ط، واستقل مبلكها، مضافاً إىل ما بيده من البالد الشرقية، فعظم شأنه، ولقب شاهرمناألشرف وملك خال

ويف هذه السنة قتل غياث الدين كيخسرو صاحب بالد الروم، قتله ملك األشكري، وملك بعده ابنه كيكاؤوس 
  .بن كيخسرو بن قليج أرسالن حسبما تقدم ذكره، يف سنة مثان ومثانني ومخسمائة

ة مثان وستمائة يف هذه السنة قبض امللك املعظم عيسى بن امللك العادل، على عز الدين أسامة صاحب مث دخلت سن
قلعيت كوكب وعجلون، بأمر أبيه امللك العادل، وحبسه يف الكرك إىل أن مات هبا، وحاصر القلعتني املذكورتني 

ها، فخربت وبقيت خراباً، وأبقى وتسلمهما من غلمان أسامة، وأمر امللك العادل بتخريب كوكب وتعفية أثر
وملك امللك املعظم بالد جهاركس، وهي بانياس وما معها، ألخيه شقيقه امللك . عجلون، وانقرضت الصالحية هبذا

  .العزيز عماد الدين عثمان ابن امللك العادل، وأعطى صرخد مملوكه عز الدين أيبك املعظمي
وفيها أرسل امللك . أعطى ولده امللك املظفر غازي الرها مع ميافارقنيويف هذه السنة عاد امللك العادل إىل الشام، و

الظاهر، القاضي هباء الدين بن شداد إىل امللك العادل، فاستعطف خاطره وخطب ابنته ضيفة خاتون، ابنة امللك 
  .العادل، فزوجها من امللك الظاهر، وزال ما كان بينهما من األحن

ن، صاحب األملوت، وهو من ولد بن الصباح، شعائر اإلسالم، وكتب به إىل وفيها أظهر الكيا جالل الدين حس
  .مجيع قالع اإلمساعيلية بالعجم والشام، فأقيمت فيها شعائر اإلسالم

وفيها تويف أبو حامد حممد بن يونس بن منعة، الفقيه الشافعي، مبدينة املوصل، وكان إماماً فاضالً، وكان حسن 
ضي السعيد، املعروف بابن سنا امللك، وهو هبة اهللا بن جعفر بن سنا امللك السعدي، وفيها تويف القا. األخالق

الشاعر املشهور، املصري، أحد الفضالء الرؤساء صاحب النظم الفائق، وكان كثري التنعم، وافر السعاده، حمظوظاً 
  :من الدنيا، مدح توران شاه أخا السلطان صالح الدين بقصيدة مطلعها

  وفارقت لكن كل عيش مذمم... بيب املعمم تقنعت لكن باحل
  :فهجن بعض الفضالء هذا املطلع وعابوه، ومن شعره أيضاً

  حسنك مما كثروا أكثر... ال الغصن حيكيك وال اجلوذر 
  عقداً ولكن كله جوهر... يا بامساً أهدى لنا ثغرة 

  فقلت لالحي أما تبصر... قال يل الالحي أما تستمع 
مائة يف هذه السنة يف احملرم، عقد امللك الظاهر على ضيفة خاتون بنت امللك العادل، وكان مث دخلت سنة تسع وست

املهر مخسني ألف يف ينار، وتوجهت من دمشق يف احملرم إىل حلب، فاحتفل امللك الظاهر مللتقاها، وقدم هلا أشياء 



  .كثرية نفيسة
  .لبالد، والعسكر حىت متتوفيها عمر امللك العادل قلعة الطور، ومجع هلا الصناع من ا

ويف هذه السنة سار طغريل شاه بن قليج أرسالن صاحب أرزن الروم، وحاصر ابن أخيه سلطان الروم كيكاؤوس 
بسيواس، فاستنجد كيكاؤوس باألشرف بن امللك العادل، فخاف عمه طغريل ورحل عنه، وكان لكيكاؤوس أخ 

ستوىل على أنكورية من بالد أخيه كيكاؤوس، فسار كيكاؤوس امسه كيقباذ، فلما جرى ما ذكرناه، سار كيقباذ وا
وحصره وفتح أنكورية وقبض على أخيه كيقباذ وحبسه، وقبض على أمرائه وحلق حلاهم ورؤوسهم، وأركب كل 
واحد منهم فرساً، وأركب قدامه وخلفه قحبتني، وبيد كل منهما معالق تصفعه به، وبني يدي كل واحد منهم مناد 

  .جزاء من خان سلطاهنمهذا : ينادي
مث دخلت سنة عشر وستمائة يف هذه السنة ظفر عز الدين كيكاؤوس كيخسرو صاحب بالد الروم بعمه طغريل 
. شاه، فأخذ بالده وقتله، وذبح أكثر أمرائه وقصد قتل أخيه عالء الدين كيقباذ، فشفع فيه بعض أصحابه، فعفا عنه

ون القصري، وهو آخر من بقي من كرباء األمراء الصالحية، وهو وفيها يف رمضان تويف حبلب فارس الدين ميم
  .منسوب إىل قصر اخللفاء مبصر، كان قد أخذه السلطان صالح الدين من هناك

وفيها ولد للملك الظاهر من ضيفة خاتون بنت امللك العادل، ولده امللك العزيز غياث الدين حممد ويف هذه السنة 
كان قد غلب على اململكة، وهي مهذان واجلبال، قتله خشداش له، من البهلوانية، قتل أيدغمش مملوك البهلوان، و

امسه منكلي، وكان أيدغمش قد هرب منه والتجأ إىل اخلليفة يف سنة مثان وستمائة، ورجع أيدغمش يف هذه السنة 
  .إىل جهة مهذان، فقتل واستقل منكلي بامللك

مد الناصر بن يعقوب املنصور بن يوسف ابن عبد املؤمن، وكانت ويف هذه السنة يف شعبان، تويف ملك املغرب حم
مدة مملكته حنو ست عشرة سنة، وكان أشقر أسيل اخلد، دائم اإلطراق، كثري الصمت، للثغة كانت يف لسانه، وقد 

 وملا مات حممد الناصر املذكور، ملك بعده ولده يوسف، وتلقب. تقدم ذكر واليته يف سنة مخس وتسعني ومخسمائة
  .باملستنصر أمري املؤمنني بن حممد الناصر بن يعقوب املنصور بن يوسف بن عبد املؤمن، وكنيته أبو يعقوب

وفيها، وقيل يف السنة اليت قبلها، تويف علي بن حممد بن علي، املعروف بابن خروف النحوي األندلسي اإلشبيلي، 
  .شرح كتاب سيبويه شرحاً جيداً، وشرح اجلمل للزجاجي

ويف عيسى بن عبد العزيز اجملزويل، مبراكش، وكان إماماً يف النحو، صنف مقدمته اجلزولية، ومساها القانون، وفيها ت
أتى فيها بالعجائب، واعتىن هبا مجاعة من الفضالء، وأكثر النحاة يعترفون بقصور إفهامهم عن إدراك مراده منها، 

ر مصر، على ابن بري النحوي، مث عاد إىل الغرب، واجلزويل فإهنا كلها رموز وإشارات، قدم اجلزويل املذكور إىل ديا
منسوب إىل جزولة، وهي بطن من الرببر، ويقال هلا كزولة أيضاً، وشرح مقدمته يف جملد كبري أتى  -بضم اجليم  -

  .فيه بغرائب وفوائد
تل باشر بعده ابنه  مث دخلت سنة إحدى عشر وستمائة يف هذه السنة تويف دلدرم بن ياررق، صاحب تل باشر، وويل

وفيها تويف الشيخ علي بن أيب بكر اهلروي وله التربة املعروفة مشايل حلب، وكان عارفاً بأنواع احليل . فتح الدين
والشعبذة والسيماوية، تقدم عند امللك الظاهر غازي صاحب حلب، وله أشعار كثرية، وتغرب يف البالد، ودار 

  .غالب املعمورة
ملك األشكري، وهو قاتل غياث الدين كيخسرو، فحمل إىل ابنه كيكاؤوس بن كيخسرو،  وفيها أسرت التركمان

  .فأراد قتله، فبذل له يف نفسه أمواالً عظيمة، وسلم إىل كيكاؤوس قالعاً وبالد مل ميلكها املسلمون قط



بن عبد القادر اجلبلي وفيها تويف الدكز عبد السالم بن عبد الوهاب ا. وفيها عاىف امللك العادل من الشام إىل مصر
ببغداد، ويل عدة واليات، وكان يتهم مبذهب الفالسفة، اعتقل قبل موته، وأظهرت كتبه وفيها الكفريات، مثل 

  .خماطبة زحل وغريه باإلهلية، وأحرقت، مث شفع فيه أبوه، فأفرج عنه وعاد إىل أعماله
  .ومثانون سنة، وهو من فضالء احملدثنيوفيها تويف يف شوال عبد العزيز بن حممود بن األخضر، وله سبع 

  .مث دخلت سنة اثنيت عشر وستمائة
ذكر استيالء امللك املسعود ابن امللك الكامل ابن امللك العادل على اليمن قد تقدم ذكر استيالء سليمان بن سعد 

من، وأنه مألها الدين شاهنشاه بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب، يف سنة تسع وتسعني ومخسمائة على الي
ظلماً وجوراً، وأنه أطرح زوجته اليت ملكته، فلما جاءت هذه السنة، بعث امللك الكامل ابن امللك العادل، ابنه 

امللك املسعود يوسف، املعروف بأقسيس، إىل اليمن، ومعه جيش، فاستوىل امللك املسعود على اليمن، وظفر 
إىل مصر، فأجرى له امللك الكامل ما يقوم به، ومل يزل سليمان  بسليمان املذكور صاحب اليمن، وحبث به معتقالً

  .املذكور مقيماً بالقاهرة إىل سنة سبع وأربعني وستمائة، فخرج إىل املنصورة غازياً، فقتل شهيداً
. يهويف هذه السن تويف األمري علي بن اإلمام الناصر، ووجد عليه اخلليفة وجداً عظيماً، وأكثر الشعراء من املراثي ف

ويف هذه السنة جتمعت العساكر من بغداد وغريها، وقصدوا منكلي صاحب مهذان وأصفهان والري وما بينهما من 
وفيها يف شعبان ملك خوارزم . البالد، فاهنزم وفتل يف ساوه، وتوىل موضعه أغلمش، أحد املماليك البهلوانية أيضاً

خذها من يلدز مملوك شهاب الدين الغوري، فهرب يلدز إىل شاه عالء الدين حممد بن تكش مدينة غزنة وأعماهلا، وأ
هلاوور من اهلند، واستوىل عليها، مث سار يلدز عن هلاوور واستوىل على بعض بالد اهلند الداخلة حتت حكم قطب 

الدين أيبك، خشداش يلدز املذكور، فجرى بينه وبني عسكر قطب الدين أيبك مصاف، فقتل فيه يلدز، وكان يلدز 
  .لسرية يف الرعية، كثري اإلحسان إليهمحسن ا

وفيها تويف الوجيه املبارك بن أيب األزهر سعيد بن الدهان، النحوي لضرير، وكان فاضالً قرأ على ابن األنباري 
  :وغريه، وكان حنبلياً، فصار حنفياً، مث صار شافعياً، فقال فيه أبو الربكات يزيد التكرييت

  وإن كان ال جتدي إليه الرسائل... أال مبلغ عين الوجيه رسالة 

  وفارقته إذ أعوزتك املآكل... متذهبت للنعمان بعد ابن حنبل 
  ولكنما هتوى الذي هو حاصل... وما اخترت رأي الشافعي تديناً 
  إىل مالك فافطن مبا أنا قائل... وعما قليل أنت ال شك صائر 

زي ابن السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب ذكر وفاة امللك الظاهر غا: مث دخلت سنة ثالث عشرة وستمائة
صاحب حلب وملا كانت صبيحة يوم السبت، وهو اخلامس والعشرون من مجادى األوىل، من هذه السنة، ابتدأ 
بامللك الظاهر املذكور محى حادة، وملا اشتد مرضه، أحضر القضاة واألكابر، وكتب نسخة ميني أن يكون امللك 

العزيز، مث بعده لولده الكبري، امللك الصاحل صالح الدين أمحد بن غازي، وبعدمها البن بعده لولده الصغري، امللك 
وحلف األمراء واألكابر على ذلك، وجعل . عمهما امللك املنصور حممد بن العزيز عثمان ابن السلطان صالح الدين

لدولة، ويف الثالث عشر من احلكم يف األموال والقالع إىل شهاب الدين ظغريل اخلادم، وأعذق به مجيع أمور ا
مجادى اآلخرة، أقطع امللك الظافر خضر، املعروف باملستمر، كفر سودا، وأخرج من حلب يف ليلته بالتوكيل، 

ويف خامس عشر مجادى اآلخرة اشتد مرض امللك . وأخرج علم الدين قيصر، مملوك امللك الظاهر إىل حارم نائباً
يف يف ليلة الثالثاء العشرين من مجادى اآلخرة، وكان مولده مبصر يف نصف الظاهر، ومنع الناس الدخول إليه، وتو



رمضان، سنة مثان وستني ومخسمائة، فكان عمره أربعاً وأربعني سنة وشهوراً، وكانت مدة ملكه حللب من حني 
مجع مشل وكان فيه بطش وإقدام على سفك الدماء، مث أقصر عنه، وهو الذي . وهبها له أبوه، إحدى وثالثني سنة

البيت الناصري الصالحي، وكان ذكياً فطناً، وترتب امللك العزيز يف اململكة، ورجع األمور كلها إىل شهاب الدين 
طغريل اخلادم، فدبر األمور، وأحسن السياسة، وكان عمر امللك العزيز ملا قرر يف اململكة سنتني وأشهراً، وعمر 

  .أخيه امللك الصاحل حنو اثنيت عشر سنة
وكان إماماً يف النحو واللغة، وله اإلسناد العايل يف . هذه السنة تويف تاج الدين زيد بن احلسني بن زيد الكنديويف 

  .احلديث، وكان ذا فنون كثرية يف أنواع العلم، وهو بغدادي املولد واملنشأ، وانتقل وأقام بدمشق
ملصرية، وقد اجتمعت الفرنج من داخل البحر، مث دخلت سنة أربع عشرة وستمائة والسلطان امللك العادل بالديار ا

ووصلوا إىل عكا يف مجع عظيم، وملا بلغ امللك العادل ذلك خرج بعساكر مصر وسار حىت نزل على نابلس، 
فسارت الفرنج إليه، ومل يكن معه من العساكر ما يقدر به على مقاتلتهم، فاندفع قدامهم إىل عقبة أفيق، فأغاروا 

ووصلت غارهتم إىل نوى من بلد السواد، وهنبوا ما بني بيسان ونابلس، وبثوا سراياهم فقتلوا  على بالد املسلمني،
وغنموا من املسلمني ما يفوت احلصر، وعادوا إىل مرج عكا، وكان قوة هذا النهب ما بني منتصف رمضان وعيد 

ن الطور، وهو الذي بناه الفطر من هذه السنة، وأقام امللك العادل مبرج الصفر، وسارت الفرنج وحصروا حص
  .امللك العادل على ما تقدم ذكره، مث رحلوا عنه وانقضت السنة، والفرنج جبموعهم يف عكا

ذكر غري ذلك يف هذه السنة سار خوارزم شاه عالء الدين محد بن تكش إىل بالد اجلبل وغريها فملكها، فمنها 
ودخل أزبك بن البهلوان صاحب أذربيجان . اشانساوه، وقزوين، وزجنان، وأهبر، ومهذان، وأصفهان، وقم، وق

مث عزم خوارزم شاه على املسري إىل بغداد لالستيالء عليها، وقدم . وآران يف طاعة خوارزم شاه؛ وخطب له ببالده
بعض العسكر بني يديه، وسار خوارزم شاه يف إثرهم عن مهذان يومني أو ثالثة فسقط عليهم من الثلج مامل يسمع 

ت دواهبم، وخاف من حركة التتر على بالده، فوىل على البالد اليت استوىل عليها وعاد إىل خراسان، مبثله، فهلك
وقطع خطبة اخلليفة اإلمام الناصر يف بالد خراسان يف سنة مخس عشرة وستمائة، وكذلك قطعت خطبة اخلليفة من 

، فإن أهل هذه البالد كانوا ال يلتزمون مبثل بالد ما وراء النهر، وبقيت خوارزم ومسرقند وهراة مل يقطع اخلطبة منها
  .هذا، بل خيطبون ملن خيتارون ويفعلون حنو ذلك

مث دخلت سنة مخس عشرة وستمائة وامللك العادل مبرج الصفر، ومجوع الفرنج مبرج عكا، مث ساروا منها إىل الديار 
ر ونزل قبالتهم واستمر احلال كذلك املصرية ونزلوا على دمياط، وسار امللك الكامل ابن امللك العادل من مص

أربعة أشهر، وأرسل امللك العادل العساكر اليت عنده إىل عند ابنه امللك الكامل، فوصلت إليه أوالً فأوالً، وملا 
  .اجتمعت العساكر عند امللك الكامل، أخذ يف قتال الفرنج، ودفعهم عن دمياط

تويف امللك القاهر عز الدين مسعود بن أرسالن شاه بن ذكر وفاة امللك القاهر صاحب املوصل يف هذه السنة 
مسعود بن مودود بن عماد الدين زنكي بن أقسنقر، صاحب املوصل، وكانت وفاته لثالث بقني من ربيع األول، 

وكانت مدة ملكه سبع سنني وتسعة أشهر، وانقرض مبوته ملك البيت األتابكي، وخلف ولدين، أكربمها امسه 
عمره حينئذ حنو عشر سنني، فأوصى بامللك له، وأن يقوم بتدبري مملكته بدر الدين لؤلؤ، فنصب  أرسالن شاه، وكان

  .اخلطبة والسكة بامسه، وقام لؤلؤ بتدبر اململكة أحسن قيام. بدر الدين لؤلؤ يف اململكة، وجعل
لس ابنه ذكر قصد كيكاؤوس بن كيخسرو صاحب بالد الروم حلب وملا مات امللك الظاهر صاحب حلب وأج

العزيز يف اململكة، وكان طفالً، طمع صاحب بالد الروم كيكاؤوس يف االستيالء على حلب، فاستدعى امللك 



األفضل صاحب مسيساط، واتفق معه كيكاؤوس أن يفتح حلب وبالدها، ويسلمها إىل امللك األفضل، مث يفتح 
  .مها كيكاؤوس، وحتالفا على ذلكالبالد الشرقية اليت بيد امللك األشرف ابن امللك العادل، ويتسل

وسار كيكاؤوس إىل جهة حلب معه امللك األفضل، روصال إىل رعبان، واستوىل عليها كيكاؤوس، وسلمها إىل 
امللك األفضل، فمالت إليه قلوب أهل البالد لذلك، مث سار إىل تل باشر وهبا ابن دلدرم، ففتحها ومل يسلمها إىل 

لنفسه، فنفر خاطر امللك األفضل وخواطر أهل البالد بسبب ذلك، ووصل  امللك األفضل، وأخذها كيكاؤوس
امللك األشرف ابن امللك العادل إىل حلب لدفع كيكاؤوس عن البالد، ووصل إليه هبا األمري مانع بن حديثه أمري 

موع اليت العرب يف مجع عظيم، وكان قد سار كيكاؤوس إىل منبج وتسلمها بنفسه أيضاً، وسار امللك األشرف باجل
معه ونزل وادي بزاعا واتقع بعض عسكره مع مقدمة عسكر كيكاؤوس، فاهنزمت مقدمة عسكر كيكاؤوس، وأخذ 

من عسكر كيكاؤوس عدة أسرى فأرسلوا إىل حلب، ودقت البشائر هلا، وملا بلغ ذلك كيكاؤوس وهو مبنبج وىل 
اصر األشرف تل باشر واسترجعها، كذلك منهزماً مرعوباً، وتبعه امللك األشرف يتخطف أطراف عسكره، مث ح

استرجع رعبان وغريها، وتوجه امللك األفضل إىل مسيساط ومل يتحرك بعدها يف طلب ملك إىل أن مات سنة اثنتني 
  .وعشرين وستمائة على وما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل، وعاد امللك األشرف إىل حلب وقد بلغه وفاة أبيه

ادل أيب بكر بن أيوب كان امللك العادل نازالً مبرج الصفر، وقد أرسل العساكر إىل ذكر وفاة السلطان امللك الع
ولده امللك الكامل بالديار املصرية، مث رحل للملك العادل من مرج الصفر إىل عالقني، وهي عند عقبة أقبق، فنزل 

هذه السنة، أعين سنة مخس  هبا ومرض واشتد مرضه، مث تويف هناك إىل رمحة اهللا تعاىل سابع مجادى اآلخرة، من
عشرة وستمائة، وكان مولده سنة أربعني ومخسمائة، وكان عمره مخساً وسبعني سنة، وكانت مدة ملكه لدمشق 

ثالثاً وعشرين سنة، وكانت مدة ملكه ملصر حنو تسع عشرة سنة، وكان امللك العادل رمحه اهللا تعاىل، حازماً متيقظاً، 
مكر وخديعة، وصبوراً حليماً لسمع ما يكره، ويغضي عنه، وأتته السعادة واتسع غزير العقل، سديد اآلراء، ذا 

ملكه، وكثرت أوالده، ورأى فيهم ما حيب، ومل ير أحد من امللوك الذين اشتهرت أخبارهم، يف أوالده، من امللك 
ح هبا امللك العادل اليت والظفر ما رآه امللك العادل يف أوالده، ولقد أجاد شرف الدين بن عنني يف قصيدته اليت مد

  :مطلعها
  وعليهم لو ساحموين بالكرى... ماذا على طيف األحبة لو سرى 

  :ومنها
  يف كل ناحية تشرف منربا... العادل امللك الذي أمساؤه 
  شك يريب بأنه خري الورى... ما يف أيب بكر ملعتقد اهلدى 

  لثرىيف الفضل ما بني الثريا وا... بني امللوك الغابرين وبينه 
  يف الكتب عن كسرى امللوك وقيصرا... نسخت خالئقه احلميدة ما أتى 

  :ومنها يف وصف أوالده

  يروى فكل الصيد يف جوف الفرا... ال تسمعن حديث ملك غريه 
  ملك جير إىل األعادي عسكرا... وله امللوك بكل أرض منهم 
  بدراً فإن شهد الوغى فغضنفرا... من كل وضاح اجلبني ختاله 

ف امللك العادل ستة عشر ولداً ذكراً غري البنات، وملا تويف امللك العادل مل يكن عنده أحد من أوالده حاضراً، وخل
فحضر إليه ابنه امللك املعظم عيسى، وكان بنابلس بعد وفاته، وكتم موته وأخذه ميتاً يف حمفة وعاد به إىل دمشق، 



وملا وصل دمشق، حلف . اجلواهر والسالح واخليول وغري ذلكواحتوى امللك املعظم على مجيع ما كان مع أبيه من 
مجيع الناس له، وأظهر موت أبيه، وجلس للعزاء وكتب إىل امللوك من أخوته وغريهم خيربهم مبوته، وكان يف خزانة 

يه ذلك امللك العادل ملا تويف سبع ألف دينار عيناً، وملا بلغ امللك الكامل موت أبيه وهو يف قتال الفرنج، عظم عل
جداً، واختلفت العسكر عليه، فتأخر عن منزلته، وطمعت الفرنج وهنبت بعض أثقال املسلمني، وكان يف العسكر 

عماد الدين أمحد بن سيف الدين علي ابن أمحد املشطوب، وكان مقدماً عظيماً يف األكراد اهلكارية، فعزم على خلع 
كثري، حىت عزم امللك الكامل على مفارقة البالد واللحوق امللك الكامل من السلطنة، وحصل يف العسكر اختالف 

باليمن، وبلغ امللك املعظم عيسى ابن امللك العادل ذلك، فرحل من الشام، ووصل إىل أخيه امللك الكامل، وأخرج 
عماد الدين بن املشطوب ونفاه من العسكر إىل الشام، فانتظم أمر السلطان امللك الكامل، وقوى مضايقة الفرنج 

  .لدمياط، وضعف أهلها بسبب ما ذكرناه من الفتنة اليت حصلت يف عسكر امللك الكامل، من ابن املشطوب
ذكر استيالء عماد الدين زنكي بن أرسالن شاه بن مسعود بن مودود بن عماد الدين زنكي أقسنفر على بعض 

اه عند وفاته، جعل مملكة املوصل القالع املضافة إىل مملكة املوصل قد تقدم يف سنة سبع وستمائة أن أرسالن ش
لولده القاهر مسعود، وأعطى ولده األصغر عماد الدين زنكي املذكور قلعيت العقر وشوش، فلما مات أخوه القاهر، 

وأجلس ولده أرسالن شاه بن القاهر يف اململكة، وكان به قروح، وأمراض، حترك عمه عماد الدين زنكي بن 
وىل عليها، مث استوىل على قالع اهلكارية والروران، فاستنجد بدر الدين لؤلؤ أرسالن شاه وقصد العمادية واست

املستويل على ملك املوصل وتدبري أرسالن شاه، بامللك األشرف ابن امللك العادل، ودخل يف طاعته، فأجنده امللك 
مظفر الدين  األشرف بعسكر، وساروا إىل زنكي بن أرسالن شاه فهزموه، وكان زنكي املذكور من وجا ببنت

كوكبوري صاحب أربل، وأم البنت ربيعة خاتون بنت أيوب، أخت السلطان امللك العادل، زوجة مظفر الدين، 
  .فكان مظفر الدين ال يترك ممكناً يف جندة صهره زنكي املذكور، ويبالغ يف عداوة بدر الدين لؤلؤ ألجل صهره

وفيها . ، امللقب باحلجة، قرأ على ابن اخلشاب وغريهويف هذه السنة تويف علي بن نصر بن هرون النحوي احللي
تويف حممد، وقيل أمحد بن حممد ابن حممد العميدي، الفقيه احلنفي، السمرقندي، امللقب ركن الدين، كان إماماً يف 

فن اخلالف، خصوصاً احلسب، وله فيه طريقة مشهورة، وصنف اإلرشاد، واعتىن بشرح طريقته مجاعة، منهم 
وبدر الدين املراغي املعروف . الدين أمحد بن خليل بن سعادة الشافعي اجلويين، قاضي دمشق القاضي مشس

بالطويل، واشتغل على العميدي خلق كثري، وانتفعوا به، منهم نظام الدين أمحد بن حممود بن أمحد احلنفي املعروف 
روجهم يف سنة ست عشرة وستمائة، ومل باحلصريي، ونظام الدين احلصريي املذكور، قتله التتر بنيسابور عند أول خ

  .يقع لنا هذه النسبة، أعين العميدي إىل ماذا
مث دخلت سنة ست عشرة وستمائة وامللك األشرف مقيم بظاهر حلب يدبر أمر جندها وإقطاعاهتا، وامللك الكامل 

ىل إخوته يف طلب مبصر يف مقابلة الفرنج، وهم حمدقون حماصرون لثغر دمياط، وكتب امللك الكامل متواصلة إ
  .النجدة

  ذكر وفاة نور الدين صاحب املوصل

ويف هذه السنة تويف نور الدين أرسالن شاه ابن امللك القاهر مسعود بن أرسالن شاه بن مسعود بن مودود بن 
ود عماد الدين زنكي بن أقسنقر، وكان ال يزال مريضاً، فأقام بدر الدين لؤلؤ يف امللك بعده، أخاه ناصر الدين حمم

ابن امللك القاهر، وكان عمره يومئذ حنو ثالث سنني، وهو آخر من خطب له من بيت أتابك، بالسلطنة، وكان أبو 
القاهر آخر من كان له استقالل بامللك منهم، مث إن هذا الصيب مات بعد مدة، واستقل بدر الدين لؤلؤ بامللك، 



  .عد أخذ التتر بغداد، على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىلوأتته السعادة، وطالت مدة ملكه إىل أن تويف باملوصل، ب
ويف هذه السنة تويف قطب الدين . ذكر وفاه صاحب سنجار وقد تقدم ذكر واليته يف سنة أربع وتسعني ومخسمائة

حممد ابن عماد الدين زنكي بن مودود بن عماد الدين زنكي بن أقسنقر صاحب سنجار، فملك سنجار بعده ولده 
ن شاهنشاه بن حممد، وكان قطب الدين حسن السرية يف رعيته، وبقي عماد الدين شاهنشاه يف امللك عماد الدي

شهوراً، مث وثب عليه أخوه حممود بن حممد فذحبه وملك سنجار، وهذا حممود هو آخر من ملك سنجار من البيت 
  .األتابكي

العادل صاحب دمشق احلجارين، والنقابني  ذكر ختريب القدس ويف هذه السنة أرسل امللك املعظم عيسى بن امللك
إىل القدس، فخرب سواره، وكانت قد حصنت إىل الغاية، فانتقل منه عامل عظيم، وكان سبب ذلك أن امللك املعظم 

  .ملا رأى قوة الفرنج تغلبهم على دمياط خشي أن يقصدوا القدس، فال يقدر على منعهم، فخربه لذلك
ومل تزل الفرنج يضايقون دمياط حىت هجموها يف هذه السنة عاشر رمضان، وقتلوا ذكر استيالء الفرنج على دمياط 

وأسروا من هبا، وجعلوا اجلامع كنيسة، واشتد طمع الفرنج يف الديار املصرية، وحني أخذت دمياط ابتىن امللك 
ون طناخ، ونزل فيها الكامل مدينة ومساها املنصورة، عند مفترق البحرين اآلخذ أحدمها إىل دمياط واآلخر إىل أمش

  .بعساكره
ذكر ظهور التتر ويف هذه السنة كان ظهور التتر، وقتلهم يف املسلمني، ومل ينكب املسلمون بأعظم مما نكبوا يف هذه 

ومنه املصيبة الكربى، وهو . السنة، فمن ذلك ما كان من متكن الفرنج مبلكهم دمياط، وقتلهم أهلها، وأسرهم
ملدة القريبة أكثر بالد اإلسالم، وسفك دمائهم، وسيب حرميهم وذراريهم، ومل تفجع ظهور التتر ومتلكهم يف ا

  .املسلمون مذ ظهر دين اإلسالم مبثل هذه الفجيعة

ويف هذه السنة خرجوا على عالء الدين حممد خوارزم شاه بن تكش، وعربوا هنر جيحون، ومعهم ملكهم 
رابع ذي احلجة من هذه السنة باألمان، وعصت عليهم القلعة جنكزخان، لعنه اهللا تعاىل، فاستولوا على خبارى 

من تاريخ ظهور التتر تأليف حممد بن أمحد . مث قتلوا أهل البلد عن آخرهم. فحاصروها وملكوها، وقتلوا كل من هبا
إن مملكة الصني مملكة متسعة، دورها ستة أشهر، وقد : بن علي املنشي النسوي كاتب إنشاء جالل الدين قال

قسمت من قدمي الزمان ستة أجزاء، كل جزء منها مسرية شهر، يتوىل أمره خان، وهو امللك بلغتهم، نيابة عن ان
خاهنم األعظم، وكان خاهنم الكبري الذي عاصر خوارزم شاه حممد بن تكش، يقال له الطون خان، وقد توارث 

اإلقامة بطوغاج، وهي واسطة الصني، وكان  اخلانية كابراً عن كابر، بل كافراً عن كافر، ومن عادة خاهنم األعظم
من زمرهتم يف عصر املذكور شخص يسمى دوشي خان، وهو أحد اخلانات املتويل أحد األجزاء الستة، وكان 

مزوجاً بعمة جنكزخان اللعني، وقبيلة جنكزخان اللعني هي املعروفة بقبيلة التمرجي، سكان الرباري، ومشتاهم 
هورون بني التتر بالشر والغدر، ومل تر ملوك الصني إرخاء عناهنم لطغياهنم، فاتفق أن موضع يسمى أرغون، وهم املش

دوشي خان زوج عمة جنكزخان مات، فحضر جنكزخان إىل عمته زائراً ومعزياً، وكان اخلانان اجملاوران لعمل 
ل دوشي خان املذكور دوشي خان املذكور، يقال ألحدمها كشلوخان، ولآلخر فالن خان، فكانا يليان ما يتاخم عم

املتويف من اجلهتني، فأرسلت امرأة دوشي خان إىل كشليخان، واخلان اآلخر، تنعي إليهما زوجهما دوشي خان، وأنه 
مل خيلف ولداً، وأنه كان حسن اجلوار هلما، وأن ابن أخيها جنكزخان إن أقيم مقامه حيذو حذو املتويف يف 

إىل ذلك، وتوىل جنكزخان ما كان لدوشي خان املتويف من األمور، مبعاضدة معاضدهتما، فأجاهبا اخلانان املذكوران 
اخلانني املذكورين، فلما أهني األمر إىل اخلان األعظم، الطون خان، أنكر تولية جنكزخان واستحقره، وأنكر على 



ائرهم، مث اخلانني اللذين فعال ذلك، فلما جرى ذلك خلعوا طاعة الطون خان، وانضم إليهم كل من هو من عش
اقتتلوا مع الطون خان، فوىل منهزماً، ومتكنوا من بالده، مث أرسل الطون خان وطلب منهم الصلح، وأن يبقوه على 

بعض البالد، فأجابوه إىل ذلك وبقي جنكزخان واخلانان اآلخران مشتركني يف األمر، فاتفق موت اخلان الواحد، 
خان، وقام ابنه ولقب بكشلوخان أيضاً، مقامه، فاستضعف واستقل باألمر جنكزخان وكشلوخان، مث مات كشلو

جنكزخان جانب كشلوخان بن كشلوخان لصغره وحداثة سنه، وأخل بالقواعد اليت كانت مقررة بينه وبني أبيه، 
فانفرد كشلوخان عن جنكزخان وفارقه لذلك، ووقع بينهما احلرب، فجرد جنكزخان جيشاً مع ولده دوشي خان 

ر دوشي خان واقتتل مع كشلوخان، فانتصر دوشي خان واهنزم كشلوخان وتبعه دوشي خان بن جنكزخان، فسا
  .وقتله، وعاد إىل جنكزخان برأسه، فانفرد جنكزخان باململكة

مث إن جنكزخان راسل خوارزم شاه حممد بن تكش يف الصلح، فلم ينتظم، فجمع جنكزخان عساكره والتقى مع 
شاه فاستوىل جنكزخان على بالد ما وراء النهر، مث تبع خوارزم شاه حممداً، وهو خوارزم شاه حممد، فاهنزم خوارزم 

هارب بني يديه، حىت دخل حبر طربستان، مث استوىل جنكزخان على البالد، مث كان من خوارزم شاه ومن جنكزخان 
  .ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل

والدته يف هذه السنة حلف امللك املنصور، صاحب  ذكر توجه امللك املظفر حممود ابن صاحب محاة إىل مصر وموت
محاة، الناس، لولده امللك املظفر حممود، وجعله ويل عهده، وجرد معه عسكراً، والطواشي مرشد املنصوري، جندة 
إىل امللك الكامل بديار مصر، فسار إليه، وملا وصل إىل امللك الكامل أكرمه وأنزله يف ميمنة عسكره، وهي منزلة 

وبعد توجه امللك املظفر ماتت والدته ملكة خاتون، بنت امللك العادل، قال . جده يف األيام الناصرية الصالحيةأبيه و
وحضرت العزاء وعمري اثنتا عشرة سنة، ورأيت امللك املنصور وهو : القاضي مجال الدين، مؤلف مفرج الكروب

وأنشدته الشعراء املراثي، فمن ذلك قصيدة  البس احلداد على زوجته املذكورة، وهو ثوب أزرق وعمامة زرقاء،
  .قاهلا حسام الدين خشترين، وهو جندي كردي، مطلعها

  له دخان زفري طار بالشرر... الطرف يف جلة، والقلب يف سعر 
  :ومنها يف لبس امللك املنصور احلداد عليها

  حىت رأيت الدجى ملقى على القمر... ما كنت أعلم أن الشمس قد غربت 
  أم املظفر آالف من البشر... ن مات يفدى قبلها لفدى لو كان م

ذكر وفاة كيكاؤوس وملك أخيه كيقباذ يف هذه السنة تويف امللك الغالب عز الدين كيكاؤوس بن كيخسرو بن 
قليج أرسالن بن مسعود ابن قليج أرسالن صاحب بالد الروم، وقد تقدم ذكر واليته يف سنة سبع وستمائة، وكان 

فملك بعده أخوه كيقباذ بن كيخسرو، وكان كيقباذ حمبوساً، قد . رض السل، واشتد مرضه وماتقد تعلق به م
  .حبسه أخوه كيكاؤوس، فأخرجه جلند وملكوه

ذكر غري ذلك ويف هذه السنة تويف أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا العكربي، الضرير النحوي احلاسب 
وفيها تويف أبو احلسن علي بن القاسم بن علي بن . خلشاب النحوي وغريهاللغوي، وكان حنبلياً، صحب ابن ا

احلسن الدمشقي، احلافظ بن احلافظ بن احلافظ، املعروف بابن عساكر، وكان قد قصد خراسان ومسع هبا احلديث، 
املذكور،  فأكثر وعاد إىل بغداد، وكان قد وقع على القفل الذي هو فيه، يف الطريق، حرامية، وجرحوا ابن عساكر

  .ووصل على تلك احلال إىل بغداد، وبقي هبا حىت تويف يف هذه السنة يف مجادى األوىل، رمحه اهللا
مث دخلت سنة سبع عشرة وستمائة والفرنج متملكون على دمياط، والسلطان امللك الكامل مستقر يف املنصورة 



ع عماد الدين أمحد بن سيف الدين علي بن وكان امللك األشرف قد أقط. مرابط للجهاد، وامللك األشرف يف حران
أمحد املشطوب، رأس عني، فخرج على امللك األشرف، ومجع ابن املشطوب املذكور مجعاً، وحسن لصاحب سنجار 
حممود بن قطب الدين، اخلروج عن طاعة األشرف أيضاً، فخرج بدر الدين لؤلؤ من املوصل، وحصر ابن املشطوب 

  .بتل أعفر، وأخذه باألمان
 قبض عليه وأعلم امللك األشرف بذلك، فسر به غاية السرور، واستمر عماد الدين أمحد بن سيف الدين بن مث

مث سار امللك األشرف من حران واستوىل على يف نيسر، وقصد سنجار، فأتته رسل صاحبها . املشطوب يف احلبس
امللك األشرف، فأجاب امللك  حممود بن قطب الدين، يسأل أن يعطى الرقة عوض سنجار، ليسلم سنجار إىل
  .األشرف إىل ذلك وتسلم سنجار يف مستهل مجادى األوىل، وسلم إليه الرقة

وهذا كان من سعادة امللك األشرف، فإن أباه امللك العادل نازل سنجار يف مجوع عظيمة، وطال عليها مقامه، فلم 
ك األشريف من سنجار، سار إىل املوصل ووصل ميلكها، وملكها ابنه امللك األشرف بأهون سعي، وبعد أن فرغ املل

وكتب إىل مظفر الدين صاحب إربل يأمره . إليها يف تاسع عشر مجادى األوىل، وكان يوم وصوله إليها يوماً مشهوداً
أن يعيد صهره عماد الدين زنكي بن أرسالن شاه بن مسعود بن مودود بن عماد الدين زنكي، على بدر الدين لؤلؤ 

استوىل عليها، فأعادها مجيعها، وترك يف يده منها العمادية، واستقر الصلح بني امللك األشرف وبني القالع اليت 
. مظفر الدين كوكبوري صاحب إربل، وعماد الدين زنكي بن أرسالن شاه صاحب العقر، وشوش والعمادية

  .وكذلك استقر الصلح بينهم وبني صاحب املوصل بدر الدين لؤلؤ
امللك األشرف عن املوصل ثاين شهر رمضان من هذه السنة، وعاد إىل سنجار، وسلم بدر  وملا استقر ذلك رحل

الدين لؤلؤ قلعة تلعفر إىل امللك األشرف، ونقل امللك األشرف ابن املشطوب من حبس املوصل وحطه مقيداً يف 
  .جب مبدينة حران حىت مات، سنة تسع عشرة وستمائة، ولقي بغيه وخروجه مرة بعد أخرى

  ر وفاة امللك املنصور صاحب محاةذك

ويف هذه السنة تويف امللك املنصور حممد ابن امللك املظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب محاة، بقلعة 
وكان شجاعاً عاملاً حيب . محاة، يف ذي القعدة، وكانت مدة مرضه إحدى وعشرين يوماً، حبمى حادة وورم دماغه

م مجاعة كثرية، مثل الشيخ سيف الدين علي اآلمدي، وكان يف خدمة امللك املنصور قريب العلماء، ورد إليه منه
املضمار يف : مائيت متعمم من النحاة والفقهاء واملشتغلني بغري ذلك، وصنف امللك املنصور عدة مصنفات، مثل

بىن اجلسر الذي هو بظاهر وكان معتنياً بعمارة بلده، والنظر يف مصاحله، وهو الذي . التاريخ، وطبقات الشعراء
محاة واملعرة وسلمية ومنبج وقلعة جنم، وملا فتح بارين : محاة خارج باب محص، واستقر له بعد وفاة والده من البالد

وكانت بيد إبراهيم بن املقدم، ألزمه عمه السلطان امللك العادل أن يردها عليه، فأجاب إىل تسليم منبج وقلعة جنم 
 من بارين بكثري، واختار ذلك لقرب بارين من بلده، وجرت له حروب مع الفرنج، وانتصر عوضاً عنها، ومها خري
  .فيها، وكان ينظم الشعر

ذكر استيالء امللك الناصر ابن امللك املنصور على محاة وملا تويف امللك املنصور، كان ولده امللك املظفر املعهود إليه 
، يف مقابلة الفرنج، وكان ولده اآلخر امللك الناصر صالح الدين قليج بالسلطنة، عند خاله امللك الكامل لديار مصر

أرسالن، عند خاله اآلخر امللك املعظم صاحب يف دمشق، وهو يف الساحل يف اجلهاد، وقد فتح قيسارية وهدمها، 
امللك الناصر، وسار إىل عثليث ونازهلا، وكان الوزير حبماة زين الدينا بن فريج، فاتفق هو والكرباء على استدعاء 

لعلمهم بلني عريكته، وشدة بأس امللك املظفر، فأرسلوا إىل امللك الناصر وهو مع امللك املعظم كما ذكرنا، فمنعه 



امللك املعظم من التوجه إال بتقرير مال عليه، حيمله إىل امللك املعظم يف كل سنة، قيل أن مبلغه أربعمائة ألف درهم، 
لك، وحلف عليه، أطلقه امللك املعظم، فقدم امللك الناصر إىل محاة واجتمع بالوزير فلما جاب امللك الناصر إىل ذ

زين الدين بن فريج، واجلماعة الذين كاتبوه، فاستحلفوه على ما أرادوا وأصعدوه إىل القلعة، مث ركب من القلعة 
  .بالسناجق السلطانية، وكان عمره إذ ذاك سبع عشرة سنة، ألن مولده سنة ستمائة

ا استقر امللك الناصر يف ملك محاة، وبلغ أخاه امللك املظفر ذلك، استأذن امللك الكامل يف املضي إىل محاة، ظناً ومل
منه أنه إذا وصل إليها يسلموهنا إليه حبكم األميان اليت كانت له يف أعناقهم، فأعطاه امللك الكامل الدستور، وسار 

امللك املعظم صاحب دمشق هناك، فأخربه أن أخاه امللك الناصر قد امللك املظفر حىت وصل إىل الغور، فوجد خاله 
ملك محاة، وخيشى عليه أنه إن وصل إليه يعتقله، فسار امللك املظفر إىل دمشق وأقام بداره املعروفة بالزجنيلي، 

ابة، فعاد امللك وكتب امللك املعظم وامللك املظفر إىل أكابر محاة يف تسليمها إىل امللك املظفر، فلم حيصل منهم إج
  .املظفر إىل مصر وأقام يف خدمة امللك الكامل، وأقطعه إقطاعاً مبصر إىل أن كان ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل

ذكر استيالء امللك املظفر شهاب الدين غازي ابن امللك العادل على خالط وميافارقني كان قد استقر بيد امللك 
يافارقني وخالط بيد امللك األشرف، ومل يكن للملك األشرف ولد، فجعل املظفر املذكور، الرها وسروج، وكانت م

أخاه امللك املظفر غازي ويل عهده، وأعطاه ميافارقني وخالط وبالدها، وهي إقليم عظيم يضاهي ديار مصر، وأخذ 
  .امللك األشرف منه الرها وسروج

يه، شيخ الشيوخ مبصر والشام، وكان فقيهاً ويف هذه السنة تويف باملوصل الشيخ صدر الدين حممد بن عمر بن محو
فاضالً من بيت كبري خبراسان، وخلف أربعة بنني عرفوا بأوالد الشيخ، تقدموا عند السلطان امللك الكامل، 

وسنذكر بعض أخبارهم يف موضعها إن شاء اهللا تعاىل، وكان الشيخ صدر الدين املذكور، قد توجه رسوالً إىل بدر 
  .وصل، فمات هناكالدين لؤلؤ صاحب امل

  ذكر مسري التتر إىل خوارزم شاه واهنزامه وموته

ملا ملك التتر مسرقند، أرسل جنكزخان، لعنه اهللا، عشرين ألف فارس يف أثر خوارزم شاه حممد بن تكش، وهذه 
ناك هنر الطائفة يسميها التتر املغربة، ألهنا سارت حنو غرب خراسان، فوصلوا إىل موضع يقال له بنح آو وعربوا ه

جيحون وصاروا مع خوارزم شاه يف بر واحد، فلم يشعر خوارزم شاه وعسكره إال والتتر معه، فتفرق عسكره 
وذهبوا أيدي سبا، ورحل خوارزم شاه عالء الدين حممد بن تكش ال يلوى على شيء يف نفر من خواصه، ووصل 

والتتر يف إثره ال يلتفتون إىل شيء من .  مازندرانإىل نيسابور والتتر يف إثره، فلما قربوا منه رحل خوارزم شاه إىل
وسار من مازندران إىل مرسى من حبر طربستان تعرف . البالد، وال إىل غري ذلك، بل قصدهم إدراك خوارزم شاه

باسكون، وله هناك قلعة يف البحر، فعرب هو وأصحابه إليها، فوقف التتر على ساحل البحر وأيسوا من اللحاق 
  .خبوارزم شاه

وملا استقر خوارزم شاه هبذه القلعة، تويف فيها، وهو عالء الدين حممد بن عالء الدين تكش ابن أرسالن بن أطسز 
بن حممد بن أنوشتكني غرشه، وكانت مدة ملكه إحدى وعشرين سنة وشهوراً، واتسع ملكه وغم حمله، ملك من 

ستان وكرمان وطربستان وجرجان وبالد حد العراق إىل تركستان، وملك بالد غزنة وبعض اهلند، وملك سج
اجلبال وخراسان وبعض فارس، وكان فاضالً عاملاً بالفقه واألصول وغريمها، وكان صبوراً على التعب وإدمان 

  .السري، وسنذكر شيئاً من أخباره عند ذكر مقتل ولده جالل الدين
قتلوا أهلها، مث ساروا إىل الري ومهذان ففعلوا وملا أيس التتر من إدراك خوارزم شاه عادوا إىل مازندران، ففتحوها و



كذلك من الفتك والسيب، مث ملكوا مراغة، يف صفر سنة مثان عشرة وستمائة، مث ساروا إىل حران واستولوا عليها، 
ونازلوا خوارزم، وقاتلهم أهلها مدة أشد قتال، مث فتحوها، وكان هلا سد يف هنر جيحون ففتحوه، وركب خوارزم 

قها، وفعلوا يف هذه البالد مجيعها من قتل أهلها وسيب ذراريهم وقتل العلماء والصلحاء والزهاد والعباد، املاء فغر
وختريب اجلوامع، وحتريق املصاحف، ما مل يسمع مبثله يف تاريخ قبل اإلسالم، وال بعده، فإن واقعة خبت نصر مع بين 

من املدن اليت أخربوها أعظم من القدس بكثري، وكل إسرائيل ال تنسب إىل بعض ما فعله هؤالء، فإن كل واحدة 
  .أمة قتلوهم من املسلمني أضعاف بين إسرائيل الذين قتلهم خبت نصر

وملا فرغ التتر من خراسان عادوا إىل ملكهم، فجهز جيشاً كثيفاً إىل غزنة، وهبا جالل الدين منكربين بن عالء الدين 
اجتمع إليه مجع كثري من عسكر أبيه، قيل كانوا ستني ألف مقاتل، وكان  حممد خوارزم شاه املذكور مالكاً هلا، وقد

اجليش الذي سار إليهم من التتر اثين عشر ألفاً، فالتقوا مع جالل الذين واقتتلوا قتاالً شديداً، وأنزل اهللا نصره على 
  .املسلمني، واهنزمت التتر، وتبعهم املسلمون يقتلوهنم كيف شاؤوا

عنه اهللا عسكراً أكثر من أول مع بعض أوالده، ووصلوا إىل كابل، وتصافف معهم املسلمون، مث أرسل جنكزخان ل
فاهنزم التتر ثانياً وقتل املسلمون فيهم وغنموا شيئاً كثرياً، وكان يف عسكر جالل الدين أمري كبري مقدام، هو الذي 

ل له ملكخان، وهو صاحب هراة، وله نسب كسر التتر على احلقيقة، يقال له بغراق، وقع بينه وبني أمري كبري يقا
إىل خوارزم شاه، فتنة بسبب املكسب، قتل فيها أخو بغراق، فغضب بغراق وفارق جالل الدين وسار إىل اهلند، 
وتبعه ثالثون ألف فارس، وحلقه جالل الدين منكربين واستعطفه، فلم يرجع، فضعف عسكر جالل الدين بسبب 

نفسه يف جيوشه، وقد ضعف جالل الدين مبا نقص من جيوشه بسبب بغراق، فلم ذلك، مث وصل جنكزخان اللعني ب
يكن له جبنكزخان قدرة، فترك جالل الدين البالد وسار إىل اهلند، وتبعه جنكزخان حىت أدركه على ماء عظيم، 

وبني جنكزخان وهو هنرالسند، ومل يلحق جالل الدين ومن معه أن يعربوا النهر، فاضطروا إىل القتال، وجرى بينهم 
قتال عظيم مل يسمع مبثله، وصرب الفريقان، مث تأخر كل منهما عن صاحبه، فعرب جالل الدين ذلك النهر إىل جهة 

  .اهلند، وعاد جنكزخان فاستوىل على غزنة وقتلوا أهلها وهنبوا أمواهلم

واستولوا على مدينة القفجاق وكان قد سار من التتر فرقة عظيمة إىل جهة القفجاق واقتتلوا معهم، فهزمهم التتر 
العظمى، وتسمى سوادق، وكذلك فعلوا بقوم يقال هلم اللكزي، بالدهم قرب دربند شروان، مث سار التتر إىل 

الروس، وانضم إىل الروس القفجاق، وجرى بينهم وبني التتر قتال عظيم انتصر فيه التتر عليهم، وشردوهم قتالً 
  .وهرباً يف البالد
تويف رضي الدين املؤيد بن حممد بن علي الطوسي األصل النيسابوري الدار، احملدث، وكان أعلى وفيها يف شوال 

املتأخرين إسناداً، مسع كتاب مسلم من الفقيه أيب عبد اهللا حممد بن الفضل القراوي، وكان القراوي فاضالً قرأ 
افر الفارسي، وكان عبد الغافر إماماً األصول على إمام احلرمني، ومسع القراوي املذكور صحيح مسلم على عبد الغ

يف احلديث، صنف شرح مسلم وغريه، وتويف حممد بن الفضل القراوي سنة ثالثني ومخسمائة، وتويف عبد الغافر يف 
  .سنة تسع وعشرين ومخسمائة، وكانت والدة رضي الدين املؤيد املذكور يف سنة أربع وعشرين ومخسمائة، ظناً

ذكر عود دمياط إىل املسلمني ويف هذه السنة قوي طمع الفرنج املتملكني : ستمائةمث دخلت سنة مثان عشرة و
دمياط يف ملك الديار املصرية، وتقدموا عن دمياط إىل جهة مصر، ووصلوا إىل املنصورة، واشتد القتال بني الفريقني 

لى إجناده، فسار امللك املعظم براً وحبراً، وكتب السلطان امللك الكامل متواترة إىل إخوته وأهل بيته يستحثهم ع
عيسى ابن امللك العادل صاحب دمشق إىل أخيه امللك األشرف، وهو ببالده الشرقية، واستنجده وطلب منه املسري 



إىل أخيهما امللك الكامل، فجمع امللك األشرف عساكره واستصحب عسكر حلب، وكذلك استصحب معه امللك 
صاحب محاة، وكان امللك الناصر خائفاً من السلطان، امللك الكامل، أن  الناصر قليج أرسالن ابن امللك املنصور

ينتزع محاة منه ويسلمها إىل أخيه امللك املظفر، فحلف امللك األشرف للملك الناصر صاحب محاة أنه ما ميكن أخاه 
كل من السلطان امللك الكامل من التعرض إليه، فسار معه بعسكر محاة، وكذلك سار صحبة امللك األشرف 

صاحب بعلبك امللك األجمد، هبرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه ابن أيوب، وصاحب محص امللك اجملاهد شريكوه 
بن حممد بن شريكوه بن شاذي، وسار امللك املعظم عيسى بعسكر دمشق، ووصلوا إىل امللك الكامل وهو يف قتال 

ن امللوك، وأكرمهم، وقويت نفوس املسلمني، الفرنج على املنصورة، فركب والتقى أخويه ومن يف صحبتهما م
وضعفت نفس الفرنج مبا شاهدوه من كثرة عساكر اإلسالم وحتملهم، واشتد القتال بني الفريقني، ورسل امللك 

كامل وأخويه مترددة إىل الفرنج يف الصلح، وبذل املسلمون هلم تسليم القدس وعسقالن وطربية والالذقية وجبلة، 
لطان صالح الدين من الساحل، مما عدا الكرك والشوبك، على أن جييبوا إىل الصلح ويسلموا ومجيع ما فتحه الس

دمياط إىل املسلمني، فلم يرض الفرنج بذلك، وطلبوا ثالمثائة ألف دينار، عوضاً عن ختريب أسوار القدس، فإن 
  .امللك املعظم عيسى خرهبا كما تقدم ذكره، وقالوا ال بد من تسليم الكرك والشوبك

وبينما األمر متردد يف الصلح، والفرنج ممتنعون من الصلح، إذ عرب مجاعة من عسكر املسلمني يف حبر احمللة، إىل 
األرض اليت عليها الفرنج من بر دمياط، ففجروا فجرة عظيمة من النيل، وكان ذلك يف قوة زيادته، والفرنج ال 

الً بني الفرنج وبني دمياط، وانقطع عنهم املرية واملدد، خربة هلم بأمر النيل، فركب املاء تلك األرض وصار حائ
فهلكوا جوعاً، وبعثوا يطلبون األمان، على أن ينزلوا عن مجيع ما بذله املسلمون هلم ويسلموا دمياط ويعقدوا مدة 

للصلح، وكان فيهم عدة ملوك كبار، حنو عشرين ملكاً، فاختلفت اآلراء بني يدي السلطان امللك الكامل يف 
ال نعطيهم أماناً، ونأخذهم ونتسلم هبم ما بقي بأيديهم من الساحل، مثل عكا وغريها، مث : مرهم، فبعضهم قالأ

اتفقت آراؤهم على إجابتهم إىل األمان، لطول مدة البيكار، وتضجر العساكر ألهنم كان هلم ثالث سنني وشهور 
رهينة من امللك الكامل، فبعث ابنه امللك الصاحل  يف القتال معهم، فأجاهبم امللك الكامل إىل ذلك، وطلب الفرنج

أيوب، وعمره يومئذ مخس عشرة سنة إىل الفرنج رهينة، وحضر من الفرنج رهينة على ذلك ملك عكا، ونائب 
  .البابا صاحب رومية الكربى، وكندريس، وغريهم من امللوك، وكان ذلك سابع رجب من هذه السنة

ج املذكورين، وجلس هلم جملساً عظيماً، ووقف بني يديه امللوك من إخوته وأهل واستحضر امللك الكامل ملوك الفرن
بيته مجيعهم، وسلمت دمياط إىل املسلمني تاسع عشر رجب من هذه السنة، وقد حصنها الفرنج إىل غاية ما يكون، 

فر تقي الدين عمر بن ووالها السلطان امللك الكامل، األمري شجاع الدين جلدك التقوي، وهو من مماليك امللك املظ
شاهنشاه بن أيوب، وهنت الشعراء امللك الكامل هبذا الفتح العظيم، مث سار السلطان امللك الكامل ودخل دمياط 

ومعه إخوته وأهل بيته، وكان يوماً مشهوداً، مث توجه إىل القاهرة وأذن للملوك يف الرجوع إىل بالدهم، فتوجه امللك 
رقة من حممود، وقيل امسه عمر بن قطب الدين حممد بن عماد الدين زنكي بن األشرف إىل الشرق، وانتزع ال

مودود بن عماد الدين زنكي بن أقسنقر، ولقي بغيه على أخيه، فإنا ذكرنا كيف وثب على أخيه وقتله وأخذ 
  .إىل بلدهسنجار، مث أقام امللك األشرف بالرقة، وورد إليه، امللك الناصر صاحب محاة فأقام عنده مدة، مث عاد 

ذكر وفاة صاحب آمد ويف هذه السنة تويف امللك الصاحل ناصر الدين حممود بن حممد بن قرا أرسالن بن داود بن 
سقمان بن أرتق صاحب آمد وحصن كيفا بالقولنج، وقام يف امللك بعده ولده امللك املسعود، وهو الذي انتزع منه 

  .بيح السرية، وقد أورد ابن األثري وفاته يف سنة تسع عشرةامللك الكامل آمد، وكان امللك الصاحل املذكور ق



ذكر غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة يف مجادى اآلخرة، خنق قتادة بن إرديس العلوي احلسين أمري مكة وعمره 
حنو تسعني سنة، وكانت واليته قد اتسعت إىل نواحي اليمن، وكان حسن السرية يف مبتدأ أمره، مث أساء السرية 

وجدد املظامل واملكوس، وصورة ما جرى له أن قتادة كان مريضاً، فأرسل عسكراً مع أخيه ومع ابنه احلسن بن قتادة 
لالستيالء على مدينة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأخذها من صاحبها، فوثب احلسن بن قتادة يف أثناء الطريق على 

له أخ نائباً، بقلعة ينبع، عن أبيه، فأرسل إليه احلسن فحضر إىل عمه فقتله، وعاد إىل أبيه قتادة مبكة فخنقه، وكان 
مكة فقتله أيضاً، وارتكب احلسن أمراً عظيماً، قتل عمه وأباه وأخاه يف أيام يسرية، واستقر يف ملك مكة، وقيل إن 

بأبيات شعر قتادة كان يقول الشعر، وطولب أن حيضر إىل أمري احلاج العراقي فامتنع، وعوتب من بغداد، فأجاب 
  :منها

  وأشري هبا بني الورى وأبيع... ويل كف ضرغام أصول ببطشها 
  ويف بطنها للمجد بني ربيع... تظل ملوك األرض تلثم ظهرها 

  خالصاً هلا، إين إذاً لرقيع... أأجعلها حتت الرحى مث أبتغي 
  يضوع، وأما عندكم فيضيع... وما أنا إال املسك يف كل بلدة 

  .الدين احلسن صاحب األملوت ومقدم اإلمساعيلية، وويل بعده ابنه عالء الدين حممد وفيها تويف جالل
مث دخلت سنة تسع عشرة وستمائة ويف هذه السنة استقل بدر الدين لؤلؤ مبلك املوصل، وتويف الطفل الذي كان 

ن شاه بن مسعود بن قد نصبه يف اململكة، وهو ناصر الدين حممود ابن امللك القاهر مسعود بن نور الدين أرسال
مودود بن زنكي بن أقسنقر، ومسى لؤلؤ نفسه امللك الرحيم، وكان قد اعتضد بامللك األشرف ابن امللك العادل، 
فدافع عنه ونصره، وقلع لؤلؤ البيت األتابكي بالكلية، واستمر مالكاً للموصل نيفاً وأربعني سنة، سوى ما تقدم له 

  .تاذه نور الدين أرسالن شاه، وابنه امللك القاهر مسعودمن االستيالء والتحكم يف أيام أس
ويف هذه السنة سار امللك األشرف إىل خدمة أخيه امللك الكامل، وأقام عنده مبصر منزهاً إىل أن خرجت هذه 

  .السنة
ويف هذه السنة فوض األتابك طغريل اخلادم مدير مملكة حلب، إىل امللك الصاحل أمحد بن الظاهر آمر الشغر 

  .بكاس، فسار امللك الصاحل من حلب واستوىل عليهما، وأضاف إليه الروج ومعرة ومصرينو
ويف هذه السنة قصد امللك املعظم عيسى صاحب دمشق محاة، ألن امللك الناصر صاحب محاة كان قد التزم له مبال 

أبواب محاة، فقصدها امللك حيمله إليه إذا ملك محاة، فلم يف له، فقصد امللك املعظم محاة ونزل بقريين، وغلقت 
املعظم وجرى بينهم قتال قليل، مث ارحتل امللك املعظم إىل سلمية فاستوىل على حواصلها، وويل عليها، مث توجه إىل 
املعرة فاستوىل عليها وأقام فيها والياً من جهته، وقرر أمورها، مث عاد إىل سلمية فأقام هبا حىت خرجت هذه السنة 

  .ةعلى قصد منازلة محا

ويف هذه السنة حج من اليمن امللك املسعود يوسف، امللقب أطسز، وهو اسم تركي، والعامة تسميه أقسيس، وكان 
قد استوىل على اليمن سنة اثنيت عشرة وستمائة، وقبض على سليمان شاه بن شاهنشاه بن عمر بن شاهنشاه بن 

ة بعرفة، وتقدمت أعالم اخلليفة اإلمام الناصر أيوب، وحج يف هذه السنة، فلما وقف امللك املسعود يف هذه السن
لترفع على اجلبل، تقدم امللك املسعود بعساكره ومنع من ذلك، وأمر بتقدمي أعالم أبيه السلطان امللك الكامل على 
أعالم اخلليفة، فلم يقدر أصحاب اخلليفة على منعه من ذلك، مث عاد امللك املسعود إىل اليمن، وبلغ ذلك اخلليفة، 

ظم عليه، وأرسل يشكو إىل امللك الكامل، فاعتذر عن ذلك فقبل عذره، وأقام امللك املسعود يف اليمن مدة يسرية فع



مث عاد إىل مكة ليستويل عليها، فقاتله احلسن بن قتادة، فانتصر امللك املسعود واهنزم احلسن بن قتادة، واستقرت 
  .ع األول من سنة عشرين وستمائة، مث عاد إىل اليمنمكة يف ملك امللك املسعود، وويل عليها، وذلك يف ربي

وفيها تويف الشيخ يونس بن يوسف بن مساعد شيخ الفقراء املعروفة باليونسية، وكان رجالً صاحلاً وله كرامات، 
  .وكانت وفاته بقرية القنبة من أعمال دارا، وقد ناهز تسعني سنة، وقربه مشهور هناك

شرف بديار مصر عند أخيه امللك الكامل، وأخومها امللك املعظم بسلمية مث دخلت سنة عشرين وستمائة واأل
مستول عليها، وعلى املعرة، عازم على حصار محاة، وبلغ امللك األشرف ما فعله أخوه املعظم بصاحب محاة، فعظم 

كامل ناصح الدين عليه ذلك، واتفق مع أخيه الكامل على اإلنكار على امللك املعظم، وترحيله، فأرسل إليه امللك ال
السمع والطاعة، وكانت : السلطان يأمرك بالرحيل فقال: الفارسي، فوصل إىل امللك املعظم وهو بسلمية وقال له

أطماعه قد قويت على االستيالء على محاة، فرحل مغضباً على أخويه الكامل واألشرف، ورجعت املعرة وسلمية 
ملنصور حممد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب، مقيماً عند للناصر، وكان امللك املظفر حممود ابن امللك ا

امللك الكامل بالديار املصرية كما تقدم ذكره، وكان امللك الكامل يؤثر متليكه محاة، لكن امللك األشرف غري جميب 
آخرها  إىل ذلك النتماء الناصر امللك صاحب محاه إليه، وجرى بني الكامل واألشرف يف ذلك مراجعات كثرية،

أهنما اتفقا على نزع سلمية من يد الناصر قليج أرسالن وتسليمها إىل أخيه امللك املظفر، فتسلمها امللك املظفر 
وأرسل إليها وهو مبصر نائباً من جهته، حسام الدين أبا علي بن حممد بن علي اهلذباين، واستقر بيد امللك الناصر 

صر واصطحب معه خلعة وسناجق سلطانية من أخيه امللك الكامل، محاة واملعرة وبعرين،، مث سار األشرف من م
للملك العزيز صاحب حلب، وعمره يومئذ عشر سنني، ووصل األشرف بذلك إىل حلب، وأركب امللك العزيز يف 
دست السلطنة، ويف هذه السنة ملا وصل امللك األشرف باخللعة املذكورة إىل حلب، اتفق مع امللك األشرف كرباء 

  .احللبية على ختريب قلعة الالذقية، فأرسلوا عسكراً وهدموها إىل األرض الدولة
ذكر أحوال غياث الدين أخي جالل الدين ابين خوارزم شاه حممد كان جلالل الدين منكربين أخ يقال له غياث 

كما تقدم الدين تيزشاه، وكان قد ملك غياث الدين املذكور كرمان، فلما توجه جالل الدين منكربين إىل اهلند 
ذكره يف سنة سبع عشرة، تغلب غياث الدين على الري وأصفهان ومهذان وغري ذلك من عراق العجم، وهي 

البالد املعروفة ببالد اجلبل، فخرج على غياث الدين خاله يعيان طابسي، وكان أكرب أمرائه وأقرهبم إليه فاقتتل مع 
  . بالده مؤيداً منصورغياث الدين يعيان طابسي ومن معه، وأقام غياث الدين يف

  ذكر حادثة غريبة

كان أهل مملكة الكرج قد مات ملكهم، ومل يبق من بيت امللك غري امرأة، فملكوها، وطلبوا هلا رجالً يتزوجها 
ويقوم بامللك، ويكون من أهل بيت اململكة، فلم جيدوا فيهم أحداً يصلح لذلك، وكان صاحب أرزن الروم، مغيث 

قليج أرسالن السلجوقي، من بيت كبري مشهور، فأرسل خيطب امللكة لولده ليتزوجها، الدين طغريل شاه بن 
فامتنعوا من إجابته، إال أن يتنصر، فأمر ولده فتنصر وسار إىل الكرج وتزوج ملكتهم وكانت هذه امللكة هتوى 

نائماً معها يف الفراش فلم مملوكاً هلا، ويعلم ابن طغريل شاه بذلك، وتكامن، فدخل يوماً إىل البيت فوجد اململوك 
يصرب املذكور على ذلك، فأنكر عليها، فأخذته زوجته واعتقلته يف بعض القالع، مث أحضرت رجلني كانا قد وصفا 
هلا حبسن الصورة، فتزوجت أحدمها مث فارقته، وأحضرت إنساناً من كنجة، مسلماً وهويته وسألته أن يتنصر لتتزوج 

  .الرسل بينهما يف ذلك مدة، فلم جيبها إىل التنصر به، فلم جيب إىل ذلك، وترددت
ذكر وفاة ملك الغرب يف هذه السنة تويف يوسف املستنصر ملك الغرب، ابن حممد الناصر بن يعقوب املنصور بن 



يوسف بن عبد املؤمن، وقد تقدم ذكر واليته يف سنة عشر وستمائة، وكان يوسف املذكور منهمكاً يف اللذات، 
ى الدولة بسبب ذلك، ومل خيلف يوسف املذكور ولداً، فاجتمع كرباء الدولة وأقاموا عم أبيه لكرب فدخل الوهن عل

سنه، وهو عبد الواحد بن يوسف بن عبد املؤمن، ولقبوه املستضيء، وكان عبد الواحد املذكور قد صار فقرياً 
بس من غري أن يشرب مخراً، مث خلع عبد مبراكش، وقاسى الدهر، فلما توىل اشتغل باللذات والتنعم يف املآكل واملال

الواحد املذكور بعد تسعة أشهر من واليته وقتل، وملك بعده ابن أخيه عبد اهللا، وتلقب بالعادل، وهو عبد اهللا بن 
  .يعقوب املنصور بن يوسف بن عبد املؤمن

إىل صاحبها أزبك بن مث دخلت سنة إحدى وعشرين وستمائة يف هذه السنة وصل التتر إىل قرب تربيز، وأرسلوا 
إن كنت يف طاعتنا فأرسل من عندك من اخلوارزمية إلينا، فأوقع أزبك مبن عنده من : البهلوان يقولون له

اخلوارزمية، وقتل بعضهم، وأسر الباقني وأرسلهم إىل التتر مع تقدمة عظيمة، فكفوا عن بالد أزبك وعادوا إىل بالد 
  .خراسان

اه أخو جالل الدين بن خوارزم شاه على غالب مملكة فارس، وكان صاحب فارس وفيها استوىل غياث الدين تيزش
يقال له األتابك سعد بن دكال، وأقام غياث الدين بشرياز، وهي كرسي مملكة فارس، ومل يبق مع األتابك سعد من 

ولغياث فارس غري احلصون املنيعة، مث اصطلح غياث مع األتابك سعد، على أن يكون لسعد بعض بالد فارس، 
  .الدين الباقي

ذكر عصيان املظفر غازي ابن امللك العادل على أخيه امللك األشرف كان امللك األشرف قد أنعم على أخيه امللك 
املظفر غازي خبالط، وهي مملكة عظيمة، وهي إقليم أرمينية، وكان قد حصل بني امللك املعظم عيسى صاحب 

فأرسل املعظم وحسن . بب ترحيله عن محاة، كما قدمنا ذكرهدمشق، وبني أخويه الكامل واألشرف وحشة، بس
فأجاب امللك املظفر إىل ذلك وخالف أخاه . ألخيه املظفر غازي صاحب خالط العصيان على أخيه امللك األشرف

امللك األشرف، وكان قد اتفق مع املعظم واملظفر غازي صاحب إربل مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين علي 
بدر الدين لؤلؤ منتمياً إىل امللك األشرف، فسار مظفر الدين صاحب إربل وحصر املوصل عشرة كجك، وكان 

أيام، وكان نزوله على املوصل ثالث شهر مجادى اآلخرة من هذه السنة، ليشغل امللك األشرف عن قصد أخيه 
املوصل وسار إىل خالط،  خبالط، مث رحل مظفر الدين عن املوصل حلصانتها، فلم يلتفت امللك األشرف إىل حماصر

وحصر أخاه شهاب الدين غازي، فسلمت إليه مدينة خالط، واحنصر أخوه غازي بقلعتها إىل الليل، فنزل من القلعة 
إىل أخيه امللك األشرف واعتذر إليه، فقبل عذره وعفا عنه وأقره على ميافارقني، وارجتع باقي البالد منه، وكان 

  .ط وأخذها من أخيه يف مجادى اآلخرة من هذه السنةاستيالء امللك األشرف على خال
  ذكر وصول جالل الدين من اهلند إىل البالد: مث دخلت سنة اثنتني وعشرين وستمائة

قد تقدم يف سنة سبع عشرة وستمائة ذكر هروب جالل الدين من غزنة، ملا قصده جنكزخان، وأنه دخل بالد اهلند، 
إىل كرمان مث إىل أصفهان واستوىل عليها وعلى باقي عراق العجم، مث سار إىل فلما كانت هذه السنة، قدم من اهلند 

فارس وانتزعها من أخيه غياث الدين تيزشاه بن حممد، وأعادها إىل صاحبها أتابك سعد بن دكال صاحب بالد 
اعته، مث فارس، وصار أتابك سعد املذكور، وغياث الدين تيزشاه أخو جالل الدين، حتت حكم جالل الدين ويف ط

  .استوىل جالل الدين على خورستان، وكاتب اخلليفة اإلمام الناصر
مث سار جالل الدين حىت قارب بغداد ووصل إىل يعقوبا، وخاف أهل بغداد منه واستعدوا للحصار، وهنبت 
ر إىل قريب اخلوارزمية البالد، وامتألت أيديهم من الغنائم، وقوي أمر جالل الدين ومجيع عسكره اخلوارزمية، مث سا



ا مظفر الدين ودخل يف طاعته، مث سار جالل الدين إىل أذربيجان وكرسي مملكتها تربيز، إربل، فصاحله صاحبه
فاستوىل على تربيز، وهرب صاحب أذربيجان، وهو مظفر الدين أزبك بن البهلوان بن الدكز، وكان أزبك املذكور 

ور يف اململكة، وكان أزبك قد قوي أمره ملا قتل طغريل آخر امللوك السلجوقية ببالد العجم، فاستقل أزبك املذك
املذكور ال يزال مشغوالً بشرب اخلمر، وليس له التفات إىل تدبري اململكة، فلما استوىل جالل الدين على تربيز، 
هرب أزبك إىل كنجة، وهي من بالد آران، قرب بردعة، ومتامخة لبالد الكرج، واستقل السلطان جالل الدين 

فحل أمره، مث جرى بني جالل الدين وبني الكرج قتال شديد، اهنزم فيه مبلك أذربيجان، وكثرت عساكره واست
الكرج، وتبعهم اخلوارزمية يقتلوهنم كيف شاؤوا، واتفق أنه ثبت على قاضي تربيز وقوع الطالق من أزبك بن 
دين البهلوان بن الدكز، على زوجته بنت السلطان طغريل آخر امللوك السلجوقية، املقدم ذكره، فتزوج جالل ال

ببنت طغريل املذكور، وأرسل جيشاً إىل مدينة كنجة ففتحوها، فهرب مظفر الدين أزبك بن حممد البهلوان من 
  .كنجة إىل قلعة هناك، مث هلك وتالشى أمره

ذكر وفاة امللك األفضل نور الدين علي ابن السلطان صالح الدين يوسف يف هذه السنة تويف امللك األفضل 
ري مسيساط فقط، وكان موته فجأة، وعمره سبع ومخسون سنة، وكان امللك األفضل فاضالً املذكور، وليس بيده غ

حسن السرية، وجتمع فيه الفضائل واألخالق احلسنة، وكان مع ذلك قليل احلظ، وله األشعار احلسنة، فمنها يعرض 
  :إىل سوء حظه قوله

  لعساه من أهل الشبيبة حيصل... يا من يسود شعره خبضابه 
  ولك األمان بأنه ال ينصل... تضب بسواد حظي مرة ها فاخ

وسبب . أما أصحابنا لدمشق فال علم يل بأحد منهم: وملا أخذت منه دمشق، كتب إىل بعض أصحابه كتاباً منه
  :ذلك

  الذل وحتت اخلمول يف الوطن... أي صديق سألت عنه ففي 
  مسعت ما ال حتبه أذين... وأي ضد سألت حالته 

الناصر ويف أول شوال من هذه السنة، تويف اخلليفة الناصر لدين اهللا، وكانت مدة خالفته حنو سبع  ذكر وفاة اإلمام
وأربعني سنة، وعمي يف آخر عمره، وكان موته بالدوسنطاريا، وهو اإلمام الناصر لدين اهللا، أبو العباس أمحد، بن 

د بن املقتدي عبد اهللا بن األمري ذخرية الدين املستضيء حسن بن املستنجد يوسف بن املقتفي حممد بن املستظهر أمح
حممد بن القائم عبد اهللا بن القادر أمحد بن األمري إسحاق بن املقتدر جعفر بن املكتفي علي بن املعتضد أمحد بن 

  .األمري املوفق
نصور عبد وقيل امسه طلحة، وقيل حممد بن املتوكل جعفر بن املعتصم حممد بن رشيد هارون بن املهدي حممد بن امل
وكان عمر . اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا ابن عم النيب صلى اهللا عليه وسلم، العباس بن عبد املطلب بن هاشم

اإلمام الناصر حنو سبعني سنة، وكان قبيح السرية يف رعيته، ظاملاً هلم، خرب يف أيامه العراق، تفرق أهله يف البالد، 
رمي البندق والطيور املناسيب، ويلبس سراويالت الفتوة، ومنع رمي البندق  وكان يتشيع، وكان منصرف اهلمة إىل

إال من ينسب إليه، فأجابه الناس إىل ذلك إال إنساناً واحداً يقال له ابن السفت وهرب من بغداد إىل الشام، وقد 
ارزم شاه حممد بن نسب اإلمام الناصر أنه هو الذي كاتب التتر وأطمعهم يف البالد، بسبب ما كان بينه ين خو

  .تكش من العداوة، ليشغل خوارزم شاه هبم عن قصد العراق
  خالفة الظاهر



وهو خامس ثالثينهم، وملا تويف اإلمام الناصر بويع ولده الظاهر بأمر اهللا أبو نصر حممد، فأظهر العدل، وأزال 
نادراً، ومل تطل مدته يف اخلالفة،  املكوس، وأخرج احملبوسني، وظهر للناس، وكان الناصر ومن قبله ال يظهرون إال

  .غري تسعة أشهر
مث دخلت سنة ثالث وعشرين وستمائة فيها سار امللك املعظم عيسى ابن امللك العادل صاحب دمشق ونازل محص، 
وكان قد اتفق مع جالل الدين بن خوارزم شاه، ومع مظفر الدين صاحب إربل، على أن يكونوا يداً واحدة، وكان 

ف ببالده الشرقية، مث رحل املعظم عن محص إىل دمشق بسبب كثرة ما مات من خيله وخيل عسكره، امللك األشر
وورد عليه أخوه امللك األشرف طلباً للصلح، وقطعاً للفنت، فبقي مكرماً ظاهراً، وهو يف الباطن كاألسري معه، وأقام 

الكامل فإنه كان مبصر، وقد ختيل من بعض  امللك األشرف عند أخيه املعظم إىل أن انقضت هذه السنة، وأما امللك
  .عسكره، فما أمكنه اخلروج عنها

  .ويف هذه السنة فتح السلطان جالل الدين تفليس من الكرج، وهي من املدن العظام
ويف هذه السنة سار جالل الدين ونازل خالط، وهي منازلته األوىل، فطال القتال بينهم، وكان نائب األشرف 

ام الدين علي املوصلي، وكان نزوله عليها ثالث عشر ذي القعدة، ورحل عنها لسبع بقني من خبالط، احلاجب حس
  .ذي احلجة من هذه السنة، بسبب كثرة الثلوج

ذكر وفاة اخلليفة الظاهر بأمر اهللا ويف رابع عشر رجب من هذه السنة، تويف اخلليفة الظاهر بأمر اهللا حممد ابن 
أنه كان خبزانة اخلليفة صنجة زائدة : اً حمسناً إىل الرعية جداً، وأبطل عدة مظامل منهاالناصر لدين اهللا، وكان متواضع

يقبضون هبا املال، ويعطون بالصنجة اليت يتعامل هبا الناس، وكان زيادة الصنجة يف كل دينار حبة، فخرج توقيع 
توفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم ويل للمطففني الذين إذا اكتالوا على الناس يس. " الظاهر بإبطال ذلك، وأوله

وعمل صنجة املخزن مثل صنجة املسلمني، وكان مضاداً ألبيه الناصر يف كثري من . ٣، ٢، ١: املطففني" خيسرون 
أن مدة خالفة أبيه كانت طويلة، ومدة خالفته كانت قصرية، وكان أبوه متشيعاً، وكان الظاهر سنياً، : أحواله، منها

  .اً للمال، وكان الظاهر يف غاية العدل وبذل األموال للمحبوسني على الديون وللعلماءوكان أبوه ظاملاً مجاع
  خالفة املستنصر

وهو سادس ثالثينهم، وملا تويف الظاهر، ويل اخلالفة بعده ولده األكرب املستنصر باهللا أبو جعفر املنصور، وكان 
حىت أخذت التتر بغداد، وقتل، وملا توىل املستنصر  للظاهر ولد آخر يقال له اخلفاجي، يف غاية الشجاعة، وبقي حياً

  .اخلالفة سلك يف العدل واإلحسان مسلك أبيه الظاهر
يف هذه السنة سار عالء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسالن صاحب بالد : ذكر غري ذلك من احلوادث

، وهي من بالد كيقباذ، وأرسل عسكراً الروم إىل بالد امللك املسعود األرتكي صاحب آمد، فنزل كيقباذ مبلطية
  .ففتحوا حصن منصور وحصن الكختا، وكانا لصاحب آمد املذكور

وفيها يف خامس عشر ذي احلجة نازل جالل الدين مدينة خالط، وهي للملك األشرف وهبا نائبه حسام الدين علي 
  .عنها يف السنة املذكورة احلاجب، وهي منازلته الثانية، وجرى بينهم قتال شديد، وأدركه الربد فرحل

مث دخلت سنة أربع وعشرين وستمائة وامللك الكامل بديار مصر، وجالل الدين خوارزم شاه مالك أذربيجان 
وآران وبعض بالد الكرج وعراق العجم وغريها، وهو موافق امللك املعظم على حرب أخويه الكامل واألشرف، 

مللك األشرف مقيم كاألسري عند أخيه امللك املعظم، وملا رأى امللك والرسل ال تنقطع بني املعظم وجالل الدين، وا
األشرف حاله مع أخيه املعظم، وأنه ال خالص له منه إال بإجابته إىل ما يريد، أجابه كاملكره إىل ما طلبه منه، وحلف 



ما حلف له على له أن يعاضده ويكون معه على أخيهما امللك الكامل، وأن يكون معه على صاحيب محاة ومحص، فل
ذلك أطلقه امللك املعظم، فرحل امللك األشرف يف مجادى اآلخرة من هذه السنة، فكانت مدة مقامه مع املعظم حنو 

  .عشرة أشهر

وملا استقر امللك األشرف ببالده، رجع عن مجيع ما تقرر بينه وبني أخيه امللك املعظم، وتأول يف أميانه اليت حلفها أنه 
مللك الكامل اعتضاد أخيه امللك املعظم جبالل الدين، خاف من ذلك وكاتب اإلمرباطور ملك مكره، وملا حتقق ا

الفرنج يف أن يقدم إىل عكا ليشغل سر أخيه املعظم عما هو فيه، ووعد اإلمرباطور بأن يعطيه القدس، فسار 
  .اإلمرباطور إىل عكا، فبلغ املعظم ذلك، فكاتب أخاه األشرف واستعطفه

امللك الظاهر، وعوضه عنها .ة انتزع األتابك طغريل، الشغر وبكاس من امللك الصاحل أمحد ابنويف هذه السن
  .بعينتاب والراوندان

وفيها سار احلاجب حسام الدين علي، نائب امللك األشرف خبالط، بعساكر امللك األشرف إىل بالد جالل الدين، 
  .واستوىل على خوى وسلماس ونقجوان

م صاحب دمشق يف هذه السنة يف ذي القعدة، تويف امللك املعظم عيسى ابن امللك العادل أيي ذكر وفاة امللك املعظ
بكر بن أيوب بقلعة دمشق، بالدوسنطاريا، وعمره تسع وأربعون سنة، وكانت مدة ملكه دمشق تسع سنني 

له ببالده، وال وشهوراً وكان شجاعاً، وكان عسكره يف غاية التجمل، وكان جيامل أخاه امللك الكامل وخيطب 
يذكر امسه معه، وكان امللك املعظم قليل التكلف جداً، يف غالب األوقات ال يركب بالسناجق السلطانية، وكان 

يركب وعلى رأسه كلوته صفراء، بال شاش، ويتخرق األسواق من غري أن يطرق بني يديه كما جرت عادة امللوك، 
مراً ال يتكلف له، يقال قد فعله باملعظمي، وكان عاملاً فاضالً يف الفقه وملا كثر مثل هذا منه، صار، اإلنسان إذا فعل أ

والنحو وكان شيخه يف النحو تاج الدين زيد بن احلسن الكندي، ويف الفقه مجال الدين احلصريي، وكان حنفياً 
لكته وأعماهلا بعده ولده متعصباً ملذهبه، وخالف مجيع أهل بيته فإهنم كانوا شافعية، وملا تويف امللك املعظم ترتب يف مم

امللك الناصر صالح الدين داود، وقام بتدبري مملكته مملوك والده وأستاذ داره األمري عز الدين أيبك املعظمي، وكان 
  .أليبك املذكور صرخد
  ذكر وفاة ملك املغرب

  وأخبار الذين متلكوا بعده

ف بن عبد املؤمن، وقد تقدم ذكر واليته يف سنة ويف هذه السنة خلع العادل عبد اهللا بن يعقوب، املنصور بن يوس
ويف أيام العادل عبد اهللا املذكور، كانت الوقعة بني املسلمني والفرنج . عشرين وستمائة، بعد خلع عبد الواحد وقتله

باألندلس على طليطلة، اهنزمت فيها املسلمون هزمية قبيحة، وهذه الوقعة هي اليت هدت دعائم اإلسالم باألندلس، 
  .ملا خلع عبد اهللا العادل املذكور، حبس مث خنق، وهنب املصموديون قصره مبراكش، واستباحوا حرمهو

مث ملك بعده حيىي بن حممد الناصر بن يعقوب املنصور بن يوسف بن عبد املؤمن، وحيىي يومئذ ما خط عذاره، وملا 
ور، وهو أخو العادل عبد اهللا، وتلقب إدريس متت بيعة حيىي وصل اخلرب أنه قد قام بإشبيلية إدريس بن يعقوب املنص

باملأمون، ومجيعهم كانوا يتلقبون بأمري املؤمنني، وتعقد البيعة هلم باخلالفة، وملا استقر أمر إدريس املأمون املذكور يف 
 إشبيلية، ثارت مجاعة من أهل مراكش، وانضم إليهم العرب ووثبوا على حيىي بن حممد الناصر مبراكش، فهرب حيىي
إىل اجلبل، مث اتصل بعرب املعقلي فغدروا به وقتلوه، وخطب للمأمون إدريس يف مراكش، واستقر أمره يف اخلالفة 



  .بالربين، بر األندلس وبر العدوة
مث خرج على املأمون إدريس املذكور بشرق األندلس، املتوكل بن هود، واستوىل على األندلس، ففارق إدريس 

عرب البحر ووصل إىل مراكش، وخرجت األندلس حينئذ عن ملك بين عبد املؤمن، وملا األندلس وسار من إشبيلية و
استقر املأمون إدريس يف ملك مراكش تتبع اخلارجني على من تقدمه من اخللفاء، فقتلهم عن آخرهم، وسفك دماء 

والفروع، ناظماً ناثراً، كثرية، حىت مسوه لذلك حجاج املغرب، وكان املأمون إدريس املذكور فصيحاً عاملاً باألصول 
أمر بإسقاط اسم مهديهم ابن تومرت من اخلطبة على املنابر، وعمل يف ذلك رسالة طويلة، أفصح فيها بتكذيب 

مهديهم املذكور، وضالله، مث ثار على إدريس املذكور أخوه، بسبتة، فسار إدريس من مراكش إليه وحصره بسبتة، 
أوالد حممد الناصر بن يعقوب املنصور قد دخل إىل مراكش، فرحل مث بلغ إدريس وهو حماصر سبتة أن بعض 

  .إدريس عن سبتة وسار إىل مراكش فمات يف الطريق، بني سبتة ومراكش

وملا مات املأمون إدريس، ملك بعده ابنه عبد الواحد بن املأمون إدريس، وتلقب املذكور بالرشيد، مث تويف الرشيد 
يعقوب املنصور ابن يوسف بن عبد املؤمن غريقاً يف صهريج بستان له، حبضرة عبد الواحد بن املأمون إدريس بن 

مراكش، يف سنة أربعني وستمائة، وكان الرشيد عبد الواحد املذكور حسن السياسة، وكان أبوه إدريس قد أبطل 
ر أمره، ومل خيطب اسم مهديهم من اخلطبة، فأعاده عبد الواحد املذكور، وقمع العرب، إال أنه ختلى للذاته ملا استق

  .للرشيد عبد الواحد املذكور بإفريقية، وال باملغرب األوسط
وملا مات الرشيد عبد الواحد املذكور، ملك بعده أخوه علي بن إدريس، وتلقب باملعتضد أمري املؤمنني، وكان أسود 

عبد الواحد املذكور، اللون، وكان مدحوضاً يف حياة والده، وسجنه يف بعض األوقات، وقدم عليه أخاه الصغري 
واستمر املعتضد علي بن إدريس املذكور حىت قتل وهو حماصر قلعة بالقرب من تلمسان، يف صفر من سنة ست 

  .وأربعني وستمائة
مث ملك بعد املعتضد األسود املذكور، أبو حفص عمر بن أيب إبراهيم بن يوسف، يف شهر ربيع اآلخر من سنة ست 

رتضي، ويف احلادي والعشرين من احملرم سنة مخس وستني وستمائة، دخل الواثق أبو وأربعني وستمائة، وتلقب بامل
العال إدريس املعروف بأيب دبوس مراكش، وهرب املرتضي إىل أزمور من نواحي مراكش فقبض عليه عامله هبا، 

سنة مخس وستني وبعث إىل الواثق بذلك، فأمره الواثق بقتله، فقتله يف العشر األخري من شهر ربيع اآلخر من 
وأقام الواثق أبو دبوس ثالث سنني وقتل يف احلروب . وستمائة، مبوضع يقال له كتامة، بعده عن مراكش ثالثة أيام

اليت كانت بينه وبني بين مرين ملوك تلمسان، وانقرضت دولة بين عبد املؤمن، وكان قتل الواثق أيب دبوس املذكور 
وضع بينه وبني مراكش مسرية ثالثة أيام يف جهتها الشمالية، واستوىل بنو مرين يف احملرم سنة مثان وستني وستمائة مب

على ملكهم، وقد حصل االختالف يف نسب أيب دبوس فإين وجدت يف بعض الكتب املؤلفة يف هذا الفن، أن أبا 
اهللا بن يعقوب دبوس، هو ابن إدريس املأمون، مث وجدت نسبه يف وفيات األعيان أنه هو نفسه امسه إدريس بن عبد 

  .بن يوسف بن عبد املؤمن على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل

مث دخلت سنة مخس وعشرين وستمائة يف هذه السنة أرسل امللك الكامل صاحب مصر، يطلب من ابن أخيه امللك 
ه، فسار الناصر داود ابن امللك املعظم صاحب دمشق، حصن الشوبك، فلم يعطه امللك الناصر ذلك، وال أجابه إلي

امللك الكامل من مصر يف هذه السنة يف رمضان إىل الشام، ونزل على تل العجول بظاهر غزة، ووىل على نابلس 
والقدس وغريمها من بالد ابن أخيه امللك الناصر داود املذكور، صاحب دمشق حينئذ، وكان صحبة امللك الكامل 



اة، وهو موعود من امللك الكامل أنه ينتزع محاة من أخيه امللك املظفر حممود ابن السلطان امللك املنصور صاحب مح
الناصر قليج أرسالن ابن امللك املنصور، ويسلمها إليه، وملا قصد امللك الكامل انتزاع بالد امللك الناصر ابن املعظم 

ألشرف صاحب دمشق، استنجد الناصر داود بعمه امللك األشرف، وأرسل إليه وهو ببالده الشرقية، فقدم امللك ا
كنت إذ ذاك : إىل دمشق ودخل هو والناصر داود إىل قلعة دمشق راكبني، قال القاضي مجال الدين بن واصل

حاضراً بدمشق، ورأيت امللك األشرف راكباً مع ابن أخيه، وعلى رأس امللك األشرف شاش علم كبري، ووسطه 
ضان من هذه السنة، ووصل إىل خدمته مشدود مبنديل، وكان وصول األشرف إىل دمشق يف العشر األخري من رم

بدمشق امللك اجملاهد شركوه، فإنه كان من املنتمني إىل امللك األشرف، مث وقع االتفاق أن يسري الناصر داود 
وشريكوه مع امللك األشرف إىل نابلس، فيقيم الناصر داود بنابلس، ويتوجه امللك األشرف إىل أخيه الكامل إىل 

هما الناصر داود، ففعلوا ذلك، وملا وصل امللك األشرف إىل أخيه الكامل، وقع اتفاقهما يف غزة شافعاً يف ابن أخي
الباطن على أخذ دمشق من ابن أخيهما الناصر داود، وتعويضه عنها حبران والرها والرقة من بالد امللك األشرف، 

د دمشق، يكون للملك الكامل، وأن تستقر دمشق للملك األشرف، ويكون له إىل عقبة أفيق وما عدا ذلك من بال
وأن ينتزع محاة من امللك الناصر قليج أرسالن، ويعطي امللك املظفر حممود ابن امللك املنصور، وأن ينتزع سلمية 

من املظفر حممود، وكانت إقطاعه، ملا كان مقيماً مبصر عند امللك الكامل، ويعطي لشريكوه صاحب محص، 
  .امل بظاهر غزة، وقد اتفقا على ذلكوخرجت السنة واألشرف عند أخيه الك

  ذكر غري ذلك

ويف هذه السنة عاود التتر إىل قصد البالد اليت بيد جالل الدين بن خوارزم شاه، وجرت بينه وبينهم حروب كثرية، 
  .كان يف أكثرها الظفر للتتر

بن الشيخ يستدعيه إىل قصد وفيها قدم اإلمرباطور إىل عكا جبموعه، وكان امللك الكامل قد أرسل إليه فخر الدين ا
الشام، بسبب أخيه املعظم، فوصل اإلمرباطور وقد مات املعظم، فنشب به امللك الكامل، وملا وصل اإلمرباطور 

استوىل على صيدا، وكانت مناصفة بني املسلمني والفرنج، وسورها خراب، فعمر الفرنج سورها واستولوا عليها، 
جزيرة صقلية، . وكان صاحب. وإمنا اسم اإلمرباطور املذكور، فرديك. لفرجنيةملك األمراء با: واإلمرباطور معناه

لقد رأيت تلك البالد ملا توجهت : قال القاضي مجال الدين بن واصل. ومن الرب الطويل بالد أنبولية واألنربدية
اطور من بني ملوك وكان اإلمرب: قال. رسوالً من امللك الظاهر بيربس الصاحلي إىل اإلمرباطور ملك تلك البالد

الفرنج فاضالً، حمباً للحكمة واملنطق والطب، مائالً إىل املسلمني، ألن منشأه جبزيرة صقلية، وغالب أهلها مسلمون، 
  .وترددت الرسل بني امللك الكامل وبني اإلمرباطور إىل أن خرجت هذه السنة

ذكور بالد خالط، وهنب القرى وقتل وخرب ويف هذه السنة بعد فراغ جالل الدين من التتر، قصد جالل الدين امل
  .البالد وفعل األفعال القبيحة

  .وفيها خاف غياث الدين تيزشاه من أخيه جالل الدين ففارقه واستجار باإلمساعيلية

مث دخلت سنة ست وعشرين وستمائة وملا جرى بني السلطان امللك الكامل وبني أخيه امللك األشرف االتفاق على 
اصر داود، بلغ الناصر داود ذلك، وهو بنابلس، فرحل إىل دمشق، وكان قد حلقه بالغور عمه نزع دمشق من الن

امللك األشرف، وعرفه ما أمر به عمه امللك الكامل، وأنه ال ميكنه اخلروج عن مرسومه، فلم يلتفت الناصر داود 
تغل مبراسلة اإلمرباطور، وملا إىل ذلك وسار إىل دمشق، وسار األشرف يف إثره وحصره بدمشق، وامللك الكامل مش



طال األمر ومل جيد امللك الكامل بداً من املهادنة، أجاب اإلمرباطور إىل تسليم القدس إليه، على أن تستمر أسواره 
خراباً وال يعمرها الفرنج، وال يتعرضوا إىل قبة الصخرة، وال إىل اجلامع األقصى، ويكون احلكم يف الرساتيق إىل 

ويكون هلم من القرايا ما هو على الطريق من عكا إىل القدس، ووقع االتفاق على ذلك، وحتالفا وايل املسلمني، 
عليه، وتسلم اإلمرباطور القدس يف هذه السنة يف ربيع اآلخر على هذه القاعدة اليت ذكرناها، وكان ذلك، وامللك 

صر داود يف التشنيع على عمه بذلك، الناصر حمصور بدمشق، وعمه األشرف حماصره بأمر امللك الكامل، فأخذ النا
وكان بدمشق الشيخ مشس الدين يوسف سبط أيب الفرج ابن اجلوزي، وكان واعظاً وله قبول عند الناس، فأمره 
الناصر داود بعمل جملس وعظ، يذكر فيه فضائل بيت املقدس، وما حل باملسلمني من تسليمه إىل الفرنج، ففعل 

  :مجلة ما أنشد قصيدة تائية ضمنها بيت دعبل اخلزاعي وهوذلك، وكان جملساً عظيماً، ومن 
  ومنزل وحي مقفر العرصات... مدارس آيات خلت من تالوة 
  .فارتفع بكاء الناس وضجيجهم

ذكر انتزاع دمشق وملا عقد امللك الكامل اهلدنة مع اإلمرباطور، وخال سره من جهة الفرنج، سار إىل دمشق، 
من هذه السنة، واشتد احلصار على دمشق، ووصل إىل امللك الكامل رسول امللك ووصل إليها يف مجادى األوىل 

العزيز صاحب حلب، وخطب بنت امللك الكامل، فزوجه بنته فاطمة خاتون، اليت هي من الست السوداء أم ولده 
لكرك والبلقاء أيب بكر العادل ابن امللك الكامل، مث استوىل امللك الكامل على دمشق، وعوض الناصر داود عنها با

والصلت واألغوار والشوبك، وأخذ امللك الكامل لنفسه البالد الشرقية اليت كانت عينت للناصر، وهي حران 
والرها وغريمها، اليت كانت بيد امللك األشرف، مث نزل الناصر داود عن الشوبك، وسأل عمه الكامل يف قبوهلا 

  .من األشرف البالد الشرقية املذكورةفقبلها، وتسلم دمشق امللك األشرف، وتسلم الكامل 
  ذكر وفاة امللك املسعود

  :صاحب اليمن ابن امللك الكامل ابن امللك العادل بن أيوب

وكان قد مرض باليمن، فكره املقام هبا . يف هذه السنة تويف امللك املسعود يوسف، امللقب أطسز، املعروف باقسيس
ه كما تقدم ذكره، فتويف مبكة ودفن باملعلى، وعمره ست وعشرون وعزم على مفارقة اليمن، وسار إىل مكة وهي ل

سنة، وكانت مدة ملكه اليمن أربع عشرة سنة، وكان امللك املسعود ملا سار من اليمن، قد استخلف على اليمن 
كامل، علي بن رسلول، وسنذكر بقية أخباره إن شاء اهللا تعاىل، ووصل اخلرب بوفاة امللك املسعود إىل أبيه امللك ال

وهو على حصار دمشق، فجلس للعزاء، وخلف امللك املسعود ولداً صغرياً امسه أيضاً يوسف، وبقي يوسف املذكور 
حىت مات يف سلطنة عمه امللك الصاحل أيوب صاحب مصر، وخلف يوسف ولداً صغرياً امسه موسى، ولقب امللك 

عظم ابن امللك الصاحل أيوب ابن امللك الكامل، على األشرف وهو الذي أقامه الترك يف مملكة مصر بعد قتل امللك امل
  .ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل

  ذكر القبض على احلاجب علي
  :نائب امللك األشرف خبالط وقتله

ويف هذه السنة أرسل امللك األشرف مملوكه عز الدين أيبك األشريف، وهو أكرب أمري عنده إىل خالط، فقبض على 
سه، مث قتله، وكان حسام الدين علي احلاجب املذكور، من أهل املوصل، وخدم امللك احلاجب علي املوصلي وحب

األشرف، فجعله نائبه خبالط، فأحسن إىل الرعية وحفظ البلد، واستوىل على عدة بالد من أذربيجان، مثل نقجوان 



يطلع عليه الناس، وأطلع وغريها، على ما تقدم ذكره، فقبض عليه امللك األشرف وقتله، قيل أن ذلك لذنب منه، مل 
عليه امللك الكامل وامللك األشرف، وهذا احلاجب حسام الدين املذكور، كان كثري اخلري واملعروف، بىن اخلان 

الذي بني حران ونصيبني وبىن اخلان الذي بني محص ودمشق وهو اخلان املعروف خبان بريح العطش، وهرب مملوك 
أستاذه، وحلق جبالل الدين، فلما ملك جالل الدين خالط على ما سنذكره،  حلسام الدين احلاجب املذكور، ملا قتل

  .قبض على أيبك املذكور وسلمه إىل املذكور فقتله وأخذ بثأر أستاذه
  االستيالء على محاة

  :ذكر استيالء امللك املظفر حممود ابن امللك املنصور حممد على محاة

ألشرف، سار من دمشق، ونزل على جممع املروج، مث نزل سلمية، وملا سلم امللك الكامل دمشق إىل أخيه امللك ا
وأرسل عسكراً نازلوا محاة وهبا صاحبها امللك الناصر قليج أرسالن، وكان فيه جنب، ولو عصى حبماة وطلب عنها 
ل عوضاً كثرياً ألجابه امللك الكامل إليه، ولكنه خاف، وكان يف العسكر الذين نازلوه شريكوه صاحب محص، فأرس

الناصر صاحب محاة يقول لشريكوه، إين أريد أن أخرج إليك بالليل لتحضرين عند السلطان امللك الكامل، وخرج 
امللك الناصر قليج أرسالن ابن امللك املنصور حممد ابن امللك املظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب املذكور 

أخذه شريكوه ومضى به إىل امللك الكامل وهو نازل على إىل شريكوه، يف العشر األخري من رمضان هذه السنة، و
سلمية، فحني رأى امللك الكامل قليج أرسالن املذكور شتمه وأمر باعتقاله، وأن يتقدم إىل نوابه حبماة بتسليمها إىل 

كامل، امللك الكامل، فأرسل الناصر قليج أرسالن عالمته إىل نوابه حبماة أن يسلموها إىل عسكر السلطان امللك ال
فامتنع من ذلك الطواشيان بشر ومرشد املنصوريان، وكان بقلعة محاة أخ للملك الناصر يلقب امللك املعز ابن امللك 

ال نسلم محاة لغري أحد من أوالد تقي الدين، فأرسل : املنصور صاحب محاة، فملكوه محاة وقالوا للملك الكامل
ك املنصور صاحب محاة، اتفق مع غلمان أيبك وتسلم محاة، وكان امللك الكامل يقول للملك املظفر حممود ابن املل

امللك املظفر نازالً على محاة من مجلة العسكر الكاملي، فراسل امللك املظفر احلكام محاة، فحلفوا له وواعدوا امللك 
لة اليت املظفر أن حيضر جبماعته خاصة وقت السحر إىل باب النصر ليفتحوه له، فحضر امللك املظفر سحر اللي

عينوها، ففتحوا له باب النصر، ودخل امللك املظفر ومضى إىل دار الوزير املعروفة بدار األكرم داخل باب املغار، 
وهي اآلن مدرسة تعرف باخلاتونية، وقفتها عميت مؤنسة خاتون بنت امللك املظفر املذكور، وحضر أهل محاة وهنوا 

األخري من رمضان من هذه السنة، وكان مدة ملك امللك الناصر  امللك املظفر مبلك محاة، وكان ذلك يف العشر
قليج أرسالن محاة تسع سنني إال حنو شهرين، وأقام امللك املظفر يف دار األكرم يومني وصعد يف اليوم الثالث إىل 

ين سنة، القلعة، وتسلمها، وجاء عيد الفطر من هذه السنة وامللك املظفر مالك محاة، وعمره يومئذ حنو سبع وعشر
وكان أخوه امللك الناصر قليج أرسالن أصغر منه بسنة، وملا ملك امللك . ألن مولده سنة تسع وتسعني ومخسمائة

املظفر محاة، فوض تدبري أمورها، صغريها وكبريها، إىل األمري سيف الدين علي اهلدباين، وكان سيف الدين علي بن 
عمه حسام الدين ابن أيب علي الذي كان نائب امللك املظفر  أيب علي املذكور، قد خدم امللك املظفر بعد ابن

  .بسلمية، ملا سلمت إليه، وهو مبصر عند امللك الكامل

مث حصل بني امللك املظفر وبني حسام الدين بن أيب علي وحشة، ففارقه حسام الدين املذكور واتصل خبدمة امللك 
وصار أستاذ داره، وخدم ابن عمه سيف الدين علي الصاحل جنم الدين أيوب ابن امللك الكامل، وحظي عنده 



أشتهي أن أراك صاحب محاة، وأكون بعني واحدة، فأصيبت عني سيف الدين : املذكور امللك املظفر، وكان يقول له
علي على حصار محاة، ملا نازهلا عسكر امللك الكامل، وبقي بفرد عني، فحظي عند امللك املظفر لذلك، ولكفاية 

وملا استقر امللك املظفر يف ملك محاة، انتزع امللك الكامل سلمية منه، وسلمها . ذكور، وحسن تدبريهسيف الدين امل
إىل شريكوه صاحب محص، على ما كان وقع عليه االتفاق من قبل ذلك، مث إن امللك الكامل رسم للملك املظفر أن 

وسلم قلعة بارين إىل أخيه امللك الناصر، ومل يبق يعطي أخاه امللك الناصر قليج أرسالن بارين بكماهلا، فامتثل لذلك 
بيد امللك املظفر غري محاة واملعرة، وكان حبماة تقدير أربعمائة ألف درهم للملك الناصر، وكان قد رسم امللك 

الكامل للملك املظفر أن يعطي املال املذكور أخاه امللك الناصر، فماطل املظفر يف ذلك، ومل حيصل للملك الناصر 
ذلك شيء، وملا استقر امللك املظفر حبماة مدحه الشيخ شرف الدين عبد العزيز حممد بن عبد احملسن األنصاري من 

  :الدمشقي بقصيدة، من مجلتها
  وحل بك الراجي فحطت رواحله... تناهى إليك امللك واشتد كاهله 
  وملا حللت الشام روض ما حله... ترحلت عن مصر فأحمل ربعها 

  بصولته حتمى كليب ووائله... ى أنت غابه وعزت محاة يف مح
  خييب مرجيه وحيرم سائله... وقد طال ما ظلت بتدبري أهوج 

وملا استقر امللك املظفر يف ملك محاة، رحل امللك الكامل عن سلمية إىل البالد الشرقية اليت أخذها من أخيه امللك 
ظفر من محاة وحلق امللك الكامل، وهو بالشرق، األشرف عوضاً عن دمشق، فنظر يف مصاحلها، مث سافر امللك امل

عقد له امللك الكامل العقد هناك على ابنته غازية خاتون بنت امللك الكامل، وهي شقيقة امللك املسعود صاحب 
اليمن، وهي والدة امللك املنصور صاحب محاة، وأخيه امللك األفضل نور الدين علي، ابين امللك املظفر حممود، مث 

املظفر إىل محاة وقد قضيت أمانيه مبلك محاة، ووصلته خباله امللك الكامل، كان يتمىن ذلك ملا كان بالديار  عاد امللك
املصرية، وكان يصحبه وهو مبصر رجل من أهلها يقال له الزكي القومصي، فاتفق ومها مبصر، وقد جرى ذكر ملك 

  :زكي القومصيامللك املظفر محاة وزواجه بنت خاله امللك الكامل، فأنشده ال
  هتوى كأنكما روحان يف بدن... مىت أراك كما أهوى وأنت ومن 

  هنيت بامللك واألحباب والوطن... هناك أنشد واألقدار مصغية 
إن صار ذلك يا زكي أعطيتك ألف دينار مصرية، فلما ملك امللك املظفر محاة أعطى الزكي : فقال له امللك املظفر

لكامل من تقرير أمر البالد الشرقية وهي حران وما معها من البالد، مثل رأس عني ما وعده به، وملا فرغ امللك ا
  .والرها وغري ذلك، عاد إىل الديار املصرية

ويف هذه السنة أرسل امللك األشرف أخاه صاحب بصرى، امللك الصاحل إمساعيل ابن امللك العادل، بعسكر، فنازل 
  .بن فرخشاه بن شاهنشاه ابن أيوب، واستمر احلصار عليه بعلبك وهبا صاحبها امللك األجمد هبرام شاه

وفيها سار جالل الدين ملك اخلوارزمية وحاصر خالط، وهبا أيبك نائب امللك األشرف، إىل أن خرجت هذه 
  .السنة

  .مث دخلت سنة سبع وعشرين وستمائة
وكان ملا سلم إليه امللك  ذكر عمارة مشيميش يف هذه، السنة شرع صاحب محص شريكوه يف عمارة قلعة مشيميش،

الكامل سلمية، قد استأذنه يف عمارة تل مشيميش قلعة، فأذن له بذلك، وملا أراد شريكوه عمارته، أراد امللك املظفر 
  .صاحب محاة منعه من ذلك، مث مل ميكنه ذلك لكونه بأمر امللك الكامل



ألجمد هبرام شاه لن فرخشاه بن شاهنشاه بن ذكر استيالء امللك األشرف على بعلبك ويف هذه السنة سلم امللك ا
أيوب بعلبك، إىل امللك األشرف، أطول احلصار عليه، وعوضه امللك األشرف عنها الزبداين وقصري دمشق، الذي 
هو مشاليها، ومواضع أخر، وتوجه امللك األجمد وأقام بداره اليت داخل باب النصر بدمشق، املعروفة بدار السعادة، 

  .ا النوابوهي اليت ينزهل
  ذكر مقتل امللك األجمد

ملا أخذت منه بعلبك ونزل بداره املذكورة، كان قد حبس بعض مماليكه يف مرقد عنده بالدار، وجلس امللك األجمد 
قدام باب املرقد يلعب بالنرد، ففتح اململوك املذكور الباب ومعه سيف، وضرب به أستاذه امللك األجمد فقتله، مث 

طح الدار وألقى نفسه إىل وسطها فمات، ودفن امللك األجمد مبدرسة والده اليت على الشرف، طلع اململوك إىل س
الناصر صالح الدين ملكه بعلبك، سنة " وكانت مدة ملكه بعلبك تسعاً وأبعني سنة، ألن عم أبيه السلطان امللك 

سون سنة إال سنة، وكان امللك مثان وسبعني ومخسمائة، ملا مات أبوه فرخشاه، وانتزعت منه هذه السنة، فذلك مخ
  .األجمد أشعر بين أيوب، وشعره مشهور

ذكر ملك جالل الدين خالط يف هذه السنة، ملا طال حصار جالل الدين على خالط، واشتد مضايقتها، هجمها 
ا، وهو بالسيف، وفعل يف أهلها ما يفعلونه التتر من القتل واالسترقاق والنهب، مث قبض على نائب امللك األشرف هب

  .مملوكه أيبك، وسلمه إىل مملوك حسام الدين احلاجب، علي املوصلي، فقتله وأخذ بثأر أستاذه
ذكر كسرة جالل الدين من امللك األشرف وملا جرى من جالل الدين ما جرى، من أخذ خالط، اتفق صاحب 

مع امللك األشرف عساكر الروم كيقباذ بن كيخسرو ابن قليج أرسالن، وامللك األشرف ابن امللك العادل، فج
الشام وسار إىل سيواس، واجتمع فيها مبلك بالد الروم عالء الدين كيقباذ املذكور، وسار إىل جهة خالط، والتقى 
الفريقان يف التاسع والعشرين من رمضان من هذه السنة، فوىل اخلوارزميون وجالل الدين منهزمني، وهلك غالب 

كانت يف طريقهم، وضعف جالل الدين بعدها، وقويت عليه التتر، وارجتع  عسكره قتالً وتردياً من رؤوس جبال
امللك األشرف خالط وهي خراب يباب، مث وقعت املراسلة بني امللك األشرف وكيقباذ وجالل الدين وتصاحلوا، 

  .وحتالفوا على ما بأيديهم، وأن ال يتعرض أحد منهم إىل ما بيد اآلخر
ظفر غازي ابن امللك العادل على أرزن من ديار بكر، وهي غري أرزن الروم، وكان ويف هذه السنة استوىل امللك امل

صاحب أرزن ديار بكر يقال له حسام الدين، من بيت قدمي يف امللك، فأخذها منه امللك املظفر غازي املذكور، 
 تزل بأيديهم من وعوضه عن أرزن مبدينة حاين، وهذا حسام الدين من بيت كبري يقال هلم بيت األحدب، وأرزن مل

  .أيام السلطان ملك شاه السلجوقي إىل اآلن، فسبحان من ال يزول ملكه
وفيها مجعت الفرنج من حصن األكراد وقصدوا محاة، فخرج إليهم امللك املظفر حممود ابن امللك املنصور صاحب 

دخل امللك املظفر حممود محاة محاة، والتقاهم عند قرية بني محاة وبارين يقال هلا أفيون، وكسرهم كسرة عظيمة، و
  .مؤيداً منصوراً

وفيهما ولد امللك الناصر يوسف ابن امللك العزيز صاحب حلب، مث دخلت سنة مثان وعشرين وستمائة، والسلطان 
امللك الكامل بديار مصر، وأخوه امللك األشرف بدمشق يف مالذه، وقد ختلى عن البالد الشرقية، فإن حران وما 

ه امللك الكامل، وخالط صارت خرابا يباباً، ومل يكن للملك األشرف ابن ذكر، فاقتنع بدمشق معها صارت ألخي
  .واشتغل باللهو واملالذ

  .وفيها سار امللك األشرف من دمشق إىل عند أخيه امللك الكامل وأقام عنده بالديار املصرية متنزهاً



بالد اإلسالم، وسفكوا وخربوا مثلما تقدم ذكره،  ذكر قصد التتر بالد اإلسالم ويف هذه السنة عاودت التتر قصد
وكان قد ضعف جالل الدين لقبح سريته وسوء تدبريه، ومل يترك له صديقاً من ملوك األطراف، وعادى اجلميع، 

وانضاف إىل ذلك أن عسكره اختلف عليه ملا حصل جلالل الدين من فساد عقله، وسببه أنه كان له مملوك حيبه حمبة 
ق موت ذلك اململوك، فحزن عليه حزناً شديداً مل يسمع مبثله، وأمر أهل توريز باخلروج والنواح شديدة، واتف

واللطم عليه، مث أنه مل يدفنه، وبقي يستصحب ذلك اململوك امليت معه حيث سار وهو يلطم ويبكي، وكان إذا قدم 
ميت، فكانوا حيملون إليه الطعام ويقولون أنه  إليه الطعام يرسل منه إىل اململوك امليت، وال يتجاسر أحد أن يتفوه أنه

إين اآلن أصلح مما كنت، فأنف أمراؤه من ذلك، وخرج بعضهم عن طاعته، فضعف أمر : يقبل األرض وهو يقول
جالل الدين لذلك، ولكسرته من امللك األشرف، فتمكنت التتر من البالد واستولوا على مراغة، وهو استيالؤهم 

  .الثاين
  ل الدينذكر قتل جال

وملا متكن التتر من بالد أذربيجان، سار جالل الدين يريد ديار بكر، ليسري إىل اخلليفة ويلتجئ إليه ويعتضد مبلوك 
األطراف على التتر، وخيوفهم عاقبة أمرهم، فنزل بالقرب من آمد، فلم يشعر إال والتتر قد كبسوه ليالً وخالطوا 

وملا قتل متكنت التتر من البالد وساقوا حىت . حه إن شاء اهللا تعاىلخميسه، فهرب جالل الدين وقتل على ما نشر
وصلوا يف هذه السنة إىل الفرات، واضطرب الشام بسبب وصوهلم إىل الفرات، مث شنوا الغارات يف ديار بكر 

  .واجلزيرة، وفعلوا من القتل والتخريب مثلما تقدم
النسوي املنشئ املقدم الذكر، يف سنة ست عشرة وستمائة ومن تاريخ ظهور التتر تصنيف كاتب إنشاء جالل الدين 

ما اخترناه وأثبتناه من أخبار خوارزم شاه حممد وابنه جالل الدين، ملالزمة النسوي املذكور جالل الدين يف مجيع 
ين سفراته وغزواته، إىل أن كبس التتر جالل الدين واملنشئ املذكور، كان معه، فلذلك كان أخرب بأحوال جالل الد

إن خوارزم شاه حممد بن تكش، عظم شأنه واتسع ملكه، وكان له : قال حممد املنشئ املذكور. ووالده من غريه
أربعة أوالد، قسم البالد بينهم، أكربهم جالل الدين منكربين، وفوض إليه ملك غزنة، وباميان، والغور، وبست، 

راسان، ومازندران، إىل ولده قطب الدين زالغ شاه، وفوض خوارزم، وخ. وتكاباد، وزميزداور، وما يليها من اهلند
وجعله ويل عهده، مث يف آخر وقت عزله عن والية العهد، وفوضها إىل جالل الدين منكربين وفوض كرمان، 

وفوض العراق إىل ولده ركن الدين غورشاه . وكبش، ومكران، إىل ولده غياث الدين تبز شاه، وقد تقدمت أخباره
والده خلقاً وخلقاً، وقتل املذكور التتر بعد موت أبيه، وضرب لكل واحد منهم النوب اخلمس حيىي، وكان أحسن أ

يف أوقات الصلوات، على عادة امللوك السلجوقية، وانفرد أبوهم خوارزم شاه حممد بنوبة ذي القرنني، وأهنا تضرب 
رصعت بأنواع اجلوهر، وكذا  وقيت طلوع الشمس وغروهبا، وكانت دبادبه سبعاً وعشرين دبدبة من الذهب، قد

باقي اآلالت النوبتية، وجعل سبعة وعشرين ملكاً يضربوهنا يف أول يوم قرعت، وكانوا من أكابر امللوك، أوالد 
طغريل بن أرسالن السلجوقي، وأوالد غياث الدين صاحب الغور، وامللك عالء الدين صاحب : السالطني، منهم

وولده امللك األعظم صاحب ترمذ، وامللك سنجر صاحب خبارا،  باميان، وامللك تاج الدين صاحب بلخ،
وأشباههم، وكانت أم خوارزم شاه حممد تركان خاتون، من قبيلة بباووت، وهي فرع من فروع ميسك، وكانت 
بنت ملك من ملوكهم، تزوج هبا تكش بن أرسالن بن أطسز بن حممد بن أنوشتكني غرشه، فلما صار امللك إىل 

تكش، قدم إىل والدته تركان خاتون قبائل ميسك من الترك، فعظم شأن ابنها السلطان حممد هبم، ولده حممد بن 
وحتكمت أيضاً بسببهم، تركان خاتون يف امللك، فلم ميلك ابنها إقليماً إال وأفرد خلاصها منه ناحية جليلة، وكانت 



لقتل، وعظم شأهنا حبيث أنه إذا ورد ذات مهابة ورأي، وكانت تنتصف للمظلوم من الظامل، وكانت جسورة على ا
توقيعان عنها وعن السلطان ابنها ينظر إىل تارخيهما، فيعمل باألخري منهما، وكان طغر توقيعهما عصمة الدنيا 

  .والدين، آلغ تركان، ملكة نساء العاملني، وعالمتها اعتصمت باهللا وحده، وكانت تكتبها بقلم غليظ، وجتود الكتابة

مث إن خوارزم شاه حممد، ملا هرب من التتر مبا وراء النهر وعرب جيحون، مث سار إىل خراسان : كورقال املؤلف املذ
والتتر تتبعه، مث هرب من خراسان ووصل إىل عراق العجم، ونزل عند بسطام، أحضر عشرة صناديق، مث قال إهنا 

ن اجلواهر ما يساوي خراج األرض إن فيهما م: كلها جواهر ال تعلم قيمتها، مث أشار إىل صندوقني منها وقال
جبملتها، مث أمر حبملها إىل قلعة أزدهن، وهي من أحصن قالع األرض، وأخذ خط النائب هبا بوصول الصناديق 

املذكورة خمتومة، فلما استوىل جنكزخان على تلك البالد، محلت إليه الصناديق املذكورة خبتومها، مث إن التتر 
، فهرب وركب يف املركب وحلقه التتر ورموه بالنشاب، وجنا السلطان منهم، وقد أدركوا السلطان حممد املذكور

ووصل إىل جزيرة يف البحر وأقام هبا فريداً طريداً، ال ميلك طارفاً وال تليداً، : حصل له مرض ذات اجلنب، قال
أشتهي أن : بعض األيامواملرض يزداد، وكان يف أهل مازدران أناس يتقربون إليه باملأكول وما يشتهيه، فقال يف 

يكون عندي فرس يرعى حول خيميت، وقد ضربت له خيمة صغرية، فأهدي إليه فرس أصفر، وكان للسلطان حممد 
املذكور ثالثون ألف جشار من اخليل، وكان إذا أهدى إليه أحد شيئاً وهو على تلك احلالة يف اجلزيرة من مأكول 

ده من يكتب التواقيع، فيتوىل ذلك الرجل كتابة توقيعه بنفسه، وغريه، يطلق لذلك الشخص شيئاً، ومل يكن عن
وكان يعطي مثل السكني واملنديل عالمة بإطالق البالد واألموال، فلما توىل ابنه جالل الدين، أمضى مجيع ما أطلقه 

س الدين حممود والده بالتواقيع والعالئم، مث أدركت السلطان حممد املنية وهو باجلزيرة على تلك احلالة، فغسله مش
بن بالغ اجلاويش، ومقرب الدين، مقدم الفراشني، ومل يكن عنده ما يكفن به فكفن بقميصه ودفن باجلزيرة يف سنة 

. سبع عشرة وستمائة، بعد أن كان بابه، مزدحم ملوك األرض وعظمائها يشتدون جبنابه، ويتفاخرون بلثم ترابه
اشيته، فصار طشتداره، وركبداره وسلحداره، وجنداره، وغريهم من ورقى إىل درجة امللوكية مجاعة من مماليكه وح

أرباب الوظائف، كلهم ملوكاً، وكان يف أعالمهم عالمات سود يعرفون هبا، فعالمة الدوادار الدواه، والسلحدار 
، وكان القوس، وعالمة الطشتدار املسينة، واحلمدار النفجة، وعالمة أمرياخور النعل، وعالمة اجلاويشية قبة ذهب

ميد السماط بني يديه، ويأكل الناس، ويرفع من الطعام الذي يف صدر السماط إىل بني يدي األكابر إذا قعدوا على 
السماط لألكل، وكانت الزبادي كلها ذهبية وفضية، وكان السلطان حممد املذكور خيتص بأمور ال يشاركه فيها 

اللكح، وهي أنبوبة تتخذ من الذهب األمحر بني أذين مركوب  اجملتر منشوراً على رأسه إذا ركب، ومنها. أحد منها
السلطان، خيرج منها املعرفة، وتشد إىل طرف اللجام، ومنها األعالم السود والسروج السود، والنفج السود، 

حممولة على أكتاف اجلمدارية، وال حتمل لغريه على الكتف، ومنها ن جنايبه كانت جتر قدامه، وجنايب غريه من 
لوك كانت جتر وراءهم، ومنها أن أذناب خيله تلف من أوساطها مقدار شربين، ومنها اجللوس بني يديه على امل

مث سار جالل الدين بعد موت أبيه السلطان حممد من اجلزيرة إىل : قال املؤلف املذكور. الركبتني ملن يريد خماطبته
  .من القتال ما تقدم ذكره خوارزم، مث هرب من التتر وحلق بغزنة وجرى بينه وبني التتر

وسار إليه جنكزخان فهرب جالل الدين من غزنة إىل اهلند فلحقه جنكزخان على ماء السند، وتصاففا صبيحة يوم 
األربعاء لثمان خلون من شوال، سنة مثان عشرة وستمائة، وكانت الكرة أوالً على جنكزخان، مث عادت على 

ل الدين منهزماً وأسر ولد جالل الدين وهو ابن سبع أو مثان سنني، وقتل جالل الدين وحال بينهما الليل ووىل جال



وملا عاد جالل الدين إىل حافة ماء السند كسرياً، رأى والدته وأم ولده ومجاعة من حرمه . بني يدي جنكزخان صرباً
  .در املصائب والرزايايصحن باهللا عليك اقتلنا أو خلصنا من األسر، فأمر هبن فغرقن، وهذه من عجايب الباليا ونوا

مث اقتحم جالل الدين وعسكره ذلك النهر العظيم، فنجا منهم إىل ذلك الرب تقدير أربعة آالف رجل حفاة عراة، 
ورمى املوج جالل الدين مع ثالثة عن خواصه إىل موضع بعيد، وفقده أصحابه ثالثة أيام، وبقي أصحابه لفقده 

اتصل هبم جالل الدين فاعتدوا مبقدمه عيداً، وظنوا أهنم انشواً خلفاً جديداً، حائرين، ويف تيه الفكر، سائرين إىل أن 
مث جرى بني جالل الدين وبني أهل تلك البالد وقائع انتصر فيها جالل الدين، ووصل إىل هلاوور من اهلند، وملا عزم 

بالد اهلند، واستناب معه جالل الدين على العود إىل جهة العراق، استناب هبلوان أزبك على ما كان ميلكه من 
حسن قراق، ولقبه وفاء ملك، ويف سنة سبع وعشرين وستمائة، طرد وفاء ملك هبلوان أزبك، واستوىل وفاء ملك 

  .على ما كان يليه البهلوان من بالد اهلند
مث إن جالل الدين عاد من اهلند ووصل إىل كرمان يف سنة إحدى وعشرين وستمائة، وقاسى هو وعسكره يف 

اري القاطعة بني كرمان واهلند شدائد، ووصل معه أربعة آالف رجل، بعضهم ركاب أبقار وبعضهم ركاب الرب
محري، مث سار جالل الدين إىل خورستان واستوىل عليها، مث استوىل على أذربيجان، مث استوىل على كنجة وسائر بالد 

فنه هبا، وملا استوىل التتر على القلعة املذكورة آران، مث إن جالل الدين نقل أباه من اجلزيرة إىل قلعة أزدهن ود
نبشوه وأحرقوه، وهذا كان فملهم يف، كل ملك عرفوا قربه، فإهنم نبشوا حممود بن سبكتكني من غزنة وأحرقوا 

عظامه، مث ذكر ما تقدمت اإلشارة إليه من استيالء جالل الدين على خالط وغري ذلك، مث ذكر له على جسر 
يستنجد امللك األشرف ابن امللك العادل فلم ينجده، وعزم جالل الدين على املسري إىل  قريب آمد وإرساله

أصفهان، مث انثىن عزمه عنه وبات مبنزله، وشرب تلك الليلة فسكر سكراً مخاره دوار الرأس، وتقطع األنفاس، 
  .وأحاط التتر به وبعسكره مصبحني

  وصبحهم وبسطهم تراب... فساهم وبسطهم حرير 
  كمن يف كفه منهم خضاب...  كفه منهم قناة ومن يف

وأحاطت أطالب التتر خبركاة جالل الدين وهو نائم سكران، فحمل بعض عسكره وهو أرخان، وكشف التتر عن 
اخلركاة، ودخل بعض اخلواص وأخذ بيد جالل الدين وأخرجه وعليه طاقية بيضاء، فأركبه الفرس وساق أرخان مع 

فقال جالل الدين ألرخان انفرد عين حبيث تشتغل التتر يتبع سوادك، وكان ذلك خطأ جالل الدين وتبعه التتر، 
منه، فإن أرخان تبعه مجاعة من العسكر وصاروا تقدير أربعة آالف فارس، وقصد أصفهان واستوىل عليها مدة، وملا 

إىل قرية من قرى انفرد جالل الدين عن أرخان ساق إىل باسورة آمد، فلم ميكن من الدخول إىل آمد، فسار 
ميافارقني طالباً شهاب الدين غازي بن امللك العادل صاحب ميافارقني، مث حلقه التتر يف تلك القرية، فهرب جالل 

فقال جالل الدين ألحدهم إين أنا . الدين إىل جبل هناك وبه أكراد يتخطفون الناس، فأخذوه وشلحوه وأرادوا قتله
خذه الكردي وأتى به إىل امرأته، وجعله عندها، ومضى الكردي إىل اجلبل السلطان، فاستبقين أجعلك ملكاً، فأ

ال : إلحضار ما له هناك، فحضر شخص كردي ومعه حربة وقال لالمرأة، مل ال تقتلون هذا اخلوارزمي؟ فقالت املرأة
وضربه باحلربة إنه السلطان، وقد قتل يل أخاً خبالط خرياً منه، : فقال الكردي. سبيل إىل ذلك، فقد أمنه زوجي

  .فقتله
وكان جالل الدين أمسر قصرياً تركي السارة والعبارة، وكان يتكلم بالفارسية أيضاً، ويكاتب اخلليفة على مبدأ األمر 
على ما كان يكاتبه به أبوه خوارزم شاه حممد، فكان يكتب خادمه املطواع منكربين، مث بعد أخذ خالط كاتبه بعبده، 



م وملوك مصر والشام امسه واسم أبيه، ومل يرض أن يكتب ألحد منهم خادمه أو أخوه أو وكان يكتب إىل ملك الرو
غري ذلك، وكانت عالمته على تواقيعه النصرة من اهللا وحده، وكان إذا كاتب صاحب املوصل أو أشباهه يكتب له 

اطب خبذاوند عامل، أي هذه العالمة تعظيماً عن ذكر امسه، وكان يكتب العالمة بقلم غليظ وكان جالل الدين خي
صاحب العامل، وكان مقتله يف منتصف شوال من هذه السنة، أعين سنة مثان وعشرين وستمائة، وهذا ما نقلناه من 

تاريخ حممد املنشئ، وهو ممن كان يف خدمة جالل الدين إىل أن قتل، وكان كاتب اإلنشاء الذي له، وكان حمظياً 
  .متقدماً عنده
  ذكر غري ذلك

السنة انتهى التاريخ الكامل تأليف الشيخ عز الدين علي املعروف بابن األثري اجلزري، املنقول غالب هذا ويف هذه 
املختصر منه، فإنه ألفه من هبوط آدم إىل سنة مثان وعشرين وستمائة، وتويف عز الدين ابن األثري املذكور يف سنة 

  .تارخيه بسنتني ثالثني وستمائة على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل بعد آخر
وفيها يف ذي القعدة تويف بالقاهرة أبو احلسن حيىي بن عبد املعطي بن عبد النور الزواوي النحوي احلنفي، كان أحد 

منظومتة األلفية املشهورة، : أئمة عصره يف النحو واللغة، وسكن دمشق زماناً طويالً، وصنف تصانيف مفيدة منها
ئة، والزواوي منسوب إىل زواوة، وهي قبيلة كبرية بظاهر جباية من أعمال وكان مولده سنة أربع وستني ومخسما

  .إفريقية
مث دخلت سنة تسع وعشرين وستمائة والسلطانان الكامل واألشرف بالديار املصرية، وامللك املظفر حبماة مالكها، 

الظاهر غازي قد استقل مبلك ببارين مالكها، والعزيز حممد ابن . ومعها املعرة، وأخوه امللك الناصر قليج أرسالن
  .حلب، والتتر قد استولوا على بالد العجم كلها، واخلليفة املستنصر بالعراق

مث ارحتل يف هذه السنة امللك الكامل وأخوه امللك األشرف من ديار مصر، وسارا إىل البالد الشرقية، فسار امللك 
ظم عيسى ابن امللك العادل أيب بكر بن أيوب، احتفاالً الكامل إىل الشوبك، واحتفل له امللك الناصر داود ابن املع

عظيماً، بالضيافات واإلقامات والتقادم، وحصل بينهما االحتاد التام، وكان نزول امللك الكامل باللجون قرب 
الكرك، وهي منزله احلجاج يف العشر األخري من شعبان هذه السنة، ووصل إليه باللجون صاحب محاة امللك املظفر 

د، ملتقياً، وسافر الناصر داود مع امللك الكامل بعسكره إىل دمشق، واستصحب امللك الكامل معه ولده امللك حممو
الصاحل جنم الدين أيوب، وجعل نائبه مبصر ولده وويل عهده امللك العادل سيف الدين أبا بكر ابن امللك الكامل ابن 

  .امللك العادل أيب بكر بن أيوب
نزل سلمية، واجتمع معه ملوك أهل بيته يف مجع عظيم، مث سار هبم إىل آمد وحصرها مث سار امللك الكامل و

وتسلمها من صاحبها امللك املسعود ابن امللك الصاحل حممود بن حممد بن قرا أرسالن بن داود بن سقمان بن أرتق، 
من ابن نيسان، وكان وحممد بن قرا أرسالن املذكور، هو الذي ملكه السلطان صالح الدين آمد بعد انتزاعها 

سبب انتزاع امللك الكامل آمد من امللك املسعود املذكور، لسوء سرية امللك املسعود، وتعرضه حلرمي الناس، وكان 
له عجوز قوادة يقال هلا األزا، كانت تؤلف بينه وبني نساء الناس األكابر، ونساء امللوك، وملا نزل امللك املسعود إىل 

آمد وبالدها إليه، ومن مجلة معاقلها حصن كيفا، وهو يف غاية احلصانة، أحسن امللك  خدمة امللك الكامل وسلم
  .الكامل إىل امللك املسعود وأعطاه إقطاعاً جليالً بديار مصر، مث بدت منه أمور اعتقله امللك الكامل بسببها

ل حبماة، فأحسن إليه امللك ومل يزل امللك املسعود معتقالً إىل أن مات امللك الكامل، فخرج من االعتقال واتص
املظفر حممود صاحب محاة، مث سافر امللك املسعود املذكور إىل الشرق واتصل بالتتر فقتلوه، وملا تسلم امللك الكامل 



آمد وبالدها رتب فيها النواب من جهته وجعل فيها ولده امللك الصاحل أيوب ابن امللك الكامل، وجعل معه مشس 
رجت هذه السنة وامللك الكامل بالشرق، وملا خرج امللك الكامل من مصر يف هذه الدين صواب العاديل، وخ

السنة، خرج صحبته بنتاه فاطمة خاتون زوجة امللك العزيز صاحب حلب، وغازية خاتون زوجة امللك املظفر 
  .صاحب محاة، بنتا امللك الكامل، ومحلت كل منهما إىل بعلها، واحتفل لدخوهلما حبماة وحلب

  .ه السنة ظناً تويف علي بن رسول النائب على اليمن، واستقر مكانه ولده عمر بن عليويف هذ
مث دخلت سنة ثالثني وستمائة يف هذه السنة رجع السلطان امللك الكامل من البالد الشرقية بعد ترتيب أمورها 

  .وسار إىل ديار مصر، ورجع كل ملك إىل بلده
  االستيالء على شيزر
  العزيز حممد بن الظاهر صاحب حلب على شيزرذكر استيالء امللك 

وكانت شيزر بيد شهاب الدين يوسف بن مسعود بن سابق الدين عثمان ابن الداية، وكان سابق الدين عثمان ابن 
الداية املذكور وإخوته من أكابر أمراء نور الدين حممود بن زنكي، مث اعتقل امللك الصاحل إمساعيل بن نور الدين 

الدين عثمان ابن الداية، ومشس الدين أخاه، فأنكر السلطان صالح الدين عليه ذلك، وجعله حجة الشهيد، سابق 
لقصد الشام وانتزعه من امللك الصاحل إمساعيل فاتصل أوالد الداية خبدمة السلطان صالح الدين وصاروا من أكرب 

عليها وزاده أبا قبيس، ملا قتل  أمرائه وكانت شيزر إقطاع سابق الدين املذكور، فأقره السلطان صالح الدين
صاحبها مخار دكن، مث ملك شيزر بعده ولده مسعود بن عثمان حىت مات، وصارت لولده شهاب الدين يوسف 
املذكور إىل هذه السنة، فسار امللك العزيز صاحب حلب بأمر مللك الكامل وحاصر شيزر، وقدم إليه وهو على 

ساعداً له، فسلم شهاب الدين يوسف شيزر إىل امللك العزيز ونزل إيل حصارها امللك املظفر حممود صاحب محاة م
  :خدمته فتسلمها يف هذه السنة، وهنأ امللك العزيز حيىي بن خالد بن قيسراين بقوله

  وخص إحسانه الداين مع القاصي... يا مالكاً عم أهل األرض نائله 
  لعاصيأرجائها ألقت العاصي إىل ا... ملا رأت شيزر آيات نصرك يف 

  .مث ويل امللك العزيز على شيزر وأحسن إىل امللك املظفر حممود صاحب محاة، ورحل كل منهما إىل بلده
ويف هذه السنة استأذن امللك املظفر حممود صاحب محاة امللك الكامل يف انتزاع بارين من أخيه قليج أرسالن، ألنه 

م، فأذن امللك الكامل له يف ذلك فسار امللك املظفر خشي أن يسلمها إىل الفرنج لضعف قليج أرسالن عن مقاومته
من محاة وحاصر بارين وانتزعها من أخيه قليج أرسالن ابن امللك املنصور حممد ابن امللك املظفر تقي الدين عمر بن 

متنع شاهنشاه بن أيوب، وملا نزل قليج أرسالن إىل أخيه امللك املظفر أحسن إليه وسأله يف اإلقامة عنده حبماة، فا
وسار إىل مصر، فبذل له امللك الكامل إقطاعاً جليالً وأطلق له أمالك جده بدمشق مث بدا منه ما ال يليق من الكالم، 

فاعتقله امللك الكامل إىل أن مات قليج أرسالن املذكور يف احلبس سنة مخس وثالثني وستمائة، قبل موت امللك 
  .الكامل بأيام

  :غري ذلك من احلوادث

وقد تقدم ذكر ملكه أربل بعد موت أخيه . سنة تويف مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين علي كجكيف هذه ال
نور الدين يوسف بن زين الدين علي يف سنة ست ومثانني ومخسمائة، ملا كانا يف خدمة السلطان صالح الدين يف 

لدين املذكور، مل يكن له ولد، فوصى اجلهاد بالساحل، فبقي مالكها من تلك السنة إىل هذه السنة، وملا مات مظفر ا



بأربل وبالدها للخليفة املستنصر، فتسلمها اخلليفة بعد موت مظفر الدين املذكور، وكان مظفر الدين ملكاً شجاعاً، 
وفيه عسف يف استخراج األموال من الرعية، وكان حيتفل مبولد النيب صلى اهللا عليه وسلم وينفق فيه األموال 

  .اجلليلة
شعبان تويف الشيخ عز الدين علي بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين املعروف بابن األثري  وفيها يف

اجلزري، ولد جبزيرة ابن عمر يف رابع مجادى األوىل سنة مخس ومخسني ومخسمائة، ونشأ هبا مث صار إىل املوصل مع 
يب الطوسي، ومن يف طبقته، وقدم بغداد مراراً، حاجاً والده وإخوته، ومسع هبا من أيب الفضل عبد اهللا بن أمحد اخلط

ورسوالً من صاحب املوصل، ومسع من الشيخني يعيش بن صدقة، وعبد الوهاب بن علي الصويف، وغريمها، مث رحل 
إىل الشام والقدس ومسع هناك من مجاعة، مث عاد إىل املوصل وانقطع يف بيته للتوفري على العلم، وكان إماماً يف علم 

حلديث، وحافظاً للتواريخ املتقدمة واملتأخرة، وخبرياً بأنساب العرب وأخبارهم، وصنف يف التاريخ كتاباً كبرياً مساه ا
الكامل، وهو املنقول منه غالب هذا املختصر، ابتدأ فيه من أول الزمان إىل سنة مثان وعشرين وستمائة، وله كتاب 

نساب للسمعاين، وهو املوجود يف أيدي الناس، دون كتاب أخبار الصحابة يف ست جملدات، واختصر كتاب األ
السمعاين، وورث إىل حلب يف سنة ست وعشرين وستمائة، مث سافر ونزل عند الطواشي طغريل األتابك حبلب، 

فأكرمه، إكراماً زائداً، مث سافر إىل دمشق سنة سبع وعشرين، مث عاد إىل حلب يف سنة مثان وعشرين، مث توجه إىل 
فتويف هبا يف التاريخ املذكور، ونسبة اجلزيرة إىل ابن عمر، وهو رجل من أهل برقعيد من أعمال املوصل،  املوصل

  .امسه عبد العزيز بن عمر، بىن هذه املدينة فأضيفت إليه

  .مث دخلت سنة إحدى وثالثني وستمائة يف هذه السنة يف احملرم تويف شهاب الدين طغريل األتابك حبلب
  مللك الكامل من مصر إىل قتال كيقباذمسري السلطان ا
  :ملك بالد الروم

يف هذه السنة وقع من كيقباذ بن كيخسرو ملك بالد الروم، التعرض إىل بالد خالط، فرحل امللك الكامل 
بعساكره من مصر، واجتمعت عليه امللوك من أهل بيته، ونزل مشايل سلمية يف شهر رمضان من هذه السنة، مث سار 

على النهر األزرق يف حدود بلد الروم، وقد ضرب يف عسكره ستة عشر دهليزاً، لستة عشر ملكاً يف جبموعه ونزل 
خدمته، منهم إخوته امللك األشرف موسى صاحب دمشق، وامللك املظفر غازي صاحب ميافارقني، وامللك احلافظ 

عظم توران شاه ابن السلطان أرسالن شاه صاحب قلعة جعرب، والصاحل إمساعيل أوالد امللك العادل، وامللك امل
صالح الدين، كان قد أرسله ابن أخيه امللك العزيز صاحب حلب مقدماً على عسكر حلب، إىل خدمة السلطان 

امللك الكامل، وامللك الزاهر صاحب البرية، داود ابن السلطان صالح الدين، وأخوه امللك األفضل موسى صاحب 
قد ملكها بعد أخيه امللك األفضل علي، وامللك املظفر حممود  صميصات، ابن السلطان صالح الدين، وكان

صاحب محاة، ابن امللك املنصور حممد، وامللك الصاحل أمحد صاحب عينتاب ابن امللك الظاهر صاحب حلب وامللك 
الناصر داود صاحب الكرك ابن امللك املعظم عيسى، ابن امللك العادل، وامللك اجملاهد شريكوه صاحب محص، ابن 

  .حممد بن شريكوه
وكان قد حفظ كيقباذ عك بالد الروم، الدربندات بالرجال واملقاتلة، فلم يتمكن السلطان من الدخول إىل بالد 

الروم من جهة النهر األزرق، وأرسل بعض العسكر إىل حصن منصور وهو من بالد كيقباذ، فهدموه، ورحل 
تقدير ألفني ومخسمائة فارس مع امللك املظفر صاحب  السلطان وقطع الفرات وسار إىل السويداء، وقدم جاسته



محاة، فسار امللك املظفر هبم إىل خرتربت، وسار كيقباذ ملك الروم إليهم، واقتتلوا، فاهنزم العسكر الكاملي، 
واحنصر امللك املظفر صاحب محاة يف خرتربت مع مجلة من العسكر، وجد كيقباذ يف حصارهم وامللك الكامل 

: قد أحس من امللوك الذين يف خدمته باملخامرة والتقاعد، فإن شريكوه صاحب محص سعى إليهم وقالبالسويداء، و
إن السلطان ذكر أنه مىت، ملك بالد الروم فرقه على امللوك من أهل بيته عوض ما بأيديهم من الشام، ويأخذ الشام 

علم امللك الكامل بذلك، فأمكنه التحرك مجيعه لينفرد مبلك الشام ومصر، فتقاعدوا عن القتال وفسدت نياهتم، و
إىل قتال كيقباذ، لذلك، ودام احلصار على امللك املظفر صاحب محاة، فطلب األمان فأمنه كيقباذ، ونزل إليه امللك 

املظفر، فأكرمه كيقباذ وخلع عليه ونادمه، وتسلم كيقباذ خرتربت وأخذها من صاحبها، وكان من األرتقية، قرايب 
، وكان قد دخل يف طاعة امللك الكامل، وصارت خرتربت من بالد كيقباذ، وكان نزول املظفر أصحاب ماردين

صاحب محاة من خرتربت يوم األحد لسبع من ذي القعدة، وأقام عند كيقباذ يومني مث أطلقه، وسار من عنده 
إىل امللك الكامل وهو  خلمس بقني من ذي القعدة من هذه السنة، أعين سنة إحدى وثالثني وستمائة ووصل مبن معه

بالسويداء من بالد آمد، ففرح به وقوى نفرة السلطان امللك الكامل يومئذ من الناصر داود صاحب الكرك، فألزمه 
  .بطالق بنته، فطلقها الناصر يف داود، وأثبت امللك الكامل طالقها منه

ن أيب علي اهلذباين، على امللك املظفر ويف هذه السنة استتم بناء قلعة املعرة، وكان قد أشار سيف الدين علي ب
صاحب محاة ببنائها، فبناها، ومتت اآلن، وشحنها بالرجال والسالح، ومل يكن ذلك مصلحة، ألن احللبيني حاصروها 

  .فيما بعد، وأخذوها، وخرجت املعرة بسببها
وغريها، وامسه علي بن أيب  ويف هذه السنة تويف سيف الدين اآلمدي، وكان فاضالً يف العلوم العقلية، واألصولني

حممد بن سامل الثعليب، وكان يف مبتدأ أمره حنبلياً، مث انتقل وصار فقيهاً شافعياً، واشتغل باألصول، وصنف يف 
أصول الفقه، وأصول الدين، واملعقوالت عدة مصنفات، وأقام مبصر مدة، وتصدر يف اجلامع ويف املدرسة املالصقة 

ه الفقهاء الفضالء، وعملوا حمضراً ونسبوه فيه إىل احنالل العقيدة ومذهب الفالسفة، لتربة الشافعي، وحتامل علي
  :ومحلوا احملضر إىل بعض الفقهاء الفضالء، ليكتب خطه حسبما وضعوا خطوطهم به فكتب

  فالقوم أعداء له وخصوم... حسدوا الفىت إذ مل ينالوا سعيه 

اة، وأقام فيها مدة، مث عاد إىل دمشق حىت تويف هبا يف هذه السنة، وملا جرى ذلك استتر اآلمدي املذكور وسار إىل مح
  .وكانت والدته يف سنة إحدى ومخسني ومخسمائة

  .وفيها تويف الصالح األربلي، وكان فاضالً شاعراً أمرياً حمظياً عند امللكني الكامل واألشرف ابين امللك العادل
كامل بالبالد الشرقية، وقد انثىن عزمه عن قصد بالد الروم، مث دخلت سنة اثنتني وثالثني وستمائة وامللك ال

  .للتخاذل الذي حصل يف عسكره، مث رحل وعاد إىل مصر، وعاد كل واحد من امللوك إىل بلده
وفيها تويف امللك الزاهر داود صاحب البرية ابن السلطان صالح الدين، وكان قد مرض يف العسكر الكاملي فحمل 

تويف هبا، وملك البرية بعده ابن أخيه امللك العزيز حممد صاحب حلب، وكان الزاهر املذكور إىل البرية مريضاً و
  .شقيق الظاهر صاحب حلب

وفيها تويف القاضي هباء الدين بن شداد، يف صفر وكان عمره حنو ثالث وتسعني سنة، وصحب السلطان صالح 
اضي املذكور حنو مخسني سنة، ونال القاضي هباء الدين، وكان قاضي عسكره، وملا تويف صالح الدين كان عمر الق

الدين املذكور من املنزلة عند أوالد صالح الدين، وعند األتابك طغريل، ما مل ينلها أحد ومل يكن يف أيامه من امسه 
شداد، بل لعل ذلك يف نسب أمه فاشتهر به وغلب عليه، وأصله من املوصل، وكان فاضالً ديناً، وكان إقطاعه على 



  .لك العزيز ما يزيد على مائة ألف درهم يف السنةامل
وفيها ملا سارت امللوك إىل بالدهم من خدمة امللك الكامل، وصل امللك املظفر صاحب محاة ودخلها، خلمس بقني 

من ربيع األول من هذه السنة، واتفق مولد ولده املنصور حممد بعد مقدمه بيومني يف الساعة اخلامسة من يوم 
لتني بقيتا من ربيع األول من هذه السنة، أعين سنة اثنتني وثالثني وستمائة، فتضاعف السرور بقدوم اخلميس، للي
  :قال الشيخ شرف الدين عبد العزيز بن حممد قصيدة طويلة يف ذلك، فمنها. الوالد والولد

  بأشرف مولود ألشرف والد... غدا امللك حمروس الذرى والقواعد 
  مخيس بدا للناس يف شخص واحد... حبينا به يوم اخلميس كأنه 

  وجديه فاستوىف مجيع احملامد... ومسيته باسم النيب حممد 
  :أي باسم جديه امللك الكامل حممد، والد والدته، وامللك املنصور حممد صاحب محاة، والد والده، ومنها

  وقد ساد يف أوصافه كل سائد... كأين به يف سدة امللك جالساً 
  بأجنم سعد نورها غري خامد... بنيهم ووافاك من أبنائه و

  ستوري هبا زندي ويشتد ساعدي... أال أيها امللك املظفر دعويت 
  ترحل عنا كل هم معاود... هضيئاً لك امللك الذي بقدومه 

وفيها ملا تفرقت العساكر الكاملية، قصد كيقباذ كيخسرو صاحب بالد الروم حران والرها، وحاصرمها، واستوىل 
  .انا للسلطان امللك الكاملعليهما، وك

وفيها تويف بالقاهرة القاسم بن عمر بن علي احلموي، املصري الدار، املعروف بابن الفارض، وله أشعار جيدة، منها 
مث دخلت سنة ثالث وثالثني وستمائة يف هذه . قصيدته اليت عملها على طريقة الفقراء، وهي مقدار ستمائة بيت

لكرك إىل بغداد، ملتجئاً إىل اخلليفة املستنصر، ملا حصل عنده من اخلوف من عمه السنة سار الناصر داود من ا
امللك الكامل، وقدم إىل اخلليفة حتفاً عظيمة، وجواهر نفيسة، فأكرمه اخلليفة املستنصر وخلع عليه، وعلى أصحابه، 

ين صاحب إربل، فلم وكان الناصر داود يظن أن اخلليفة يستحضره يف مأل من الناس كما استحضر مظفر الد
حيصل له ذلك، وأحل يف طلب ذلك من اخلليفة فلم جيبه، فعمل الناصر املذكور قصيدة ميدح املستنصر فيها ويعرض 

  :بصاحب إربل واستحضاره، ويطلب األسوة به وهي قصيدة طويلة منها
  به شرفت أنسابه ومناصبه... فأنت اإلمام العدل واملفرق الذي 

  وفرقت مجع املال فاهنال كاتبه... افتراقه  مجعت شتيت اجملد بعد
  على كاهل اجلوزاء تعلو مراتبه... أال يا أمري املؤمنني ومن غدت 
  وأنت الذي تعزى إليك مذاهبه... أحيسن يف شرع املعايل ودينها 
  سآريبه مغربة وسباسبه... بأين أخوض الدو والدو مقفر 

  تدب عقاربهفكلهم حنوي ... وقد رصد األعداء يل كل مرصد 
  :منها

  وما اجلاه إال بعض ما أنت واهبه... وتسمح يل باملال واجلاه بغبيت 
  له األمن فيها صاحب ال جيانبه... ويأتيك غريي من بالد قريبة 
  وحيص وما أحظى مبا أنا طالبه... فيلقى دنواً منك مل ألق مثله 

  فريجع والنور اإلمامي صاحبه... وينظر من ألآلء قدسك نظرة 



  وصدق والء لست فيه أصاقبه... ولو كان يعلوين بنفس ورتبة 
  وكنت أذود العني عما يراقبه... لكنت أسلي النفس عما أرومه 

  أزيد عليه مل يعب ذاك عايبه... ولكنه مثلي ولو قلت أنين 
  وال بسوى التقريب تقضى مآربه... وما أنا ممن ميأل املال عينه 

ضار الناصر داود، رعاية خلاطر امللك الكامل، فجمع بني املصلحتني واستحضره وكان اخلليفة متوقفاً على استح
  .ليالً، مث عاد امللك الناصر إىل الكرك

ويف هذه السنة سار السلطان امللك الكامل من مصر إىل البالد الشرقية، واسترجع حران والرها من يد كيقباذ 
كانوا هبما، وقيدهم وأرسلهم إىل مصر، فلم يستحسن  صاحب بالد الروم، وأمسك أجناد كيقباذ ونوابه الذين

  .ذلك منه، مث عاد امللك الكامل إىل دمشق وأقام عند أخيه امللك األشرف حىت خرجت هذه السنة
ويف هذه السنة تويف شرف الدين حممد بن نصر بن عنني الزرعي، الشاعر املشهور، وكان شاعراً مفلقاً، وكان يكثر 

ة مخسمائة بيت مساها مقراض األعراض، مل يسلم منها أحد من أهل دمشق، ونفاه السلطان هجو الناس، عمل قصيد
صالح الدين إىل اليمن، فمدح صاحبها طغتكني بن أيوب، وحصل له منه أموال كثرية، عمل هبا ابن عنني متجراً 

من ابن عنني زكاة ما معه وقدم به إىل مصر، وصاحبها حينئذ العزيز عثمان ابن السلطان صالح الدين، فلما أخذت 
  :على عادة التجار، قال يف العزيز

  أهل وال كل برق سحبه غدقه... ما كل من يتسمى بالعزيز هلا 
  فذاك يعطي وهذا يأخذ الصدقه... بني العزيزين بون يف فعاهلما 

بدمشق يف هذه  وتويف. مث سار ابن عنني املذكور إىل دمشق، والزم امللك املعظم عيسى صاحب دمشق، وبقي عنده
  .السنة، وديوانه مشهور

  .مث دخلت سنة أربع وثالثني وستمائة فيها عاد السلطان امللك الكامل إىل الديار املصرية
ذكر وفاة امللك العزيز صاحب حلب ويف هذه السنة كان قد خرج امللك العزيز حممد ابن امللك الظاهر غازي ابن 

ارم للصيد ورمى البندق، واغتسل مباء بارد، فحم، ودخل إىل حلب، السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب إىل ح
وقد قويت به احلمى واشتد مرضه، وتويف يف ربيع األول من هذه السنة وكان عمره ثالثاً وعشرين سنة وشهوراً، 

عمره حنو وكان حسن السرية يف رعيته، وملا تويف تقرر يف امللك بعده ولده الناصر يوسف ابن امللك العزيز حممد، و
سبع سنني، وقام بتدبري الدولة مشس الدين لؤلؤ األرمين، وعز الدين عمر بن جملي، ومجال الدولة إقبال اخلاتوين، 

  .واملرجع يف األمور إىل والدة امللك العزيز، ضيفة خاتون بنت امللك العادل
ده ابنه غياث الدين كيخسرو ويف هذه السنة تويف عالء الدين كيقباذ بن كيخسرو صاحب بالد الروم، وملك بع

بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسالن بن مسعود بن قليج أرسالن بن سليمان ابن قطلمش بن أرسالن بن 
  .سلجوق

ويف هذه السنة قويت الوحشة بني امللك الكامل وبني أخيه امللك األشرف، وكان ابتداؤها ما فعله شريكوه صاحب 
الروم، فاتفق امللك األشرف مع صاحبة حلب ضيفة خاتون أخت امللك الكامل،  محص، ملا قصد امللك الكامل بالد

ومع باقي امللوك على خالف امللك الكامل، خال امللك املظفر صاحب محاة، فلما امتنع هتدده امللك األشرف بقصد 
ك الكامل، بالده وانتزاعها منه فقدم خوفاً من ذلك إىل دمشق وحلف للملك األشرف ووافقه على قتال املل

وكاتب امللك األشرف كيخسرو صاحب بالد الروم، واتفق معه على قتال أخيه امللك الكامل إن خرج من مصر، 



وأرسل امللك األشرف يقول للناصر داود صاحب الكرك إن وافقتين جعلتك ويل عهدي، وأوصيت لك بدمشق، 
الديار املصرية إىل خدمة امللك الكامل، وصار وزوجتك بابنيت، فلم يوافقه الناصر على ذلك لسوء حظه، ورحل إىل 

معه على ملوك الشام، فسر به امللك الكامل وجدد عقده على ابنته عاشوراء اليت طلقها منه، وأركب الناصر داود 
بسناجق السلطنة، ووعده أنه ينتزع دمشق من امللك األشرف أخيه ويعطيه إياها، وأمر امللك الكامل أمراء مصر 

  .العادل أبا بكر ابن امللك الكامل، فحملوا الغاشية بني يدي امللك الناصر داود، وبالغ يف إكرامه وولده امللك
ويف هذه السنة توجه عسكر حلب مع امللك املعظم توران شاه عم امللك العزيز، فحاصروا بغراس وكان قد عمرها 

على أخذها، مث رحلوا عنها بسبب الداويه، بعد ما فتحها السلطان صالح الدين وخرهبا، وأشرف عسكر حلب 
اهلدنة مع صاحب أنطاكية، مث إن الفرنج أغاروا على ربض دربساك وهي حينئذ لصاحب حلب، فوقع هبم عسكر 
حلب ووىل الفرنج منهزمني، وكثر فيهم القتل واألسر، وعاد عسكر حلب باألسرى ورؤوس الفرنج وكانت هذه 

  .الوقعة من أجل الوقائع
ستخدم امللك الصاحل أيوب ابن امللك الكامل، وهو بالبالد الشرقية، وهي آمد وحصن كيفا ويف هذه السنة ا

وحران وغريها، نائباً عن أبيه، اخلوارزمية، عسكر جالل الدين منكربين، فإهنم بعد قتله ساروا إىل كيقباذ ملك بالد 
اروخان، وفرخان، وبردي الروم، وخدموا عنده، وكان فيهم عدة مقدمني، مثل بركب خان، وكشلوخان وص

خان، فلما مات كيقباذ وتوىل ابنه كيخسرو وقبض على بركب خان وهو أكرب مقدميهم، ففارقت اخلوارزمية حينئذ 
خدمته، وساروا عن الروم، وهنبوا ما كان على طريقهم، فاستماهلم امللك الصاحل جنم الدين أيوب ابن امللك الكامل، 

  .ذن له واستخدمهمواستأذن أباه يف استخدامهم، فأ
مث دخلت سنة مخس وثالثني وستمائة وقد استحكمت الوحشة بني األخوين الكامل واألشرف، وقد حلق امللك 
  .األشرف الذرب، وضعف بسببه، وعهد بامللك إىل أخيه امللك الصاحل إمساعيل ابن امللك العادل صاحب بصرى

شرف، مظفر الدين موسى ابن امللك العادل أيب بكر بن ذكر وفاة امللك األشرف ويف هذه السنة تويف امللك األ
أيوب، وكان قد مرض بالذرب، واشتد به حىت تويف يف احملرم من هذه السنة، ومتلك دمشق أخوه الصاحل إمساعيل 
بعهد منه، وكان مدة ملك األشرف دمشق مثان سنني وشهوراً، وعمره حنو ستني سنة، وكان مفرط السخاء يطلق 

يلة النفيسة، وكان ميمون النقيبة، مل تنهزم له راية، وكان سعيداً، ويتفق له أشياء خارقة للعقل، وكان األموال اجلل
حسن العقيدة، وبىن بدمشق قصوراً ومنتزهات حسنة، وكان منهمكاً يف اللذات ومساع األغاين فلما مرض أقلع عن 

جلامع، ومل خيلف من األوالد إال بنتاً واحدة، توجها ذلك، وأقبل على االستغفار إىل أن تويف، ودفن يف تربته جبانب ا
  .امللك اجلواد يونس بن مودود ابن امللك العادل

وكان سبب الوحشة بينه وبني أخيه امللك الكامل بعد ما كان بينهما من املصافات، أن امللك األشرف مل يبق بيده 
ه امللك الكامل إىل دمشق، وأيضاً ملا فتح امللك غري دمشق وبالدها وكانت ال تفي مبا حيتاجه وما يبذله وقت أخي

الكامل آمد وبالدها مل يزده منها شيئاً، وأيضاً بلغه أن امللك الكامل يريد أن ينفرد مبصر والشام، وينتزع دمشق 
منه، فتغري بسبب ذلك، وملا استقر امللك الصاحل إمساعيل يف ملك دمشق، كتب إىل امللوك من أهله إىل كيخسرو 

بالد الروم يف اتفاقهم معه على أخيه امللك الكامل، فوافقوه على ذلك إال امللك املظفر صاحب محاة،  صاحب
وأرسل امللك املظفر رسوالً إىل امللك الكامل يعرفه انتماءه إليه، أنه إمنا وافق امللك األشرف خوفاً منه، فقبل امللك 

  .ن صاحب محص وتسليمها إليهالكامل عذره، وحتقق صدق والئه ووعده بانتزاع سلمية م



  ذكر مسري السلطان امللك الكامل إىل دمشق واستيالئه عليها
  :ووفاته، وما يتعلق بذلك

ملا بلغ امللك الكامل وفاة أخيه امللك األشرف، سار إىل دمشق ومعه الناصر داود صاحب الكرك، وهو ال يشك أن 
ا، وأما امللك الصاحل إمساعيل، فإنه استعد للحصار، ووصل امللك الكامل يسلم إليه دمشق، ملا كان قد تقرر بينهم

إليه جندة احللبيني وصاحب محص، ونازل امللك الكامل دمشق، وأخرج امللك الصاحل إمساعيل النفاطني، فأحرق 
العقيبة مجيعها وما هبا من خانات وأسواق، ويف مدة حصار، وصل من عند صاحب محص رجالة يزيدون على مخسني 

جندة للصاحل إمساعيل، وظفر هبم امللك الكامل، فشنقهم بني البساتني عن آخرهم، وحال نزول امللك  راجالً،
الكامل على دمشق أرسل توقيعاً للملك املظفر صاحب محاة بسلمية، فتسلمها امللك املظفر واستقرت نوابه هبا، 

  .قوة الشتاءوكان نزول امللك الكامل على دمشق يف مجادى األوىل من هذه السنة، يف 
مث سلم امللك الصاحل إمساعيل دمشق إىل أخيه امللك الكامل، وتعرض عنها بعلبك والبقاع، مضافاً إىل بصرى، وكان 

قد ورد من اخلليفة املستنصر حمي الدين يوسف ابن الشيخ مجال الدين ابن اجلوزي، رسوالً للتوفيق بني امللوك، 
ة بقيت من مجادى األوىل، وكان امللك الكامل شديد احلنق على فتسلم امللك الكامل دمشق إلحدى عشرة ليل

شريكوه صاحب محص، فأمر العسكر فربزوا لقصد محص، وأرسل إىل صاحب محاة وأمره باملسري إليها، فربز امللك 
املظفر من محاة ونزل على الرسنت، واشتد خوف شريكوه صاحب محص، وختضع للملك الكامل، وأرسل إليه 

ن على امللك الكامل، فلم يلتفت إىل ذلك، مث بعد استقرار امللك الكامل، يف دمشق، مل يلبث غري أيام نساءه، ودخل
حىت مرض واشتد مرضه، وكان سببه، أنه ملا دخل قلعة دمشق أصابه زكام، فدخل احلمام وسكب عليه ماء شديد 

األطباء عن القيء، وخوفوه منه فلم يقبل، احلرارة، فاندفعت النزلة إىل معدته وتورمت منها، وحصل له محى، وهناه 
وتقيأ فمات لوقته، وعمره حنو ستني سنة، وكانت وفاته لتسع بقني من رجب من هذه السنة، أعين سنة مخس 

وثالثني وستمائة، وكان بني موته وموت أخيه امللك األشرف حنو ستة أشهر، وكانت مدة ملكه ملصر من حني مات 
نائباً قبل ذلك قريباً من عشرين سنة، فحكم يف مصر نائباً وملكاً حنو أربعني سنة، وأشبه  أبوه عشرين سنة، وكان هبا

  .حاله حال معاوية بن أيب سفيان، فإنه حكم يف الشام نائباً حنو عشرين، وملكاً حنو عشرين

اشر تدبري اململكة وكان امللك الكامل ملكاً جليالً مهيباً حازماً، حسن التدبري، أمنت الطرق يف أيامه، وكان يب
بنفسه، واستوزر يف أول ملكه وزير أبيه صفي الدين بن شكر، فلما مات ابن شكر مل يستوزر أحداً بعده، وكان 

خيرج امللك الكامل بنفسه فينظر يف أمور اجلسور عند زيادة النيل، وإصالحها، فعمرت يف أيامه ديار مصر أمت 
وكانت عنده مسائل غريبة يف الفقه والنحو ميتحن هبا الفضالء، إذا حضروا العمارة، وكان حمباً للعلماء وجمالستهم، 

يف خدمته، وكان كثري السماع لألحاديث النبوية، تقدم عنده بسببها الشيخ عمر بن دحية، وبىن له دار احلديث بني 
أوالد الشيخ صدر  القصرين، يف اجلانب الغريب، وكانت سوق اآلداب والعلوم عنده نافقة رمحه اهللا تعاىل، وكان

الدين بن محويه من أكابر دولته، وهم األمري فخر الدين ابن الشيخ، وإخوته عماد الدين، وكمال الدين، ومعني 
الدين، أوالد الشيخ املذكور، وكل من أوالد الشيخ املذكور حاز فضيليت السيف والقلم، فكان يباشر التدريس، 

لك الكامل بدمشق، كان معه هبا امللك الناصر داود صاحب الكرك فاتفق ويتقدم على اجليش، وملا مات السلطان امل
آراء األمراء على حتليف العسكر للملك العادل أيب بكر بن امللك الكامل، وهو حينئذ نائب أبيه مبصر، فحلف له 

نائباً عن امللك  مجيع العسكر، وأقاموا يف دمشق امللك اجلواد يونس بن مودود ابن امللك العادل أبو بكر ابن أيوب،



العادل أيب بكر ابن امللك الكامل، وتقدمت األمراء إىل امللك الناصر داود بالرحيل عن دمشق، وهددوه إن أقام، 
فرحل امللك الناصر داود إىل الكرك، وتفرقت العساكر، فسار أكثرهم إىل مصر، وتأخر مع اجلواد يونس بعض 

قي يباشر األمور مع امللك اجلواد، وملا بلغ شريكوه صاحب محص العسكر، ومقدمهم عماد الدين ابن الشيخ، وب
وفاة امللك الكامل فرح فرحاً عظيماً، وأتاه فرج ما كان يطمع نفسه به، وأظهر سروراً عظيماً، ولعب بالكرة على 

من خالف العادة، وهو يف عشر السبعني، وأما امللك املظفر صاحب محاة، فإنه حزن لذلك حزناً عظيماً ورحل 
الرسنت وعاد إىل محاة وأقام فيها للعزاء، وأرسل صاحب محص وارجتع سلمية من نواب امللك املظفر وقطع القناة 

الواصلة من سلمية إىل محاة، فيبست بساتينها، مث عزم على قطع النهر العاصي عن محاة، فسد خمرجه من حبرية قدس 
ماء العاصي يف أودية جبوانب البحرية، مث ملا مل جيد له املاء  اليت بظاهر محص، فبطلت نواعري محاة والطواحني، وذهب

مسلكاً عاد فهدم ما عمله صاحب محص، وجرى كما كان أوالً، وكذلك كان قد حصل لصاحب حلب 
  .ولعسكرها، اخلوف من امللك الكامل، فلما بلغهم موته أمنوا من ذلك

غ احللبيني موت الكامل، اتفقت آراؤهم على أخذ املعرة، مث ذكر استيالء احللبيني على املعرة وحصارهم محاة وملا بل
أخذ محاة من امللك املظفر صاحب محاة ملوافقته امللك الكامل على قصدهم، ووصل عسكر حلب إىل املعرة 

وانتزعوها من يد امللك املظفر صاحب محاة، وحاصروا قلعتها، وخرجت املعرة حينئذ عن ملك امللك املظفر صاحب 
سار عسكر حلب ومقدمهم املعظم توران شاه بن صالح الدين إىل محاة، بعد استيالئهم على املعرة، ونازلوا  محاة، مث

  .محاة وهبا صاحبها امللك املظفر، وهنب العسكر احلليب بالد محاة، واستمر احلصار على محاة حىت خرجت هذه السنة
ياث الدين كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو، ذكر غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة، عقد لسلطان الروم غ

العقد على غازية خاتون بنت امللك العزيز حممد، صاحب حلب وهي صغرية حينئذ، وتوىل القبول عن ملك بالد 
الروم قاضي دوقات، مث عقد للملك الناصر يوسف ابن امللك العزيز صاحب حلب، العقد على أخت كيخسرو، 

يخسرو بن قليج أرسالن، وأم ملكة خاتون املذكورة، بنت امللك العادل أيب وهي ملكة خاتون بنت كيقباذ بن ك
بكر بن أيوب، وكان قد زوجها امللك املعظم عيسى صاحب دمشق، بكيقباذ املذكور، وخطب لغياث الدين 

  .كيخسرو حبلب
  .الدوفيها خرجت اخلوارزمية عن طاعة امللك الصاحل أيوب بعد موت أبيه امللك الكامل، وهنبوا الب

وفيها سار لؤلؤ صاحب املوصل وحاصر امللك الصاحل أيوب ابن امللك الكامل بسنجار، فأرسل امللك الصاحل 
واسترضى اخلوارزمية وبذل هلم حران والرها، فعادوا إىل طاعته، واتقع مع بدر الدين لؤلؤ صاحب املوصل، فاهنزم 

  .شيئاً كثرياًلؤلؤ وعسكره هزمية قبيحة، وغنم عسكر امللك الصاحل منهم 

ويف هذه السنة جرى بني امللك الناصر داوود صاحب الكرك، وبني امللك اجلواد يونس، املتويل على دمشق، 
مصاف، بني جينني ونابلس، انتصر فيه امللك اجلواد يونس، واهنزم امللك الناصر داود هزمية قبيحة، وقوى امللك 

  .كر امللك الناس وأثقالهاجلواد بسبب هذه الوقعة ومتكن من دمشق، وهنب عس
  .ويف أواخر هذه السنة ولد والدي امللك األفضل نور الدين علي ابن امللك املظفر صاحب محاة

  .مث دخلت سنة ست وثالثني وستمائة
يف هذه السنة رحل عسكر حلب احملاصرة حلماة بعد مولد امللك األفضل، وكان قد طالت مدة حصارهم حلماة، 

ضيفة خاتون صاحبة حلب بنت امللك العادل بالرحيل عنها، فرحلوا، وضاق األمر على وضجروا فتقدمت إليهم 
امللك املظفر يف هذا احلصار، وأنفق فيه أمواالً كثرية، واستمرت املعرة يف يد احللبيني، وسلمية يف يد صاحب محص، 



خترج بعرين بسبب قلعتها، فتقدم  ومل يبق بيد امللك املظفر غري محاة وبعرين، وملا جرى ذلك خاف امللك املظفر أن
  .هبدمها، فهدمت إىل األرض يف هذه السنة

ذكر استيالء امللك الصاحل أيوب على دمشق ويف هذه السنة يف مجادى اآلخرة، استوىل امللك الصاحل أيوب ابن 
الرقة وعانة، السلطان مللك الكامل على دمشق وأعماهلا، بتسليم امللك اجلواد يونس، وأخذ العوض كنها سنجار و

وكان سبب ذلك أن امللك العادل ابن امللك الكامل صاحب مصر، ملا علم باستيالء امللك اجلواد على دمشق، 
أرسل إليه عماد الدين ابن الشيخ لينتزع دمشق منه، وأن يعوض عنها إقطاعاً مبصر، فمال اجلواد يونس إىل 

اد الدين ابن الشيخ من وقف له بقصة، فلما أخذها عماد تسليمها إىل امللك الصاحل حسبما ذكرناه، وجهز على عم
الدين منه ضربه ذلك الرجل بسكني فقتله، وملا وصل امللك الصاحل أيوب إىل دمشق، وصل معه امللك املظفر 

صاحب محاة معاضداً له، وكان قد القاه إىل أثناء الطريق، واستقر امللك الصاحل أيوب املذكور يف ملك دمشق، 
اد يونس إىل البالد الشرقية املذكورة، فتسلمها، وملا استقر ملك امللك الصاحل بدمشق، وردت عليه وسار اجلو

كتب املصريني يستدعونه إىل مصر ليملكها، وسأله امللك املظفر صاحب محاة يف منازلة محص وأخذها من شريكوه، 
شريكوه ماالً كثرياً وفرقه يف اخلوارزمية، فربز إىل الثنية، وكان قد نازلت اخلوارزمية وصاحب محاة، محص، فأرسل 

فرحلوا عنه إىل البالد الشرقية، ورحل صاحب محاة إىل محاة، مث كر امللك الصاحل عائداً إىل دمشق، طالباً مصر، 
وسار من دمشق إىل خربة اللصوص، وعيد هبا عيد رمضان، ووصل إليه بعض عساكر مصر مقفزين، وملا خرج 

، جعل نائبه فيها ولده امللك املغيث فتح الدين عمر ابن امللك الصاحل، وشرع امللك الصاحل امللك الصاحل من دمشق
يكاتب عمه الصاحل إمساعيل صاحب بعلبك، ويستدعيه إليه، وعمه إمساعيل املذكور، يتحجج ويعتذر عن احلضور، 

وكان قد سافر امللك الناصر ويظهر له أنه معه، وهو يعمل يف الباطن على ملك دمشق وأخذها من الصاحل أيوب، 
  .صاحب الكرك إىل مصر واتفق مع امللك العادل أيب بكر ابن امللك الكامل على قتال امللك الصاحل أيوب

ووصل أيضاً يف هذه السنة حمي الدين ابن اجلوزي رسوالً من اخلليفة ليصلح بني األخوين العادل صاحب مصر، 
ي الدين هو الذي حضر ليصلح بني الكامل واألشرف، فاتفق أنه مات والصاحل أيوب املستويل على دمشق، وهذا حم

يف حضوره يف سنة أربع وثالثني ومخس وثالثني أربعة من السالطني العظماء، وهم امللك الكامل صاحب مصر، 
فقال يف ذلك ابن املسجف . وأخوه األشرف صاحب دمشق، والعزيز صاحب حلب، وكيقباذ صاحب بالد الروم

  :دمشق أحد شعراء
  صور يا من له الفخار األثيل... يا إمام اهلدى أبا جعفر املن 

  يف هذه البالد قليل... ما جرى من رسولك اآلن حمي الدين 
  وغدا والديار منهم طلول... جاء واألرض بالسالطني تزهى 

  أفهذا مغسل أم رسول... أقفر الروم والشآم ومصر 

ه السنة يف صفر سار امللك الصاحل إمساعيل صاحب بعلبك، ومعه مث دخلت سنة سبع وثالثني وستمائة يف هذ
شريكوه صاحب محص، جبموعهما، وهجموا دمشق، وحصروا القلعة، وتسلمها الصاحل إمساعيل، وقبض على 

وكان امللك الصاحل أيوب بنابلس لقصد االستيالء على ديار مصر، . املغيث فتح الدين عمر ابن امللك الصاحل أيوب
وكان للصاحل أيوب طبيب يثق به يقال له احلكيم سعد الدين . بلغه سعي عمه إمساعيل يف الباطنوكان قد 

ليطلعه بأخبار الصلح صاحب بعلبك : الدمشقي، فأرسله الصاحل أيوب إىل بعلبك، ومعه قفص من محام نابلس
 لنابلس، وجعل وحال وصول احلكيم املذكور، علم به صاحب بعلبك، فاستحضره وأكرمه وسرق احلمام اليت



موضعها محام بعلبك، ومل يشعر الطبيب املذكور بذلك، فصار الطبيب املذكور يكتب أن عمك إمساعيل قد مجع، 
وهو يف نية قصد دمشق، ويطبق فيقعد الطري ببعلبك، فيأخذ الصاحل إمساعيل البطاقة ويزور على احلكيم، أن عمك 

ه على محام نابلس، فيعتمد الصاحل أيوب على بطاقة احلكيم إمساعيل قد مجع ليعاضدك، وهو واصل إليك ويسرج
  .ويترك ما يرد إليه من غريه من األخبار

واتفق أيضاً أن امللك املظفر صاحب محاة، علم بسعي الصاحل إمساعيل صاحب بعلبك يف أخذ دمشق، مع خلوها ممن 
محاة وغريهم، وجهز معه من السالح حيفظها، فجهز نائبه سيف الدين علي بن أيب علي، ومعه مجاعة من عسكر 

واملال شيئاً كثرياً، ليصل إىل دمشق وحيفظها لصاحبها، وأظهر امللك املظفر وابن أيب علي أهنما قد اختصما، وأن ابن 
أيب علي قد غضب واجتمع معه هذه اجلماعة، وقد قصدوا فراق صاحب محاة، ألنه يريد أن يسلم محاة للفرنج، كل 

ب محص شريكوه لئال يقصد ابن أيب علي ومينعه، فلم ختف عن شريكوه هذه احليلة، وملا وصل ذلك خوفاً من صاح
ابن أيب مجلي إىل حبرية محص، قصده شريكوه وأظهر أنه مصدقه، فيما ذكر، وسأله الدخول إىل محص ليضيفه، وأخذ 

م من مسع ودخل إىل محص ابن أيب علي معه، وأرسل من استدعى باقي أصحاب ابن أيب علي إىل الضيافة، فمنه
ومنهم من هرب فسلم، فلما حصلوا عنده حبمص، قبض على ابن أيب علي، وعلى مجيع من دخل محص من 

احلمويني، واستوىل على مجيع ما كان معهم من السالح واخلزانة، وبقي يعذهبم ويطلب منهم أمواهلم حىت امتصفاها 
لم وبقي إىل بعد موت شريكوه خلص وملا جرى ذلك ضعف ومات ابن أيب علي، وغريه يف حبسه حبمص، والذي س

وأما امللك الصاحل أيوب فلما بلغه قصد عمه إمساعيل دمشق رحل من نابلس . امللك املظفر صاحب محاة ضعفاً كثرياً
إلىالغور فبلغه استيالء عمه على قلعة دمشق واعتقال ولده املغيث عمر، ففسدت نيات عساكره عليه، وشرعت 

ومن معه من امللوك حيركون فقاراهتم ويرحلون، مفارقني الصاحل أيوب إىل الصاحل إمساعيل بدمشق، فلم يبق األمراء 
عند الصاحل أيوب بالغور غري مماليكه، وأستاذ داره حسام الدين بن أيب علي، وأصبح امللك الصاحل أيوب ال يدري 

عه، ومسع الناصر داود بذلك، وكان قد وصل من ما يفعل وال له موضع يقصده، فقصد نابلس ونزل هبا مبن بقي م
الكرك واعتقله هبا، وأمر بالقيام يف خدمته : مصر إىل الكرك فنزل بعسكره وأمسك امللك الصاحل أيوب وأرسله إىل

بكل ما خيتاره، وملا اعتقل الصاحل أيوب بالكرك، تفرق عنه باقي أصحابه ومماليكه، ومل يبق منهم معه غري عمدة 
امللك الناصر داود، فلم .ملا جرى ذلك، أرسل أخو الصاحل امللك العادل أبو بكر صاحب مصر يطلبه منيسرية، و

  .يسلمه الناصر داود، فأرسل امللك العادل وهتدد امللك الناصر بأخذه بالده، فلم يلتفت إىل ذلك
  ذكر غري ذلك

قدس، وكان الفرنج قد عمروا قلعتها بعد ويف هذه السنة بعد اعتقال امللك الصاحل بالكرك، قصد الناصر داود ال
موت امللك الكامل، فحاصرها وفتحها وخرب القلعة، وخرب برج داود أيضاً، فإنه ملا خربت القدس أوالً، مل 

  .خيرب برج داود، فخربه يف هذه، املرة
ي وكانت مدة ويف هذه السنة تويف امللك اجملاهد شريكوه صاحب محص ابن ناصر الدين حممد بن شريكوه ابن شاذ

ملكه حبمص حنو ست ومخسني سنة، ألن صالح الدين ملكه محص سنة إحدى ومثانني ومخسمائة، بعد موت أبيه 
حممد بن شريكوه، وكان عمره يومئذ حنو اثنيت عشرة سنة، وكان شريكوه املذكور عسوفاً لرعيته، وملك محص 

  .بعده ولده امللك املنصور إبراهيم بن شريكوه
ة استوىل بدر الدين لؤلؤ صاحب املوصل على سنجار، وأخذها من امللك اجلواد يونس بن مودود ابن ويف هذه السن
  .امللك العادل



  ذكر خروج امللك الصاحل أيوب من االعتقال
  والقبض على أخيه امللك العادل صاحب مصر، وملك امللك الصاحل أيوب ديار

  :مصر
ناصر داود صاحب الكرك عن ابن عمه امللك الصاحل أيوب، ويف هذه السنة يف أواخر رمضان، أفرج امللك ال

واجتمعت عليه مماليكه، وكاتبه إليها زهري، وسار الناصر داود وصحبته الصاحل أيوب إىل قبة الصخرة، وحتالفا هبا، 
 على أن تكون ديار مصر للصاحل، ودمشق والبالد الشرقية للناصر داود، وملا متلك الصاحل أيوب، مل يف للناصر

بذلك، وكان يتأول يف ميينه أنه كان مكرهاً، مث سار إىل غزة، فلما بلغ العادل صاحب مصر ظهور أمر أخيه 
وعلى والدته ذلك، وبرز بعسكر مصر ونزل على بلبيس لقصد الناصر داود، والصاحل أخيه، . الصاحل، عظم عليه

فسار . ا من جهة الشام، وأن يستأصلهماوأرسل إىل عمه الصاحل إمساعيل املستويل على دمشق أن يربز ويقصدمه
الصاحل إمساعيل بعساكر دمشق ونزل الفوار، فبينما الناصر داود والصاحل أيوب يف هذه الشدة، ومها بني عسكرين، 
قد أحاط هبما، إذ ركبت مجاعة من املماليك األشرفية ومقدمهم أيبك األمسر، وأحاطوا بدهليز امللك العادل أيب بكر 

الكامل، وقبضوا عليه، وجعلوه يف خيمة صغرية، وعليه من حيفظه، وأرسلوا إىل امللك الصاحل أيوب ابن امللك 
  .يستدعونه، فأتاه فرج مل يسمع مبثله

وسار امللك الصاحل أيوب، وامللك الناصر داود إىل مصر، وبقي يف كل يوم يلتقي امللك الصاحل فوج بعد فوج من 
امللك العادل ليلة اجلمعة، ثامن ذي القعدة من هذه السنة، فكانت مدة ملكه  األمراء والعسكر، وكان القبض على

حنو سنتني، ودخل امللك الصاحل أيوب إىل قلعة اجلبل بكرة األحد، لست بقني من الشهر املذكور، وزينت له البالد، 
 مبصر، ما ال ميكن وفرح الناس مبقدمه، وحصل للملك املظفر صاحب محاة من السرور والفرح مبلك امللك الصاحل

شرحه، فإنه مازال على والئه، حىت أنه ملا أمسك بالكرك، كان خيطب له حبماة وبالدها، وملا استقر امللك الصاحل 
أيوب يف ملك مصر، وصحبته الناصر داود، حصل عند كل واحد منهما إشعار من صاحبه، وخاف الناصر داود 

  .ه، الكرك وغريهاأن يقبض عليه، فطلب دستوراً وتوجه إىل بالد
ذكر وفاة صاحب ماردين يف هذه السنة وقيل يف سنة ست وثالثني، تويف ناصر الدين أرتق أرسالن بن أيلغازي بن 
إليب بن مترتاش بن أيلغازي بن أرتق صاحب ماردين، وكان يلقب امللك املنصور، وملك املذكور ماردين بعد أخيه 

يف سنة مثانني ومخسمائة وبقي أرتق أرسالن متغلباً عليه مملوك والده  حسام الدين بولق رسالن، حسبما تقدم ذكره
البقش، حىت قتله أرتق أرسالن يف سنة إحدى وستمائة، واستقل أرتق أرسالن مبلك ماردين حىت تويف يف هذه 

  .السنة
رسالن املذكور حىت وملا مات امللك املنصور أرتق أرسالن، ملك بعده ابنه امللك السعيد جنم الدين غازي بن أرتق أ

تويف يف سنة ثالث ومخسني وستمائة ظناً، مث ملك بعده يف السنة املذكورة ابنه امللك املظفر قرا أرسالن بن غازي بن 
أرتق أرسالن، وكانت وفاة املظفر قرا أرسالن املذكور، سنة إحدى وتسعني وستمائة ظناً، مث ملك بعده ولده األكرب 

مث تويف وملك بعده أخوه امللك املنصور جنم الدين غازي بن . سالن، سنة وتسعة أشهرمشس الدين داود ابن قرا أر
قرا أرسالن يف سنة ثالث وتسعني وستمائة ظناً، ونقلت وفيات املذكورين حسبما هو مشروح، من تقومي حل 

وفاة امللك  ماردين، ذكر فيه تواريخ بين أرتق، ومل أحتقق صحة ذلك، وسنذكر يف سنة اثنيت عشرة وسبعمائة
  .املنصور غازي املذكور يف سنة اثنيت عشرة وسبعمائة إن شاء اهللا تعاىل

مث دخلت سنة مثان وثالثني وستمائة يف هذه السنة قبض امللك الصاحل أيوب ابن امللك الكامل بعد استقراره يف 



ليك الذين قبضوا على أخيه، ملك مصر، على أيبك األمسر مقدم املماليك األشرفية، وعلى غريه من األمراء واملما
وأودعهم احلبوس، وأخذ يف إنشاء مماليكه، وشرع امللك الصاحل أيوب املذكور من هذه السنة يف بناء قلعة اجلزيرة، 

  .واختذها مسكناً لنفسه
ه وفيها نزل امللك احلافظ أرسالن شاه ابن امللك العادل أيب بكر بن أيوب عن قلعة جعرب، وبالس، وسلمهما إىل أخت

ضيفة خاتون صاحبة حلب، وتسلم عوض ذلك إعزاز وبالداً معها تساوي ما نزل عنه، وكان سبب ذلك أن امللك 
احلافظ املذكور، أصابه فاجل، وخشي من أوالده، وتغلبهم عليه ففعل ذلك ألنه كان ببالد قريبة إىل حلب ال ميكنهم 

  .التعرض إليه

بعد مفارقة امللك الصاحل أيوب البالد الشرقية، وساروا إىل قرب  ويف هذه السنة كثر عبث اخلوارزمية وفسادهم،
حلب، فخرج إليهم عسكر حلب مع امللك املعظم توران شاه بن صالح الدين، ووقع بينهم القتال، فاهنزم احللبيون 

سر مقدم هزمية قبيحة، وقتل منهم خلق كثري، منهم امللك الصاحل ابن امللك األفضل ابن السلطان صالح الدين، وأ
اجليش امللك املعظم املذكور، واستوىل اخلوارزميون على ثقال احللبيني، وأسروا منهم عدة كثرية، مث كانوا يقتلون 
بعضهم ليشتري غريه نفسه منهم مباله، فأخذوا بذلك شيئاً كثرياً، مث نزل اخلوارزمية بعد ذلك على جبالن، وكثر 

أهل احلواضر والبالد، ودخلوا مدينة حلب، واستعد أهلها للحصار، عبثهم وفسادهم وهنبهم يف بالد حلب، وجفل 
وارتكب اخلوارزمية من الزنا والفواحش والقتل ما ارتكبه التتر، مث سارت اخلوارزمية إىل منبج، وهجموها بالسيف 

رجعوا إىل  يوم اخلميس، لتسع بقني من ربيع األول من هذه السنة، وفعلوا من القتل والنهب مثلما تقدم ذكره، مث
  .بالدهم، وهي حران، وما معها، بعد أن أخربوا بلد حلب

  ذكر عود اخلوارزمية إىل بلد حلب
  وغريها

مث إن اخلوارزمية رحلوا من حران وقطعوا الفرات من الرقة، ووصلوا إىل اجلبول، مث إىل تل إعزاز، مث إىل سرمني، مث 
فلوا من بني أيديهم، وكان قد وصل امللك املنصور إبراهيم بن إىل تل املعرة، وهم ينهبون ما جيدونه، فإن الناس ج

شريكوه صاحب محص ومعه عسكر من عسكر الصاحل إمساعيل املستويل على دمشق، جندة للحلبيني، فاجتمع 
احللبيون مع صاحب محص املذكور، وقصدوا اخلوارزمية، واستمرت اخلوارزمية على ما هم عليه من النهب حىت 

ر، ونزل عسكر حلب على تل السلطان، مث رحلت اخلوارزمية إىل جهة محاة، ومل يتعرضوا إىل هنب، نزلوا على شيز
النتماء صاحبها امللك املظفر إىل امللك الصاحل أيوب، مث سارت اخلوارزمية إىل سلمية، مث إىل الرصافة طالبني الرقة، 

وارزمية ما كان معهم من املكاسب، وسيبوا وسار عسكر حلب من تل السلطان إليهم، وحلقتهم العرب، فأرمت اخل
وحلقهم عسكر حلب وصاحب محص . األسرى، ووصلت اخلوارزمية إىل الفرات يف أواخر شعبان يف هذه السنة

إبراهيم قاطع صفني، فعمل هلم اخلوارزمية ستائر، ووقع القتال بينهم يف الليل، فقطع اخلوارزمية الفرات وساروا إىل 
ب إىل البرية، وقطعوا الفرات منها، وقصدوا اخلوارزمية، واتقعوا قريب الرها لتسع بقني حران، فسار عسكر حل

من رمضان هذه السنة، فوىل اخلوارزمية منهزمني، وركب صاحب محص وعسكر حلب أقفيتهم يقتلون ويأسرون 
إىل بلد عانة، وبادر إىل أن حال الليل بينهم، مث سار عسكر حلب إىل حران فاستولوا عليها، وهربت اخلوارزمية 

بدر الدين لؤلؤ صاحب املوصل إىل نصيبني ودارا، وكانتا للخوارزمية، فاستوىل عليهما، وخلص من كان هبما من 
األسرى، وكان منهم امللك املعظم توران شاه ابن السلطان صالح الدين، أسرياً يف بلدة دارا من حني سوه يف 



ىل املوصل، وقدم له ثياباً وحتفاً، وبعث به إىل عسكر حلب، واستوىل كسرة احللبيني، فحمله بدر الدين لؤلؤ إ
عسكر حلب على الرقة والرها وسروج ورأس عني، وما مع ذلك، واستوىل صاحب محص املنصور إبراهيم على 
بلد اخلابور، مث سار عسكر حلب ووصل إليهم جندة من الروم، وحاصروا امللك املعظم ابن امللك الصاحل أيوب 

د وتسلموها منه، وتركوا له حصن كيفا وقلعة اهليثم، ومل يزل ذلك بيده حىت تويف أبوه امللك الصاحل أيوب بآم
مبصر، وسار إليها املعظم املذكور على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل، وبقي ولد املعظم وهو للملك املوحد عبد اهللا 

مل حممد ابن امللك العادل أيب بكر بن أيوب، مالكاً حلصن ابن املعظم توران شاه ابن الصاحل أيوب ابن امللك الكا
  .كيفا إىل أيام التتر، وطالت مدته هبا
  ذكر ما كان من امللك اجلواد يونس

يف هذه السنة كان هالك امللك اجلواد يونس بن مودود ابن امللك العادل، وصورة ما جرى له أنه كان قد استوىل 
اع عانة من اخلليفة املستنصر مبال تسلمه منه، وسار لؤلؤ صاحب املوصل بعد ملك دمشق على سنجار وعانة، فب

وحاصر سنجار ويونس املذكور غائب عنها، واستوىل عليها، ومل يبق بيد يونس من البالد شيء فصار على الربية إىل 
يونس حينئذ غزة، وأرسل إىل امللك الصاحل أيوب صاحب مصر يسأله يف املسري إليه، فلم جيبه إىل ذلك، فسار 

ودخل إىل عكا وأقام مع الفرنج، فأرسل الصاحل إمساعيل صاحب دمشق حينئذ وبذل ماالً للفرنج، وتسلم امللك 
  .جلواد يونس املذكور من الفرنج واعتقله مث خنقه

لي، ويف هذه السنة وىل امللك الصاحل أيوب، الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم القضاء مبصر، والوجه القب
وكان عز الدين املذكور بدمشق، فلما قوي خوف الصاحل إمساعيل صاحب دمشق من ابن أخيه الصاحل أيوب 
صاحب مصر، سلم الصاحل إمساعيل صفد والشقيف إىل الفرنج ليعضدوه، ويكونوا معه على ابن أخيه الصاحل 

نيع على الصاحل إمساعيل بسبب أيوب، فعظم ذلك على املسلمني، وأكثر الشيخ عز الدين بن عبد السالم التش
ذلك، وكذلك مجال الدين أبو عمرو ابن احلاجب، مث خافا من الصاحل إمساعيل فسار عز الدين بن عبد السالم إىل 

مصر وتوىل هبا القضاء كرهاً، وسار مجال الدين أبو عمرو بن احلاجب إىل الكرك، وأقام عند امللك الناصر داود 
  .ه الكافية يف النحو، مث بعد ذلك سافر ابن احلاجب إىل الديار املصريةصاحب الكرك، ونظم له مقدمت

مث دخلت سنة تسع وثالثني وستمائة والصاحل إمساعيل صاحب دمشق، واملنصور إبراهيم بن شريكوه صاحب 
محص، وصاحب حلب، متفقون على عداوة امللك الصاحل أيوب، صاحب مصر، ومل يوافقهم صاحب محاة على 

  .يف االنتماء إىل صاحب مصر ذلك، وأخلص
  .ويف هذه السنة اتقعت اخلوارزمية مع امللك املظفر غازي صاحب ميافارقني ابن امللك العادل

وفيها يف شعبان أصاب جد امللك املظفر صاحب محاة الفاجل وهو جالس بني أصحابه يف قلعة محاة، وبقي أياماً ال 
تاء، وأرجف الناس مبوته، وقام بتدبري اململكة مملوكه وأستاذ يتكلم وال يتحرك، وكان ذلك يف أواخر فصل الش

داره سيف الدين طغريل، مث خف مرض امللك املظفر وفتح عينيه وصار يتكلم باللفظة واللفظتني، ال يكاد يفهم، 
ن طليب، وكان العاطب، اجلانب األمين منه، وبعث إليه الصاحل صاحب مصر طبيباً حاذقاً نصرانياً، يقال له النفيس ب
  .فلم تنجع فيه املداواة، واستمر على ذلك إىل أن تويف بعد سنتني وكسر على ما سنذكر إن شاء اهللا تعاىل

ويف هذه السنة يف ذي احلجة تويف امللك احلافظ نور الدين أرسالن شاه ابن امللك العادل بن أيوب بإعزاز وهي اليت 
ردوس، وتسلم نواب امللك الناصر يوسف صاحب حلب، قلعة تعوضها عن قلعة جعرب، ونقل إىل حلب فدفن يف الف

  .إعزاز وأعماهلا



وفيها يف شعبان تويف الشيخ العالمة كمال الدين موسى بن يونس بن حممد بن منعة بن مالك الفقيه الشافعي، كان 
الكبري يف  إمام وقته يف مذهب الشافعي وغريه، وكان يشتغل احلنفيون عليه يف مذهب أيب حنيفة، وحيل اجلامع

مذهب أيب حنيفة وكان متقنا علم املنطق والطبيعي واإلهلي، وكان إماماً مربزاً يف العلم الرياضي، وأتقن اجملسطي 
وأقليدس واملوسيقى واحلساب بأنواعه، وكان أهل الذمة يقرؤون عليه التوراة واإلجنيل، وشرح هلم هذه الكتابني 

م مثله، وكان إماماً يف العربية والتصريف، وكان يقرئ كتاب سيبويه شرحاً يعترفون أهنم ال جيدون من يوضح هل
واملفصل وغريمها، وكذلك كان إماماً يف التفسري واحلديث، وقدم الشيخ أثري الدين األهبري وامسه املفضل بن عمر 

املذكور حينئذ  بن املفضل إىل املوصل، واشتغل على الشيخ كمال الدين املذكور، وكان الشيخ أثري الدين األهبري
  .إماماً مربزاً يف العلوم، ومع ذلك يأخذ الكتاب وجيلس بني يديه ويقرأ عليه

ولقد شاهدت بعيين أثري الدين األهبري وهو يقرأ اجملسطي على الشيخ كمال : قال القاضي مشس الدين بن خلكان
ك صاحب تصانيف، يشتغل فيها الدين بن يونس املذكور، واستمر سنني عديدة يشتغل عليه، وكان األثري إذ ذا

الناس، وقصد تقي الدين عثمان بن عبد الرمحن، املعروف بابن الصالح، الفقيه الشافعي، الشيخ كمال الدين 
املذكور، وسأله يف أن يقرئه املنطق سراً، وتردد ابن الصالح إىل الشيخ كمال الدين مدة يقرأ عليه املنطق وال 

ومل : فقال له ابن الصالح. يا فقيه، املصلحة عندي أن تترك االشتغال هبذا الفن: ريفهمه، فقال له ابن يونس املذكو
ألن الناس يعتقدون فيك اخلري، وهم ينسبون كل من اشتغل هبذا الفن إىل فساد االعتقاد، فكأنك : ذلك؟ فقال

، وكان الشيخ تفسد عقائدهم فيك، وال يصح لك من هذا الفن شيء، فقبل ابن الصالح إشارته، وترك قراءته
كمال الدين بن يونس املذكور يتهم يف دينه، لكون العلوم العقلية غالبة عليه، وكانت تعتريه غفلة الستيالء الفكرة 

  .عليه، فعمل فيه بعضهم
  غزال بوصل يل وأصبح مؤنسي... أجدك إن قد جاد بعد التعبس 
  كرقة شعري أو كدين ابن يونس... وعاطيته صهباء من فيه مزجها 

  .كانت والدته يف صفر سنة إحدى ومخسني ومخسمائة باملوصل، وهبا تويف يف التاريخ املذكور رمحه اهللا تعاىلو
  .مث دخلت سنة أربعني وستمائة

ويف هذه السنة كان بني اخلوارزمية، ومعهم امللك املظفر غازي صاحب ميافارقني، وبني عسكر حلب، ومعهم 
يب اخلابور عند اجملدل، يف يوم اخلميس لثالث بقني من صفر هذه املنصور إبراهيم صاحب محص، مصاف، قر

السنة، فوىل ظفر غازي واخلوارزمية منهزمني أقبح هزمية، وهنب منهم عسكر حلب شيئاً كثرياً، وهنبت وطاقات 
ووطاقه، اخلوارزمية ونساؤهم أيضاً، ونزل امللك املنصور إبراهيم يف خيمة امللك املظفر غازي، واحتوى على خزانته 

  .ووصل عسكر حلب وصاحب محص إىل حلب، يف مستهل مجادى األوىل مؤيدين منصورين
  ذكر وفاة امللكة ضيفة خاتون صاحبة حلب

  :وهي والدة امللك العزيز

ويف هذه السنة، يف ليلة اجلمعة إلحدى عشرة ليلة خلت من مجادى األوىل توفيت ضيفة خاتون بنت امللك خاتون 
أيب بكر أيوب وكان مرضها قرحة يف مراق البطن، ومحى، ودفنت بقلعة حلب، وكان مولدها بنت امللك العادل 

سنة إحدى أو اثنتني ومثانني ومخسمائة بقلعة حلب، حني كانت حلب ألبيها امللك العادل قبل أن ينتزعها منه أخوه 
حلب، وملا ولدت كان عند أبيها السلطان صالح الدين، ويعطيها ابنه الظاهر غازي، فاتفق مولدها ووفاهتا بقلعة 



  .امللك العادل ضيف، فسماها ضيفة، فكانت مدة عمرها حنو تسع ومخسني سنة
وكان امللك الظاهر صاحب حلب قد تزوج قبل ضيفة خاتون بأختها غازية، وتوفيت، فلما توفيت غازية تزوج 

ابنها امللك العزيز، وتصرفت يف بأختها ضيفة خاتون املذكورة، وكانت ضيفة خاتون قد ملكت حلب بعد وفاة 
امللك تصرف السالطني، وقامت بامللك أحسن قيام، وكانت مدة ملكها حنو ست سنني، وملا توفيت كان عمر ابن 

ابنها امللك الناصر يوسف ابن امللك العزيز حنو ثالث عشرة سنة، فأشهد عليه أنه بلغ، وحكم واستقل مبملكة 
  .ع يف األمور إىل مجال الدين إقبال األسود اخلصي اخلاتوينحلب، وما هو مضاف إليها، واملرج

ذكر وفاة املستنصر باهللا ويف هذه السنة تويف املستنصر باهللا أبو جعفر املنصور ابن الظاهر حممد ابن اإلمام الناصر 
حسن أمحد، بكرة اجلمعة لعشر خلون من مجادى اآلخرة، وكانت مدة خالفته سبع عشرة سنة إال شهراً، وكان 

السرية، عادالً يف الرعية، وهو الذي بىن املدرسة ببغداد، املسماة باملستنصرية على شط دجلة من اجلانب الشرقي، 
  .مما يلي دار اخلالفة، وجعل هلا أوقافاً جليلة على أنواع الرب

  املستعصم باهللا
قليد اخلالفة ولده عبد اهللا، ولقبوه وملا مات املستنصر اتفقت آراء أرباب الدولة، مثل الدوادار، والشرايب، على ت

املستعصم باهللا، وهو سابع ثالثينهم، وآخرهم، وكنيته أبو أمحد بن املستنصر باهللا منصور، وكان عبد اهللا املستعصم 
ضعيف الرأي، فاستبد كرباء دولته باألمر، وحسنوا له قطع األجناد ومجع املال، ومداراة التتر، ففعل ذلك وقطع 

  .أكثر العساكر

مث دخلت سنة إحدى وأربعني وستمائة يف هذه السنة قصدت التتر بالد غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ بن 
كيخسرو بن قليج أرسالن السلجوقي صاحب بالد الروم فأرسل واستنجد باحللبيني، فأرسلوا إليه جندة مع ناصح 

عساكر الروم هزمية قبيحة، وقتل التتر  الدين الفارسي، ومجع العساكر من كل جهة، والتقى مع التتر، فاهنزمت
وأسروا منهم خلقاً كثرياً، وحتكمت التتر وأسروا منهم خلقاً كثرياً، وحتكمت التتر يف البالد، واستولوا أيضاً على 
خالط وآمد وبالدمها، وهرب غياث الدين كيخسرو إىل بعض املعاقل، مث أرسل إىل التترر وطلب األمان، ودخل 

تويف غياث الدين كيخسرو املذكور بعد ذلك يف سنة، أربع ومخسني وستمائة حسبما نذكره إن شاء يف طاعتهم، مث 
  .اهللا تعاىل

وخلف صغريين، ومها ركن الدين، وعز الدين، مث هرب عز الدين إىل قسطنطينية، وبقي ركن الدين يف امللك حتت 
الربواناه .ه لقبه، وهو اسم احلاجب بالعجمي، مث إنالتتر، واحلاكم الربواناه معني الدين سليمان، والربوانا" حكم 

  .قتل ركن الدين وأقام يف امللك ولداً له صغرياً
وفيها كانت املراسلة بني الصاحل أيوب صاحب مصر والصاحل إمساعيل صاحب دمشق، يف الصلح، وأن يطلق 

بن أيب علي اهلذباين، وكانا معتقلني الصاحل إمساعيل املغيث فتح الدين عمر ابن امللك الصاحل أيوب، وحسام الدين 
عند امللك الصاحل إمساعيل فأطلق حسام الدين بن أيب علي وجهزه إىل مصر، واستمر امللك املغيث، بن الصاحل 
أيوب يف االعتقال، واتفق الصاحل إمساعيل مع الناصر داود صاحب الكرك، واعتضد بالفرنج، وسلما أيضاً إىل 

  .مر الفرنج قلعتيهما، وسلما أيضاً إليهم القدس مبا فيه من املزاراتالفرنج عسقالق وطربية، فع
ومررت إذ ذاك بالقدس متوجهاً إىل مصر، ورأيت القسوس وقد جعلوا على : قال القاضي مجال الدين بن واصل

  .الصخرة قناين اخلمر للقربان
  .مث دخلت سنة اثنتني وأربعني وستمائة



وعسكر الشام ومعهم اخلوارزمية وبني عسكر دمشق ومعهم الفرنج  ذكر املصاف الذي كان بني عسكر مصر
يف هذه السنة وصلت اخلوارزمية إىل غزة باستدعاء امللك الصاحل أيوب، لنصرته على عمه الصاحل : وصاحب محص

إليهم عدة : ووصل. إىل غزة،. إمساعيل، وكان مسريهم على حارم والروج إىل أطراف بالد دمشق، حىت وصلوا
من العساكر املصرية مع ركن الدين بيربس، مملوك امللك الصاحل أيوب، وكان من أكرب مماليكه، وهو الذي  كثرية

دخل معه احلبس ملا حبس يف الكرك، وأرسل امللك الصاحل إمساعيل عسكر دمشق مع امللك املنصور إبراهيم بن 
على ما كان قد وقع عليه شريكوه صاحب محص، وسار صاحب محص جريدة، ودخل عكا، فاستدعى الفرنج 

اتفاقهم، ووعدهم جبزء من بالد مصر فخرجت الفرنج بالفارس والراجل، واجتمعوا، أيضاً بصاحب محص وعسكر 
دمشق والكرك، ومل حيضر الناصر داود ذلك، والتقى الفريقان بظاهر غزة، فوىل عسكر دمشق وصاحب محص 

واستوىل امللك الصاحل  ٧ارزمية، فقتلوا منهم خلقاً عظيماً،إبراهيم، والفرنج منهزمني، وتبعهم عسكر مصر واخلو
أيوب صاحب مصر على غزة والسواحل والقدس، ووصلت األسرى والرؤوس إىل مصر، ودقت هبا البشائر عدة 

أيام، مث أرسل امللك الصاحل صاحب مصر باقي عسكر مصر مع معني الدين ابن الشيخ، واجتمع إليه من بالشام من 
اخلوارزمية، وساروا إىل دمشق وحاصروها، وهبا صاحبها امللك الصاحل إمساعيل، وإبراهيم بن عسكر مصر و

  .شريكوه صاحب محص، وخرجت هذه السنة وهم حماصروها
ذكر وفاة صاحب محاة يف هذه السنة تويف جد امللك املظفر صاحب محاة، تقي الدين حمسن ابن امللك املنصور ناصر 

ظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه ابن أيوب، يوم السبت ثامن مجادى األوىل من هذه السنة، الدين حممد ابن امللك امل
أعين سنة اثنتني وأربعني وستمائة، وكانت مدة مملكته حلماة مخس عشرة سنة وسبعة أشهر وعشرة أيام، كان منها 

عرضت له وكان عمره ثالثاً مريضاً بالفاجل سنتني وتسعة أشهر وأياماً، وكانت وفاته وهو مفلوج حبمى حادة 
وأربعني سنة، ألن مولده سنة تسع وتسعني ومخسمائة، وكان شهماً شجاعاً فطناً ذكياً، وكان حيب أهل الفضائل 
والعلوم، واستخدم الشيخ علم الدين قيصر، املعروف بتعاسيف، وكان مهندساً فاضالً يف العلوم الرياضية، فبىن 

ماة، وطاحوناً على هنر العاصي، وعمل له كرة من اخلشب مدهونة، رسم فيها مجيع، للملك املظفر املذكور أبراجاً حب
  .الكواكب املرصودة، وعملت هذه الكرة حبماة

وساعدت الشيخ علم الدين على عملها، وكان امللك املظفر حيضر وحنن : قال القاضي مجال الدين بن واصل
  .نرمسها، ويسألنا عن مواضع دقيقة فيها

مللك املظفر صاحب محاة، ملك بعده ولده امللك املنصور حممد ابن امللك املظفر حممود املذكور، وعمره وملا مات ا
حينئذ عشر سنني وشهر واحد وثالثة عشر يوماً، والقائم بتدبري اململكة، سيف الدين طغريل مملوك امللك املظفر، 

شيوخ، والطواشي مرشد والوزير هباء الدين ومشاركة الشيخ شرف الدين عبد العزيز بن حممد، املعروف بشيخ ال
  .بن التاج، ومرجع اجلميع إىل والدة امللك املنصور، غازية خاتون، بنت امللك الكامل

وفيها بلغ امللك الصاحل جنم الدين أيوب وفاة ابنه امللك املغيث، فتح الدين عمر، يف حبس الصاحل إمساعيل صاحب 
  .وحنقه على الصاحل إمساعيلدمشق، فاشتد حزن الصاحل أيوب عليه، 

ويف هذه السنة تويف امللك املظفر شهاب الدين غازي ابن امللك العادل أيب بكر بن أيوب صاحب ميافارقني، واستمر 
  .بعده يف ملكه ولده امللك الكامل ناصر الدين حممد بن غازي

ته ببين املغريك، رسوالً إىل اخلليفة وفيها سري من محاة الشيخ تاج الدين أمحد بن حممد بن نصر اهللا، املعروف بي
  .ببغداد، وصحبته تقدمة من السلطان امللك املنصور صاحب محاة



وفيها تويف القاضي شهاب الدين إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد املنعم بن علي بن حممد الشافعي عرف بابن أيب الدم، 
رة، وعاد إىل محاة مريضاً فتويف هبا، وهو الذي ألف قاضي محاة، وكان قد توجه يف الرسلية إىل بغداد، فمرض يف املع

  .التاريخ الكبري املظفري وغريه
مث دخلت سنة ثالث وأربعني وستمائة فيها سري الصاحل إمساعيل وزيره أمني الدولة الذي كان سامرياً، وأسلم إىل 

ك، وكان أمني الدولة غالباً على امللك العراق، مستشفعاً باخلليفة ليصلح بينه وبني ابن أخيه، فلم جيب اخلليفة إىل ذل
  .الصاحل إمساعيل املذكور، حبيث ال خيرج عن رأيه

ذكر استيالء امللك الصاحل أيوب على دمشق وفيها تسلم عسكر امللك الصاحل أيوب، ومقدمهم معني الدين ابن 
هيم ابن شريكوه صاحب الشيخ، دمشق، من الصاحل إمساعيل ابن امللك العادل، وكان حمصوراً معه بدمشق إبرا

محص، فتسلم دمشق على أن يستقر بيد الصاحل إمساعيل بعلبك وبصرى والسواد، ويستقر بيد صاحب محص، 
فأجاهبما معني الدين ابن الشيخ إىل ذلك، ووصل إىل دمشق حسام الدين بن أيب علي، . محص وما هو مضاف إليها

مشق، أن معني الدين ابن الشيخ مرض، وتويف هبا، وبقي مبن كان معه من العسكر املصري، واتفق بعد تسليم د
  .حسام الدين بن أيب علي نائباً بدمشق للملك الصاحل أيوب

مث إن اخلوارزمية خرجوا عن طاعة امللك الصاحل أيوب، فإهنم كانوا يعتقدون أهنم إذا كسروا الصاحل إمساعيل 
اطرهم، فلما مل حيصل هلم ذلك، خرجوا عن طاعة وفتحوا دمشق، حيصل هلم من البالد واإلقطاعات ما يرضي خ

امللك الصاحل أيوب وصاروا مع امللك الصاحل إمساعيل، وانضم إليهم الناصر داود صاحب الكرك، وساروا إىل 
دمشق وحصروها، وغلت هبا األقوات، وقاسى أهلها شدة عظيمة، مل يسمع مبثلها، وقام حسام الدين بن أيب علي 

  .شق أمت قيام، وخرجت السنة واألمر على ذلكاهلذباين يف حفظ دم
  ذكر غري ذلك من احلوادث

ويف هذه السنة قصدت التتر بغداد، وخرجت عساكر بغداد للقائهم، ومل يكن للتتر هبم طاقة، فوىل التتر منهزمني 
  .على أعقاهبم حتت الليل

مشق، بدار العقيقي، وكانت قد ويف هذه السنة توفيت ربيعة خاتون بنت أيوب، أخت السلطان صالح الدين بد
  .جاوزت مثانني سنة، وبنت مدرسة احلنابلة جببل الصاحلية

  .وفيهما تويف الشيخ تقي الدين عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان بن الصالح، الفقيه احملدث
ملفصل وفيها تويف علم الدين علي بن حممد بن عبد الصمد السخاوي، شرح قصيدة الشاطيب يف القراءآت، وشرح ا

للزخمشري، ومسى شرحه املفضل يف شرح املفصل، وله جمموع مساه كتاب سفر السعادة وسفري اإلفادة، ذكر فيها 
  .مسائل، مشكلة يف النحو، وعدة من أبيات املعاين ولغة غريبة

وها ويف هذه السنة ملا تسلم دمشق امللك الصاحل أيوب، تسلمت نواب امللك املنصور صاحب محاة سلمية، وانتزع
  .من صاحب محص، واستقرت سلمية يف هذه السنة يف ملك امللك املنصور صاحب محاة

وفيها تويف الشيخ موفق الدين أبو البقاء يعيش بن حممد بن علي املوصلي األصل، احلليب املولد واملنشأ، النحوي، 
الشروح مثله، وله غري  ويعرف بابن الصائغ، وكان ظريفاً حسن احملاضرة، شرح املفصل شرحاً مستوىف ليس يف

  .ذلك، وولد يف رمضان سنة ثالث ومخسني ومخسمائة حبلب، وتويف هبا يف التاريخ املذكور، ودفن باملقام
  .مث دخلت سنة أربع وأربعني وستمائة



  ذكر كسرة اخلوارزمية
  :على القصب واستيالء الصاحل أيوب على بعلبك

عيل والناصر داود، وحماصرهتم دمشق، وهبا حسام الدين بن أيب كنا قد ذكرنا اتفاق اخلوارزمية مع الصاحل إمسا
علي، وملا وقع ذلك، اتفق احللبيون وامللك املنصور إبراهيم صاحب محص، وصاروا مع امللك الصاحل أيوب ابن 

امللك الكامل، وقصدوا اخلوارزمية، فرحلت اخلوارزمية عن دمشق، وساروا إىل حنو احللبيني وصاحب محص، 
على القصب يف هذه السنة، فاهنزمت اخلوارزمية هزمية قبيحة، تشتت مشلهم بعدها، وقتل مقدمهم حسام  والتقوا

الدين بركة خان، ومحل رأسه إىل حلب، ومضت طائفة من اخلوارزميني مع مقدمهم كشلوخان اخلوارزمي، فلحقوا 
  .وكفا اهللا الناس شرهمبالتتر وصاروا معهم، وانقطع منهم مجاعة وتفرقوا يف الشام، وخدموا به، 

وملا وصل خرب كسرهتم إىل امللك الصاحل أيوب بديار مصر، فرح فرحاً عظيماً، ودقت البشائر مبصر، وزال ما كان 
عنده من الغيظ على إبراهيم صاحب محص، وحصل بينهما التصايف بسبب ذلك، وأما الصاحل إمساعيل فإنه سار إىل 

ر به، وأرسل الصاحل أيوب يطلبه فلم يسلمه امللك الناصر إليه، وملا امللك الناصر يوسف صاحب حلب واستجا
جرى ذلك، رحل حسام الدين بن أيب علي اهلذباين مبن عنده من العسكر بدمشق، ونازل بعلبك وهبا أوالد الصاحل 

فاعتقلوا  إمساعيل وحاصرها، وتسلمها باألمان، ومحل أوالد الصاحل إمساعيل إىل امللك الصاحل أيوب بديار مصر،
هناك، وكذلك بعث بأمني الدولة وزير امللك الصاحل إمساعيل، وأستاذ داره ناصر الدين يغمور، فاعتقال مبصر أيضاً، 

وزينت القاهرة ومصر، ودقت البشائر هبما لفتح بعلبك، واتفق يف هذه األيام وفاة صاحب عجلون، وهو سيف 
أيضاً، وملا جرى ما ذكرناه أرسل امللك الصاحل أيوب عسكراً  فتسلم امللك الصاحل أيوب عجلون: الدين بن قليج،

مع األمري فخر الدين يوسف ابن الشيخ، وكان فخر الدين ابن الشيخ قد اعتقله امللك العادل أبو بكر ابن امللك 
السنة على  الكامل، مث ملا ملك امللك الصاحل أيوب مصر أفرج عنه، وأمره مبالزمة بيته، فالزمه مدة، مث قدمه يف هذه

العسكر، وجهزه إىل حرب امللك الناصر داود صاحب الكرك، فسار فخر الدين املذكور واستوىل على مجيع بالد 
امللك الناصر، وويل عليها وسار إىل الكرك وحاصرها، وخرب ضياعها، وضعف امللك الناصر ضعفاً بالغاً، ومل يبق 

  .بيده غري الكرك وحدها
 هذه السنة حبس الصاحل أيوب مملوكه بيربس، وهو الذي كان معه ملا اعتقل يف ذكر غري ذلك من احلوادث يف

الكرك، وسببه أن بيربس املذكور مال إىل اخلوارزمية، وإىل الناصر داود، وصار معهم على أستاذه، ملا جرده إىل 
لسنة، وكان آخر العهد غزة، كما تقدم ذكره، فأرسل أستاذه الصاحل أيوب واستماله، فوصل إليه فاعتقله يف هذه ا

  .به
وفيها أرسل امللك املنصور إبراهيم صاحب محص بن شريكوه، وطلب دستوراً من امللك الصاحل أيوب ليصل إىل 

بابه، وينتظم يف سلك خدمته، وكان قد حصل بإبراهيم املذكور السل، وسار على تلك احلالة من محص متوجهاً إىل 
به املرض، وتويف يف دمشق، فنقل إىل محص ودفن هبا، وملك بعده ولده  الديار املصرية، ووصل إىل دمشق فقوي

  .امللك األشرف مظفر الدين موسى ابن امللك املنصور إبراهيم املذكور
ويف هذه السنة بعد فتوح دمشق وبعلبك، استدعى امللك الصاحل أيوب خدمة حسام الدين بن أيب علي إىل مصر، 

 مجال الدين بن مطروح، وملا وصل حسام الدين بن أيب علي إىل مصر، استنابه وأرسل موضعه نائباً بدمشق، األمري
امللك الصاحل هبا، وسار امللك الصاحل أيوب إىل دمشق، مث سار منها إىل بعلبك، مث عاد إىل دمشق، ووصل إىل خدمة 

ص، فأكرمهما امللك الصاحل أيوب بدمشق، امللك املنصور حممد صاحب محاة، وامللك األشرف موسى صاحب مح



  .وقرهبما مث أعطامها الدستور فعادا إىل بالدمها، واستمر امللك الصاحل بالشام حىت خرجت هذه السنة
  .ويف هذه السنة تويف عماد الدين داود بن موشك بالكرك، وكان جامعاً ملكارم األخالق

  .ن الشام إىل الديار املصريةمث دخلت سنة مخس وأربعني وستمائة وفيها عاد امللك الصاحل جنم الدين أيوب م
وفيها فتح فخر الدين ابن الشيخ قلعيت عسقالن وطربية، وامللك الصاحل بالشام، بعد حماصرهتما مدة، وكنا قد 

ذكرنا تسليمهما إىل الفرنج يف سنة إحدى وأربعني وستمائة، فعمرومها، واستمرتا بأيدي الفرنج حىت فتحتا يف هذه 
  .السنة

صاحب محص مشيميس للملك الصاحل أيوب، فعظم ذلك على احللبيني لئال حيصل الطمع وفيها سلم األشرف 
  .للملك الصاحل يف ملك باقي الشام

وفيها تويف امللك العادل أبو بكر ابن السلطان امللك الكامل باحلبس، وأمه الست السوداء تعرف ببنت الفقيه نصر، 
غاية، فكان مدة مقامه بالسجن حنو مثان سنني، وكان عمره حنو وكان مسجوناً من حني قبض عليه ببلبيس إىل هذه ال

ثالثني سنة، وخلف ولداً صغرياً، وهو امللك املغيث فتح الدين عمر، وهو الذي ملك الكرك فيما بعد، مث قتله امللك 
  .الظاهر بيربس على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل

د الدين أمري جندار، من محاه إىل حلب، وأحضرا بنت امللك ويف هذه السنة توجه الطواشي مرشد املنصوري، وجماه
العزيز حممد ابن امللك الظاهر صاحب حلب، وهي عائشة خاتون، زوج امللك املنصور صاحب محاة، وحضرت 
معها أمها فاطمة خاتون، بنت السلطان امللك الكامل ابن امللك العادل، ووصلت إىل محاة يف العشر األوسط من 

ه السنة، أعين سنة مخس وأربعني وستمائة، ووصلت يف جتمل عظيم، واحتفل للقائها حبماة احتفاالً رمضان من هذ
  .عظيماً

ويف هذه السنة تويف عالء الدين قراسنقر الساقي العاديل، أحد مماليك امللك العادل بن أيوب، وصارت مماليكه 
الذي صار له ملك مصر والشام، على ما  بالوالء للملك الصاحل أيوب، ومنهم سيف الدين قالوون الصاحلي،

  .سنذكره إن شاء اهللا تعاىل
وفيها تويف عمر بن حممد بن عبد اهللا املعروف بالشلوبيين بإشبيلية، كان فاضالً إماماً يف النحو، شرح اجلزولية، 

بيين نسبة إىل وصنف يف النحو غري ذلك، وكان فيه مع هذه الفضيلة التامة، بله وغفلة، وكنيته أبو علي، والشلو
منه عمر الشلوبيين . شلوبني، وهو حصن منيع من حصون األندلس، من معاملة سواحل غرناطة، على حبر الروم

، يف اجمللدة " باملغرب يف أخبار أهل املغرب " هذا ما نص عليه ابن سعيد املغريب يف كتابه الكبري، املسمى . املذكور
د وصف حصن شلوبني املذكور، ومنه الشيخ أبو علي عمر الشلوبيين وق: اخلامسة عشرة، بعد ذكر غرناطة، قال

وقرأت عليه النحو، وكان إمام حناة أهل املغرب، وكان يف طبقة أيب علي الفارسي، ومن هنا يتحقق أن الذي : قال
. ضنقله القاضي مشس الدين بن خلكان ومن تابعه، أن الشلوبني هو األبيض األشقر بلغة أهل األندلس، وهم حم

  .املذكور" املغرب يف حلي أهل املغرب " لعدم وقوفهم على كتاب 
مث دخلت سنة ست وأربعني وستمائة فيها أرسل امللك الناصر صاحب حلب عسكراً مع مشس الدين لؤلؤ األرمين، 
 فحاصروا امللك األشرف موسى حبمص مدة شهرين، فسلم إليهم محص، وتعوض عنها بتل باشر، مضافاً إىل ما بيده

من تدمر والرحبة، وملا بلغ امللك الصاحل جنم الدين أيوب ذلك، شق عليه وسار إىل الشام الرجتاع محص من 
احللبيني، وكان قد حصل له مرض وورم يف مأبطه، مث فتح وحصل منه ناصور، ووصل امللك الصاحل إىل دمشق، 

شيخ، فنازلوا محص وحصروها، ونصبوا وأرسل عسكراً إىل محص مع حسام الدين بن أيب على، فخر الدين ابن ال



عليها منجنيقاً مغربياً، يرمي حبجر زنتها مائة وأربعون رطالً بالشامي، مع عدة منجنيقات أخر، وكان الشتاء والربد 
قوياً، واستمر عليها احلصار، واتفق حينئذ وصول اخلرب إىل امللك الصاحل وهو بدمشق، بوصول الفرنج إىل جهة 

اً قد قوي مرضه، ووصل أيضا جنم الدين الباذراي، رسول اخلليفة، وسعى يف الصلح بني امللك دمياط، وكان أيض
الصاحل واحللبيني، وأن تستقر محص بيد احللبيني، فأجاب امللك الصاحل إىل ذلك، وأمر العسكر فرحلوا عن محص 

  .بعد أن أشرفوا على أخذها
واستناب بدمشق مجال الدين بن يغمور، وعزل ابن مطروح، مث رحل امللك الصاحل عن دمشق يف حمفة لقوة مرضه، 

  .وأرسل حسام الدين بن أيب علي قدامه ليسبقه إىل مصر، وينوب عنه هبا

وفيها يف يوم اخلميس السادس والعشرين من شوال من السنة املذكورة، أعين سنة ست وأربعني وستمائة، تويف أبو 
ملعروف بابن احلاجب، امللقب مجال الدين، وكان والده عمر حاجباً عمرو عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس، ا

لألمري عز الدين بن موسك الصالحي، وكان كردياً، واشتغل ولده أبو عمرو املذكور يف صغره بالقرآن والفقه، 
لق على مذهب مالك بن أنس، وبالعربية، وبرع يف علومه وأتقنها، مث انتقل إىل دمشق ودرس جبامعها، وأكب اخل

  .على االشتغال عليه، مث عاد إىل القاهرة، مث انتقل إىل اإلسكندرية فتويف هبا
، وكان الشيخ أبو " بليدة بالصعيد " وكان مولد الشيخ أيب عمرو املذكور، يف أواخر سنة سبعني ومخسمائة، بأسنا 

، صنف يف العربية مقدمته عمرو املذكور متفنناً يف علوم شىت، وكان األغلب عليه علم العربية، وأصول الفقه
الكافية، واختصر كتاب األحكام لآلمدي، يف أصول الفقه، فطبق ذكر هذين الكتابني، أعين الكافية وخمتصره يف 

أصول الفقه، مجيع البالد، خصوصاً بالد العجم، واكب الناس على االشتغال هبما إىل زماننا هذا، وله غريمها عدة 
  .مصنفات

وأربعني وستمائة، تويف عز الدين أيبك املعظمي يف حمبسه بالقاهرة، وكان املذكور قد ملك  وفيها أعين يف سنة ست
أنه ملك صرخد يف سنة : صرخد، يف سنة مثان وستمائة حسبما تقدم ذكره يف السنة املذكورة، وقال ابن خلكان

حج يف السنة . كر بن أيوبألن أستاذه امللك املعظم عيسى ابن امللك العادل أيب ب: قال. إحدى عشرة وستمائة
املذكورة، وأخذ صرخد من صاحبها ابن قراجا، وأعطاها مملوكه أيبك املذكور، والظاهر أن األول أصح، 

واستمرت يف يد أيبك إىل سنة أربع وأربعني وستمائة، فأخذها امللك الصاحل أيوب ابن امللك الكامل من أيبك 
له إىل القاهرة وحبسه يف دار الطواشي، صواب، واستمر، معتقالً هبا املذكور، وأمسك أيبك يف السنة املذكورة ومح

حىت تويف معتقالً يف هذه السنة، يف أوائل مجادى األوىل، ودفن خارج باب النصر يف تربة مشس الدولة، مث نقل إىل 
لكبري، رمحه الشام ودفن يف تربة كان قد أنشأها بظاهر دمشق، على الشرف األعلى، مطلة على امليدان األخضر ا

  .اهللا تعاىل، هكذا نقلت ذلك من وفيات األعيان
  .مث دخلت سنة سبع وأربعني وستمائة

  ذكر ملك الفرنج دمياط
  :ونزول امللك الصاحل أمشون طناخ

ويف هذه السنة سار ريد إفرنس، وهو من أعظم ملوك الفرنج، وريد بلغتهم هو امللك، أي ملك إفرنس، وإفرنس 
لفرنج، وكان مجع ريد إفرنس حنو مخسني ألف مقاتل، وشىت يف جزيرة قربس، مث سار ووصل يف أمة عظيمة من أمم ا

هذه السنة إىل دمياط، وكان قد شحنها امللك الصاحل بآالت عظيمة، وذخائر وافرة، وجعل فيها بين كنانة، وهم 



ة من العسكر، ليكونوا قبالة مشهورون بالشجاعة، وكان قد أرسل امللك الصاحل فخر الدين ابن الشيخ جبماعة كثري
الفرنج بظاهر دمياط، وملا وصلت الفرنج، عرب فخر الدكن ابن الشيخ من الرب الغريب إىل الرب الشرقي، ووصل 

الفرنج إىل الرب الغريب لتسع بقني من صفر هذه السنة، وملا جرى ذلك هربت بنو كنانة وأهل دمياط منها، وأخلوا 
، فتملكها الفرنج بغري قتال، واستولوا على ما هبا من الذخائر والسالحات، وكان هذا دمياط وتركوا أبواهبا مفتحة

ووصل امللك . من أعظم املصائب، وعظم ذلك على امللك الصاحل، وأمر بشنق بين كنانة، فشنقوا عن آخرهم
، وهو السل والقرحة، الصاحل إىل املنصورة، ونزل هبا يوم الثالثاء خلمس بقني من صفر هذه السنة، وقد اشتد مرضه

  .اليت كانت به، وقد أيس منه
  ذكر استيالء امللك الصاحل أيوب على الكرك

ويف هذه السنة سار امللك الناصر داود ابن امللك املعظم عيسى ابن امللك العادل أيب بكر بن أيوب، من الكرك إىل 
قد بقي عند الناصر داود من اجلوهر  حلب، ملا ضاقت عليه األمور، مستجرياً بامللك الناصر صاحب حلب، وكان

كان يساوى مائة ألف دينار، إذا بيع باهلوان، فلما وصل إىل حلب، سري اجلوهر املذكور إىل : مقدار كثري، قال
بغداد وأودعه عند اخلليفة املستعصم، ووصل إليه خط اخلليفة بتسليمه، فلم تقع عينه عليه بعد ذلك، وملا سار 

، استناب عليها ابنه عيسى ولقبه امللك املعظم، وكان له ولدان آخران، أكرب من عيسى الناصر داود عن الكرك
املذكور، مها األجمد حسن، والظاهر شاذي، فغضب األخوان املذكوران من تقدمي أخيهما عيسى عليهما، وبعد سفر 

على املنصورة، وبذل له  أبيهما قبضا على أخيهما عيسى، وتوجه األجمد حسن إىل امللك الصاحل أيوب وهو مريض،
تسليم الكرك، على إقطاع له وألخيه بديار مصر، فأحسن إليه الصاحل أيوب وأعطامها إقطاعاً أرضامها، وأرسل إىل 
الكرك وتسلمها يوم االثنني الثنيت عشرة ليلة بقيت من مجادى اآلخرة من هذه السنة، وفرح امللك الصاحل بالكرك 

  .من املرض، ملا كان يف خاطره من صاحبهافرحاً عظيماً، مع ما هو فيه 
ذكر وفاة امللك الصاحل أيوب ويف هذه السنة تويف امللك الصاحل جنم الدين أيوب، ابن امللك الكامل حممد، ابن 
امللك العادل أيب بكر بن أيوب، يف ليلة األحد ألربع عشرة ليلة مضت من شعبان هذه السنة، أعين سنة سبع 

انت مدة مملكته للديار املصرية تسع سنني ومثانية أشهر وعشرين يوماً، وكان عمره حنو أربع وأربعني وستمائة، وك
وأربعني سنة، وكان مهيباً عايل اهلمة، عفيفاً طاهر اللسان والذيل، شديد الوقار، كثري الصمت، ومجع من املماليك 

ليكه، ورتب مجاعة من املماليك الترك حول الترك ما مل جيتمع لغريه من أهل بيته، حىت كان أكثر أمراء عسكره مما
دهليزه، ومساهم البحرية، وكان ال جيسر أن خياطبه أحد إال جواباً، وال يتكلم أحد حبضرته، ابتداء، وكانت القصص 
توضع بني يديه مع اخلدام، فيكتب بيده عليها وخترج للموقعني، وكان ال يستقل أحد من أهل دولته بأمر من األمور 

مشاورته بالقصص، وكان غاوياً بالعمارة، بىن قلعة اجلزيرة، وبىن الصاحلية، وهي بلدة بالسائح، وبىن له هبا إال بعد 
  .قصوراً للتصيد، وبىن قصراً عظيماً بني مصر والقاهرة، يسمى بالكبش

فحملت  وكانت أم امللك الصاحل أيوب املذكور، جارية سوداء تسمى ورد املىن، غشيها السلطان امللك الكامل،
بامللك الصاحل، وكان للملك الصاحل ثالثة أوالد، أحدهم فتح الدين عمر، تويف يف حبس الصاحل إمساعيل، وكان قد 
تويف ولده اآلخر قبله، ومل يكن قد بقي له غري املعظم توران شاه، حبصن كيفا، ومات امللك الصاحل ومل يوص بامللك 

جارية امللك الصاحل، فخر الدين ابن الشيخ، والطواشي مجال الدين إىل أحد، فلما تويف أحضرت شجرة الدر، وهي 
السلطان : حمسناً، وعرفتهما مبوت السلطان، فكتموا ذلك خوفاً من الفرنج، ومجعت شجر الدر األمراء، وقالت هلم

لدين ابن الشيخ يأمركم أن حتلفوا له، مث من بعده لولده امللك املعظم توران شاه، املقيم حبصن كيفا، ولألمري فخر ا



بأتابكية العسكر، وكتب إىل حسام الدين ابن أيب علي، وهو النائب مبصر مبثل ذلك، فحلفت األمراء واألجناد 
والكرباء بالعسكر ومبصر وبالقاهرة على ذلك، يف العشر األوسط من شعبان هذه السنة، وكان بعد ذلك خترج 

يكتبها خادم يقال له السهيلي، فال يشك أحد يف أنه خط  الكتب، املراسم وعليها عالمة امللك الصاحل، وكان
السلطان، فأرسل فخر الدين ابن الشيخ قاصداً إلحضار امللك املعظم من حصن كيفا، وملا جرى ذلك، شاع بني 

الناس موت السلطان، ولكن أرباب الدولة ال جيسرون أن يتفوهوا بذلك، وتقدم الفرنج عن دمياط إىل املنصورة، 
نهم وبني املسلمني يف مستهل رمضان من هذه السنة وقعة عظيمة، استشهد فيها مجاعة من كبار املسلمني، وجرى بي

ونزلت الفرنج حبر مساح، مث قربوا من املسلمني، مث إن الفرنج كبسوا املسلمني على املنصورة بكرة الثالثاء خلمس 
ن ابن محويه يف احلمام باملنصورة، فركب مضني من ذي القعدة، وكان فخر الدين يوسف ابن الشيخ صدر الدي

  .مسرعاً، وصادفه مجاعة من الفرنج فقتلوه، وكان سعيداً يف الدنيا، ومات شهيداً

مث محلت املسلمون والترك البحرية على الفرنج، فردوهم على أعقاهبم، واستمرت هبم اهلزمية، وأما امللك املعظم 
دمشق، يف رمضان من هذه السنة، وعّيد هبا عيد الفطر، ووصل إىل  توران شاه، فإنه سار من حصن كيفا ووصل إىل

املنصورة يوم اخلميس لتسع بقني من ذي القعدة من هذه السنة، أعين سنة سبع وأربعني وستمائة، مث اشتد القتال 
ركباً، منها بني املسلمني والفرنج براً وحبراً، ووقعت مراكب املسلمني على الفرنج، وأخذوا منهم اثنني وثالثني م

تسع شواين، فضعفت الفرنج لذلك، وأرسلوا يطلبون القدس وبعض الساحل، وأن يسلموا دمياط إىل املسلمني، 
  .فلم تقع اإلجابة إىل ذلك

  ذكر غري ذلك

ويف هذه السنة وقع احلرب بني صاحب املوصل بدر الدين لؤلؤ، وبني امللك الناصر صاحب حلب، فأرسل إليه 
اً، والتقوا مع املواصلة بظاهر نصيبني، فاهنزمت املواصلة هزمية قبيحة، واستوىل احللبيون على امللك الناصر عسكر

أثقال لؤلؤ صاحب املوصل وخيمه، وتسلم احللبيون نصيبني وأخذوها من صاحب املوصل، مث ساروا إىل دارا 
  .ىل حلبفنازلوها وتسلموها وخربوها بعد حصار ثالثة أشهر، مث تسلموا قرقيسيا وعادوا إ

  .مث دخلت سنة مثان وأربعني وستمائة
ذكر هزمية الفرنج وأسر ملكهم ملا أقام الفرنج قبالة املسلمني باملنصورة، فنيت أزوادهم وانقطع عنهم املدد من 

دمياط، فإن املسلمني قطعوا الطريق الواصل من دمياط إليهم، فلم يبق هلم صرباً على املقام، فرحلوا ليلة األربعاء، 
الث مضني من احملرم، متوجهني إىل دمياط، وركب املسلمون أكتافهم، وملا استقر صباح األربعاء خالطهم لث

املسلمون وبذلوا فيهم السيف، فلم يسلم منهم إال القليل، وبلغت عدة القتلى من الفرنج ثالثني ألفا على ما قيل، 
ألمان، فأمنهم الطواشي حمسن الصاحلي، مث احتيط واحناز ريد إفرنس ومن معه من امللوك إىل بلد هناك، وطلبوا ا

عليهم وأحضروا إىل املنصورة، وقيد ريد إفرنس، وجعل يف الدار اليت كان ينزهلا كاتب اإلنشاء، فخر الدين بن 
لقمان، ووكل به الطواشي صبيح املعظمي، وملا جرى ذلك رحل، امللك املعظم بالعساكر من املنصورة ونزل بفار 

  .هبا برج خشب للملك املعظمسكور، ونصب 
ذكر مقتل امللك املعظم ويف هذه السنة يوم االثنني، لليلة بقيت من احملرم، قتل امللك املعظم توران شاه ابن امللك 

الصاحل جنم الدين أيوب ابن امللك الكامل ناصر الدين حممد ابن امللك العادل سيف الدين أيب بكر بن أيوب، 
طرح جانب أمراء أبيه ومماليكه، وكل منهم بلغه عنه من التهديد والوعيد ما نفر قلبه أن املذكور، أ: وسبب ذلك



منه، واعتمد على بطانته الذين وصلوا معه من حصن كيفا، وكانوا أطرافاً أراذل، فاجتمعت البحرية على قتله بعد 
ي صار سلطاناً فيما بعد، نزوله بفارسكور، وهجموا عليه بالسيوف، وكان أول من ضربه ركن الدين بيربس، الذ

على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل، فهرب امللك املعظم منهم إىل الربج اخلشب الذي نصب له بفارسكور على ما 
تقدم ذكره، فأطلقوا يف الربج النار، فخرج امللك املعظم من الربج هارباً، طالباً البحر لريكب يف حراقته، فحالوا 

نفسه يف البحر، فأدركوه وأمتوا قتله يف هنار اإلثنني املذكور، وكانت مدة إقامته يف  بينه وبينها بالنشاب، فطرح
  .اململكة من حني وصوله إىل الديار املصرية، شهرين وأياماً

وملا جرى ذلك، اجتمعت األمراء واتفقوا على أن يقيموا شجرة الدر زوجة امللك الصاحل يف اململكة، وأن يكون عز 
نكري الصاحلي، املعروف بالتركماين، أتابك العسكر، وحلفوا على ذلك، وخطب لشجرة الدر الدين أيبك اجلاش

على املنابر، وضربت السكة بامسها، وكان نقش السكة املستعصمية الصاحلية، ملكة املسلمني، والدة امللك املنصور 
ه خليل، فسميت والدة خليل، خليل، وكانت شجرة الدر قد ولدت من امللك الصاحل ولداً ومات صغرياً، وكان امس

وكانت صورة عالمتها على املناشري والتواقيع، والدة خليل، وملا استقر ذلك، وقع احلديث مع ريد إفرنس يف تسليم 
دمياط باإلفراج عنه، فتقدم ريد إفرنس إىل من هبا من نوابه يف تسليمها، فسلموها، وصعد إليها العلم السلطاين يوم 

من صفر من هذه السنة، أعين سنة مثان وأربعني وستمائة، وأطلق ريد إفرنس، فركب يف  اجلمعة، لثالث مضني
البحر مبن سلم معه هنار السبت، غد اجلمعة املذكورة وأقلعوا إىل عكا، ووردت البشرى هبذا الفتح العظيم إىل سائر 

  :اتاً منهااألقطار، ويف واقعة ريد إفرنس املذكورة، يقول مجال الدين حيىي بن مطروح أبي
  مقال صدق عن قؤول نصيح... قل للفرنسيس إذا جئته 

  حتسب أن الزمر يا طبل ريح... أتيت مصراً تبتغي ملكها 
  حبصن تدبريك بطن الضريح... وكل أصحابك أوردهتم 

  غري قتيل أو أسري جريح... مخسون ألفاً ال يرى منهم 
  ألخذ ثار أو لقصد صحيح... وقل هلم إن أضمروا عودة 

  والقيد باقي والطواشي صبيح... ار ابن لقمان على حاهلا د
مث عادت العساكر ودخلت القاهرة يوم اخلميس، تاسع صفر من الشهر املذكور، وأرسل املصريون رسوالً إىل 
األمراء الذين بدمشق، يف موافقتهم على ذلك، فلم جييبوا إليه وكان امللك السعيد ابن امللك العزيز عثمان ابن 

العادل صاحب الصبيبة، قد سلمها إىل امللك الصاحل أيوب، فلما جرى ذلك، قصد قلعة الصبيبة، فسلمت  امللك
  .إليه، وكان من امللك السعيد ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل

ذكر ملك امللك املغيث الكرك كان امللك املغيث فتح الدين عمر ابن امللك العادل أيب بكر ابن امللك الكامل حممد 
امللك العادل أيب بكر بن أيوب، قد أرسله امللك املعظم توران شاه، ملا وصل إىل الديار املصرية، إىل الشوبك،  ابن

واعتقله هبا، وكان النائب على الكرك والشوبك بدر الدين الصوايب الصاحلي، فلما جرى ما ذكرناه من قتل امللك 
يب املذكور، فأفرج عن املغيث وملكه القلعتني، الكرك املعظم، وما استقر عليه احلال، بادر بدر الدين الصوا

  .والشوبك، وقام يف خدمته أمت قيام
ذكر استيالء امللك الناصر صاحب حلب على دمشق وملا جرى ما ذكرناه، ومل جيب أمراء دمشق إىل ذلك، كاتب 

ابن امللك الظاهر غازي ابن  األمراء القيمريية الذين هبا امللك الناصر يوسف صاحب حلب، ابن امللك العزيز حممد
السلطان امللك الناصر صالح الدين، فسار إليهم وملك دمشق ودخلها يف يوم السبت، لثمان مضني من ربيع 



اآلخر من هذه السنة، وملا استقر الناصر املذكور يف ملك دمشق، خلع على مجال الدين بن يغمور، وعلى األمراء 
اعة من األمراء مماليك امللك الصاحل، وعصت عليه بعلبك وعجلون القيمرية به، وأحسن اليهم، واعتقل مج

ومشيميس مدة مديدة، مث سلمت مجيعها إليه، وملا ورد اخلرب بذلك إىل مصر قبضوا على من عندهم من القيمرية، 
  .وعلى كل من اهتم بامليل إىل احللبيني

ة عز الدين أيبك اجلاشنكري الصاحلي يف السلطنة، ذكر سلطنة أيبك التركماين مث إن كرباء الدولة اتفقوا على إقام
ألنه إذا استقر أمر اململكة يف امرأة، على ما هو عليه احلال، تفسد األمور، فأقاموا أيبك املذكور، وركب بالسناجق 
ة السلطانية، ومحلت الغاشية بني يديه يوم السبت آخر ربيع اآلخر من هذه السنة، ولقب امللك املعز، وأبطلت السك

  .واخلطبة اليت كانت باسم شجرة الدر
  :ذكر عقد السلطنة للملك األشرف موسى بن يوسف صاحب اليمن، املعروف باقسيس

ابن امللك الكامل حممد، ابن امللك العادل أيب بكر بن أيوب، مث اجتمعت األمراء واتفقوا على أنه ال بد من إقامة 
مة موسى املذكور، ولقبوه امللك األشرف، وأن يكون أيبك شخص من بين أيوب يف السلطنة، واجتمعوا على إقا

التركماين أتابكه، وأجلس األشرف موسى املذكور يف دست السلطنة، وحضرت األمراء يف خدمته يوم السبت، 
خلمس مضني من مجادى األوىل من هذه السنة، وكان بغزة حينئذ مجاعة من عسكر مصر مقدمهم خاص ترك، فسار 

، فاندفعوا من غزة إىل الصاحلية بالسائح، واتفقوا على طاعة املغيث صاحب الكرك، وخطبوا له إليهم عسكر دمشق
بالصاحلية يوم اجلمعة، ألربع مضني من مجادى اآلخرة من هذه السنة، وملا جرى ذلك، اتفق كرباء الدولة مبصر، 

لك األشرف موسى بالسلطنة، وأليبك ونادوا بالقاهرة ومصر، أن البالد للخليفة املستعصم، مث جددت األميان للم
التركماين باألتابكية، ويف يوم األحد خلمس مضني من رجب، رحل فارس الدين أقطاي الصاحلي اجلمدار، متوجهاً 
إىل جهة غزة، ومعه تقدير ألفي فارس، وكان أقطاي املذكور، مقدم البحرية، فلما وصل إىل غزة، اندفع من كان 

  .يههبا من جهة الناصر بني يد
ذكر ختريب دمياط ويف هذه السنة، اتفق آراء أكابر الدولة، وهدموا سور دمياط، يف العشر األخري من شعبان هذه 

السنة، ملا حصل للمسلمني عليها من الشدة مرة بعد أخرى، وبنوا مدينة بالقرب منها يف الرب، ومسوها املنشية، 
  .العباسيوأسوار دمياط اليت هدمت من عمارة املتوكل اخلليفة 

ذكر القبض على الناصر داود ويف هذه السنة مستهل شعبان، قبض الناصر يوسف، صاحب دمشق وحلب، علي 
الناصر داود، الذي كان صاحب الكرك، وبعث به إىل محص، فاعتقل هبا، وذلك ألشياء بلغت الناصر يوسف عن 

  .املذكور، خاف منها
  مسري امللك الناصريوسف إىل الديار املصرية

  ر مسري السلطان امللك الناصر يوسف صاحب الشام إىل الديار املصريةذك

  :وكسرته

ويف هذه السنة سار امللك الناصر صالح الدين يوسف ابن امللك العزيز، بعساكره من دمشق، وصحبته من ملوك 
ر أهل بيته، الصاحل إمساعيل بن العادل بن أيوب، واألشرف موسى صاحب محص، وهو حينئذ صاحب تل باش

والرحبة وتدمر واملعظم توران شاه ابن السلطان صالح الدين، وأخو املعظم املذكور نصرة الدين، واألجمد حسن، 



والظاهر شاذي ابنا الناصر داود ابن امللك املعظم عيسى ابن العادل ابن أيوب، وتقي الدين عباس ابن امللك العادل 
ليه تدبري اململكة، فرحلوا من دمشق يوم األحد منتصف بن أيوب، ومقدم اجليش مشس الدين لؤلؤ األرمين، وإ

رمضان من هذه السنة، وملا بلغ املصريني ذلك، اهتموا لقتاله ودفعه، وبرزوا إىل السائح وتركوا األشرف املسمى 
بالسلطان بقلعة اجلبل، وأفرج أيبك التركماين حينئذ عن ولدي الصاحل إمساعيل، ومها املنصور إبراهيم، وامللك 

لسعيد عبد امللك، ابنا الصاحل إمساعيل، وكانا معتقلني من حني استيالء امللك الصاحل أيوب على بعلبك، وخلع ا
عليهما ليتوهم الناصر يوسف صاحب دمشق، من أبيهما الصاحل إمساعيل، والتقى العسكران املصري والشامي 

فكانت الكسرة أوالً على عسكر مصر،  بالقرب من العباسة، يف يوم اخلميس عاشر ذي العقدة من هذه السنة،
فخامر مجاعة من املماليك الترك العزيزية، على امللك الناصر صاحب دمشق، وثبت املعز أيبك التركماين يف مجاعة 
قليلة من البحرية، فانضاف مجاعة من العزيزية مماليك والد امللك الناصر إىل أيبك التركماين، وملا انكسر املصريون 

ساكر الشامية، ومل يشكوا يف النصر، بقي امللك الناصر حتت السناجق السلطانية مع مجاعة يسرية من وتبعتهم الع
املتعممني ال يتحرك من موضعه، فحمل املعز التركماين مبن معه عليه، فوىل امللك الناصر منهزماً طالباً جهة الشام، مث 

مهم وأخذ مشس الدين لؤلؤ أسرياً، فضربت عنقه بني محل أيبك التركماين املذكور على طلب مشس الدين لؤلؤ، فهز
يديه، وكذلك أسر األمري ضياء الدين القيمري، فضربت عنقه، وأسر يومئذ امللك الصاحل إمساعيل، واألشرف 

صاحب محص، واملعظم توران شاه بن صالح الدين بن أيوب، وأخوه نصرة الدين، ووصل عسكر امللك الناصر يف 
العباسة، وضربوا هبا دهليز امللك الناصر، وهم ال يشكون أن اهلزمية متت على املصريني، فلما بلغهم إثر املنهزمني إىل 

هروب امللك الناصر، اختلفت آراؤهم، فمنهم من أشار بالدخول إىل القاهرة ومتلكها، ولو فعلوه ملا كان بقي مع 
نهزمني وصلوا إىل الصعيد، ومنهم من أشار أيبك التركماين من يقاتلهم به، وكان هرب، فإن غالب املصريني امل

بالرجوع إىل الشام، وكان معهم تاج امللوك ابن املعظم، وهو جمروح، وكانت الواقعة يوم اخلميس، ووصل 
املنهزمون من املصريني إىل القاهرة يف غد الوقعة هنار اجلمعة، فلم يشك أهل مصر يف ملك امللك الناصر ديار مصر، 

املذكورة بقلعة اجلبل، ومبصر، وأما القاهرة فلم يقم فيها يف ذلك النهار خطبة ألحد، مث  وخطب له يف اجلمعة
وردت إليهم البشرى بانتصار البحرية، ودخل أيبك التركماين والبحرية إىل القاهرة يوم السبت ثاين عشر ذي 

اجلبل، وعقيب ذلك أخرج أيبك  القعدة، ومعه الصاحل إمساعيل حتت االحتياط، وغريه من املعتقلني، فحبسوا بقلعة
التركماين أمني الدولة، وزير الصاحل إمساعيل، وأستاذ داره يغمور، وكانا معتقلني من حني استيالء الصاحل أيوب 

على بعلبك، فشنقهما على باب قلعة اجلبل رابع عشر ذي القعدة، ويف ليلة األحد السابع والعشرين من ذي 
لصاحل عماد الدين إمساعيل ابن امللك العادل بن أيوب، وهو ميص قصب سكر، القعدة، هجم مجاعة على امللك ا

وأخرجوه إىل ظاهر قلعة اجلبل من جهة القرافة، فقتلوه ودفن هناك، وعمره قريب من مخسني سنة، وكانت أمه 
  .رومية من خطايا امللك العادل

ن أقطاي بثالثة آالف فارس إىل غزة، ويف هذه السنة بعد هزمية امللك الناصر صاحب الشام، سار فارس الدي
  .فاستوىل عليها مث عاد إىل الديار املصرية

  ذكر قتل صاحب اليمن

ويف هذه السنة، وثب على امللك املنصور عمر صاحب اليمن، مجاعة من مماليكه فقتلوه، وهو عمر بن علي بن 
امللك الكامل، فلما سار امللك املسعود رسول، وكان والده علي بن رسول، أستاذ دار امللك املسعود ابن السلطان 

قاصداً الشام ومات مبكة على ما تقدم ذكره، استناب أستاذ داره علي بن رسول املذكور باليمن، فاستقر نائباً هبا 



لبين أيوب، وكان لعلي املذكور إخوة، فأحضروا إىل مصر وأخذوا رهائن خوفاً من تغلب علي بن رسول على 
ر نائباً باليمن حىت مات، قبل سنة ثالثني وستمائة، واستوىل على اليمن بعده ولده عمر بن اليمن، واستمر املذكو

علي ملذكور، على ما كان عليه أبوه من النيابة، فأرسل من مصر أعمامه ليعزلوه ويكونوا نواباً موضعه، فلما وصلوا 
اليمن يومئذ، وتلقب بامللك املنصور،  إىل اليمن، قبض عمر املذكور عليهم واعتقلهم، واستقل عمر املذكور مبلك

  .واستكثر من املماليك الترك، فقتلوه يف هذه السنة أعين سنة مثان وأربعني وستمائة
واستقر بعده يف ملك اليمن ابنه يوسف بن عمر، وتلقب بامللك املظفر، وصفا له ملك اليمن، وطالت أيام مملكته 

  .على ما سنعلمه إن شاء اهللا تعاىل
  .سنة تسع وأربعني وستمائةمث دخلت 

فيها تويف الصاحب حمي الدين بن مطروح، وكان متقدماً عند امللك الصاحل أيوب، كان يتوىل له ملا كان الصاحل 
بالشرق ينظر اجليش، مث استعمله على دمشق، مث عزله ووىل ابن يغمور، وكان ابن مطروح املذكور فاضالً يف النثر 

  كرت من طيب الشذا غصن رطيب بالنسيم قد اغتذاعانقته فس: والنظم، فمن شعره
  أضحى خبمر رضابه متنبذا... نشوان ما شرب املدام وإمنا 

  أخذ الغرام علي فيه مأخذا... جاء العذول يلومين من بعدما 
  عن حبه فليهذ فيه من هذى... ال أرعوي ال أنثين ال أنتهي 

  يا حبذا وجداً به وصبابة... إن عشت عشت على الغرام وإن أمت 
وفيها جهز امللك الناصر يوسف صاحب الشام عسكراً إىل غزة، وخرج املصريون إىل السائح، وأقاموا كذلك حىت 

  .خرجت هذه السنة
وفيها تويف علم الدين قيصر بن أيب القاسم بن عبد الغين بن مسافر، الفقيه احلنفي املقرئ املعروف بتعاسيف، وكان 

اشتغل بالديار املصرية والشام، مث سار إىل املوصل، وقرأ على الشيخ كمال الدين موسى إماماً يف العلوم الرياضية، 
بن يونس علم املوسيقى، مث عاد إىل الشام وتويف بدمشق يف شهر رجب من السنة املذكورة، ومولده سنة أربع 

  .وسبعني ومخسمائة بأصفون، من شرقي صعيد مصر
  .فيها ما يصلح أن يؤرخ مث دخلت سنة مخسني وستمائة ومل يقع لنا

مث دخلت سنة إحدى ومخسني وستمائة فيها استقر الصلح بني امللك الناصر يوسف صاحب الشام، وبني البحرية 
مبصر، على أن يكون للمصريني إىل هنر األردن، وللملك الناصر ما وراء ذلك، وكان جنم الدين البادراي رسول 

  .أصلح بينهم على ذلك، ورجع كل منهم إىل مقرهاخلليفة، هو الذي حضر من جهة اخلليفة، و
وفيها قطع أيبك التركماين خرب حسام الدين بن أيب علي اهلذباين، فطلب دستوراً، فأعطيه، وسار إىل الشام، 

  .فاستخدمه امللك الناصر يوسف بدمشق
  ذكر أحوال الناصر صاحب الكرك

بن املعظم، الذي كان صاحب الكرك، وكان قد اعتقله وفيها أفرج امللك الناصر يوسف، عن امللك الناصر داود ا
بقلعة محص، وذلك بشفاعة اخلليفة املستعصم فيه، فأفرج عنه وأمره أن ال يسكن يف بالده، فرحل الناصر داود 

املذكور إىل جهة بغداد، فلم ميكنوه من الوصول إليها وطلب وديعته اجلوهر، فمنعوه إياها، وكتب امللك الناصر 
ملوك األطراف أهنم ال يأووه وال ميريوه، فبقي الناصر داود يف جهات عانة واحلديثة، وضاقت به  يوسف إىل

األحوال ومبن معه، وانضم إليه مجاعة من غزيه، فبقوا يرحلون وينزلون مجيعاً، مث ملا قوي عليهم احلر، ومل يبق بالربية 



وكان معه أوالده، وكان لولده الظاهر شايف، فهد، عشب، قصدوا أزوار الفرات يقاسون بن الليل وهواجر النهار، 
فكان يتصيد يف النهار ما يزيد على عشرة غزالن، وكان ميضي للملك الناصر داود وأصحابه أياماً ال يطعمون غري 
حلوم الغزالن، واتفق أن األشرف صاحب تل باشر وتدمر والرحبة يومئذ، أرسل إىل الناصر داود مركبني موسقني 

عرياً، فأرسل صاحب دمشق وهتدده على ذلك، مث إن ناصر داود قصد مكاناً للشرايب واستجار به، فرتب دقيقاً وش
له الشرايب شيئاً دون كفايته، وأذن له يف النزول باألنبار، وبينها وبني بغداد ثالثة أيام، والناصر يف داود مع ذلك 

ه فال يرد هلفته وال جييبه إال باملماطلة، واملطاولة، يتضرع إىل اخلليفة املستعصم فال جييب ضراعته، ويطلب وديعت
وكانت مدة مقامه متنقالً يف الصحاري مع غزيه، قريب ثالثة أشهر، مث بعد ذلك أرسل اخلليفة وشفع فيه عند امللك 
 الناصر، فأذن له يف العود إىل دمشق، ورتب له مائة ألف درهم على حبرية فامية وغريها، فلم يتحصل من ذلك إال

  .دون ثالثني ألف درهم
ويف هذه السنة وصلت األخبار من مكة بأن ناراً ظهرت من عدن وبعض جباهلا، حبيث كانت تظهر يف الليل، 

  .ويرتفع منها يف النهار دخان عظيم
  .مث دخلت سنة اثنتني ومخسني وستمائة

ملدة ملكهم، وهو ما نقلناه من  ذكر دولة احلفصيني ملوك تونس وإمنا ذكرناها يف هذه السنة، ألهنا كاملتوسطة
 -واحلفصيون، أوهلم أبو حفص عمر بن حيىي اهلنتايت، وهنتاتة : الشيخ الفاضل ركن الدين بن قوبع التونسي قال

قبيلة من املصامدة، ويزعمون أهنم قرشيون من بين عدي بن كعب، رهط عمر بن  -بتائني مثناتني من فوقهما 
حفص املذكور، من أكرب أصحاب ابن تومرت، بعد عبد املؤمن، وتوىل عبد  اخلطاب رضي اهللا عنه، وكان أبو

الواحد بن أيب حفص إفريقية نيابة عن بين عبد املؤمن، يف سنة ثالث وستمائة، ومات سلخ ذي احلجة، سنة مثان 
، وتوىل منهم عبد عشرة وستمائة، فتوىل أبو العالء من بين عبد املؤمن، مث تويف، فعادت إفريقية إىل والية احلفصيني

  .اهللا بن عبد الواحد بن أيب حفص يف سنة ثالث وعشرين وستمائة
وملا توىل، وىل أخاه أبا زكريا حيىي قابس، وأخاه أبا إبراهيم إسحاق بالد اجلريد، مث خرج على عبد اهللا وهو على 

ثنتني وستني، فنقم بنو عبد قابس، أصحابه، ورمجوه وطردوه وولوا موضعه أخاه أبا زكريا بن عبد الواحد، سنة ا
املؤمن على أيب زكريا ذلك، فأسقط أبو زكريا اسم عبد املؤمن من اخلطبة، وبقي اسم املهدي، وخلع طاعة بين عبد 

املؤمن، ومتلك إفريقية، وخطب لنفسه باألمري املرتضى واتسعت مملكته وفتح تلمسان والغرب األوسط وبالد 
  .ويف على بونة، سنة سبع وأربعني وستمائةاجلريد، والزاب، وبقي كذلك حىت ت

أبو عبد اهللا حممد، وأبو إسحاق : وأنشأ يف تونس بنايات عظيمة شاخمة، وكان عاملاً باألدب، وخلف أربعة بنني وهم
أبو إبراهيم إسحاق، وحممد اللحياين، : إبراهيم، وأبو حفص عمر، وأبو بكر وكنيته أبو حيىي، وخلف أخوين ومها

وكان حممد اللحياين املذكور صاحلاً، منقطعاً يتربك به، مث توىل بعده ابنه أبو عبد اهللا . واحد بن أيب حفصابين عبد ال
حممد بن أيب زكريا، مث سعى عمه أبو إبراهيم يف خلعه فخلع، وبايع ألخيه حممد اللحياين الزاهد على كره منه 

عه، وشد على عميه فقهرمها وقتلهما، واستقر يف لذلك، فجمع أبو عبد اهللا حممد املخلوع أصحابه، يف يوم خل
  .ملكه، وتلقب وخطب لنفسه باملستنصر باهللا، أمري املؤمنني أيب عبد اهللا حممد ابن األمراء الراشدين
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ويف أيامه، يف سنة مثان وستني وستمائة، وصل الفرنسيس إىل إفريقية جبموع الفرنج، وأشرفت إفريقية على 
ويف أيامه خافه أخوه أبو إسحاق إبراهيم بن أيب . الذهاب، فقصمه اهللا، ومات الفرنسيس، وتفرقت تلك اجلموع

ب مث أقام بتلمسان، وبقي املستنصر املذكور كذلك حىت تويف ليلة حادي عشر ذي احلجة سنة مخس زكريا، فهر
  .وسبعني وستمائة

فملك ابنه حيىي بن حممد بن أيب زكريا، وتلقب بالواثق باهللا أمري املؤمنني، وكان ضعيف الرأي، فتحرك عليه عمه أبو 
الواثق، فخلع نفسه، واستقر أبو إسحاق إبراهيم يف  إسحاق إبراهيم الذي هرب وأقام بتلمسان، وغلب على

اململكة يف ربيع األول سنة مثان وسبعني وستمائة، وخطب لنفسه باألمري اجملاهد، وترك زي احلفصيني وأقام على زي 
زناتة، وعكف على الشرب، وفرق اململكة على أوالده، فوثبت أوالده على الواثق املخلوع وذحبوه، وذحبوا معه 

ه الفضل والطيب، ابن حيىي الواثق املذكور، وسلم للواثق ابن صغري تلقب أبا عصيدة، ألهنم يصنعون للنفساء ولدي
عصيدة، فيها أدوية، ويهدى، منها للجريان، وعلمت أم الصيب ذلك، فلقب ولدها بأيب عصيدة، مث ظهر إنسان 

، وقصد أبا إسحاق إبراهيم وقهره، فهرب أبو ادعى أنه الفضل بن الواثق الذي ذبح مع ابنه، واجتمعت عليه الناس
إسحاق إىل جباية، وهبا ابنه أبو فارس عبد العزيز بن إبراهيم، فترك أبو فارس أباه ببجاية وسار بأخويه ومجعه إىل 
الداعي بتونس، والتقى اجلمعان، فاهنزم عسكر جباية، وقتل أبو فارس وثالثة من إخوته وأجناله، أخ امسه حيىي بن 

  .هيم، وعمه أبو حفص عمر بن أيب زكرياإبرا
وملا هزم الداعي عسكر جباية وقتل املذكورين، أرسل إىل جباية من قتل أبا إسحاق إبراهيم، وجاء برأسه، مث حتدث 

الناس بدعوة الداعي، واجتمعت العرب على عمر بن أيب زكريا بعد هروبه من املعركة، وقوي أمره، وقصد الداعي 
فكان . ره، واستتر الداعي يف دور بعض التجار بتونس، مث أحضر واعترف بنسبه، وضربت عنقهثانياً بتونس وقه

الداعي املذكور من أهل جباية، وامسه أمحد بن مرزوق بن أيب عمار، وكان أبوه يتجر إىل بالد السودان، وكان 
، مث عاد إىل املغرب، فلما مر على الداعي املذكور حمارفاً قصيفاً، وسار إىل ديار مصر ونزل بدار احلديث الكاملية

طرابلس كان هناك شخص أسود يسمى نصرياً، كان خصيصاً بالواثق املخلوع، قد هرب ملا جرى للواثق ما جرى، 
وكان يف أمحد الداعي بعض الشبه من الفضل بن الواثق، فدبر مع نصري املذكور األمر، فشهد له أنه الفضل بن 

وكان منه ما ذكرناه حىت قتل، وكان الداعي خيطب له باخلليفة اإلمام املنصور باهللا، الواثق، فاجتمعت عليه العرب، 
  .القائم حبق اهللا، أمري املؤمنني، ابن أمري املؤمنني أيب العباس الفضل

وملا استقر أبو حفص عمر يف اململكة وقتل الداعي، تلقب باملستنصر باهللا أمري املؤمنني، وهو املستنصر الثاين، وملا 
استقر يف اململكة سار ابن أخيه حيىي ابن إبراهيم بن أيب زكريا الذي سلم من املعركة إىل جباية، وملكها وتلقب 

باملنتخب إلحياء دين اهللا، أمري املؤمنني، واستمر املستنصر الثاين أبو حفص عمر ابن أيب زكريا يف مملكته حىت تويف، 
أنت : ملا اشتد مرضه بايع البن له صغري، فاجتمعت الفقهاء وقالوا لهويف أوائل احملرم سنة مخس وتسعني وستمائة، و

صائر إىل اهللا، وتولية مثل هذا ال حيل فأبطل بيعته، وأخرج ولد الواثق املخلوع، الذي كان صغرياً وسلم من الذبح، 
ملذكور، أبا عبد وكان اسم أيب عصيدة ا. امللقب بأيب عصيدة، وبويع صبيحة موت أيب حفص عمر امللقب باملستنصر

اهللا حممد، وتلقب أبو عصيدة باملستنصر، أيضاً، وهو املستنصر الثالث، وتويف يف أيامه صاحب جباية املنتخب، حيىي 



بن إبراهيم بن أيب زكريا، وملك بعده جباية ابنه خالد بن حيىي، وبقي أبو عصيدة لذلك حىت تويف سنة تسع 
  .وسبعمائة

  قال له أبو بكر بن عبد الرمحن بن أيب بكرفملك بعده شخص من احلفصيني ي

ابن أيب زكريا بن عبد الواحد بن أيب حفص، صاحب ابن تومرت، وأقام يف امللك مثانية عشر يوماً، مث وصل خالد 
وملا جرى ذلك، كان زكريا . بن املنتخب صاحب جباية، ودخل تونس، وقتل أبا بكر املذكور يف سنة تسع وسبعمائة

فسار مع عسكر السلطان امللك الناصر، خلد اهللا ملكه، إىل طرابلس الغرب، وبايعه العرب، وسار اللحياين مبصر، 
إىل تونس فخلع خالد بن املنتخب وحبس، مث قتل قصاصاً بأيب بكر ابن عبد الرمحن املقدم الذكر، واستقر اللحياين 

 بن عبد الواحد بن أيب حفص، صاحب ابن يف ملك إفريقية، وهو ابن حيىي زكريا بن أمحد بن حممد الزاهد اللحياين
  .تومرت

مث حترك على اللحياين أخو خالد، وهو أبو بكر بن حيىي املنتخب، فهرب اللحياين إىل ديار مصر وأقام باإلسكندرية، 
وملك أبو بكر املذكور تونس وما معها، خال طرابلس واملهدية، فإنه بعد هروب اللحياين، بايع ابنه حممد بن 

 لنفسه، واقتتل مع أيب بكر، فهزمه أبو بكر، واستقر حممد بن اللحياين باملهدية، وله معها طرابلس، وكان اللحياين
وأقام اللحياين يف اإلسكندرية، مث . استيالء أيب بكر وهروب اللحياين إىل ديار مصر، يف سنة تسع وعشرة وسبعمائة

ين وسبعمائة إىل اإلسكندرية، يذكرون فيها أن أبا وردت عليه مكاتبات من تونس يف ذي القعدة سنة إحدى وعشر
بكر متملك تونس املذكور، قد هرب وترك البالد، وأن الناس قد اجتمعوا على طاعة اللحياين وبايعوا نائبه، وهو 

حممد بن أيب بكر، من احلفصيني، وهو صهر زكريا اللحياين املذكور، وهم يف انتظار وصول اللحياين إىل مملكته، 
  .وقد بقيت مملكة إفريقية، فهرب منها لضعفها بسبب استيالء العرب عليهاأقول 

ذكر مقتل أقطاي يف هذه السنة اغتال امللك املعز أيبك التركماين املستوىل على مصر، خوشداشه أقطاي اجلمدار، 
مي، فلما مر هبم وأوقف له يف بعض دهاليز الدور اليت بقلعة اجلبل ثالثة مماليك، وهم قطز، وهبادر، وسنجر الغت

فارس الدين أقطاي ضربوه بسيوفهم فقتلوه، وملا علمت البحرية بذلك هربوا من ديار مصر إىل الشام، وكان 
الفارس أقطاي مينع أيبك من االستقالل بالسلطنة، وكان االسم للملك األشرف موسى بن يوسف بن يوسف ابن 

  .بامللك الكامل حممد ابن امللك العادل أيب بكر بن أيو
فلما قتل أقطاي استقل املعز التركماين بالسلطنة، وأبطل األشرف موسى املذكور منها بالكلية، وبعث به إىل عماته 
القطبيات، وموسى املذكور آخر من خطب له من بيت أيوب بالسلطنة يف مصر، وكان انقضاء دولتهم من الديار 

 امللك الناصر يوسف صاحب الشام، وأطمعوه يف ملك املصرية يف هذه السنة على ما شرحناه، ووصلت البحرية إىل
مصر، فرحل من دمشق بعسكر ونزل عمقاً من الغور، وأرسل إىل غزة عسكراً فنزلوا هبا، وبرز املعز أيبك صاحب 

  .مصر إىل العباسة، وخرجت السنة وهم على ذلك
  .صر يوسف صاحب الشاموفيها قدمت ملكة خاتون بنت كيقباذ ملك بالد الروم إىل زوجها امللك النا

وفيها ويل امللك املنصور صاحب محاة، قضاء محاة للقاضي مشس الدين إبراهيم بن هبة اهللا بن البارزي، بعد عزل 
  .القاضي احمليي محزة بن حممد

مث دخلت سنة ثالث ومخسني وستمائة فيها عزمت العزيزية املقيمون مع املعز أيبك على القبض عليه، وعلم بذلك، 
  .د هلم، فهربوا من خميمهم على العباسة على محية، واحتيط على وطاقاهتم مجيعهاواستع

ويف هذه السنة مشى جنم الدين الباذراي يف الصلح بني املصريني والشاميني، واتفق احلال أن يكون للملك الناصر 



عز أيبك الديار املصرية، الشام مجيعه إىل العريش، ويكون احلد بني القاضي، وهو بني الورادة والعريش، وبيد امل
  .وانفصل احلال على ذلك ورجع كل إىل بلده

  .ويف هذه السنة أو اليت قبلها تزوج املعز أيبك شجرة الدر أم خليل، اليت خطب هلا بالسلطنة يف ديار مصر

ة، وهي وفيها طلب امللك الناصر داود من امللك الناصر يوسف دستوراً إىل العراق، بسبب طلب وديعته من اخلليف
اجلوهر الذي تقدم ذكره، وأن ميضي إىل احلج، فأذن له الناصر يوسف يف ذلك، فسار الناصر داود إىل كربالء، مث 
: مضى منها إىل احلج، وملا رأى قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم، تعلق يف أستار احلجرة الشريفة حبضور الناس وقال

عليه وسلم، داخالً عليه، مستشفعاً به إىل ابن عمه املستعصم، يف أن اشهدوا أن هذا مقامي من رسول اهللا صلى اهللا 
يرد علي وديعيت، فأعظم الناس ذلك، وجرت عرباهتم، وارتفع بكاؤهم، وكتب بصورة ما جرى مشروح، ورفع إىل 
 أمري احلاج كيخسرو، وذلك يوم السبت الثامن والعشرين من ذي احلجة من هذه السنة، وتوجه الناصر داود مع

  .احلاج العراقي وأقام ببغداد
مث دخلت سنة أربع ومخسني وستمائة فيها مات كيخسرو ملك بالد الروم، وأقيم يف السلطنة ولداه الصغريان عز 

  .الدين كيكاؤوس وركن الدين قليج أرسالن
ليفة وفيها توجه كمال الدين املعروف بابن العدمي، رسوالً من امللك الناصر يوسف صاحب الشام، إىل اخل

املستعصم، وصحبته تقدمة جليلة، وطلب خلعة من اخلليفة ملخدومه، ووصل من جهة املعز أيبك صاحب مصر، 
مشس الدين سنقر األقرع، وهو من مماليك املظفر غازي صاحب ميافارقني، إىل بغداد، بتقدمة جليلة، وسعى يف 

نه أحضر سكيناً من اليسم كبرية، وقال تعطيل خلعة الناصر يوسف صاحب دمشق، فبقي اخلليفة متحرياً، مث إ
أعط هذه السكني رسول صاحب الشام، عالمة مين يف أن له خلعة عندي يف وقت آخر، وأما يف : اخلليفة لوزيره

  .هذا الوقت فال ميكين، فأخذ كمال الدين ابن العدمي السكني، وعاد إىل الناصر يوسف بغري خلعة
  ذكر غري ذلك

اخلليفة ما صورته، أنه ملا أقام ببغداد بعد وصوله مع احلجاج، واستشفاعه بالنيب صلى  فيها جرى للناصر داود مع
اهللا عليه وسلم يف رده وديعته، أرسل اخلليفة املستعصم من حاسب الناصر داود املذكور، على ما وصله يف ترداده 

ن عليه ذلك بأغلى األمثان، إىل بغداد من املضيف، مثل اللحم واخلبز واحلطب والعليف والتنب وغري ذلك، ومث
وأرسل إليه شيئاً نزراً، وألزمه أن يكتب خطه بقبض وديعته، وأنه ما بقي يستحق عند اخلليفة شيئاً، فكتب خطه 

مث أرسل إليه الناصر يوسف بن العزيز بن غازي بن يوسف صاحب . بذلك كرهاً، وسار عن بغداد وأقام مع العرب
  .م الناصر داود إىل دمشق ونزل بالصاحليةالشام، فطيب قلبه وحلف له، فقد

ويف هذه السنة يوم األحد ثالث شوال، تويف سيف الدين طغريل مملوك امللك املظفر حممود، صاحب محاة، وكان قد 
  .زوجه املظفر املذكور بأخته، وقام بتدبري مملكة محاة بعد وفاة امللك املظفر، حىت تويف يف التاريخ املذكور

  .س ومخسني وستمائةمث دخلت سنة مخ
ذكر قتل املعز أيبك التركماين ويف هذه السنة يف يوم الثالثاء الثالث والعشرين من ربيع األول، قتل امللك املعز 

أيبك التركماين اجلاشنكري الصاحلي، قتلته امرأته شجرة الدر، اليت كانت امرأة أستاذه امللك الصاحل أيوب، وهي 
أنه بلغها أن املعز أيبك املذكور، قد خطب بنت بدر : ر مصر، وكان سبب ذلكاليت خطب هلا بالسلطنة يف ديا

الدين لؤلؤ صاحب املوصل، ويريد أن يتزوجها، فقتلته يف احلمام بعد عوده من لعب الكرة يف النهار املذكور، وكان 



در، وأرسلت يف الذي قتله، سنجر اجلوجري، مملوك الطواشي حمسن، واخلدام، حسبما اتفقت معهم عليه شجر ال
تلك الليلة إصبع املعز أيبك وخامته إىل األمري عز الدين احلليب الكبري، وطلبت منه أن يقوم باألمر، فلم جيسر على 

ذلك، وملا، ظهر اخلرب، أراد مماليك املعز أيبك قتل شجرة الدر، فحماها املماليك الصاحلية، فاتفقت الكلمة على 
  .املعز أيبك، ولقبوه امللك املنصور، وعمره يومئذ مخس عشرة سنةإقامة نور الدين علي ابن امللك 

ونقلت شجرة الدر من دار السلطنة إىل الربج األمحر، وصلبوا اخلدام الذين اتفقوا معها على قتل املعز أيبك، 
 وهرب سنجر اجلوجري، مث ظفروا به وصلبوه، واحتيط على الصاحب هباء الدين علي بن جنا، لكونه وزير شجرة

الدر، وأخذ خطة بستني ألف دينار، ويف يوم اجلمعة عاشر ربيع اآلخر من هذه السنة، اتفقت مماليك املعز أيبك مثل 
وهبادر، وقبضوا على علم الدين سنجر احلليب، وكان قد صار أتابكاً للملك .سيف الدين قطز، وسنجر الغتمي،

  .أتابكية املذكور أقطاي املستعرب الصاحلياملنصور نور الدين ابن امللك علي املعز أيبك ورتبوا يف 

ويف سادس عشر ربيع اآلخر من السنة املذكورة، قتلت شجرة الدر، وألقيت خارج الربج، فحملت إىل تربة قد 
عملتها، فدفنت فيها، وكانت تركية اجلنس، وقيل كانت أرمنية، وكانت مع امللك الصاحل يف االعتقال بالكرك، 

  .خليل، مات صغرياً، وبعد أيام من ذلك خنق شرف الدين الفائزيوولدت منه ولداً امسه 
  ذكر مفارقة البحرية امللك الناصر يوسف

  :صاحب الشام ابن امللك العزيز

يف هذه السنة، نقل إىل الناصر يوسف، أن البحرية يريدون أن يفتكوا به، فاستوحش خاطره منهم، وتقدم إليهم 
، وانضموا إىل امللك املغيث فتح الدين عمر ابن امللك العادل أيب بكر ابن باالنتزاح عن دمشق، فساروا إىل غزة

امللك الكامل، وانزعج أهل مصر لقدوم البحرية إىل غزة، وبرزوا إىل العباسة، ووصل من البحرية مجاعة مقفزين إىل 
ة الناصر صاحب الشام، وملا فارق البحري. القاهرة، منهم عز الدين األثرم، فأكرموهم وأفرجوا عن أمالك األثرم

أرسل عسكراً يف إثرهم، فكبس البحرية ذلك العسكر ونالوا منه، مث إن عسكر الناصر بعد الكبسة، كسروا 
البحرية، فاهنزموا إىل البلقاء وإىل زعز، ملتجني إىل امللك املغيث صاحب الكرك، فأنفق فيهم املغيث أمواالً جليلة، 

حتاجوه، وسارت البحرية إىل جهة مصر، وخرجت عساكر مصر لقتاهلم، وأطمعوه يف ملك مصر، فجهزهم مبا ا
والتقى املصريون مع البحرية وعسكر املغيث بكرة السبت، منتصف ذي القعدة من هذه السنة، فاهنزم عسكر 

  .املغيث والبحرية، وفيهم بيربس البند قداري، املسمى بعد ذلك بامللك الظاهر، إىل جهة الكرك
  احلوادثذكر غري ذلك من 

. يف هذه السنة وصل من اخلليفة املستعصم، اخللعة والطوق والتقليد، إىل امللك الناصر يوسف ابن امللك العزيز
وفيها استجار الناصر داود بنجم الدين الباذراي، يف أن يتوجه صحبته إىل بغداد، فأخذه صحبته، وتوصل الناصر 

وسار الناصر داود مع الباذراي إىل قرقيسيا، فأخره  يوسف صاحب دمشق إىل منعه عن ذلك، فلم يتهيأ له،
الباذراي ليشاور عليه، فأقام الناصر داود يف قرقيسيا ينتظر اإلذن بالقدوم إىل بغداد فلم يؤذن له، وطال مقامه، 

  .فسافر إىل الربية وقصد تيه بين إسرائيل، وأقام مع عرب تلك البالد
باحلرة، عند مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وكان هلا بالليل ضوء  ويف هذه السنة أو اليت قبلها، ظهرت نار

عظيم، يظهر من مسافة بعيدة جداً، ولعلها النار اليت ذكرها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عالمات الساعة، 
اهللا عليه وسلم، وقع مث اتفق أن اخلدام حبرم النيب صلى " نار تظهر باحلجاز تضيء منها أعناق اإلبل ببصرى " فقال 



منهم يف بعض الليايل تفريط، فاشتعلت النار يف املسجد الشريف، واحترقت سقوفه، ومنرب النيب صلى اهللا عليه 
  .وسلم، وتأمل الناس لذلك

  .مث دخلت سنة ست ومخسني وستمائة
  ذكر استيالء التتر على بغداد
  :وانقراض الدولة العباسية

ملك التتر بغداد وملكها، يف العشرين من احملرم، وقتل اخلليفة املستعصم باهللا، يف أول هذه السنة قصد هوالكو 
وسبب ذلك أن وزير اخلليفة مؤيد الدين ابن العلقمي، كان رافضياً، وكان أهل الكرخ أيضاً روافض، فجرت فتنة 

الدوادار، العسكر، فنهبوا بني السنية والشيعة ببغداد، على جاري عادهتم، فأمر أبو بكر ابن اخلليفة، وركن الدين 
الكرخ وهتكوا النساء، وركبوا منهن الفواحش، فعظم ذلك على الوزير ابن العلقمي، وكاتب التتر وأطمعهم يف 

ملك بغداد، وكان عسكر بغداد يبلغ مائة ألف فارس، فقطعهم املستعصم ليحمل إىل التتر متحصل إقطاعاهتم، 
أرسل ابن العلقمي إىل التتر أخاه، يستدعيهم، فساروا قاصدين وصار عسكر بغداد دون عشرين ألف فارس، و

بغداد يف جحفل عظيم، وخرج عسكر اخلليفة لقتاهلم، ومقدمه ركن الدين الدوادار، والتقوا على مرحلتني من 
بغداد، واقتتلوا قتاالً شديداً، فاهنزم عسكر اخلليفة، ودخل بعضهم بغداد، وسار بعضهم إىل جهة الشام، ونزل 

والكو على بغداد من اجلانب الشرقي ونزل باجو، وهو مقدم كبري، يف اجلانب الغريب، على قرية، قبالة دار ه
اخلالفة، وخرج مؤيد الدين الوزير ابن العلقمي إىل هوالكو فتوثق منه لنفسه، وعاد إىل اخلليفة املستعصم وقال إن 

ن يزوج ابنته من ابنك أيب بكر، وحسن له اخلروج إىل هوالكو يبقيك يف اخلالفة كما فعل بسلطان الروم، ويريد أ
هوالكو، فخرج إليه املستعصم يف مجع من أكابر أصحابه، فأنزل يف خيمة، مث استدعى الوزير الفقهاء واألماثل 

فاجتمع هناك مجيع سادات بغداد واملدرسون، وكان منهم حمي الدين ابن اجلوزي وأوالده، وكذلك بقي خيرج إىل 
ئفة بعد طائفة، فلما تكاملوا، قتلهم التتر عن آخرهم، مث مدوا اجلسر، وعدى باجو ومن معه، وبذلوا التتر طا

السيف يف بغداد، وهجموا دار اخلالفة، وقتلوا كل من كان فيها من األشراف، ومل يسلم إال من كان صغرياً، فأخذ 
وأما اخلليفة فإهنم قتلوه، ومل يقع االطالع . باألمانأسرياً، ودام القتل والنهب يف بغداد حنو أربعني يوماً، مث نودي 

. على كيفية قتله، فقيل خنق، وقيل وضع يف عدل ورفسوه حىت مات، وقيل غرق يف دجلة، واهللا أعلم حبقيقة ذلك
وكان هذا املستعصم، وهو عبد اهللا أبو أمحد بن املستنصر أيب جعفر، منصور بن حممد الطاهر ابن اإلمام الناصر 

كان ضعيف الرأي، قد غلب عليه أمراء دولته لسوء . وقد تقدم ذكر باقي نسبه عند ذكر وفاة اإلمام الناصر. أمحد
تدبريه، توىل اخلالفة بعد موت أبيه املستنصر، يف سنة أربعني وستمائة، وكانت مدة خالفته حنو ست عشرة سنة 

سنة اثنتني وثالثني ومائة، وهي السنة اليت بويع فيها تقريباً، وهو آخر اخللفاء العباسيني، وكان ابتداء دولتهم يف 
السفاح باخلالفة، وقتل فيها مروان احلّمار، آخر خلفاء بين أمية، وكانت مدة ملكهم مخس مائة سنة، وأربعاً 

لقد أخربين : وعشرين سنة تقريباً، وعدة خلفائهم، سبعة وثالثون خليفة، حكى القاضي مجال الدين ابن واصل قال
ثق به، أنه وقف على كتاب عتيق، فيه ما صورته أن علي بن عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب، بلغ بعض من أ

إن اخلالفة تصري إىل ولده، فأمر األموي بعلي بن عبد اهللا، فحمل على مجل وطيف به : خلفاء بين أمية عنه، أنه يقول
فكان علي بن عبد اهللا . الفة تكون يف ولدهإن اخل: هذا جزاء من يفتري ويقول: وضرب، وكان يقال عند ضربه

أي واهللا لتكونن اخلالفة يف ولدي، ال تزال فيهم حىت يأتيهم العلج من خراسان فينتزعها : املذكور رمحه اهللا، يقول



  .منهم، فوقع مصداق ذلك، وهو ورود هوالكو وإزالته ملك بين العباس
  الدولة اإلسالمية بعد بين العباس

  املغيث صاحب الكرك وعسكر مصر ذكر الوقعة بني

كان قد انضمت البحرية إىل املغيث ابن العادل ابن الكامل، ونزل من الكرك وخيم بغزة، ومجع اجلموع، وسار إىل 
مصر يف دست السلطنة، وخرجت عساكر مصر مع مماليك امللك املعز أيبك، وأكربهم سيف الدين قطز، الذي 

تقى الفريقان، فكانت الكسرة على املغيث ومن معه، فوىل منهزماً إىل صار صاحب مصر، والغتمي وهبادر، وال
  .الكرك يف أسوأ حال، وهنبت أثقاله ودهليزه

  ذكر وفاة الناصر داود

ويف هذه السنة، أعين سنة ست ومخسني وستمائة، يف ليلة السبت السادس والعشرين من مجادى األوىل، تويف امللك 
عيسى ابن امللك العادل أيب بكر ابن أيوب، بظاهر دمشق، يف قرية يقال هلا البويضا، الناصر داود ابن امللك املعظم 

ومولده سنة ثالث وستمائة، فكان عمره حنو ثالث ومخسني سنة، وكنا قد ذكرنا أخباره يف سنة مخس ومخسني، وأنه 
إىل تلك اجلهة، فخشي  توجه إىل تيه بين إسرائيل، وصار مع عرب تلك البالد وبلغ املغيث صاحب الكرك وصوله

منه، وأرسل إليه فقبض عليه، ومحله إىل بلد الشوبك، وأمر حبفر مطمورة ليحبسه فيها، وبقي امللك الناصر املذكور 
ممسوكاً، واملطمورة حتفر قدامه ليحبس فيها، فبينما هو على تلك احلال، إذ ورد رسول اخلليفة املستعصم يطلبه من 

قدمه على بعض العساكر مللتقى التتر، فلما ورد رسول اخلليفة إىل دمشق، جهزوه إىل بغداد، ملا قصده التتر، لي
املغيث صاحب الكرك، ووصل الرسول إىل موضع امللك الناصر قبل أن يتم املطمورة، فأخذه وسار به إىل جهة 

سار الناصر داود إىل دمشق، فبلغ الرسول استيالء التتر على بغداد، وقتل اخلليفة، فتركه الرسول ومضى لشأنه، ف
البويضا، وهي قرية شرقي دمشق، وأقام هبا، وحلق الناس يف الشام يف تلك املدة طاعون، مات منه الناصر داود 

املذكور يف التاريخ املذكور، وخرج امللك الناصر يوسف صاحب دمشق إىل البويضا، وأظهر عليه احلزن، 
املعظم، وكان الناصر داود فاضالً ناظماً ناثراً، وقرأ العلوم العقلية  والتأسف، ونقله ودفنه بالصاحلية يف تربة والده

على الشيخ مشس الدين عبد احلميد اخلسروشاهي، تلميذ اإلمام فخر الدين الرازي، وللناصر داود املذكور أشعار 
  :جيدة، قد تقدم ذكر بعضها، ومن شعره أيضاً

  قلوب سكونهلا عند حتريك ال... عيون عن السحر املبني تبني 
  ذبول فتور واجملفون جفون... تصول ببيض وهي سود فرندها 
  تقول له كن مغرماً فيكون... إذا ما رأت قلباً خلياً من اهلوى 

  :وله أيضاً
  ودمي على خديك منه شهود... طويف وقليب قاتل وشهيد 

  عن صبويت ودع الفؤاد يبيد... أما وحبك لست أضمر سلوة 
  عن ناظري البعد والتسهيد... الكرى مين بطيفك بعد ما منع 

  يل واحلديد أالنه داود... ومن العجائب أن قلبك مل يلن 
ومما كتب به يف أثناء مكاتبته إىل الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم، وكان قد أغارت الفرنج على نابلس 



  :يف أيام امللك الصاحل أيوب صاحب مصر
  فلم يقضها ريب ملوىل وال بعل. ..أيا ليت أمي أمي طول عمرها 

  لبيب أريب طيب الفرع واألصل... ويا ليتها ملا قضاها لسيد 
  فما بشرت يوماً بأنثى وال فحل... قضاها من الاليت خلقن عواقراً 

  أصيبت مبا احتفت عليه من احلمل... ويا ليتها ملا غدت يب حامالً 
  رحلويا ليتين ملا ولدت وأصبحت تشد إيل الشدقيات بال

  ومل أر يف اإلسالم ما فيه من خل... حلقت بأساليف فكنت ضجيعهم 
  ذكر وفاة الصاحبة غازية خاتون

  :والدة امللك املنصور صاحب محاة

ويف هذه السنة يف ذي القعدة، توفيت الصاحبة غازية خاتون، بنت السلطان امللك الكامل حممد ابن امللك العادل 
وكان قدومها إىل محاة يف سنة تسع وعشرين وستمائة، وولد هلا من . محها اهللا تعاىلأيب بكر بن أيوب، بقلعة محاة، ر

امللك املظفر حممود صاحب محاة، ثالث بنني، مات أحدهم صغرياً، وكان امسه عمر، وبقي امللك املنصور حممد 
ى منهن، وكان امسها صاحب محاة، وأخوه والد امللك األفضل علي، وولد هلا منه ثالث بنات أيضاً، فتوفيت الكرب

ملكة خاتون، قبل وفاة والدهتا بقليل، وتوفيت الصغرى، وهي دنيا خاتون، بعد وفاة أخيها امللك املنصور، وسنذكر 
وكانت الصاحبة غازية خاتون املذكورة، من أحسن النساء سرية، . وفاة الباقني يف مواضعها إن شاء اهللا تعاىل
  .ا امللك املنصور حىت كرب، وسلمته إليه قبل وفاهتا، رمحها اهللا تعاىلوزهداً، وعبادة وحفظت امللك لولده

  ذكر غري ذلك من احلوادث

يف هذه السنة، قصدت التتر ميافارقني بعد استيالئهم على بغداد، وكان صاحب ميافارقني حينئذ، امللك الكامل 
أيوب، وكان قد ملكها بعد وفاة أبيه يف حممد ابن امللك املظفر شهاب الدين غازي ابن امللك العادل أيب بكر بن 

سنة اثنتني وأربعني وستمائة، فحاصره التتر وضايقوا ميافارقني مضايقة شديدة، وصرب أهل ميافارقني مع الكامل 
  .حممد املذكور على اجلوع الشديد، ودام ذلك حىت كان منه ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل

  .شق، حىت مل يوجد مغسل للموتىوفيها اشتد الوباء بالشام، خصوصاً بدم
وفيها أرسل امللك الناصر يوسف صاحب دمشق، ولده امللك العزيز حممد، وصحبته زين الدين حممد، املعروف 

باحلافظي، وهو من أهل قرية عقربا من بلد دمشق، بتحف وتقادم إىل هوالكو ملك التتر، وصانعه لعلمه بعجزه عن 
  .ملتقى التتر

هباء الدين زهري بن حممد بن علي بن حيىي املهليب، كاتب إنشاء امللك الصاحل أيوب، ومولد وفيها تويف الصاحب 
البهاء زهري بوادي خنلة من مكة سنة إحدى ومثانني ومخسمائة، ويف آخر عمره انكشف حاله وباع موجوده، وكتبه، 

ألحد رابع ذي القعدة من هذه السنة، أعين وأقام يف ببيته يف القاهرة حىت أدركته وفاته، بسبب الوباء العام، يف يوم ا
سنة ست ومخسني وستمائة، ودفن بالقرافة الصغرى، وكان كرمي الطباع غزير املروءة فاضالً، حسن النظم، وشعره 

  :مشهور كثري، فمن شعره وهو وزن خمترع لبس خبرجة العروض، أبيات ومنها
  ما ألطف هذه الشمائل... يا من لعبت به مشول 



  عن حبك يف اهلوى أقاتل... ق يل بأين موالي حي
  بالباب ميد كف سائل... ها عبدك واقفاً ذليالً 

  والطل من احلبيب وابل... من وصلك بالقليل يرضى 
  .ويف هذه السنة تويف مبصر الشيخ ركن الدين عبد العظيم شيخ دار احلديث، وكان من أئمة احلديث املشهورين

، سبط مجال الدين ابن اجلوزي، كان من الوعاظ الفضالء، ألف تارخياً جامعاً وفيها تويف الشيخ مشس الدين يوسف
مساه مرآة الزمان، وفيها تويف سيف الدين علي بن سابق الدين قزل، املعروف بابن املشد وكان أمرياً مقدماً يف دولة 

  :امللك الناصر يوسف صاحب الشام، وله شعر حسن، منه
  ستجل وجه احلبيب واطربوا... باكر كؤوس املدام واشرب 

  فهي دواء له جمرب... وال ختف للهموم داء 
  كشهد لكن جناه أعذب... من يد ساق له رضاب 

وفيها كان بني البحرية بعد هزميتهم من املصريني، وبني عسكر امللك الناصر يوسف صاحب دمشق، ومقدمهم 
كر الناصر يوسف وأسر جمري الدين املذكور، األمري جمري الدين بن أيب زكري، مصاف بظاهر غزة، اهنزم فيه عس

  .وقوي أمر حرية بعد هذه الكسرة، وأكثروا العبث والفساد
مث دخلت سنة سبع ومخسني وستمائة فيها سار عز الدين كيكاؤوس، وركن الدين قليج أرسالن، ابنا كيخسرو بن 

  .كيقباذ، إىل خدمة هوالكو، وأقاما معه مدة مث عادا إىل بالدمها
  فاة بدر الدين صاحب املوصلذكر و

يف هذه السنة تويف بدر الدين لؤلؤ صاحب املوصل، وكان لقب امللك الرحيم، وكان عمره قد جاوز مثانني سنة، 
وملا مات ملك بعده املوصل ولده امللك الصاحل بن لؤلؤ، وملك سنجار ولده اآلخر عالء الدين بن لؤلؤ، وكان بدر 

طاعته، ومحل إليه األموال، ووصل إىل خدمة هوالكو بعد أخذ بغداد ببالد  الدين قد صانع هوالكو ودخل يف
أذربيجان، وكان صحبة لؤلؤ، الشريف العلوي بن صاليا، فقيل إن لؤلؤ سعى به إىل هوالكو، فقتل الشريف 

املوصل، فإنه املذكور، وملا عاد لؤلؤ إىل املوصل مل يطل مقامه هبا، حىت مات، وطالت أيام بدر الدين لؤلؤ يف ملك 
كان القائم بأمور أستاذه أرسالن شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن أقسنقر، وقام بتدبري ولده امللك القاهر بن 
أرسالن شاه، وملا تويف امللك القاهر بن أرسالن شاه، يف سنة مخس عشرة وستمائة، انفرد لؤلؤ بتدبري اململكة، وأقام 

واحد، واستبد مبلك املوصل وبالدها ثالثاً وأربعني سنة تقريباً، ومل يزل يف ملكه  ولدي القاهر الصغريين، واحد بعد
  .سعيداً، مل تطرقه آفة ومل خيتل مللكه نظام

  منازلة امللك الناصر يوسف صاحب الشام والكرك

شق ويف هذه السنة ملا جرى من البحرية ما ذكرناه، من كسر عسكر الناصر يوسف، سار الناصر املذكور من دم
بنفسه وعساكره، وسار يف صحبته امللك املنصور صاحب محاة، بعسكره، إىل جهة الكرك، وأقام على بركة زيزا، 
حماصراً للملك املغيث صاحب الكرك، بسبب محايته للبحرية، ووصل إىل امللك الناصر رسل امللك املغيث صاحب 

دل، يتضرعون إىل امللك الناصر ويطلبون رضاه عن الكرك، والقطبية بنت امللك املفضل قطب الدين ابن امللك العا
امللك املغيث، فلم جيب إىل ذلك إال بشرط أن يقبض املغيث على من عنده من البحرية، فأجاب املغيث إىل ذلك 
وعلم باحلال ركن الدين بيربس البندقداري، فهرب يف مجاعة من البحرية ووصل هبم إىل امللك الناصر يوسف، 



بض املغيث على من بقي عنده من البحرية، ومن مجلتهم سنقر األشقر، وسكر، وبرامق، وأرسلهم فأحسن إليهم، وق
على اجلمال إىل امللك الناصر، فبعث هبم إىل حلب، فاعتقلوا هبا، واستقر الصلح بني امللك الناصر وبني امللك املغيث 

ما يزيد على شهرين بقليل، مث عاد إىل صاحب الكرك، وكان مدة مقام امللك الناصر بالعساكر على بركة زيزا، 
  .دمشق وأعطى للملك املنصور صاحب محاة دستوراً، فعاد إىل بلده

  ذكر سلطنة قطز

ويف أواخر هذه السنة، أعين سنة سبع ومخسني وستمائة، يف أوائل ذي احلجة، قبض سيف الدين قطز على ولد 
خلعه من السلطنة، وكان علم الدين الغتمي، وسيف الدين أستاذه امللك املنصور، نور الدين علي بن املعز أيبك، و

هبادر، ومها من كبار املعزية، غائبني يف رمي البندق، فانتهز قطز الفرصة يف غيبتهما وفعل ذلك، وملا قدم الغتمي 
ان املصرية، وتلقب بامللك املظفر، وك: وهبادر املذكور، أن قبض عليهما قطز أيضاً، واستقر قطز يف ملك الديار

رسول امللك الناصر يوسف صاحب الشام، وهو كمال الدين، املعروف بابن العدمي، قد قدم إىل مصر يف أيام امللك 
املنصور علي بن أيبك، مستنجداً على التتر، واتفق خلع علي املذكور ووالية قطز حبضرة كمال الدين ابن العدمي، 

يوسف، أنه ينجده، وال يقعد عن نصرته، وعاد ابن العدمي  وملا استقر قطز يف السلطنة، أعاد جواب امللك الناصر
  .بذلك

  ذكر مولد امللك املظفر حممود

  :بن امللك املنصور صاحب محاة

ويف هذه السنة، أعين سنة سبع ومخسني وستمائة، يف الساعة العاشرة من ليلة األحد خامس عشر احملرم، وثاين عشر 
ر حممد ابن امللك املظفر حممود ابن امللك املنصور حممد ابن امللك املظفر كانون الثاين، ولد حممود ابن امللك منصو

تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب، ولقبوه امللك املظفر، بلقب جده، وأم امللك املظفر حممود املذكور، عائشة 
ن يوسف بن خاتون بنت امللك العزيز حممد، صاحب حلب، ابن امللك الظاهر غازي ابن السلطان صالح املدي

أيوب، وهنأ الشيخ شرف الدين عبد العزيز، املعروف بشيخ الشيوخ، امللك املنصور صاحب محاة بقصيدة طويلة 
  :منها

  بأجل مولود وأكرم مولد... أبشر على رغم العدى واحلسد 
  الزهراء بل باملفخر املتجدد... بالنعمة الغراء بل بالدولة 
  ت عليك جنومها باألسعدطلع... وافاك بدراً كامالً يف ليلة 

  عنه وما بني العزيز حممد... ما بني حممود املظفر أسفرت 
  ذكر قصد هوالكو الشام

ويف هذه السنة قدم هوالكو إىل البالد اليت شرقي الفرات، ونازل حران وملكها، واستوىل على البالد اجلزرية، 
العشر األخري من ذي احلجة من هذه السنة، وأرسل ولده مسوط بن هوالكو إىل الشام، فوصل إىل ظاهر حلب يف 

أعين سنة سبع ومخسني وستمائة، وكان احلاكم يف حلب، امللك املعظم توران شاه ابن السلطان صالح الدين، نائباً 
عن ابن أخيه امللك الناصر يوسف، فخرج عسكر حلب لقتاهلم، وخرج امللك املعظم، ومل يكن من رأيه اخلروج 

لتتر يف الباب املعروف بباب اهللا، وتقاتلوا عند بانقوسا، فاندفع التتر قدامهم حىت خرجوا عن إليهم، وأكمن هلم ا



البلد، مث عادوا عليهم، وهرب املسلمون طالبني املدينة، والتتر يقتلون فيهم حىت دخلوا البلد، واختنق يف أبواب 
  .انالبلد مجاعة من املنهزمني، مث رحل التتر إىل إعزاز فتسلموها باألم

  .مث دخلت سنة مثان ومخسينوستمائة
  ذكر ما كان من امللك الناصر عند قصد التتر حلب

وملا بلغ امللك الناصر يوسف صاحب الشام قصد التتر حلب، برز من دمشق إىل برزة يف أواخر السنة املاضية، 
نزل معه بربزة، وكان هناك وجفل الناس من بني يدي التتر، وسار من محاة إىل دمشق امللك املنصور صاحب محاة، و

مع الناصر يوسف بيربس البندقداري، من حني هرب من الكرك والتجأ إىل الناصر، فاجتمع عند امللك الناصر عند 
برزة أمم عظيمة من العساكر، واجلفال، وملا دخلت هذه السنة، وامللك الناصر بربزة، بلغه أن مجاعة من مماليكه قد 

به، فهرب امللك الناصر من الدهليز إىل قلعة دمشق، وبلغ مماليكه الذين قصدوا ذلك  عزموا على اغتياله، والفتك
علمه هبم، فهربوا على محية، إىل جهة غزة، وكذلك سار بيربس البندقداري إىل جهة عزة، وأشاع املماليك الناصرية 

أخاه امللك الظاهر غازي ابن امللك أهنم مل يقصدوا قتل امللك الناصر، وإمنا كان قصدهم أن يقبضوا عليه، ويسلطنوا 
العزيز حممد ابن امللك الظاهر غازي ابن السلطان صالح الدين، لشهامته، وملا جرى ذلك، هرب امللك الظاهر 
املذكور خوفاً من أخيه امللك الناصر، وكان الظاهر املذكور شقيق الناصر، أمهما أم ولد تركية، ووصل امللك 

مع عليه من هبا من العسكر، وأقاموه سلطاناً، وملا جرى ذلك، كاتب بيربس الظاهر غازي إىل غزة، واجت
البندقداري امللك املظفر قظز، صاحب مصر، فبذل له األمان، ووعده الوعود اجلميلة، ففارق بيربس البندقداري 

زارة، وأقطعه قليوب الشاميني وسار إىل مصر، يف مجاعة من أصحابه، فأقبل عليه امللك املظفر قطز وأنزله يف دار الو
  .وأعماهلا

  ذكر استيالء التتر على حلب وعلى الشام مجيعه

  ومسري امللك الناصر عن دمشق، ووصول عساكره إىل مصر، وانفراد امللك الناصر

يف هذه السنة، أعين سنة مثان ومخسني وستمائة، يف يوم األحد تاسع صفر، كان استيالء التتر على حلب، : عنهم
كو عرب الفرات جبموعه، ونازل حلب، وأرسل هوالكو إىل امللك املعظم توران شاه بن صالح الدين وسببه أن هوال

إنكم تضعفون عن لقاء املغل، وحنن قصدنا امللك الناصر والعساكر، فاجعلوا لنا : نائب السلطنة حبلب، يقول له
رة على عسكر اإلسالم، كانت عندكم حبلب شحنة، وبالقلعة شحنة، ونتوجه حنن إىل العسكر، فإن كانت الكس

البالد لنا وتكونون قد حقنتم دماء املسلمني، وإن كانت الكسرة علينا، كنتم خمريين يف الشحنتني، إن شئتم 
ليس لكم عندنا إال السيف، وكان رسول : طردمتومها، وإن شئتم قتلتمومها، فلم جيب امللك املعظم إىل ذلك وقال

الروم، نتعجب من هذا اجلواب، وتأمل ملا علم من هالك أهل حلب بسبب هوالكو إليهم يف ذلك صاحب أرزن 
ذلك، وأحاط التتر حبلب ثاين صفر، وهجموا النواثر يف غد ذلك اليوم، وقتل من املسلمني مجاعة كثرية، وممن قتل 

دان يف ذيل أسد الدين ابن امللك الزاهر بن صالح الدين، واشتدت مضايقة التتر للبلد، وهجموه من عند محام مح
قلعة الشريف، يف يوم األحد تاسع صفر، وبذلوا السيف يف املسلمني، وصعد إىل القلعة خلق عظيم، ودام القتل 

والنهب من هنار األحد املذكور إىل اجلمعة رابع عشر صفر املذكور، فأمر هوالكو برفع السيف، ونؤدي باألمان، 
الدين بن عمرون، ودار جنم الدين أخي مردكني، وداد  ومل يسلم من أهل حلب إال من التجأ إىل دار شهاب



البازياد، ودار علم الدين قيصر املوصلي، واخلانكاه اليت فيها زين الدين الصويف، وكنيسة اليهود، وذلك لفرمانات 
كانت بأيديهم، وقيل أنه سلم هبذه األماكن ما يزيد على مخسني ألف نفس، ونازل التتر القلعة وحاصروها وهبا 

  .مللك املعظم، ومن التجأ إليها من العسكر، واستمر احلصار عليها، وكان من ذلك ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىلا
  ذكر غري ذلك من أحوال محاة

  :وأحوال امللك الناصر بعد أخذ حلب

واشي كان قد تأخر حبماة الطواشي مرشد، ملا سار صاحب محاة إىل دمشق، فلما بلغ أهل محاة فتح حلب، توجه الط
مرشد من محاة إىل عند امللك املنصور صاحب محاة بدمشق، ووصل كرباء محاة إىل حلب، ومعهم مفاتيح محاة، 

ومحلوها إىل هوالكو، وطلبوا منه األمان ألهل محاة، وشحنه يكون عندهم، فأمنهم هوالكو وأرسل إىل محاة شحنة، 
ال له خسروشاه، فقدم خسروشاه، إىل محاة وتوالها، وأمن رجالً أعجمياً كان يدعي أنه من ذرية خالد بن الوليد، يق

الرعية، وكان بقلعة محاة جماهد الدين قيماز أمري جندار، فسلم القلعة إليه، ودخل يف طاعة التتر وملا بلغ امللك 
الناصر بدمشق، أخذ حلب رحل من دمشق، مبن بقي معه من العسكر إىل جهة الديار املصرية، ويف صحبته امللك 
ملنصور صاحب محاة، وأقام بنابلس أياماً، ورحل عنها وترك فيها األمري جمري الدين بن أيب زكري، واألمري علي بن 

شجاع، ومعهما مجاعة من العسكر، مث سار امللك الناصر إىل غزة فانضم إليه مماليكه الذين كانوا أرادوا قتله، 
  .هوكذلك اصطلح معه أخوه امللك الظاهر غازي، وانضم إلي

وبعد مسري امللك الناصر عن نابلس، وصل التتر إليها وكبسوا العسكر الذين هبا، وقتلوا جمري الدين، واألمري علي 
بن شجاع، وكانا أمريين جليلني فاضلني، وكان البحرية قد قبضوا عليهما واعتقلومها بالكرك، وأفرج عنهما 

لك الناصر وهو بغزة ما جرى من كبسة التتر لنابلس، رحل من ملا وقع الصلح بينه وبني الناصر، وملا بلغ امل. املغيث
غزة إىل العريش، وسري القاضي برهان الدين أبن اخلضر رسوالً إىل امللك املظفر قطز صاحب مصر، يطلب منه 
املعاضدة، مث سار امللك الناصر وامللك املنصور صاحب محاة، والعسكر، ووصلوا إىل قطية، فجرى هبا فتنة بني 

ركماين واألكراد الشهرزورية، ووقع هنب يف اجلفال، وخاف امللك الناصر أن يدخل مصر، فيقبض عليه، فتأخر الت
يف قطية، ورحلت العساكر وامللك املنصور صاحب محاة إىل مصر، وتأخر مع امللك الناصر مجاعة يسرية، منهم أخوه 

ب الدين القيمري، مث سار امللك الناصر مبن امللك الظاهر غازي، وامللك الصاحل بن شريكوه صاحب محص، وشها
تأخر معه من قطية إىل جهة تيه بين إسرائيل، وملا وصلت العساكر إىل مصر، التقاهم امللك املظفر قطز بالصاحلية، 

وطيب قلوهبم، وأرسل إىل امللك املنصور صاحب محاة سنجقاً، والتقاه ملتقاً حسناً وطيب قلبه، ودخل القاهرة، وأما 
  .ر فإهنم استولوا على دمشق، وعلى سائر الشام إىل غزة، واستقرت شحائنهم هبذه البالدالتت

  ذكر استيالء التتر على قلعة حلب

ا

  :واملتجددات بالشام

أما قلعة حلب، فوثب مجاعة من أهلها يف مدة احلصار على صفي الدين بن طرزة، رئيس حلب، وعلى جنم الدين 
القاضي جنم الدين بن أيب عصرون، فقتلومها، ألهنم اهتمومها مبواطأة التتر، واستمر  أمحد بن عبد العزيز بن أمحد ابن

احلصار على القلعة، واشتدت مضايقة التتر هلا حنو شهر، مث سلمت باألمان يف يوم االثنني، احلادي عشر من ربيع 
ذين حبسهم امللك الناصر، فمنهم األول، من هذه السنة، وملا نزل أهلها باألمان، وكان فيها مجاعة من البحرية ال



سكز، وبرامق، وسنقر األشقر فسلمهم هوالكوهم وباقي الترك إىل رجل من التتر يقال له سلطان حق، وهو رجل 
من أكابر القبجاق، هرب من التتر ملا غلبت على القبجاق، وقدم إىل حلب، فأحسن إليه امللك الناصر، فلم تطب له 

، وأما العوام والغرباء فنزلوا إىل أماكن احلمى اليت قدمنا ذكرها، وأمر هوالكو أن ميضي تلك البالد، فعاد إىل التتر
كل من سلم إىل داره، وملكه، وأن ال يعارض، وجعل النائب حبلب عماد الدين القزويين، ووصل إىل هوالكو على 

ف املذكور عن حلب امللك األشرف صاحب محص، موسى بن إبراهيم بن شريكوه، وكان قد انفرد األشر
املسلمني، ملا توجه امللك الناصر إىل جهة مصر، ووصل إىل هوالكو حبلب، فأكرمه هوالكو وأعاد عليه محص، 

وكان قد أخذها منه امللك الناصر صاحب حلب يف سنة ست وأربعني وستمائة، وعوضه عنها تل باشر على ما تقدم 
وقدم أيضاً إىل هوالكو، وهو نازل إىل حلب، حمي الدين ابن ذكره، فعادت إليه يف هذه السنة، واستقر ملكه هبا، 

الزكي من دمشق، فأقبل عليه هوالكو خلع عليه وواله قضاء الشام، وملا عاد ابن الزكي املذكور إىل دمشق، لبس 
خلعة هوالكو، وكانت مذهبة، ومجع الفقهاء وغريهم من أكابر دمشق، وقرأ عليهم تقليد هوالكو، واستقر يف 

اء، مث رحل هوالكو إىل حارم، وطلب تسليمها، فامتنعوا أن يسلموها لغري فخر الدين، وايل قلعة حلب، القض
فأحضره هوالكو وسلموها إليه، فغضب هوالكو من ذلك وأمر هبم، فقتل أهل حارم عن آخرهم، وسيب النساء، مث 

إىل بغداد، فسار إليها وجعل مكانه  حل هوالكو بعد ذلك وعاد إىل الشرق، وأمر عماد الدين القزويين بالرحيل
حبلب رجالً أعجمياً، وأمر هوالكو خبراب أسورار قلعة حلب، وأسوار املدينة، فخربت عن آخرها، وأعطى هوالكو 

األشرف موسى صاحب محص الدستور، ففارقه ووصل إىل محاة، ونزل يف الدار املبارز، وأخذ يف خراب سور قلعة 
لك، فخربت أسوارها وأحرقت زردخانتها، وبيعت الكتب اليت كانت بدار السلطنة محاة بتقدم هوالكو إليه بذ

بقلعة محاة بأخبس األمثان، وأما أسوار مدينة محاة فلم خترب، ألنه كان حبماة رجل يقال له إبراهيم بن اإلفرجنية، 
صن األكراد، ومىت خربت الفرنج قريب منا حب. ضامن اجلهة املفردة، بذل خلسروشاه مجلة كثرية من املال، وقال

أسوار املدينة ال يقدر أهلها على املقام فيها، فأخذ منه املال ومل يتعرض اخلراب أسوار املدينة، وكان قد أمر هوالكو 
واألشرف موسى صاحب محص خبراب قلعة محص أيضاً، فلم خيرب منها إال شيئاً قليالً، ألهنا مدينته، وأما دمشق 

باألمان، مل يتعرضوا إىل قتل وال هنب، وعصت قلعة دمشق عليهم، فحاصرها التتر، وجرى  فإهنم ملا ملكوا املدينة
على أهل دمشق بسبب عصيان القلعة شدة عظيمة، وضايقوا القلعة وأقاموا عليها اجملانيق، مث تسلموها باألمان يف 

القلعة، وإعدام ما هبا من منتصف مجادى األوىل من هذه السنة، وهنبوا مجيع ما فيها وجدوا يف خراب أسوار 
  .الزردخانات واآلالت، مث توجهوا إىل بعلبك ونازلوا قلعتها

  ذكر استيالء التتر على ميافارقني

  :وقتل امللك الكامل صاحبها

ويف هذه السنة، أعين سنة مثان ومخسني وستمائة، استوىل التتر على ميافارقني، وقد تقدم ذكر نزوهلم عليها 
ست ومخسني، واستمر احلصار عليهم مدة سنتني، حىت فنيت أزوادهم، وفين أهلها بالوباء، وحماصرهتا، يف سنة 

وبالقتل، وصاحبها امللك الكامل حممد ابن امللك املظفر شهاب الدين غازي ابن امللك العادل أيب بكر بن أيوب، 
ا امللك الكامل املذكور، ومحلوا مصابراً ثابتاً، وضعف من عنده عن القتال، فاستوىل التتر عليهما، وقتلوا صاحبه

رأسه على رمح، وطيف به يف البالد، ومروا به على حلب ومحاة، ووصلوا به إىل دمشق يف سابع عشرين مجادى 
األوىل من هذه السنة، أعين سنة مثان ومخسني وستمائة، وطافوا به يف دمشق باملغاين والطبول، وعلق رأس املذكور 



إىل أن عادت دمشق إىل املسلمني، فدفن مبشهد احلسني داخل باب الفردايس، وفيه  يف شبكة بسور باب الفراديس
  :يقول الشيخ شهاب الدين ابن أيب شامة أبياتاً منها

  أثخنوا يف العراق واملشرفني... ابن غازي غزى وجاهد قوماً 
  بعد صرب عليهم عامني... طاهراً عالياً ومات شهيداً 

  وله أسوة برأس احلسني... مل يشنه إذا طيف بالرأس منه 
  .مث واروا يف مشهد الرأس ذاك الرأس واستعجبوا من احلالني

  ذكر اتصال امللك الناصر بالتتر

  :واستيالئهم على عجلون وغريها من قالع الشام

توجه، أما امللك الناصر يوسف فإنه ملا انفرد عن العسكر من قطية، وسار إىل تيه بين إسرائيل، بقي متحرياً إىل أين ي
وعزم على التوجه إىل احلجاز، وكان له طرب دار كردي امسه حسني، فحسن له املضي إىل التتر وقصد هوالكو، 

فاغتر بقوله ونزل بربكة زيرا وسار حسني الكردي إىل كتبغا نائب هوالكو، وعرفه مبوضع امللك الناصر، فأرسل 
ية، فأمره امللك الناصر بتسليمها، فسلمت إليهم كتبغا إليه وقبض عليه، وأحضره إىل عجلون، وكانت بعد عاص

وكنا قد ذكرنا حصار التتر لبعلبك، فتسلموها قبيل تسليم عجلون، وخربوا قلعتها أيضاً، وكان بالصبية . فهدموها
صاحبها امللك السعيد ابن امللك العزيز ابن امللك العادل فسلم الصبية إليهم، وصار امللك السعيد املذكور معهم، 

لن بالفسق والفجور وسفك دماء املسلمني، وأما امللك الناصر يوسف، فإن كتبغا بعث به إىل هوالكو، فوصل وأع
إىل دمشق، مث إىل محاة، وهبا األشرف صاحب محص، فخرج إىل لقائه هو وخسروشاه النائب حبماة، مث سار إىل 

  :وأنشد حلب، فلما عاينها امللك الناصر وما قد حل هبا وبأهلها تضاعف تأمله
  وكانت به آيات حسنكم تتلى... يعز علينا أن نرى ربعكم يبلى 

  .مث سار إىل األردن، فأقبل عليه هوالكو ووعده برده إىل مملكته، وكان منه ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل
  ذكر غري ذلك

وضربوا أعناقهما ويف خامس عشر شعبان من هذه السنة، أخرج التتر من االعتقال نقيب قلعة دمشق، وواليها، 
بداريا، واشتهر عند أهل دمشق خروج العساكر من مصر لقتال التتر، فأوقعوا بالنصارى، وكانوا قد استطالوا على 

املسلمني بدق النواقيس، وإدخال اخلمر إىل اجلامع، فنهبهم املسلمون يف سابع عشرين رمضان من هذه السنة، 
كانت كنيسة مرمي يف جانب دمشق الذي فتحه خالد بن الوليد وأخربوا كنيسة مرمي، وكانت كنيسة عظيمة، و

بالسيف، فبقيت بيد املسلمني، وكان مالصق اجلامع كنيسة، وهي من اجلانب الذي فتحه أبو عبيدة باألمان، فبقيت 
عوض بأيدي النصارى، فلما ويل الوليد بن عبد امللك اخلالفة خرب الكنيسة املالصقة للجامع، وأضافها إليه، ومل ي

النصارى عنها، فلما ويل عمر بن عبد العزيز عوضهم بكنيسة مرمي عن تلك الكنيسة، فعمروها عمارة عظيمة، 
  .وبقيت كذلك حىت خرهبا املسلمون يف التاريخ املذكور

  ذكر هزمية التتر وقتل كتبغا

امس والعشرين من رمضان، ويف هذه السنة، أعين سنة مثان ومخسني وستمائة، كانت هزمية التتر يف يوم اجلمعة اخل
على عني جالوت، وكان من حديثها، أنه ملا اجتمعت العساكر اإلسالمية مبصر، عزم امللك املظفر قطز، مملوك املعز 



أيبك، على اخلروج إىل الشام لقتال التتر، وسار من مصر بالعساكر اإلسالمية، وصحبته امللك املنصور حممد 
لي، وكان مسريه من الديار املصرية يف أوائل رمضان من هذه السنة، وملا بلغ صاحب محاة، وأخوه امللك األفضل ع

كتبغا وهو نائب هوالكو على الشام، ومقدم التتر، مسري العساكر اإلسالمية إليه، صحبة امللك املظفر قطز، مجع من 
لك العزيز ابن امللك العادل يف الشام من التتر وسار إىل لقاء املسلمني، وكان امللك السعيد صاحب الصبيبة ابن امل

بن أيوب صحبة كتبغا، وتقارب اجلمعان يف الغرر، والتقوا يوم اجلمعة املذكور، فاهنزمت التتر هزمية قبيحة وأخذهتم 
سيوف املسلمني، وقتل مقدمهم كتبغا،، واستؤسر ابنه، وتعلق من سلم من التتر برؤوس اجلبال، وتبعتهم املسلمون 

منهم إىل الشرق، وجرد قطز ركن الدين بيربس البندقداري يف إثرهم، فتبعتهم املسلمون  فأفنوهم، وهرب من سلم
إىل أطراف البالد الشرقية، وكان أيضاً يف صحبة التتر امللك األشرف موسى صاحب محص، فنازهلم وطلب األمان 

أما امللك السعيد صاحب من املظفر قطز، فأمنه ووصل إليه فأكرمه وأقره على ما بيده وهو محص، ومضافاهتا، و
الصبيبة، فإنه أمسك أسرياً وأحضر بني يدي امللك املظفر قطز، فأمر به، فضربت عنقه بسبب ما كان املذكور قد 

  .اعتمده من السفك والفسق
وملا انقضى أمر املصاف، أحسن املظفر قطز إىل امللك املنصور صاحب محاة، وأقره على محاة وبارين، وأعاد إليه 

وكانت يف أيدي احللبيني من حني استولوا عليها يف سنة مخس وثالثني وستمائة، وأخذ سلمية معه وأعطاها  املعرة،
أمري العرب، وأمت امللك املظفر السري بالعساكر وصحبته امللك املنصور صاحب محاة، حىت دخل دمشق، وتضاعف 

د يئست من النصرة على التتر، الستيالئهم شكر املسلمني هللا تعاىل على هذا النصر العظيم، فإن القلوب كانت ق
على معظم بالد اإلسالم، وألهنم ما قصدوا إقليماً إال فتحوه، وال عسكراً إال هزمره، فابتهجت الرعايا بالنصرة 

عليهم وبقدوم امللك املظفر قطز إىل الشام، ويف يوم دخوله دمشق، أمر بشنق مجاعة من املنتسبني إىل التتر، فشنقوا 
ن مجلتهم حسني الكردي، طريدار امللك الناصر يوسف، وهو الذكي أوقع امللك الناصر يف أيدي التتر، ويف وكان م

  :هذه النصرة وقدوم قطز إىل الشام، يقول بعض الشعراء
  واستجد اإلسالم بعدد حوضه... هلك الكفر يف الشآم مجيعاً 

  وع سيف اإلسالم عند هنوضه... باملليك املظفر امللك األر 
  فاعتززنا بسمره وببيضه... لك جاءنا بعزم وحزم م

  دائما مثل واجبات فروضه... أوجب اهللا شكر ذاك علينا 
مث أعطى امللك املظفر قطز، صاحب محاة امللك املنصور، الدستور، فقدم امللك املنصور قدامه مملوكه ونائبه مبارز 

امللك األفضل ووصال إىل محاة، وملا استقر امللك املنصور  الدين أقوش املنصور إىل محاة، مث سار امللك املنصور وأخوه
حبماة، قبض على مجاعة كانوا مع التتر واعتقلهم، وهنأ الشيخ شرف الدين شيخ الشيوخ املنصور هبذا النصر 

  :العظيم، وبعود املعرة بقصيدة منها
  ولقيتها فأخذت تل جيوشها... رعت العدى فضمنت ثل عروشها 

  عن فحلها قسراً وعن أكديشها... ار فأنزلت نازلت أمالك التت
  حصد املناجل يف يبيس حشيشها... فغدا لسيفك يف رقاب كماهتا 
  ختمت خزائنها على منقوشها... فقت امللوك ببذل ما حتويه إذ 

  :ومنها
  ما بني بركتها وبني عريشها... وطويت عن مصر فسيح مراحل 



  األقصى إىل إحبوشهامن رومها ... حىت حفظت على العباد بالدها 
  فوطئت عني الشمس من مفروشها... فرشت محاة لوطيء نعلك خدها 

  عما يشوب النقد من مغشوشها... وضربت سكتها اليت أخلصتها 
  دهشت سروراً سار يف مدهوشها... وكذا املعرة إذا ملكت قيادها 

  سكرت خبمرة حاسها أو حيشها... طربت برجعتها إليك كأمنا 
  وتنال أقصى األجر من منعوشها... بالنوال فقريها ال زلت تنعش 

وكان خسروشاه قد سافر من محاة إىل جهة الشرق ملا بلغه كسرة التتر، مث جهز امللك املظفر قطز عسكراً إىل حلب 
حلفظها، ورتب أيضاً مشس الدين أقوش الربيل العزيزي أمرياً بالسواحل وغزة، ورتب معه مجاعة من العزيزية، وكان 

ربيل املذكور من مماليك امللك العزيز حممد صاحب حلب، وسار يف مجلة العزيزية مع ولده امللك الناصر يوسف إىل ال
قتال املصريني، وخامر الربيل ومجاعة من العزيزية على ابن أستاذهم امللك الناصر، وصاروا مع أيبك التركماين 

املذكور، وعلم هبم فقبض على بعضهم، وهرب بعضهم،  صاحب مصر، مث إهنم قصدوا اغتيال املعز أيبك التركماين
وكان الربيل املذكور من مجلة من سلم وهرب إىل الشام، فلما وصل إىل امللك الناصر اعتقله بقلعة عجلون، فلما 
توجه امللك الناصر بالعسكر إىل الغور مندفعاً من بني يدي التتر، أخرج الربيل من حبس عجلون وطيب خاطره، 

امللك الناصر من قطية، دخل مشس الدين أقوش الربيل املذكور مع العساكر إىل مصر، فأحسن إليه امللك  فلما هرب
املظفر قطز، وواله اآلن السواحل وغزة، فلما استقر بدمشق على ما ذكرناه، وكان مقر الربيل ملا توىل هذه األعمال 

ض نيابة السلطنة بدمشق إىل األمري علم الدين سنجر بنابلس تارة، وبيت جربين أخرى، مث إن امللك املظفر قطز، فر
احلليب، وهو الذي كان أتابكاً لعلي بن املعز أيبك، وفوض نيابة السلطنة حبلب إىل امللك السعيد بن بدر الدين لؤلؤ 

صاحب املوصل، وكان املذكور قد وصل إىل امللك الناصر يوسف صاحب الشام، ودخل مع العساكر إىل مصر، 
املظفر قطز، ففوض إليه نيابة السلطنة حبلب، وكان سببه أن أخاه امللك الصاحل بن لؤلؤ قد صار صاحب وصار مع 

املوصل بعد أبيه، فواله حلب ليكاتبه أخوه بأخبار التتر، وملا استقر السعيد املذكور يف نيابة حلب، سار سرية رديئة، 
  .وكان دأبه التحيل على أخذ مال الرعية

  ظفر قطز إىل جهة الديار املصريةذكر عود امللك امل

  :مقتله

وملا قرر امللك املظفر قطز املعزي املذكور أمر الشام، على ما شرحناه، سار من دمشق إىل جهة البالد املصرية، وكان 
قد اتفق بيربس البندقداري الصاحلي مع أنص مملوك جنم الدين الرومي الصاحلي، واهلاروين، وعلم الدين صغن 

تل املظفر قطز، وساروا معه يتوقعون الفرصة، فلما وصل قطز إىل القصري بطرف الرمل، وبينه وبني أغلي، على ق
الصاحلية مرحلة، وقد سبق الدهليز والعسكر إىل الصاحلية، فبينما قطز يسري إذ قامت أرنب بني يديه فساق عليها، 

لك املظفر قطز يف إنسان، فأجابه إىل ذلك، وساق هؤالء املذكورون معه، فلما بعدوا، تقدم إليه أنص وشفع عند امل
فأهوى لتقبيل يده وقبض عليها، فحمل عليه بيربس البندقداري الصاحلي حينئذ وضربه بالسيف، واجتمعوا عليه 

ورموه عن فرسه مث قتلوه بالنشاب، وذلك يف سابع عشر ذي القعدة من هذه السنة، فكانت مدة ملكه أحد عشر 



  .، وساق بيربس وأولئك املذكورون بعد مقتله حىت وصلوا إىل الدهليز بالصاحليةشهراً وثالثة عشر يوماً
  ذكر سلطنة بيربس البندقداري املذكور

وملا وصل ركن الدين بيربس املذكور هو واجلماعة الذين قتلوا امللك املظفر قطز إيل الدهليز كما ذكرناه، وكان 
ستعرب، وهو الذي صارا أتابكاً لعلي بن املعز أيبك بعد احلليب، عند الدهليز نائب السلطنة فارس الدين أقطاي امل

فلما تسلطن قطز أقره على نيابة السلطنة، فلما وصل بيربس البندقداري مع اجلماعة الذين قتلوا قطز إىل الدهليز، 
اجلس يف مرتبة يا خوند : قال له أقطاي. من قتله منكم؟ فقال له بيربس أنا: سأهلم أقطاي املستعرب املذكور وقال

فجلس، واستدعيت العساكر للتحليف، فحلفوا له يف اليوم الذي قتل فيه قطز، وهو سابع عشر ذي . السلطنة
  .القعدة من هذه السنة، أعين سنة مثان ومخسني وستمائة

ك واستقر بيربس يف السلطنة، وتلقب بامللك القاهر ركن الدين بيربس الصاحلي، مث بعد ذلك غري لقبه عن املل
القاهر، وتلقب بامللك الظاهر ألنه بلغه أن القاهر لقب غري مبارك، ما تلقب به أحد فطالت مدته، وكان امللك 

الظاهر املذكور، قد سأل من قطز النيابة حبلب، فلم جيبه إليها، ليكون ما قدره اهللا تعاىل، وملا حلف الناس للملك 
به وسبق العسكر إىل قلعة اجلبل، ففتحت له ودخلها، واستقرت الظاهر املذكور بالصاحلية، ساق يف مجاعة من أصحا

قدمه يف اململكة، وكان قد زينت مصر والقاهرة ملقدم قطز، فاستمرت الزينة لسلطنة بيربس املذكور، وكان مقتل 
  .قطز وسلطنة بيربس يف سابع عشر ذي القعدة من هذه السنة

  ذكر إعادة عمارة قلعة دمشق

شر األخري من ذي القعدة، شرع األمري علم الدين سنجر احلليب نائب السلطنة بدمشق، يف ويف هذه السنة يف الع
عمارة قلعة دمشق، ومجع هلا الصناع وكرباء الدولة والناس، وعملوا فيها، حىت النساء أيضاً، وكان عند الناس 

  .بذلك سرور عظيم
  ذكر سلطنة احلليب بدمشق

فلما جرى ما ذكرناه من . به امللك املظفر قطز بدمشق على ما تقدم ذكرهكان علم الدين سنجر احلليب، وقد استنا
قتل قطز، وسلطنة امللك الظاهر، مجع احلليب الناس وحلفهم لنفسه بالسلطنة، وذلك يف العشر األول من ذي احلجة 

ه أحد، ولقب نفسه من هذه السنة، أعين سنة مثان ومخسني وستمائة، فأجابه الناس إىل ذلك وحلفوا له، ومل يتأخر عن
امللك اجملاهد، وخطب له بالسلطنة، وضربت السكة بامسه، وكاتب امللك املنصور صاحب محاة يف ذلك، فلم جيبه، 

  .أنا مع من ميلك الديار املصرية كائناً من كان: وقال صاحب محاة
  ذكر قبض عسكر حلب على امللك السعيد

  :ابن صاحب املوصل وعود التتر إىل الشام

مللك السعيد قد قرره قطز حبلب، وجرد معه مجاعة من العزيزية والناصرية، وكان رديء السرية، وقد أبغضه وكان ا
العسكر، وبلغ امللك السعيد املذكور مسري التتر إىل البرية، فجرد إىل جهتهم مجاعة قليلة من العسكر، وقدم عليهم 

ة والناصرية، بأن هذا ما هو مصلحه، وأن هؤالء سابق الدين أمري جملس الناصري، فأشار عليه كرباء العزيزي
قليلون، فيحصل الطمع بسببهم يف البالد، فلم يلتفت إىل ذلك، وأصر على مسريهم، فسار سابق الدين أمري اجمللس 

مبن معه حىت قاربوا البرية، فوقع عليهم التتر، فهرب منهم ودخل البرية، بعد أن قتل غالب من كان معه، فازداد 



مراء على امللك السعيد بسبب ذلك، فاجتمعوا وقبضوا عليه وهنبوا وطاقه، وكان قد برز إىل الباب غيظ األ
املعروف بباب اهللا، وملا استولوا على خزانته مل جيدوا فيها ماالً طائالً، فهددوه، بالعذاب إن مل يقر هلم مباله، فنبش من 

مخسني ألف دينار مصرية، ففرقت يف األمراء، ومحل امللك حتت أشجار حائط دار ببابلي، مجلة من املال، قيل كانت 
السعيد املذكور إىل الشغر وبكاس معتقالً، مث ملا اندفع العسكر من بني يدي التتر على ما سنذكره، أفرجوا عنه، وملا 

ر إىل جرى ذلك اتفقت العزيزية والناصرية وقدموا عليهم األمري حسام الدين اجلوكندار العزيزي، مث سارت التت
حلب، فاندفع حسام الدين اجلوكندار والعسكر الذين معه بني أيديهم إىل جهة محاة، ووصل التتر إىل حلب يف 

أواخر هذه السنة، أعين سنة مثان ومخسني وستمائة، وملكوها وأخرجوا أهلها إىل قرنبيا، وامسها مقر األنبياء فسماه 
ل التتر فيهم السيف، فأفنوا غالبهم، وسلم القليل منهم، ووصل حسام العامة قرنبيا، وملا اجتمع املسلمون بقرنبيا بذ

الدين اجلوكندار ومن معه إىل محاة، فضيفهم امللك املنصور حممد صاحب محاة، وهو مستشعر خائف من غدرهم، مث 
األفضل رحلوا من محاة إىل محص، فلما قارب التتر محاة، خرج منها امللك املنصور صاحبها وصحبته أخوه امللك 
  .علي، واألمري مبارز الدين، باقي العسكر، واجتمعوا حبمص مع باقي العساكر إىل أن خرجت هذه السنة

  .مث دخلت سنة تسع ومخسينوستمائة
  ذكر كسرة التتر على محص

ويف يوم اجلمعة خامس احملرم عن هذه السنة، كانت كسرة التتر على محص، وكان من حديثها أن التتر ملا قدموا يف 
آخر السنة املاضية إىل الشام، اندفعت العزيزية والناصرية من بني أيديهم، وكذلك امللك املنصور صاحب محاة، 

ووصلوا إىل محص، واجتمع هبم امللك األشرف صاحب محص، ووقع اتفاقهم على ملثقى التتر، وسارت التتر إليهم 
من املسلمني بكثري، ففتح اهللا تعاىل على املسلمني  والتقوا بظاهر محص يف هنار اجلمعة املذكور، وكان التتر أكثر

بالنصر، ووىل التتر منهزمني، وتبعهم املسلمون يقتلون ويأسرون منهم كيف شاؤوا، ووصل امللك املنصور إىل محاة 
ة بعد هذه الوقعة، وانضم من سلم من التتر إىل باقي مجاعتهم، وكانوا نازلني قرب سلمية، واجتمعوا ونزلوا على محا
وهبا صاحبها امللك املنصور، وأخوه امللك األفضل والعسكر، وأقام التتر على محاة يوماً واحداً، مث رحلوا عن محاة، 
وأراد امللك املنصور بعد رحيل التتر املسري إىل دمشق، فمنعه العامة من ذلك حىت استوثقوا منه أنه يعود إليهم عن 

اعة قليلة، وبقي الطواشي مرشد يف باقي العسكر حبماة، ووصل قريب، فسافر هو وأخوه امللك األفضل يف مج
املنصور مبن معه إىل دمشق، وكذلك توجه امللك األشرف صاحب محص إىل دمشق، وأما حسام الدين اجلوكندار 

العزيزي، فتوجه أيضاً مبن يف صحبته، ومل يدخل دمشق، ونزل باملرج، مث سار إىل مصر، وأقام صاحب محاة 
بدمشق يف دورمها، واحلاكم هبا يومئذ سنجر احلليب امللقب بالسلطان امللك اجملاهد، وقد اضطرب وصاحب محص 

ولذلك أقام صاحب محاة وصاحب محص بدمشق، ومل يدخال يف طاعته لضعفه، وتالشي أمره، وأما التتر . أمره
ومعه مجاعة، فأقام بقلعة فامية،  فساروا عن محاة إىل فامية، وكان قد وصل إىل فامية سيف الدين الدنبلي األشريف،

  .وبقي يغري على التتر، فرحلوا عن فامية وتوجهوا إىل الشرق
  ذكر القبض على سنجر احلليب

  امللقب بامللك اجملاهد



ويف هذه السنة، جهز امللك الظاهر بيربس صاحب مصر عسكراً، مع عالء الدين البندقدار، وهو أستاذ امللك 
سنجر احلليب املستويل على دمشق، فوصلوا إىل دمشق يف ثالث عشر صفر من هذه الظاهر، لقتال علم الدين 

السنة، وملا وصل عسكر مصر إىل دمشق، خرج إليهم احلليب لقتاهلم، وكان صاحب محاة وصاحب محص قيمني 
لث عشر بدمشق، مل خيرجا مع احلليب لقتاهلم، وال أطاعاه الضطراب أمر احلليب، واقتتل معهم بظاهر دمشق يف ثا

صفر من هذه السنة، أعين سنة تسع مخسني وستمائة، فوىل احلليب وأصحابه منهزمني، ودخل إىل قلعة دمشق، إىل أن 
جنه الليل فهرب من قلعة دمشق إىل جهة بعلبك، فتبعه العسكر وقبضوا عليه، ومحل إىل الديار املصرية، فاعتقل مث 

س، وأقيمت له اخلطبة هبا بغريها من الشام، مثل محاة وحلب أطلق، واستقرت دمشق يف ملك امللك الظاهر بيرب
ومحص وغريها، واستقر أيدكني البندقدار الصاحلي يف دمشق لتدبري أمورها، وملا استقر احلال على ذلك، رحل 

  .امللك املنصور صاحب محاة واألشرف صاحب محص، وعادا إىل بالدمها واستقر هبا
  ذكر خروج الربيل

  :لظاهر بيربس واستيالئه على حلبعن طاعة امللك ا

ويف هذه السنة بعد استقرار عالء الدين أيدكني البندقدار يف دمشق، ورد عليه مرسوم امللك الظاهر بيربس بالقبض 
على هباء الدين بغدي األشريف وعلى مشس الدين أقوش الربيل، وغريمها من العزيزية والناصرية، وبقي عالء الدين 

، فتوجه بغدي إىل عالء الدين أيدكني، فحال دخوله عليه قبض على بغدي املذكور، فاجتمعت أيدكني متوقعاً ذلك
العزيزية والناصرية إىل أقوش الربيل، وخرجوا من دمشق ليالً على محية، ونزلوا باملرج، وكان أقوش الربيل قد والّه 

ستاذه البندقدار إىل قتال احلليب، أرسل إىل املظفر قطز غزة والسواحل على ما قدمنا ذكره، فلما جهز امللك الظاهر أ
الربيل وأمره أن ينضم إليه، فسار الربيل مع البندقدار وأقام بدمشق، فلما قبض على بغدي، خرج الربيل إىل املرج 

وأرسل عالء الدين أيدكني البندقدار إىل الربيل يطيب قلبه، وحيلف له، فلم يلتفت إىل ذلك، وسار الربيل إىل محص 
من صاحبها األشرف موسى أن يوافقه على العصيان، فلم جيبه إىل ذلك، مث توجه إىل محاة وأرسل يقول  وطلب

للملك املنصور صاحب محاة، أنه مل يبق من البيت األيويب غريك، وقم لنصري معك ومنلكك البالد، فلم يلتفت امللك 
اة وأحرق زرع بيدر العشر، وسار إىل شيزر مث إىل املنصور إىل ذلك، ورده رداً قبيحاً، فاغتاظ الربيل ونزل على مح

جهة حلب، وكان عالء الدين أيدكني البندقدار ملا استقر بدمشق، قد جهز عسكراً صحبة فخر الدين احلمصي، 
للكشف عن البرية، فإن التتر كانوا قد نازلوها، فلما قدم الربيل إىل حلب، كان هبا فخر الدين احلمصي املذكور، 

ربيل حنن يف طاعة امللك الظاهر، فتمضي إىل السلطان وتسأله أن يتركين ومن يف صحبيت مقيمني هبذا فقال له ال
الطرف، ونكون حتت طاعته من غري أن يكلفين وطء بساطه، فسار احلمصي إىل جهة مصر ليؤدي هذه الرسالة، 

ألمر، ومجع العرب والتركمان، فلما سار عن حلب، متكن الربيل واحتاط على ما يف حلب من احلواصل، واستبد با
واستعد لقتال عسكر مصر، وملا توجه فخر الدين احلمصي لذلك، التقى يف الرمل مجال الدين احملمدي الصاحلي 

متوجهاً مبن معه من عسكر مصر لقتال الربيل وإمساكه، فأرسل احلمصي عرف امللك الظاهر مبا طلبه الربيل، فأرسل 
لدين احلمصي املذكور ويأمره باإلنضمام إىل احملمدي، واملسري إىل قتال الربيل، فعاد امللك الظاهر ينكر على فخر ا

من وقته، مث رضي امللك الظاهر عن علم الدين سنجر احلليب، وجهزه وراء احملمدي يف مجع من العسكر، مث أردفه 
طردوه عنها، وانقضت السنة بعز الدين الدمياطي يف مجع آخر، وسار اجلميع إىل جهة الربيل وساروا إىل حلب، و



  .واألمر على ذلك
  ذكر مقتل امللك الناصر يوسف

ويف هذه السنة، ورد اخلرب مبقتل امللك الناصر يوسف ابن امللك العزيز حممد ابن امللك الظاهر غازي ابن السلطان 
هذه السنة، أعين  امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب، وعقد عزاه جبامع دمشق، يف سابع مجادى األوىل من

سنة تسع ومخسني وستمائة، وصورة احلال يف قتله، أنه ملا وصل إىل هوالكو على ما قدمنا ذكره، وعده برده إىل 
ملكه، وأقام عند هوالكو مدة، فلما بلغ هوالكو كسرة عسكره بعني جالوت، وقتل كتبغا، مث كسرة عسكره على 

أنت قلت أن : املذكور، وأخاه امللك الظاهر غازي وقال له محص ثانياً، غضب من ذلك وأحضر امللك الناصر
لو كنت بالشام ما ضرب أحد يف وجه : فقال امللك الناصر. عسكر الشام يف طاعتك، فغدرت يب وقتلت املغل

عسكرك بالسيف، ومن يكون ببالد توريز كيف حيكم على بالد الشام، فاستويف هوالكو لعنه اهللا ناصجاً وضربه 
قد حضرت، مث رماه بفرده ثانية فقتله، مث أمر : يا خوند الصنيعة، فنهاه أخوه الظاهر وقال: مللك الناصرفقال ا. به

بضرب رقاب الباقني، فقتلوا الظاهر أخا امللك الناصر، وامللك الصاحل ابن صاحب محص، واجلماعة الذين كانوا 
اً، فبقي عندهم مدة طويلة، وأحسنوا إليه، مث مات معهم، واستبقوا امللك العزيز ابن امللك الناصر، ألنه كان صغري

وكان قد توىل امللك الناصر املذكور مملكة حلب بعد موت أبيه العزيز، وعمره سبع سنني، وأقامت جدته ضيفة 
خاتون بنت امللك العادل بتدبري مملكته، واستقل بامللك بعد وفاهتا يف سنة أربعني وستمائة، وعمره ثالث عشرة 

ملكه على ملك أبيه وجده، فإنه ملك مثل حران والرها والرقة ورأس عني، وما مع ذلك من البالد،  سنة، وزاد
وملك محص، مث ملك دمشق وبعلبك واألغوار والسواحل إىل غزة، وعظم شأنه، وكسر عساكر مصر، وخطب له 

لو ال هزميته، وقتل مدبر مبصر وبقلعة اجلبل، على الوجه الذي تقدم ذكره، وكان قد غلب على الديار املصرية 
دولته مشس الدين لؤلؤ األرمين، وخمامرة مماليك أبيه العزيزية، وكان يذبح يف مطبخه كل يوم أربعمائة رأس غنم، 

وكانت مساطاته وجتمله يف الغاية القصوى، وكان حليماً وجتاوز به احللم إىل حد أضر باململكة، فإنه ملا أمنت قطاع 
من القتل والقطع، جتاوزوا احلد يف الفساد باململكة، وانقطعت الطرق يف أيامه، وبقي ال يقدر  الطريق يف أيام مملكته

املسافر على السفر من دمشق إىل محاة وغريها، اال برفقة من العسكر وكثر طمع العرب والتركمان يف أيامه، 
: دي امللك الناصر املذكور يقولوكثرت احلرامية، وكانوا يكبسون الدور، ومع ذلك إذا أحضر القاتل إىل بني ي

احلي خري من امليت، ويطلقه، فأدى ذلك إىل انقطاع الطرقات وانتشار احلرامية واملفسدين، وكان على ذهن الناصر 
  :املذكور شيء كثري من األدب والشعر، ويروى له أشعار كثرية منها

  وجرعتين كاسات دمعي دماً صرفا... فواهللا لو قطعت قليب تأسفاً 
  وال اختذت روحي سواك هلا إلفا... ا زادين إال هوى وحمبة مل

وبىن بدمشق مدرسة قريب اجلامع تعرف بالناصرية، ووقف عليها وقفاً جليالً وبين بالصاحلية تربة غرم عليها مجالً 
ناصر مستكثرة، فدفن فيها كرمون، وهو بعض أمراء التتر، وكانت منية امللك الناصر ببالد العجم، وكان مولد ال

  .املذكور يف سنة سبع وعشرين وستمائة، فيكون عمره اثنتني وثالثني سنة تقريباً
  ذكر مبايعة شخص باخلالفة وإثبات نسبه

ويف هذه السنة يف رجب، قدم إىل مصر مجاعة من العرب، ومعهم شخص أسود اللون، امسه أمحد، زعموا أنه ابن 
وأنه خرج من دار اخلالفة ببغداد ملا ملكها التتر، فعقد امللك الظاهر  اإلمام الظاهر باهللا، حممد ابن اإلمام الناصر،



بيربس جملساً حضر فيه مجاعة من األكابر، منهم الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم، والقاضي تاج الدين 
ن الظاهر عبد الوهاب بن خلف، املعروف بابن بنت األعز، فشهد أولئك العرب أن هذا الشخص املذكور هو اب

حممد ابن اإلمام الناصر، فيكون عم املستعصم، وأقام القاضي مجاعة من الشهود، اجتمعوا بأولئك العرب، ومسعوا 
شهاداهتم، مث شهدوا بالنسب حبكم االستفاضة، فأثبت القاضي تاج الدين نسب أمحد املذكور، ولقب املستنصر 

ايعه امللك الظاهر والناس باخلالفة، واهتم امللك الظاهر بأمره وعمل باهللا، أبا القاسم أمحد ابن الظاهر باهللا حممد، وب
قيل إن قدر ما غرمه . له الدهاليز واجلمدارية وآالت اخلالفة، واستخدم له عسكراً، وغرم على جتهيزه مجالً طائلة
خلليفة األسود املذكور عليه ألف ألف دينار، وكانت العامة تلقب اخلليفة املذكور بالزرابيين، وبرز امللك الظاهر وا

يف رمضان من هذه السنة، وتوجها إىل دمشق، وكان يف كل منزلة ميضي امللك الظاهر اىل دهليزه اخلاص به، وملا 
  .وصال إىل دمشق، نزل امللك الظاهر بالقلعة، ونزل اخلليفة يف جبل الصاحلية، ونزل حول اخلليفة أمراؤه وأجناده

بغداد، طمعاً يف أنه يستويل على بغداد، وجيتمع عليه الناس، فسار اخلليفة األسود مث جهز اخلليفة عسكره إىل جهة 
بعسكره من دمشق، وركب امللك الظاهر وودعه ووصاه بالتأين يف األمور، مث عاد امللك الظاهر إىل دمشق من 

ووصلت إليه كتب  توديع اخلليفة، مث سار إىل الديار املصرية ودخلها يف سابع عشر ذي احلجة من هذه السنة،
اخلليفة بالديار املصرية، أنه قد استوىل على عانة واحلديثة، ووىل عليهما، وأن كتب أهل العراق وصلت إليه 

يستحثونه على الوصول إليهم، مث قبل، أن يصل إىل بغداد، وصلت إليه التتر وقتلوا اخلليفة املذكور، وقتلوا غالب 
  .خبار بذلكأصحابه، وهنبوا ما كان معه وجاءت األ

ذكر غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة، ملا سار امللك الظاهر إىل الشام، أمر القاضي مشس الدين ابن خلكان 
فسافر يف صحبته من مصر إىل الشام، فعزل عن قضاء دمشق جنم الدين ابن صدر الدين بن سنا الدولة، وكان قطز 

، ووىل ابن سنا الدولة، فعزله امللك الظاهر يف هذه السنة ووىل قد عزل احملي ابن الزكي الذي واله هوالكو القضاء
  .القضاء مشس الدين بن خلكان

وفيها قدم أوالد صاحب املوصل، وهم امللك الصاحل إمساعيل، مث أخوه امللك اجملاهد إسحاق صاحب جزيرة ابن 
اهر إليهم، وأعطاهم اإلقطاعات عمر، مث أخومها امللك املظفر علي صاحب سنجار، أوالد لؤلؤ، فأحسن امللك الظ

  .اجلليلة بالديار املصرية، واستمروا يف أرغد عيش يف طول مدة امللك الظاهر
وفيها يف ربيع اآلخر وردت األخبار من ناحية عكا، أن سبع جزائر يف البحر خسف هبا وبأهلها، وبقي أهل عكا 

  .البسني السواد وهم يبكون ويستغفرون من الذنوب بزعمهم
جهز امللك الظاهر بيربس بدر الدين األيدمري، فتسلم الشوبك يف سلخ ذي احلجة من هذه السنة، أعين سنة  وفيها

  .تسع ومخسني وستمائة، وأخذها من امللك املغيث صاحب الكرك
مث دخلت سنة ستني وستمائة يف هذه السنة يف نصف رجب، وردت مجاعة من مماليك اخلليفة املستعصم البغاددة، 

قد تأخروا يف العراق بعد استيالء التتر على بغداد، وقتل اخلليفة، وكان مقدمهم يقال له مشس الدين سالر، وكانوا 
  .فأحسن امللك الظاهر بيربس ملتقاهم، وعني هلم اإلقطاعات بالديار املصرية

الدين، صاحب  وفيها يف رجب أيضاً، وصل إىل خدمة امللك الظاهر بيربس بالديار املصرية، عماد الدين بن مظفر
  .صهيون، رسوالً من أخيه سيف الدين صاحب صهيون، وصحبته هدية جليلة، فقبلها امللك الظاهر وأحسن إليه

وفيها جهز امللك الظاهر عسكراً إىل حلب، وكان مقدمهم مشس الدين سنقر الرومي، فأمنت بالد حلب وعادت 
ي إىل صاحب محاة امللك املنصور، وإىل صاحب محص إىل الصالح، مث تقدم امللك الظاهر بيربس إىل سنقر الروم



امللك األشرف موسى أن يسريوا إىل أنطاكية وبالدها، لإلغارة عليها، فساروا إليها وهنبوا بالدها وضايقوها، مث 
عادوا، فتوجهت العساكر املصرية صحبة سنقر الرومي إىل مصر، ووصلوا إليها يف تاسع عشرين رمضان من هذه 

  .م ما ينوف عن ثالمثائة أسري، فقابلهم امللك الظاهر باألحسان واإلنعامالسنة، ومعه
وفيها ملا ضاقت على أقوش الربيل البالد، وأخذت منه حلب، ومل يبق بيده غري البرية، دخل يف طاعه امللك الظاهر 

حىت وصل إىل الديار  وسار إليه، فكتب امللك الظاهر إىل النواب باإلحسان إليه وترتيب اإلقامات له يف الطرقات،
املصرية، يف ثاين ذي احلجة من هذه السنة، أعنب سنة ستني، فتلقاه امللك الظاهر وبالغ يف اإلحسان إليه، وأكثر له 
العطاء، فسأله أقوش الربيل من امللك الظاهر أن يقبل منه البرية، فلم يفعل، وما زال يعاوده حىت قبلها، وبقي أقوش 

مع امللك املظاهر إىل أن تغري عليه، وقبضه يف رجب سنة إحدى وستني وستمائة، فكان آخر  الربيل العزيز املذكور
  .العهد به

وفيها يف ذي القعدة، قبض امللك الظاهر على نائبه بدمشق، وهو عالء الدين طيربس الوزيري، وكان قد توىل 
نه بلغ امللك الظاهر عنه أمور كرهها، دمشق، بعد مسري عالء الدين أيدكني البندقدار عنها، وسبب القبض عليه، أ

فأرسل إليه عسكراً مع عز الدين الدمياطي وغريه من األمراء، ملا وصلوا إىل دمشق، خرج طيربس لتلقيهم، فقبضوا 
عليه وقيدوه وأرسلوه إىل مصر، فحبسه امللك الظاهر،واستمر احلاج طيربس يف احلبس سنة وشهراً، وكانت مدة 

هراً أيضاً، وكان طيربس املذكور رديء السرية يف أهل دمشق، حىت نزح عنها مجاعة كثرية واليته بدمشق سنة وش
من ظلمه، وحكم يف دمشق بعد قبض طيربس املذكور، عالء الدين أيدغدي احلاج الركين، مث استناب امللك الظاهر 

  .على دمشق األمري مجال الدين أقوش النجييب الصاحلي
خر ذي احلجة من هذه السنة، أعين سنة ستني وستمائة، جلس امللك الظاهر جملساً وفيها يف يوم اخلميس يف أوا

عاماً، وأحضر شخصاً كان مد قدم إىل الديار املصرية يف سنة تسع ومخسني وستمائة، من نسل بين العباس، يسمى 
ؤمنني، وقد اختلف يف نسبه، أمحد، بعد أن أثبت نسبه، وبايعه باخلالفة، ولقب أمحد املذكور احلاكم بأمر اهللا أمري امل

فالذي هو مشهور مبصر عند نسابة مصر، أنه أمحد بن حسن بن أيب بكر ابن األمري أيب علي القىب ابن األمري حسن 
ابن الراشد ابن املسترشد ابن املستظهر، وقد مر نسب املستظهر مع مجلة خلفاء بين العباس، وأما عند الشرفاء 

هو أمحد بن أيب بكر علي بن أيب بكر أمحد ابن اإلمام املسترشد : ج نسبهم الثابت فقالواالعباسيني السلمانيني يف در
وملا أثبت امللك الظاهر نسب املذكور، نزله يف برج حمترزاً عليه، وأشرك له الدعاء يف اخلطبة . الفضل ابن املستظهر

  .ال غري ذلك
ن األنصاري رسوالً إىل امللك الظاهر، ووصل شيخ وفيها جهز امللك املنصور صاحب محاة، شيخ الشيوخ شرف الدي

الشيوخ املذكور، فوجد امللك الظاهر عاتباً على صاحب محاة، الشتغاله عن مصاحل املسلمني باللهو، وأنكر امللك 
الظاهر على الشيخ شرف الدين ذلك، مث انصلح خاطره، ومحله ما طيب به قلب صاحبه امللك املنصور، مث عاد إىل 

  .محاة
يها تويف الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم الدمشقي اإلمام يف مذهب الشافعي، وله مصنفات جليلة يف وف

  .املذهب، وكانت وفاته مبصر رمحه اهللا تعاىل
وفيها يف ذي احلجة، تويف الصاحب كمال الدين عمر بن عبد العزيز املعروف بابن العدمي، انتهت إليه رئاسة 

، وكان فاضالً كبري القدر، ألف تاريخ حلب، وغريه من املصنفات، وكان قد قدم إىل مصر ملا أصحاب أيب حنيفة
جفل الناس من التتر، مث عاد بعد خراب حلب إليها، فلما نظر ما فعله التتر من خراب حلب، وقتل أهلها بعد تلك 



  :العمارة، قال يف ذلك قصيدة طويلة منها
  وإن رمت إنصافاً لديه فتظلم... هو الدهر ما تبنيه كفاك يهدم 
  وأصمت لدى فرساهنا منه أسهم... أباد ملوك الفرس مجعاً وقيصراً 
  وما منهم إال مليك معظم... وأفىن بين أيوب مع كثر مجعهم 

  هلم أثراً من بعدهم وهم هم... وملك بين العباس زال ومل يدع 
  تباس بأفواه امللوك وتلثم... وأعتاهبم أضحت تداس وعهدها 

  أحل هبا يا صاح إن كنت تعلم... وعن حلب ما شئت قل من عجائب 
  :ومنها

  قد أصبحت فيه املساجد هتدم... فيا لك من يوم شديد لغامه 
  مصاحفها فوق الثرى وهي ضخم... وقد درست تلك املدارس وارمتت 

  :وهي طويلة وآخرها
  فيفعل فينا ما يشاء وحيكم... ولكنما هللا يف ذا مشيئة 

  .سنة إحدى وستني وستمائةمث دخلت 
  ذكر مسري امللك الظاهر إىل الشام

يف هذه السنة، يف حادي عشر ربيع اآلخر، سار امللك الظاهر بيربس من الديار املصرية إىل الشام، فالقته والدة 
، مث امللك املغيث عمر صاحب الكرك بغزة، وتوثقت البنها امللك املغيث من امللك الظاهر باألمان، وأحسن إليها

توجهت إىل الكرك، وتوجه صحبتها شرف الدين اجلاكي املهمندار، يرسم محل اإلقامات إىل الطرقات، برسم امللك 
املغيث، مث سار امللك الظاهر من غزة ووصل إىل الطور، يف ثاين عشر مجادى األوىل من هذه السنة، ووصل إليه على 

  .ر، فأحسن إليه امللك الظاهر وأكرمهالطور األشرف موسى صاحب محص، يف نصف الشهر املذكو
  ذكر حضور امللك املغيث صاحب الكرك

  :وقتله واستيالء امللك الظاهر بيربس على الكرك

ويف هذه السنة كان مقتل امللك املغيث فتح الدين عمر ابن امللك العادل أيب بكر ابن امللك الكامل حممد ابن امللك 
وسببه أنه كان يف قلب امللك الظاهر بيربس منه غيظ عظيم، ألمور العادل أيب بكر بن أيوب، صاحب الكرك، 

وأرسلهم إىل . كانت بينهما، قيل إن املغيث املذكور أكره امرأة امللك الظاهر بيربس، ملا قبض املغيث على البحرية
حبقيقة الناصر يوسف صاحب دمشق، وهرب امللك الظاهر بيربس املذكور، وبقيت امرأته يف الكرك، واهللا أعلم 

ذلك، وكان من حديث مقتله، أن امللك الظاهر بيربس مازال جيتهد على حضور املغيث املذكور، وحلف لوالدته 
على غزة كما تقدم ذكره، وكان عند املغيث شخص يسمى األجمد، وكان يبعثه يف الرسالة إىل امللك الظاهر، فكان 

وما زال على خمدومه امللك املغيث، حىت أحضره إىل امللك الظاهر يبالغ يف إكرامه وتقريبه، فاغتر األجمد بذلك، 
  .الظاهر

  .حكى يل شرف الدين بن مزهر، وكان ابن مزهر املذكور، ناظر خزانة املغيث
ملا عزم املغيث على التوجه إىل خدمة امللك الظاهر، مل يكن قد بقي خبزانته شيء من املال، وال القماش، وكان : قال



د، فبعناها بأربعة وعشرين ألف درهم، واشترينا باثين عشر ألف درهم خلعاً من دمشق، لوالدته حواصل بالبال
وجعلنا يف صناديق اخلزانة، االثين عشر األلف األخرى، ونزل املغيث من الكرك وأنا واألجمد ومجاعة من أصحابه 

  .معه، يف خدمته
مللك الظاهر، ويرسل صحبتهم مثل غزالن وشرعت الربيدية تصل إىل امللك املغيث يف كل يوم مبكاتبات ا: قال

وحنوها، واملغيث خيلع عليهم، حىت نفد ما كان باخلزنة من اخللع، ومن مجلة ما كتب إليه يف بعض املكاتبات، 
  :اململوك ينشد يف قدوم موالنا
  بأكرم من موىل متشى إىل عبد... خليلي هل أبصرمتا أو مسعتما 

  .داً من امللك الظاهروكان اخلوف يف قلب املغيث شدي: قال
  .ففاحتين يف شيء من ذلك بالليل: قال ابن مزهر املذكور

  .احلف إيل أنك ال تقول لألجمد ما أقوله لك حىت أنصحك، فحلف يل: فقلت له
اخرج الساعة من حتت اخلام، واركب حجرتك النجيلة، وال يصبح لك الصباح إال وأنت قد وصلت إىل : فقلت له

  .وال تفكر بأحدالكرك، فتعصى فيه، 
  .فغافلين وحتدث مع األجمد يف شيء من ذلك: وقال ابن مزهر
  .هذا رأى ابن مزهر إياك من ذلك: فقال له األجمد

وسار املغيث حىت وصل إىل بيسان، فركب امللك الظاهر بعساكره والتقاه يف يوم السبت السابع والعشرين من 
امللك الظاهر، ترجل، فمنعه امللك الظاهر وأركبه وساق إىل جانبه، مجادى األوىل من هذه السنة، فلما شاهد املغيث 

وقد تغري وجه امللك الظاهر، فلما قارب الدهليز، أفرد امللك املغيث عنه وأنزله يف خيمة وقبض عليه، وأرسله 
  .معتقالً إىل مصر، فكان آخر العهد به

رت جواريها فقتلته بالقباقيب، مث قبض امللك الظاهر على قيل أنه محل إىل امرأة امللك الظاهر بيربس بقلعة اجلبل، فأم
  .مجيع أصحاب املغيث، ومن مجلتهم ابن مزهر املذكور، مث بعد ذلك أفرج عنهم، انتهى كالم ابن مزهر

وملا التقى امللك الظاهر ببريس امللك املغيث املذكور وقبض عليه، أحضر الفقهاء والقضاة وأوقفهم على مكاتبات 
إىل امللك املغيث، أجوبة عن ما كتب إليهم به يف أطماعهم يف ملك مصر والشام، وكتب بذلك مشروح، من التتر 

وأثبت على احلكام، وكان للملك املغيث املذكور ولداً يقال له امللك العزيز، أعطاه امللك الظاهر إقطاعاً بديار 
، وعز الدين أستاذ الدار إىل الكرك، مصر، وأحسن إليه، مث جهز امللك الظاهر بدر الدين البيسري الشمسي

فتسلماها يف يوم اخلميس الثالث والعشرين من مجادى اآلخرة من هذه السنة، أعين سنة إحدى وستني وستمائة، مث 
سار امللك الظاهر ووصل إىل الكرك، ورتب أمورها، مث عاد إىل الديار املصرية، فوصل إليها يف سابع عشر رجب 

  .من هذه السنة
  غارة على عكا وغريهاذكر اإل

ويف هذه السنة ملا كان امللك الظاهر نازالً على الطور، أرسل عسكراً هدموا كنيسة الناصرة، وهي من أكرب مواطن 
عبادات النصارى، ألن منها خرج دين النصرانية، وأغاروا على عكا وبالدها، فغنموا وعادوا، مث ركب امللك 

ثانياً على عكا وبالدها وهدم برجاً كان خارج البلد، وذلك عقيب إغارة  الظاهر بنفسه ومجاعة اختارهم، وأغار



  .عسكره وهدم الكنيسة الناصرة
  ذكر القبض على من يذكر

وفيها بعد وصول امللك الظاهر بيربس إىل مصر واستقراره يف ملكه، يف رجب، قبض على الرشيدي، مث قبض يف 
  .بار الربيل املذكورثاين يوم على الدمياطي والربيل، وقد تقدمت أخ

  ذكر وفاة األشرف صاحب محص
ويف هذه السنة بعد عود امللك األشرف صاحب محص موسى ابن امللك املنصور إبراهيم ابن امللك اجملاهد شريكوه 

بن ناصر الدين حممد بن شريكوه بن شاذي، من خدمة امللك الظاهر بيربس إىل محص، مرض واشتد به املرض، 
 تعاىل، وأرسل امللك الظاهر وتسلم محص يف ذي القعدة من هذه السنة، أعين سنة إحدى وستني وتويف إىل رمحة اهللا

وستمائة، وهذا امللك األشرف موسى هو آخر من ملك محص من بيت شريكوه، وقد تقدمت أخبار األشرف موسى 
صاحل أيوب، املذكور، وأخذ امللك الناصر يوسف صاحب حلب منه محص، بسبب تسليمه مشيميس للملك ال

صاحب مصر وأنه يعوض عن محص تل باشر، مث أعاد هوالكو عليه محص، فبقيت يف يده حىت تويف يف أواخر هذه 
السنة، وانتقلت محص إىل مملكة امللك الظاهر بيربس يف ذي القعدة حسبما ذكره، وكان مجلة من ملك محص منهم 

ين الشهيد، مث ملكها من بعده ابنه ناصر الدين حممد بن مخسة ملوك، أوهلم شريكوه بن شاذي، ملكه إياها نور الد
شريكوه، مث ملكها بعده ابنه شريكوه بن حممد، وتلقب بامللك اجملاهد، مث ملكها بعده ابنه إبراهيم بن شريكوه، 

وتلقب بامللك املنصور، مث ملكها بعده ابنه موسى بن إبراهيم، وتلقب بامللك األشرف حىت تويف هذه السنة، 
  .قرض مبوته ملك املذكورينوان

مث دخلت سنة اثنتني وستمائة يف هذه السنة قبض األشكري صاحب قسطنطينية على عز الدين كيكاؤوس بن 
كيخسرو بن كيقباذ صاحب بلد الروم، وسببه أن عز الدين كيكاؤوس املذكور، كان قد وقع بينه وبني أخيه، 

الدين قليج أرسالن يف سلطنة بالد الروم، مث سار  فاستظهر أخوه علية، فهرب كيكاؤوس وبقي أخوه ركن
وإىل من معه من األمراء، واستمروا . كيكاؤوس املذكور إىل قسطنطينية، فأحسن إليه األشكري صاحب قسطنطينية

كذلك مدة، فعزمت األمراء واجلماعة الذين كانوا مع عز الدين املذكور على اغتيال األشكري وقتله، والتغلب 
ية، وبلغ ذلك األشكري، فقبض عليهم، واعتقل عز الدين كيكاؤوس ابن كيخسرو يف بعض القالع، على قسطنطين

وكحل األمراء واجلماعة الذين كانوا عزموا على ذلك، فأعمى عيوهنم، وقد تقدم ذكر كيكاؤوس املذكور وأخيه 
  .قليج أرسالن يف سنة مثان ومثانني ومخسمائة

رف الدين عبد العزيز بن حممد بن عبد احملسن األنصاري، املعروف بشيخ وفيها يف ثامن رمضان تويف الشيخ ش
وكان ديناً فاضالً متقدماً . الشيوخ حبماة، وكان مولده يف مجادى األوىل سنة ست ومثانني ومخسمائة، رمحه اهللا تعاىل

أن امللك . ، فمن حسن تدبريهعند امللوك، وله النثر البديع والنظم الفائق، وكان غزير العقل، عارفاً بتدبري اململكة
األفضل علي ابن امللك املظفر حممود، ملا ماتت والدته غازية خاتون بنت امللك الكامل رمحهما اهللا تعاىل، حصل عند 

امللك األفضل املذكور استشعار من أخيه امللك املنصور حممد صاحب محاة، فعزم على أن ينتزح من محاة ويفارق 
ذن له أخوه امللك املنصور يف ذلك، فاجتمع الشيخ شرف الدين املذكور بامللك األفضل، أخاه امللك املنصور، وأ

وعرفه ما تعمده من السلوك مع أخيه امللك املنصور، مث اجتمع بامللك املنصور وقبح عنده مفارقة أخيه، وما برح 
ملنصور من احملبة واملكانة ما بينهما حىت أزال ما كان يف خواطرمها، وصار للملك األفضل يف خاطر أخيه امللك ا

يفوق الوصف، وكان ذلك من بركة شرف الدين املذكور، وللشيخ شرف الدين املذكور أشعار فائقة، قد تقدم 



  .ذكر بعضها، وكان مرة مع امللك الناصر يوسف صاحب الشام بعمان، فعمل الشيخ شرف الدين
  عن وجه بدر التم أغناين... أفدي حبيباً منذ واجهته 

  ما بت مفتوناً بعمان... وجهه خاالن لوالمها  يف
وأنشدمها للملك الناصر، فأعجبته إىل الغاية، وجعل يردد إنشادمها، وقال لكاتبه كمال الدين بن العجمي، هكذا 
تكون الفضيلة، فقال ابن العجمي أن التورية ال ختدم هنا، ألن عمان جمرورة يف النظم، فال ختدمه يف التورية، فقال 

لك الناصر للشيخ شرف الدين ما قاله، فقال شرف الدين إن هذا جائز وهو أن يكون املثىن يف حالة اجلر على امل
  :صورة الرفع، واستشهد شرف الدين بقول الشاعر

  مساغاً لناباه الشجاع لصمما... فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى 
  .واستشهد بغري ذلك فتحقق امللك الناصر فضيلته

  .الث وستني وستمائةمث دخلت سنة ث
  ذكر فتوح قيسارية

يف هذه السنة، سار امللك الظاهر بيربس من الديار املصرية بعساكره املتوافرة، إىل جهاد الفرنج بالساحل، ونازل 
قيسارية الشام، يف تاسع مجادى األوىل، وضايقها وفتحها بعد ستة أيام من نزوله، وذلك يف منتصف الشهر املذكور، 

  .دمت، مث سار إىل أرسوف ونازهلا وفتحها يف مجادى اآلخرة يف هذه السنةوأمر هبا فه
  ذكر موت هوالكو

وهو هوالكو بن طلو بن . يف هذه السنة، يف تاسع عشر ربيع اآلخر، مات هوالكو ملك التتر، لعنه اهللا تعاىل
، حنو عشر سنني، وخلف جنكزخان، وكانت وفاته بالقرب من كورة مراغة، وكانت مدة ملكه البالد اليت سنصفها

مخسة عشر ولداً ذكراً، وملا مات، جلس يف امللك بعده ولده أبغا بن هوالكو، واستقرت له البالد اليت كانت بيد 
إقليم خراسان، وكرسيه نيسابور، وإقليم عراق العجم، وهو الذي يعرف ببالد اجلبل، : والده حال وفاته، وهي

وكرسيه بغداد، وإقليم أذربيجان وكرسيه تربيز، وإقليم خورستان وكرسيه وكرسيه أصفهان، وإقليم عراق العرب، 
تستر، اليت تسميها العامة تشتر، وإقليم فارس وكرسيه شرياز، وإقليم ديار بكر وكرسيه املوصل، وإقليم الروم 

  .مثل هذه األقاليم العظيمة. وكرسيه قونية، وغري ذلك من البالد اليت ليست يف الشهرة
يف هذه السنة أو اليت بعدها، أمسك امللك الظاهر بيربس، زامل بن علي، أمري العرب، : لك من احلوادثذكر غري ذ

وفيها يف رمضان، استوىل النائب بالرحبة على قرقيسيا، وهي حصن الزباء اليت تقدم . مبكاتبة عيسى بن مهنا يف حقه
وفيها . ض امللك الظاهر بيربس على سنقر الروميوفيها قب. خربها مع جذمية األبرش يف أوائل الكتاب، وفيه خالف

  .تويف قاضي القضاة مبصر، بدر الدين يوسف بن حسن علي السنجاري
  .مث دخلت سنة أربع وستني وستمائة

  ذكر فتوح صفد وغريها
يف هذه السنة خرج امللك الظاهر بعساكره املتوافرة من الديار املصرية، وسار، الشام، وجهز عسكراً إىل ساحل 

طرابلس، ففتحوا القليعات وحلباً وعرقاً، ونزل امللك الظاهر على صفد، ثامن شعبان، وضايقها بالزحف وآالت 
احلصار، وقدم إليه وهو على صفد، امللك املنصور صاحب محاة، والصق اجلند القلعة، وكثر القتل واجلراح يف 

  .أهلها عن آخرهماملسلمني، وفتحها يف تاسع عشر شعبان املذكور باألمان، مث قتل 



  ذكر دخول العساكر إىل بالد األرمن

ويف هذه السنة بعد فراغ امللك الظاهر من فتوح صفد، سار إىل دمشق، فلما دخلها واستقر فيها، جرد عسكراً 
ضخماً، وقدم عليهم امللك املنصور صاحب محاة، وأمرهم باملسري إىل بالد األرمن، فسارت العساكر صحبة امللك 

ملذكور، ووصلوا إىل بالد سيس يف ذي القعدة من هذه السنة، وكان صاحب سيس إذ ذاك، هيثوم بن املنصور ا
قسطنطني بن باسيل، قد حصن الدربندات بالرجالة واملناجنيق، وجعل عسكره مع ولديه على الدربندات، لقتال 

قتل ابن صاحب سيس الواحد، العسكر اإلسالمي ومنعه، فداستهم العساكر اإلسالمية، وأفنوهم قتالً وأسراً، و
وأسر ابنه اآلخر، وهو ليفون بن هيثوم املذكور، وانتشرت العساكر اإلسالمية يف بالد سيس، وفتحوا قلعة 

وقتلوا أهلها، مث عادت العساكر وقد امتألت أيديهم من الغنائم، وملا وصل خرب هذا الفتح العظيم إىل . العامودين
ق ووصل إىل محاة، مث إىل فامية، فالتقى عساكره وقد عادت منصورة وأمر امللك الظاهر بيربس، رحل من دمش

بتسليم األسرى، وفيهم ليفون بن صاحب سيس، وكان املذكور ملا أسر، سلمه امللك املنصور إىل أخيه امللك 
فتقنطر  حضره بني يدي السلطان، مث عاد إىل الديار املصرية على طريق الكرك،: األفضل، فاحترز عليه وحفظه حىت

  .بامللك الظاهر املذكور فرسه، عند بركة زيزا، وانكسرت فخذه، ومحل يف حمفة إىل قلعة اجلبل
  ذكر قتل أهل قارا وهنبهم

ويف هذه السنة، عند توجه امللك الظاهر من دمشق، مللتقى عساكره العائدة من غزوة بالد سيس، ملا نزل على قارا 
كبارهم، فنهبوا وقتل منهم مجاعة ألهنم كانوا نصارى، وكانوا يسرقون بني دمشق ومحص، أمر بنهب أهلها وقتل 

املسلمني ويبيعوهنم باخلفية إىل الفرنج، وأخذت صبياهنم مماليك، فتربوا بني الترك يف الديار املصرية، فصار منهم 
  .أجناد وأمراء

خدمة امللك الظاهر بيربس  مث دخلت سنة مخس وستني وستمائة فيها وصل امللك املنصور حممد صاحب محاة إىل
بالديار املصرية، مث طلب املنصور من امللك الظاهر مرسوماً بالتوجه إىل اإلسكندرية، لرياها ويتفرج فيها، فرسم له 

فتوجه امللك املنصور إىل اإلسكندرية، . بذلك وأمر أهل إسكندرية بإكرامه واحترامه، وفرش الشقق بني يدي فرسه
كرماً حمترماً، مث خلع عليه امللك الظاهر، وأحسن إليه على جاري عادته، ورسم له بالدستور وعاد للديار املصرية م

  .فعاد إىل بلده
وفيها توجه امللك الظاهر بيربس إىل الشام، فنظر يف مصاحل صفد، ووصل إىل دمشق، وأقام هبا مخسة أيام، وقوي 

  .لى عقبهم، فعاد امللك الظاهر إىل ديار مصراألرجاف بوصول التتر إىل الشام، مث وردت األخبار بعودهم ع
  ذكر موت ملك التتر بالبالد الشمالية

ويف هذه السنة، مات بركه بن باطوخان بن دوشي خان بن جنكزخان، أعظم ملوك التتر، وكرسي مملكته مدينة 
ان بن باطر بن صراي، وكان قد مال إىل دين اإلسالم، وملا مات، جلس يف امللك بعده ابن عمه منكومتر بن طغ

  .دوشي خان بن جنكزخان
  .مث دخلت سنة ست وستينوستمائة
  ذكر مسري امللك الظاهر إىل الشام

  :وفتح أنطاكية وغريها



يف هذه السنة، يف مستهل مجادى اآلخرة، توجه امللك الظاهر بيربس بعساكره املتوافرة إىل الشام، وفتح يافا يف 
ا من الفرنج، مث سار إىل أنطاكية ونازهلا مستهل رمضان، وزحفت العشر األوسط من الشهر املذكور، وأخذه

العساكر اإلسالمية على أنطاكية، فملكوها بالسيف، يف يوم السبت رابع شهر رمضان من هذه السنة، وقتلوا أهلها 
وكان  وسبوا ذراريهم، وغنموا منهم أمواالً جليلة، وكانت أنطاكية للربنس بيمند بن بيمند، وله معها طرابلس،

مقيماً بطرابلس، ملا فتحت أنطاكية وفيها يف ثالث عشر رمضان، استوىل امللك الظاهر على بغراس، وسبب ذلك أنه 
ملا فتح أنطاكية، هرب أهل بغراس منها وتركوا احلصن خالياً، فأرسل من استوىل عليها يف التاريخ املذكور، وشحنه 

قد تقدم ذكر فتح صالح الدين للحصن املذكور وختريبه، مث بالرجال والعدد، وصار من احلصون اإلسالمية، و
  .عمارة الفرنج له بعد صالح الدين، مث حصار عسكر حلب له ورحيلهم عنه بعد أن أشرفوا على أخذه

وفيها يف شوال، وقع الصلح بني امللك الظاهر وبني هيثوم صاحب سيس، على أنه إذا أحضر صاحب سيس، سنقر 
وسلم مع ذلك، هبسنا . نوا قد أخذوه من قلعة حلب ملا ملكها هوالكو، كما تقدم ذكرهاألشقر من التتر، وكا

ودربساك ومرزبان ورعبان، وشيح احلديد، يطلق له ابنه ليفون، فدخل صاحب سيس على أبغا ملك التتر، وطلب 
ساك وغريها من منه سنقر األشقر، فأعطاه إياه، ووصل سنقر األشقر إىل خدمة امللك الظاهر، وكذلك سلم درب

املواضع املذكورة، خال هبسنا، وأطلق امللك الظاهر ابن صاحب سيس، ليفون بن هيثوم، وتوجه إىل والده، مث عاد 
  .امللك الظاهر إىل الديار املصرية، ووصل إليها يف ذي احلجة من هذه السنة

روم، على قتل ركن الدين قليج أرسالن بن وفيها اتفق معني الدين سليمان الربواناه، مع التتر املقيمني معه ببالد ال
كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسالن بن مسعود بن قليج أرسالن بن سليمان بن قطلومش بن 

أرسالن يبغو بن سلجوق، سلطان الروم، فخنق التتر ركن الدين املذكور، بوتر، وأقام الربواناه مقامه ولده غياث 
  .سالن املذكور، وله من العمر ربع سننيالدين بن ركن الدين قليج أر

ويف هذه السنة، خرج امللك الظاهر إىل الشام وخيم يف خربة اللصوص، وتوجه . مث دخلت سنة سبع وستينوستمائة
إىل مصر باخلفية، ووصل إليها بغتة، وأهل مصر والنائب هبا ال يعلمون بذلك إال بعد أن صار بينهم، مث عاد إىل 

  .الشام
  .امللك الظاهر بالطنس من عز الدين عثمان صاحب صهيون وفيها تسلم

وفيها توجه امللك الظاهر بيربس إىل احلجاز الشريف، وكان رحيله من الفوار يف اخلامس والعشرين من شوال، 
ووصل إىل الكرك وأقام به أياماً، وتوجه من الكرك يف سادس ذي العقدة إىل الشوبك، ورحل من الشوبك يف 

ن الشهر املذكور، ووصل إىل املدينة النبوية يف خامس وعشرينه ووصل إىل مكة يف خامس ذي احلادي عشر م
  .احلجة، ووصل إىل الكرك يف سلخ ذي احلجة

فيها توجه امللك الظاهر بيربس من الكرك، مستهل احملرم، عند عوده من احلج، . مث دخلت سنة مثان وستينوستمائة
ووصل إىل محاة يف خامس احملرم، وتوجه من ساعته إىل حلب، ومل يعلم به . فوصل إىل دمشق بغتة، وتوجه يف يومه

العسكر إال وهو يف املوكب معهم، وعاد إىل دمشق يف ثالث عشر احملرم املذكور، مث توجه إىل القدس، مث إىل 
  .القاهرة، فوصل إليها يف ثالث صفر من هذه السنة

  .عكا، وتوجه إىل دمشق، مث إىل محاةوفيها عاد امللك الظاهر إىل الشام وأغار على 
وفيها جهز امللك الظاهر عسكراً إىل بالد اإلمساعيلية، فتسلموا مصياف يف العشر األوسط من رجب من هذه 

السنة، وعاد امللك الظاهر من محاة إىل جهة دمشق، فدخلها يف الثامن والعشرين من رجب، مث عاد إىل مقر ملكه 



  .مبصر
ر بن طغان ملك التتر بالبالد الشمالية، وبني األشكري صاحب قسطنطينية وحشة، فجهز وفيها حصل بني منكومت

منكومتر إىل قسطنطينية جيشاً من التتر، فوصلوا إليها وعاثوا يف بالدها، ومرواً بالقلعة اليت فيها عز الدين 
 وستمائة، فحمله التتر بأهله كيكاؤوس بن كيخسرو ملك بالد الروم حمبوساً، كما قدمنا ذكره يف سنة اثنتني وستني

إىل منكومتر، فأحسن منكومتر إىل عز الدين املذكور، وزوجه، وأقام معه إىل أن تويف عز الدين املذكور يف منة سبع 
وسبعني وستمائة، فسار ابنه مسعود بن عز الدين املذكور إىل بالد الروم، وسار سلطان الروم على ما سنذكره إن 

  .شاء اهللا تعاىل
ها أعين سنة مثان وستني وستمائة، قتل أبو دبوس، آخر امللوك من بين عبد املؤمن، وانقرضت مبوته دولتهم، وقد وفي

تقدم ذكر ذلك يف سنة أربع وعشرين وستمائة، وملكت بالدهم بعدهم بنو مرين، على ما سنذكره إن شاء اهللا 
  .تعاىل يف سنة اثنتني وسبعني وستمائة

  .وستمائةمث دخلت سنة تسع وستني 
  ذكر فتح حصن األكراد وحصن عكار والقرين

يف هذه السنة توجه امللك الظاهر بيربس من الديار املصرية إىل الشام، ونازل حصن األكراد يف تاسع شعبان هذه 
السنة، وجد يف حصاره، واشتد القتال عليه، وملكه باألمان يف الرابع والعشرين من شعبان املذكور، مث رحل إىل 

كار ونازله يف سابع عشر رمضان من هذه السنة، وجد يف قتاله، وملكه باألمان سلخ رمضان املذكور، حصن ع
  :وعيد امللك الظاهر عليه عيد الفطر، فقال حمي الدين بن عبد الظاهر مهنئاً له بفتوح عكار

  ك فقد نلت االراده... يا مليك األرض بشرا 

  هو عكار زياده... إن عكار يقيناً 
وفيها توجه امللك الظاهر إىل دمشق، .  شوال، تسلم امللك الظاهر قلعة العليقة وبالدها من اإلمساعيليةوفيها يف

وسار منها يف العشر األخري من شوال إىل حصن القرين، ونازله يف ثاين ذي القعدة، وزحف عليه وتسلمه باألمان، 
  .وأمر به فهدم، مث عاد إىل مصر
زيد على عشرة شواين لغزو قربس، فتكسرت يف مرسى اليميسوس، وأسر الفرنج من وفيها جهز امللك الظاهر ما ي

  .كان بتلك الشواين من املسلمني، فاهتم السلطان بعمارة شوان آخر، فعمل يف املدة اليسرية ضعف ما عدم
. كرهوفيها تويف هيثوم بن قسطنطني صاحب سيس، وملك بعده ابنه ليفون، الذي أسره املسلمون حسبما تقدم ذ

  .وفيها قبض امللك الظاهر على عز الدين بغان املعروف باسم املوت، وعلي احملمدي وغريمها
  .وفيها تويف القاضي مشس الدين بن البارزي، قاضي القضاة حبماة

وفيها تويف الطواشي، شجاع الدين مرشد، اخلادم املنصوري، رمحه اهللا تعاىل، وكان كثرياملعروف، وتوىل تدبري مملكة 
  .اة مدة، وكان يعتمد عليه امللك الظاهر ويستشريهمح

فيها توجه امللك الظاهر إىل الشام، وعزل مجال الدين أقوش النجمي عن نيابة . مث دخلت سنة سبعينوستمائة
السلطنة بدمشق ووىل فيها عالء الدين أيدكني الفخري األسندار، يف مستهل ربيع األول، مث توجه امللك الظاهر إىل 

  .إىل حصن األكراد، مث عاد إىل دمشق محص، مث
وفيها وامللك الظاهر بدمشق، أغارت التتر على عينتاب، وعلى الروج وقميطون إىل قرب فامية، مث عادوا واستدعى 



امللك الظاهر عسكراً من مصر، فوصلوا إليه صحبة بدر الدين البيسري، فتوجه امللك الظاهر هبم إىل حلب، مث عاد 
  .ية، فوصل إليها يف الثالث والعشرين من مجادى األوىلإىل الديار املصر

  .وفيها يف شوال عاد امللك الظاهر بيربس من الديار املصرية إىل الشام، فوصل إىل دمشق يف ثالث صفر
وفيها تويف سيف الدين أمحد بن مظفر الدين عثمان بن منكربس، صاحب صهيون، فسلم ولداه سابق الدين، وفخر 

ىل امللك الظاهر، وقدما إىل خدمته، وأحسن إليهما، وأعطى سابق الدين أمرة طملخاناة، وفيها الدين، صهيون، إ
نازل التتر البرية، ونصبوا عليها املناجنيق وضايقوها، وسار إليهم امللك الظاهر وأراد عبور سفرات إىل بر البرية، 

البرية وتركوا آالت احلصار حباهلا، فصارت فقاتله التتر على املخاضة، فاقتحم الفرات وهزم التتر، فرحلوا عن 
  .للمسلمني

مث عاد امللك الظاهر فوصل إىل الديار املصرية يف اخلامس والعشرين من مجادى اآلخرة من هذه السنة، وفيها أفرج 
  .عن الدمياطي من االعتقال

وقدموس، وفيها اعتقل  وفيها تسلمت نواب امللك الظاهر ما تأخر من حصون اإلمساعيلية، وهي الكهف واملينقة
امللك الظاهر، الشيخ خضر، وكان قد بلغ املذكور عند امللك الظاهر أرفع منزلة، وانبسطت يده، وأنفذ أمره يف 

  .الشام مصر، فاعتقله يف قاعة بقلعة اجلبل، مكرماً حىت مات
  .مث دخلت سنة اثنتني وسبعني وستمائة
  ذكر ملك يعقوب املريين مدينة سبتة

  :كهموابتداء مل

ويف هذه السنة ملك يعقوب بن عبد احلق بن حمبو بن محامة املريين مدينة سبتة، وبنو مرين ملوك بالد املغرب، بعد 
بين عبد املؤمن، وكان آخر من ملك من بين عبد املؤمن، أبو دبوس، وقد ذكرنا ما وقع لنا من أخبار أيب دبوس 

شرين وستمائة، وأن املذكور قتل يف سنة مثان وستني وستمائة، املذكور، مع ما فيه من االختالف، يف سنة أربع وع
  .وانقرضت حينئذ دولة بين عبد املؤمن

وملك بعدهم بنو مرين، وهذه القبيلة، أعين بين مرين، يقال هلم محامة، من بني قبائل العرب باملغرب، وكان مقامهم 
بين عبد املؤمن املعروفني باملوحدين، ملا اختل  بالريف القبلي من إقليم تازة، وأول أمرهم أهنم خرجوا عن طاعة

أمرهم، وتابعوا الغارات عليهم حىت ملكوا مدينة فاس، واقتلعوها من املوحدين، يف سنة سبع وثالثني وستمائة، 
وأول من اشتهر من بين مرين، أبو بكر بن عبد احلق بن حمبو . واستمرت فاس وغريها يف أيديهم يف أيام املوحدين

ة املريين، وبعد ملكه فاس، سار إىل جهة مراكش، وضايق بين عبد املؤمن، وبقي كذلك حىت تويف أبو بكر بن محام
  .املذكور يف سنة ثالث ومخسني وستمائة

وملك بعده أخوه يعقوب بن عبد احلق بن حمبو، وقوى أمره، وحاصر أبا دبوس يف مراكش، وملكها يعقوب املريين 
املؤمن من حينئذ، واستقرت قدم يعقوب املريين املذكور يف امللك، وبقي يعقوب املذكور، وأزال ملك بين عبد 

  .مستمراً يف امللك حىت ملك سبتة يف هذه السنة، مث تويف ومل يقع يل تاريخ وفاته
وملك بعده ولده يوسف ابن يعقوب بن عبد احلق بن حمبو، وكنية يوسف املذكور أبو يعقوب، واستمر يوسف 

  .ك حىت قتل سنة ست وسبعمائة على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىلاملذكور يف املل



وفيها وصل امللك الظاهر بعساكره إىل دمشق، وفيها عاد عمر بن خملول أحد أمراء العربان إىل احلبس بعجلون، 
يطلب وكان من حديثه، أن امللك الظاهر حبسه بعجلون مقيداً، فهرب من احلبس املذكور إىل بالد التتر، مث أرسل 

األمان، فقال امللك الظاهر ما أؤمنه إال أن يعود إىل عجلون، وبضع القيد يف رجله كما كان، فعاد عمر إىل عجلون 
  .وجعل القيد يف رجله، فعفى عنه امللك الظاهر عند ذلك

ؤلف هذا وفيها قويت أخبار التتر لقصد الشام، فجفل الناس، وفيها يف مجادى األوىل، كانت والدة العبد الفقري م
املختصر، إمساعيل بن علي بن حممود ابن حممد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب، بدار ابن الرجنيلي بدمشق احملروسة، 

  .فان أهلنا كانوا قد جفلوا من محاة إىل دمشق، بسبب أخبار التتر
حوي، وله يف النحو واللغة وفيها تويف الشيخ مجال الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن مالك الطائي اجلياين الن

مصنفات كثرية مشهورة، وفيها يف ذي القعدة، تويف األمري مبارز الدين أقوش املنصوري، مملوك امللك املنصور 
  .صاحب محاة، ونائب سلطنته، وكان أمرياً جليالً عاقالً شجاعاً، وهو قبجاقي اجلنس

المة نصري الدين الطوسي، وامسه حممد بن حممد بن وفيها يف يوم االثنني ثامن عشر ذي احلجة، تويف الشيخ الع
احلسني، اإلمام املشهور، وكان خيدم صاحب األملوت، مث خدم هوالكو، وحظي عنده، وعمل هلوالكو رصداً مبراغة 

وزجيا، وله مصنفات عديدة كلها نفيسة، منها إقليدس، تضمن اختالط األوضاع، وكذلك اجملسطي، وتذكرة يف 
يف فنها مثلها، وشرح اإلشارات، وأجاب عن غالب إيرادات فخر الدين الرازي عليها، وكانت  اهليئة، مل يصنف

والدته يف حادي عشر مجادى ألوىل، سنة سبع وتسعني ومخسمائة، وكانت وفاته ببغداد، ودفن يف مشهد موسى 
  .اجلواد

سيس، فدخلها بعساكره املتوافرة، مث دخلت سنة ثالث وسبعني وستمائة فيها توجه امللك الظاهر بيربس إىل بالد 
  .وغنموا مث عادوا إىل دمشق حىت خرجت هذه السنة

مث دخلت سنة أربع وسبعني وستمائة فيها نازلت التتر البرية، وكان اسم مقدمهم أقطاي، وكان امللك الظاهر 
بالقطيفة فأمت السري إىل  بدمشق، فتوجه إىل جهة البرية، فرحل التتر عنها، والقى امللك الظاهر اخلرب برحيلهم وهو

  .حلب، مث عاد إىل مصر
وفيها بعد وصول امللك الظاهر إىل مصر، جهز جيشاً مع أقسنقر الفارقاين، ومعه عز الدين أيبك األفرم، إىل النوبة، 

  .فساروا إليها وهنبوا وقتلوا وعادوا بالغنائم
. مري سيف الدين قالوون الصاحلي، غازية خاتونوفيها كان زواج امللك السعيد بركة ابن الظاهر بيربس، بابنة األ

  .وفيها يف أواخر السنة املذكورة، عاد امللك الظاهر إىل الشام
فيها يف احملرم، وصل امللك الظاهر بيربس إىل دمشق، وكان فد خرج من مصر . مث دخلت سنة مخس وسبعينوستمائة

الوافدين، وهم بيجار الرومي،وهبادر ولده، وأمحد بن يف أواخر سنة أربع وسبعني، وبلغه وصول األمراء الروميني 
  .هبادر، وغريهم، فسار امللك الظاهر إىل جهة حلب والتقاهم وأكرمهم مث عاد إىل الديار املصرية

  ذكر دخول امللك الظاهر إىل بالد الروم

صر يف يوم اخلميس، ويف هذه السنة عاد امللك الظاهر بيربس بعساكره املتوافرة إىل الشام، وكان خروجه من م
لعشرين من رمضان هذه السنة، ووصل إىل حلب، مث إىل النهر األزرق، مث سار إىل أبلستني، فوصل إليها يف ذي 
القعدة، والتقى هبا مجعا من التتر مقدمهم تناون، وكانوا نقاوة املغل، فالتقى الفريقان يف أرض أبلستني يوم اجلمعة 

اهنزم التتر وأخذهتم سيوف املسلمني، وقتل مقدمهم تناون، وغالب كربائهم، عاشر ذي القعدة من هذه السنة، ف



وأسر منهم مجاعة كثرية، صاروا أمراء، وكان من مجلة املأسورين يف هذه املوقعة، سيف الدين قبجق، وسيف الدين 
  .أرسالن، وسنذكر أخبارمها إن شاء اهللا تعاىل

ة إىل قيسارية، واستوىل عليها، وكان احلاكم بالروم يومئذ، معني الدين مث سار امللك الظاهر بعد فراغه من هذه الوقع
سليمان الربواناه، وكان يكاتب امللك الظاهر يف الباطن، وكان يظن امللك الظاهر أنه إذا وصل إىل قيسارية، يصل 

ن هالكه، على ما سنذكره إن إليه الربواناه، على ما كان قد اتفق معه يف الباطن، فلم حيضر الربواناه ملا أراده اهللا م
وأقام امللك الظاهر على قيسارية سبعة أيام يف انتظار الربواناه، وخطب له على منابرها، مث رحل عن . شاء اهللا تعاىل

قيسارية يف الثاين والعشرين من ذي القعدة، وحصل للعسكر شدة عظيمة، من نفاذ القوت والعلف، وعدمت غالب 
رم، وأقاموا به شهراً، وملا بلغ أبغا بن هوالكو، ساق يف مجوع املغل حىت وصل إىل خيوهلم ووصلوا إىل عمق حا

األبلستني، وشاهد عسكره صرعى، ومل يشاهد أحداً من عسكر الروم مقتوالً، فاستشاط غضباً وأمر بنهب الروم، 
معني الدين الربواناه، فلما وقتل من مر به من املسلمني، كنهب وقتل منهم مجاعة، مث سار أبغا إىل األردو، وصحبته 

استقر باألردو، أمر بقتل الربواناه، فقتل، وقتلوا معه نيفاً وثالثني نفساً من مماليكه وخواصه، واسم الربواناه 
احلاجب بالعجمي، وكان مقتله باألطاغ، وكان الربواناه حازماً بتدبري .املذكور، سليمان، والربواناه لقب، وهو

  .اململكة، ذا مكر ودهاء
وفيها مات الشيخ خضر يف حبس امللك . ويف هذه السنة تويف الشهاب حممد بن يوسف بن زائدة التلعفري الشاعر

  .وفيها عاد امللك الظاهر من عمق حارم وتوجه إىل دمشق. الظاهر
مث دخلت سنة ست وسبعني وستمائة فيها يف خامس احملرم، وصل امللك الظاهر بيربس إىل دمشق، ونزل بالقصر 

  .ألبلق، و كان قد رحل من عمق حارم يف أواخر سنة مخس وسبعنيا
  ذكر وفاة امللك الظاهر بيربس

فيها، يف يوم اخلميس، السابع والعشرين من احملرم، تويف السلطان امللك الظاهر أبو الفتح بيربس، الصاحلي النجمي 
مشق، على ما تقدم ذكره، وقد اختلف بدمشق، وقت الزوال، رمحه اهللا تعاىل، عقب وصوله من بالد الروم إىل د

يف سبب موته، فقيل إنه انكسف القمر كسوفاً كلياً، وشاع بني الناس أن ذلك سبب موت رجل جليل القدر، 
فأراد امللك الظاهر أن يصرف التأويل إىل غريه، فاستدعى بشخص من أوالد امللوك األيوبية يقال له امللك القاهر، 

بن املعظم عيسى، وأحضر قمزاً مسموماً، وأمر الساقي فسقى امللك القاهر املذكور،  من ولد امللك الناصر داود
فشرب امللك الظاهر ناسياً بذلك النهاء على أثر شرب امللك القاهر، فمات امللك القاهر عقيب ذلك، وأما امللك 

لدين تتليك، املعروف باخلزندار، الظاهر فحصلت له محى حمرقة، وتويف يف التاريخ املذكور، وكتم نائبه ومملوكه بدر ا
موته، وصربه وتركه يف قلعة دمشق إىل أن استوت تربته بدمشق، قرب اجلامع، فدفن فيها، وهي مشهورة معروفة، 
وارحتل بدر الدين تتليك بالعساكر ومعهم احملفة، مظهراً أن امللك الظاهر فيها، وأنه مريض، وسار إىل ديار مصر، 

حلف العسكر لولده بركة بن بيربس، ولقبه امللك السعيد، وجعله يل عهده، فوصل تتليك وكان امللك الظاهر قد 
اخلزندار باخلزائن والعسكر إىل امللك السعيد بقلعة جبل، وعند ذلك أظهر موت امللك الظاهر، وجلس ابنه امللك 

نة وشهرين عشرة أيام، ألنه السعيد للعزاء، استقر يف السلطنة، وكانت مدة مملكة امللك الظاهر حنو سبع عشرة س
ملك يف سابع عشر ذي القعدة، سنة مثان ومخسني وستمائة، تويف يف السابع والعشرين من حمرم، من سنة ست 

وسبعني وستمائة، وكان ملكاً جليالً شجاعاً عاقالً مهيباً، ملك الديار املصرية والشام، وأرسل جيشاً فاستولوا على 



وأصله مملوك . لة، مثل صفد، وحصن األكراد، وأنطاكية، وغريها على، ما تقدم ذكرهالنوبة، وفتح الفتوحات اجللي
قبجاقي اجلنس، ومسعت أنه برجعلي، وكان أمسر أزرق العينني، جهوري الصوت، حضر هو ومملوك آخر مع تاجر 

ندقدار الصاحلي، إىل محاة، فاستحضرمها امللك املنصور حممد ليشتريهما، فلم يعجبه واحد منهما، وكان دكني الب
مملوك امللك الصاحل أيوب صاحب مصر، قد غضب عليه امللك الصاحل املذكور، وكان قد توجه أيدكني إىل جهة 
محاة، فأرسل امللك الصاحل وقبض على أيدكني املذكور، واعتقله بقلعة محاة، فتركه امللك املنصور صاحب محاة يف 

الظاهر مع التاجر، فلما قلبه امللك املنصور ومل يشتره، أرسل أيدكني جامع قلعة محاة، واتفق ذلك عند حضور امللك 
البندقدار وهو معتقل، فاشتراه، وبقي عنده، مث أفرج امللك الصاحل عن البندقدار، فسار من محاة وصحبته امللك 

ىل امللك الصاحل الظاهر، وبقي مع أستاذه البندقدار املذكور مدة، مث أخذه امللك الصاحل من البندقدار، فانتسب إ
  .دون أستاذه، وكان خيطب له، وينقش على الدراهم والدنانري بيربس الصاحلي

وكان استقرار امللك السعيد بركة ابن امللك الظاهر يف مملكة مصر والشام يف أوائل ربيع األول من هذه السنة، 
السلطنة، على ما كان عليه مع والده، أعين سنة ست وسبعني وستمائة، واستقر بدر الدين تتليك اخلزندار يف نيابة 

واستمرت األمور على أحسن نظام، فلم تطل أيام تتليك اخلزندار، ومات بعد ذلك يف مدة يسرية، قيل حتف أنفه، 
وقيل بل سم، واهللا أعلم، وتوىل نيابة السلطنة بعده مشس الدين الفارقاين، مث إن امللك السعيد خبط وأراد تقدمي 

ألمراء األكابر، وقبض على سنقر األشقر، والبيسري، مث أفرج عنهما بعد أيام يسرية، ففسدت األصاغر، وأبعد ا
  .نيات األمراء الكبار عليه، وبقي األمر كذلك حىت خرجت هذه السنة

  .مث دخلت سنة سبع وسبعينوستمائة
  ذكر مسري امللك السعيد بركة إىل الشام

  :واإلغارة على سيس وخالف عسكره عليه

ء هذه السنة، سار امللك السعيد بركة إىل الشام وصحبته العساكر، ووصل إىل دمشق، وجرد منها العسكر يف أثنا
صحبة األمري سيف الدين قالوون الصاحلي، وجرد أيضاً صاحب محاة، فساروا ودخلوا إىل بالد سيسى، وشنوا 

امللك السعيد املذكور، وخلعه من  اإلغارة عليها، وغنموا، مث عادوا إىل جهة دمشق، واتفقوا على اخلالف على
السلطنة، لسوء تدبريه، وعربوا على دمشق ومل يدخلوها، فأرسل إليهم امللك السعيد واستعطفهم ودخل عليهم 

بوالدته، فلم يلتفتوا إىل ذلك، وأمتوا السري، فركب امللك السعيد وساق وسبقهم إىل مصر، وطلع إىل قلعة اجلبل، 
  .وخرجت هذه السنة واألمر كذلكوسارت العساكر يف إثره، 

وفيها تويف عز الدين كيكاؤوس بن كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسالن بن مسعود بن قليج أرسالن 
بن سليمان بن قطلومش بن أرسالن بن سلجوق، عند منكومتر ملك التتر، مبدينة صراي، وكيكاؤوس املذكور، هو 

تقدم ذكر القبض عليه، يف سنة اثنني وستني، وذكر خالصه واتصاله مبلك  الذي كان حمبوساً بقسطنطينية حسبما
التتر يف سنة مثان وستني، وخلف عز الدين املذكور ولداً امسه مسعود، وقصد منكومتر أن يزوجه بزوجة ابنه عز 

وأرزن الدين كيكاؤوس، فهرب مسعود واتصل ببالد الروم، فحمل إىل أبغا، فأحسن إليه أبغا وأعطاه سيواس 
الروم، وأرزنكان، واستقرت هذه البالد ملسعود املذكور، مث بعد ذلك جعلت سلطنة الروم باسم مسعود املذكور، 

  .وافتقر جداً، وانكشف حاله، وهو آخر من مسي سلطاناً من السلجوقية بالروم



  .مث دخلت سنة مثان وسبعني وستمائة
  ذكر خلع امللك السعيد بركة ابن امللك الظاهر

ذه السنة وصلت العساكر اخلارجون عن طاعة بركة املذكور إىل الديار املصرية، يف ربيع األول، وحصروا يف ه
امللك السعيد بركة بقلعة اجلبل، فخامر على السعيد بركة، غالب من كان معه من األمراء، مثل الجني الزيين 

اصر للقلعة، فلما رأى امللك السعيد بركة وغريه، وبقي يهرب واحد بعد واحد من القلعة، وينضم إىل العسكر احمل
ذلك، أجاهبم إىل االخنالع من السلطنة، وأن يعطى الكرك، فأجابوه إىل ذلك، وأنزلوه من القلعة، وخلعوه يف ربيع 

أعين سنة مثان وسبعني وستمائة، وسفروه من وقته إىل الكرك، صحبة بيد عان الركين، . األول من هذه السنة
  .إليها وتسلمها مبا فيها من األموال وكان شيئاً كثرياً ومجاعة معه، فوصل

  إقامة سالمش ابن امللك الظاهر بيربس يف اململكة
ويف هذه السنة، ملا جرى ما ذكرناه من خلع امللك السعيد بركة، وإعطائه الكرك، اتفق أكابر األمراء الذين فعلوا 

بكتاش الفخري، أمري سالح، وغريهم، على إقامة ذلك، مثل بدر الدين البيسري الشمسي، وأيتمش السعدي، و
بدر الدين سالمش ابن امللك الظاهر بيربس يف اململكة، ولقبوه امللك العادل، وعمره إذ ذاك سبع سنني وشهور، 
وخطب له، وضربت السكة بامسه، وذلك يف شهر ربيع األول من هذه السنة، وصار األمري سيف الدين قالوون 

سكر، وملا استقر ذلك، جهز أتابك العسكر املذكور، األمري مشس الدين سنقر األشقر إىل الصاحلي، أتابك الع
دمشق، جعله نائب السلطنة بالشام، وكان العسكر ملا خافوا السعيد بركة، قد قبضوا على عز الدين أيدمر نائب 

ار وتوالها، واستمر السلطنة بدمشق، وتوىل تدبري دمشق بعد أيدمر، أقوش الشمسي نائب السلطنة حبلب، فس
  .احلال على ذلك مدة يسرية

  ذكر سلطنة امللك املنصور قالوون الصاحلي
ويف هذه السنة أعين سنة مثان وسبعني وستمائة، يف يوم األحد، الثاين والعشرين من رجب، كان جلوس السلطان 

توىل السلطان امللك املنصور، امللك املنصور قالوون الصاحلي يف السلطنة، بعد خلع الصيب سالمش، وعزله، وملا 
  .أقام منار العدل، وأحسن سياسة امللك، وقام بتدبري اململكة أحسن قيام

  ذكر خروج سنفر األشقر عن الطاعة

  :وسلطنته بالشام

ويف هذه السنة، يف الرابع والعشرين من ذي القعدة، جلس سنقر األشقر بدمشق يف السلطنة، وحلف له األمراء 
  .ده بدمشق، وتلقب بامللك الكامل مشس الدين سنقروالعسكر الذين عن

ويف هذه السنة تويف امللك السعيد بركة، ابن امللك الظاهر بيربس يف الكرك، بعد وصوله إليها يف مدة يسرية، وكان 
سبب موته، أنه لعب بالكرة يف ميدان الكرك، فتقنطر به فرسه، فحصل له بسبب ذلك محى شديدة، وبقي كذلك 

رية وتويف، ومحل إىل دمشق ودفن بتربة أبيه، وملا تويف امللك السعيد، اتفق من بالكرك وأقاموا موضعه أخاه أياماً يس
  .جنم الدين خضر، واستقر يف الكرك، ولقبوه امللك املسعود

  .مث دخلت سنة تسع وسبعينوستمائة
األشقر املتويل على الشام،  ذكر كسرة سنقر األشقر يف هذه السنة، يف التاسع عشر من صفر، كانت كسرة سنقر



امللقب بامللك الكامل، وكان من حديث هذه الكسرة، أن السلطان امللك املنصور قالوون، جهز عساكر ديار 
مصر، مع علم الدين سنجر احلليب، الذي تقدم ذكر سلطنته بدمشق، عقيب قتل قطز، وكان أيضاً من مقدمي 

بدر الدين األيدرمري وعز الدين األفرم، فسارت العساكر املذكورة العسكر املصري املذكور، بدر الدين بكتاش، و
إىل الشام، وبرز سنقر األشقر بعساكر الشام إىل ظاهر دمشق، والتقى الفريقان يف تاسع عشر صفر املذكور، فوىل 

  .الشاميون وسنقر األشقر منهزمني، وهنبت العساكر املصرية أثقاهلم
ون، قد جعل مملوكه حسام الدين الجني السلحدار نائباً بقلعة دمشق، فلما هرب وكان السلطان امللك املنصور قالو

سنقر األشقر، أفرج عن حسام الدين الجني املذكور، وكذلك كان سنقر األشقر قد اعتقل بيربس، املعروف 
تقر األمري الجني باجلالق، ألنه مل حبلف له، فأفرج عنه أيضاً، وكتب احلليب إىل السلطان امللك املنصور بالنصر، اس

املنصوري املذكور نائب السلطنة بالشام، وأما سنقر األشقر، فإنه هرب إىل الرحبة، وكاتب أبغا بن هوالكو ملك 
التتر وأطمعه يف البالد، وكان عيسى بن مهنا، ملك العرب، مع سنقر األشقر، وقاتل معه، وكتب بذلك إىل أبغا 

من الرحبة إىل صهيون يف مجادى األوىل من هذه السنة، واستوىل عليها، أيضاً، موافقة له، مث سار سنقر األشقر 
  .وعلى برزنة، وبالطنس، والشغر، وبكاس، وعكار، شيزر، وفامية، وصارت هذه األماكن لسنقر األشقر

وفيها تويف أقوش الشمسي نائب السلطنة حبلب، ووىل السلطان امللك املنصور قالوون على حلب، علم الدين 
  .باشغرديسنجر ال

وفيها جعل السلطان امللك املنصور قالوون . وفيها قويت أخبار التتر، وأهنم واصلون إىل البالد اإلسالمية جبموعهم
  .ولده امللك الصاحل عالء الدين علي، ويل عهده وسلطنته، وركب بشعار السلطنة

ل إىل غزة، وكان التتر قد وصلوا إىل وفيها سار السلطان امللك املنصور قالوون الصاحلي من الديار املصرية، ووص
  .حلب، فعاثوا، مث عادوا فعاد السلطان إىل مصر يف مجادى اآلخرة من هذه السنة

وفيها استأذن سيف الدين بلبان الطباخي، أحد مماليك امللك املنصور، وكان نائب السلطنة حبصن األكراد، يف 
عند وصول التتر إىل حلب، فأذن له السلطان يف ذلك، فجمع  اإلغارة على بلد املرقب، ملا اعتمده أهله من الفساد

بلبان الطباخي املذكور عساكر احلصون، وسار إىل املرقب، فاتفق هروب املسلمني ونزل الفرنج من املرقب، وقتلوا 
  .وأسروا من املسلمني مجاعة

ئداً إىل الشام، وخرجت هذه وفيها يف مستهل ذي احلجة، حرج السلطان امللك املنصور قالوون من مصر، وسار عا
  .السنة

مث دخلت سنة مثانني وستمائة والسلطان امللك املنصور بالروحاء وأقام هناك مدة، مث سار إىل بيسان، وقبض على 
مجاعة من الظاهرية، ودخل دمشق وأعدم منهم مجاعة، مثل كوندك، وأيدغمش احلليب، وبيربس الرشيدي، وأرسل 

ر األشقر، وجرى بينهم مناوشة، مث إنه ترددت الرسل بني السلطان وبني سنقر عسكراً إىل شيزر، وهي لسنق
األشقر، واحتاج السلطان إىل مصاحلته لقوة أخبار التتر، ووقع بينهم الصلح، على أن يسلم شيزر إىل السلطان، 

الشغر وبكاس ويتسلم سنقر األشقر الشغر وبكاس، وكانتا قد ارجتعتا سه، فتسلم نواب السلطان شيزر، وتسلم 
  .سنقر األشقر، وحلفا على ذلك، واستقر الصلح بينهما

وفيها أيضاً استقر الصلح بني السلطان امللك املنصور قالوون، وبني امللك خضر ابن امللك الظاهر بيربس، صاحب 
  .الكرك

  ذكر الوقعة العظيمة مع التتر على محص



كان املصاف العظيم بني املسلمني وبني التتر بظاهر محص،  يف هذه السنة، أعين سنة مثانني وستمائة، يف شهر رجب،
فنصر اهللا تعاىل فيه املسلمني، بعد ما كانوا قد أيقنوا بالبوار، وكان من حديث هذا املصاف العظيم، أن أبغا بن 

وسري  هوالكو، حشد ومجع وسار هبذه احلشود طالباً الشام، مث انفرد أبغا املذكور عنهم، وغنم وسار إىل الرحبة،
جيوشه ومجوعه إىل الشام، وقدم عليهم أخاه منكومتر ابن هوالكو، وسار إىل جهة محص، وسار السلطان امللك 

املنصور قالوون الصاحلي باجليوش اإلسالمية من دمشق إىل جهة محص أيضاً، وأرسل إىل سنقر يستدعيه مبن عنده 
يمني، فسار سنقر األشقر من صهيون، فلما نزل من األمراء والعسكر، حبكم ما استقر بينهما من الصلح وال

السلطان بظاهر محص، وصل إليه امللك املنصور صاحب محاة بعسكره، مث وصل سنقر األشقر وصحبته أيتمش 
  .السعدي، واحلاج أزدمر، وعلم الدين الدويداري، ومجاعة من الظاهرية
نصور حممد صاحب محاة بعسكره، مث بدر الدين ورتب السلطان عسكره ميمنة وميسرة، وكان رأس امليمنة امللك امل

البيسري دونه، مث عالء الدين طيربس الوزيري، مث أيبك األفرم، مث مجاعة من العسكر املصري، مث عسكر الشام، 
  .ومقدمهم حسام الدين الجني نائب السلطنة بالشام

وكان . مث بدر الدين بكتاش أمري سالحوكان رأس امليسرة سنقر األشقر ومن معه، مث بدر الدين تنليك األيدمري، 
وكان ساليش القلب، حسام الدين طرنطاي نائب السلطنة، ومن أضيف . بر امليمنة العرب، وبر امليسرة التركمان

إليه من األمراء والعساكر، والتقى الفريقان بظاهر محص يف الساعة الرابعة من يوم اخلميس، رابع عشر رجب 
 سنة مثانني وستمائة، وأنزل اهللا نصرته إىل القلب وامليمنة، فهزموا من كان قبالتهم من الفرد، من هذه السنة، أعين

التتر، وركبوا قفاهم يقتلوهنم، وكان منكومتر قبالة القلب، فاهنزم أيضاً، وأما ميسرة املسلمني فإهنا انكشفت عن 
حىت وصلوا إىل حتت محص، ووقعوا يف مواقفها، ومت ببعضهم اهلزمية إىل دمشق، وساق التتر يف إثر املنهزمني 

السوقية، وغلمان العسكر والعوام، وقتلوا منهم خلقاً كثرياً، مث علموا بنصرة املسلمني وهزمية جيشهم، فوىل 
  .املذكورون أيضاً منهزمني على أعقاهبم، وتبعهم املسلمون يقتلون ويأسرون

ملغل، والباقي حشود ومجوع من أجناس خمتلفة، مثل وكانت عدة التتر مثانني ألف فارس، منهم مخسون ألفا من ا
الكرج واألرمن والعجم وغريهم، وملا وصل خرب هذه الكسرة إىل أبغا وهو على الرحبة حياصرها، رحل عنها على 

عقبه منهزماً، وكتب هبذا الفتح العظيم إىل سائر البالد االسالمية، فزينت لذلك، مث إن السلطان امللك املنصور 
أعطى الدستور للعساكر الشامية، فرجع امللك املنصور حممد صاحب محاة إىل بلده، ورجع سنقر األشقر  قالوون،

  .ومجاعته إىل صهيون، وسار عسكر حلب إليها، وعاد السلطان إىل دمشق، واألسرى والروس بني يديه
  .وفيها عاد السلطان امللك املنصور قالوون إىل الديار املصرية مؤيداً منصوراً

يها عند وصوله إىل مستقر ملكه، قدمت إليه هدية من صاحب اليمن املظفر مشس الدين يوسف بن عمر بن علي وف
بن رسول، وطلب أماناً من السلطان، فقبل السلطان هديته، وكانت من طرائف اليمن، مثل العود والعنرب والصيين 

ن اهللا تعاىل، وأمان سيدنا حممد صلى اهللا عليه هذا أما" ورماح القنا، وغري ذلك، وكتب له السلطان أماناً صدرة 
وسلم، وأماننا، ألخينا السلطان امللك املظفر مشس الدين يوسف بن عمر صاحب اليمن، إننا راعون له وألوالده، 

وكان ذلك يف العشر األول من رمضان هذه السنة، وأرسل . وحنو ذلك" مساملون من ساملهم، معادون من عاداهم 
  .هدية من أسالب التتر وخيوهلم، وعادت رسله بذلك مكرمني السلطان إليه

وفيها مات منكومتر بن هوالكو بن طلو بن جنكزخان جبزيرة ابن عمر، مكموداً، عقيب كسرته على محص، وكان 
  .موته من مجلة هذا الفتح العظيم



نقب عليه أبغا نسبه إىل مواطاة وفيها تويف عالء الدين عطاء ملك بن حممد اجلويين، وكان صاحب الديوان ببغداد، ف
  :املسلمني، وقبض عليه، وأخذ أمواله، وكان صدراً كبرياً فاضالً، له شعر حسن، فمنه يف تركية

  حباضرة األتراك نيطت عالئقي... أبادية األعراب عين فإنين 
  جننت هبذا الناظر املتضايق... وأهلك يا جنل العيون فإنين 

  .يل بغداد بعده ابن أخيه هارون بن حممد اجلويينوكانت وفاته بعراق العجم، وو

مث دخلت سنة إحدى ومثانني وستمائة فيها ويل السلطان مملوكه مشس الدين قرا سنقر نيابة السلطنة حبلب، فسار 
  .إليها واستقر
  ذكر موت أبغا

ان موته ببالد مهذان، وك. وفيها يف احملرم، مات أبغا بن هوالكو بن جنكزخان، ملك التتر، قيل إنه مات مسموماً
وكانت مدة ملكه حنو سبعة عشر سنة وكسوراً، وخلف من الولد، أرغون، وكيختو ابناً أبغا، وملا مات أبغا، ملك 
بعده أخوه أمحد بن هوالكو، واسم أمحد املذكور، بيكدار، فلما جلس يف امللك، أظهر دين اإلسالم، وتسمى بأمحد 

  .سلطان
الكو ملك التتر املذكور، إىل السلطان امللك املنصور قالوون، وكان كبري الرسل وفيها وصلت رسل أمحد بن هو

املذكورين، الشيخ املتقن قطب الدين حممود الشريازي، وكان إذ ذاك قاضي سيواس، فاحترز عليهم السلطان، ومل 
وطلب الصلح بني ميكن أحداً من االجتماع هبم، وكان مضمون رسالتهم إعالم السلطان بإسالم أمحد املذكور، 

  .مث عادت رسله إليه باجلواب. املسلمني والتتر، فلم ينتظم ذلك
وفيها تويف منكومتر بن طغان بن باطو بن دوشي خان بن جنكزخان، ملك التتر، بالبالد الشمالية، وملك بعده أخو 

يل إن ذلك كان متدان منكو بن طغان بن باطو بن دوشي خان بن جنكزخان، وجلس على كرسي التتر بصراي، وق
  .يف سنة مثانني

وفيها عقد امللك الصاحل عالء الدين علي ابن السلطان امللك املنصور قالوون، على بنت سيف الدين بكيه، مث 
تزوج أخوه امللك األشرف بأختها األخرى، وكان بكيه معتقالً باإلسكندرية، فلما عزم السلطان على ذلك،أخرجه 

  .بنيه واحداً بعد اآلخر ببنيت بكيه املذكورمن احلبس، وأحسن إليه، وزوج ا
وفيها تويف القاضي الفاضل احملقق، مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان الربمكي، وكان فاضالً عاملاً، 

وكان مولده يوم اخلميس . وفيات األعيان يف التاريخ وغريه: توىل القضاء مبصر والشام، وله مصنفات جليلة، مثل
ة العصر، حادي عشر ربيع اآلخر، سنة مثان وستمائة، مبدينة إربل، مبدرسة سلطاهنا مظفر الدين صاحب بعد صال

  .نقلت ذلك من تارخيه يف ترمجة زينب، يف آخر حرف الزاء. إربل
مث دخلت سنة اثنتني ومثانني وستمائة يف أوائل هذه السنة، قدم امللك املنصور حممد صاحب محاة، وصحبته امللك 

ضل علي، إىل خدمة السلطان امللك املنصور قالوون بالديار املصرية، فبالغ السلطان يف إكرام صاحب محاة، األف
واإلحسان إليه، وأنزله بالكبش، وأركبه بالسناجق السلطانية، واجلفتا والغاشية، وسأله عن حوائجه، فقال امللك 

ن ألقب بامللك املنصور؛ وقد صار هذا لقب موالنا املنصور حاجيت أن أعفى من هذا اللقب فإنه ما بقي يصلح يل أ
السلطان األعظم، فأجابه السلطان بأيب ما تلقيت هبذا االسم، إال حملبيت فيك، ولو كان لقبك غري ذلك كنت تلقبت 

به، فشيء فعلته حمبة المسك، كيف أمكن من تغيريه، وطلع السلطان بالعسكر املصري حلفر اخلليج الذي جبهة 



وسار صاحب محاة يف خدمته إىل احلفري، مث أعطى بعد ذلك الدستور لصاحب محاة، فعاد مكرماً مغموراً البحرية، 
  .بالصدقات السلطانية

وفيها رمى السلطان امللك الصاحل عالء الدين علي ابن السلطان، جبعاً جبهة العباسة بالبندق، وأرسله للملك املنصور 
  .السرور والفرح بذلك، وأرسل إليه تقدمة جليلة حممد صاحب محاة، فقبله وبالغ يف إظهار

وفيها خرج أرغون بن أبغا خبراسان على عمه بيكدار، املسمى بأمحد سلطان، وسار إليه واقتتال، فاهنزم أرغون، 
وأخذه أمحد أسرياً، وسأل اخلواتني يف إطالق أرغون وإقراره على خراسان، فلم جيب إىل ذلك، وكانت خواطر 

ت على أمحد، بسبب إسالمه وإلزامه هلم باإلسالم، فاتفقوا على قتله، وقصدوا أرغون باملوضع الذي املغل قد تغري
هو معتقل فيه، وأطلقوه وكبسوا الناق نائب أمحد فقتلوه، مث قصدوا األردو، فأحس هبم السلطان أمحد، فركب 

ن، وذلك يف مجادى األوىل من هذه وهرب، فتبعوه وقتلوه، وملكوا أرغون بن أبغا بن هوالكو بن طلو بن جنكزخا
  .السنة

وفيها قتل أرغون الصيب، سلطان الروم، الذي أقامه الربواناه بعد قتله أباه، حسبما تقدم ذكره يف سنة ست وستني 
وستمائة، وكان اسم الصيب املذكور، غياث الدين كيخسرو بن ركن الدين قليج أرسالن بن كيخسرو بن قليج 

نة الروم إىل مسعود بن عز الدين كيكاؤوس، وهذا مسعود هو الذي هرب من منكومتر أرسالن، وفوض اسم سلط
ملك التتر بصراي، وأبوه عز الدين كيكاؤوس، هو الذي جرى له مع األشكري صاحب قسطنطينية على ما قدمنا 

سبعمائة، وهو ذكره يف سنة اثنتني وستني وستمائة، واستمرت سلطنة الروم باسم مسعود املذكور إىل سنة مثان و
مسعود ابن كيكاؤوس بن كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسالن بن مسعود بن قليج أرسالن بن 

وافتقر مسعود املذكور، وانكشف حاله جداً، حىت قيل إنه تناول مساً فمات، . قطلومش، من السلجوقية ببالد الروم
  .من كثرة املطالبة من أرباب الدين والتتر

أرغون، سعد الدولة اليهودي، وعظمه ومكنه، وكان سعد الدولة املذكور، يف مبدأ أمره، دالالً بسوق وفيها وىل 
  .الصناعة باملوصل، فحكم يف سائر البالد اليت بأيدي التتر

  .وفيها قرر أرغون ولديه قازان وخربنده خبراسان، وجعل أتابكهما أمرياً كبرياً من أصحابه، امسه نورود
  .كري صاحب قسطنطينية، وامسه ميخائل، وملك بعده ابنه ماندس، وتلقب بالدوقسوفيها مات األش

وفيها كاتب احلكام بقلعة الكحنا قراسنقر، نائب السلطنة حبلب، وسلموا الكحنا إىل السلطان، فجهز قراسنقر 
  .عسكراً فتسلموها، وقرر السلطان فيها نوابه، وحصنها، وصارت من أعظم الثغور اإلسالمية نفعاً

وفيها كان السيل العظيم . وفيها يف رجب، قدم السلطان إىل دمشق، وكان قد سار من مصر، يف مجادى اآلخرة
بدمشق يف العشر األول من شعبان، والسلطان امللك املنصور قالوون بدمشق، وأخذ ما مر به من العمارات 

على جوانب بردى من اخليل واجلمال  وغريها، واقتلع األشجار، وأهلك خلقاً كثرياً، وذهب للعسكر النازلني
واخليم ما ال حيصى، وتوجه السلطان عقيبه إىل الديار املصرية، ووصل إىل قلعة اجلبل يف ثامن عشر رمضان من هذه 

  .السنة
فيها سار السلطان امللك املنصور قالوون إىل دمشق، وحضر امللك املنصور . مث دخلت سنة ثالث ومثانينوستمائة

  . خدمته إىل دمشق، مث عاد كل منهما إىل مقر ملكهصاحب محاة إىل
  ذكر وفاه امللك املنصور صاحب محاة



يف هذه السنة يف شوال، تويف السلطان امللك املنصور ناصر الدين أبو املعايل أمحد ابن امللك املظفر حممود ابن امللك 
ابتدأ فيه املرض يف أوائل . رمحه اهللا تعاىلاملنصور حممد ابن امللك املظفر عمر بن شاهنشاه بن أيوب، صاحب محاة، 

شعبان، بعد عوده من خدمة السلطان من دمشق، وكان مرضه محى صفراوية داخل العروق، مث صلح مزاجه بعض 
الصالح، فأشار األطباء بدخوله احلمام، فدخلها، فعاوده املرض، وأحضر له األطباء من دمشق، مع من كان يف 

  .ت اجلنب، وعاجلوه مبا يصلح لذلك، فلم يفد شيئاًخدمته منهم، واشتد به ذا
ويف مدة مرضه عتق مماليكه، وتاب توبة نصوحاً، وكتب إىل السلطان امللك املنصور قالوون يسأله يف إقرار ابنه 
امللك املظفر حممود يف مملكته، على قاعدته، واشتد به مرضه حىت تويف بكرة حادي عشر شوال من هذه السنة، 

  .ثالث ومثانني وستمائةأعين سنة 

. وكانت والدته يف الساعة اخلامسة من يوم اخلميس، لليلتني بقيتا من ربيع األول، سنة اثنتني وثالثني وستمائة
فيكون عمره إحدى ومخسني سنة وستة أشهر وأربعة عشر يوماً، وملك محاة يوم السبت ثامن مجادى األوىل، سنة 

الذي تويف فيه والده امللك املظفر حممود، فيكون مدة ملكه إحدى وأربعني سنة  اثنتني وأربعني وستمائة، وهو اليوم
ومخسة أشهر وأربعة أيام، وكان أكرب أمانيه، أن يعيش إىل أن يسمع جوابه من السلطان، فيما سأله من إقرار محاة 

لى الربيد مملوكه سنقر، على ولده امللك املظفر حممود، فاتفق وفاته قبل وصول اجلواب، وكان قد أرسل يف ذلك ع
: " أمري أخور، فوصل باجلواب بعد موت امللك املنصور بستة أيام، ونسخة اجلواب من السلطان بعد البسملة

اململوك قالوون، أعز اهللا أنصار املقام العايل املولوي السلطاين امللكي املنصوري الناصري، وال عدمه اإلسالم وال 
من أذى داء، وعود عواد، وإملام آالم اململوك جيدد اخلدمة اليت كان يود جتديدها،  فقدته السيوف واألقالم، ومحاه،

وملا وقفنا على الكتاب . شفاهاً ويصف ما عنده من األمل ملا أمل مبزاجه الكرمي، حىت أنه مل يكد يفتح باحلديث فاهاً
تنشق، والنفوس تذوب حزناً، والرجاء املولوي املتضمن مبرض اجلد احملروس، وما انتهى إليه احلال، كادت القلوب 

من اهللا أن يتداركه بلطفه، وأن مين بعافيته اليت رفع يف مسألتها يديه، وبسط كفيه، وهو يرجو من كرم اهللا، معاجلة 
الشفاء، ومداركة العافية، املوردة بعد الكدر، مورد الصفاء، وإن اهللا يفسح يف أجل املوىل ويهبه العمر الطويل، وأما 

ارة الكرمية إىل ما ذكره من حقوق يوجبها اإلقرار، وعهود أنت بدورها من السرار، وحنن حبمد اهللا، فعندنا اإلش
تلك العهود ملحوظة، وتلك املودات حمفوظة، فاملوىل يعيش قرير العني، فما مت إال ما يسره من إقامة ولده مقامه، ال 

ن املوىل طيب النفس، مستدمي األنس، بصدق العهد حيول وال يزول، وال يرى على ذلك ذلة وال ذهول، ويكو
  " .القدمي، وبكل ما يؤثر من خري مقيم 

وملا وصل الكتاب، اجتمع لقراءته امللك األفضل وامللك املظفر وعلم الدين سنجر، املعروف بأيب خرص، وقرئ 
ذكياً فطناً، حمبوب عليهم، وتضاعف سرورهم بذلك، وكان امللك املنصور حممد صاحب محاة املذكور، ملكاً 

الصورة، وكان له قبول عظيم عند ملوك الترك، وكان حليماً إىل الغاية، يتجاوز عما يكره ويكتمه، وال يفضح 
قائله، من ذلك أن امللك الظاهر بيربس قدم إىل محاة، ونزل بالدار املعروفة اآلن بدار املبارز، فرفع إليه أهل محاة عدة 

ملنصور، فأمر امللك الظاهر دواداره سيف الدين بلبان، أن جيمع القصص وال يقرأها، قصص يشكون فيها من امللك ا
ويضعها يف منديل، وحيملها إىل امللك املنصور صاحب محاة، فحملها الدوادار املذكور، وأحضرها إىل امللك املنصور 

وأخذ القصص، وقال بعض  إنه واهللا دعاء امللك املنصور لصداقة امللك الظاهر، وخلع على الدوادار،: وقال
سوف نرى من تكلم بشيء ال ينبغي، وتكلموا مبثل ذلك، فأمر امللك املنصور بإحضار نار، وحرق تلك : اجلماعة



  .القصص، ومل يقف على شيء منها لئال يتغري خاطره على رافعها، وله مثل ذلك كثري، رمحه اهللا تعاىل
  ذكر ملك امللك املظفر محاة

ألعظم امللك املنصور، وفاة امللك املنصور صاحب محاة، قر ابنه امللك املظفر حمموداً ابن امللك وملا بلغ السلطان ا
املنصور حممد يف ملك محاة، على قاعدة والده، وأوصل إليه إىل عمه امللك األفضل، إىل أوالده، التشاريف، ومكاتبة 

ري من شوال من هذه السنة، أعين سنة ثالث إىل امللك املظفر بذلك، ووصلت التشاريف ولبسناها يف العشر األخ
  .ومثانني وستمائة

اململوك قالوون، أعر اهللا نصرة املقام العايل املولوي السلطاين : " ونسخة الكتاب الواصل من السلطان بعد البسملة
خدمة  امللكي املظفري التقوي، ونزع عنه لباس البأس، وألبسه حلل السعد اجمللوة على أعني الناس، وهو خيدم

بوالء، قد تبجست عيونه، وتأسست مبانيه، وتبابست ظنونه، وحلت رهونه، وحلت ديونه، وأمثرت غصونه، 
وقد سرينا اجمللس السامي مجال الدين أقوش املوصلي احلاجب، وأصحبناه من امللبوس : وزهت أفنانه وفنونه، ومنها

: احلسن، وينجلي بذلك غيوم تلك الغموم، وأرسلناالشريف، ما يغري به لباس احلزن، وينجلي يف مطلعه ضياء وجه 
وآخر الكتاب، وكتب يف عشرين شوال سنه " . أيضاً صحبته ما يلبسه هو وذووه، كما يبدو البدر بني النجوم 

  .ثالث ومثانني وستمائة

املهم،  وكان قد وقع االتفاق عند موت امللك املنصور، على إرسال علم الدين سنجر أيب خرص احلموي، ألجل هذا
فالقى سنجر املذكور، مجال الدين املوصلي باخللع يف أثناء الطريق، فأمت سنجر أبو خرص السري، ووصل إىل األبواب 

حنن واصلون إىل الشام، ونفعل مع : الشريفة السلطانية، فتلقاه السلطان بالقبول، وأعاده بكل ما حيب وخيتار، وقال
  .الدين سنجر أبو خرص إىل محاة، ومعه اجلواب بنحو ذلك امللك املظفر فوق ما يف نفسه، فعاد علم

يف هذه السنة يف  -ذكر ركوب امللك املظفر صاحب محاة بشعار السلطنة  -مث دخلت سنة أربع ومثانني وستمائة 
صفر، كان ركوب السلطان امللك املظفر حممود صاحب محاة، بشعار السلطنة بدمشق احملروسة، وصورة ما جرى 

السلطان امللك املنصور قالوون، وصل يف هذه السنة يف أواخر احملرم، بعساكره املتوافرة، إىل دمشق يف ذلك،من 
احملروسة، وسار امللك املظفر صاحب محاة، وعمه امللك األفضل، ووصال إليه إىل دمشق، فأكرمهما السلطان إكراماً 

قليد بسلطنة محاة، واملعرة، وبارين، والتشريف، وهو كثرياً، وأرسل إىل امللك املظفر يف اليوم الثالث من وصوله، الت
أطلس أمحر فوقاين، بطراز زركش وسنجاب، ودائرة قندس، وقباً أطلس أصفر حتتاين، وشاش تساعي، وكلوته 

وأرسل شعار . زركش، وخياصة ذهب، وسيف حملى بالذهب، وتلكش، وعنرب بناً، وثوب بطرز مذهبة، ولباس
  .سلطانية، وفرس بسرج ذهب، ورقبة وكبوش، وأرسل الغاشية السلطانية السلطنة، وهو سنجق بعصائب

فلبس امللك املظفر ذلك، وركب بشعار السلطنة، وحضرت أمراء السلطان، ومقدموا العسكر، وساروا معه من 
قلعة املوضع الذي كان فيه، وهو داره املعروفة باحلافظية، داخل باب الفراديس بدمشق احملروسة، إىل أن وصل اىل 

دمشق، ومشت األمراء يف خدمته، ودخل امللك املظفر إىل عند السلطان، فأكرمه وأجلسه إىل جانبه على الطراحة، 
أنت ولدي، وأعر من امللك الصاحل عندي، فتوجه إىل بالدك وتأهب هلذه الغراة املباركة، : " وطيب خاطره وقال له

فعاد امللك املظفر وعمه امللك األفضل إىل محاة، " لنصر معكم فأنتم من بيت مبارك، ما حضرمت يف مكان إال وكان ا
  .وعمال أشغاهلما، وكذلك باقي العسكر احلموي، وتأهبوا للمسري إىل خدمة السلطان ثانيا

  ذكر فتوح املرقب



ويف هذه السنة، سار السلطان امللك املنصور سيف الدين قالوون، بعد وصوله إىل دمشق، بالعساكر املصرية 
مية، ونازل حصن املرقب، يف أوائل ربيع األول من هذه السنة، وهو حصن لالستبار، يف غاية العلو واحلصانة، والشا

فلما زحف العسكر عليه، أخذ احلجارون فيه النقوب، ونصبت عليه عدة . مل يطمع أحد من امللوك املاضني يف فتحه
  .جمانيق، كباراً وصغاراً

إنين حضرت حصار احلصن املذكور، وعمري إذ ذاك حنو اثنيت عشرة سنة، : صريقول العبد الفقري مؤلف هذا املخت
وملا متكنت النقوب من أسوار القلعة، طلب أهله األمان، فأجاهبم . وهو أول قتال رأيته، وكنت مع والدي

أهله  فأعطى. السلطان، رغبة يف إبقاء عمارته، فإنه لو أخذه بالسيف وهدمه، كان حصل التعب يف إعادة عمارته
األمان، على أن يتوجهوا مبا يقدرون على محله، غري السالح، وصعدت السناجق السلطانية على حصن املرقب 

املذكور، وتسلمه يف الساعة الثامنة من هنار اجلمعة، تاسع عشر ربيع األول عن هذه السنة، أعين سنة أربع ومثانني 
  .وستمائة

االستبار، وحميت آية الليل بآية النهار، فأمر السلطان فحمل أهل املرقب  وكان يوماً مشهوداً، أخذ فيه الثأر من بيت
إىل مأمنهم، وملا ملكه، قرر أمره، ورحل عنه إىل الوطاة بالساحل، وأقام مبروج بالقرب من موضع يقال له برج 

  .القرفيص، مث سار السلطان ونزل حتت حصن األكراد، مث سار ونزل على حبرية محص، ويف حبرية قدس
  ذكر مولد موالنا السلطان األعظم

  مولد امللك الناصر

  :ناصر الدنيا والدين حممد، ابن السلطان امللك املنصور، سيف الدنيا والدين، قالوون الصاحلي

ويف هذه السنة، ولد موالنا السلطان األعظم املذكور، من زوجة السلطان، وهي بنت سكتاي بن قراجني بن 
رد إىل الديار املصرية هو وأخوه قرمشي، سنة مخس وسبعني وستمائة، صحبة بيجار وسكتاي املذكور، و. جنعان

الرومي يف الدولة الظاهرية، فتزوج السلطان امللك املنصور قالوون، ابنة سكتاي املذكور، يف سنة مثانني وستمائة، 
و نازل على حبرية محص، عند بعد موت أبيها املذكور، بوالية عمها قرمشي، ووردت البشائر مبولده إىل السلطان وه

  .عوده من فتح املرقب، فتضاعف سروره، وضربت البشائر فرحاً مبولده السعيد
  .وفيها عاد السلطان إىل الديار املصرية، وأعطى امللك املظفر عند رحيله عن محص الدستور، فعاد إىل محاة

مع نائب سلطنته حسام الدين طرنطلي  فيها أرسل السلطان عسكراً كثيفاً. مث دخلت سنة مخس ومثانينوستمائة
املنصوري، وأمره مبنازلة الكرك، فسار إليها وحاصرها وتسلمها باألمان، وأقام هبا نواب السلطان، وعاد وصحبته 

أصحاب الكرك، مجال الدين خضر، وبدر الدين سالمش، ولدا امللك الظاهر بيربس، فأحسن السلطان إليهما، ووىف 
لى ذلك مدة طويلة، مث بلغه عنهما ما كرهه، فاعتقلهما، فبقيا يف احلبس حىت تويف، فنقل خضر هلما بأمانه، وبقيا ع

  .وسالمش ولدا امللك الظاهر بيربس إىل القسطنطينية
وفيها خرج السلطان من الديار املصرية إىل غزة مث سار إىل الكرك، فوصل إليها يف شعبان، وقرر أمورها مث عاد إىل 

  .وأقام مدة، مث عاد إىل الديار املصريةجهة غابة أرسوف، 
  .وفيها تويف ركن الدين أباجي احلاجب



  .مث دخلت سنة ست ومثانني وستمائة
  ذكر فتوح صهيون

كان السلطان قد جهز عسكراً كثيفاً مح نائب سلطنته حسام الدين، طرنطاي، مبن معه من العساكر املصرية 
صب عليها اجملانيق، وضايقها باحلصار، فأجابه صاحبها األمري مشس والشامية، يف هذه السنة، إىل قلعة صهيون ون

الدين سنقر األشقر إىل تسليمها باألمان، وحلف له حسام الدين طرنطاي، وأكرم سنقر األشقر املذكور غاية 
  .اإلكرام

ركب طريقاً إليه مث سار حسام الدين طرنطاي إىل الالذقية، وكان هبا برج للفرنج حييط به البحر من مجيع جهاته، ف
يف البحر باحلجارة، وحاصر الربج املذكور وتسلمه باألمان وهدمه، مث بعد ذلك توجه إىل الديار املصرية، وصحبته 
سنقر األشقر، فلما وصال إىل قرب قلعة اجلبل، ركب السلطان امللك املنصور قالوون، والتقى مملوكه حسام الدين 

له باألمان، وبقي سنقر مكرماً حمترماً مع السلطان إىل أن تويف السلطان،  طرنطاي، وسنقر األشقر، وأكرمه، ووىف
  .وملك بعده ولده امللك األشرف، فكان من أمره ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل

وفيها نزل تدان منكو بن طغان بن باطو بن دوشي خان بن جنكزخان عن مملكة التتر بالبالد الشمالية، وأظهر 
إىل الصلحاء، وأشار إىل أن ميلكوا ابن أخيه تالبغا بن منكومتر بن طغان املذكور، فملك بعده  التزهد، واالنقطاع
  .تالبغا ابن املذكور

وفيها أرسل السلطان امللك املنصور عسكراً مع علم الدين سنجر املسروري، املعروف باخلياط، متويل القاهرة، إىل 
  .النوبة، فساروا إليها وغزوا وغنموا وعادوا

  .يها تويف بدر الدين تتليك األيدمريوف
مث دخلت سنة سبع ومثانني وستمائة فيها تويف امللك الصاحل عالء الدين علي ابن السلطان امللك املنصور سيف 
الدين قالوون، وهو الذي جعله ويل عهده وسلطنه يف حياته، فوجد عليه السلطان والده وجداً عظيماً، وكان 

  .مللك الصاحل املذكور، ولداً امسه موسى بن عليمرضه بالدوسنطريا، وخلف ا
  .مث دخلت سنة مثان ومثانينوستمائة

  ذكر فتوح طرابلس
أن السلطان امللك املنصور، خرج : وصورة ما جرى. يف هذه السنة، يف أول ربيع اآلخر، فتحت طرابلس الشام

لعساكر املصرية والشامية، ونازل مدينة بالعساكر املصرية يف احملرم من هذه السنة، وصار إىل الشام، مث سار با
طرابلس الشام، يوم اجلمعة مستهل ربيع األول من هذه السنة، وحييط البحر بغالب هذه املدينة، وليس عليها قتال 

  .يف الرب إال من جهة الشرق، وهو مقدار قليل

ها باحلصار، واشتد عليها القتال حىت وملا نازهلا السلطان، نصب عليها عدة كثرية من اجملانيق الكبار والصغار، والزم
فتحها، يوم الثالثاء رابع ربيع اآلخر من هذه السنة بالسيف، ودخلها العسكر عنوة، فهرب أهلها إىل امليناء، فنجى 

وحصار طرابلس هو . أقلهم يف املراكب، وقتل غالب رجاهلا، وسبيت ذراريهم، وغنم منهم املسلمون غنيمة عظيمة
، وكنت حاضراً فيه، مع والدي امللك األفضل، وابن عمي امللك املظفر صاحب محاة، وملا فرغ أيضاً مما شاهدته

املسلمون من قتل أهل طرابلس وهنبهم، أمر السلطان فهدمت، ودكت إىل األرض، وكان يف البحر قريباً من 
أخذت طرابلس، هرب إىل طرابلس جزيرة، وفيها كنيسة تسمى كنيسة سنطماس، وبينها وبني طرابلس امليناء، فلما 



اجلزيرة املذكورة وإىل الكنيسة اليت فيها عامل عظيم من الفرنج والنساء، فاقتحم العسكر اإلسالمي البحر، وعربوا 
خبيوهلم ساحة إىل اجلزيرة املذكورة، فقتلوا مجيع من فيها من الرجال، وغنموا ما هبا من النساء والصغار، وهذه 

النهب، عربت إليها يف مركب، فوجدهتا مألى من القتلى، حبيث ال يستطيع اإلنسان  اجلزيرة بعد فراغ الناس من
  .الوقوف فيها من ننت القتلى

وملا فرغ السلطان من فتح طرابلس وهدمها، عاد إىل الديار املصرية، وأعطى صاحب محاة الدستور، فعاد إىل بلده، 
ث ومخسمائة، يف حادي عشر ذي احلجة، فبقيت بأيديهم إىل وكان الفرنج قد استولوا على طرابلس يف سنة ثال

أوائل هذه السنة، أعين سنة مثان ومثانني وستمائة، فيكون مدة لبعثها مع الفرنج، حنو مائة سنة ومخس ومثانني سنة 
  .وشهور
ي مملكة مات قتالي خان بن طلو بن جنكز خان ملك التتر بالصني، وهو أعظم اخلانات، واحلاكم على كرس: وفيها

  .جنكزخان، وكان قد طالت مدته، وملا مات قتالي خان، جلس بعده ولده شهون
  .مث دخلت سنة تسع ومثانينوستمائة

  ذكر وفاة السلطان امللك املنصور قالوون

سيف الدنيا والدين قالوون الصاحلي يف هذه السنة، يف سادس ذي القعدة، تويف امللك املنصور املذكور، وصورة 
خرج من الديار املصرية بالعساكر املتوافرة، على عزم غزو عكا وفتحها، وبرز إىل مسجد التريز، فابتدأ  وفاته، أنه

مرضه يف العشر األخري من شوال، بعد نزوله بالدهليز، يف املكان املذكور، وأخذ مرضه يتزايد حىت تويف يوم 
د الثاين والعشرين من رجب، سنة مثان السبت، سادس ذي القعدة، بالدهليز، وكان جلوسه يف امللك يوم األح

وسبعني وستمائة، فيكون مدة ملكه حنو إحدى عشر سنة وثالثة أشهر وأياماً، وخلف ولدين، مها امللك األشرف 
صالح الدين خليل، والسلطان األعظم امللك الناصر ناصر الدنيا والدين حممد، وكان السلطان امللك املنصور املشار 

املرقب، وطرابلس : فتح الفتوحات اجلليلة، مثل. حليماً، قليل سفك الدماء، كثري العفو، شجاعاً إليه، ملكاً مهيباً
اليت مل جيسر أحد من امللوك مثل صالح الدين وغريه على التعرض إليهما، حلصانتهما، وكسر جيش التتر على 

ر ذكر فضائله رمحه اهللا تعاىل ورضي محص، وكانوا يف مجع عظيم، مل يطرق الشام قبله مثله، وال حيتمل هذا املختص
  .عنه

  ذكر سلطنة والده امللك األشرف
وملا تويف السلطان، وجلس يف امللك بعده، ولده امللك األشرف صالح الدين خليل ابن السلطان امللك املنصور 

ه، وملا استقر قالوون املذكور، وكان جلوسه يف سابع ذي القعدة من هذه السنة، صبيحة اليوم الذي تويف فيه والد
السلطان امللك األشرف يف اململكة، قبض على حسام الدين طرنطاي نائب السلطنة، يف يوم اجلمعة ثاين عشر ذي 

القعدة، فكان آخر العهد به، وفوض نيابة السلطنة إىل بدر الدين بيدرا، والوزارة إىل مشس الدين حممد بن 
  .السلعوس

  .مث دخلت سنة تسعني وستمائة
  عكاذكر فتوح 

يف هذه السنة، يف مجادى اآلخرة، فتحت عكا، وسبب ذلك، أن السلطان امللك األشرف، سار بالعساكر املصرية 
إىل عكا، وأرسل إىل العساكر الشامية، وأمرهم باحلضور، وأن حيضروا صحبتهم اجملانيق، فتوجه امللك املظفر 



حصن األكراد، وتسلمنا منه منجنيقاً عظيماً  صاحب محاة، وعمه امللك األفضل، وسائر عسكر محاة صحبته، إىل
يسمى املنصوري، محل مائة عجلة، ففرقت يف العسكر احلموي، وكان املسلم إيل منه عجلة واحدة، ألين كنت إذ 

ذاك أمري عشرة، وكان مسرينا بالعجل، يف أواخر فصل الشتاء، فاتفق وقوع األمطار والثلوج علينا بني حصن 
ينا من ذلك بسبب جر العجل، وضعف البقر وموهتا بسبب الربد، شدة عظيمة، وسرنا األكراد ودمشق، فقاس

وذلك مسري حنو مثانية أيام للخيل على العادة، وكذلك أمر . بسبب العجل من حصن األكراد إىل عكا شهراً
كر اإلسالمية عليها السلطان امللك األشرف جبر اجملانيق الكبار والصغار، ما مل جيتمع على غريها، وكان نزول العسا

يف أوائل مجادى األوىل من هذه السنة، واشتد عليها القتال، ومل يغلق الفرنج غالب أبواهبا، بل كانت مفتحة، وهم 
يقاتلون فيها، وكانت منزلة احلمويني برأس امليمنة، على عادهتم، فكنا على جانب البحر، والبحر عن مييننا إذا 

راكب مقبية باخلشب امللبس جلود اجلواميس، وكانوا يرموننا بالنشاب واجلروخ، واجهنا عكا، وكان حيضر إلينا م
وكان القتال من قدامنا من جهة املدينة، ومن جهة مييننا من البحر، وأحضروا بطسة فيها منجنيق يرمي علينا، وعلى 

رتفع املركب واحنط بسبب خيمنا من جهة البحر، فكنا منه يف شدة، حىت اتفق يف بعض الليايل هبوب رياح قوية، فا
  .املوج، وانكسر املنجنيق الذي فيه، حبيث أنه احنطم، ومل ينصب بعد ذلك

وخرج الفرنج يف أثناء مدة احلصار بالليل، وكبسوا العسكر، وهزموا اليزكية، واتصلوا إىل اخليام، وتعلقوا 
ثرت عليهم العساكر فوىل الفرنج باألطناب، ووقع منهم فارس يف جورة مستراح بعض األمراء فقتل هناك، وتكا

منهزمني إىل البلد، وقتل عسكر محاة عدة منهم، فلما أصبح الصباح، علق امللك املظفر صاحب محاة، عدة من 
رؤوس الفرنج يف رقاب خيلهم اليت كسبها العسكر منهم، وأحضر ذلك إىل السلطان امللك األشرف، واشتدت 

اىل هلم، يف يوم اجملمعة السابع عشر من مجادى اآلخرة بالسيف، وملا هجمها مضايقة العسكر لعكا حىت فتحها اهللا تع
املسلمون، هرب مجاعة من أهلها يف املراكب، وكان يف داخل البلد عدة أبرجة عاصية، مبنزلة قالع، دخلها عامل 

استنزل السلطان  عظيم من الفرنج وحتصنوا هبا، وقتل املسلمون وغنموا من عكا شيئاً يفوت احلصر من كثرته، مث
مجيع من عصى باألبرجة، ومل يتأخر منهم أحد، فأمر هبم فضربت أعناقهم عن آخرهم حول عكا، مث أمر مبدينة عكا 

أن الفرنج استولوا على عكا وأخذوها من صالح الدين، . فهدمت إىل األرض، ودكت دكاً، ومن عجائب االتفاق
بع ومثانني ومخسمائة، واستولوا على من هبا من املسلمني، مث ظهر يوم اجلمعة سابع عشر مجادى اآلخرة، سنة س

قتلوهم، فقدر اهللا عز وجل يف سابق علمه، أهنا تفتح يف هذه السنة يف يوم اجلمعة سابع عشر مجادى اآلخرة على يد 
  .ننيالسلطان امللك األشرف صالح الدين، فكان فتوحها مثل اليوم الذي ملكها الفرنج فيه، وكذلك لقب السلطا

  ذكر فتوح عدة حصون ومدن

ملا فتحت عكا، ألقى اهللا تعاىل الرعب يف قلوب الفرنج الذين بساحل الشام، فأخلوا صيدا وبريوت، وتسلمها 
الشجاعي يف أواخر رجب، وكذلك هرب أهل مدينة صور، فأرسل السلطان وتسلمها، مث تسلم عثليث يف مستهل 

واتفق هلذا . مجيع ذلك يف هذه السنة، أعين سنة تسعني وستمائة .شعبان، مث تسلم أنطرطرس يف خامس شعبان
السلطان من السعادة، ما مل يتفق لغريه، من فتح هذه البالد العظيمة، احلصينة، بغري قتال وال تعب، وأمر هبا فخربت 

ال يرام، وتطهر عن آخرها، وتكاملت هبذه الفتوحات، مجيع البالد الساحلية اإلسالمية، وكان أمراً ال يطمع فيه و
الشام والسواحل من الفرنج، بعد أن كانوا قد أشرفوا على أخذ الديار املصرية، وعلى ملك دمشق، وغريها من 
الشام، فلله احلمد واملنة على ذلك، وملا تكاملت هذه الفتوحات العظيمة، رحل السلطان امللك األشرف، ودخل 

  .خلها يف هذه السنةدمشق وأقام مدة، مث عاد إىل الديار املصرية ود



وفيها ملا كان السلطان حماصر لعكا، سعى علم الدين سنجر احلموي املعروف بأيب خرص، بني السلطان وبني حسام 
الدين نائب السطنة بدمشق، فخاف حسام الدين الجني، وقصد أن يهرب، وعلم به السلطان فقبض عليه، وعلى 

  .أيب خرص، وقيدمها وأرسلهما فحبسا
  .السلطان، علم الدين، سنجر الشجاعي نيابة السلطنة بالشام موضع حسام الدين الجنيوفيها وىل 

وفيها يف ربيع األول، مات أرغون ملك التتر بن أبغا بن هوالكو بن طلو بن جنكزخان، وكانت مدة مملكته حنو 
بندا، وكانا خبراسان، سبع سنني، وملا مات، ملك بعده أخوه كيختو بن أبغا، وخلف أرغون ولدين مها فازان، وخر
  .وملا توىل كيختو أفحش يف الفسق واللواط بأبناء املغل، فأبغضوه على ذلك وفسدت نياهتم فيه

وفيها قتل تالبغا بن منكومتر بن طغان بن باطو بن دوشي خان بن جنكزخان، وقد تقدم ذكر ملكه يف سنة ست 
بن منكومتر بن طغان أخو تالبغا املذكور، ورتب نغية إخوة ومثانني وستمائة، قتله نغية، وجلس بعده يف امللك طقطغا 

طقطغا معه، وهم برلك، وصراي بغا، وتدان، ويف أوائل هذه السنة، أعين سنة تسعني وستمائة، تكملت عمارة قلعة 
حلب، وكان قد شرع قراسنقر يف عمارهتا يف أيام السلطان امللك املنصور، فتمت يف أيام امللك األشرف، فكتب 

يها امسه، وكان قد خرهبا هوالكو ملا استوىل على حلب يف سنة مثان ومخسني، وستمائة، فكان لبثها على التخريب عل
  .حنو ثالث وثالثني سنة بالتقريب

  .مث دخلت سنة إحدى وتسعينوستمائة
  ذكر فتوح قلعة الروم

صرية والشامية، وسار امللك يف هذه السنة سار السلطان امللك األشرف من مصر إىل الشام، ومجع عساكره امل
املظفر حممود، وعمه امللك األفضل، إىل خدمته، والتقياه بدمشق، وسارا يف خدمته وسبقاه إىل محاة، فاهتم امللك 
املظفر صاحب محاة يف أمر الضيافة واإلقامة والتقدمة، ووصل السلطان إىل محاة وضرب دهليزه يف مشاليها، عند 

املظفر مساطاً عظيماً بامليدان، ونصب خيماً تليق بنزول السلطان، فنزل السلطان امللك  ساقية سلمية، ومد له امللك
األشرف بامليدان،وبسط بني يدي فرسه عدة كثرية من الشقق الفاخرة، مث دخل السلطان إىل دار امللك املظفر 

دخل احلمام، وخرج وجلس على حبماة، فبسط امللك املظفر بني يدي فرسه بسطاً ثانياً، وقعد السلطان بالدار، مث 
جانب العاصي، مث راح إىل الطيارة اليت على سور باب النقفي، املعروفة بالطيارة احلمراء، فقعد فيها، مث توجه من 

محاة، وصاحب محاة وعمه يف خدمته إىل املشهد، مث إىل احلمام والزرقا، بالربية، فصاد شيئاً كثرياً من الغزالن ومحري 
عساكر فسارت على السكة إىل حلب، مث وصل السلطان إىل حلب وتوجه منها إىل قلعة الروم، الوحش، وأما ال

ونازهلا يف العشر األول من مجادى اآلخرة من هذه السنة، وهي حصن على جانب الفرات يف غاية احلصانة، ونصب 
احلمويني، على رأس اجلبل املطل عليه اجملانيق، وهذا احلصار أيضاً من مجلة احلصارات اليت شاهدهتا، وكانت منزلة 

على القلعة من شرقها، كنا نشاهد أحوال أهلها يف مشيهم وسعيهم يف القتال وغري ذلك، واشتدت مضايقتها، ودام 
حصارها، وفتحت بالسيف يف يوم السبت حادي عشر رجب، من هذه السنة، وقتل أهلها وهنب ذراريهم، 

ا يف القلة، وكذلك اجتمع هبا من هرب من القلعة، وكان منجنيق احلمويني واعتصم كينا غيلو خليفة األرمن املقيم هب
على رأس جبل املطل على القلة، فتقدم مرسوم السلطان إىل صاحب محاة، أن يرمي عليهم باملنجنيق، فلما وترناه 

فأجابوا إىل  لنرمي عليهم، طلبوا األمان من السلطان، فلم يؤمنهم إال على أرواحهم خاصة، وأن يكونوا أسرى،
ذلك، وأخذ كينا غيلوس، ومجيع من كان بقلة القلعة، أسرى عن آخرهم، ورتب السلطان علم الدين سنجر 

الشجاعي لتحصني القلعة، وإصالح ما خرب منها، وجرد معه لذلك مجاعة من العسكر، وأقام الشجاعي وعمرها 



اة، وقام امللك املظفر بوظائف خدمته، مث توجه وحضنها إىل الغاية القصوى، ورجع السلطان إىل حلب، مث إىل مح
السلطان إىل دمشق، وأعطى امللك املظفر الدستور، فأقام ببلده، وسار السلطان إىل دمشق، وصام هبا رمضان وعيد 

  .هبا، مث سار إىل الديار املصرية
  ذكر غري ذلك من احلوادث

مشق، ملا وصل السلطان إىل دمشق عائداً من قلعة فيها هرب حسام الدين الجني، الذي كان نائباً بالشام، من د
الروم، وكان حسام الدين املذكور، قد اعتقله السلطان وهو نازل على حصار عكا، مث أفرج عنه يف أوائل هذه 

السنة، أعين سنة إحدى وتسعني، وسار مع السلطان إىل قلعة الروم، وعاد معه إىل دمشق، فلما وصل إليها، 
وهرب منه إىل جهة الغرب، فقبضوه وأحضروه إىل السلطان، فبعث به إىل قلعة اجلبل بديار  استوحش من السلطان

  .مصر، فحبس هبا
  .وفيها استناب السلطان بدمشق، عز الدين أيبك احلموي، وعزل علم الدين سنجر الشجاعي
نة حبلب، واستصحبه وفيها عند عود السلطان إىل حلب من قلعة الروم، عزل قراسنقر املنصوري عن نيابة السلط

معه، ووىل موضعه على حلب، سيف الدين بلبان، املعروف بالطباخي، وكان املذكور نائباً بالفتوحات، وكان مقامه 
حبصن األكراد، فعزله وواله موضع قراسنقر يف نيابة السلطنة حبلب، ووىل الفتوحات واحلصون طغريل اإليغاين، 

  .وضعه عز الدين أيبك اخلزندار املنصوريموضع الطباخي، مث عزله بعد مدة ووىل م
وفيها بعد وصول السلطان إىل مصر، قبض على مشس الدين سنقر األشقر، وجرمك، وكان قد قبض على طقصو، 

  .بدمشق، وكان آخر العهد هبم
  .مث دخلت سنة اثنتني وتسعني وستمائة

  ذكر إحضار صاحب محاة الربيد إىل مصر

  سريمها من مصر مع السلطان امللك األشرف إىلوعمه علي، الربيد إىل مصر مث م

  :الشام، والقبض على أوالد عيسى
ويف هذه السنة يف مجادى األوىل، أرسل السلطان امللك األشرف، وأحضر امللك املظفر حممود صاحب محاة، وعمه 

لبهما على الربيد، امللك األفضل علي، على الربيد إىل الديار املصرية، فتوجها من محاة وعندمها اخلوف، بسبب ط
ووصال إىل قلعة اجلبل يف اليوم الثامن من خروجهما من محاة، فحال وصوهلما، مشلتهما صدقات السلطان، وأمر 

  .هبما فأدخال احلمام بقلعة اجلبل،، وأنعم عليهما مبلبوس يليق هبما، وأقاما يف اخلدمة أياماً
اكر على الطريق إىل دمشق، وأركب صاحب محاة مث خرج السلطان على اهلجن إىل جهة الكرك، وسارت العس

وعمه اهلجن صحجته، ألهنما حضرا إىل مصر على الربيد، ومل يكن معهما خيل وال غلمان، فرسم السلطان هلما ما 
يليق هبما من اهلجن والغلمان، ورتب هلما املأكول واملشروب وما حيتاجان إليه، وسارا يف خدمته إىل الكرك، 

  .ما إىل بركة زيزا، فقدماها، وقبلها السلطان، وأنعم عليهما، وسار السلطان ودخل دمشقوالقتهما تقادمه
مث سار السلطان من دمشق على الربية متصيداً، ووصل إىل الفرقلس، وهو جفار يف طرف بلد محص من الشرق، 

موسى بن مهنا،  ونزل عليه وحضر إىل اخلدمة هناك مهنا بن عيسى أمري العرب، وأخواه حممد، وفضل، وولده
فقبض السلطان على اجلميع وأرسلهم إىل مصر، فحبسوا يف قلعة اجلبل، ووصل السلطان إىل القصب، وأعطى 



صاحب محاة الدستور، فحضر إىل بلده، وأما عمه امللك األفضل، فإنه كان قد حصل له تشويش، ملا كان السلطان 
والدي امللك األفضل املذكور تقدمة ثانية معي إىل  حبنيجل وما حواليها، فأعطاه السلطان الدستور، وأرسل

السلطان، ومل يقدر والدي على احلضور بسبب مرضه، فأحضرت التقدمة إىل السلطان امللك األشرف، وهو نازل 
  .على القصب، فقبلها وارحتل وعاد إىل مصر، فوصل إليها يف رجب من هذه السنة

  ذكر مسري العساكر إىل حلب
د وصول السلطان إىل مصر، كان قد أخر بعض العسكر املصري على محص، فتقدم إليهم وإىل وىف هذه السنة بع

صاحب محاة وعمه امللك األفضل باملسري إىل حلب، واملقام هبا، ملا يف ذلك من إرهاب العدو، فسارت العساكر 
م اجلمعة اخلامس والعشرين إليها، وخرج امللك املظفر حممود صاحب محاة، وعمه امللك األفضل، معهم، من محاة، يو

من شعبان هذه السنة، ودخلوا حلب يوم الثالثاء التاسع من سلخ شعبان إىل أوائل ذي القعدة، دخل تشرين، وآن 
  .وقت الصيد، وصل مرسوم

  ذكر مسري امللك األفضل إىل دمشق ووفاته هبا
بن امللك املظفر حممود ابن امللك املنصور ويف هذه السنة يف ذي القعدة، سار والدي امللك األفضل، نور الدين علي ا

حممد ابن امللك املظفر تقي الدين عمر ابن شاهنشاه بن أيوب، من حلب إىل دمشق، وتويف هبا يف أوائل ذي احلجة 
  .من هذه السنة، أعين سنة اثنتني وتسعني وستمائة، وكان مولده يف أواخر سنة مخس وثالثني وستمائة

فضل إىل دمشق، أنه ملا كان هو وامللك املظفر يف صحبة السلطان، ملا سار من مصر إىل وكان سبب مسري امللك األ
الكرك يف أوائل هذه السنة، حسبما ذكرناه، صار السلطان ينفرد للصيد بفهوده، وال يستصحب معه إال بعض من 

أعجب السلطان حديث خيتاره من اخلاصكية، ووالدي امللك األفضل املذكور خاصة، دون ابن أخيه صاحب محاة، و
يا عالء : امللك األفضل املذكور، وخربته بأمر الفهود والصيد، فقال السلطان يف تلك األيام للملك األفضل املذكور

الدين، ما حتضر إىل ديار مصر يف أيام الصيد، لتكون معي يف صيودي، فقد حصل األنس بك، فقبل امللك األفضل 
لك، فلما سار امللك املظفر حممود صاحب محاة، وعمه امللك األفضل إىل األرض، ودعى للسلطان على تأهيله لذ

حلب، وأقاما هبا، من سلخ شعبان إىل أوائل ذي القعدة، ودخل تشرين، وآن وقت الصيد، وصل مرسوم السلطان 
ي القعدة، إىل والدي امللك األفضل يطلبه إىل األبواب الشريفة بالديار املصرية، فسار امللك األفضل من حلب يف ذ

ومل يستصحب أحداً من أوالده معه، وكنا ثالثة جمردين مع ابن عمنا امللك املظفر صاحب محاة، وتوجه والدنا 
مبفرده، فمرض يف أثناء الطريق، ووصل إىل دمشق وقد اشتد به املرض، وفصد، فضعفت قوته، واشتد املرض به 

حبلب، فعملنا عزاه، واشتمل امللك املظفر علينا، وأحسن  حىت تويف، ونقل إىل محاة ودفن هبا، ووصلنا اخلرب وحنن
  .إلينا

  ذكر غري ذلك من احلوادث

. يف هذه السنة أفرج السلطان امللك األشرف، عن بدر الدين البيسري، وكان له يف االعتقال حنو ثالث عشرة سنة
عطيت العساكر الدستور، فعدنا إىل وفيها أ. وفيها أفرج عن حسام الدين الجني املنصوري، الذي كان نائباً بالشام
  .محاة، وأعطاين امللك املظفر ابن عمي إمرة طبلخاناه، وأربعني فارساً

  .مث دخلت سنة ثالث وتسعني وستمائة
  ذكر مقتل السلطان امللك األشرف



صور سيف ويف هذه السنة، يف أوائل احملرم، قتل السلطان امللك األشرف صالح الدين خليل ابن السلطان امللك املن
أنه سار من قلعة اجلبل إىل الصيد، ووصل إىل تروجة ونصب الدهليز عليها، : الدنيا والدين قالوون، وسبب ذلك

بيدرا نائب السلطنة، والجني الذي كان عزله : وركب يف نفر يسري من خواصه للصيد، فقصده مماليك والده، وهم
خرى، وقراسنقر الذي عزله عن نيابة السلطنة حبلب، وانضم السلطان عن نيابة السلطنة بدمشق، واعتقله مرة بعد أ

إليهم هبادر، رأس النوبة، ومجاعة من األمراء، وملا قاربوا السلطان، أرسل إليهم أمرياً يقال له كرت، أمري أخور، 
م ليكشف خربهم، فحال وصوله إليهم أمسكوه ومل ميكنوه من العود إىل السلطان، وقاربوا السلطان، وكان بينه

خماضة، فخاضوها ووصلوا إليه، فأول من ضربه بالسيف بيدرا، مث الجني، حىت فارق، وتركوه مرمياً على األرض، 
فحمله أيدمر الفخري وايل تروجة إىل القاص، فدفن يف تربته، رمحه اهللا تعاىل، وال جرم، إن اهللا تعاىل انتقم من قاتليه 

  .املذكورين معجالً ومؤجالً، على ما سنذكره
  كر مقتل بيدراذ

وملا قتل السلطان على ما ذكرناه، اتفق اجلماعة الذين قتلوه على سلطنة بيدرا، وتلقب بامللك القاهر، وسار حنو 
قلعة اجلبل ليملكها، واجتمعت مماليك السلطان امللك األشرف وانضموا إىل زين الدين كتبغا املنصوري، وساروا يف 

رانة يف خامس عشر احملرم من هذه السنة، واقتتلوا، واهنزم بيدرا وأصحابه إثر بيدرا ومن معه، فلحقوهم على الط
وتفرقوا يف األقطار، وتبعوا بيدرا وقتلوه، ورفعوا رأسه على رمح، واستتر الجني، وقرا سنقر، ومل يطلع هلما على 

  .خرب
  ذكر سلطنة موالنا السلطان األعظم امللك الناصر

مللك األشرف، مث قتل بيدرا، ووصول زين الدين كتبغا واملماليك والسلطانية وملا جرى ما جرى من قتل السلطان ا
إىل قلعة اجلبل، وهبا علم الدين سنجر الشجاعي نائباً، اتفقوا على سلطنة موالنا السلطان األعظم امللك الناصر ولد 

احملرم من هذه السنة،  موالنا السلطان امللك املنصور، فأجلسوه على سرير السلطنة يف باقي العشر األوسط من
وتقرر أن يكون األمري زين الدين كتبغا املنصوري نائب السلطنة، وعلم الدين سنجر الشجاعي وزيراً، وركن الدين 

بيربس الربجي اجلاشنكري أستاذ الدار، وتتبعوا األمراء الذين اتفقوا مع بيدرا على ذلك، فظفروا أوالً ببهادر رأس 
اجب، فضربت رقاهبما، وأحرقت جثثهما، مث ظفروا بطرنطاي الساقي، والناق ونغية، النوبة، وأقوش املوصلي احل

وأروس السلحدارية، وحممد خواجا، والطنبغا اجلمدار، وأقسنقر احلسامي، فاعتقلوا خبزانة البنود أياماً، مث قطعت 
ا كسبوا، مث وقع قجقار أيديهم وأرجلهم، وصلبوا على اجلمال، وطيف هبم، وأيديهم معلقة يف أعناقهم جزاء مب

  .الساقي فشنق
  ذكر القبض على الوزير ابن السلعوس وقتله

ويف هذه السنة اتفق زين الدين كتبغا والشجاعي، على القبض على مشس الدين حممد بن السلعوس وزير السلطان 
س املذكور، قد بلغ امللك األشرف، فقبضا عليه، وتواله الشجاعي فعاقبه واستصفى ماله وقتله، وكان ابن السلعو

عند السلطان منزلة عظيمة، ومتكن يف الدولة، وصارت األمور كلها معذوقة به، وكان البن السلعوس املذكور 
أقارب وأهل بدمشق، فلما صار يف هذه املنزلة، أرسل وأحضر أقاربه من دمشق إىل عنده بالديار املصرية، فحضروا 

  :، وكتب إىل ابن السلعوسإال شخصاً منهم، فإنه استمر مقيماً بدمشق
  بأنك قد وطئت على األفاعي... تنبه يا وزير األرض واعلم 



  أخاف عليك من هنش الشجاعي... وكن باهللا معتصماً فإين 
  ذكر قتل الشجاعي

ويف صفر من هذه السنة، حصلت الوحشة بني األمري زين الدين كتبغا نائب السلطنة، وبني علم الدين سنجر 
وصار مع كل منهما مجاعة من األمراء، وملا جرى ذلك، نزل كتبغا ومن معه من القلعة، واستمر  الشجاعي الوزير،

  .الشجاعي وأصحابه هبا، وحصره كتبغا، وغلب عليه، وقتل الشجاعي املذكور وقطع رأسه، وطيف به يف البلد
شهما، األمري زين الدين وفيها ظهر حسام الدين الجني، ومشس الدين قراسنقر من االستتار، وأخذ هلما خوشدا

  .كتبغا، األمان من السلطان، وقرر هلما اإلقطاعات اجلليلة، وأعز جانبهما
  .مث دخلت سنة أربع وتسعني وستمائة

  ذكر استيالء زين الدين كتبغا على اململكة
لكة، ولقب نفسه يف هذه السنة يف يوم األربعاء تاسع احملرم، جلس األمري زين الدين كتبغا املنصوري على سرير املم

امللك العادل زين الدين كتبغا، واستحلف الناس على ذلك، وخطب له مبصر والشام، ونقشت السكة بامسه، وجعل 
موالنا السلطان امللك الناصر يف قاعة بقلعة اجلبل، وحجب عنه الناس، وملا متلك زين الدين كتبغا املذكور، جعل 

ي كان مستتراً بسبب قتل السلطان امللك األشرف، على ما تقدم ذكره، نائبه يف السلطنة، حسام الدين الجني، الذ
  .واستقر احلال على ذلك

  ذكر قتل كيختو ملك التتر وملك بيدو
أنه ملا أفحش : وسبب ذلك. يف هذه السنة، يف ربيع اآلخر، قتل كيختو بن أبغا بن هوالكو بن طلو بن جنكزخان

شكوا ذلك إىل ابن عمه بيدو بن طرغية بن هوالكو، فاتفق معهم على قتل كيختو املذكور بالفسق يف أبناء املغل، و
كيختو املذكور، وقصدوا كبسه وقتله، فعلم كيختو وهرب، فتبعوه وحلقوه بسالسالر، من أعمال موغان، وقتلوه 

على سرير  هبا، يف الشهر املذكور، وملا قتل كيختو، ملك بعده ابن عمه بيدو بن طرغية بن هوالكو املذكور، وجلس
وكان قازان خبراسان، فلما بلغه ملك بيدو، مجع من أطاعه من املغل وأهل . امللك يف مجادى األوىل من هذه السنة

تلك البالد، وسار إىل قتال بيدو، وملا بلغ بيدو مسري قازان إليه، مجع وسار إىل جهة قازان، وكان مع قازان أتابكه 
قازان، فلما تقارب اجلمعان، علم قازان أنه ال طاقة له ببيدو، فراسله نريوز، وهو الذي مجع الناس على طاعة 

واصطلحا، وعاد قازان إىل خراسان، وأمر بيدو أن يقيم نريوز عنده، خوفاً من أن جيمع العسكر على قازان مره 
وإفسادهم على  ثانية، فرجع قازان إىل خراسان، وأقام نريوز عند بيدو، وأخذ نريوز يف استمالة املغل إىل قازان،

  .بيدو يف الباطن

  ذكر مقتل بيدو ومتلك قازان

وملا استوثق نريوز من املغل يف الباطن، كتب إىل قازان خبراسان وأمره باحلركة، فتحرك قازان، وبلغ بيدو ذلك، 
بيدو  أرسلين إىل قازان ألفرق مجعه، وأرسله إليك مربوطاً، فاستحلف: فتحدث مع نريوز يف ذلك فقال نريوز لبيدو

نريوز على ذلك وأرسله، فسار نريوز إىل قازان وأعلمه مبن معه من املغل، وعمد نريوز إىل قدر، فوضعها يف جولق 
وفيت بيميين، حيث ربطت قازان وبعثته إليك، وقازان اسم القدر بالتتري، : وربطه، وأرسل بذلك إىل بيدو وقال

ن، والتقى اجلمعان بنواحي مهذان، فخامر أصحاب بيدو عليه فلما بلغ بيدو دلك، مجع عساكره وسار إىل جهة قازا
وصاروا مع قازان، فوىل بيدو هارباً، وتبعه عسكر قازان فأدركوه عن قريب بنواحي مهذان، وقتلوه يف ذي احلجة 



ن طلو من هذه السنة، فكانت مدة مملكة بيدو حنو مثانية أشهر، وملا قتل استقر قازان بن أرغون بن أبغا بن هوالكو ب
بن جنكزخان يف اململكة، يف ذي احلجة من هذه السنة، أعين سنة أربع وتسعني وستمائة، بعد مقتل بيدو، وملا استقر 

  .قازان يف اململكة، جعل نريوز نائب مملكته، ورتب أخاه خربندا بن أرغون خبراسان
  ذكر أخبار ملوك اليمن ووفاة صاحبها
ك املظفر مشس الدين يوسف ابن امللك املنصور عمر بن علي بن رسول، ويف هذه السنة، تويف صاحب اليمن املل

بقلعة تعز، وقد تقدم ذكر ملكه اليمن بعد قتل أبيه يف سنة مثان وأربعني وستمائة، فكانت مدة ملكه حنو سبع 
 وأربعني سنة، وخلف عدة من األوالد الذكور، فملك بعده ولده األكرب، امللك األشرف عمر بن يرسف، وكان
أخو عمر املذكور، امللك املؤيد داود، بالشحر، عند موت والده، ألن أباه كان قد أعطى داود املذكور الشحر، 

وأبعده إليها، فلما مات والده وملك آخره امللك األشرف، حترك امللك املؤيد داود املذكور وسار إىل عدن واستوىل 
امللك املؤيد داود املذكور، فانتصروا عليه وأخذوه أسرياً عليها، فأرسل أخوه امللك األشرف عسكراً واقتتلوا مع 

وأحضروه إىل امللك األشرف، فقيده واعتقله، وكان عمر امللك األشرف ملا متلك حنو سبعني سنة، وأقام يف امللك 
من عشرين شهراً، وتويف وامللك املؤيد داود يف االعتقال مقيداً، فاتفق كرباء الدولة يف ذلك الوقت، وأخرجوه 

احلبس، وملكوا امللك املؤيد داود بن يوسف املذكور، واستمر مالكاً لليمن إىل يومنا هذا، وهو سنة مثان عشرة 
  .وسبعمائة

يف هذه السنة أرسل امللك العادل زين الدين كتبغا، وقبض على خشداشه عز الدين : ذكر غري ذلك من احلوادث
  .ام، مث أفرج عنه واستناب موضعه عز الدين أيبك املوصليأيبك اخلزندار، وعزله عن احلصون والسواحل بالش

  .وفيها قصر النيل تقصرياً عظيماً، وتبعه غالء، وأعقبه وباء وفناء عظيم
وفيها يف أوائل هذه السنة، ملا جلس يف السلطنة زين الدين كتبغا، أفرج عن مهنا بن عيسى وإخوته، وأعادهم إىل 

  .منزلتهم
يف هذه السنة قدم من التتر حنو عشرة آالف إنسان وافد ين إىل اإلسالم، . وستمائةمث دخلت سنة مخس وتسعني 

خوفاً من قازان، وكان مقدمهم يقال له طرغيه، من أكرب أمراء املغل، كان مزوجاً ببنت منكومتر بن هوالكو، الذي 
أن مقدمهم طرغية، هو انكسر جيشه على محص، ويقال هلذه الطائفة الوافدين العويراتية، وكان سبب قدومهم 

الذي اتفق مع بيدو على قتل كيختو بن أبغا، فلما ملك قازان، قصد اإلمساك على طرغيه وقتله، أخذا بثأر عمه 
كيختو، فهرب طرغيه ومجاعته املذكورون بسبب ذلك، وملا قدموا إىل اإلسالم، أرسل امللك العادل كتبغا أمرياً 

يب قاقون، وأدر عليهم األرزاق، وأحضر كرباءهم عنده إىل الديار املصرية، ملقاهلم، وأكرمهم وأنزهلم بالساحل قر
  .وأعطاهم اإلقطاعات اجلليلة، وواصلهم باخللع، وقدمهم على غريهم

وفيها يف شوال، خرج امللك العادل كتبغا من الديار املصرية وسار إىل الشام، ووصل إىل دمشق، وحضر إليه 
محاة، محاة مث سار امللك العادل من دمشق إىل جهة محص، وسار على الربية  بدمشق امللك املظفر حممود صاحب

متصيداً، ووصل إىل محص، وقدم إىل جوسية، وهي قرية على درب بعلبك من محص، وكانت خراباً ، فاشتراها 
العادل  وعمرها، فوصل إليها ورآها، مث عاد إىل، دمشق وأعطى صاحب محاة الدستور، فعاد إىل بلده، وملا استقر

بدمشق، عزل عز الدين أيبك احلموي عن نيابة السلطنة بالشام، ووىل موضعه، سيف الدين غرلو مملوك امللك 
  .العادل كتبغا املذكور، وخرجت هذه السنة وامللك العادل بدمشق



  .مث دخلت سنة ست وتسعني وستمائة
  ذكر مسري العادل كتبغا من دمشق

  :وخلعه واستيالء الجني على السلطنة

ملا دخلت هذه السنة، سار العادل كتبغا املنصور يف أوائل احملرم من دمشق بالعساكر متوجهاً إىل مصر، فلما وصل 
إىل هنر العوجا واستقر بدهليزه، وتفرقت مماليكه وغريهم إىل خيامهم، ركب حسام الدين الجني املنصوري، نائب 

ىل الجني املذكور، بدر الدين البيسري، وقراسنقر املنصوري، امللك العادل كتبغا املذكور، بسنجق ونقاره، وانضم إ
وسيف الدين قبجاق املنصوري واحلاج هبادر الظاهري، وغريهم من األمراء املتفقني مع حسام الدين الجني، 

وقصدوا امللك العادل وبغتوه عند الظهر يف دهليزه باملنزلة املذكورة، فلم يلحق أن جيمع أصحابه، ركب يف نفر 
يل، فحمل عليه نائبه الجني املذكور، وقتل بكتوت األزرق، وبتخاص، وكانا أكرب مماليك العادل، فوىل العادل قل

كتبغا املذكور هارباً راجعاً إىل دمشق، ألنه فيها مملوكه غرلو، ووصل إىل دمشق، فركب مملوكه غرلو والتقاه، دخل 
جني، فلم يوافقه عسكر دمشق، وأرسل إىل حسام الدين إىل قلعة دمشق، واهتم يف مجع العسكر والتأهب لقتال ال

الجني يطلب منه األمان وموضعاً يأوي إليه، فأعطاه صرخد، فسار العادل كتبغا املذكور إليها واستقر فيها إىل أن 
  .كان منه ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل

زل بدهليزه على هنر العوجا، واجتمع معه وأما حسام الدين الجني، فإنه ملا هزم العادل كتبغا على ما ذكرناه، ن
أن ال ينفرد عنهم برأي، وال يسلط مماليكه : األمراء الذين وافقوه على ذلك، وشرطوا عليه شروطاً فالتزمها، منها

عليهم كما فعل هبم كتبغا، فأجاهبم الجني إىل ذلك وحلف هلم عليه، فعند ذلك حلفوا له وبايعوه بالسلطنة، ولقب 
نصور حسام الدين الجني املنصوري، وذلك يف شهر احملرم من هذه السنة، أعين سنة ست وتسعني بامللك امل

وملا استقر مبصر، أعطى للعادل . وستمائة، مث رحل بالعساكر إىل الديار املصرية، ووصل إليها واستقر بقلعة اجلبل
  .طنة بالشامكتبغا صرخد، وأرسل إىل دمشق سيف الدين قبجق املنصوري، وجعله نائب السل

  ذكر غري ذلك من احلوادث
ويف هذه السنة أرسل حسام الدين الجني، امللقب بامللك املنصور، موالنا السلطان امللك الناصر، من القاعة اليت 

  .كان فيها بقلعة اجلبل، إىل الكرك، وسار معه سالر، فأوصله إليها، مث عاد سالر إىل حسام الدين الجني
صور الجني عن بيربس اجلاشنكري، وعن عدة أمراء كان العادل كتبغا قد قبض عليهم وسجنهم وفيها أفرج امللك املن

وفيها أعطى املنصور الجني املذكور مجاعة من مماليكه إمرة طبلخاناه، مثل منكومتر، وأيد غدي . يف أيام سلطنته
  .شقري، وهبادر املعزي وغريهم

  .مث دخلت سنة سبع وتسعني وستمائة
  عساكر إىل حلبذكر جتريد ال

  :ودخوهلم إىل بالد سيس وعودهم إىل حلب، مث دخلوهلم ثانياً، وما فتحوه
يف هذه السنة جرد حسام الدين الجني، امللقب بامللك املنصور، جيشاً كثيفاً من الديار املصرية مع بدر الدين بكناش 

لدين كريته، ومع حسام الدين الفخري، املعروف بأمري سالح، ومع علم الدين سنجر الدواداري، ومع مشس ا
فساروا إىل الشام، ورسم الجني املذكور مبسري عساكر الشام، فسار . الجني الرومي، املعروف باحلسام، أستاذ دار

البكي الظاهري نائب السلطنة بصفد، مث بعد مدة سار سيف الدين قبجق نائب للسلطنة بالشام، وأقام قبجق ببعض 



إىل حلب، وسار امللك املظفر حممود صاحب محاة بعسكره، ووصل املذكورون  العسكر حبمص، وسارت العساكر
إىل حلب يوم االثنني الثالث والعشرين من مجادى اآلخرة، وسابع نيسان، مث ساروا إىل بالد سيس، فعرب صاحب 

ب محاة، والدواداري، ومن معهما من العساكر، من دربندمري، وعرب باقي العساكر من جهة بغراس، من با
إسكندرونة، واجتمعوا على هنر جيحان، وشنوا الغارات على بالد سيس يف العشر األوسط من رجب، وكسبوا 

وغنموا، وعادوا فخرجوا من دربند بغراس إىل مرج أنطاكية، يف احلادي والعشرين من رجب من هذه السنة، 
ل إىل قصطون، فورد مرسوم الجني بعود وسار صاحب محاة امللك املظفر إىل جهة محاة حىت وص. املوافق لرابع أيار

  .العساكر، واجتماعهم حبلب، ودخلوهم إىل بالد سيس ثانياً

وهذه الغزوة من الغزوات اليت حضرهتا وشاهدهتا من أوهلا إىل آخرها، فعدنا إىل حلب ووصلنا إليها يف يوم األحد 
بالد سيس، ودخلنا من باب إسكندرونة، الثامن والعشرين من رجب، وأقمنا، مث رحلنا من حلب ثالث رمضان إىل 

نزلنا على محوص يوم اجلمعة تاسع رمضان من هذه السنة، املوافق للعشرين من حزيران، وأقام محوص، بدر الدين 
بكناش أمري سالح، وامللك املظفر صاحب محاة، ومن انضم إليهما من عسكر دمشق، مثل ركن الدين بيربس 

فيه من عسكر دمشق، وحاصرنا محوص وضايقناها، وأما باقي العسكر فإهنم نزلوا العجمي، املعروف باجلالق، ومضا
أسفل من محوص، يف الوطاة، واستمر احلال على ذلك، وقل املاء يف محوص واشتد هبم العطش، وكان قد اجتمع 

العطش، وملا فيها من األرمن عامل عظيم ليعتصموا هبا، وكذلك اجتمع فيها من الدواب شيء كثري، فهلك غالبهم ب
اشتد هبم احلال وهلكت النساء واألطفال، أخرج أهل محوص يف اخلامس والعشرين من رمضان، وهو سابع عشر 

يوماً من نزولنا عليها، من نسائهم حنو ألف ومائتني من النساء والصبيان، فتقامسهم العسكر وغنموهم، فكان قسمي 
يف العشر األوسط من شهر متوز، ضباب قوي، ومطر، وحصل  جاريتني ومملوكاً، وأصابنا وحنن نازلون على محوص

للملك املظفر وهو نازل على محوص قليل مرض، ومل يكن صحبته طبيبه، فاقتصر على ما كنت أصفه له وأعاجله به، 
فشفاه اهللا تعاىل وعاد إىل العافية، وأنعم علي وأحسن إيل على جاري عادته، وكانت خيمته املنصوبة على محوص، 

ة ظاهرها أمحر، قد عملها من أكسية مغربية، وداخلهما منقوش باخلام الرفيع املصبغ، وكانت األمراء الذين مل خيم
ينازلوا محوص، وهم مقيمون يف الوطاة، إذا عرض هلم ما يقتضى املشاورة، يطلعون إىل اجلبل وجيتمعون يف خيمة 

استمر احلال على ذلك إىل أن فتح محوص وغريها على ما امللك املظفر، وبني يديه يتشاورون على ما فيه املصلحة، و
  .سنذكره

  ذكر فتح محوص وغريها من قالع بالد األرمن

وملا كان فتوح ذلك متوقفاً على ملك دندين بن ليفون، احتجنا نذكر كيفية ملكه بالد األرمن، وتسليمه البالد إىل 
سر ليفون بن هيتوم، ملا دخلت العسكر صحبة امللك إنه تقدم يف سنة أربع وستني وستمائة أ: املسلمني، فنقول

املنصور صاحب محاة، يف أيام امللك الظاهر بيربس البندقداري الصاحلي، وتقدم كيفية خالص ليفون، وما افتداه أبوه 
هيتوم به حىت عاد إىل أبيه صاحب سيس، مث إن ليفون املذكور ملك بعد موت أبيه هيتوم، وبقي يف امللك مدة، مث 

  .ت ليفون املذكور، وخلف عدة من األوالد الذكور، أكربهم هيتوم، مث تروس، مث سنباط، مث دندين، مث أوشنيما
فلما مات ليفون، ملك بعده ابنه األكرب هيتوم بن ليفون بن هيتوم، وبقي يف امللك مدة، فجمع أخوه سنباط مجاعة 

هيتوم الواحدة وسلمت له األخرى، واستمر يف  ووثب على أخيه هيتوم املذكور، وقبض عليه ومسله، فعميت عني
وكذلك قبض سنباط املذكور على أخيه تروس مث قتله، وخلف تروس املذكور ولداً صغرياً، واستقر سنباط . احلبس



املذكور يف امللك، واتفق دخول العساكر إىل بالد سيس ومنازلة محوص يف أيام مملكة سنباط، فضاقت على األرمن 
ت، وهلكوا من كثرة ما قتل وغنم منهم املسلمون، فنسبوا ذلك إىل سوء تدبري سنباط وعدم مصانعته البالد مبا رحب

للمسلمني، فكرهوه واتفقوا على إقامة أخيه دندين بن ليفون يف اململكة، والقبض على سنباط، واجتمع األرمن على 
  .ل له كسيندين أيضاًدندين، فأحس سنباط بذلك فهرب إىل جهة قسطنطينية، ومتلك دندين، ويقا

فلما متلك دندين املذكور، أرسل إىل العساكر املقيمة يف بالد سيس على محوص وعلى غريها، وبذل هلم الطاعة 
واإلجابة إىل ما يرسم به سلطان اإلسالم، وأنه نائب السلطان هبذه البالد، فطلب منه العسكر أن يكون هنر جيحان 

لم كل ما هو جنويب هنر جيحان من احلصون والبالد، فأجاب دندين املذكور، حداً بني املسلمني واألرمن، وأن تس
محوص، وتل محدون، وكويرا، : إىل ذلك، وسلم مجيع البالد اليت جنويب هنر جيحان املذكور إىل املسلمني، فمنها

من البالد، والنفري، وحجر شغالن، وسرفندكار، ومرعش، وهذه مجيعها حصون منيعة ما ترام، وكذلك سلم غريها 
وكان تسليم محوص يوم اجلمعة تاسع عشر شوال من هذه السنة، أعين سنة سبع وتسعني وستمائة، ووافق ذلك 

  .ثامن شهر آب، وسلمت تل محدون بعدها، مث سلمت باقي احلصون والبالد املذكورة

ك رأياً فاسداً، على ما سيظهر وأمر حسام الدين الجني امللقب بامللك املنصور باستمرار عمارة هذه البالد، وكان ذا
من عود هذه البالد إىل األرمن، عند دخول قازان البالد، وملا استقرت هذه البالد للمسلمني، جعل فيها حسام 
الدين الجني بعض األمراء نائباً، مث عزله ووىل عليها سيف الدين أسندمر نائباً، وجرد معه عسكراً، وكان مقام 

، وبعد تسليم تل محدون رحل امللك املظفر حممود صاحب محاة عنها، مستهل ذي أسندمر املذكور بتل محدون
القعدة من هذه السنة، وسارت العساكر وخرجت من الدربند، وسرنا مجيعاً ودخلنا حلب يوم اإلثنني تاسع ذي 

  .القعدة، املوافق لعاشر آب عن هذه السنة، أعين سنة سبع وتسعني وستمائة
مرسوم حسام الدين الجني، امللقب بامللك املنصور، إىل سيف الدين بلبان الطباخي، بالقبض فلما أقمنا حبلب، ورد 

على مجاعة من األمراء اجملردين مع العسكر، فعلموا بذلك، وكان قبجق مقيماً حبمص، مستشعراً خائفاً من الجني 
. لعسكر اجملردين على حلباملذكور، فهرب من حلب فارس الدين البكي نائب السلطنة بصفد، وكان من مجلة ا

وكذلك هرب بكتمر السلحدار، وبورالر، وعزاز، ووصلوا إىل محص، واتفقوا مع سيف الدين قبجق على 
  .العصيان

ذكر غري ذلك من احلوادث يف أوائل هذه السنة، قبل جتريد العساكر إىل سيس، قبض حسام الدين الجني على نائبه 
له، ووىل نيابة السلطنة مملوكه منكومتر احلسامي، فأظهر منكومتر املذكور من يف السلطنة مشس الدين قراسنقر واعتق

احلماقة والكربياء ما غري به خواطر العسكر عليه، وعلى أستاذه، وكذلك قبض الجني املذكور على بدر الدين 
  .البيسري، وعلى عز الدين أيبك احلموي، وعلى احلاج هبادر أمري حاجب، وغريهم من األمراء

  .ها أوقع قازان ملك التتر بأتابكه نريوز وقتله، ألنه نسبه إىل مكاتبة املسلمني، ورتب موضع نريوز قطلوشاهوفي
وفيها وفد سالمش، وهو مقدم مثان من املغل، وكان ببالد الروم، وبلغه أن قازان يريد قتله، فهرب وقدم على امللك 

من امللك املنصور الجني ليعود إىل الروم، طمعاً يف املنصور حسام الدين الجني، فأكرمه، فطلب سالمش جندة 
اجتماع أهل الروم عليه، فجرد معه من حلب عسكراً مقدمهم سيف الدين بكتمر اجللمي، وساروا مع سالمش 

حىت جتاوزوا بلد سيس، فخرجت عليهم التتر واقتتلوا معهم، فقتل اجللمي ومجاعة من العسكر اإلسالمي، وهرب 
مش فهرب إىل قلعة من بالد الروم واعتصم هبا، مث أرسل إليه قازان واستنزله وحصر سالمش، الباقون، وأما سال

  .وقتله شر قتله



وفيها اجتمع رأي حسام الدين الجني، ونائبه منكومتر، على روك اإلقطاعات بالديار املصرية، فريكت مجيع البالد 
  .رباهبا فقبلوها طوعاً أو كرهاًاملصرية، وكتب مبا استقر عليه احلال مثاالت، وفرقت على أ

  .وفيها تويف عز الدين أيبك املوصلي نائب الفتوحات وغريها، ووىل موضعه سيف الدين كرد أمري أخور
وفيها يف أواخر ذي القعدة من هذه السنة، هرب قبجق، والبكي، وبكتمر السلحدار، ومن انضم إليهم من محص، 

ين الجني من حلب، مع مجاعة من العسكر اجملردين، ليقطعوا عليهم وساق خلفهم أيدغدي شقري مملوك حسام الد
ففاهتم قبجق ومن معه وعربوا الفرات، واتصلوا بقازان ملك التتر، فأحسن إليهم وأقاموا عنده حىت كان . الطريق

  .منهم ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل
ملك املظفر صاحب محاة باحلضور من حلب وفيها يف أواخر ذي القعدة، وصل من حسام الدين الجني دستوراً لل

  .إىل محاة، فسار امللك املظفر ووصل إىل محاة، واستمرت العساكر مقيمني حبلب إىل أن خرجت هذه السنة
ويف الثامن والعشرين من شوال هذه السنة، أعين سنة سبع وتسعني وستمائة، تويف الشيخ العالمة مجال الدين حممد 

وكان فاضالً إماماً . لقضاة الشافعي حبماة احملروسة، وكان مولده يف سنة أربع وستمائةبن سامل بن واصل، قاضي ا
مفرج : مربزاً يف علوم كثرية، مثل املنطق واهلندسة وأصول الدين والفقه واهليئة والتاريخ، وله مصنفات حسنة منها

ملك الفرنج صاحب صقلية، ملا توجه الكروب يف أخبار بين أيوب، ومنها األنربوزية يف املنطق، صنفها لألنربوز 
القاضي مجال الدين املذكور رسوالً إليه يف أيام امللك الظاهر بيربس الصاحلي، واختصر األغاين اختصاراً حسناً، وله 

  .غري ذلك من املصنفات
  ولقد ترددت إليه حبماة مراراً كثرية، وكنت أعرض عليه ما أحله من أشكال

وكذلك قرأت عليه شرحه ملنظومة ابن احلاجب يف العروض، فإن مجال الدين صنف كتاب إقليدس، وأستفيد منه، 
هلذه املنظومة شرحاً حسناً مطوالً، فقرأته عليه، وصحت أمساء من له ترمجة يف كتاب األغاين، فرمحه اهللا ورضي اهللا 

  .عنه
، يف سنة تسع ومخسني وكان توجه إىل اإلمرباطور رسوالً من جهة امللك الظاهر بيربس صاحب مصر والشام

وستمائة، ومعىن اإلمرباطور باإلفرجنية، ملك األمراء، ومملكته جزيرة صقلية، ومن الرب الطويل بالد أنبولية 
ووالد اإلمرباطور الذي رأيته، كان يسمى فردريك، وكان مصافياً للسلطان امللك : واألنربدية، قال مجال الدين

وملك صقلية وغريها من الرب الطويل بعده، ولده . نة مثان وأربعني وستمائةالكامل، مث مات فردريك املذكور يف س
كرا بن فردريك، ثبم مات كرا، وملك بعده أخوه منفريد بن فردريك، وكل من ملك منهم يسمى إمرباطور، 

  .وكان اإلمرباطور من بني ملوك الفرنج مصافياً للمسلمني، وحيب العلوم
منفريد املذكور أكرمين، وأقمت عنده يف مدينة من مدائن الرب الطويل املتصل  فلما وصلت إىل اإلمرباطور: قال

باألندلس، من مدائن أنبولية، واجتمعت به مراراً، ووجدته متميزاً وحمباً للعلوم العقلية، حيفظ عشر مقاالت من 
  .كتاب إقليدس

سلمون من أهل جزيرة صقلية، يقام وبالقرب من البلد الذي كنت فيه، مدينة تسمى لوجاره، أهلها كلهم م: قال
  .فيها اجلمعة، ويعلن بشعار اإلسالم

ووجدت أكرب أصحاب اإلمرباطور منفريد املذكور مسلمني، ويعلن يف معسكره باألذان والصالة، وبني البلد : قال
  .الذي كنت فيه وبني رومية مسرية مخسة أيام

ة الفرنج، وريدافرنس، على قصد اإلمرباطور وقتاله، وكان وبعد توجهي من عند اإلمرباطور اتفق البابا خليف: قال



البابا قد حرمه كل ذلك، بسبب ميل اإلمرباطور املذكور إىل املسلمني، وكذلك كان أخوه كرا، ووالده فردريك 
  .حمرمني من جهة البابا برومية، مليلهم إىل اإلسالم

قبل فردريك لوالده، وملا مات والد فردريك  ولقد حكى يل ملا كنت عنده، أن مرتبة اإلمرباطور كانت: قال
املذكور، كان فردريك شاباً، أول ما ترعرع، وأنه طمع يف اإلمرباطورية مجاعة من ملوك الفرنج، وكل منهم رجا أن 
يفوضها البابا إليه، وكان فردريك شاباً ماكراً، وجنسه من األملانية، فاجتمع بكل واحد من امللوك الذين قد طمعوا 

  .خذ اإلمرباطورية بانفرادهيف أ
إين ال أصلح هلذه املرتبة، وليس يل فيها غرض، فإذا اجتمعنا عند البابا، فقل ينبغي أن يتقلد احلديث يف : وقال له

هذا األمر ابن اإلمرباطور املتويف، ومن رضي بتقليده اإلمرباطورية، فأنا راض به، فإن البابا إذا د االختيار إيل يف 
  .وال أختار غريك، وقصدي االنتماء إليكذلك، اخترتك، 

وملا قال هذه املقالة، لكل واحد من امللوك املذكورين بانفراد، وصدقه يف ذلك، ووثق به واعتقد صدقه، فلما 
ما ترون يف أمر هذه املرتبة، : اجتمعوا عند البابا مبدينة رومية، ومعهم فردريك املذكور، قال البابا للملوك املذكورين

قد حكمت فردريك يف ذلك، فإنه ولد : األحق هبا؟ ووضع تاج امللك بني أيديهم، فكل واحد منهم قالومن هو 
أنا ابن اإلمرباطور، وأنا أحق بتاجه : اإلمرباطور وأحق اجلماعة بأن يسمع قوله يف ذلك، فقام فردريك وقال

، وخرج مسرعاً والتاج على رأسه، ومرتبته، واجلماعة كلهم قد رضوا يب، ووضع التاج على رأسه، فأبلسوا كلهم
وكان قد حصل مجاعة من أصحابه األملانية الشجعان راكبني مستعدين، وركب واجتمعت عليه أصحابه األملانية، 

  .وسار هبم على محية إىل بالده
نس واستمر اإلمرباطور منفريد بن فردريك املذكور يف مملكته، وقصده البابا، وريدافر: قال القاضي مجال الدين

جبموعهما، واقتتلوا معه وهزموه وقبضوا عليه، وتقدم البابا يذحبه، فذبح منفريد املذكور، وملك بالده بعده أخو 
  .ريدافرنس، وذلك يف سنة ثالث وستني وستمائة يف غالب ظين

  .مث دخلت سنة مثان وتسعني وستمائة
  ذكر قتل امللك املنصور حسام الدين الجني

  :صاحب مصر والشام

  السنة، وثب على الجني املذكور مجاعة من املماليك الصبيان، الذين يف هذه

اصطفاهم لنفسه، ليلة اجلمعة حادي عشر ربيع اآلخر، يف أوائل الليل، فقتلوه وهو يلعب بالشطرنج، وأول من 
وا ضربه شخص منهم يقال له سيف الدين كرجي، بالسيف، وضربه الباقون بعده، حىت قتلوا الجني املذكور، وطلع
ليقتلوا مملوكه ونائبه منكومتر، فاستجار بسيف الدين طغجي األشريف، وكان طغجي مقدم هؤالء املماليك الذين 

قتلوا الجني، فأجاره طغجي وبعث مبنكومتر املذكور إىل اجلب، فحبسه فيه، مث بعد استقراره يف اجلب توجه كرجي 
ا أصبح الصباح عن ذلك، جلس طغجي يف موضع النيابة ومعه مجاعة فأخرجوا منكومتر وذحبوه على رأس اجلب، ومل

وأمر وهنى، وهنالك مجاعه من األمراء أكرب منه، مثل احلسام أستاذ الدار، وسالر وبيربس اجلاشنكري، وغريهم، 
فاتفقت آراؤهم على الوقيعة بطغجي، وإعادة امللك إىل موالنا السلطان امللك الناصر املقيم بالكرك، واتفق بعد 

صول بعض العسكر اجملردين على حلب، فوصل أمري سالح، وغريه، وأشار األمراء املذكورون على طغجي ذلك و



بالركوب، وتلقى أمري سالح، فامتنع، وعاودوه فأجاب، وركب طغجي من قلعة اجلبل، وجعل نائبه هبا كرجي 
يان من قتل السلطان، وأنكرت الذي قتل الجني، فعندما اجتمعت األمراء باألمري سالح، حتدثوا فيما فعله الصب

األمراء وقوع مثل ذلك، وقالوا إن طغجي هو الذي فعل ذلك، فحطوا عليه بالسيوف، وهرب منهم، فأدركوه 
وذلك يف ربيع اآلخر من هذه السنة، وكانت . وقتلوه، وقصدوا كرجي بقلعة اجلبل فهرب، واتبعوه فقتلوه أيضاً

عودة موالنا السلطان امللك . مللك املنصور املذكور، سنتني وثالثة أشهرمدة مملكة حسام الدين الجني، امللقب با
  الناصر إىل سلطنته

ويف هذه السنة عاد موالنا السلطان امللك الناصر ناصر الدنيا والدين حممد ابن موالنا السلطان امللك املنصور سيف 
جني، مث قتل طغجي، اتفقت األمراء على إعادة فانه ملا جرى ما ذكرناه من قتل ال. الدنيا والدين قالوون إىل مملكته

موالنا السلطان امللك الناصر إىل مملكته، فتوجه سيف الدين ابن امللك وعلم الدين اجلاويل إىل الكرك، وأحضراه إىل 
الديار املصرية، فصعد إىل قلعة اجلبل، واستقر على سرير ملكه يف يوم السبت، رابع عشر مجادى األوىل من هذه 

  .ة، أعين سنة مثان وتسعني وستمائة، وهي سلطنته الثانيةالسن
فلما استقر السلطان امللك الناصر بالقلعة، اتفق معه األمراء على أن يكون سيف الدين سالر، نائب السلطنة، 

فلما استقر ذلك، فوض نيابة . ويكون بيربس اجلاشنكري أستاذ الدار، وأن يكون بكتمر اجلوكندار أمري جاندار
طنة بالشام إىل مجال الدين أقوش األفرم، وأفرجوا عن مشس الدين قراسنقر من االعتقال، وكان له فيه حنو سنة السل

وشهرين، مث بعثوا به إىل الصبيبة وكتب تقليد امللك املظفر حممود صاحب محاة ببالده على عادته، وبعث به إليه يف 
  .مجادى األوىل من هذه السنة
  ي إىل حلبذكر جتريد العسكر احلمو

ويف هذه السنة يف رمضان، املوافق حلزيران من شهور الروم، جرد امللك املظفر عسكر محاة إىل حلب، بسبب حركة 
التتر إىل جهة الشام، فسرنا من محاة إىل املعرة، وورد كتاب سيف الدين بلبان الطباخي بتراخي األخبار، فعدنا من 

ادنا امللك املظفر من محاة يف يوم وصولنا إليها، وهو يوم األربعاء سابع عشر املعرة إىل محاة، فورد كتابه بطلبنا، فأع
رمضان، وحزيران، فسرنا ودخلنا حلب يف الثاين والعشرين من رمضان من هذه السنة، مث أرسل امللك املظفر 

ىل خدمة ابن عمي وطلبين من نائب السلطنة مبفردي، فأعطاين سيف الدين بلبان الطباخي دستوراً، فسرت إىل محاة إ
  .امللك املظفر، واستمر أخواي وغريمها من األمراء والعسكر مقيمني حبلب، وأقمت أنا عند امللك املظفر حبماة

  ذكر وفاة امللك املظفر صاحب محاة

  :وخروج محاة حينئذ عن البيت التقوي األيويب

لعشرين من ذي القعدة، تويف صاحب محاة، ويف هذه السنة، أعين سنة مثان وتسعني وستمائة، يوم اخلميس الثاين وا
السلطان امللك املظفر، تقي الدين حممود ابن السلطان امللك املنصور ناصر الدين حممد ابن امللك تقي الدين عمر 

ابن شاهنشاه بن أيوب، رمحه اهللا تعاىل، ومولده يف ليلة األحد خامس عشر احملرم سنة سبع ومخسني وستمائة، 
وأربعني سنة وعشرة أشهر وسبعة أيام، وملك محاة من حني تويف والده يف حادي عشر شوال فيكون عمره إحدى 

سنة ثالث ومثانني وستمائة، فيكون مدة ملكه مخس عشرة سنة وشهراً ويوماً واحداً، وكان مرضه محى حمرقة، وكان 
ة، فأراد أن يرمي النسر من سبب ذلك مع فراغ العمر، أنه كان غاوياً برمي البندق، واتفق له فيه صروعات حسن

طيور الواجب، فقصد جبل عالروز، وهو جبل مطل على قسطون، وكان ذلك يف شدة احلر، وقتل محاراً وتركه 



على موضع بذلك اجلبل، وعمل من أغصان الشجر كوخاً وكان جيلس يف الكوخ وأنا معه، ومملوك له، ومن 
سحر ويظل فيه إىل الظهر، وال يتكلم انتظاراً لنزول النسر يشاهده يف رمي البندق وكان يدخل إىل الكوخ يف ال

على جيفة احلمار، وكنا نشم ننت تلك اجليفة، واتفق نزول النسر يف تلك احلالة، ومل يقدر له رمية، مث عدنا إىل محاة، 
، مث بعد بضع فابتدأ بنا املرض، وبلغت املوت، ويف مدة مرضي، مرض امللك املظفر، وعادين وهو قد ابتدأ به املرض

عشر يوماً تويف يف التاريخ املذكور، وأنا منقطع عنه بسبب مرضي، وكذلك مرض اململوك الذي كان معنا بذلك 
املكان، وكان عسكر محاة حبلب على ما قد ذكرنا، وكان قد اتفق حضور األمري صارم الدين أزبك املنصوري إىل 

وفاته، كان حاضراً وفاته، وأما أخواي أسد الدين عمر، وبدر محاة، بسبب تشويش زوجته، فلحق امللك املظفر قبل 
الدين حسن، ابنا امللك األفضل، فإهنما حضرا إىل محاة من حلب بعد وفاة امللك املظفر، وملا اجتمع مذكورون، 

  .اختلفوا فيمن يكون صاحب محاة، ومل ينتظم يف ذلك حال
  ذكر وصول قراسنقر إىل محاة

  :باً هبااجلوكندار إىل محاة نائ
وملا تويف امللك املظفر، كان قراسنقر قد أخرج من السجن، وأرسل إىل الصبيبة، وهي مكان وخم، فأرسل قراسنقر 

إىل احلكام مبصر يتضور من املقام بالصبيبة، فاتفق عند ذلك وصول اخلرب إىل مصر مبوت صاحب محاة، فأعطى 
إىل محاة، واستقر يف النيابة ، هبا يف أوائل ذي احلجة من هذه  قراسنقر نيابة السلطنة حبماة، وسار من الصبيبة ووصل

السنة، أعين سنة مثان وتسعني وستمائة، ونزل بدار ملك املظفر صاحب محاة، وقمنا بوظائف خدمته وأخذ من تركة 
م على صاحب محاة ومنا أشياء كثرية، حىت أجحف بنا، ووصلت املناشري من مصر إىل أمراء محاة وجندها باستقراره

  .ما بأيديهم من اإلقطاعات، فاستمرينا على ما بأيدينا
  ذكر غري ذلك من احلوادث

يف هذه السنة، أرسل سيف الدين بلبان الطباخي عسكراً إىل ماردين، فنهبوا ربض ماردين، حىت هنبوا اجلامع، 
  .وعملوا األفعال الشنيعة، وذلك كان حجة لقازان يف قصد البالد على ما سنذكره

  .ا تويف بدر الدين بيسري يف حمبسه من حني حبسه الجنيوفيه
وفيها سار موالنا السلطان امللك الناصر من الديار املصرية بعساكر مصر إىل بالد غزة، وأقام هبا حىت خرجت هذه 

وقماشه، فسرت . السنة، واتفق قراسنقر وأخواي، وأرسلوا معي قماشاً وخيالً، من خيل امللك املظفر صاحب محاة
نا وصارم الدين أزبك املنصوري احلموي، وقدمت ذلك ملوالنا السلطان وهو نازل بالساحل، قرب عسقالن، فقبله أ

وتصدق علي خبلعة وحياصة ذهب، ورسم بزيادة إقطاعي وإقطاع أخي بدر الدين حسن، فزادونا نقداً من ديوان 
  .محاة

  .دخلوا إىل بالد سيس، وفتحوا ما تقدم ذكرهويف هذه السنة تويف مشس الدين كربته، أحد املقدمني الذين 
  .مث دخلت سنة تسع وتسعني وستمائة

  ذكر املصاف العظيم

  :الذي كان بني املصلني والتتر وهزمية املسلمني واستيالء التتر على الشام



موعه يف هذه السنة سار قازان بن أرغون جبموع عظيمة من املغل والكرج واملزندة وغريهم، وعرب الفرات ووصل جب
إىل حلب، مث إىل محاة مث سار ونزل على وادي جممع املروج، وسارت العساكر اإلسالمية صحبة موالنا السلطان 

امللك الناصر حىت وصلوا بظاهر محص، مث ساروا إىل جهة اجملمع، وكان سالر واجلاشنكري مها املتغلبان على اململكة، 
نقص العسكر كثرياً مع سوء التدبري، وحنو ذلك من األمور فداخل األمراء الطمع، ومل يكملوا عدة جندهم، ف

الفاسدة اليت أوجبت هزمية العسكر، مث ساروا والتقوا عند العصر من هنار األربعاء، السابع والعشرين من ربيع 
األول من هذه السنة، املوافق للثالث والعشرين من كانون األول من شهور الروم، بالقرب من جممع املروج يف 

قي محص، على حنو نصف مرحلة من محص، فولت ميمنة املسلمني، مث امليسرة، وثبت القلب، واحتاطت به التتر شر
وجرى بينهم قتال عظيم، وتأخر السلطان إىل جهة محص حىت أدركه الليل، فولت العساكر اإلسالمية تبتدر 

لوا على دمشق، وساقوا يف إثر اجلفال إىل غزة الطريق، ومتت هبم اهلزمية إىل ديار مصر احملروسة، وتبعهم التتر واستو
  .والقدس وبالد الكرك، وكسبوا وغنموا من املسلمني اجلفال شيئاً عظيمة

  ذكر املتجددات بعد الكسرة

وكان قبجق وبكتمر السلحدار والبكي مع قازان، من حني هربوا من محص على ما قدمنا ذكره يف سنة سبع 
زان على دمشق، أخذ سيف الدين قبجق األمان ألهل دمشق ولغريهم، من قازان وتسعني وستمائة، فلما استوىل قا

ملك التتر، واستوىل قازان على مدينة دمشق، وعصت عليه القلعة، وأمر حبصارها، فحوصرت، وكان النائب هبا 
الدور اليت  األمري سيف الدين أرحواش املنصوري، فقام يف حفظها أمت قيام، وصرب على احلصار ومل يسلمها، وأحرق

حوايل القلعة واملدارس، فاحترقت دار السعادة اليت كانت مقر نواب السلطنة، وكذلك احترق غريها من األماكن 
اجلليلة، وأما عسكر مصر فإهنم ملا وصلوا إىل مصر، رسم هلم بالنفقة، فأنفق فيهم أموال جليلة، وأصلحوا أحواهلم، 

دمشق املعروف مبرج الزنبقة، مث عاد إىل بالده الشرقية، وقرر يف دمشق  وجددوا عدهتم وخيوهلم، وأقام قازان مبرج
  .قبجق، وجرد صحبته عدة من املغل

فلما بلغ العساكر املصرية مسري قازان عن الشام، خرجوا من مصر يف العشر األول من شهر رجب من هذه السنة، 
الديار املصرية، ومسري سالر، وبيربس اجلاشنكري وخرج السلطان إىل الصاحلية، مث اتفق احلال على مقام السلطان ب

بالعساكر إىل الشام، فسار املذكوران بالعساكر، وكان قبجق وبكتمر السلحدار، واأللبكي، قد كاتبوا املسلمني يف 
الباطن وصاروا معهم، فلما خرجت العساكر من مصر، هرب قبجق ومن معه من دمشق وفارقوا التتر، وساروا إىل 

صر، وبلغ ذلك التتر اجملردين بدمشق، فخافوا وساروا من وقتهم إىل البالد الشرقية، وخال الشام منهم، جهة ديار م
ووصل قبجق واأللبكي وبكتمر السلحدار إىل األبواب السلطانية، فأحسن إليهم سلطان، ووصل سالر وبيربس 

األمري مجال الدين أقوش األفرم، على اجلاشنكري إىل دمشق، وقررا أمور الشام، ورتبا يف نيابة السلطنة بدمشق 
عادته، ورتبا قراسنقر يف نيابة السلطنة حبلب بعد عزل سيف الدين بلبان الطباخي عنها، وإعطائه إقطاعاً بديار صر، 
ورتبا قطلوبك يف نيابة السلطنة بالساحل واحلصون، عوض سيف الدين كرد، إنه استشهد يف الوقعة، ورتبا يف نيابة 

اة، األمري زين الدين كتبغا املنصوري الذي كان سلطاناً، مث خلع وأعطي صرخد، واستمر بصرخد حىت السلطنة حبم
استوىل قازان على الشام، مث سار إىل مصر والتتر بالشام، مث سار مع سالر واجلاشنكري إىل الشام، فرتباه يف نيابة 

يف الرابع والعشرين من شعبان من هذه السنة،  السلطنة حبماة بعد قراسنقر، فسار كتبغا املذكور ووصل إىل محاة
أعين سنة تسع وتسعني وستمائة، واستقر حبماة وأقام بدار صاحب محاة امللك املظفر، وسار قراسنقر إىل حلب، مث 



  .عاد سالر واجلاشنكري بالعساكر إىل الديار املصرية
  ذكر غري ذلك من احلوادث

  .وبني نغيه، حروب كثرية، قتل فيها نغيه، وقام مقامه ابنه جكايف هذه السنة كان بني طقطغا بن منكومتر، 

وفيها يف مدة استيالء التتر على الشام، استوىل على محاة شخص من الرجالة الذين كانوا فيها حلفظ القلعة، يسمى 
فارس عثمان السبيتاري، وحكم يف البلد والقلعة، واستباح احلرمي وأموال أهل محاة، وسفك دم مجاعة منهم ال

أرلندمشد محاة، وبعض أهل الباب الغريب، وكان يشارك عثمان املذكور يف احلكم رفيقه إمساعيل، فغدر عثمان 
برفيقه إمساعيل وقتله، وانفرد عثمان باحلكم يف محاة، وقيل إنه تلقب بامللك الرحيم، وبقي على تلك احلال إىل أن 

ام، وأرسلوا صارم الدين أزبك احلموي إىل محاة، ليكون طلعت العساكر اإلسالمية من مصر، واستولوا على الش
فيها إىل أن حيضر إليها زين الدين كتبغا املنصوري النائب، فعصي عثمان املذكور بالقلعة املذكورة، مث فارقه أصحابه 

اة وختلوا عنه، وأمسك عثمان املذكور واعتقل، وكان املذكور من جندارية قراسنقر، فلما وصل قراسنقر إىل مح
متوجها إىل حلب، نزل على تل صفرون، وتسلم عثمان املذكور وأطلقه، فحضر أهل محاة وشكوا ما فعله فيهم 

عثمان املذكور، من هنب أمواهلم، وهتك احلرمي، وسفك الدماء، فتربطل قراسنقر من عثمان املذكور ما أخذه من 
قهم، ومل ميكن أحداً منه بعد أن حكم القاضي أموال أهل محاة، واستصحب عثمان معه وأحسن إليه، ومنع الناس ح

بسفك دم عثمان املذكور، وبقي عثمان عند قراسنقر مكرماً إىل أن هرب قراسنقر إىل التتر، على ما سنذكره إن 
  .شاء اهللا تعاىل

فاختفى عثمان املذكور ومل يظهر، وكان أصله من بالد الشوبك، فلما تصدق علي السلطان حبماة، تتبعت عثمان 
املذكور وطلبته من نائب السلطنة بالشام، وهو املقر السيفي تنكيز، فأمسك عثمان املذكور من بالد عجلون، 

وأرسله إيل معتقالً إىل محاة، فضربت عنقه يف سوق اخليل حبضرة العسكر، يف يوم االثنني رابع عشر شعبان سنة 
  .ست عشرة وسبعمائة

ام، طمع األرمن يف البالد اليت افتتحها املسلمون منهم، وعجز املسلمون وفيها ملا وصل قازان جبموع املغل إىل الش
عن حفظها، فتركها الذين هبا من العسكر والرجالة وأخلوها، فاستوىل األرمن عليها، وارجتعوا محوص، وتل محدون، 

ر شغالن، واستوىل وكوير، وسرفند كار، والنقري، وغريها، ومل يبق مع املسلمني من مجيع تلك القالع غري قلعة حج
  .األرمن على غريها من احلصون والبالد اليت كانت جنويب هنر جيحان

وفيها أو يف السنة اليت قبلها، ملا ملك دندين بالد األرمن، أفرج عن أخيه هيتوم بن ليفون، وجعله امللك، وصار 
نا ذكره، واستمر هيتوم ودندين دندين بني يديه، وكان هيتوم قد بقي أعور من حني مسله أخوه سنباط، على ما قدم

على ذلك مدة يسرية، مث غدر هيتوم بدندين وجازاه أقبح جزاء، وأراد القبض عليه، فهرب دندين إىل جهة 
قسطنطينية، واستقر هيتوم يف مملكة سيس، وملا استقر هيتوم يف مالك سري، كان ألخيه تروس الذي قتله أخوه 

م هيتوم املذكور، الصغري ذلك ابن تروس يف امللك، وجعل هيتوم نفسه سنباط على ما ذكرناه، ولد صغري، فأقا
أتابكاً لذلك الصغري، وبقي كذلك حىت قتلهما برلغي مقدم املغل الذين ببالد الروم، على ما سنذكره إن شاء اهللا 

  .تعاىل
  .مث دخلت سنة سبعمائة

  ذكر مسري التتر إىل الشام



  :العوجا، ورجوعهم ومسري السلطان والعساكر اإلسالمية إىل

يف هذه السنة عادت التتر قصد الشام، وعربوا الفرات يف ربيع اآلخر، وجفلت املسلمون منهم وخلت بالد حلب، 
وسار قراسنقر بعسكر حلب إىل محاة، وبرز زين الدين كتبغا عساكر محاة إىل ظاهر محاة، يف الثاين والعشرين من 

األول، وكذلك وصلت العساكر من دمشق واجتمعوا محاة، وأقامت ربيع اآلخر من هذه السنة، وسادس كانون 
التتر ببالد سرمني، واملعرة، وتيزين، والعمق، وغريها، ينهبون يقتلون، وسار السلطان بالعساكر اإلسالمية ووصل 

ت إىل العوجا، واتفق يف تلك املدة تدارك األمطار إىل الغاية، واشتدت الوحول حىت انقطعت الطرقات، وتعذر
فوصل . األقوات، وعجزت العساكر عن املقام عن تلك احلال، فرحل السلطان والعساكر وعادوا إىل الديار املصرية

إليها يف عاشر مجادى األوىل من هذه السنة، وأما التتر فاهنم أقاموا يتنقلون يف بالد حلب حنو ثالثة أشهر، مث إن اهللا 
أعقاهبم بقدرته، فعادوا إىل بالدهم وعربوا الفرات ، أواخر مجادى  تعاىل تدارك املسلمني بلطفه، ورد التتر على

اآلخرة من هذه السنة، املوافق ألوائل آذار من شهور الروم، ورجع عسكر حلب مع قراسنقر إىل حلب، وتراجعت 
  .اجلفال إىل أماكنهم

  ذكر غري ذلك من احلوادث

استخرج عن غالب األغنياء مبصر والشام ثلث أمواهلم، يف هذه السنة ملا وردت األخبار بعود التتر إىل الشام، 
  .الستخدام املقاتلة

وفيها ملا خرجت العساكر من مصر، تويف سيف الدين بلبان الطباخي الذي كان نائباً حبلب، ودفن بأرض الرملة، 
  .وورثه السلطان بالوالء

  .وفيها عزل كراي املنصوري الذي كان نائباً بصفد، ووىل موضعه بتخاص
فيها عزل قطلوبك عن نيابة السلطنة باحلصون والسواحل، ونقل إىل دمشق، فصار من أكرب األمراء هبا، ووىل و

  .موضعه على احلصون والسواحل سيف الدين أسندمر الكرجي
  .وفيها التزمت الذمة بلبس الغيار، فلبس اليهود عمائم صفراء، والنصارى عمائم زرقاء، والسمرة عمائم محراء

  .لت رسل قازان ملك التتر، وكان مضمون رسالتهم التهديد والوعيد، فأعيد جوابه على مقتضى ذلكوفيها وص
وفيها وىل البكئي الظاهري الذي قفز إىل التتر، وعاد على ما ذكرناه نيابة السلطنة حبمص، وكذلك أعطي قبجق 

  .الشوبك إقطاعاً، وأرسل إليها فأقام هبا
  .وفيها قتل جكا بن نغيه أخاه تكا

وفيها جرى بني جكا ونائبه طنغوز قتال، فانتصر فيه طنغوز على جكا، مث انتصر جكا، مث استنجد طنغوز بطقطغا، 
فلم يكن جلكا به قبل فهرب إىل األوالق، وأمسك جكا واعتقله بقلعة طرفو، مث قتله وبعث برأسه إىل القرم، 

  .وصارت مملكة نغيه لطقطغا
  .مث دخلت سنة إحدى وسبعمائة

  وفاة اخلليفة ذكر
ويف هذه السنة تويف أبو العباس أمحد، امللقب باحلاكم بأمر اهللا، املنصوب يف اخلالفة، وقد تقدم ذكر واليته ونسبه يف 
سنة ستني وستمائة، واخلالف يف ذلك، وملا تويف احلاكم املذكور، قرر يف اخلالفة بعده ولده سليمان بن أمحد، وكنيته 



  .كفي باهللاأبو الربيع، ولقب باملست
  ذكر اإلغارة على بالد سيس

ويف هذه السنة جرد من مصر بدر الدين بكتاش أمري سالح، وأيبك اخلزندار معهما العساكر، فساروا إىل محاة، 
وورد األمر إىل زين الدين كتبغا نائب السلطنة حبماة، أن يسري بالعساكر إىل بالد سيس، فخرج كتبغا املذكور من 

ه يف يوم السبت اخلامس والعشرين من شوال يف هذه السنة، املوافق للثالث والعشرين من محاة، وخرجنا صحبت
حزيران من شهور الروم، وسار العسكر صحبة زين الدين املذكور، ودخلنا حلب يوم اخلميس مستهل ذي العقدة، 

وانتشرت العساكر يف ورحلنا من حلب ثالث ذي القعدة، ودخلنا دربند بغراس سابع القعدة من الشهر املذكور، 
بالد سيس، فحرقت الزروع وهنبت ما وجدت، ونزلنا على سيس وزحفنا عليها وأخذنا من سفح قلعتها شيئاً كثرياً 

من جفال األرمن، وعدنا فخرجنا من الدربند إىل مرج أنطاكية، ووصلنا إىل حلب يوم االثنني تاسع عشر ذي 
اها يوم الثالثاء السابع والعشرين من الشهر املذكور، املوافق للرابع القعدة من هذه السنة، وسرنا إىل محاة ودخلن

  .والعشرين من متوز من شهور الروم، ودخل زين الدين كتبغا املذكور محاة وقد ابتدأ به املرض
  ذكر غري ذلك من احلوادث

ن تلك النواحي، يف هذه السنة مات قبجي بن ردنو بن دوشي خان بن جنكزخان، صاحب غزنة وباميان وغريمها م
فاختلفوا بعده واقتتلوا، مث انتصر فيما . وخلف من األوالد بيان، وكبلك، وطقطمر، وبغامتر، ومنغطاي، وصاصي

  .بعد بيان بن قنجي واستقر ملك غزنة على ما سنذكره
لكرمي وفيها تويف صاحب مكة الشريف أبو مني حممد بن أيب سعد بن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد ا

رميثة، : بن عيسى بن حسني بن سليمان بن علي ابن احلسني بن علي رضي اهللا عنهم، واختلفت أوالده وهم
وتغلب رميثة ومحيضة على مكة، شرفها اهللا تعاىل، مث قبض بيربس اجلاشنكري على . ومحيضة، وأبو الغيث، وعطيفة

ى مكة، مث بعد سنني أطلق محيضة ورميثة فغلبا على رميثة ومحيضة يف هذه السنة، وكان قد حج وتوىل أبو الغيث عل
مكة، وهرب عنها أبو الغيث، مث اقتتل محيضة ورميثة، فانتصر محيضة واستقر يف مكة حرسها اهللا تعاىل، مث كان منه 

  .ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل
  .مث دخلت سنة اثنتني وسبعمائة

  ذكر فتح جزيرة أرواد

ت جزيرة أرواد، وهي جزيرة يف حبر الروم قبالة أنطرطوس، قريباً من الساحل، اجتمع ويف حمرم من هذه السنة، فتح
فيها مجع كثري من الفرنج، وبنوا فيها سوراً وحتصنوا يف هذه اجلزيرة، وكانوا يطلعون منها ويقطعون الطريق على 

أسندمر الكرجي، فسأل املسلمني، املترددين يف ذلك الساحل، وكان النائب على الساحل إذ ذاك سيف الدين 
إرسال أسطول إليها، فعمرت الشواين وسارت إليها من الديار املصرية يف حبر الروم، ووصلت إليها يف احملرم من 
هذه السنة، وجرى بينهم قتال شديد، ونصر اهللا املسلمني وملكوا اجلزيرة املذكورة، وقتلوا وأسروا مجيع أهلها، 

  .ار املصرية باألسرى والغنائموخربوا أسوارها، وعادوا إىل الدي
  ذكر دخول التتر إىل الشام

  :وكسرهتم مرة بعد أخرى



ويف هذه السنة عاودت التتر قصد الشام، وساروا إىل الفرات، وأقاموا عليها مدة يف أزوارها، وصارت منهم طائفة، 
معت حبماة عند زين الدين تقدر عشرة آالف فارس، وأغاروا على القريتني وتلك النواحي، وكانت العساكر قد اجت

كتبغا النائب حبماة، امللقب بامللك العادل، وكان مريضاً من حني عاد من بالد سيس، كما تقدم ذكره، واسترخت 
أعضاؤه، فلما اجتمعت العساكر عنده، وقع االتفاق على إرسال مجاعة من العسكر، إىل التتر الذين أغاروا على 

نائب السلطنة بالساحل، وجردوا صحبته مجاعة من عسكر حلب، ومجاعة من القريتني، فجردوا أسندمر الكرجي 
عسكر محاة، وجردوين أيضاً من مجلتهم، فسرنا من محاه سابع شعبان من هذه السنة، واتقعنا مع التتر على موضع 

آذار، وصرب  يقال له الكرم، قريباً من عرض، واقتتلنا معهم يوم السبت عاشر شعبان من هذه السنة، املوافق لسلخ
الفريقان، مث نصر اهللا املسلمني ووىل التتر منهزمني، وترحل منهم مجاعة كثرية عن خيلهم، وأحاط املسلمون هبم بعد 

فراغهم من الوقعة، وبذلوا هلم األمان فلم يقبلوا، وقاتلوا بالنشاب، وعملوا سروج اخليل ستائر هلم، وناوشهم 
الظهر، مث محلوا عليهم فقتلوهم عن آخرهم، وكان هذا النصر عنوان النصر العسكر القتال، من الضحى إىل انفراك 

الثاين على ما نذكره، مث عدنا مؤيدين منصورين، ووصلنا إىل محاة يوم الثالثاء ثالث عشر شعبان املذكور، املوافق 
  .لثاين نيسان

  ذكر املصاف الثاين والنصرة العظيمة
ظيمة، صحبة قطلوشاه نائب قزان، بعد كسرهتم على الكوم، ووصلوا إىل ويف هذه السنة، سار التتر جبموعهم الع

محاة، فاندفعت العساكر الذين كانوا هبا بني أيديهم، وسار زين الدين كتبغا يف حمفة، وأخرين حبماة لكشف التتر، 
هم ونزوهلم فوصل التتر إىل محاة يف يوم اجلمعة الثالث والعشرين من شعبان من هذه السنة، فلما شاهدت مجوع

بظاهر محاة، وكنت واقفاً على العليليات، سرت من وقيت وحلقت زين الدين كتبغا بالقطيفة، وأعلمته باحلال، 
وسارت العساكر اإلسالمية إىل دمشق، ووصلت أوائل العساكر اإلسالمية من ديار مصر صحبة بيربس اجلاشنكري، 

مرج الصفر ملا قارهبم التتر، وبقي العسكر منتظرين وصول واجتمعوا مبرج الزنبقية بظاهر دمشق، مث ساروا إىل 
السلطان األعظم امللك الناصر، وسارت التتر وعربوا على دمشق طالبني العسكر، ووصلوا إليهم عند شقحب 
بطرف مرج الصفر، واتفق أن ساعة وصول التتر إىل اجليش، وصل موالنا السلطان بباقي العساكر اإلسالمية، 

بعد العصر من هنار السبت، ثاين رمضان من هذه السنة، أعين سنة اثنتني سبعمائة، وكان ذلك يف  والتقى فريقان
العشرين من نيسان، واشتد القتال بينهم، وتكردست التتر على امليمنة، فاستشهد من املسلمني خلق كثري، منهم 

دين قبجق، فاندفع هو وباقي امليمنة بني احلسام أستاذ الدار، وكان رأس امليمنة، وكان برأس امليمنة أيضاً سيف ال
أيدي التتر، وأنزل اهللا نصره على القلب وامليسرة، فهزمت التتر وأكثر القتل فيهم، فوىل بعض التتر مع توليه 

منهزمني ال يلوون، وتأخر بعضهم مع جوبان، وحال الليل بني الفريقني، فنزل التتر على جبل هناك بطرف مرج 
  ريانالصفر، وأشعلوا الن

وأحاطت املسلمون هبم، وأصبح الصباح وشاهد التتر كثرة املسلمني، فاحندروا من اجلبل يبتدرون اهلرب، وتبعهم 
املسلمون فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وكان يف طريقهم أرض متوحلة، فتوحل فيها عامل كثري عن التتر، فأخذ بعضهم 

كثرياً مع سالر، وساقوا يف إثر التتر املنهزمني إىل القريتني،  أسرى، وقتل بعضهم، وجرد من العسكر اإلسالمي مجعاً
ووصل التتر إىل الفرات، وهي يف قوة زيادهتا، فلم يقدروا على العبور، والذي عرب فيها وهلك، فساروا على جانبها 

أخلف اهللا إىل جهة بغداد، فانقطع أثرهم على شاطئ الفرات وهلك من اجلوع،، وأخذ منهم العرب مجاعة كثرية، و
تعاىل هبذه الوقعة ما جرى على املسلمني يف املصاف، الذي كان ببلد محص، قرب جممع املروج يف سنة تسع وتسعني 



وستمائة، وملا حصل هذا النصر العظيم، واجتمعت العساكر بدمشق، أعطاهم السلطان الدستور، فسارت العساكر 
اة مؤيدين منصورين، يف يوم السبت سادس عشر رمضان من احللبية واحلموية والساحلية إىل بالدهم، فدخلنا مح

  .هذه السنة، املوافق لرابع أيار من شهور الروم
  ذكر وفاة زين الدين كتبغا

  ووالية قبجق محاة

ويف هذه السنة، أعين سنة اثنني وسبعمائة يف ليلة اجلمعة، عاشر ذي احلجة، تويف زين الدين كتبغا املنصوري، ونائب 
اة، واملذكور كان من مماليك السلطان امللك املنصور سيف الدين قالوون الصاحلي، فترقى حىت السلطنة حبم

تسلطن، وتلقب بامللك العادل، وملك ديار مصر والشام يف سنة أربع وتسعني وستمائة، مث خلعه نائبه الجني، 
خد من السنة املذكورة إىل وأعطاه صرخد، على ما تقدم ذكره يف سنة ست وتسعني وستمائة، واستمر مقيماً بصر

أن اندفعت املسلمون من التتر على محص، يف سنة تسع وتسعني وستمائة، فوصل كتبغا املذكور من صرخد إىل 
مصر، وخرج مع سالر واجلاشنكري إىل الشام، فقرره نائبا حبماة على ما تقدم ذكره، يف سنة تسع وتسعني وستمائة، 

محاة مرض، قبل دخوله إىل محاة؛ وطال مرضه، مث حصل له استرخاء، وبقي ال  مث أغار على بالدسيس، فلما عاد إىل
يستطيع أن حيرك يديه وال رجليه، وبقي كذلك مدة، وسار من محاة إىل قريب مصر جافالً بني يدي التتر، ملا كان 

  .ن هذه السنةاملصاف على مرج الصفر، مث عاد إىل محاة وأقام هبا مدة يسرية، وتويف يف التاريخ املذكور م
وملا تويف أرسلت أعرض على اآلراء الشريفة السلطانية إقاميت يف محاة، على قاعدة أصحاهبا من أهلي، فوجد 

قاصدي األمر قد فات، وقررت محاة لسيف الدين قبجق املقيم بالشوبك، وكتب تقليده هبا يف هذه السنة، وحصل 
حبماة، وتطييب اخلاطر، واالعتذار بأن كتايب وصل بعد خروج  إيل من الصدقات السلطانية الوعود اجلميلة الصادقة

  .محاة لقجبق، ووصل قجبق إىل محاة يف السنة املقابلة على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل
وفيها تويف . ذكر غري ذلك من احلوادث يف هذه السنة تويف فارس الدين البلي الظاهري، نائب السلطنة حبمص

بن دقيق العيد، قاضي القضاة الشافعية بالديار املصرية، وكان إماماً فاضالً، وويل موضعه  القاضي تقي الدين حممد
  .القاضي بدر الدين حممد احلموي، املعروف بابن مجاعة

وفيها كانت زلزلة عظيمة هدمت بعض أسوار قلعة محاة، وغريها من األماكن بالبالد، وهدمت بالديار املصرية 
  .ثري حتت اهلدم، وخربت من أسوار إسكندرية ستاً وأربعني بدنةأماكن كثرية، وهلك خلق ك
  .مث دخلت سنة ثالث وسبعمائة
  ذكر وفاة قازان ملك التتر

يف هذه السنة تويف قازان بن أرغون بن أبغا بن هوالكو بن طلو بن جنكزخان، بنواحي الري، يف أواخر هذه السنة، 
ئة، فيكون مدة مملكته مثان سنني وعشرة أشهر، وكان قد اشتد وكان قد ملك يف أواخر سنة أربع وتسعني وسبعما

مهه بسبب هزمية عسكره وكسرهتم على مرج الصفر، فلحقه محى حادة ومات مكموداً، وملا مات قازان، ملك 
أخوه خربند بن أرغون، وكان جلوسه يف امللك يف الثالث والعشرين من ذي احلجة من هذه السنة، وتلقب اجلنبو 

  .سلطان
  كر قدوم قبجق إىل محاةذ



قد تقدم يف سنة اثنتنب وسبعمائة، ذكر وفاة زين الدين كتبغا نائب السلطنة حبماة، وأنه رتب موضعه سيف الدين 
قبجق، وكانت الشوبك إقطاع قبجق، وكان مقيماً هبا، فلما أعطي نيابة السلطنة حبماة وارجتعت منه الشوبك، أقام 

لشوبك يف ثالث صفر من هذه السنة، أعين سنة ثالث وسبعمائة، وملا قارب محاة هبا حىت جهز أشغاله، وسار من ا
خرجنا مللتقاه إىل العنثر، وعملنا له الضيافات، وقدمنا له التقادم، وسرنا معه ودخلنا محاة يف صبيحة يوم السبت، 

لروم، ونزل بدار امللك وهو الثالث والعشرين من صفر من هذه السنة، واملوافق السادس تشرين األول من شهور ا
  .املظفر صاحب محاة، واستقر قدمه حبماة

  ذكر غري ذلك من احلوادث

يف هذه السنة، بعد العصر من هنار األحد، خامس مجادى األوىل، وخامس عشر كانون األول، توفيت عميت مؤنسة 
ن عمر بن شاهنشاه بن أيوب، خاتون، بنت امللك املظفر حممود ابن ملك املنصور حممد ابن امللك املظفر تقي الدي

وأمها غازية خاتون، بنت السلطان امللك الكامل، وكان مولد مؤنسة خاتون املذكورة يف سنة ثالث وثالثني 
وستمائة، وكانت كثرية الصدقات واملعروف، عملت مدرسة مبدينة محاة تعرف باخلاتونية، ووقفت عليها وقفاً 

  .وهي آخر من كان قد بقي من أوالد امللك املظفر صاحب محاةجليالً، رمحها اهللا تعاىل، ورضي عنها، 
  .وفيها كثر املوت يف اخليل، فهلك منها ما ال حيصى، حىت خلت غالب اسطبالت األمراء واجلند

  .وفيها تويف عزالدين أيبك احلموى نائب محص
وصحبته عدة كثرية وفيها تويف إىل احلجاز الشريف لقضاء حجة الفرض، ووجدت سالر قد حج من جهة مصر، 

من األمراء، ووقفنا اإلثنني والثالثاء للشك يف أول الشهر وعدنا إىل البالد، وخرجت هذه السنة وحنن قد برزنا من 
  .مدينة الرسول، صلى اهللا عليه وسلم

ويف أواخر هذه السنة، جردت العساكر من مصر، وسيف الدين قبجق بعسكر محاة، وقراستفر بعسكر حلب، 
 بالد سيس، وحاصروا تل محدون، وفتحوها باألمان، وارجتعوها من األرمن، وهدموها إىل األرض، ومل ودخلوا إىل

  .أحضر هذه الغزاة ألين كنت باحلجاز الشريف حسبما ذكر
مث دخلت سنة أربع وسبعمائة ويف هذه السنة وصل من املغرب ركب كبري، وصحبتهم رسول من أيب يعقوب 

ك املغرب، ووصل صحبته إىل ديار مصر هدية عظيمة من اخليول والبغال، ما يقارب يوسف بن يعقوب املريين مل
  .مخسمائة رأس من اخليل العربية، بالسروج واللجم والركب املكفنة بالذهب املصري

وفيها وصل إىل مصر صاحب دنقلة، وهو عبد أسود امسه أياي، ووصل صحبته هدية كثرية يف الرقيق واهلجن 
ر والشب والسنباذج، وطلب جندة من السلطان، فجرد معه مجاعة من العسكر، وقدم عليهم واألبقار والنمو

  .طقصبا نائب السلطنة بقوص
  .وفيها أعيد رميثة ومحيضة، ابنا أيب مني ملا ملك مكة حرسها اهللا تعاىل

  .مجاز وفيها تويف مجاز بن شيحة صاحب مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وملك بعده ابنه منصور بن
وفيها وصلت إىل محاة يف يوم السبت عاشر صفر، عائداً من احلجاز الشريف، بعد زيارة القدس الشريف واخلليل 

  .صلوات اهللا عليه وسالمه
  .مث دخلت سنة مخس وسبعمائة

  ذكر إغارة عسكر حلب على بالد سيس



سنقر نائب السلطنة حبلب، مع قشتمر يف أوائل احملرم من هذه السنة، املوافق للعشر األخري من متوز، أرسل قرا
مملوكه، عسكر حلب لإلغارة على بالد سيس، فدخلوها يف أول الشهر املذكور، وكان قشتمر املذكور ضعيف 

العقل، قليل التدبري، مشتغالً باخلمر، ففرط يف حفظ العسكر، ومل يكشف أخبار العدو، واستهان هبم، فجمع 
انضمت إليهم األرمن والفرنج، ووصلوا على غرة إىل قشتمر املذكور، ومن صاحب سيس مجوعاً كثرية من التتر، و

معه من األمراء وعسكر حلب، والتقوا بالقرب من إياس، فلم يكن للحلبيني قدرة مبن جاءهم، فتولوا يبتدرون 
ل إىل حلب الطريق، ومتكنت التتر واألرمن منهم، فقتلوا وأمسوا غالبهم، واختفى من سلم يف تلك اجلبال، ومل يص

منهم إال القليل، عرايا بغري خيل، وكان صاحب سيس يف هذه السنة، هيتوم بن ليفون بن هيتوم، وهو الذي أمسكه 
  .أخوه سنباط ومسله، فذهبت عينه الواحدة وبقي أعور حسبما تقدم ذكره يف سنة تسع وتسعني وستمائة

  ذكر غري ذلك
  .سالح، لكربه وعجزه عن احلركةيف هذه السنة قطع خرب بدر الدين بكتاش، أمري 

  .وفيها أفرج عن احلاج هبادر الظاهري، وكان قد اعتقله حسام الدين الجني امللقب بامللك املنصور

وفيها هلك قطلوشاه نائب خربندا، قتله أهل كيالن، ألهنم عصوا، وسار قطلوشاه لقتلهم، فكبسوه وقتلوه، وقتل 
دين أقوش األفرم بعسكر دمشق وغريه من عساكر الشام، إىل جبال وفيها سار مجال ال. معه مجاعة من املغل

الظنينني، وكانوا عصاة مارقني من الدين، فأحاطت العساكر اإلسالمية بتلك اجلبال املنيعة، وترجلوا عن خيوهلم، 
ملارقني، وصعدوا يف تلك اجلبال من كل اجلهات، وقتلوا وأسروا مجيع من هبا من النصريية والظنينني وغريهم من ا

وطفرت تلك اجلبال منهم، وهي جبال شاهقة بني دمشق وطرابلس، وأمنت الطرق بعد ذلك، فإهنم كانوا يقطعون 
وفيها استدعي تقي الدين أمحد بن تيمية من دمشق إىل مصر، وعقد . الطريق ويتخطفون املسلمني، ويبيعوهنم للكفار

  .كان يقول بالتجسيم على ما هو منسوب إىل ابن حنبل له جملس، وأمسك وأودع االعتقال، بسبب عقيدته، فإنه
  .مث دخلت سنة ست وسبعمائة

  ذكر من ملك يف هذه السنة بالد املغرب من بين مرين

قد تقدم ذكر بين مرين يف سنة اثنتني وسبعني وستمائة، وأنه استقر يف امللك منهم يعقوب، مث ابنه يوسف، وملا كان 
وسف بن يعقوب بن عبد احلق بن حميو ابن محامة املريين، ملك املغرب، وهو حماصر يف هذه السنة قتل أبو يعقوب ي

تلمسان، وكان قد أقام على حصارها سنني كثرية، ونفدت أقوات أهل تلمسان، ومل يبق عندهم ما يكفيهم شهراً، 
ضه إىل حرمه، واهتم زمام و أيقنوا بالعطب، ففرج اهللا عنهم بقتل املريين املذكور، وسبب قتله أنه اهتم وزيره بتعر

داره، وكان امسه عنرب، مبواطاة الوزير على ذلك، وأمر حببس الوزير، وأمر بقتل زمام داره عنرب، وملا أخرج عنرب 
أمر بقتلي، وسيقتلكم كلكم بعدي، فهجم بعض اخلدام بسكني على أيب : ما اخلرب؟ فقال: ليقتل مر باخلدام فقالوا

و يعقوب حليته حبناء وهو نائم على قفاه، فضربه اخلادم بالسكني يف جوفه، وهرب يعقوب املذكور، وقد خضب أب
عنه، وأغلق الباب عليه، وكان هناك امرأة خلدمة أيب يعقوب، فصاحت، فدخل أصحابه عليه وبه بعض الرمق، 

ه ولده أبو سامل بن فأوصى إىل ابنه أيب سامل بن أيب يعقوب، ومات، وملا مات أبو يعقوب املذكور جلس يف امللك بعد
وملا ملك أبو سامل، قصده ابن عمه أبو ثابت، عامر بن عبد اهللا بن يعقوب بن عبد احلق، وقيل إن . يوسف املذكور

أبا ثابت، هو عامر بن عبد اهللا بن يوسف ابن أيب يعقوب، فيكون ابن أخي أيب سامل، ال ابن عمه، وانضم مع أيب 
فلما قارباه، هرب أبو سامل بن يوسف منهما، فأرسال يف إثره من تبعه وقتله،  ثابت حيىي بن يعقوب، عم أيب سامل،



وملا قتل أبو سامل، استقر أبو ثابت عامر يف اململكة، وكان . ومحل رأس أيب سامل املذكور إىل أيب ثابت، عامر املذكور
قتل اخلادم الذي قتل عمه وملا استقر، أمر ب. جلوسه يف امللك يف منتصف هذه السنة، أعين سنة ست وسبعمائة

يوسف، فقتل، مث أمر بقتل اخلدام عن آخرهم، فقتلوا وأضرمت هلم النريان وألقوا فيها، ومل يترك أبو ثابت مبملكته 
خادماً خصياً حىت أباده، مث إن أبا ثابت املذكور، وثب على عمه حيىي فقتله يف ثاين يوم استقراره يف امللك، مث سار 

وأرسل مستحفظاً من بين عمه امسه يوسف بن أيب عباد إىل مراكش مث إن يوسف املذكور بعد  أبو ثابت إىل فاس،
  .استمراره يف مراكش، خلع طاعة أيب ثابت عامر املذكور، وكان منه ما سنذكره

ذكر غري ذلك من احلوادث ويف، هذه السنة، تويف األمري بدر الدين بكتاش الفخري، املعروف بأمري سالح، وكان 
  .قطع خربه ووفاته دون أربعة أشهر بني

  :مث دخلت سنة سبع وسبعمائة
  ذكر وفاة عامر ملك املغرب

  :وذكر من متلك بعده

يف أواخر هذه السنة، تويف أبو ثابت عامر بن عبد اهللا بن يوسف، أيب يعقوب بن يعقوب بن عبد احلق بن حميو بن 
أياماً، وقيل سنة ونصفاً، وتويف بطنجة فإنه ملا عصى عليه محامة، ملك املغرب، وكانت مدة ملكه سنة وثالثة أشهر و

ابن عمه يوسف بن أيب عباد مبراكش، سار إليه أبو ثابت املذكور، فاقتتل معه يوسف، فانتصر أبو ثابت، ووىل 
ر يوسف مهزماً، فأخذ أسرياً، وقتل من أصحابه مجاعة كثرية، واستقامت مراكش أليب ثابت، مث عاد أبو ثابت املذكو

  .إىل طنجة لقتال قوم هبا من األعراب، فأدركته منيته هبا

وملا مات أبو ثابت، جلس يف امللك بعده ابن عمه على بن يوسف، مث خلعه الوزير ومجاعة من العسكر بعد يومني 
ل من جلوسه، وأقاموا يف امللك سليمان بن عبد اهللا بن يوسف بن يعقوب ابن عبد احلق بن حميو، وبايعوه، فاستما

الناس وأنفق فيهم األموال، وزاد يف عطيات بين مرين، وأطلق املكوس، وأحسن إىل الرعية، وقبض على علي بن 
  .يوسف املخلوع واعتقله بطنجة، واستقرت قدم سليمان يف امللك واستقامت له األمور

  ذكر قتل صاحب سيس

  وقتل ابن أخيه

ببالد الروم، صاحب سيس، هيتوم بن ليفون بن هيتوم املقدم ويف هذه السنة قتل برلغي، وهو مقدم املغل املقيمني 
ذكره، بعد أن ذبح ابن أخيه تروس الصغري على صدره، واستقر يف ملك سيس وبالد أوشني بن ليفون، أخو هيتوم 
 املذكور، وملا قتله برلغي، مضى أخو هيتوم املذكور، الناق بن ليفون صحبة برلغي، وشكا إىل خربندا، فأمر خربندا

  .بربلغي فقتل بالسيف
وفيها عزم سالم على املسري إىل اليمن واالستيالء عليه، وعينت العساكر للمسري صحبته، وجهزت اآلالت يف 

  .املراكب من عيذاب، مث أهنى عزمه عن ذلك
م وفيها نزل سيف الدين كراي املنصوري عن إقطاعه بديار مصر، واستقال من اإلمرة فأقيل، وبقي بطاالً حىت اهت

  .عليه موالنا السلطان فيما بعد بإقطاع، وأعطاه نيابة السلطنة بدمشق على ما سنذكره



وفيها تويف ركن الدين بيربس العجمي الصاحلي، املعروف باجلالق، أحد البحرية، وكان آخر البحرية، وكان قد 
  .أسن

  :مث دخلت سنة مثان وسبعمائة
  ذكر مسري السلطان إىل الكرك

  اشنكري على اململكةواستيالء بيربس اجل

ويف هذه السنة، يف يوم السبت، اخلامس والعشرين من شهر رمضان، خرج موالنا السلطان امللك الناصر، ناصر 
الدنيا والدين ، حممد بن قالوون الصاحلي، من الديار املصرية متوجهاً إىل احلجاز الشريف، وسار يف خدمته مجاعة 

يدمر اخلطريي، واألمري حسام الدين قراالجني،واألمري سيف الدين آل ملك، من األمراء، منهم األمري عز الدين أ
وغريهم، ووصل إىل الصاحلية وعيد هبا عيد الفطر مث سار إىل الكرك، فوصل إليها يف عاشر شوال، وكان النائب هبا 

قلعة، وملا عرب السلطان على مجال الدين أبقوش األشريف، فعمل مساطاً واحتفل به، وعرب السلطان إىل املدينة، مث إىل ال
اجلسر إىل القلعة واألمراء ماشون بني يديه، واملماليك حول فرسه، وخلفه، سقط هبم جسر قلعة الكرك، وقد 

حصرت يد فرس موالنا السلطان وهو راكبه، داخل عتبة الباب، فلما أحس الفرس بسقوط اجلسر، أسرع حىت 
قط من مماليك موالنا السلطان مخس وثالثون إىل اخلندق، وسقط غريهم كاد أن يدوس األمراء املاشني بني يديه، وس

من أهل الكرك، ومل يهلك من املماليك غري شخص واحد، مل يكن من اخلواص، ونزل يف الوقت موالنا السلطان، 
م، خلد اهللا تعاىل ملكه، عند الباب، وأحضر اجلنوبات واجلبال، ورفع الذين وقعوا عن آخرهم، وأمر مبداواهت

فصلحوا وعادوا إىل ما كانوا عليه يف مدة يسرية، وكان ذلك من عنوان سعادة موالنا، جعلها اهللا تعاىل خارقة 
  .فإن ارتفاع اجلسر الذي سقطوا منه إىل اخلندق، يقارب مخسني ذراعاً. للعوائد

األمراء الذين حضروا يف وملا استقر موالنا السلطان بقلعة الكرك، أمر مجال الدين أقوش، نائب السلطنة هبا، و
خدمته، باملسري إىل الديار املصرية، وأعلمهم أنه جعل السفر إىل احلجاز وسيلة إىل املقام بالكرك، وكان سبب ذلك 

استيالء سالر وبريس اجلاشنكري على اململكة، واستبدادمها باألمور، وجتاوز احلد يف االنفراد باألموال، واألمر 
نا السلطان غري االسم، مع ما كان منهما من حماصرة موالنا السلطان يف القلعة، وغري ذلك والنهي، ومل يتركا ملوال

مما ال تنكمش النفس منه، فأنف موالنا السلطان خلد اهللا ملكه من ذلك، وترك الديار املصرية وأقام بالكرك، وملا 
ك، وفراقه الديار املصرية، اشتوروا فيما وصلت األمراء إىل الديار املصرية، وأعلموا من هبا بإقامة السلطان بالكر

بينهم، واتفقوا على أن تكون السلطنة لبيربس اجلاشنكري، وأن يكون سالر مستمراً على نيابة السلطنة كما كان 
عليه، وحلفوا على ذلك، وركب بيربس اجلاشنكري من داره بشعار السلطنة إىل اإليوان الكبري بقلعة اجلبل، وجلس 

يف يوم السبت الثالث والعشرين من شوال هذه السنة، أعين سنة مثان وسبعمائة، وتلقب بامللك  على سرير امللك
املظفر ركن الدين بيربس املنصوري، وأرسل إىل نواب السلطنة بالشام فحلفوا له عن آخرهم، وكتب تقليداً ملوالنا 

يه، واستقر احلال على ذلك حىت خرجت السلطان بالكرك، ومنشوراً مبا عينه له من اإلقطاع بزعمه، وأرسلهما إل
  .هذه السنة

وفيها ملك الفرنج االستبتار جزيرة رودس، وأخذهتا من األشكري صاحب قسطنطينية، وصعب بسبب ذلك على 
  .التجار الوصول يف البحر إىل هذه الديار، ملنع االستبتار من يصل إىل بالد اإلسالم



وعسكر إىل جزيرة جربة، وهي جزيرة يف البحر الرومي،  وفيها أرسل صاحب تونس أبو حفص عمر، أسطوالً
ومسريهتا من قابس يوم واحد، وهلذه اجلزيرة خماضة إىل الرب، ودور هذه اجلزيرة ستة وسبعون يوماً، وكانت بأيدي 
 املسلمني، فتغلب عليها الفرنج وملكوها يف سنة مثانني وستمائة، فلما كانت هذه السنة، أرسل إليهم صاحب تونس
عسكراً وقاتلهم، فاستنجد أهل هذه اجلزيرة بفرنج صقلية، فلما وصل أسطول صقلية إليهم، عاد أسطول صاحب 

  .تونس إليه، ومل يتمكنوا من فتحها
وفيها مات األمري خضر ابن امللك الظاهر بيربس، بباب القنطرة، وكان املذكور قد جهزه السلطان امللك األشرف 

هو وأخوه وأهله مدة، وتويف سالمش أخوه . نصور قالوون، إىل القسطنطينية، فبقي فيهاخليل ابن السلطان امللك امل
  .هناك، مث عاد خضر املذكور إىل القاهرة وأقام عند باب القنطرة، وتويف يف هذه السنة

  .مث دخلت سنة تسع وسبعمائة
  ذكر جتريد العساكر إىل حلب وما ترتب

  على ذلك

مري مجال الدين أقوش املوصل، املعروف بقتال السبع، وأصله من مماليك بدر ويف هذه السنة وصل من مصر األ
الدين لؤلؤ، صاحب املوصل، وكذلك وصل الجني اجلاشنكري، املعروف بالزرتاج وصحبتهما تقدير ألفي فارس من 

رنا عسكر مصر، وجردين األمري سيف الدين قبجق نائب السلطنة حبماة، وجرد معي مجاعة من عسكر محاة، فس
ودخلنا حلب يوم اخلميس تاسع عشر ربيع اآلخر من هذه السنة، املوافق للخامس والعشرين من أيلول، وكان 

نائب السلطنة حبلب قراسنقر املنصوري، ووصل أيضاً مجاعة من عسكر دمشق، مع احلاج هبادور الظاهري، فأخذ 
ح عندهم طاعة بيربس اجلاشنكري، امللقب بامللك قراسنقر يف الباطن يستميل الناس إىل طاعة موالنا السلطان، ويقب

  .املظفر
  ذكر مسري موالنا السلطان من الكرك

  وعوده إليها

ويف هذه السنة سار مجاعة من املماليك، على محية من الديار املصرية، مفارقني طاعة بيربس اجلاشنكري، امللقب بامللك 
اس عليه من طاعته وحمبته، فأعاد السلطان خطبته بالكرك، املظفر، ووصلوا إىل السلطان بالكرك، وأعلموه مبا الن

ووصلت إليه مكاتبات عسكر دمشق يستدعونه، وأهنم باقون يف طاعته، وكذلك وصلت إليه من حلب املكاتبات، 
فسار السلطان مبن معه من الكرك يف مجادى اآلخرة من هذه السنة، ووصل إىل محان، وهي قرية قريب من رأس 

مجال الدين أقوش عليه احليلة، وأرسل إليه قرابغا مملوك قراسنقر برسالة، كذهبا على قراسنقر، وكان املاء، فعمل 
قرابغا سار إىل األفرم مبكاتبة تتعلق به مبفرده، فأرسله األفرم إىل السلطان، فسار من دمشق والقى السلطان حبمان، 

رجوع موالنا السلطان، فلما مسع موالنا السلطان قرابغا  فأهنى قرابغا املذكور ما محله األفرم من الكذب، مما يقتضي
ظنه حقاً، ورجع إىل الكرك، واستمرت العساكر على طاعة موالنا السلطان واستدعائه ثانياً، واحنلت دولة بيربس 

اجلاشنكري، وجاهره الناس باخلالف، وملا جرى ذلك، وبلغ العساكر املقيمني حبلب، ساروا من حلب من غري 
وسرت أنا مبن معي من عسكر محاة، ودخلت محاة يوم الثالثاء التاسع عشر من رجب، والثالث والعشرين  دستور،



  .من كانون األول
  ذكر مسري موالنا السلطان إىل دمشق

  واستقرار ملكه هبا

سري إىل وملا حتقق موالنا السلطان امللك الناصر صدق طاعة العساكر الشامية، وبقائهم على طاعته وحمبته، عاود امل
دمشق، وخرج من الكرك وخرجت عساكر دمشق إىل طاعته، وتلقوه، وأما أقوش األفرم نائب السلطنة بدمشق، 

فإنه هرب، ووصل السلطان إىل دمشق يف يوم الثالثاء عاشر شعبان من هذه السنة، املوافق لعشرين من كانون 
بلق، وأرسل األفرم وطلب األمان من السلطان، فأمنه، الثاين، وهيئت له قلعة دمشق، فلم ينزل هبا، ونزل بالقصر األ

فقدم إىل طاعته إىل دمشق، وسار قبجق من محاة، وسار العسكر احلموي صحبته، وكذلك سار أسندمر بعسكر 
الساحل، ووصل قبجق وأسندمر ومن معهما من العساكر إىل خدمة السلطان بدمشق، يف يوم االثنني الرابع 

هذه السنة، وقدمت تقدميت، ومن مجلتها مملوكي طقزمتر، يف يوم األربعاء السادس والعشرين من شعبان من 
والعشرين من شعبان املذكور، فحصل من موالنا السلطان القبول والصدقة، واملواعيد الصادقة، بالتصدق علي 

عشرين من شعبان، حبماة، على عادة أهلي وأقاريب، مث وصل قراسنقر إىل دمشق بعسكر حلب يوم اجلمعة الثامن وال
وكان وصل قبل ذلك سيف الدين بكتمر، املعروف بأمري جاندار، من صفد، وملا تكاملت للسلطان عساكر الشام، 

  .أمرهم بالتجهيز للمسري إىل ديار مصر
  ذكر مسري موالنا السلطان إىل ديار مصر

  واستقراره يف سلطنته

طان بدمشق، أرسل إىل الكرك وأحضر ما كان هبا من ويف هذه السنة، ملا تكاملت العساكر الشامية عند السل
احلواصل، وأنفق يف العسكر، وسار هبم من دمشق يف يوم الثالثاء تاسع رمضان من هذه السنة، املوافق لعاشر 
شباط، وملا بلغ بيربس اجلاشنكري ونائبه ذلك، جرداً عسكراً ضخماً مع برلغي وغريه من املقدمني، فساروا إىل 

  :أقاموا هبا، وكان برلغي من أكرب أصحاب اجلاشنكري، وكأن الشاعر أراده بقولهالصاحلية، و
  وكان الذي استصفيت من أعظم العدى... فكان الذي استنصحت أول خائن 

وسارت العساكر يف خدمة السلطان، وكان الفصل شتاًء واخلوف شديداً من األمطار وتوحل األرض، وقدر اهللا 
وعدم األمطار، واستمر ذلك حىت وصلنا يف خدمته إىل غزة، يف يوم اجلمعة تاسع عشر  تعاىل لنا بالصحو والدفء،

رمضان من هذه السنة، وملا وصل السلطان إىل غرة، قدم إىل طاعته عسكر مصر أوالً فأوالً، وكان ممن قدم أيضاً 
لتقي موالنا السلطان يف كل برلغي وغريه من املقدمني، ومعهم عدة كثرية من العسكر، مث تتابعت األطالب، وكان ي

  يوم وهو سائر طلب بعد طلب من األمراء واملماليك واألجناد، ويقبلون األرض ويسريون صحبة الركاب الشريف

وملا حتقق بيربس اجلاشنكري ذلك، خلع نفسه من السلطنة، وأرسل مع ركن الدين بيربس الدواداري، ومع هبادراص 
ن يتصدق عليه ويعطيه إما الكرك أو محاة، أو صهيون، وأن يكون معه ثالمثائة يطلب األمان من موالنا السلطان، وأ

مملوك من مماليكه، فوقعت إجابة السلطان إىل مائة مملوك، وأن يعطيه صهيون، وأمت موالنا السري، وهرب اجلاشنكري 
نني الثامن والعشرين من من قلعة اجلبل إىل جهة الصعيد وخرج سالر إىل طاعة موالنا السلطان، والتقاه يوم االث



رمضان، قاطع بركة احلجاج، وقتل األرض وضرب ملوالنا السلطان الدهليز بالربكة يف النهار املذكور، وأقام هبا يوم 
الثالثاء سلخ رمضان، وعيد يوم األربعاء بالربكة، ورحل السلطان يف هناره والعساكر الشامية واملصرية سائرون يف 

ووصل إىل قلعة اجلبل وسار إليها واستقر على سرير ملكه بعد العصر من هنار األربعاء، خدمته وعلى رأسه اجلتر 
مستهل شوال من هذه السنة، أعين سنة تسع وسبعمائة، املوافق لرابع آذار من شهور الروم، وهي سلطنته الثالثة، 

ر من قلعة اجلبل إىل الشوبك ويف يوم اجلمعة ثالث شوال، وهو اليوم الثالث من وصول موالنا السلطان، سار سال
حبكم أن السلطان أنعم هبا عليه، وقطع خبزه من الديار املصرية، وأعطى السلطان نيابة السلطنة حبلب سيف الدين 
قبجق، وارجتع منه محاة، وسار قبجق من مصر يوم اخلميس تاسع شوال، ورسم لعسكر محاة باملسري معه، وتصدق 

إجناز ما وعدين به من ملك محاة، وإمنا أخر ذلك ملا بني يديه من املهمات علي وطيب خاطري بأنه ال بد من 
واألشغال املعوقة من ذلك، فسرنا مع قبجق من مصر متوجهني إىل الشام، يف التاريخ املذكور ووصلنا إىل محاة يوم 

م بصرخد، فسار اخلميس خامس عشر ذي القعدة من هذه السنة، مث رسم السلطان لألمري مجال الدين أقوش األفر
إليها، وقرر نيابة السلطنة بالشام لشمس الدين قراسنقر، وقرر محاة للحاج هبادر الظاهري، مث ارجتعها منه وقرره يف 

نيابة السلطنة باحلصون والفتوحات، بعد عزل أسندمر عنها، وكان قد حصلت بيين وبني أسندمر عداوة 
ماة عين إليه، فلم يوافقه السلطان إىل ذلك، فلما رأى أن مستحكمة، بسبب ميله إىل أخيه، فقصد أن يعدل حب

السلطان يتصدق حبماة علي، طلبها أسندمر لنفسه، فما أمكن السلطان منعه منها، فرسم السلطان حبماة ألسندمر، 
وتأخر حضوره ألمور اقتضت ذلك، وقرر السلطان األمري سيف الدين بكتمر اجلوكاندار يف نيابة السلطنة بديار 

  .رمص
  ذكر القبض على بيربس اجلاشنكري

  امللقب بامللك املظفر

كان املذكور قد هرب من قلعة اجلبل، عند وصول موالنا السلطان إىل الصاحلية، وأخذ منها مجالً كثرية من األموال 
ه من واخليول، وتوجه إىل جهة الصعيد، فلما استقر موالنا السلطان بقلعة اجلبل، أرسل إليه وارجتع منه ما أخذ

اخلزائن بغري حق، مث إن بيربس املذكور قصد املسري إىل صهيون، حسبما كان قد سأله، فربز من أطفيح إىل 
السويس، وسار إىل الصاحلية، مث سار منها حىت وصل إىل موضع بأطراف بالد غزة يسمى العنصر، قريب الداروم، 

ليه احلال، فوصل إليه املرسوم بالقبض على بيربس وكان قراسنقر متوجهاً إىل دمشق نائباً هبا، على ما استقر ع
اجلاشنكري، فركب قراسنقر وكبسه باملكان املذكور، وقبض عليه به وسار به إىل جهة مصر، حىت وصل إىل 

اخلطارة، فوصل من األبواب الشريفة السلطانية أسندمر الكرجي، وتسلم بيربس اجلاشنكري من قراسنمر، وأمر 
إىل الشام، فوصل أسندمر بيربس اجلاشنكري، فحال وصوله إىل قلعة اجلبل، اعتقل، يوم  قراسنقر بالعود، فعاد

اخلميس رابع عشر ذي القعدة من هذه السنة، فكان آخر العهد به، وكانت مدة سلطنة بيربس املذكور امللقب 
  :بامللك املظفر أحد عشر شهراً

  وما حيصلون على طائل... تفاىن الرجال على حبها 
غلب ببان بن قبجي على مملكة أخيه، فاستنجد وطرده عنها، واتفق موت كبلك عقيب ذلك، وخلف ولداً وفيها 

امسه قشتمر بن كبلك، فاستنجد قشتمر وطرد عمه ببان، واستقر يف ملك أبيه كبلك، وقيل إن الذي طرده ببان هو 
  .أخو منغطاي بن قبجي



األندلس، وهو نصر ابن حممد بن األمحر، فاستنجد بسليمان وفيها وردت األخبار بأن الفرنج قصدت ملك غرناطة ب
  .املريين صاحب مراكش، واتقع ابن األمحر مع الفرنج

  .وفيها تزوج خربندا ملك التتر ببنت صاحب ماردين، امللك املنصور غازي ابن قرا أرسالن، ومحلت إليه إىل األردو

سى إىل محاة، وطلب توفيق احلال بيين وبني أخي، بسبب وفيها يف يوم األربعاء خامس ذي احلجة، حضر مهنا بن عي
  .محاة، فلم يتفق حال

وفيها يف ثامن عشر ذي احلجة، حضر بدر الدين تتليك السديدي إىل محاة، وحكم فيها نيابة عن أسندمر، وحضر 
  .صحبته من السلطان أسندمر، وبقي االنتظار حاصالً لقدوم أسندمر إىل محاة

 الرابع والعشرين من ذي احلجة خرجت من محاة مظهراً أين متوجه إىل دمشق، مللتقى أسندمر، وفيها يف يوم االثنني
فأرسلت يف الباطن أسأل من صدقات موالنا السلطان، أن ميكين من املقام بدمشق، ومفارقة محاة، فإنه قد كان 

فتركتها وسرت إىل دمشق، استحكم يف خاطر أسندمر من عداويت، فخشيت من املقام حبماة حتت حكم املذكور، 
ودخلتها يف يوم اجلمعة الثامن والعشرين من ذي احلجة من هذه السنة، ووصل أسنبغا مملوكي من األبواب الشريفة 

يوم األربعاء رابع احملرم، من سنه عشر وسبعمائة، مبقامي بدمشق، وتصدق علي السلطان خبلعة كرودوحش، 
شق، وأن أقيم بدمشق، ويكون خبزي حبماة مستقراً علي، وكذلك وكلوته رزنش، ورسم يل بغلة من حواصل دم

  .أجنادي، وأمرين فاستقريت بدمشق ونزحت عن محاة
  .مث دخلت سنة عشر وسبعمائة
  ذكر وصول أسندمر إىل دمشق

  متوجهاً إىل محاة
 محاة، نائباً هبا، وكنت يف هذه السنة يف يوم الثالثاء العاشر من احملرم، وصل أسندمر من األبواب الشريفة متوجهاً إىل

حينئذ مقيماً بدمشق، كما ذكرنا، فخرجت إىل الكسوة والتقيته، ووجدت عنده ملقامي بدمشق وخروجي عن 
حكمه أمراً عظيماً، وأخذ خيدعين ويستميلين، ويطيب خاطري ويسألين املسري معه إىل محاة، فلم أجبه إىل ذلك، 

طوعاً أو كرهاً، فأجابه أن السلطان رسم مبقامه بدمشق، فال ميكن  فدخل إىل قراسنقر وسأله يف إرسايل صحبته
خالف ذلك، فأقام أسندمر بدمشق أياماً قالئل، وتوجه إىل محاة ودخلها يف يوم الثالثاء الرابع والعشرين من احملرم 

  .من هذه السنة
  ذكر القبض على سالر

ان إليه واستدعاه بعد أن عرض عليه املسري إىل كان سالر بالشوبك، وقد عزم على اهلروب منها، فأرسل السلط
محاة، ويكون نائباً هبا، ورسم ألسندمر فسار من محاة إىل دمشق، وأخلى محاة ألجل سالر، وترددت املراسالت إليه، 

فحضر سالر إىل األبواب الشريفة بديار مصر، يف سلخ ربيع اآلخر من هذه السنة، وقبض على سالر املذكور، 
  .عهد به، واحتيط على غالب موجوده لبيت املال، وكان شيئاً كثرياًفكان آخر ال

  ذكر استقراري حبماة وعودها إىل البيت التقوي

  :وما يتعلق بذلك



ويف هذه السنة، تويف احلاج هبادر النائب بالسواحل الشامية، يف يوم الثالثاء لعشرين من ربيع اآلخر، ووصل مهنا 
ىل مصر يف يوم السبت، ومستهل مجادى األوىل، وكان السلطان حريصاً إىل بن عيسى إىل دمشق، وتوجه منها إ

إجناز ما وعده بأن يقيمين حبماة، وتأخر ذلك بسبب مداراته ألسندمر وغريه، فلما اتفق موت احلاج هبادر، ووصول 
ألسندمر، وتصدق مهنا بن عيسى إىل األبواب الشريفة، أعطى موالنا السلطان نيابة السلطنة بالسواحل والفتوحات 

علي حبماة واملعرة وبارين، وأرسل تقليد أسندمر بالسواحل مع منكومتر الطباخي، فوصل إىل دمشق يف يوم األحد 
الثالث والعشرين من مجادى األوىل، وسار إىل محاة، فلم جيب أسندمر إىل املسري إىل الساحل، وامتنع من قبول 

ر املذكور، فعاد به إىل دمشق، واتفق عند ذلك موت سيف الدين قبجق التقليد واخللعة، ورد التقليد صحبة منكومت
نائب السلطنة حبلب، يف يوم السبت سلخ مجادى األوىل، فلما وصل خرب موته إىل األبواب الشريفة، أنعم السلطان 

السلطنة  بنيابة السلطنة حبلب على أسندمر موضع سيف الدين قبجق، وأنعم على مجال الدين أقوش األفرم بنيابة
بالفتوحات، ونقله من صرخد إليها، واستقرت محاة للعبد الفقري إىل اهللا تعاىل إمساعيل بن علي، مؤلف هذا الكتاب، 
ووصل إيل بدمشق التقليد الشريف حبماة، صحبة األمري سيف الدين، جلس الناصري السلمدار، وأعطيت محاة يف 

يد يف ثامن عشر مجادى األوىل سنة عشر وسبعمائة، حسب املرسوم هذه املرة على قاعدة النواب، وكان تاريخ التقل
الشريف، وخرجت من دمشق متوجهاً إىل محاة، وصحبيت األمري سيف الدين قجلس، املذكور، يف يوم األربعاء 

الثامن عشر من مجادى اآلخرة، وأسندمر مقيم حبماة، وهو يف أشد ما يكون من الغضب، بسبب فراق محاة، وكوين 
لتين الصدقات الشريفة السلطانية، حىت أنه عزم أن يقاتلين ويدفعين عنها، وكان قد طلع مجيع العسكر قد مش

احلموي إىل لقائي، والتقوين قاطع محص، ووصل إىل أسندمر مملوكه سنقر من األبواب الشريفة، وخوفه من عاقبة 
محاة عقيب خروجه منها يف النهار املذكور، فعله، فتوجه أسندمر من محاة ضحى يوم االثنني املذكور، ودخلت إىل 

وكان استقراري يف دار ابن عمي امللك املظفر حبماة، بعد الظهر من هنار االثنني، الثالث والعشرين من مجادى 
اآلخرة من هذه السنة، أعين سنة عشر وسبعمائة، املوافق السادس عشر كانون الثاين، وكان خروج محاة عن البيت 

عند موت السلطان امللك املظفر صاحب محاة، يف يوم اخلميس الثاين والعشرين من ذي القعدة، من  التقوي األيويب
سنة مثان وتسعني وستمائة، وعودها يف تاريخ التقليد، وهو ثامن عشر مجادى األوىل، سنة عشر وسبعمائة، فيكون 

  .هر وسبعة وعشرين يوماًمدة خروجها من البيت التقوى إىل أن عادت إليه، إحدى عشرة سنة ومخسة أش

ولنذكر مجلة من أخبار محاة، وقد ذكرت يف أخبار داود وسليمان، يف الكتب األربعة والعشرين اليت مع اليهود، مث 
صارت بلدة صغرية حىت صارت من األعمال، مث إن اسطيتينوس ملك الروم بىن أسوار محاة، يف أول سنة من ملكه، 

لروم حىت فتحها أبو عبيدة بن اجلراح باألمان، بعد فتوح محص، وبقيت مضافة وفرغ منها يف سنتني، وبقيت مع ا
إىل محص، وتواردت عمال اخللفاء الراشدين على محص، حىت ملكت بنو أمية، وأقاموا بدمشق، فتواردت عماهلم 

ستولت القرامطة عليها مث ملا صارت الدولة لبين العباس، تواردت عماهلم على محص أيضاً، وعلى محاة وغريها، مث ا
على محاة، وقتلوا فيها مقتلة كبرية من أهلها، مث صارت لصاحل بن مرداس الكاليب صاحب حلب، مث صارت لألمري 
سهم الدولة خليفة بن جيهان الكردي، مث صارت لشجاع الدولة جعفر بن كلند وايل محص، ويف سنة سبع وسبعني 

اة، مث أقطع السلطان ملكشاه محاة ألقسنقر، مضافة إىل وأربعمائة، تقدم خلف بن مالعب صاحب محص قلعة مح
حلب، وبقيت له إىل أن قتله تنش، مث صارت محاة حملمود بن علي بن قراجا، وكان ظاملاً، مث صارت محاة لطغتكني 
صاحب دمشق، مث صارت للربسقي، مث لولده عز الدين مسعود بن أقسنقرالربسقي، مث صارت لبهاء الدين سونج 

بن طغتكني، مث صارت لعماد الدين زنكي بن أقسنقر، مث ارجتعها منه مشس امللوك إمساعيل بن بوري بن  بن بوري



طغتكني، مث استوىل عليها عماد الدين زنكي، مث صارت محاة لنور الدين حممود بن زنكي، مث صارت لولده امللك 
عطاها خلاله شهاب الدين حممود احلارمي الصاحل إمساعيل بن حممود، مث صارت لصالح الدين يوسف بن أيوب، مث أ

بن تكش، مث صارت للملك املظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب، مث صارت لولده امللك املنصور حممد بن 
عمر، مث صارت لولده امللك الناصر قليج أرسالن بن حممد، مث صارت ألخيه امللك املظفر حممود بن حممد، مث 

ور حممد بن حممود، مث صارت لولده امللك املظفر حممود، مث خرجت عنهم فتوىل فيها صارت لولده امللك املنص
قراسنقر زين الدين كتبغا، مث سيف الدين قبجق، مث سيف الدين أسندمر، مث صارت ملؤلف هذا الكتاب، إمساعيل بن 

  .علي بن حممود بن حممد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب
وملا قاربت محاة ونزلت الرسنت، ألبسين األمري . ة، أعين سنة عشر وسبعمائةولنرجع إىل بقية حوادث هذه السن

سيف الدين قجليس التشريف السلطاين، وهو أطلس أمحر بطراز زركش فوقاين، وحتته أطلس أصفر، وكلوته 
زركش وشاش رقم، ومنطقة ذهب مصري، وسيف حملى بذهب مصري، وأركبين حصاناً برقياً بسرجه وجلامه، 

محاة بذلك، وقرئ التقليد الشريف حبضور الناس، وأعطيت األمري سيف الدين املذكور أربعني ألف درهم، ودخلت 
وأوصلته باخللع واخليول، وتوجه من محاة يف يوم األحد التاسع والعشرين من مجادى اآلخرة من هذه السنة، واتفق 

بدمشق يف مجادى، وأقمت حبماة، يل شيء عجيب، وهو أن مولدي بدمشق يف مجادى، ووصلين تقليد محاة 
وحصلت التقدمة على جاري عادة أهلي، وأرسلت سألت من صدقات السلطان دستوراً بالتوجه إىل األبواب 

الشريفة، فرسم يل بذلك، فخرجت من محاة يف مستهل شوال من شهور هذه السنة، ودخلت مصر وحضرت بني 
دة من هذه السنة، وقدمت التقدمة يف غد ذلك اليوم، فشملتين يدي املواقف الشريفة يوم الثالثاء مستهل ذي القع

الصدقات بقول ذلك، مث أفاض علي وعلى مجيع من كان يف صحبيت اخللع، وتصدق علي باملركوب والنفقة، 
وأعادين إىل بلدي حببور احلبور، فوصلت إىل محاة يف يوم الثالثاء السابع ذي احلجة من هذه السنة، املوافق للسابع 

  .لعشرين من نيسانوا
  ذكر ملوك الغرب

تويف أبو الربيع سليمان بن عبد اهللا بن أيب يعقوب يوسف، يف منتصف هذه السنة، وجلس يف امللك بعده عم أبيه، 
  .أبو سعيد عثمان بن أيب يوسف، يعقوب ابن عبد احلق، يف شهر رجب من هذه السنة، واستقرت قدمه يف امللك

  السلطنة حبلبذكر القبض على أسندمر نائب 

كان السلطان قد جرد عسكراً مع كراي املنصوري، ومشس الدين سنقر الكمايل، فساروا وأقاموا حبمص، وملا 
وصلت إىل محاة عائداً من األبواب الشريفة ركبوا من محص وساقوا ليكبسوا أسندمر حبلب، ويبغتوه هبا، فإنه كان 

اي املذكور إيل يعلمين مبسريهم، وأن أسري بالعسكر احلموي مستشعراً ملا كان قد فعله من اجلرائم، وأرسل كر
واجتمع هبم، هلذا املهم، فخرجت من محاة يوم اخلميس، تاسع ذي احلجة من هذه السنة، وهو ثالث يوم من وصويل 

من األبواب الشريفة، ونزلت بالعبادي، وسقنا هنار اجلمعة وبعض الليل، ووصلنا إىل حلب بعد مضي ثلثي الليلة 
املسفرة عن هنار السبت، حادي عشر ذي احلجة، واحتطنا بدار النيابة اليت فيها أسندمر، حتت قلعة حلب، 

وأمسكناه بكرة السبت، واعتقل بقلعة حلب، وجهز إىل مصر مقيداً يف يوم األحد ثاين عشر ذي احلجة من هذه 
به، واحتيط على موجوده من اخليل  السنة، ووصل إىل مصر فاعتقل هبا، مث نقل إىل الكرك، وكان آخر العهد

والقماش والسالح، وكان شيئاً كثرياً، ومحل مجيع ذلك إىل بيت املال، واستمر كراي والكمايل ومن معهما من 



  .العساكر، والعبد الفقري إمساعيل بن علي، مقيمني حبلب حىت خرجت هذه السنة
عيان الفقهاء الشافعية، وشرح التنبيه يف حنو عشرين وفيها تويف جنم الدين أمحد بن رفعة بديار مصر، وكان من أ

  .جملد، ونقل عليه شرح الوجيز الذي للرافعي
وفيها يف يوم األحد سابع عشر رمضان، تويف بتربيز القاضي قطب الدين حممود بن مسعود، وكان مولده مبدينة 

نة وسبعة أشهر، وكان إماماً مربزاً يف شيزر، يف صفر سنة، أربع وثالثني وستمائة، فيكون مدة عمره ستاً وسبعني س
هناية اإلدراك : وله عدة مصنفات منها. عدة علوم مثل العلم الرياضي واملنطق، وفنون احلكمة، والطب، واألصوليني

  .يف اهليئة، وحتفة السامي يف اهليئة أيضاً، وشرح خمتصر ابن احلاجب يف الفقه، ومصنفاته وفضائله مشهورة
  .عشرة وسبعمائةمث دخلت سنة إحدى 

  ذكر وفاة طقطغا وملك أزبك

يف هذه السنة ظناً، أعين سنة عشر، أو سنة إحدى عشرة وسبعمائة، تويف طقطغا بن منكومتر بن طغان بن باطو بن 
دوشي خان بن جنكزخان، ملك التتر بالبالد الشمالية، اليت كرسي ملكها صراي، وقد تقدم ذكر ملكه يف سنة 

مات طقطغا املذكور ملك بعده أزبك بن طغريشاه بن منكومتر بن طغان بن ياطوخان بن  تسعني وستمائة، وملا
  .دوشي خان بن جنكزخان، واستقر أزبك املذكور ملكاً بتلك اجلهات

  ذكر نفل قراسنقر من نيابة السلطنة بدمشق إىل حلب

  :ووالية كريه املنصوري دمشق وإعطاء العساكر الذين حبلب الدستور

ة، ملا قبض على أسندمر، سأل قراسنقر نائب السلطنة بدمشق، من موالنا السلطان أن ينقله إىل نيابة يف هذه السن
السلطنة باململكة احللبية، ألنه كان قد طال مقامه هبا، وألف سكىن حلب، فرسم له بذلك، وحضر تقليده بوالية 

ن دمشق متوجهاً إىل حلب، وحصل عند حلب مع األمري سيف الدين أرغون الدوادار الناصري، وسار يف صحبته م
قراسنقر استشعار من العسكر املقيمني حبلب، لئال يقبضوا عليه، وبقي املقر السيفي أرغون الدوادار الناصري 

املذكور، يطيب خاطر قراسنقر وحيلف له على عدم تومهه، ويسكنه ويثبت جأشه، حىت وصل إىل حلب، وركبت 
فالتقيناه، ودخل حلب يف يوم االثنني ثامن عشر احملرم من هذه السنة، واستقر يف  العساكر املقيمون حبلب مللتقاه،

نيابة السلطنة حبلب، وأعطي املقر السيفي أرغون الناصري عطاء جزيالً، وسفّره، وسار املقر السيفي أرغون املذكور 
  .من حلب، يوم األربعاء، لعشرين من احملرم، وتوجه إىل الديار املصرية

عد ذلك مدة، مث ورد الدستور إىل العساكر املقيمة حبلب، فسرنا منها يف يوم اجلمعة احلادي والعشرين من فأقمنا ب
صفر، عائدين إىل أوطاننا، ودخلت محاة يف يوم االثنني الرابع والعشرين من صفر، من هذه السنة، املوافق الثاين 

دهم، وملا انتقل قراسنقر من دمشق إىل حلب، أنعم عشر متوز، وأمتت العساكر املصرية والدمشقية املسري إىل بال
مث بعد . السلطان بنيابة السلطنة بالشام، على سيف الدين كريه املنصوري، ووصل إليه التقليد بذلك، فاستقر فيها

  .مدة قبض على كريه املنصوري، ورتب يف نيابة السلطنة بالشام، أقرش الذي كان نائباً بالكرك
   احلجازذكر مسري قراسنقر إىل

  وعوده من أثناء الطريق وهربه



وفيها سأل قراسنقر دستوراً إىل احلجاز الشريف، لقضاء حجة الفرض، فرسم له السلطان بذلك، فعمل شغله وسار 
من حلب يف أوائل شوال، من هذه السنة، ومل يسر على الطريق، وسار على طرف البالد من شرقيها، حىت وصل 

النخيل واخلوف من الركب املصري، لئال يقبضوا عليه يف احلجاز، فعاد من بركة زيزا إىل بركة زيزا، فحصل عنده 
على الربية، وسار على الرب إىل أركة والسخنة مث إىل بر حلب واجتمع مع مهنا بن عيسى أمري العرب، واتفقا على 

ذين هبا ومنعوه من الدخول املشاققة والعصيان، وقصد قراسنقر حلب ليستويل عليها، فاجتمع العسكر واألمراء ال
إليها، ووصل من صدقات السلطان إىل قراسنقر، ومهنا ما يطيب خاطرمها، فلم يرجعا عن ضالهلما، وأصرا على 

ذلك، فجرد السلطان عسكراً مع املقر السيفي أرغون الدوادار الكردي، ومع األمري حسام الدين قراالجني، بسبب 
لشقاق والنفاق يقرر أمره يف مكان خيتاره، وإن مل يرجع عن ذلك يقصده قراسنقر املذكور، حبيث إن رجع عن ا

العسكر حيث كان، ووصل العسكر املذكور إىل محاة يف يوم السبت، سادس ذي احلجة من هذه السنة، املوافق 
  .لنصف نيسان

وم اخلميس احلادي وسرت بصحبتهم يف عسكر محاة، وتوجهنا إىل الربية ونزلنا باحلمام، بالقرب من الزرقاء يف ي
عشر من ذي احلجة من هذه السنة، فاندفع قراسنقر إىل الفرات وأقام هناك، وافترقت مماليكه، فبعضهم سار إىل 

التتر، وبعضهم قدم إىل الطاعة، مث توجه قراسنقر إىل جهة مهنا، فعادت العساكر من اخلام إىل حلب، وكان دخولنا 
مث كان ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل، ويف مجادى . جة من هذه السنةإىل حلب يف يوم األحد رابع عشر ذي احل

االوىل من هذه السنة، قبض على سيف الدين بكتو اجلوكندار، نائب السلطنة، وأقام موالنا السلطان مقامه يف نيابة 
  .السلطنة، األمري ركن الدين بيربس الدوادار املنصوري

عليهم يف كل سنة، وأحضروا لنواب الشام التقادم على جاري العادة، وفيها حضرت رسل سيس باألرزاق املقدرة 
وأحضروا يل بغالً وقماشاً، وخرجت هذه السنة واحلكام فيها على ما أصفه موالنا السلطان األعظم، امللك الناصر، 

م، وما هو ناصر الدنيا والدين حممد ابن السلطان امللك املنصور قالوون الصاحلي، سلطان اإلسالم مبصر والشا
مضاف إليهما، واحلجاز، ونائب السلطنة ركن الدين بيربس الدوادار، صاحب التاريخ املسمى بزبدة الفكرة يف 

تاريخ اهلجرة، والنائب بالشام مجال الدين أقوش، الذي كان نائباً بالكرك، وقراسنقر قد أظهر الشقاق وانضم إىل 
ي على شاطئ الفرات، واحلكم حبلب إىل املشدين والنظار، وليس مهنا بن عيسى أمري العرب، وهو متردد يف الربار

فإن النائب بصفد كان بكتمر اجلوكندار، انتقل إىل مصر على ما تقدم ذكره، فوىل . هبا نائب، وقطلوبك بصفد
السلطان صفد سيف الدين قطلوبك، وإمساعيل مؤلف هذا الكتاب حبماة، وما هو مضاف إليها، وهو املعرة، 

البرية، والرحبة، وغزة، ومحص، وقلعة الروم، وغريها من مواطن النيابة، مجيعها فيها : وباقي األطراف، مثلوبارين، 
مماليك السلطان، أو مماليك والده، أو مماليك مماليك والده، ومجيعهم مرتبون من األبواب الشريفة، على ما تقتضيه 

مللك املنصور جنم الدين غازي ابن امللك املظفر قرا أرسالن آراؤه العالية، وأما األطراف البعيدة، فصاحب ماردين ا
ابن امللك السعيد جنم الدين غازي ابن امللك املنصور ناصر الدين أرتق بن قطب الدين أيلغازي بن إليب بن حسام 

ائة، مث وقد تقدم أخبار ملوك ماردين مساقة إىل سنة مثانني ومخسم. الدين متر تاش بن جنم الدين أيلغازي بن أرتق
ذكرنا أخبارهم يف سنة سبع وثالثني وستمائة، وصاحب اليمن امللك املؤيد شرف الدين داود بن يوسف بن عمر بن 
علي بن رسول، وملك التتر بالعراقني وكرمان وخراسان وديار بكر والروم وأذربيجان وغريها، خربندا بن أرغون 

ملك تركستان مبا وراء النهر، وصاحب التخت بالصني، بن أبغا بن هوالكو ابن طلو بن جنكزخان، وسار قبجي 
القائم مقام جنكزخان سرقني بن منغالي بن قبالي بن طلو بن جنكزخان، وملك التتر ببالد الشمال، اليت كرسي 



ملكها صراي، أزبك بن طغريشاه بن منكومتر ابن طغان، وملك التتر بغزنة، وباميان، منطغاي بن قبجي بن أردنو 
ان بن جنكزخان، وملك املغرب أبو سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد احلق املربين، وملك غرناطة بن دوشي خ

. باألندلس، أبو اجليوش نصر بن حممد بن األمحر، وصاحب تونس، أبو البقاء خالد بن زكريا بن حيىي بن أيب حفص
  .واألشكري ملك قسطنطينية، أندر ونيقوس، وملك سيس، أوشني بن ليفون بن هيتوم

  :مث دخلت سنة اثنيت عشرة وسبعمائة
  ذكر هروب األفرم

  :واجتماعه بقراسنقر، مث مسريمها إىل خربندا

ويف هذه السنة، قصد أقوش األفرم، نائب السلطنة بالفتوحات، أن حيدث خالفاً، وأن جيمع الناس عليه، فهرب إليه 
مشق واجتمع باألفرم بالساحل، وقصدوا من محوه أيدمر الزردكاش من دمشق، وانضم إليه من اليق به، وسار من د

عسكر الساحل ومن غريهم املوافقة هلم على ضالهلم، فلم يوافقهم أحد، فلما رأى األفرم ذلك، هرب من 
وسار يف الربية واجتمع بقراسنقر يف شهر احملرم . الساحل، وخرج على محية، وعرب على الغولة، بني دمشق ومحص

ساكر مع األمري سيف الدين أركتمر على محص، فساق خلف األفرم فلم يلحقه، من هذه السنة، وكان بعض الع
وكان على حلب العسكر املقدم ذكره يف السنة املاضية، صحبة األمري سيف الدين أرغون الدوادار، فلما بلغنا 

إىل جهة  هروب األفرم واجتماعه بقراسنقر، وهم قريب سلمية، وقع آراء األمراء على الرحيل من حلب واملسري
محص وسلمية، فرحل األمري سيف الدين أرغون الكردي، واألمري حسام الدين قرا الجني، ومؤلف هذا املختصر 

بعسكر محاة من حلب، وسرنا ووصلنا إىل محاة يف ثاين عشر احملرم من هذه السنة، ووصلت باقي العساكر، وسرنا 
امن والعشرين من أيار، ونزلنا بظاهر سلمية، وقصد قرابشقر من محاة يف يوم الثالثاء خامس عشر احملرم املوافق للث

واألفرم كبس العسكر بالليل لظنهما أن فيهم خمامرين، وأهنم يوافقوهنم على ذلك، فلم يوافقهم أحد على ذلك، 
فرجعوا عن ذلك، وسار قراسنقر واألفرم ومن معهما إىل جهة الرحبة فاتفق آراء األمراء على جتريد عسكر يف 

هم، فجردوا العبد الفقري إمساعيل بن علم بعسكر محاة، وكذلك جردوا من املصريني األمري سيف الدين قلي، إثر
مبقدمته وغريه من املقدمني املصريني، واملقدمني الدماشقة، فسرنا من سلمية يف يوم اخلميس سابع عشر احملرم من 

قباقب، مث إىل الرحبة، ووصلنا إليها يف يوم األحد الثامن هذه السنة، إىل القسطل، مث إىل قدمي، مث إىل عرض، مث إىل 
والعشرين من احملرم، فلما وصلنا إىل الرحبة، اندفع قراسنقر ومن معه إىل جهة رومان، قريب عانة، واحلديثة، فما 

وافق لثامن أمكنا املضي خلفه إىل تلك البالد بغري مرسوم، فأقمنا بالرحبة، مث رحلنا منها عائدين يف مستهل صفر امل
حزيران من هذه السنة، وسرنا إىل املقر السيفي أرغون الدوادار، وكان قد سار من سلمية إىل محص، فوصلنا إىل 
محص يف يوم اخلميس ثامن صفر من هذه السنة، مث إن املقر السيفي رأى أن محاة قريبة، وليس مبقامي بعسكر محاة 

فسرت إىل محاة ودخلتها يوم االثنني، ثاين عشر صفر واستمر  على محص فائدة، فاقتضى رأيه سريي إىل محاة،
العسكر مقيمني حبمص، مث إن قراسنقر واألفرم طال عليهما احلال، وكثر ترداد الرسل إليهما يف إطابة خواطرمها، 

وكذلك أيدمر ومها ال يزدادان إال عتواً ونفوراً، حىت سارا إىل التتر واتصال خبربندا يف ربيع األول من هذه السنة، 
  .الزردكاش، ومن انضم إليهم

  ذكر وصول الدستور إىل العسكر



وملا اتصل بالعلوم الشريفة السلطانية ما اتفق من األمر، تقدم مرسومه إىل العساكر باملسري إىل أماكنهم، فسار من 
  .إىل أوطاهنممحص يف يوم االثنني السادس والعشرين من صفر من هذه السنة، املوافق لثالث متوز، وعادوا 

  ذكر وفاة صاحب ماردين
يف هذه السنة يوم األحد، ثامن ربيع اآلخر، تويف صاحب ماردين، ومن عقيب مسرية قراسنقر من عنده إىل األردو، 
وهو امللك املنصور جنم الدين غازي ابن امللك املظفر قرا أرسالن ابن السعيد جنم الدين غازي بن املنصور بن أرتق 

الدين أيلغازي بن إليب بن مترتاش بن أيلغازي بن أرتق، صاحب ماردين، وملك ماردين بعده ابنه أرسالن بن قطب 
األليب، امللك العادل عماد الدين علي بن غازي، حنو ثالثة عشر يوماً، مث ملك أخوه مشس الدين صاحل، وتلقب 

  .بامللك الصاحل ابن غازي املذكور
  ذكر وصول النائب إىل حلب

لطان، سيف الدين سودي اجلمدار األشريف، مث الكردي، يف نيابة السلطنة حبلب احملروسة، موضع وفيها قرر الس
قراسنقر، فوصل سودي املذكور إىل حلب يف ثامن أو تاسع ربيع األول من هذه السنة، واستقر يف نيابة السلطنة 

  .حبلب
  ذكر مسريي إىل مصر

من محاة يوم االثنني، ثامن عشر ربيع األول من هذه السنة،  ويف هذه السنة توجهت إىل األبواب الشريفة، وخرجت
املوافق للرابع والعشرين من متوز، وسقت من أثناء الطريق على الربيد، ووصلت إىل قلعة اجلبل، وحضرت بني يدي 

صبياين، املواقف الشريفة السلطانية، يف يوم االثنني العاشر من ربيع اآلخر، املوافق للرابع عشر من آب، مث وصلت 
وقدمت التقدمة يف يوم اجلمعة خامس عشر ربيع اآلخر، وكان قبل وصويل، قد قبض على بيربس الدوادار نائب 

السلطنة، وعلى مجاعة من األمراء، مثل الكمايل، فحال حضوري بني يديه، أفاض علي التشريف السلطاين األطلس 
ت به، فاتفق بعد أيام يسرية، أن النيل ويف ونشر املزركش، على عوائد صدقاته، وأمر بنزويل يف الكبش، فأقم

اخللع، يف يوم األحد، الثالث والعشرين من ربيع اآلخر من هذه السنة، املوافق للسابع والعشرين من آب، من 
شهور الروم، ورابع أيام النسيء بعد مسريي من شهور القبط، واتفق يف أيام حضوري بني أيدي املواقف الشريفة، 

ر السيفي أرغون الدوادار يف نيابة السلطنة، وقلده وأعطاه السيف، وألبسه اخللعة، وملا مل يبق يل شغل، إقامة املق
تصدق السلطان وأفاض علي وعلى أصحايب اخللع، وشرفين مبركوب بسرجه وجلامه، مث تصدق علي بثالثني ألف 

واملعرة، وبارين، متليكاً ولوال خوف  درهم، ومخسني قطعة من القماش، ورسم أن يكتب يل التقليد مبملكة محاة،
  .لكنا نذكر منه فصوالً حيصل هبا الغرض، طلباً لالختصار. التطويل، ألوردنا التقليد عن آخره

بعد البسملة، احلمد هللا الذي عضد امللك الشريف بعماده، وأورث اجلد السعيد سعادة أجداده، وبلغ ولينا : فمنه
  .فأصبح جامع مشلها، ورافع لواء فضلها، وناشر جناح عدهلا: غاية مراده، ومنه من تباهى ببابه، ملوك بين األيام

  .حيمد على أنه صان بنا امللك ومحاه، وكف بكف بأسنا املتطاول على استباحة محاه: ومنه
امسه فإن أوىل من عقد له لواء الوالء، وتشرفت ب: أما بعد. ونشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا: ومنه

أسرة امللوك وذوي املنابر، وتصرفت أحكامه يف ما يشاء من نواه وأوامر، وجتلى يف مساء السلطنة مشسه، فقام يف 
دستها مقام من سلف، وأخلف يف أيامنا الزاهرة درج من أسالفه، إذ هو ببقائنا إن شاء اهللا خري خلف، من ورث 

واجلاللة، وأشرقت األيام بغرة وجهه املنري، وتشرفت به صدور  السلطنة ال عن كاللة، واستحقهما باألصالة واإلثالة
احملافل، وتشوق إليه بطن السرير، ومن أصبح لسماء اململكة احلموية، وهو زين أمالكها، ومطلع أفالكها، وهو 



لطان امللك املقام العايل العمادي ابن امللك األفضل، نور الدين علي، ابن السلطان امللك املظفر، تقي الدين ولد الس
املنصور، ولد السلطان امللك املظفر تقي الدين أعطاها شاهنشاه بن أيوب وهو الذي ما برحت عيوق مملكته إليه 

متشوفة، ولسان احلال يتلو ضمن الغيب، قل اللهم مالك امللك، تؤيت امللك من تشاء، إىل أن أظهر اهللا ما يف غيبه 
ق الظنون، وشيد اهللا منه امللك بأرفع عماد، ووصل ملكه مبلك أسالفه، املكنون، وأجنز له يف أيامنا الوعود، وصد

وسيبقى يف عقبه إن شاء اهللا إىل يوم التناد، فلذلك رسم باألمر الشريف العايل املولوي السلطاين امللكي الناصري 
أن يستقر يف يد الباهري، ال زالت املماليك مغمورة من عطائه، وامللوك تسري من ظل كنفه، حتت مسبول غطائه، 

املقام العايل العمادي املشار إليه، مجيع اململكة احلموية، وبالدها، وأعماهلا، وما هو منسوب إليها، ومباشرها اليت 
يعرضها قلمه وقسمه، ومنابرها اليت يذكر فيها اسم اهللا تعاىل وامسه، وكثريها وقليلها، وحقريها وجليلها، على عادة 

  .الدين حممود، إىل حني وفاته الشهيد امللك املظفر تقي
  .وقلدناه ذلك تقليداً، يضمن للنعمة ختليداً، وللسعادة جتديداً: ومنه
يف آخره واهللا تعاىل يؤهل بالنصر مغناه، وجيمل ببقائه صورة دهر هو معناه، واالعتماد على اخلط الشريف : ومنه
ة وسبعمائة، حسب املرسوم الشريف، واحلمد وكتب يف اخلامس والعشرين من ربيع اآلخر سنة اثنىت عشر. أعاله

  .هللا وحده، وصلواته على حممد وآله وصحبه وسلم

مث رسم يل بالعود إىل بلدي، فخرجت من القاهرة يوم الثالثاء الثاين من مجادى األوىل من هذه السنة، وسرت إىل 
 نيابة السلطنة هبا، بعد مجال الدين دمشق، وكان قد وصل إليها األمري سيف الدين تنكز الناصري نائباً، واستقر يف

أقوش الذي كان نائباً بالكرك، وأحسن األمري املذكور إيل وتلقاين باإلكرام، ووصلت إىل محاة، واجتمع الناس، 
وقرئ التقليد الشريف عليهم، يف يوم االثنني، الثاين والعشرين من مجادى األوىل، املوافق للخامس والعشرين من 

  .أيلول
ت إىل محاة، كان قد سافر األمراء الغرباء إىل حلب، فإين ملا كنت باألبواب الشريفة، استخربين موالنا وملا وصل

السلطان عن أحوايل وما أشكو منه فلم أفصح له بشيء، فاطلع بعلمه الشريف، وحدة ذهنه، وقوة فراسته، على 
وا حبماة ملا خرجت من البيت التقوي األيويب، تقلقي من األمراء املماليك السلطانية املقيمني حبماة، فإهنم استجد

فاطلع السلطان على تعيب معهم وأهنم رمبا ال يكونون وفق غرضي، فاقتضى مرسومه الشريف نقلهم إىل حلب، 
واستمرار إقطاعاهتم اليت كانت هلم حبماة عليهم، إىل أن يتجلى ما يعوضهم به، فتقدم مرسومه إليهم بذلك، ووصل 

لى الربيد بتوجههم إىل حلب، قبل وصويل إىل محاة بأيام يسرية، فحال وصول املرسوم خرجوا من إليهم املرسوم ع
محاة عن آخرهم، ومل يبيتوا هبا، وانتقلوا بأهلهم وجندهم، وكانوا حنو أربعة عشر أمرياً، بعضهم بطبلخاناه، وبعضم 

  .ان هذا من أعظم النفقة والصدقةأمراء عشرات، ووصلت إىل محاة ومل يبق غري من اخترت مقامه عندي، وك
  ذكر جتريد العسكر إىل حلب

  ووصول العدو ومنازلة الرحبة

ويف هذه السنة، يف يوم السبت سابع عشر رجب، خرجت من محاة بعساكر محاة، ودخلت حلب يف يوم السبت 
سودي، مث وصل بعض  اآلخر، الرابع والعشرين من رجب املذكور، وأقمت هبا، وكان النائب هبا األمري سيف الدين

عسكر دمشق مع سيف الدين هبادراص، وقويت أخبار التتر، وجفل أهل حلب وبالدها، مث وصلت التتر إىل بالد 



سيس، وكذلك وصلوا إىل الفرات، فعندها رحل األمري سيف الدين سودي ومجيع العساكر اجملردة من حلب، يف 
محاة يف يوم السبت سابع عشر رمضان املذكور، وكان  يوم اخلميس ثامن رمضان، يف هذه السنة، ووصلنا إىل

خربندا نازل الرحبة جبموع املغل، يف آخر شعبان من هذه السنة، املوافق ألواخر كانون األول، وأقام سيف الدين 
سودي بعسكر حلب وغريه من العساكر اجملردة بظاهر حلب، ونزل بعضهم يف اخلانات، وكان الربد شديداً 

ه املدينة، واستمرينا مقيمني حبماة، وكشافتنا تصل إىل عرض والسخنة، وتعود إلينا بأخبار املخذول، واجلفال قد مأل
واستمر خربندا حماصراً للرحبة، وأقام عليها اجملانيق، وأخذ فيها النقوب، ومعه قراسنقر واألفرم، ومن معهما، وكانا 

ة الرحبة، وهو بدر الدين بن أركشي الكردي، ألن األفرم قد أطمعا خربندا أنه رمبا يسلم إليه النائب بالرحبة قلع
هو الذي كان قد سعى للمذكور يف نيابة السلطنة بالرحبة، وأخذ له إمرة الطبلخاناه، فطمع األفرم بسبب تقدم 
لعة إحسانه إىل املذكور أن يسلم إليه الرحبة، وحفظ املذكور دينه، وما يف عنقه من اإلميان للسلطان، وقام حبفظ الق
أحسن قيام، وصرب على احلصار، وقاتل أشد قتال، وملا طال مقام خربندا على الرحبة جبموعه، وقع يف عسكره 

الغالء والفناء، وتعذرت عليه األقوات، وكثرت منه املقفزون إىل الطاعة الشريفة، وضجروا من احلصار، ومل ينالوا 
صحة، فرحل خربندا عن الرحبة راجعاً على عقبه، يف السادس  شيئاً، وال وجد خربندا ملا أطمعه به قراسنقر واألفرم

والعشرين من رمضان من هذه السنة، بعد حصار حنو شهر، وتركوا اجملانيق وآالت احلصار على حاهلا، فنزلت أهل 
الرحبة واستولوا عليها ونقلوها إىل الرحبة، وملا جرى ذلك، رحل سودي وعسكر حلب من محاة وعادوا إىل 

  .ستمر هبادراص ومن معه من عسكر دمشق مقيماً حبماة مدة، مث ورد هلم الدستور، فساروا إىل دمشقحلب، وا
  ذكر مسري السلطان بالعساكر اإلسالمية إىل الشام

  :مث توجهه إىل احلجاز

ة يف هذه السنة سار موالنا السلطان بالعساكر اإلسالمية من ديار مصر، وكان مسريه بسبب نزول التتر على الرحب
حسبما ذكرنا، ووصل إىل دمشق يوم الثالثاء الثالث والعشرين من شوال من هذه السنة، أعين سنة اثنيت عشرة 

وسبعمائة، بعد رحيل العدو عن الرحبة وعودهم على أعقاهبم، فلما مل يبق يف البالد عدو، عزم على احلجاز 
قام باللجون وسواحل عكا وقاقون، وجرد الشريف ألداء حجة الفرض، فرتب العساكر بالشام، وأمر بعضهم بامل

بعضهم على محى محص، وترك نائب السلطنة املقر السيفي أرغون، ونائب السلطنة بالشام األمري سيف الدين تنكز، 
مقيمني بدمشق، وعندمها باقي العساكر، واستجار السلطان باهللا تعاىل وخرج من دمشق متوجهاً إىل احلجاز 

الثاين من ذي القعدة املوافق ألول آذار، وأمت املسري ووصل إىل عرفات، وأكمل مناسك الشريف، يف يوم اخلميس 
  .احلج، وعاد مسرعاً فوصل إىل الكرك سلخ هذه السنة، مث كان ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل

ه يف وفيها ولد ولدى حممد بن إمساعيل بن علي بن حممود بن حممد بن عمر ابن شاهنشا بن أيوب، وكانت والدت
إقامة الساعة الثانية من هنار اخلميس، مستهل رجب، الفرد من هذه السنة، أعين سنة اثنيت عشرة وسبعمائة، املوافق 

  .الثاين يوم من تشرين الثاين من شهور الروم
  .وفيها اخنسف القمر مرتني، مرة يف صفر، ومرة يف شعبان
رك األمطار يف فصل الربيع، إىل أن زادت األهنر زيادة وفيها كانت األمطار قليلة حىت خرج فصل الشتاء، مث تدا

  .عظيمة يف آخر نيسان على خالف ما عهد
وفيها قوي استيحاش األمري مهنا بن عيسى أمري العرب ملا اعتمد من مساعدة قراسنقر، ولغري ذلك من األمور، 



تمر إقطاعه من السلطان بالشام وهو وكاتب خربندا، مث أخذ منه إقطاعاً بالعراق، وهو مدينة احللة، وغريها، واس
مدينة سرمني، وغريها على حاله، وعامله السلطان بالتجاوز ومل يؤاخذه مبا بدى منه، وحلف على ذلك مراراً فلم 
يرجع عما هو عليه، وجعل مهنا ولده سليمان بن مهنا منقطعاً إىل خدمة خربندا، ومتردداً إليه واستمر ابنه موسى 

لسلطان ومتردداً إىل اخلدمة، واستمر مهنا على ذلك أخذ اإلقطاعني بالشام والعراق، ويصل إليه بن مهنا يف صدقة ا
الرسل من الفريقني وخلعهما وإنعامهما، وهو مقيم بالربية ينتقل إىل شط الفرات من منازله، ال يروح إىل أحد 

 لو اطلعوا على أجد منهم أنه يكتب إىل الفئتني، وهذا أمر مل يعهد مثله، وال جرى نظريه، فإن كالً من الطائفتني
  .الطائفة األخرى سطراً قتلوه لساعته، وال ميهلونه ساعة، ووافق مهنا يف ذلك سعادة خارقة

  .مث دخلت سنة ثالث عشرة وسبعمائة
  ذكر وصول السلطان من احلجاز الشريف

حملرم، عائداً من احلجاز الشريف، بعد ويف هذه السنة وصل موالنا السلطان إىل دمشق يف يوم الثالثاء حادي عشر ا
أن أقام بالكرك أياماً ومجع اهللا له بذلك سعادة الدنيا واآلخرة، وتوجهت إىل خدمته من محاة، وحضرت بني يديه 

بدمشق احملروسة يف يوم اخلميس، الثالث عشر من احملرم، من هذه السنة املوافق لعاشر أيار، وهنيته بقدومه إىل 
وقدمت ما أحضرته من اخليول والقماش واملصاغ فقابله بالقبول، ومشلين إحسانه باخللع واإلكرام مملكته وعبيده 

  .على جاري عوائد صدقاته، وأرسل إيل هدية احلجاز حجراً أشقر وطاقات طائفي مع األمري طامشر اخلاصكي
  ذكر خروج املعرة عن محاة

ت إىل حلب، واستقر بيدي محاة وبارين، وسبب ذلك أن ويف هذه السنة يف احملرم خرجت املعرة عن محاة، وأضيف
األمراء الذين كانوا حبماة، مث انتقلوا إىل حلب حسبما ذكرنا يف سنة اثنيت عشرة وسبعمائة، واستقرت إقطاعاهتم 

حبماة، لعدم إقطاعات حملولة تفي جبملة ما هلم، فصعب عليهم نقلتهم إىل حلب جداً، فأخذوا يف التعنت والشكوى 
ي بسبب إقطاعاهتم ونقودهم املرتبة حبماة، وانضم إىل ذلك أنه صار يتغري بعض إقطاعاهتم، ويدخل فيها شيء من عل

بالد حلب حبكم تنقل أو زيادة، ترد املناشري الشريفة بذلك، وختلط بالد اململكة احلموية ببالد اململكة احللبية 
لعودة إىل محاة، وهم جمتهدون على ذلك تارة بالتثقيل على وغريها من املمالك السلطانية وصارت أطماعهم معلقة با

السلطان بالشفائع، وتارة بالسعي يف ذهاب محاة مين، فلم أجد لذلك ما حيسمه إال بتعيني املعرة وبالدها لألمراء 
ات املذكورين، وإضافتها إىل حلب، وانفرادي حبماة وبارين منفصلة عن املمالك الشريفة السلطانية، وسألت صدق

السلطان يف ذلك، وقال يل أيا عماد الدين، ما أرضى لك بدون ما كان يف يد عمك وابن عمك وجدك، وكيف 
أنقصك عنهم املعرة، فعاودت السؤال وأبديت التضرر الزائد، فأجابين على كره لذلك، صدقة علي وإجابة إىل 

فمنه أفلذلك رسم باألمر . ه طلباً لالختصارسؤايل، وكتب بصورة ما استقر عليه احلال مرسوماً شريفاً، ذكرنا بعض
الشريف العايل املولوي السلطاين امللكي الناصري، أن يستقر بيده محاة وبارين جبميع حدودها، وما هو منسوب 

إليها من بالد وضياع وقرايا، وجهات وأموال ومعامالت، وغري ذلك، من كل ما ينسب إىل هذين اإلقليمني 
ف يف اجلميع كيف شاء من تولية، وإقطاع إقطاعات األمراء واجلند وغريهم من ويدخل يف حكمهما، يتصر

املستخدمني من أرباب الوظائف، وترتيب القضاة واخلطباء وغريمها، ويكتب بذلك مناشري وتواقيع من جهته، 
فارس بالعدة  وجيري ذلك على عادة امللك املظفر تقي الدين حممود صاحب محاة، ويقيم على هاتني اجلهتني مخسمائة

الكاملة من غري نقص، ويبطل حكم ما عليهما من املناشري والتواقيع الشريفة واملساحمات واحملسوب، وكل ما هو 



مرتب عليهما لألمراء واجلند والعرب والتركمان وغريهم، حبكم اإلنعام هبما على املشار إليه، على قاعدة امللك 
باملعرة، وإفرادها عن محاة وبارين، فليستقر مجيع ما ذكر بيده املظفر صاحب محاة، وتعويض اجلميع عن ذلك 

العالية، استقرار الدرر يف أمالكها، والدراري يف أفالكها، ينصرف يف أحواهلا بني العاملني بنهيه وأمره، وجيري أمواهلا 
 رسم إال مبرسومه اجلاري بني املستوجبني بإنعامه وبرة، وال ميضي فيها أمر بغري منشوره الكرمي، وال جيري معلوم وال

على سنن سلفه القدمي، وليفعل يف ذلك جبميع ما أراد كيف أراد، ويتصرف على ما خيتار فيما حتت حكمه الكرمي، 
وحبكمة من مصاحل العباد والبالد، واهللا تعاىل يعلي مبفاخر عماده، وجيعل التأييد والنصر قرين إصداره وإيراده، 

مث تصدق . إن شاء اهللا تعاىل، كتب يف تاسع عشر احملرم سنة ثالث عشرة وسبعمائةواخلط الشريف حجة مبضمونه 
خبلعه ثانية، وأنعم علي بسنجق بعصائب سلطانية، حيمل على رأسي يف املواكب وغريها، وهذا مما خيتص به 

والعشرين من السلطان، وال يسوغ ألحد غريه محله، مث رسم بالدستور، فسرت من دمشق يف يوم الثالثاء اخلامس 
احملرم، وكذلك توجه السلطان عائداً إىل الديار املصرية، فوصل إليها واستقر يف مقر ملكه، ودخلت، أنا محاة يف يوم 

  .اإلثنني مستهل صفر من هذه السنة، املوافق للثامن والعشرين من أيار من شهور الروم
  ذكر مسريي إىل احلجاز الشريف

راً من موالنا السلطان بالتوجه إىل احلجاز الشريف، فرسم يل بالدستور، ويف هذه السنة أرسلت طلبت دستو
وجهزت شغلي وقدمت اهلجن إىل الكرك، وجهزت ولدي والثقل مع الركب الشامي، ووصلين من صدقات 
السلطان ألف دينار عيناً برسم النفقة، ووصلين منه مراسم شريفة بإخراج السوقية من سائر البالد إىل الركب 

وي، وأن تسري مجايل حيث شئت قدام احململ السلطاين أو بعده، على ما أراه، فقابلت هذه الصدقات مبزيد احلم
الدعاء، وخرجت من محاة يف يوم اجلمعة رابع عشر شوال من هذه السنة املوافق ألول شباط، وسرت باخليل إىل 

حبت معي ستة أرؤس من اخليل جنائب، الكرك، وركبت اهلجن من هناك، ورجعت اخليل والبغال إىل محاة، واستص
وسار يف صحبيت عدة مماليك بالقسي والنشاب، وسبقت الركب إىل مدينة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ووصلت 
إليها يف يوم اجلمعة العشرين من ذي القعدة، ومتكنت من الزيارة خلوة، وأقمت حىت حلقين الركب، مث سبقتهم 

امس ذي احلجة، وأقمت هبا، مث خرجنا إىل عرفات ووقفنا يوم األربعاء، مث عدنا ووصلت إىل مكة يف يوم السبت، خ
إىل مىن وقضينا مناسك احلج، مث اعتمرت ألين حججت هذه احلجة مفرداً على ما هو املختار عند الشافعي وكنت 

الثاء خامس عشر ذي يف احلجة األوىل قارناً، مث عدنا إىل البالد، وسبقت احلجاج من بطن مر، وسرت منه يوم الث
احلجة، املوافق لثامن نيسان، وسرت حىت خرجت هذه السنة، واستهل احملرم سنة أربع عشرة وسبعمائة، وأين قد 

عديت تبوك ووصلت إىل محاة، حادي عشر احملرم سنة أربع عشرة، وكان مسريي من مكة إىل محاة حنو مخسة 
، ويف بركة زيزا ودمشق، ما يزيد على ثالثة أيام، وكان خالص وعشرين يوماً، أقمت من ذلك يف املدينة، ويف العال

مسريي من مكة إىل محاة، دون اثنني وعشرين يوماً، وكان مسريي على اهلجن، وكان صحبيت فرس وبغل، ومل يقف 
  .عين شيء منها، وهذه هي حجيت الثانية، وحججت احلجة األوىل يف سنة ثالث وسبعمائة

ر إىل مكة عسكراً وأمراء من عسكر دمشق، وأرسل معهم أبا الغيث بن أيب مني ليقروه وفيها جرد السلطان من مص
يف مكة، ويقبضوا أو يطردوا أخاه محيضة ابن أيي مني، ألنه كان قد ملك مكة وأساء السرية فيها، وكان مقدم 

االً من موالنا العسكر اجملرد على ذلك، سيف الدين طقصبا احلسامي، فلما اجتمعت به يف مكة، أوصلين مث
السلطان، يتضمن أين أساعدهم على إمساك محيضة بالرجال، والرأي فلما قربنا من مكة حرسها اهللا تعاىل، تركها 

محيضة وهرب إىل الربية، فقررنا أبا الغيث مبكة، واستغلها وأخذ ما يصل مع الركبان من اليمن وغريه إىل صاحبها، 



تقرت قدمه فيها، مث كان منه ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل، وأقام وكذلك استهدى الضرائب من التجار، واس
العسكر اجملرد عند أيب الغيث مبكة خوفاً من معاودة محيضة، مث إن أبا الغيث أعطى العسكر دستوراً بعد إقامتهم 

  .بنحو شهرين، فعادوا إىل الديار املصرية
وا قطع الطريق على سوقة الركب، الذين يالقوهنم من وفيها اجتمع مجاعة من بين الم، من عربان احلجاز، وقصد

البالد إىل تبوك عند عود احلاج، وساروا إىل ذات حج واتقعوا مع السرقة، فقتل من السوقية تقدير عشرين نفساً، 
  .مث انتصروا على بين الم وهزموهم، وأخذوا منهم تقدير مثانني هجيناً، وعادت بنوالم خبفي حنني. وأكثر

  .نة أربع عشرة وسبعمائة فيها وصلت إىل محاة، عائداً من احلجاز الشريف، يف حادي عشر احملرممث دخلت س
وفيها يف أواخر مجادى اآلخرة، حصل يل مرض حاد، أيقنت منه باملوت، ووصيت وتأهبت لذلك، مث إن اهللا تعاىل 

  .تصدق علي بالعافية
وفيها يف رجب، تويف األمري . قمت بسبب التشويشوفيها جردت العساكر إىل حلب، فجردت مجيع عسكر محاة، أ

سيف الدين سودي نائب السلطنة حبلب، فوىل السلطان نيابة السلطنة حبلب، األمري عالء الدين الطنبغا احلاجب، 
  .ووصل إىل حلب واستقر هبا نائباً مبوضع سودي، يف أوائل شعبان من هذه السنة

وقصد أخاه أبا الغيث بن أيب مني صاحب مكة، وكان أبو الغيث منتظراً  وفيها يف ذي احلجة، مجع محيضة بن أيب مني
وصول احلجاج ليعتضد هبم، فابتدره محيضة قبل وصول احلجاج، واقتتل معه، فانتصر محيضة وأمسك أخاه أبا 
إىل الغيث وذحبه، مث هرب محيضة لقرب احلجاج منه، فلما قضى احلجاج مناسكهم وعادوا إىل البالد، عاد محيضة 

  .مكة، واستوىل عليها
  .مث دخلت سنة مخس عشرة وسبعمائة

  ذكر فتوح ملطية

يف هذه السنة يف يوم األحد، الثاين والعشرين من احملرم، فتحت ملطية وسبب ذلك أن املسلمني الذين كانوا هبا، 
تر ويعرفوهنم بأخبار اختلطوا بالنصارى، حىت أهنم زوجوا الرجل النصراين باملسلمة، وكانوا يعدون اإلقامة بالت

املسلمني، وكانت األجناد والرجالة الذين باحلصون مثل قلعة الروم وهبنسا وكختا وكركر وغريها، ال ينقطعون عن 
اإلغارة على بالد العدو، مثل بالد الروم وغريها، وكانت طريقهم يف غالب األوقات تكون قريب ملطية، فاتفق أن 

ذكورين، فأسروهم وقتلوا مجاعة من املسلمني، فلما جرى ذلك، أرسل السلطان أهل ملطية ظفروا ببعض الغياره امل
عسكراً ضخماً من الديار املصرية مع األمري سيف الدين بكتمر األبوبكري، ومع سيف الدين قلي، وسيف الدين 

لكل األمري أوول متر، فساروا إىل دمشق، ورسم السلطان جلميع عساكر الشام املسري معهم، وجعل مقدماً على ا
سيف الدين تنكز الناصري نائب السلطنة بدمشق، وتقدمت مراسم السلطان إيل أوالً، بأن أجهز عسكر محاة 
صحبتهم وأن أقيم أنا مبفردي حبماة، مث رأى املصلحة بتوجهي بعسكر محاة، فتوجهت أنا والعساكر املذكورة، 

، لكثرة العساكر، فأحبرت يف يومني، مث سرنا من حلب ودخلنا إىل حلب يف يوم اخلميس واجلمعة، ثالث عشر احملرم
إىل عني تاب، مث إىل هنر مرزبان، مث إىل رعبان، مث إىل النهر األزرق، وعربنا على قنطرة عليه رومية، معمولة باحلجر 

ذيل  النحيت مل أشاهد مثلها يف سعتها، وسرنا وجعلنا حصن منصور مييننا، وصار منا يف جهة الشمال، ووصلنا إىل
اجلبل ونزلنا عند خان هناك يقال له خان قمر الدين، وعربنا الدربند، ويسمى ذلك الدربند بلغة أهل تلك البالد 
بند طجق درا بضم الطاء املهملة واجليم وسكون القاف وفتح الدال والراء املهملتني مث ألف، وبقي العسكر ينجر 

إىل زبطرة، وهي مدينة صغرية خراب، مث نزلنا على ملطية بكرة يف الدربند يومني وليلتني لضيقه وحرجه، مث سرنا 



األحد املذكور، أعين الثاين والعشرين من احملرم، املوافق للسابع والعشرين من نيسان وطلبت العساكر ميمنة 
وميسرة، وأحدقنا هبا، ويف حال الوقت خرج منها احلاكم فيها، ويسمى مجال الدين اخلضر، وهو من بيت بعض 

اء الروم، وكان والده وجده حاكماً يف ملطية أيضاً، ويعرف خضر املذكور مبزامري، ومعناه األمري الكبري بلغة أمر
نصارى تلك البالد، وفتح باب ملطية القبلي وخرج معه قاضيها وغريمها من أكابرها، وطلبوا منا األمان، فأمنهم 

قبلي الذي فتح، كان قبالة موقفي بعسكر محاة، فأرسلت األمري سيف الدين تنكز مقدم العسكر، واتفق أن الباب ال
األمري صارم الدين أزبك احلموي ومجاعة معه، وأمرته حبفظ الباب، فإين خفت من طمع العسكر، لثال ينهبوا ملطية، 

وليس معنا أمر بذلك، وحفظ الباب حىت حضر األمري سيف الدين تنكز، وكان موقفه يف اجلانب اآلخر، فلما 
قام مجاعة من األمراء حبفظ باب املدينة، مث إن العسكر والطماعة هجموا مدينة ملطية من الباب املذكور، حضر، وأ

وكذلك هجمها مجاعة من العسكر من اجلانب اآلخر، وأراد سيف الدين تنكز منعهم عن ذلك، فخرج األمر عن 
والنصارى، حىت مل يدعوفيها إال ما كان الضبط لكثرة العساكر الطماعة، فنهبوا مجيع مفيها من أموال املسلمني 

مطموراً، ومل يعلموا به، وكذلك استرقوا مجيع أهلها من املسلمني والنصارى، مث بعد ذلك حصل اإلنكار التام على 
من يسترق مسلماً أو مسلمة، وعرضوا اجلميع، فأطلق مجيع املسلمني من الرجال والنساء، وأما أمواهلم فإهنا ذهبت، 

صارى يف الرق عن آخرهم، وأسر منها ابن كربغا شحنة التتر بتلك البالد، وكذلك أسر منها الشيخ واستمر الن
مندو، وهو صاحب حصن أركين، وكان مندو املذكور قعيداً لقصاد التتر، وكان يتبع قصاد املسلمني وميسكهم، 

، وسلمه املذكور إىل بعض مماليكه وكان من أضر الناس على املسلمني، وملا أمسك، سلم إىل األمري سيف الدين قلى
التتر، فهرب مندو املذكور، وهرب معه اململوك الذي كان مرمساً عليه، مث ملا كان من هنب ملطية ما ذكرناه، ألقى 
  .العسكر فيها النار، فاحترق غالبها، وكذلك خربنا ما مكننا من أسوارها أن خنربه، وأقمنا عليها هناراً واحداً وليلة
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مث ارحتلنا عائدين إىل البالد، حىت وصلنا إىل مرج دابق يف يوم اخلميس، ثالث صفر من هذه السنة، وأقمنا به 
مدة، وكان ببالد الروم جوبان، وهو نائب خربندا، ومعه مجع كثري، وكنا مستعدين فلم يقدم علينا، وال جاء 

طية إال بعد رحيلنا عنها مبدة، فاستمرينا مقيمني مبرج دابق، وترددت الرسل إىل أوشني بن ليفون صاحب إىل مل
بالد سيس يف إعادة البالد اليت جنويب جيحان، وزيادة القطيعة اليت هي األتاوة، فزاد القطيعة حىت جعلها حنو 

اخلميس ثاين ربيع األول، ووصلنا إىل  ألف ألف درهم، وبعد ذلك ورد الدستور، سرنا من مرج دابق يف يوم
محاة يف يوم اخلميس تاسع ربيع األول، وبعد يومني من وصويل، وصل األمري سيف الدين تنكز بباقي العساكر، 
وعملت له ضيافة بداري اليت مبدينة محاة، فمضى هو واألمراء يف يوم األحد، ثاين عشر ربيع األول، مث سافر يف 

  .مشقالنهار املذكور إىل د
وفيها يف مدة مقامي مبرج دابق، قبض مبصر على أيد غدي شقري احلسامي، وكان من شرار الناس، وعلى بكتمر 

  .احلاجب، وعلى هبادر احلسامي املغريب
وفيها جهزت خيل التقدمة إىل األبواب الشريفة، صحبة مملوكي أستبغا، فحصل قبوهلا واإلحسان علي أوالً 

، مث خبلعه أطلس أمحر بطرز زركش، وكلوته زركش، وشاش تساعي، وهو شاش حبصان برقي بسرجه، وجلامه
منسوج مجيعه باحلرير والذهب، وقبا أطلس أصفر حتتاين، وحياصة ذهب جبامة جموهرة بفصوص بلخش ولؤلؤ، 
وثالثني ألف درهم، ومخسني قطعة من القماش السكندراين، وسيف، ودلكش أطلس أصفر، فلبست التشريف 

املذكور، وركبت يف املوكب به يف يوم اخلميس ثاين رجب الفرد، املوافق لثاين تشرين األول، أيضاً السلطاين 
ومشلتين الصدقات السلطانية بتوقيع شريف، أن ال تكون حبماة وبالدها محاية للدعوة اإلمساعيلية، أهل مصياف، 

  .لكبل يتساوون مع رعية محاة يف أداء احلقوق والضرائب الديوانية وغري ذ
  .وفيها قبض على متر الساقي، نائب السلطنة بالفتوحات، وعلى هبادراص

وفيها سار امللك الصاحل، وامسه صاحل ابن امللك املنصور غازي ابن امللك املظفر قرا أرسالن، صاحب ماردين، 
حل املذكور إىل إىل خدمة خربندا ملك التتر، بالتقادم على عادة والده، فأحسن إليه خربندا، مث عاد امللك الصا

  .ماردين يف مجادى اآلخرة من هذه السنة
ويف أثناء هذه السنة ورد إىل األبواب الشريفة، رميثة بن أيب مني من مكة، وهو أخو محيضة األكرب، مستنجداً 

على أخيه محيضة صاحب مكة حينئذ، فجهز السلطان مع رميثة عسكراً من العساكر املصرية، وجهزهم مبا 
، فسار هبم رميثة إىل مكة، وكان مقدم العسكر مترخان بن قرمان أمري طبلخاناه، وأمري آخر يقال حيتاجون إليه

ا يقارب اثين عشر ألف مقاتل،  له طيدمر، وكان العسكر مائتني فارس من نقاوة عسكر مصر، فجمع محيضة م
والتقوا واقتتلوا يف عيد وتعىب العسكر املصري، وكان رميثة يف القلب، وابن قرمان ميمنة، وطيدمر ميسرة، 

ال  الفطر من هذه السنة، وراء مكة إىل جهة اليمن مبراحل، ورمى العسكر بالنشاب، فوىل مجاعة محيضة منهزمني 
يلوون، وكان حلميضة حصن إىل جهة اليمن، فهرب إليه واحنصر به، فأحاط به العسكر وحاصروه، فنزل 

فية، واحتاط العسكر على ماله وحرميه، وغنموا من ذلك شيئاً محيضة برقبته مع ثالثة أو أربعة أنفس، وهرب خ



كثرياً، قيل إنه حصل للفارس من عسكر مصر ما يقارب عشرة آالف درهم، وكان يف الغنيمة من العنرب اخلام 
  .وأمثاله ما يفوق احلصر، فأطلق السلطان ذلك مجيعه للعسكر، واستقر رميثة صاحب مكة

الدين أقوش الذي كان نائباً بالكرك، مث صار نائباً بدمشق، وأحسن إليه وعلى  وفيها أفرج السلطان عن مجال
  .منزلته

وفيها وصل قراسنقر إىل بغداد يف رمضان هذه السنة، وتقدم مرسوم إىل التتر الذين ببغداد وديار بكر وتلك 
ام  األطراف، بالركوب مع قراسنقر إذا قصد اإلغارة على بالد الشام، وكان خربندا مقيماً جبهة موغان، وأق

قراسنقر وقدم عليه هبا فدوى، وسلم قراسنقر، وملا دخلت سنة ست عشرة، توجه قراسنقر يف مستهل احملرم من 
  .بغداد إىل جهة خربندا

وفيها يف ذي القعدة، ولد للسلطان ولد ذكر، ودقت البشائر ملولده يف ديار مصر والشام، مث تويف املولود 
  .ة، وجهزت تقدمة لطيفة بسبب املولود املذكور صحبة طيدمر، فقدمها وحصل قبوهلااملذكور بعد مدة يسري

وفيها يف مجادى األوىل وصل إيل من صدقات السلطان، حصان برقي أمحر بسرجه، وجلامه، صحبة عز الدين 
  .أيبك أمري اخور، فأعطيته خلعة طرد، وحشن بكلوته زركش، وفرساً بسرجه وجلامه، ومخسة آالف درهم

ا بن عيسى، جبماعة من التتر والعرب على التراكمني والعرب  وفيها يف أواخر ذي القعدة أغار سليمان بن مهن
النازلني قريب تدمر، وهنبهم وأخذ هلم أغناماً كثرية، ووصل يف إغارته إىل قرب البيضا بني القريتني، وتدمر، 

  .وعاد مبا غنمه إىل الشرق
ة وسبعمائة تويف جناد بن أمحد بن حجي بن بزيد بن شبل أمري آل مرا، ويف هذه السنة، أعين سنة مخس عشر

وكانت وفاته يف أواخر هذه السنة، واستقر بعده يف أمر آل مرا، ثابت بن عساف بن أمحد بن حجي املذكور، 
  .وبقي ثابت املذكور، وتوبة بن سليمان بن أمحد، يتنازعان يف األمرة

ي كان نائباً بالرحبة ملا حصرها خربندا، وكان قد عزل يف تلك السنة، وفيها تويف بدمشق ابن األركشي الذ
وأعطي أمرة بدمشق، وتوىل الرحبة مكانه بكتوت القرماين، مث عزل وويل على الرحبة بعده طغر بك 

  .األنصاري
  ذكر أخبار أيب سعيد ملك املغرب

ر ولد أيب سعيد عثمان، ملك ويف هذه السنة، أعين سنة مخس عشرة وسبع مائة، اجتمع العسكر على عم
املغرب، وبقي والده خائفاً من العسكر، واقتتل عمر املذكور مع والده أيب سعيد عثمان، وانتصر عمر، وهرب 
أبوه أبو سعيد إىل تازة، فسار ولده عمر وحصره هبا، مث وقع االتفاق بينهما على أن يسلم أبو سعيد األمر إىل 

ذلك، وبقي أبو سعيد يف تازة، وسار عمر باجليوش إىل جهة فاس، فلحق عمر ولده عمر املذكور، وأشهد عليه ب
بعد أيام يسرية مرض شديد، فكاتب عسكره أباه مبدينة فاس، وعنده بيوت األموال والسالح، فحصره أبوه أبو 

ن له سعيد حنو تسعة أشهر، مث وقع االتفاق بينهما على جانب طائل من املال يتسلمه عمر املذكور، وأن تكو
سجلماسة، فتسلم عمر ذلك وسار من فاس إىل سجلماسة، وتسلمها واستقر أبوه أبو سعيد عثمان بن يعقوب 

  .بن عبد احلق يف اململكة على ما كان عليه، وكان لعمر املذكور حينئذ من العمر حنو عشرين سنة
قوالت وشرح احلاوي الصغري، وخمتصر وفيها تويف السيد ركن الدين وكان إماماً مربزاً يف العلوم املعقوالت واملن



  .ابن احلاجب يف الفقه وفضائله مشهورة
مث دخلت سنة ست عشرة وسبعمائة فيها يف العشر األخري من احملرم، املوافق ألواخر العشر األوسط من نيسان، 

لي وترادفت األمطار، فحصل سيول عظيمة يف بالد حلب ومحاة ومحص، وغرق أهل ضيعة من بالد محص مما ي
وفيها يف الثاين والعشرين من ربيع األول املوافق لرابع عشر حزيران، وصل إىل محاه من ديار . جهة جوسية

مصر، األمري هباء الدين أرسالن الدواداري، وأوقع الوصية على أخبار آل عيسى، مث استقرت بالوصية على 
األمري هباء الدين املذكور من عندي للجنا، خرب مهنا وحممد ابين عيسى وأمحد وفياض ابين مهنا املذكور، وركب 

وسار عليها إىل مهنا، واجتمع به على مربعة، وهي منزلة تكون يوماً تقريباً من السنة، يوم االثنني سلخ ربيع 
األول من السنة املذكورة، وحتدث معه يف انقطاعه عن التتر، ومل ينتظم حال، فعاد األمري هباء الدين املذكور إىل 

 عاد إىل موسى بن مهنا بالقرب من سلمية، مث عاد إىل دمشق وتوجه هو وفضل بن عيسى إىل دمشق، مث
األبواب الشريفة، واستقر فضل أمرياً موضع أخيه مهنا، ووصل إىل بيوته بتل أعدا، يف أوائل مجادى األوىل من 

  .هذه السنة
  ذكر مسريي إىل مصر

  :وعود املعرة

ري العادة، من اخليول والقماش واملصاغ، وسألت دستوراً ألتوجه يف هذه السنة حصلت تقدميت على جا
بنفسي إىل األبواب الشريفة، فورد الدستور الشريف، وسرت من محاة آخر هنار اجلمعة، اخلامس والعشرين من 

ربيع اآلخر، املوافق لسادس عشر متوز، وكانت خيلي قد تقدمتين، فلحقتهم على خيل الربيد بدمشق، 
وهو يوم االثنني الثامن والعشرين من ربيع اآلخر املذكور، ووصلت . شق يف هنار وصويل إليهاوخرجت من دم

إىل القاهرة عشية هنار األحد ثامن عشر مجادى األوىل، وأنزلت يف الكبش، وحضرت بني يدي املواقف الشريفة 
ية ما يفوت احلصر من ترتيب السلطانية بكرة االثنني تاسع عشر مجادى املذكورة، ومشلين من الصدقات السلطان

اإلقامات يف الطرقات من محاة إىل مصر، ومن كثرة الرواتب مدة مقامي بالكبش، ومن اخللع يل ولكل من يف 
صحبيت ووصلين حبصانني بسروجهما وجلمهما، أحدمها كان سرجه حملى ذهباً مصرياً، واتفق عند وصويل زيادة 

ن وكسر حبضوري يف هنار اخلميس الثاين والعشرين من مجادى النيل على خالف العادة، ووىف ماء السلطا
األوىل، املوافق لثاين عشر آب، وتاسع عشر مسري، وهذا شيء مل يعهد يف جيلنا وأقمت يف الصدقات 

السلطانية، ووصلين بثالث خلع، أحدها أطلس حتتاين أصفر وفوقاين أمحر بطرز زركش، وكلوته زركش، 
منسوج بالذهب، وطراز زركش يزيد عن مائة مثقال من الذهب املصري بفرو واألخرى قبا . وشاس تساعي

قاقم واخللعة الثالثة عند مسريي، قباً ثالثاً بالشرج، وتصدق علي مبدينة املعرة وقصبتها زيادة على ما بيدي، 
ة، ذكر وكتب يل هبا تقليد يشبه ما كتب يل محاة، ومدحين شهاب الدين حممود كاتب اإلنشاء احلليب بقصيد

  :فيها صدقات السلطان وعود املعرة أضر بنا عن غالبها خوف التطويل فمنها
  ولك الشمس والقواضب آسره... بك تزهى مواكب وآسرة 

  لألماين جتتين مثار املسره... وبأيامك اليت هي روض 
  قدرها عالياً وكيف املعره... بك كل الدنيا هتين ويضحي 



مغمور حمبور بأنواع الصدقات السلطانية، وسرت من الكبش بعد العشاء  وتوجهت من األبواب الشريفة وأنا
اآلخرة، من الليلة املسفرة عن هنار اجلمعة، رابع عشر مجادى اآلخرة، وقدمت مملوكي طيدمر الدوادار مبشراً 

على الربيد ألهلي حبماة، مث حقين إىل سريا قوش األمري سيف الدين كجري أمري شكار، بسنقور، وكذك 
صلين أمحال من احلالوة والسكر والشمع زائداً عن اإلقامات املرتبة يف الطرقات، كذلك وصلين سيف حملى و

بالذهب املصري، وأمتمت السري وتوجهت عن غزة زيارة، فزرت اخلليل، مث القدس، وسرت من القدس يوم 
ب، وملا أصبحت، سرت الثالثاء اخلامس والعشرين من مجادى اآلخرة، ودخلت دمشق يوم األحد مستهل رج

ة نصف الليلة املسفرة عن هنار اخلميس خامس رجب املوافق للثالث والعشرين من أيلول، فإين  ما ودخلت محا
قصدت يف ذلك عدم التثقيل على الناس، فإهنم كانوا قد زينوا محاة واحتفلوا بالبسط لقدومي، فدخلت بغتة 

ة إىل ليالً لذلك ومل يكن عسكر محاة فيها، فإين جردهت م إىل حلب حسب املرسوم الشريف، وساروا من محا
حلب يوم خروجي من محاة إىل الديار املصرية، فأقاموا حبلب، مث جردهم نائب حلب إىل عني تاب مث إىل 

  .الكختا، مث عادوا إىل محاة يف أول شعبان بعد قدومي بقريب شهر
والقالع يف يوم األربعاء تاسع عشر ربيع وفيها مرض األمري سيف الدين كستاي نائب السلطنة بطرابلس 

  .اآلخر، املوافق لثامن أيلول، فوىل السلطان موضعه األمري شهاب الدين قرطاي أحد أمراء دمشق حينئذ
وفيها يف مجادى اآلخرة، سار مهنا بن عيسى، وكان نازالً بالقرب من عانة، إىل خربندا، واجتمع به بالقرب من 

  .هقنغرالن، مث عاد إىل بيوت
وفيها يف ثاين عيد الفطر املوافق لتاسع عشر كانون األول، وقع حبماة والبالد اليت حواليها ثلوج عظيمة، 

ودامت أياماً، وبقي على األرض ذراع، ودام على األرض أياماً وانقطعت الطرق بسببه وكان ثلجاً مل أعهد 
اء يف الديار املصرية، ووقعت الثلوج بالالذقية مثله، وكان الربد واجلليد شديداً عاماً يف البالد، حىت جلد امل

  .والسواحل

وفيها جهزت صحبة الجني املشد، تقدمة لطيفة، ومملوكاً يسمى يلدز، إىل املواقف الشريفة، فوصل بذلك 
بله ومشلتين صدقات السلطان صحبة الجني املذكور، مبساحمات ما علي بضائع أجهزها مع كافة التجار  وقدمه فق

لبالد، وكذلك زادين على املعرة جبملة غالل بالدها، وضاعف علي صدقاته، وكان وصول الجني يف مجيع ا
  .بذلك إىل محاة بالسابع والعشرين من شوال من هذه السنة أعين سنة ست عشرة وسبعمائة

مع وفيها قصد محيضة بن أيب مني خربندا مستنصراً يف إعادته إىل ملك مكة، ودفع أخيه رميثة فجرد خربندا 
  .محيضة الدرفندي، وهو النائب على البصرة، وجرد معه مجاعة من التتر وعرب خفاجة

وفيها يف ذي القعدة خرجت املعرة عين، وسبب ذلك أن حممد بن عيسى طلبها ليحضر إىل الطاعة، فأجيب إىل 
  .ذلك؛ وتسلمها نواب املذكور، وكتب إىل السلطان مبا طيب خاطري من جهتها

ان أن محيضة قد جهزه خربندا بعسكره وخزانة، صحبة الدرفندي، ليملكه مكة، فجهز وفيها بلغ السلط
السلطان نائبه يف السلطنة، وهو املقر األشرف السيفي أرغون الدوادار، فحج وحج العسكر صحبته، وعادوا 

  .ساملني وأما محيضة والدرفندي، فكان من أمرمها ما سنذكره
الرسول، كان مقدمهم املقر السيفي أرغون، فحضر إليه منصور بن محاد  وفيها ملا قدم عسكر مصر إىل مدينة



احلسيين صاحب مدينة الرسول فطلع معه يودعه إىل عيون محزة، فخلع نائب السلطنة على منصور املذكور، 
وعلى ولده كبش بن منصور، وأعادمها إىل املدينة، فلما حضر احململ املصري وصحبته العسكر خرج إليهم 

فقبضوا عليه، وأحضر معتقالً إىل بني يدي السلطان إىل ديار مصر، فتصدق عليه السلطان وأفرج عنه، منصور 
  .وأمره بالعود إىل بلده

ويف هذه السنة أعين سنة ست عشرة وسبعمائة يف السابع والعشرين من رمضان مات خربندا أرغون بن أبغا بن 
طلو بن جنكزخان، وكان جلوسه يف امللك  يف أواخر يف احلجة سنة ثالث وسبعمائة، ومات باملدينة هوالكو بن 

اجلديدة اليت مساها السلطانية، وكان اسم بقعتها قنغرالن، فلما مات خطب بالسلطنة لولده أيب سعيد بن 
  .خربندا، وكان عمره حنو عشر سنني، واستوىل على األمر جوبان ابن امللك ابن تناون

  ذكر ما جرى حلميضة والدرفندي

خربندا قد جهز محيضة وجهز معه الدرفندي نائب السلطانة بالبصرة، وجهز معه عسكراً وخزانة، ليسري وكان 
. وميلك محيضة بدل أخيه رميثة. الدرفندي بالعسكر مع محيضه ويقاتل عسكر املسلمني الواصلني إىل احلج

فبلغهم موت خربندا  فصار الدرفندي ومحيضة ومن معهما من عسكر التتر والعرب، حىت جاوزوا البصرة،
فتفرقت تلك اجلموع، ومل يبق مع الدرفندي غري ثالمثائة من التتر، وأربعمائة من عقيل عرب البصرة، وكان قد 

استوىل على البصرة ابن السوايكي، فأرسل استوحى حممد بن عيسى على الدرفندي، فجمع حممد بن عيسى 
 الدرفندكط، فأحرز له بالقرب من البصرة واتقع معه، عربه عن خفاجة، وعرب إخوته وأوالد إخوته، وسار إىل

يف العشر األخري من ذي احلجة من هذه السنة، أعين سنة ست عشرة وسبعمائة، فاهنزم الدرفندي يف بضع 
وثالثني نفساً من أزالمه، واهنزم محيضة برقبته، وأخذ حرمي محيضة وما كان معه من األموال، وكذلك اخليم 

  .وكان ذلك شيئاً عظيماً، وفيها هرب التراكمني الكنجاوية إىل طاعة السلطان وفارقوا التتر واألثقال واجلمال
فسارت التتر يف طلبهم، فأجند الكنجاويني عسكر البرية واتقعوا مع التتر، فاهنزم التتر هزمية قبيحة، وأسر منهم 

  .م وحرميهم إىل البالد اإلسالميةحنو مخسني من املغل، وقتل منهم مجاعة، ووصل الكنجاوية ساملني بذواهت
مث دخلت سنة سبع عشرة وسبعمائة وملا دخلت هذه السنة، كان الصيب ابن خرابندا، وامسه أبو سعيد، قد 

حضر من خراسان صحبة سونج، وغريه من األمراء إىل ظاهر السلطانية، واجتمعوا مع جوبان، ونزلوا مجيعهم 
ن أول هذه السنة عدة أشهر، ومل جيلس هذا الصيب على سرير امللك، بظاهر السلطانية مع ذيل اجلبل، ومضى م

وكل من سونج وجوبان خيتار . بل اسم السلطنة للصيب، واحلاكم جوبان، ويف الباطن بينه وبني سونج الوحشة
  .أن يكون هو الذي جيلس الصيب ويكون نائبه فتأخر جلوسه لذلك

ه إىل خراسان، وكان قد حترك على خراسان التتر الذين خبوارزم مث إهنم اتفقوا وأخرجوا استقطلو عنهم، وجهزو
  .وما وراء النهر، وقيل إن ملكهم ياشور

وفيها يف يوم الثالثاء السابع والعشرين من صفر املوافق لعاشر أيار من شهور الروم، كان السيل الذي خرب 
لسيل وقلع برجاً وبعض التنأتني اللتني فإنه جاء من شرقيها بني الظهر والعصر، فسكره السور، وقوي ا. بعلبك

على ميني الربج ومشاله، وسار بالربج صحيحاً خيرب بالبلد، وخيرب ما مير به من الدور مسافة بعيدة، قيل إهنا 
مخسمائة ذراع، ودخل السيل اجلامع وغرق به مجاعة، ورمى املنرب وخرب بعض حيطان اجلامع، وبلغ السيل إىل 



ل السيل املذكور احلمامات، وغرق فيها مجاعة، وذهب للناس بذلك أموال عظيمة، رؤوس العمد، وكذلك دخ
وخرب دوراً كثرية، وأسواقاً وغرق عدة كثرية من الرجال والنساء واألطفال، وأتلف كتب احلديث 

  .واملصاحف وكانت مضرته عظيمة
لب، جهز عدة كثرية من وفيها يف ربيع اآلخر، كانت اإلغارة على آمد وسبب ذلك أن نائب السلطنة حب

عسكر حلب، وغريهم من التراكمني والعربان والطماعة، ومدم عليهم شخصاً تركمانياً من أمراء حلب يقال 
ابن جاجا، وكان عدة اجملتمعني املذكورين ما يزيد على عشرة آالف فارس، فساروا إىل آمد وبغتوها ودخلوها 

أمر بإطالق من كان مسلماً، فأطلقوا بعد أن ذهبت أمواهلم، وهنبوا أهلها املسلمني والنصارى، مث بعد ذلك 
وبالغ اجملتمعون املذكورون يف النهب، حىت هنبوا اجلامع، وأخذوا بسطه وقناديله، وفعلوا باملسلمني كل فعل 
قبيح، وعادوا ساملني وقد امتألت أيديهم من الكسوبات احلرام اليت ال حتل وال جتوز شرعاً، وخلت آمد من 

  .ا، وصارت كأهنا مل تغن باألمسأهله
وفيها يف الثاين والعشرين من ربيع اآلخر وصلين من صدقات السلطان حصان برقي بسرجه وجلامه، صحبة 

  .موسى أحد أمراء خورية، فوصلته باخللع والدراهم وقابلت الصدقات مبزيد الدعاء
ة يف رابع مجادى األوىل، املوافق لرابع عشر وفيها خرج السلطان امللك الناصر خلد اهللا ملكه من الديار املصري

متوز إىل حسبان من البلقاء، ووصل إليها يف سادس عشر مجادى األوىل، ووصل إليه يف حسبان املقر السيفي 
طلبت دستوراً باحلضور؛ فرسم  تنكز نائب السلطنة بالشام، ووصل إليه صحبته مجاعة من األمراء، وكنت 

حبماة، فجهزهتا وأقمت وقدمت خيلي؛ يوم نزوله على حسبان يوم الثالثاء سادس بتجهيز خيل التقدمة ومقامي 
عشر مجادى األوىل، وكنت قد جهزهتا صحبة طيدمر الدوادار، فقبلت وتصدق السلطان وأرسل إىل صحبة 

طيدمر تشريفاً كامالً على جاري العادة من األطلس األمحر واألصفر والكلوته الزركش والطرز الزركش 
هب املصري، وكذلك تصدق بثالثني ألف درهم ومخسني قطعة وقماش، وركبت بالتشريف املذكور بالذ

ة هنار اإلثنني سادس مجادى الثانية من هذه السنة، أعين سنة سبع عشرة وسبعمائة، مث عاد السلطان  املوكب حبما
  .د البلقاءإىل الديار املصرية من الشوبك ومل يصل يف خرجته هذه إىل دمشق، بل رجع من بال

فيها وصل مثال السلطان بالبشارة بالنيل وأن اخلليج كسر يف رابع مجادى األوىل وسلخ أبيب، قبل دخول 
  .مسرى، وهذا مما ال يعهد، فإنه تقدم عن عادته شهراً

ووصل هبادراص إىل دمشق، وأمت . وفيها بعد رحيل السلطان عن الكرك أفرج عن األمري سيف الدين هبادراص
  .السري ودخل مصر يوم األربعاء منتصف مجادى اآلخرة من هذه السنة السلطان

وفيها يف أثناء ذي احلجة ظهر يف جبال بالطنس إنسان من بعض النصريية، وادعى أنه حممد ابن احلسن 
العسكري، ثاين عشر األئمة عند اإلمامية، الذي دخل السرداب املقدم ذكره فاتبع هذا اخلارجي امللعون من 

ية مجاعة كثرية، تقدير ثالثة آالف نفر، وهجم مدينة جبلة، يف يوم اجلمعة احلادي والعشرين من ذي النصري
وجرد إليه عسكر . احلجة من هذه السنة، والناس يف صالة اجلمعة وهنبت أموال أهل جبلة، وسلبهم ما عليهم

تل لعنه اهللا، وباد مجعه وتفرقوا، من طرابلس، فلما قاربوه تفرق مجعه وهرب واختفى يف تلك اجلبال،، فتتبع وق
  .ومل يعد هلم ذكر



مث دخلت سنة مثان عشرة وسبعمائة يف أوائل هذه السنة سار فضل بن عيسى إىل ابن خربندا وجوبان إىل بغداد 
واجتمع هبما، وأحضر هلما تقدمة من اخليول العربية، فأقبل جوبان عليه وأعطى فضل املذكور البصرة، 

اته اليت كانت له بالشام بيده مع البصرة، وأقام فضل عندمها مدة، واجتمع بقراسنقر هناك، واستمرت له إقطاع
مث عاد إىل بيوته، وبعد مسري فضل عنهما، سار جوبان وابن خربندا عن بغداد إىل قنغرالن وهي املدينة اجلديدة 

رجت اخليل قدامي من محاة يف هنار املسماة بالسلطانية، ويف هذه السنة توجهت من محاة إىل الديار املصرية، وخ
السبت، منتصف مجادى األوىل، املوافق لنصف متوز أيضاً، وتأخرت أنا حبماة مث خرجت من محاة وركبت خيل 

الربيد، يف هنار االثنني، الرابع والعشرين من مجادى األوىل والرابع والعشرين من متوز، وحلقت خيلي وثقلي بغزة 
خرة وهو اليوم الثالثون من متوز، وسرت هبم مجيعاً ووصلت إىل قلعة اجلبل، هنار األحد، غرة مجادى اآل

وحضرت بني يدي موالنا السلطان امللك الناصر خلد اهللا ملكه هبا، يف هنار اخلميس ثاين عشر مجادى اآلخرة، 
ما كان رتب يل  املوافق لعاشر آب الرومي، ومشلتين صدقاته بالتنزيل يف الكبش، وترتيب الرواتب الكثرية، بعد

يف مجيع املنازل من محاة إىل الديار املصرية، الرواتب الزائدة عن كفاييت وكفاية كل من هو يف صحبيت من 
وألبسين تشريفاً يف حال قدومي من األطلس بطرز الزركش . األغنام واخلبز والسكر وحوائج الطعام والشعري

  .الذهب، وأقمت حتت صدقاته يف الكبش، على أمجل حالوالكلوته على العادة، وأركبين حصاناً بسرج حملى ب
مث إنه عن يل أن أرى مدينة اإلسكندرية، فسألت ذلك، وحصلت الصدقات السلطانية بإجابيت لذلك، وتقدمت 

املراسيم أنين أسري إليها يف املراكب، وأعود يف السري على اخليل، فسرت أنا ومن يف صحبيت يف حراقتني، 
للحادي والعشرين من وتوجهت من الكبش يف  يوم االثنني الثالث والعشرين من مجادى اآلخرة، وهو املوافق 

آب، وسرت يف النيل إىل أن وصلت إىل فوه، وسرنا منها يف اخلليج الناصري، ووصلت اإلسكندرية يف بكرة 
قماش من عمل يوم األربعاء اخلامس والعشرين من مجادى اآلخرة، ووصلين هبا من صدقات السلطان مائة قطعة 

إسكندرية، وأقمت هبا حىت صليت اجلمعة، وخرجت من إسكندرية وركبت اخليل وبت يف تروجة، ووصلت 
إىل الكبش بكرة االثنني الثالثني من مجادى اآلخرة وأقمت به، وكسر اخلليج حبضوري يف يوم األربعاء ثاين 

  .رجب، املوافق للثالثني من آب وأول يوم من توت، من شهور القبط
مث مشلتين الصدقات السلطانية بزيادة عدة قرايا من بلد املعرة، على ما هو مستقر بيدي، وأفاض علي وعلى من 
هو يف صحبيت بالتشاريف، وأمرين بالعود إىل بلدي، فخرجت من بني يديه من امليدان، يف هنار السبت ثاين عشر 

ة هنار اخلميس مستهل شعبان املوافق للثامن رجب من هذه السنة، املوافق لثامن من أيلول، ووصلت إيل محا
  .والعشرين من أيلول، واستقريت فيها

ويف هذه السنة أعين سنة مثان عشرة، عند توجه احلاج من مصر، أرسل السلطان األمري بدر الدين ابن 
ار التركماين، وكان املذكور مشد الدواوين بديار مصر، فأرسله السلطان مع احلجاج إىل مكة بعسكر، وس

املذكور حىت وصل ووقف الوقفة، ويف أيام التشريف، أرسل رميثة صاحب مكة حسبما أمر به موالنا السلطان، 
حبكم تقصريه ومواطاته يف الباطن ألخيه محيضة، وأرسله معتقالً إىل ديار مصر، واستقر بدر الدين ابن التركماين 

وسبعمائة، أرسل السلطان عطيفة، وهو من إخوة املذكور نائباً وحاكما يف مكة، وملا دخلت سنة تسع عشرة 
ويف . محيضة، وكان عطيفة املذكور مقيماً مبصر، فأرسله السلطان ليقيم هبا مع بدر الدين ابن التركماين املذكور

أواخر هذه السنة، أعين سنة مثاين عشرة وسبعمائة حالفت عقيل عرب اإلحساء والقطيف، على مهنا بن عيسى 



 عن البصرة، فجمع مهنا العرب وقصد عقيل، والتقى اجلمعان وافترقا على غري قتال وال وطردوا أخاه فضالً
طيبة، بعد أن أخذت عقيل أباعر كثرية تزيد على عشرة آالف من عرب مهنا املذكور، وعاد كل من اجلمعني 

وضرب دواب  إىل أماكنهما، وكانت هذه الربية وغالب بالد اإلسالم جمدبة لقلة األمطار، وهلك العرب،
  .تفوت احلصر

وفيها قريباً من منتصف هذه السنة، خرج اللحياين، وهو أبو زكريا حيىي احلفصي من ملك تونس، وكان 
اللحياين املذكور قد ملك إفريقية، حسبما سقنا وقدمنا ذكره مع مجلة احلفصيني يف سنة اثنتني ومخسني وستمائة، 

مات يف حبس اللحياين، فقصد اللحياين فهرب منه إىل طرابلس فلما كانت هذه السنة، مجع أخو خالد الذي 
وكان للحياين ولد شهم، وكان اللحياين املذكور . ومتلك أخو خالد تونس، ومل يقع يل اسم أخي خالد املذكور

اعتقل ولده املذكور فلما استوىل أخو خالد املذكور على تونس، وطرد اللحياين عن اململكة، . خياف منه، ف
لحياين ولده من االعتقال، ومجع إليه اجلموع؛ والتقى مع أخي خالد، فانتصر أخو خالد وقتل ابن أخرج ال

  .اللحياين، واستقر اللحياين بطرابلس الغرب كاحملصور هبا
مث إن اللحياين أيس من البالد، وهرب بأهله ومن تبعه، وقدم هبم إىل الديار املصرية يف سنة تسع عشرة، وقصد 

  .مث إنه قصد اإلقامة باإلسكندرية فسار إليها وأقام هبا. احلجاج فمرض ورجع من أثناء الطريق احلج وتوجه مع
مث دخلت سنة تسع عشرة وسبعمائة يف هذه السنة يف أواخر ربيع اآلخر، هرب رميثة بن أيب مني الذي كان 

 احلجاز، فهرب صاحب مكة، وكان املذكور أفرج عنه وأكرم غاية اإلكرام فسولت له نفسه اهلروب إىل
وأركب السلطان خلفه مجاعة، وتبعوه وأمسكوه بالقرب من عقبة إيله، على طريق حاج مصر وأحضروه 

  .فاعتقل بقلعة اجلبل
  ذكر الوقعة العظيمة اليت كانت باألندلس

ويف هذه السنة، اجتمعت الفرنج يف مجع عظيم، واجتمعت فيه عدة من ملوكهم، وكان أكربهم ملك قشتيلية، 
مسه جوان، وقصد ابن األمحر ملك غرناطة، فبذل له قطيعة، يف كل يوم مائة دينار ويف كل أسبوع ألف دينار، وا

فأىب الفرنج أن يقبلوا ذلك، فخرج املسلمون من غرناطة بعد أن تعاهدوا على املوت، واقتتلوا معهم، فأعطاهم 
قتل جوان املذكور وأسرت امرأته، وحصل اهللا النصر، وركبوا قفاء الفرنج يقتلون ويأسرون كيف شاؤوا، و

للمسلمني من الغنائم ما يفوق احلصر، حىت قيل كان فيها مائة وأربعون قنطاراً من الذهب والفضة، وأما 
  .األسرى فتفرق احلصر

  ذكر مسريي إىل مصر مث احلجاز الشريف
مجال الدين عبد اهللا الربيدي ويف هذه السنة، حج السلطان من الديار املصرية، وملا قرب أوان احلج، أرسل 

ورسم إىل أن أحضر إىل األبواب الشريفة، فركبت خيل الربيد وأخذت يف صحبيت أربعة من مماليكي، وخرجت 
ة يوم اجلمعة، سادس عشر شوال، املوافق، لسلخ تشرين الثاين، وسرت حىت وصلت إىل مصر من شوال  من محا

ة بدار القاضي كرمي الدين، وأقمت حىت خرجت صحبة الركاب املوافق الثامن كانون األول، ونزلت بالقاهر
  .السلطاين

  ذكر خروج السلطان وتوجهه إىل احلجاز



ويف هذه السنة، يف يوم السبت، ثاين ذي القعدة خرج السلطان إىل الدهليز املنصوب، وكان قد نصب له لرب 
كراكي، وكنت بني يديه فتفرج على العش، وخرج من قلعة اجلبل بكرة السبت املذكور، وتصيد يف طريقه ال

الصيد، وصاد عدة من الكراكي من السقاقر وغريها، ونزل بالدهليز املنصوب وأقام به يتصيد يف كل هنار ببالد 
احلوف، ورحل من املنزلة املذكورة بكرة اخلميس سابع ذي القعدة، املوافق لعشرين من كانون األول، وسار 

يس وأبلة، وسرت يف صدقاته حىت وصلنا رابغ يف يوم االثنني، ثاين ذي على درب احلاج املصري على السو
واتفق من . احلجة، املوافق لرابع عشر كانون الثاين وأحرم من رابغ وسار منها يف يوم الثالثاء غد النهار املذكور

اإلحرام، وسار  مجلة سعادته وتأييده طيب الوقت، فإنه كان يف وسط األربعينيات، ومل جند برداً نشكو منه مدة
حىت دخل مكة بكرة السبت سابع ذي احلجة، مث سار إىل مىن، مث إىل مسجد إبراهيم، وأقام هناك حىت صلى به 

الظهر ومجع إليها العصر، ووقف بعرفات راكباً جتاه الصخرات يف يوم االثنني، مث أفاض وقدم إىل مىن وأكمل 
عة قاضي قضاة ديار مصر الشافعي، وواظب املسلطان يف مناسك حجه، وكان يف خدمته القاضي بدر الدين مجا

مجيع أوقات املناسك، حبيث إن السلطان حافظ على األركان والواجبات والسنن، حمافظة مل أرها من أحد، وملا 
وخرجت هذه السنة، أعين سنة تسع عشرة، وهو . كمل مناسك حجه، سار عائداً إىل مقر ملكه بالديار املصرية

ولقد شاهدت من جزيل صدقاته يف هذه احلجة ما . لة، مبنزلة يقال هلا القصب، وهي إىل إيلة أقرببني ينبع وإي
مل أقدر أن أحصره، وإمنا أذكر نبذة منه، وهو أنه سار يف خدمته ما يزيد على ستني أمري أصحاب طبلخانات، 

اء واحللوى والسكر وكان لكل منهم يف كل يوم يف الذهاب واإلياب ما يكفيه، من عليف اخليل وامل
والبقسماط، وكذلك جلميع العسكر الذين ساروا يف خدمته، وكان يفرق فيهم يف كل يوم يف تلك املفاوز 

ا يقارب أربعة آالف عليفة شعري، ومن البقسماط احللوى والسكر ما يناسب ذلك، وكان يف مجلة ما  وغريها، م
ضراوات مزروعة، وكان يف كل منزلة حيصد من تلك كان يف الصحبة الشريفة أربعون مجالً حتمل حماير اخل

اخلضراوات ما يقدم صحبة الطعام بني يديه، وفرق يف منزلة رابغ على مجيع من يف الصحبة من األمراء واألجناد 
وغريهم، مجالً عظيمة من الدراهم، حبيث كان أقل نصيب فرق يف األجناد ثالمثائة درهم، وما فوق ذلك إىل 

نصيب أمراء العشرات ثالثة آالف درهم؛ وأما األمراء أصحاب الطبلخانات فوصل بعضهم مخسمائة درهم، و
ا  بعشرين ألف درهم؛ وبعضهم بأقل من ذلك؛ فكان شيئاً كثرياً، وأما التشاريف فأكثر من أن حتصر، مث كان م

  .سنذكره يف سنة عشرين وسبعمائة إن شاء اهللا تعاىل
  .مث دخلت سنة عشرين وسبعمائة

  دوم السلطان إىل مقر ملكهذكر ق

استهل السلطان غرة احملرم من هذه السنة يف القصب، وهي منزلة عن إيلة على تقدير أربعة مراحل، وسار 
السلطان منها ونزل بإيلة، وأقام هبا ثالثة أيام ينتظر وصول خيل وخزانة كانت له بالكرك، وبعد وصول ذلك، 

كرة هنار السبت، ثاين عشر احملرم من هذه السنة، املوافق للثالث رحل السلطان وسار حىت دخل قلعة اجلبل، ب
والعشرين من شباط، وكان يوم دخوله يوماً مشهوداً ركب مجيع اجليش وقبلوا األرض بني يديه، وملا صار على 

تقدير أربعة آالف ذراع من القلعة أخذت األمراء يف بسط الشقق الفاخرة بني يدي فرسه، فبسطوا واستمر 



  .سط إىل أن دخل القلعة املنصورة يف أسعد وقت من ضحى يوم السبت املذكورالب
  ذكر ما أوالين من عميم الصدقات وجزيل التطوالت

سرت من محاة على الربيد، ومل يصحبين مركوب يل وال شيء من أدوات املسافر، فتصدق علي وأنزلين عند 
األمور من املالبس واملراكيب واألكل، وكان ينصب يل  القاضي كرمي الدين، فكان يبالغ يف اإلحسان إيل بأنواع

خادماً خمتصاً يب يكفي جبميع ما احتاجه من الفرش للنوم واملأكل والغلمان املختصة يب، وكان مع ذلك مل تنقطع 
التشاريف على اختالف أنواعها، ألخلعها على من أختار، وكان السلطان يف طول الطريق، يف الرواح والعود، 

الغزالن بالصقور، وأنا يف صدقاته أتفرج، ويرسل إيل من الغزالن اليت يصيدها، وتقدم مرسومه إيل وحنن يتصيد 
نسري أنين إذا وصلت إىل ديار مصر أسلطنك، وتتوجه إىل بلدك وأنت سلطان، واستعفيت عن ذلك واستقللته، 

ي األمر يف ذلك كاملتردد إىل أن وصل وتأملت منه استصغاراً لنفسي وتعظيماً المسه الشريف أن يشارك فيه، وبق
إىل مقر ملكه حسبما ذكرناه، ونزلت أنا عند القاضي كرمي الدين بداره داخل باب زريلة، بالقرب إىل بني 

القصرين، وأقمت هناك، وتقدم مرسوم السلطان بإرسال شعار السلطنة إيل، فحضرت املوايل واألمراء؛ وهم 
واألمري ركن . الدين قجليس، واألمري عالء الدين أيدغمش، أمري أخور سيف الدين املاس أمري حاجب، وسيف

الدين بيربس األمحدي، واألمري سيف الدين طيبال؛ أمري حاجب أيضاً، وحضر من األمراء اخلاصكية تقدير 
عشرين أمرياً، وحضر صحبتهم التشريف األطلس، الكامل املزركش، والنمجا الشريفة السلطانية والغاشية 

وجة بالذهب املصري، وعليها القبة والطري وثالثة سناجق، وعصائب وتقليد يتضمن السلطنة، واجلمدارية املنس
السلطانية، وسلحدار بسيفني معلقني على كتفه، والشاويشية، وحضر مجيع ذلك إىل املدرسة املنصورية بني 

املوافق للثامن والعشرين من  القصرين، وقدم يل حصان كامل العدة، فركبته بكرة اخلميس سابع عشر احملرم
شباط بالشعار املذكور، ومشت األمراء إىل أثناء الطريق وركبوا، وملا قاربت قلعة اجلبل نزلوا مجيعهم، 

واستمريت حىت وصلت إىل قرب باب القلعة، ونزلت وقبلت األرض للسلطان إىل جهة القلعة، وقبلت التقليد 
طلعت صحبة النائب، وهو املقر السيفي أرغون الدوادار إىل قلعة، الشريف، مث أعدت قبيل األرض مراراً، مث 

وحضرت بني يدي السلطان يف ضحوة النهار املذكور، فقبلت األرض فأوالين من الصدقة ما ال يفعله الوالد مع 
توجه إىل بلدك فقبلت األرض . ولده، وعند ذلك أمرين باملسري إىل محاة، وقال أيا فالن لك مدة غائب؛ ف

ته، وركبت خيل الربيد عند العصر من هنار اخلميس املذكور، وشعار السلطنة صحبيت على فرس يد، وودع
وسرت حىت قاربت محاة، وخرج من هبا من األمراء والقضاة، وتلقوين، وركبت بالشعار املذكور، ودخلت محاة 

عد أن قرئ تقليد السلطنة ضحوة هنار السبت، السادس والعشرين احملرم من هذه السنة املوافق لثامن آذار ب
  .بنقريين يف خام كان قد نصب هناك، ولوال خمافة التطويل كنا ذكرنا نسخته

  ذكر اإلغارة على سيسر وبالدها

يف هذه السنة تقدمت مراسيم السلطان بإغارة العساكر على بالد سيس، ورسم ملن عينه من العساكر اإلسالمية 
س وسار األمري شهاب الدين قرطاي بعساكر الساحل، وجردت من الشامية، فسار من دمشق تقدير ألفي فار

محاة أمراء الطبلخانات الذين هبا، وسارت العساكر املذكورة من محاة يف العشر األول من ربيع األول من هذه 
السنة، ووصلوا إىل حلب، مث خرجت عساكر حلب صحبة املقر العالى الطنبغا، نائب السلطنة حبلب، وسارت 



املذكورة عن آخرهم، ونزلوا بعمق حارم، وأقاموا به مدة، مث رحلوا ودخلوا إىل بالد سيس يف العساكر 
منتصف ربيع اآلخر من هذه السنة، املوافق للرابع والعشرين، من أيار، وساروا حىت وصلوا إىل هنر جيحان، 

ن غرق من التراكمني وكان زائداً، فاقتحموه ودخلوا فيه؛ فغرق من العساكر مجاعة كثرية، وكان غالب م
الذين من عسكر الساحل، وبعد أن قطعوا جيحان املذكور، ساروا ونازلوا قلعة سيس، وزحفت العساكر عليها 
حىت بلغوا السور، وغنموا منها وأتلفوا البالد والزراعات وساقوا املواشي، وكانت شيئاً كثرياً، وأقاموا ينهبون 

د احنط فلم ينضر أحد به، ووصلوا إىل بغراس يف هنار السبت التاسع وخيربون، مث عادوا وقطعوا جيحان وكان ق
والعشرين من شهر ربيع اآلخر املذكور، مث ساروا إىل حلب وأقاموا هبا مدة يسرية، حىت وصل إليهم الدستور 

  .فسار كل عسكر إىل بلده

وكان يف خدمتها ما يقارب ثالثة  ويف هذه السنة يف أثناء ربيع األول وصلت اجلهة يف البحر إىل الديار املصرية،
  .آالف نفر من رجال ونساء، واحتفل هبم إىل غاية ما يكون، وأدرت عليهم اإلنعامات والصالت

  ذكر قطع أخبار آل عيسى

  وطردهم عن الشام

يف هذه السنة تقدمت مراسم السلطان بقطع أخبار املذكورين؛ وطردهم بسبب سوء صنيعهم، فقطعت 
بالد سلمية يف يوم االثنني ثاين مجادى األوىل من هذه السنة، املوافق لعاشر حزيران،  أخبارهم، ورحلوا عن

  .وساروا إىل جهات عانة واحلديثة على شاطئ الفرات
وفيها عند رحيل املذكورين، وصل األمري سيف الدين قجليس، وسار جبمع عظيم من العساكر الشامية والعرب 

حبة، مث سار منها حىت وصل إىل عانة، وملا وصل املذكور هناك، هرب آل يف إثر املذكورين، حىت وصل إىل الر
عيسى إىل وراء الكبيسات، وعيسى املذكور هو أعيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن عصبة بن فضل بن 

ربيعة، وأقام السلطان موضع مهنا؛ حممد بن أيب بكر بن علي بن حديثة بن عصبة املذكور، وملا جرى ذلك، عاد 
سلمية األ مري سيف الدين املذكور وأقام بالرحبة حىت جنزت مغالهتا ومحلت إىل القلعة، مث سار منها ونزل على 

يف يوم اخلميس منتصف رجب من السنة املذكورة، املوافق للحادي والعشرين من آب، واستمر مقيماً على 
االثنني تاسع شهر رمضان من السنة سلمية حىت وصل إليه الدستور، فسمار منها إىل الديار املصرية يف يوم 

  .املذكورة، املوافق لثالث عشر تشرين األول، وأمت سريه حىت وصل إىل مصر
  ذكر هالك صاحب سيس

ا دخلت  يف هذه السنة مات صاحب سيس، أرشني بن ليفون، عقيب اإلغارة على بلده، وكان املذكور مريضاً مل
ماكنه، وقتل رعيته وسوق دواهبم، فتضاعفت أحالمه وهلك العساكر إىل بالده، وشاهد حريق بالده وخراب أ

يف مجادى األوىل من هذه السنة، وخلف ولداً صغرياً دون البلوغ فأقيم مكانه، وتوىل تدبري أمره مجاعة من كبار 
  .األرمن

  ذكر مقتل محيضة



فظها من املذكور وملا جرى من محيضة ما تقدم ذكره، واستمر وصول العساكر من الديار املصرية إىل مكة حل
رأى املذكور عجزه، وضاقت عليه األرض مبا رحبت، فعزم على احلضور إىل مقدم العسكر املقيم مبكة، وهو 

األمري ركن الدين بيربس أمري أخور، ودخوله يف الطاعة، وكان قد هرب من بعض املماليك السلطانية من مىن، 
ي والتجأوا إىل محيضة يف برية احلجاز، فآواهم وأكرم ملا حج السلطان، ثالثة مماليك، يقال ألحدهم أيدغد

تله واغتياله، وكان محيضة قد نزل على القرب  مثواهم، فلما عزم محيضة على احلضور إىل الطاعة، اتفقوا على ق
تله أيدغدي املذكور بالسيف، وقطع  من وادي خنلة، فلما كان وقت القيلولة، ذهب إىل حتت شجرة ونام، فق

حضره إىل مقدم العسكر مبكة، فحمل إىل جن يدي السلطان بالديار املصرية، وكفى اهللا شر رأس محيضة وأ
  .محيضة املذكور ولقاه عاقبة بغيه

وكان محيضة املذكور قد ذبح أخاه أبا الغيث فاقتص اهللا منه، وكان مقتله يف يوم اخلميس سابع عشر مجادى 
  .ن متوز، بالقرب من وادي خنلةاألوىل من هذه السنة، املوافق للرابع والعشرين م

وفيها تصدق السلطان على ولدي حممد، وأرسل له تشريفاً، أطلس أمحر بطرز زركش، وقندس، وحتتاين أطلس 
أصفر، وشربوش مزركش، ومكلل باللؤلؤ، وأمر له بأمرية وستني فارساً خلدمته طبلخاناه، فركب حممد 

ن رجب املوافق حلادي عشر آب، وكان عمره حينئذ حنو تسع بالتشريف املذكور حبماة، يوم االثنني اخلامس م
  .سنني

وفيها حج املقر السيفي أرغون الدوادار، وكان السلطان قد عفى عن رميثة وأفرج عنه، وأرسله صحبة املقر 
السيفي إىل مكة، ورسم لرميثة املذكور بنصف متحصل مكة، ويكون النصف اآلخر لعطيفة أخيه، فسافر املقر 

  .وقرر رميثة مبكة حسبما رسم به السلطانالسيفي 
وفيها يف يوم االثنني، تاسع ذي احلجة وصل اجملد إمساعيل السالمي رسوالً من جهة أيب سعيد، ملك التتر، ومن 

جهة جوبان، وعلى شاه، هبدايا جليلة، وحتف ومماليك وجواري، مما يقارب قيمته مخسني متاناً، والتمان هو 
  .ف درهم، وسار بذلك إىل السلطانالبدرة، وهي عشرة آال

وفيها يف شوال، املوافق لتشرين الثاين، شرعت يف عمارة القبة، وعمل املربع واحلمام، على ساقية خنيلة بظاهر 
  .محاة، وفرغت العمارة يف احملرم من سنة إحدى وعشرين وسبعمائة، وجاء ذلك من أنزه األماكن

ة، جرى بني الفرنج اجلنويني قتال شديد، وذلك بني قبيلتني منهم، وفيها أو يف أواخر سنة تسع عشرة وسبعمائ
يقال إلحدى القبيلتني إسبينيا، ولألخرى دوريا، حىت قتل منهم ما ينيف عن مخسني ألف نفر، وكان إحدى 

بكسر اهلمزة وسكون السني املهملة  -القبيلتني أصحاب داخل جنوة، واألخرى أصحاب خارج البلد إسبينيا 
ويف آخرها . باء املوحدة من حتتها وسكون الياء املثناة من حتتها وكسر النون وفتح ياء مثناة من حتتهاوكسر ال

بضم الدال املهملة وسكون الواو وكسر الراء املهملة وفتح الياء املثناة من حتتها ويف  -ودويار  -ألف مقصورة 
  .آخرها ألف واهللا أعلم

  .مث دخلت سنة إحدى وعشرين وسبعمائة
يها يف مستهل مجادى األوىل توفيت حبماة فاطمة خاتون بنت امللك املنصور صاحب محاة، وكانت كثرية ف

  .اإلحسان



بن عيسى الفرات، وتوجه إىل أيب سعيد ملك التتر مستنصراً به على املسلمني، وأخذ معه  وفيها عدى مهنا 
  .تقدمة برسم التتر، سبعمائة بعري وسبعني فرساً وعدة من الفهود

  .فيها حضر رسول مترتاش بن جوبان املستويل على بالد الروم، بتقدمة إىل األبواب الشريفة بديار مصرو
وفيها ورد مرسوم السلطان على مؤلف األصل، يأمره احلضور ليسري معه يف صيوده، قال أفسرت من محاة على 

ليوب فبالغ يف إدرار الربيد، وسبقت تقدميت وحضرت لدى املواقف الشريفة، وهو نازل بالقرب من ق
  .الصدقات علي

وفيها رحل السلطان من األهرام، وسار يف الربية متصيداً حىت وصل إىل احلمامات وهي غريب اإلسكندرية على 
  .مقدار يومني، مث عاد إىل القاهرة

 وفيها دخل مترتاش املذكور بعسكره إىل بالد سيس، وأغار وقتل؛ فهرب صاحب سيس إىل قلعة إياس اليت يف
  .البحر، وأقام مترتاش ينهب وخيرب حنو شهر، مث عاد إىل بالد الروم

وفيها توجه نائب الشام تنكز إىل احلجاز الشريف، وكان . وفيها عاد مؤلف األصل من اخلدمة الشريفة إىل محاة
  .قد توجه من الديار املصرية األدر السلطانية إىل احلج بتجمل وعظمة مل يعهد مثلها

  اليمن ذكر وفاة صاحب

وفيها ليلة الثالثاء يف ذي احلجة، تويف مبرض ذات اجلنب بتعز، امللك ملؤيد هزبر الدين داود بن املظفر يوسف 
بن عمر بن علي بن رسول، فاتفق أرباب الدولة وأقاموا ولده علي، ولقب امللك اجملاهد بسيف اإلسالم بن 

عمه امللك املنصور أيوب، ولقبه زين الدين، أخو داود املذكور، وهو إذ ذاك أول ما قد بلغ، مث خرج عليه 
عاود، يف سنة اثنتني وعشرين وسبعمائة، فملك اليمن واعتقل ابن أخيه سيف اإلسالم، وقعد املنصور يف مملكة 
اليمن دون ثالثة أشهر، مث هجم مجاعة من العسكر وأخرجوا سيف اإلسالم وأعادوه إىل ملك اليمن، واعتقلوا 

  .ب، وبقي أمر مملكة اليمن مضطرباً غري منتظم األحوالعمه املنصور أيو
مث دخلت سنة اثنتني وعشرين وسبعمائة فيها وصل األمري فضل بن عيسى صحبة األدر السلطانية من احلجاز، 

داخالً عليهم مستشفعاً هبم، فرضي عنه السلطان وأقره على إمرة العرب موضع حممد بن أيب بكر، أمري آل 
  .عيسى

  إياسذكر فتوح 
فبها وصل بعض العساكر املصرية والشامية والساحلية، وسار صحبتهم غالب عسكر محاة إىل حلب احملروسة، 

وأمتوا السري حىت نازلوا إياس من بالد سيس، . وانضم إليهم عسكرها، وتقدم عليهم نائب حلب الطنبغا
عليها منجنيقاً عظيماً، وركب  وحاصروها وملكوها بالسيف، وعصت عليهم القلعة اليت يف البحر، فأقاموا

املسلمون إليها طريقني يف البحر؛ إىل أن قاربوا القلعة، فهربت األرمن منها، وأخلوها والقوا يف القلعة ناراً، 
وملك املسلمون القلعة هنار األحد احلادي والعشرين من ربيع اآلخر، وهدموا ما قدروا على هدمه، وعاد كل 

  .عسكر إىل بلده
  .أتامش الناصري رسوالً إىل أيب سعيد ملك التتر، وعاد إىل القاهرة بانتظام األمر واتفاق الكلمة وفيها توجه

وفيها وصل مؤلف األصل تغمده اهللا برمحته، إىل خدمة السلطان، قال أوسرت يف خدمة السلطان، إىل األهرام، 



ل السلطان هديتهم وأنعم وحضر هناك رسول صاحب برشلونة وهو أحد ملوك الفرنج جبهات األندلس، فقب
عليه أضعاف ذلك، مث رحل من األهرام وتوجه إىل الصعيد األعلى وأنا معه، إىل أن وصلنا دندرة، وهي عن 

  .قوص مسرية يوم، وعدنا إىل القاهرة
مث دخلت سنة ثالث وعشرين وسبعمائة فيها عاد امللك املؤيد إىل محاة من خدمة السلطان؛ بعد أن غمره 

  .لعطاياباألنعام وا
  ذكر السنة احلمراء

فيها جدبت األرض بالشام، من دمشق إىل حلب، واحنبس القطر، ومل ينبت شيء من الزراعات إال القليل 
النادر، واستسقى الناس يف هذه البالد، فلم يسقوا، وأما السواحل اليت من طرابلس إىل الالذقية وجبل اللكام، 

  .فاستوت زراعاهتم فإن األمطار مازالت تقع يف هذه النواحي
وفيها مات قاضي القضاة الشافعي بدمشق املعروف بابن صقر وهو جنم الدين أمحد، ووىل مكانه مجال الدين 

وفيها عزل السلطان كرمي الدين بن عبد الكرمي عن منصبه، واستعاد منه ما كان عنده من . املعروف بالزرعي
وفيها رسم السلطان ملؤلف األصل أن . انه أمني امللك عبد اهللاألموال، وأرسله إىل الشوبك، فأقام هبا، ووىل مك

ال يرسل قوده، نظراً يف حاله، بسبب حمل البالد، فأرسلت عدة يسرية من اخليل اليت كنت حصلتها، فتصدق 
وفيهما . علي بتشريف كامل على عاديت، وستني قطعة إسكندري، ومخسني ألف درهم، وألف مكوك حنطة

د ملك التتر، ورسل نائبه جوبان، وتوجهوا إىل األبواب الشريفة بالقاهرة، مث عادوا إىل حضرت رسل أيب سعي
  .بالدهم

وفيها وصلت امللكة بنت أبغا؛ وامسها قطلو؛ ويف خدمتها عدة كثرية من التتر، وتوجهت إىل احلج ورسم 
  .السلطان ورتب هلا يف الطرقات اإلقامات الوافرة

عمائة فيها تقدم السلطان بإبطال املكوس والضرائب عن سائر أصناف الغلة مث دخلت سنة أربع وعشرين وسب
  .جبميع الشام فأبطل، وكان ذلك مجلة خترج عن اإلحصاء

  ذكر املتجددات يف بالد الروم

ا كان حيمل منها إىل األردو  كان ببالد الروم مترتاش بن جوبان، فاستوىل عليها، واستكثر من املماليك، قطع م
وصار كلما جاءه رسول لطلب املال يهينه، ويعيده بغري زبدة، فلما كثر ذلك منه، سار إليه أبوه  واخلواتني،

جوبان، فعزم مترتاش على شال أبيه، واتفق يف عسكره ومماليكه، فلما قرب جوبان منه، فارقه عسكره وصاروا 
ن بإمساكه وأخذه معه معتقالً مع جوبان، فلما رأى مترتاش ذلك، حضر مستسلماً إىل أبيه جوبان، فتقدم جوبا

  .إىل األردو، وذلك بعد أن أقام ببالد الروم شخصاً من التتر موضع مترتاش
  ذكر املتجددات باليمن

يف هذه السنة، مل يبق، يف يد امللك اجملاهد علي بن داود غري حصن تعز، خرج باقي ملك اليمن عنه، وصار بيد 
وفيها نزل األمري مهنا ابن عيسى بظاهر سلمية من بالد . اهرابن عمه صاحب الدملوة، وتلقب بامللك الظ

ا يزيد عن عشر سنني مل ينزل بأهله هناك، وكان األمر والنهي إليه يف العرب،  محص، عند تل أعدا، وكان له م
  .وخبز اإلمرة ألخيه فضل بن عيسى



ولده حممداً وأهله، قال  وفيها ورد مرسوم السلطان إىل صاحب محاة باملسري إىل خدمته، فسار وأخذ معه
أوحضرت بني يدي السلطان بقلعة اجلبل مستهل احلجة، فبالغ يف أنواع الصدقات علي، وعلى من كان معي، 
وعلى ولدي، ووصل وأنا هناك رسل أيب سعيد ملك التتر، ويقال لكبريهم طوغان، وهو من جهة، أيب سعبد، 

الطواشي رحيان خزندار أيب سعيد، وكان مسلماً ما كان والذي من بعده محزة وهو من جهة جوبان، وصحبتهما 
اً مشهوراً لبس فيه مجيع . صحبتهم من اهلدايا، وحضر املذكورون بني يدي السلطان بقلعة اجلبل، وكان يوم

األمراء واملقدمون، ملماليك السلطانية وغريهم الكلوتات املزركشات، والطرز الذهب، ومل يبق من مل يلبس 
الناصر، وأحضر املذكورون التقدمة، وأنا حاضر، وهي ثالثة أكاديش بثالثة سروج ذهب  ذلك غري امللك

مصري مرصعة بأنواع اجلواهر، وثالث حوائص ذهب جموهرة وسيف، ومجيعها بطرز زركش ذهب، وشاشاً فيه 
د، قبضات عدة زركش ذهب، وإحدى عشر خبتياً مزينة، أمحاهلا صناديق، ملؤها قماش من معمول تلك البال

  .وعدهتا سبعمائة شقة قد نقش عليها ألقاب السلطان، فقبل ذلك منهم وغمر الرسل بأنواع التشاريف واألنعام
ام رسل التتر  وكان عيد األضحى بعد ذلك بيومني، واحتفل السلطان للعيد احتفاالً عظيماً يطول شرحه، وأق

من الذهب، ومبالغاً تزيد على مائة ألف ينظرون إىل ذلك، مث أحضرهم وخلع عليهم نائباً وأوصلهم مناطق 
درهم، وأمرهم بالعود إىل بالدهم، مث بعد ذلك عرب السلطان النيل ونزل باجليزة، ثالث عشر احلجة، وكان قد 
طلع النيل وزاد على مثانية عشر ذراعاً، ووصل إىل قريب الذراع التاسع عشر، وطال مكثه على البالد، فأقام 

  .د ألجل الصيد، مث رحل وسار إىل الصيد وأنا بني يديه الشريفتنيباجليزة حىت جفت البال

وفيها مات علي شاه وزير ملك التتر، وكان املذكور قد بلغ منزالً عظيماً من أيب سعيد وغريه، وأنشأ بتربيز 
  .ىلاجلامع الذي مل يعهد مثله، ومات قبل إمتامه، وهو الذي نسج املودة بني اإلسالم والتتر رمحه اهللا تعا

مث دخلت سنة مخس وعشرين وسبعمائة فيها عاد امللك الناصر إىل القاهرة، وأعطى لصاحب محاه الدستور بعد 
ما غمره بالصدقات، ورسم له بألفي مثقال ذهب؛ وثالثني ألف درهم؛ ومائة شقة من أفخر القماش 

  .اإلسكندري، ووصل إىل محاة شاكراً ناشراً
  واخلانقاه ذكر عمارة القصور بقرية سرياقوس

عن القاهرة، على مرحلة . يف هذه السنة تكملت القصور والبساتني بسرياقوس، وهي قرية يف جهة الشمال
خفيفة، وعمر السلطان على طريق اجلادة اآلخذة إىل الشام، بالقرب من العش، خانقاه، وأنزل مجاعة من 

تليق اخلانقاه املذكورة مثل كتب وبسط الصوفية هبا، ورتب هلم الرواتب اجلليلة، وأرسل صاحب محاة هدية 
  .وغري ذلك

  ذكر إرسال السلطان العسكر إىل اليمن
وفيها بلغ السلطان اضطراب حال اليمن وفساد أحوال الرعية، فأرسل إليهما جيشاً، وقدم على اجليش األمري 

اجب حينئذ، وكان ركن الدين بيربس، الذي كان أمري أخور، مث أمري حاجب، واألمري سيف الدين طينال اجل
توجه العسكر املذكور من الديار املصرية، يف شهر ربيع األول من هذه السنة، ووصلوا إىل اليمن وخرج إليهم 
امللك اجملاهد ابن امللك املؤيد صاحب اليمن، وهو إذ ذاك شاب جاهل ليس له معرفة مبا جيب عليه، فقصر يف 

نهم، ودخل قلعة تعز وعصى هبا، ومل يكن مع العسكر حق العسكر، مث إنه لتقصريه يف حقهم، استوحش م



مرسوم مبلك اليمن، بل مبساعدة املذكور وتقرير أمر واليته، ووجدوا يف طريقهم مشقة عظيمة من العطش 
واجلوع، ووصلوا إىل مصر يف شوال من هذه السنة، فلم يعجب السلطان ما صدر منهم، وأنكر عليهم، 

  .واعتقل املقدم بيربس املذكور
ويف هذه السنة أحضر عالء الدين الطبنغا حبلب إىل محاة متوجهاً إىل خدمة السلطان، وتوجه من محاة ثالث يف 

القعدة من هذه السنة، املوافق لثاين عشر تشرين األول، مث عاد وعرب على محاة وتوجه إىل حلب، تاسع 
  .وعشرين ذي القعدة املذكورة

وفيها يف . ن أول حمرم يوم األحد وهو املوافق لثامن كانون األولمث دخلت سنة ست وعشرين وسبعمائة أوكا
منصف ربيع اآلخر، املوافق حلادي وعشرين آذار، خرجت بعسكر محاة ووصلت إىل القناة الواصلة من سلمية 
إىل محاة، وقسمتها على األمراء والعسكر لينظفوها، فإهنا كانت قد آلت إىل التلف؛ بسبب ما اجتمع فيها من 

  .طني، فحرروها يف حنو أسبوع؛ مث عدت إىل محاةال
وفيها وصل األمري سيف الدين أتامش متوجهاً رسوالً إىل أيب سعيد وجوبان وكان صحبته تقدمة جليلة 
  .للمذكورين وكان عبوره على محاة، وتوجهه إىل البالد الشرقية منها يف سادس مجادى األوىل وتاسع أيار

ة عزل السلطان األمري شهاب الدين قرطاي من نيابة السلطنة بالسواحل، ووىل وفيها يف أوائل مجادى اآلخر
مكانه األمري سيف الدين طينال احلاجب، وكان وصول طينال إىل تلك اجلهة يف سادس وعشرين الشهر 

  .املذكور
ذكور قد وفيها يوم االثنني سادس عشر مجادى اآلخرة، وتاسع عشر أيار، وكانت وفاة مملوكي طيدمر، وكان امل
  .صار أمرياً كبرياً عندي، وكان مريضاً بالسل مدة طويلة، وجرى علي لفقده أمر عظيم، رمحه اهللا تعاىل

وفيها وصل رسول جوبان وصحبته طاي بضا، قرابة السلطان وكان عبوره على محاة يف منتصف مجادى 
  .اآلخرة

  .محاة وتوجه إىل األبواب الشريفة وفيها يف ثامن عشر شعبان، عاد سيف الدين من األردو، وعرب على
وفيها يف شعبان حضر جنم الدين صاحب حصن كيفا متوجهاً إىل احلجاز مث بطل املسري إىل احلجاز وسار إىل 

  .عند السلطان إىل مصر، فأنعم عليه السلطان وأعاده، فعرب على محاة وتوجه إىل حصن كيفا
يماً هناك، وملك أخوه احلصن، واملذكوران من ولد وفيها حال وصوله إليها قتله أخوه، وكان أخوه مق

  .تورانشاه ابن امللك الصاحل أيوب ابن الكامل ابن العادل ابن أيوب
وفيها أمر السلطان بطرد مهنا وعربه، وأمرين بإرسال عسكر إىل الرحبة حلفظ زرعها من املذكورين، فجردت 

ي، فساروا إليها مبن يف صحبتهم يف مستهل شهر إليها أخي بدر الدين وحمموداً ابن أخي، واسنبغا مملوك
ة يف حادي وعشرين ذي القعدة من السنة املذكورة، املوافق لتاسع  رمضان، ووصلوا وأقاموا هبا وعادوا إىل محا

  .عشر تشرين األول

  ذكر وفاة أخي بدر الدين حسن

  :رمحه اهللا تعاىل



مرضه، وكاد مرضه محى بلغمية، وتويف هنار يف هذه السنة مرض أخي حسن عند وصوله من الرحبة، واشتد 
الثالثاء مستهل ذي احلجة، وكان عمره يوم وفاته سبعاً ومخسني سنة، وكان أكرب مين بثالث سنني، وخلف 

ابنني طفلني وبنتني، وأعطيت أمريته البنه الطفل وعمره حنو ثالث سنني، وأقمت هلم نواباً يباشرون أمورهم، مث 
د الدين عمر، وابتدأ مرضه يوم موت أخي حسن، وقوي مرضه حىت تويف حممود مرض حممود ابن أخي أس

ة عمه بدر الدين حسن  املذكور يوم األحد ثالث عشر ذي احلجة من السنة املذكورة، وكان بينه وبني وفا
  .املذكور ثالثة عشر يوماً، وكان عمر حممود عند وفاته حنو ست وثالثني سنة

عمائة فيها عزل السلطان نائبه املقر السيفي أرغون من نيابة السلطنة مبصر، مث دخلت سنة سبع وعشرين وسب
وأرسله إىل حلب نائباً هبا بعد عزل الطنبغا منها، وكان عبور املقر السيفي أرغون املذكور على محاة يوم الثالثاء 

نة وفيها تصدق سادس وعشرين احملرم، املوافق لثامن وعشرين كانون األول، وكانت األمطار يف هذه الس
السلطان وأرسل يل حصانني من خيل برقة، أحدمها بسرج ذهب يل؛ واآلخر بسرج فضة البين حممد، ووصل 

دقماق، وركبنامها يوم اخلميس ثالث عشر رجب الفرد، املوافق لرابع حزيران وفيها يف يوم . هبما أمري آخور 
ء الدين قطلوبغا، املعروف باملغريب، وصحبته السبت ثالث عشر شعبان حضر من األبواب الشريفة األمري عال

رسوال جوبان، ومها أسندمر ومحزة، وتوجه هبما وصلهما إىل البرية مكرمني، مث عاد قطلوبغا املغريب املذكور إىل 
  .محاة، وتوجه إىل األبواب الشريفة، وتويف عند وصوله

ناصر الدين حممد بن أرغون؛ وكان أمرياً  وفيها بعد وصول املقر السيفي أرغون إىل حلب، وتويف ابنه الكبري
  .كبرياً يف الدولة، وكان وفاته يوم األربعاء سابع عشر شعبان املذكور

  ذكر أخبار أيب سعيد وجوبان
وكان أبو سعيد ملك التتر صبيا عند موت أبيه خربندا، فقام بتدبري اململكة جوبان، ومل يكن أليب سعيد معه من 

ا كرب أبو سعيد ووجد أن األمر مستبد به جوبان، وليس له معه حكم، أضمر األمر شيء حسبما تقدم ذك ره، ومل
جلوبان السوء، وكن جوبان قد سلم األردو البنه خواجا دمشق، فحكم خواجا دمشق على أيب سعيد، فاتفق 

ن األردو يف هذه السنة أن جوبان سار بالعساكر إىل خراسان، واستمر ابنه خواجا دشق حاكماً يف األردو، وكا
إذ ذاك بظاهر السلطانية، وكان خواجا دمشق يروح سراً بالليل إىل بعض خواتني خربندا، فلما خرج شهر 
رمضان من هذه السنة، ودخل شوال، وتوجه خواجا دمشق يف الليل ودخل القلعة ونام عند تلك اخلاتون، 

خريت أبا سعيد باخلرب، واسم املرأة اليت وكان هناك امرأة أخرى عيناً أليب سعيد عليها، فأرسلت تلك املرأة و
ولقلعة السلطانية بابان، فأرسل أبو سعيد عسكراً، ووقفوا على الباب، وأحس خواجا دمشق . هي عني أحجل

بذلك، فحمل وخرج من الباب الواحد، فضربوه وأمسكوه وقصدوا إحضاره ممسوكاً بني يدي أيب سعيد، 
وأحضروه، فقطعوا رأس خواجا دمشق املذكور، وأحضروه إىل بني  فأرسل أبو سعيد وقال هلم اقطعوا رأسه

يدي أيب سعيد، وبقي املغل يرفسون رأسه، ومجع أبو سعيد كل من قدر عليه، وخاف من جوبان، وأرسل إىل 
العسكر الذي مع جوبان فيهم بأنه قد عادى جوبان، وملا بلغ جوبان ذلك، سار من خراسان مبن معه من 

با سعيد، وسار أبو سعيد إىل جهته، حىت تقارب اجلمعان عند مكان يسمى صاري قماش، أي العسكر طالباً أ
القصب األصفر، وذلك على مراحل يسرية من الري، وملا تقارب اجلمعان فارقت العساكر عن آخرها جوبان، 

ة يسرية، ورحلوا عنه إىل طاعة أيب سعيد، وذلك يف ذي احلجة من هذه السنة، فلم يبق مع جوبان غري عد



فابتدر جوبان اهلرب وقصد نواحي هراة، واختفى خربه، مث ظهر يف السنة األخرى مث عدم قيل إنه قتل هبراة، 
قتله صاحبها، وقيل غري ذلك، وتتبع أبو سعيد كل من كان يف اململكة من أوالده والزامه فأعدمهم، واستقرت 

ان وامسها بغداد، وكانت مزوجة لألمري حسن بن قدم أيب سعيد يف اململكة، وكان أبو سعيد يهوى بنت جوب
أقبغا، وهو من أكرب أمراء املغلة، فطلقها أبو سعيد منه وتزوجها أبو سعيد، وبقيت عند أيب سعيد يف منزلة 

  .عظيمة جداً
  ذكر سفري إىل األبواب الشريفة

 صبوده، فخرجت من محاة يف هذه السنة، رسم السلطان يل باحلضور إىل أبوابه الشريفة، ألكون يف خدمته يف
ا إىل  يوم االثنني رابع ذي القعدة، املوافق للحادي والعشرين من أيلول، وأمتمت السري أنا وابين حممد حىت وصلن

بلبيس ونزلنا على عيثة، وهي قرية خارج بلبيس من جهتها اجلنوبية، فمرض ابين حممد املذكور مرضاً شديداً، 
ا يل والبين ووصلين ذلك إىل بري البيضا، وأنا يف شدة عظيمة من اخلوف وأرسل السلطان إيل خيالً بسروجه

على ولدي، واستمر مرضه يتزايد، والتقيت بالسلطان وقبلت األرض بني يديه يوم السبت، مستهل ذي احلجة 
بظاهر سرياقرس، ونزلنا بسرياقوس والسلطان يبالغ يف الصدقة بأنواع التشاريف واخليول واملآكل، وأنا 

غول اخلاطر، وأقمنا بسرياقوس بالعمائر اليت أنشأها السلطان هناك، وأرسل السلطان أحضر رئيس األطباء مش
وهو مجال الدين إبراهيم بن أيب الربيع املغريب، فحضر إىل سرياقوس وبقي يساعدين على العالج، مث . إذ ذلك

وابين حممد فيها، وكان إذ ذاك يوم  رحل السلطان من سرياقوس ودخل القلعة، وأرسل إيل حراقة، فركبت أنا
حبرانة يعين سابع أيام الرض، وهو يوم اخلميس، سادس ذي احلجة، ونزلت بدار طقزمتر على بركة الفيل، 

وأصبح يوم اجلمعة املرض منحطاً وهللا احلمد، فإنه أفسح بالبحران املذكور، وأقمت حتت ظل صدقات السلطان 
ة السلطان بسبب مرض الولد، فإن احلمى بقيت تعاوده بعد كل قليل، وبقي حيصل يل عوائق عن مالزمة خدم

والسلطان يتصدق ويعذرين يف انقطاعي ويرسم يل بذلك رمحة منه وشفقة علي، وبقي عنده من مرض ابين أمر 
عظيم، وبقيت أتردد مع السلطان يف هذه النوبة يف الصيف يف أراضي اجليزة، وأراضي املنوفية، حىت خرجت 

  .سنةهذه ال
مث دخلت سنة مثان وعشرين وسبعمائة وكان أول احملرم من هذه السنة يوم االثنني وكنا بالقاهرة كما تقدم، 

  .وخلع علي السلطان يف هذا اليوم قباً مذهباً بطرز ذهب مصري، مل يعمل مثله يف كربه وحسنه
  ذكر خروج السلطان إىل عند األهرام

ن إىل اجليزة ونزل عند األهرام، واستحضر هناك رسل أيب سعيد، واستحضار رسل أيب سعيد مث عدى السلطا
ووصلوا مبشرين هبروب جوبان ونصرة أيب سعيد عليه، واستقراره يف امللك، وأنه مقيم على الصلح واحملبة، 

وقصدوا من السلطان استمرارالصلح، فاستحضر السلطان الرسل عند األهرام يف الدهليز الشريف وكان 
جتره، وشقته من أطلس معدين ونخ مذهب عال، وكان ذلك يوم األحد ثامن وعشرين حملرم  الدهليز مجيعه

وثالث عشر كانون األول، وكان الرسل ثالثة نفر، كبريهم شيخ كأنه كردي األصل يسمى أرش بغا، والثاين 
الرسل يف خيمة أياجي، والثالث برجا قرابة األمري بدر الدين جنيكي، وكان يوماً مشهوداً، وأنزل السلطان 

أعدها السلطان هلم، وأدر السلطان عليهم اإلنعامات الوافرة، وبالغ يف اإلحسان إليهم، مث إنه سفرهم وأنعم 



على كل من يف صحبتهم من أتباعهم، وكانوا حنو مائة نفر، وسافر الرسل املذكورون من حتت األهرام يوم 
عائدين إىل أيب سعيد، وهم مغمورون بصدقات السلطان، األربعاء مستهل صفر، ودخلوا القاهرة وتوجهوا منها 

مث إن السلطان دخل إىل القلعة يوم األحد ثاين عشر صفر، وكانت غيبته حنو مخسة وثالثني يوماً، مث خرجنا إىل 
سرياقوس يوم اخلميس سلخ صفر، ويف يوم اجلمعة غد النهار املذكور، خلع علي وعلى ابين حممد تشاريف 

دة، وكذلك أوصلنا باحلوائص الذهب اجملوهرة، وبالقماش الفاخر مما يعمل للخاص الشريف حسنة فوق العا
بدار الطراز باإلسكندرية، ووصلين من الصناقر والصقور والشواهني عدة كثري، مث وصلين بعد ذلك كله بثالثة 

يوم السبت ثاين ربيع آالف دينار مصرية، ورسم يل بالدستور والعود إىل بالدي، فودعته عند حبر ابن منجا 
األول، وسرت حىت دخلت محاة يوم اجلمعة بعد الصالة، ثاين وعشرين ربيع األول من هذه السنة، املوافق 

  .اخلامس شباط
وفيها قبل دخويل محاة توفيت والديت رمحها اهللا تعاىل، يوم اخلميس حادي وعشرين ربيع األول، ورابع شباط، 

  .اهللا يل أن أراها وال حضرت وفاهتا، وكانت من العبادة على قدم كبري وكنت إذ ذاك قريب محص، فلم يقدر

وفيها بعد وصويل إىل محاة مبدة يسرية أرسلت وطلبت من السلطان دستوراً لزيارة القدس الشريف، فرسم يل 
بلد بالتوجه إليه، فخرجت من محاة يوم الثالثاء سلخ مجادى األوىل املوافق لثاين عشر نيسان، وتوجهت على 

بارين إىل بعلبك إىل كرك نوح، واحندرت منها إىل الساحل، ونزلت ببريوت وسرت منها إىل صيدا وصور مث 
إىل عكا مث إىل القدس، وسرت إىل اخلليل صلوات اهللا عليه، مث عدت إىل محاة ودخلتها يوم السبت خامس 

  .وعشرين مجادى اآلخرة
لطان على العادة يف كل سنة، من احلصن الربقية اثنان وفيها بعد وصويل من القدس وصلين من صدقات الس

بالعدة الكاملة، يل والبين، صحبة عالء الدين أيدغدي أمري أخور، وركبنامها بالعسكر على العادة يوم ثاين عشر 
وفيها أرسلت التقدمة من اخليل وغريها على عاديت يف ذلك كل سنة، صحبة الجني، . رجب من هذه السنة

  .ا من محاة يوم السبت ثاين شعبانوكان خروجه هب
وفيها عرب على محاة سيف الدين أروج رسوالً من السلطان، وتوجه إىل أيب سعيد، وكان ذلك يف أواخر ربيع 

األول، مث عاد بعد أن أدى الرسالة وعرب على محاة يف سادس عشر شعبان من هذه السنة، متوجهاً إىل األبواب 
  .الشريفة

  جوبان ذكر أخبار مترتاش بن

كان مترتاش املذكور يف حياة أبيه جوبان قد صار صاحب بالد الروم، واستوىل على مجيع بالدها من قونية إىل 
ذكرناه، ضاقت بتمرتاش املذكور األرض،  قيسارية وغريمها من البالد املذكورة، فلما انقهر أبوه وهرب كما 

أكثر إىل الشام، مث سار منها إىل مصر إىل صدقات  ففارق بالده وسار يف مجع يسري حنو مائيت فارس أو أقل أو
السطان، وكانت نفس املذكور كبرية جداً بسبب كرب أصله يف مغل وكرب منصبه، ومل يكن له عقل يرشده إىل 
أن جيعل نفسه حيث جعله اهللا تعاىل، ووصل املذكور إىل صدقات السلطان بالديار املصرية يف العشر األول من 

دق عليه السلطان وانعم عليه اإلنعامات اجلليلة، وأعرض عليه إمرية كبرية وإقطاعاً جليالً، ربيع األول، فتص
فأىب أن يقبل ذلك، وأن يسلك ما ينبغي، واتفق أن الصلح قد انتظم بني السلطان وبني أيب سعيد، وكان أبو 



لسلطان من املصلحة سعيد يكاتب ويطلب مترتاش املذكور حبكم الصلح وما استقر عليه القواعد، فرأى ا
إمساك مترتاش املذكور، وانضم إىل ذلك ما بلغ السلطان عنده أنه أخذ أموال أهل بالد الروم وظلمهم الظلم 

الفاحش، فأمسكه السلطان واعتقله يف أواخر شعبان من هذه السنة، مث حضر أباجي رسول أيب سعيد، فبالغ يف 
فأعدم مترتاش املذكور يف رابع شوال من هذه السنة حبضرة طلب مترتاش املذكور، فاقتضت املصلحة إعدامه، 

  .أباجي رسول أيب سعيد
وفيها وصل أباجي رسول أيب سعيد وعرب على محاة يف أواخر شعبان، وصحبته أرالن قرائب والدة السلطان 

ا شرح، وعاد أباجي رسول املذكور من األ بواب وتوجه إىل األبواب الشريفة بسبب مترتاش، وكان من أمره م
ة يف التاسع عشر من شوال وتوجه إىل جهة أيب سعيد   .الشريفة، وعرب على محا

ة رمحه اهللا   .وفيها يوم األحد تاسع عشر ذي القعدة تويف مملوكي أسنبغا، وكان قد بقي من أكرب أمراء عسكر محا
تشرين الثاين، ومل مث دخلت سنة تسع وعشرين وسبعمائة وكانت غرة احملرم من هذه السنة، يوم اجلمعة رابع 

  .يبلغين يف أوائلها ما يليق أن يؤرخ واهللا أعلم
  ذكر أخبار الصيب صاحب سيس

بكافني  -يف هذه السنة اشتد الصيب صاحب سيس، وهو ليفون بن أوشني، وكان احلاكم عليه صاحب الكرك 
يس من جهة الغرب وهي قليعة قريب البحر، يف أطراف بلد س -األوىل مفتوحة وبينهما راء مهملة ساكنة 

والشمال، وهي تتاخم بالد ابن قرمان، وكان صاحب الكرك املذكور قد استوىل على مملكة صاحب سيس، 
حبكم صغر الصيب املذكور، فلما كانت هذه السنة قوي الصيب وقتل صاحب الكرك وأخاه بعده، وأرسل رأس 

بسرجه وجلامه، مع األمري شهاب الدين أمحد صاحب الكرك إىل السلطان فأرسل السلطان تشريفاً وسيفاً وفرساً 
املهمندار باألبواب الشريفة، فتوجه شهاب الدين بذلك إىل الصيب صاحب سيس فلىب صاحب سيس اخللعة، 

وشذ السيف وقبل األرض، وركب الفرس املتصدق به عليه، وقويت نفسه بذلك، وأوصل شهاب الدين 
اب الدين إىل األبواب الشريفة، وعرب على محاة متوجهاً إىل األبواب املهمندار املذكور أنعاماً كثرياً وعماد شه

  .الشريفة يوم اخلميس، ثاين عشر مجادى اآلخرة

ويف هذه السنة وصلين من صدقات السلطان من احلصن الربقية اثنان بالعدة الكاملة صحبة، عالء الدين أيدغي 
االثنني، سابع رجب، ويف هذه السنة أرسل السلطان إىل أمري أخور، يل والبين حممد، وركبنا املوكب هبما هنار 

املقر السيفي أرغون النائب حبلب، وأمره باحلضور إىل األبواب الشريفة، فسار املذكور من حلب وتوجه إىل 
الديار املصرية، وحضر بني يدي السلطان ومشله بأنواع الصدقات والتشاريف، وبقي مقيماً يف اخلدمة الشريفة 

ر، وما يزيد على ذلك، مث أمره بالعود إىل النيابة باململكة احللبية، فعاد إليها وعرب على محاة يوم حنو نصف شه
اخلميس حادي عشر رجب، وكنت قد خرجت إىل تلقيه، ولقيته بني محص والرسنت وبت عنده يوم اخلميس 

ة املسفرة عن هنار االثنني ويف هذه السنة يف الليل. بالرسنت، ودخل محاة يوم اجلمعة، وصلى وسافر إىل حلب
الثالث والعشرين من رجب وتاسع عشر أيار ولد لولدي حممد ولداً ذكراً وكان ذلك وقت املسبح من الليلة 

  .املذكورة، ومسيته عمر بن حممد
ويف هذه السنة كان قد توجه على الرحبة رسول أيب سعيد، وهو رسول كبري يسمى متر بغا، وحضر بني يدي 



حضوره بسبب أن أبا سعيد سأل االتصال بالسلطان وأن يشرفه السلطان بأن يزوجه ببعض  السلطان وكان
بناته، ووصل مع الرسول املذكور ذهب كثرياً لعمل مأكول وغريه، يوم العقد، فأجابه السلطان جبواب حسن، 

اة يوم اجلمعة وإن الاليت عنده صغار، ومىت كربن حيصل املقصود وعاد متر بغا الرسول بذلك، وعرب على مح
  .عاشر شعبان من هذه السنة

وفيها تويف بدمشق قاضي قضاهتا وهو عالء الدين القزويين، وكان فاضالً يف العلوم العقلية والنقلية، وعلم 
  .مث دخلت سنة ثالثني وسبعمائة. التصوف، وله مصنفات مفيدة رمحه اهللا تعاىل

ألثري، كان كاتب السر مبصر، مث فلج وانقطع فوىل مكانه فيها يف احملرم، تويف القاضي عالء الدين علي بن ا
. القاضي حمي الدين بن فضل اهللا وفيه مات الشيخ فتح الدين بن قرناص احلموي ويل نظر جامع محاه وله نظم

بن أيب بكر األخنائي، صحبة نائب الشام، عوضاً عن القونوي   .وفيه قدم قاضي القضاة علم الدين حممد 
ر الزاهد العامل أبو القاسم حممد بن الوزير األزدي الغرناطي بالقاهرة، قافالً من احلج، بلغ من وفيه تويف الوزي

اجلاه ببلده إىل أنه كان يويل يف امللك ويعزل، وكان ورعاً شريف النفس عاقالً، أوصى أن تبع ثيابه وكتبه 
  .ويتصدق هبا

  .، وشيعه النائب واألعيانوفيها يف صفر، مات بدمشق سيف الدين هبادر املنصوري بداره
وفيه مات مسند العصر، شهاب الدين أمحد بن أيب طالب الصاحلي احلجازي ابن شحنة الصاحلية، تويف بعد 

السماع عليه بنحو من ساعتني، كان ذا دين ومهة وعقل، وإليه املنتهى يف الثبات وعدم النعاس، وحصلت له 
  .ق والقضاة ونزل الناس مبوته درجةللرواية خلع ودراهم وذهب وإكرام، وشيعه اخلل

وفيه تويف قاضي القضاة فخر الدين عثمان بن كمال الدين حممد بن البارزي احلموي اجلهين، قاضي حلب، 
. فجأة بعد أن توضأ وجلس مبجلس احلكم ينتظر إقامة العصر، حج غري مرة، وكان يعرف احلاوي يف الفقه

  .والتصريف، وكان فيه دين وصداقة رمحه اهللا تعاىل وشرحه يف ست جملدات، وكان يعرف احلاجبية
وفيها يف ربيع اآلخر، توىل قضاء القضاة حبلب، القاضي مشس الدين حممد بن النقيب، نقل من طرابلس وويل 

  .طرابلس كعده مشس الدين حممد بن اجملد عيسى البعلي، سار من دمشق إليها
وفيها . مغلطاي الناصري مدرسة حنفية بالقاهرة ومكتب أيتام وفيها يف مجادى األوىل، أنشأ األمري سيف الدين

يف مجادى اآلخرة مات األمري العامل سيف الدين أبو بكر حممد بن صالح الدين بن صاحب الكرك باجلبل، وكان 
  .فاضالً شاعراً

  .وفيه وصل اخلرب بعافية السلطان من كسر يده، فزينت دمشق وخلع على األمراء واألطباء
  .وفيه مات الشيخ إبراهيم اهلدمة، وله كرامات وشهرة. ت مبكة قاضيها اإلمام جنم الدين أبو حامدوفيه ما

وفيه حضرت رسل الفرنج يطلبون بعض البالد، فقال السلطان ألوال أن الرسل ال يقتلون لضربت أعناقكم، مث 
  .سفروا

  .، ورباطوفيها يف رجب ماتت زوجة تنكز، وعمل هلا تربة حسنة قرب باب اخلواصني
وفيها يف رمضان مات قاضي طرابلس مشس الدين حممد بن جمد الدين عيسى الشافعي البعلي وكان صاحب 

  :فنون قلت
  وكان قليل املثل يف العلم والود... لقد عاش دهراً خيدم العلم جهده 



  فما هنئ ابن اجملد واهللا باجملد... فلما توىل احلكم ما عاش طائالً 
سيف الدين قوصون الناصري جامعاً عند جامع طولون، عند دار قتال السابع، فخطب به أول وفيه أنشأ األمري 

  .يوم قاضي القضاة جالل الدين حبضور السلطان وقرر خلطابته القاضي فخر الدين حممد بن شكر
  .وفيها يف شوال مات رئيس الكحالني نور الدين علي مبصر

  .كوماً وفيها احترقت الكنيسة املعلقة مبصر، وبقيت
وفيها قدم رسول صاحب اليمن هبدية، فقيد وسجن، ألن صاحب اهلند بعث إىل السلطان هبدايا فأخذها 

  .صاحب اليمن، وقتل بعض من كان معها وحبس بعضهم
وفيها يف ذي القعدة مات األمري عالء الدين قلربس ابن األمري عالء الدين طربس بدمشق بالسهم، وكان مقدم 

  .ومات األمري جف الدين كوليجار احملمدي. وخلف أمواالًألف، وله معروف، 
وفيها بدمشق يف ذي احلجة، مات املعمر املسند زين الدين أيوب بن نعمة، وكانت حليته شعرات يسرية وكان 

ومات بدر . ومات هبا أيضاً الصاحل الزاهد الشيخ حسن املؤذن باملأذنة الشرقية باجلامع، وكان جماوراً به. كحاالً
دين حممد بن املوفق إبراهيم بن داود بن العطار، أخو الشيخ عالء الدين، ببستانه، وصالح الدين يوسف بن ال

  .شيخ السالمية صهر الصاحب، وشيعه اخللق وفجع به أبواه وكان شاباً متميزاً من أبناء الدنيا املتنعمني
  .مث دخلت سنة إحدى وثالثني وسبعمائة

ى مبكة، شرفها اهللا تعاىل، حول البيت من ثورة عبيد مكة، ساعة اجلمعة فيها وردت كتب احلجاج مبا جر
بالوفد، من النهب واجلراحة وقتل مجاعة من احلجاج، وقتل أمري مصري، وهو أيدمر أمري جندار وابنه، وملا بلغ 

  .السلطان ذلك غضب، وجرد جيشاً من مصر والشام لالنتقام من فاعل ذلك
األمري الكبري شهاب الدين طغان بن مقدم اجليوش سنقر األشقر، ودفن بالقرافة،  وفيها يف احملرم أيضاً مات

جاوز الستني، وكان حسن الشكل ومات الصاحل كمال الدين حممد ابن الشيخ تاج الدين القسطالين مبصر، 
  .مسع ابن الدهان وابن عالق والنجيب، وحدث وكان صوفياً

حممد ابن قاضي القضاة عز الدين سليمان بن محزة احلنبلي،  وفيها يف صفر، مات قاضي القضاة عز الدين
بدمشق بالدير، ومولده يف ربيع اآلخر سنة مخس وستني، مسع من الشيخ وابن النجاري وأيب بكر اهلروي 

  .وطائفة، وأجاز له ابن عبد الدائم، وكان عاقالً، ويل القضاء بعد ابن مسلم، وحج ثالث مرات
ت الشيخ علم الدين الربزايل، مسعت الكثري، من خلق، وحدثت وكتبت ربعة وماتت أم احلسن فاطمة بن

وأحكام ابن تيمية والصحيح، وحجت، وكانت جتتهد يوم احلمام أن ال تدخل حىت تصلي الظهر، وحترص يف 
  .اخلروج إلدراك العصر، رمحها اهللا تعاىل

حلب، بعد غرامة أموال عظيمة، وتعب من وفيها يف صفر أيضاً وصل هنر الساجور إىل هنر قويق، وانصبا إىل 
  .بتولية األمري فخر الدين طمان. العسكر والرعايا

وفيها يف ربيع األول مات حبلب األمري سيف الدين أرغون الناصري نائبها، وخرجت جنازته بال تابوت، وعلى 
ل سرج، حسبما أوصى من غري ندب وال نياحة، وال قطع شعر، وال لبس جل، وال حتوي. النعش كساء بالفقريي

به، ودفن بسوق اخليل حتت القلعة، وعملت عليه تربة حسنة، ومل جيعل على قربه سقف وال حجرة بل التراب 
ال غري، وكان متقناً حلفظ القران، مواظباً على التالوة عنده فقه وعلم، ويرد أحكام الناس إىل الشرع الشريف، 



حيح البخاري خبطه بعد ما مسعه من احلجاز، واقتىن كتباً حىت كان بعض اجلهال ينكر عليه ذلك، وكتب ص
  .نفيسة، وكان عاقالً وفيه ديانة رمحه اهللا

وفيها يف صفر أيضاً ويل قضاء احلنابلة بدمشق الشيخ شرف الدين ابن احلافظ، واستناب ابن أخيه القاضي تقي 
ي بن سليم بن ربيعة األذرعي الشافعي الدين عبد اهللا بن أمحد، ومات القاضي الفقيه األديب ضياء الدين عل

بالرملة، ناب عن القاضي عز الدين بن الصائغ، وناب بدمشق عن القونوي، نظم التنبيه يف الفقه يف ستة عشر 
  .ألف بيت وشعره كثري

مات الرئيس زين الدين يوسف بن حممد بن النصيب حبلب، مسع من شيخ الشيوخ عز الدين، مسند العشرة، 
لثمانني وفيها يف ربيع اآلخر مات األمري سيف الدين طرشي الناصري مبصر، أمري مائة، حج وحدث، قارب ا

  .غري مرة، وفيه ديانة
ومات الشيخ عالء الدين ابن صاحب اجلزيرة، امللك اجملاهد إسحاق ابن صاحب املوصل لؤلؤ مبصر، مسع جزء 

  .ةابن عرفة من النجيب، واجلمعة من ابن عالق، وكان جندياً له مري

ومات حبلب نور الدين حسن ابن الشيخ املقري مجال الدين الفاضلي، روى عن زينب بنت مكي وكان كاتباً 
  .حبلب

  .ومات األمري علم الدين سنجر الربواين مبصر فجأة، وكان أمري مخسني من الشجعان
  .ومات الصاحل املسند شرف الدين أمحد بن عبد احملسن بن الرفعة العدوي، مسع وحدث

ات ليلة اجلمعة تاسع وعشرين ربيع اآلخر بدر الدين حممد بن ناهض إمام الفردوس حبلب، مسع عوايل وم
  .الغيالنيات الكبري، على القطب ابن عصرون، وحدث وله نظم

ومات رئيس املؤذنني جبامع احلاكم جنم الدين أيوب بن علي الصويف، وكان بارعاً يف فنه، له، أوضاع عجيبة 
  .وآالت غريبة

  .فيها يف مجادى األوىل، عاد األمري عالء الدكن التنبغا إىل نيابة حلب، وفرح الناس وأظهروا السرورو
وفيها حضر مبكة األمري رميثة بن أيب مني احلسين وقريء تقليده ولبس اخللعة بوالية مكة، وحلف مقدم العسكر 

ا مشهوداً وكان وصول اجليش إىل مكة يف سابع  الذين وصلوا إليه واألمراء له بالكعبة الشريفة، وكان كوم
  .عشر ربيع اآلخر

وفيه مات اإلمام الورع موفق الدين أبو الفتح اجلعفري املالكي، وشيعه خلق إىل القرافة، وقارب السبعني، ومل 
  .حيدث

ومات العدل السر برهان الدين إبراهيم بن عبد الكرمي العنربي، باشر الصدقات واأليتام واملساجد وهو خال 
  .ابن الزملكاين

ومات القاضي تاج الدين بن النظام املالكي بالقاهرة ومات أبو دبوس املغريب مبصر، قيل إنه ويل مملكة قابس، مث 
  .أخذت منه فترح؛ فأعطي إقطاعاً يف احللقة

وفيها يف مجادى اآلخرة، مات القاضي التاج أبو إسحاق عبد الوهاب بن عبد الكرمي وكيل السلطان، وناظر 
  .واص مبصراخل



وفيه وصل إىل دمشق العسكر اجملرد إىل مكة، ومقدمهم اجلي بغا، غابوا مخسة أشهر سوى أربعة أيام، وأقاموا 
مبكة شهراً ويوماً، وحصل هبم الرعب، يف قلوب العرب، وهرب من بني أيديهم عطيفة واألشراف بأهلهم، 

  .وثقلهم، وعوض عن عطيفة بأخيه رميثة، وقهر مكانه
  .مري حسام الدين طرنطاي العاديل الدوانداري مبصر، وكان ديناً وله مساعومات األ

ومات الرئيس تاج الدين بن الدماملي، كبري الكرامية مبصر، قيل . ومات اجملد بن اللغينة ناظر الدواوين بالقاهرة
  .ترك مائة ألف دينار

ع هلا من التجار دون عشرين ألفا ووصل احلاج عمر بن جامع السالمي إىل دمشق من إصالح عني تبوك، مج -
  .وأحكمت

وفيها يف رجب مات مبصر العالمة فخر الدين عثمان لن إبراهيم التركماين، مسع من األبرقوهي، وشرح اجلامع 
  .الكبري، وألقاه يف املنصورية دروساً، وكان حسن األخالق فصيحاً، ودرس هبا بعده ابنه

  .بوزجني املالكي معيد املنصوريةومات مبصر القاضي مجال الدين بن عمر ال
  .وفيها يف شعبان كان بدمشق ريح عاصفة حطمت األشجار مث وقع يف تاسعه برد عظيم قدر البندق

وفيه جاء من الكرك، امللك أمحد ابن موالنا السلطان امللك الناصر، وخنت بعد ذلك بأيام، وأنفذ إىل الكرك أخ 
  .له امسه إبراهيم

الطباخي الناصري مبصر، كهالً، تفقه أليب حنيفة، وكان ديناً، وأحدثت باملدرسة ومات سيف الدين كشتمر 
املعزية على شاطئ النيل اخلطبة، وخطب عز الدين عبد الرحيم ابن الفرات حني رتب ذلك، سيف الدين طقز 

  .دمر، أمري اجليش
 املالكي، من اإلسكندرية وفيها يف رمضان قدم دمشق العالمة تاج الدين عمر بن علي اللخمي بن الفاكهاين

لزيارة القدس، واحلج، فحدث ببعض تصانيفه، ومسع الشفاء وجامع الترمذي من ابن طرخان، وصنف جزءاً يف 
وفيها يف ذي القعدة مات الصاحب تقي الدين بن السلعوس بالقاهرة . أن عمل املولد يف ربيع األول بدعة

  .فجأة، حج ومسع من القارون
  .الدين أمحد بن حممد القانسي التميمي، درس باألمينية والظاهرية، وعمل اإلنشاء بدمشقومات القاضي مجال 

وفيها يف ذي احلجة مات األمري جنم الدين البطاحي، وىل أستاذ دارية السلطنة، ومات أمني الدين بن البص، 
وجوه الرب مائيت ألف ومخسني  أنفق أمواالً يف بناء خان املزيرب، ويف بناء مسجد الذباب، واملأذنة، قيل أنفق يف

  .ألفا
ومات بدمشق األمري ركن الدين عمر بن هبادر، وكان مليح الشكل، وجاء التقليد مبناصب مجال الدين ابن 

  .القالنسي ألخيه
  .مث دخلت سنة اثنتني وثالثني وسبعمائة

 حممد بن سلطان القرامزي يف احملرم منها، تويف الشيخ الكبري العابد املقري، أبو حممد عبد الرمحن ابن أيب
احلنبلي، جبوبر ودفن بتربة له جوار قبة القلندرية بدمشق، وكان مشهوراً باملشيخة، يتردد إليه الناس، مسع من 

  .ابن أيب يسر، وابن عساكر، وحدث بدمشق ومصر، وقرأ بالروايات على الشيخ حسن صقلي



وحصل حبمص سيل عظيم هلك به . عة دمشق مدةومات األمري الكبري علم الدين الدميثري، ويل نيابة قل
خالئق، ومات حبمام تنكز هبا حنو مائيت، امرأة وصغري وصغرية، ومجاعة رجال دخلوا ليخلصوا النساء، وهلك 

بعض متفرجني باجلزيرة، واهندمت دار املستويف، وهلك ابنه، وصاروا خيرجون املوتى من بواليع احلمام والقمني، 
  .فلهذا أكثر النساء احلمام وكان باحلمام عروس،

  .ومات مبصر األمري عالء الدين مغلطاي اجلمايل، وزر ببصر، وحج باملصريني
ومات السلطان امللك املؤيد إمساعيل ابن امللك األفضل علي، صاحب محاة، مؤلف هذا التاريخ وله تصانيف 

لقضاة شرف الدين ابن البارزي حسنة مشهورة، منها أصل هذا الكتاب ونظيم احلاوي، وشرحه شيخنا قاضي ا
شرحاً حسناً، وله كتاب تقومي البلدان، وهو حسن يف بابه، تسلطن حبماة يف أول سنة عشرين بعد نيابتها، رمحه 
اهللا تعاىل، وكان سخياً حمباً للعلم والعلماء، متقناً يعرف علوماً، ولقد رأيت مجاعة من ذوى الفضل يزعمون أنه 

  .مون أفضل منه، رمحه اهللا تعاىلليس يف امللوك بعد املأ
وفيها يف صفر مات قاضي اجلزيرة مشس الدين حممد بن إبراهيم بن نصر الشافعي، وكان له تعلق بالدولة، 

  .ومكاتبة من بلده، مث حتول إىل دمشق
رين وفيه أمتلك محاة السلطان امللك األفضل ناصر الدين حممد ابن امللك املؤيد على قاعدة أبيه، وهو ابن عش

  .سنة
وفيها يف ربيع األول مات بالقاهرة القاضي اإلمام احملدث، تاج الدين أبو القاسم عبد الغفار بن حممد بن عبد 
الكايف بن عوض السعدي سعد خدام الشافعي، ولد سنة مخسني تفقه وقرأ النحو على األمني احمللي، ومسع من 

مان ابن عوف، وعمل معجمه يف ثالث جملدات، وأجاز ابن عزون، وابن عالن، ومجاعة وارحتل فلقى بالثغر عث
له ابن عبد الدائم، وروى الكثري، وخرج أربعني تساعيات، وأربعني مسلسالت، وكان حسن اخلط والضبط، 

  .متقناً، ويل مشيخة احلديث بالصاحبية، وأفىت، وذكر أنه كتب خبطه أزيد من مخسمائة جملد
م بن سليمان الرومي احلنفي، املعروف املنطقي، بدمشق بالنورية، ومات بدمشق العالمة رضى الدين إبراهي

  .وكان ديناً متواضعاً حمسناً إىل تالمذته، حج سبع مرات
ومات األمري عالء الدين طنبغا السلحدار، عمل نيابة محص، مث نيابة غزة وهبا مات، وحج بالشاميني سنة إحدى 

  .عشرة وسبعمائة نيابة
م هباء الدين حممد ابن اخلطيب تقي الدين عبد اهللا ابن الشيخ احملب الطربي، له نظم ومات مبكة خطيبها اإلما

  .ونثر وخطب، وفيه كرم ومروءة وفصاحة، وخطب بعده أخوه التاج علي
وفيها يف ربيع اآلخر، ركب بشعار السلطنة، امللك األفضل احلموي بالقاهرة، وبني يديه الغاشية، ونشرت 

ليفية على رأسه، وبني يديه احلجاب، ومجاعة من األمراء، وفرسه بالرقبة وبالشبابة، العصائب السلطانية واخل
  .وصعد القلعة هكذا

وفيها يف مجادى األوىل، مات قاضي القضاة بدمشق، شرف الدين أبو حممد عبد اهللا ابن اإلمام شرف الدين 
  .بلي فجأة، كان شيخاً مباركاًحسن ابن احلافظ أيب موسى ابن احلافظ الكبري عبد الغين املقدسي احلن

بن طالب بن كثريات بدمشق   .ومات فخر الدين علي بن سليمان 
ومات باإلسكندرية الصاحل، القدوة، الشيخ ياقوت احلبشي اإلسكندري الشاذيل، وكانت جنازته مشهورة، 



  .وقد جاوز الثمانني، كان من أصحاب أيب العباس املرسي
عز الدين عبد الرمحن ابن الشيخ العز إبراهيم بن عبد اهللا ابن أيب عمر . وفيها يف رجب مات اإلمام الصاحل

  .املقدسي احلنبلي، مسع أباه وابن عبد الدائم ومجاعة، وكان خرياً بشوشاً، رأساً يف الفرائض
ومات بدمشق الناصح حممد بن عبد الرحيم بن قاسم الدمشقي النقيب اجلنائزي، وكان خبرياً بألقاب الناس، 

  .الدراهم واخللع، ويتقيه الناس، عفا اهللا عنه حيصل
ومات مبصر فخر الدين بن حممد بن فضل اهللا، كاتب املماليك ناظر اجليوش املصرية كان له بر، وعدمه الناس، 

  :وعرفوا قدره بوفاته، فإنه كان يشري على السلطان باخلريات، ويرد عن الناس أموراً معظمات قلت
  حىت بكت حزناً عليه الرتوت... وكم أمور حدثت بعده 

ا عرفوا قدره    ما يعرف اإلنسان حىت ميوت... لو مل ميت م
  .مسع من ابن األبرقوهي واحتيط على حواصله

ومات شيخ القراء شهاب الدين أمحد بن حممد بن حيىي بن أيب احلزم، سبط السلعوس النابلسي، مث الدمشقي، 
  .بستانه ببيت هليا وكان ساكناً وقوراً

مبصر األمري سيف الدين أجبية الدواتدار، الناصري، الفقيه احلنفي، كهالً وويل املنصب بعده األمري صالح  ومات
  .الدين يوسف بن األسعد، مث عزل بعد مدة

وفيها يف شعبان، كان عرس امللك حممد ابن السلطان على زوجته بنت بكتمر الساقي، وسوارها ألف ألف 
وبقر وغنم وإوز ودجاج، فوق عشرين ألف رأس، ومحل له ألف قنطار مشع، دينار مصرية، وذبح خيل ومجال 

نطار حلوى سكرية، وأنفق على هذا العرس أشياء ال حتصى   .وعقد له مثانية عشر ألف ق
ومات بالقاهرة، مجال الدين حممد بن بدر الدين حممد بن مجال الدين حممد بن مالك الطائي اجلياين، بلغ 

  .النجاري جزءاً، خرجه له عمه، وله نظم جيد، ومل حيدث اخلمسني، ومسع من ابن
  .ومات األمري سيف الدين ساطي، صهر سالر، من العقالء، وفيه ديانة، وله حرمة وافرة

ومات بدمشق أمني الدين سليمان بن داود، الطبيب، تلميذ العماد الدنيسري، كان سعيداً يف عالجه، وحصل 
  :أمواالً، قلت

  أعده الناس لسوء املزاج... الذي  مات سليمان الطبيب
  علم ومل ينفعه حسن العالج... مل يفده طب ومل يغنه 

  .كان مقدماً على املداواة، ودرس بالدخوارية مدة، وعاش حنو سبعني سنة
وفيه طغى ماء الفرات وارتفع ووصل إىل الرحبة، وتلفت زروع، وانكسر السكر بدير بسري، كسراً ذرعه اثنان 

اً، وحصل تأمل عظيم، وعملوا السكر فلما قارب الفراغ انكسر منه جانب، وغلت األسعار هبذا وسبعون ذراع
  .السبب، وتعب الناس بصعوبة هذا العمل

وفيها يف رمضان، أمر بدمشق، األمري علي ابن نائب دمشق، سيف الدين تنكز، ولبس اخللعة عند قرب نور الدين 
مشى األمراء يف خدمته إىل العتبة السلطانية فقبلها، وفيه نقل من دمشق الشهيد، املشهور بإجابة الدعاء عنده، و

إىل كتابة السر باألبواب السلطانية القاضي شرف الدين أبو بكر بن حممد بن الشيخ شهاب الدين حممود، ونقل 



  .إىل دمشق القاضي حمي الدين بن فضل اهللا ولده
ي الزراق، الساكن بالسبعة، وقد جاوز السبعني، من أمراء ومات بدمشق فجأة األمري سيف الدين بلبان العنقار

  .األربعني
ومات شيخ القراء ذو الفنون، برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر اجلعربي الشافعي، باخلليل، ومولده 

بعني سنة أربعني وستمائة وتصانيفه كثرية، اشتغل ببغداد، وقرأ التعجيز على مصنفه باملوصل، و أقام شيخاً أر
  .سنة

وفيها يف . ومات مبصر األمري سيف الدين سالمش الظاهري أمري مخسني، وقد قارب التسعني، وكان ديناً صاحلاً
ومات اإلمام شهاب الدين أبو أمحد عبد . شوال، توجه السلطان للحج بأهله ومعظم أمرائه، يف حشمة عظيمة

اد، وله مصنفات يف الفقه، وكان حسن األخالق، الرمحن بن حممد بن عسكر املالكي، مدرس املستنصرية ببغد
  .ولد يف سنة أربع وأربعني بباب األزج

وفيها يف ذي القعدة مات قاضي القضاة، علم الدين حممد بن أيب بكر بن عيسى بن بدران السعدي املصري ابن 
كماً باإلسكندرية، األحناين، بالعادلية بدمشق، ودفن بسفح قاسيون، كان من شهود اخلزانة مبصر، مث جعل حا

دقيق العيد، والزم الدمياطي مدة، ومسع من أيب بكر بن األمناطي ومجاعة،  مث بدمشق، وكتب احلكم البن 
يفاً فاضالً عاقالً نزهاً متديناً حمباً للحديث والعلم شرح بعض  ومولده عاشر رجب، سنة أربع وستني، وكان عف

  .كتاب البخاري
ثالثة وعشرين يوماً، وبلغ أحد عشر من تسعة عشر وهذا مل يعهد من ستني سنة، وفيه ويف النيل، قبل النريوز ب

ا يزيد على ألف ألف دينار، وثبت على البالد أربعة أشهر   .وغرق أماكن، وأتلف للناس من القصب م
وفيها يف ذي احلجة، مات قطب الدين موسى بن أمحد بن حسان ابن شيخ الالمية، وكان ناظر اجليش الشامي، 

  .رة املصري، ودفن بتربة أنشأها جبنب جامع األفرم، وعاش اثنتني وسبعني، ورثاه عالء الدين بن غامنوم
ومات الشيخ الصاحل املقرئ مشس الدين حممد بن النجم أيب تغلب بن أمحد بن أيب تغلب الفاروثي، ويعرف 

لو كثرياً، قرأ بالسبع على الكمال احمللي باملريب، جاوز الثمانني، كان معلماً يف صنعة اإلقباع، ويقرئ صبيانه، ويت
  .قدمياً

ومات العالمة اخلطب مجال الدين يوسف بن حممد بن مظفر بن محاد احلموي الشافعي خطيب جامع محاة، كان 
عاملاً ديناً مسع جزء األنصاري من مؤمل البالسي، واملقداد القيسي، وحدث، واشتغل وأفىت، وكان على قدم من 

  .دة، رمحه اهللا تعاىلالعبادة واإلفا
ومات العالمة مشس الدين أبو حممد عبد الرمحن بن قاضي القضاة، احلافظ سعد الدين مسعود ابن أمحد احلارثي، 

بالقاهرة، تصدر لإلقراء، وحج مرات، وجاور ومسع من العز احلراين ومجاعة، وكان ذا تعبد وتصون وجاللة، 
ن دقيق العيد، ومولده سنة إحدى وسبعني، وويل بعده تدريس قرأ النحو على ابن النحاس واألصول على اب

ومات كبري أمراء سيف الدين، بكتمر الناصري الساقي، بعد قضاء . املنصورية، قاضي القضاة، تقي الدين
بطريق مكة، ونقال إىل تربتهما . حجه، وابنه األمري أمحد أيضاً، وخلف ما ال حيصى كثرة، ماتا بعيون القصيب

  .بالقرافة



  .مث دخلت سنة ثالث وثالثني وسبعمائة
  .بعد مصادرة كثرية. فيها يف احملرم أطلق الصاحب مشس الدين غربيال

ومات بدمشق نقيب األشراف، شرف الدين عدنان احلسني ويل النقابة على األشراف بعد موت أبيه، واستمر 
  .هبا تسع عشرة سنة، وهم بيت تشيع
ث بغداد، تقي الدين حممود بن علي بن حممود بن مقبل الدفوقي، كان وفيها يف صفر، وصل اخلرب مبوت حمد

حيضر جملسه خلق كثري لفصاحته وحسن آدابه، وله نظم وويل مشيخة املستنصرية، وحدث عن الشيخ عبد 
  .الصمد ومجاعة وكان يعظ، ومحل نعشه على الرؤوس، وما خلف درمهاً

  .ر دمشق، وهو سبط السديد الشاعروفيه قدم أمني امللك، عبد اهللا الصاحب، على نظ
اً عابداً مسع منهاج البيضاوي من مصنفه   .ومات بدمشق، الشيخ كمال الدين عمر بن إلياس املراغي كان عامل

  .وفيها يف ربيع األول ويل القضاء بدمشق، العالمة مجال الدين يوسف مجلة، بعد اإلخنائي
فضل اهللا وابنه إىل الباب الشريف، وحتول إىل موضعه وفيها يف ربيع اآلخر، توجه القاضي حمي الدين بن 

بدمشق، القاضي شرف الدين أبو بكر بن حممد ابن الشهاب حممود، وويل نقابة األشراف بدمشق عماد الدين 
  .موسى بن عدنان

ويف خامس عشر شعبان من سنة ثالث وثالثني وسبعمائة، دخل األمري بدر الدين لؤلؤ القندشي إىل حلب، شاداً 
على اململكة، وعلى يده تذاكر، وصادر املباشرين وغريهم، ومنهم النقيب بدر الدين حممد بن زهرة احلسيين، 

القاضي مجال الدين سليمان بن ريان ناظر اجليش، وناصر الدين حممد بن قرناص عامل اجليش، وعمه احمليب عبد 
واشتد به . ، واحلاج علي بن السقاء، وغريهمالقادر عامل احمللوالت، واحلاج إمساعيل بن عبد الرمحن العزازي

  :اخلطب وانزعج الناس كلهم، حىت الربيئون، وقنت الناس يف الصلوات وقلت يف ذلك
  مبا جرى للناس مع لولو... قليب لعمر اهللا معلول 

  سيف على العامل مسلول... يا رب قد شرد عنا الكرا 
  ولسواك يا من لطفه الس... وما هلذا السيف من مغمد 

كان هذا لؤلؤ مملوكاً لقندش ضامن املكوس حبلب، مث ضمن هو بعد أستاذه املذكور، مث صار ضامن العداد، مث 
صار أمري عشرة، مث أمري طبلخانات، مث صار ما صار، مث أنه عزل ونقل إىل مصر، وأراح اهللا أهل حلب منه، 

  .در خلقاًفعمل مبصر أقبح عمله حبلب، ومتكن وعاقب حىت نساء خمدرات، وصا
وفيها يف مجادى األوىل مات عز القضاة فخر الدين بن املنري املالكي، من العلماء ذوى النظم والنثر، وألف 

  .تفسرياً وأرجوزة يف السبع
  .ومات قاضي اجملدل، بدر الدين حممد بن تاج الدين اجلعربي

عرفة بفنون، وعدة مصنفات، حسن ومات قاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة الكناين احلموي مبصر، له م
اجملموع، كان ينطوي على دين وتعبد، وتصون وتصوف، وعقل ووقار، وجاللة وتواضع، درس بدمشق، مث ويل 

قضاء القدس، مث قضاء الديار املصرية، مث قضاء الشام، مث قضاء مصر، وويل مشيخة احلديث بالكاملية، 
اخلاص والعام، وحج مرات وتنزه عن معلوم القضاء لغناه ومشيخة الشيوخ، ومحدت سريته ورزق القبول من 

  :مدة، وقل مسعه يف اآلخر قليالً فعزل نفسه، وحماسنه كثرية ومن شعره



  من املناصب أو للجاه واملال... مل أطلب العلم للدنيا اليت ابتغيت 
  كانوا فقدر ما قد كان عن حايل... لكن متابعة األسالف فيه كما 

آلخرة، مات الرئيس تاج الدين طاولت بن نصري الدين ابن الوجيه بن سويد بدمشق، حدث وفيها يف مجادى ا
عن عمر القواس، وعاشق مخسني سنة، وهو سبط الصاحب مجال الدين بن صصري، وكان فيه دين وبر، وله 

  .أموال
مشيخة  ومات العالمة مفيت املسلمني شهاب بن أمحد بن جهبل الشافعي بدمشق، درس بالصالحية، وويل

  .الظاهرية، مث تدريس الباذرائية وله حماسن وفضائل
  .ومات األمري علم الدين طرقشي املشد بدمشق

وفيها يف رجب مات الشيخ اإلمام القدوة تاج الدين بن حممود الفارقي بدمشق، وعاش ثالثاً ومثانني سنة، وكان 
ع، عاجل الصرف مدة، مث ترك وأجتر يف البضائع، عابداً عاقالً فقيهاً، عفيف النفس، كبري القدر، مالزماً للجام

  .وحدث عن عمر بن القواس وغريه
ومات صاحبنا األمري شهاب الدين أمحد بن بدر الدين حسن بن املرواين نائب بعلبك، مث وايل الرب بدمشق، 

  .هبا ماتوكان فيه دين كثري التالوة حمباً للفضل والفضالء، ويل ولده النيابة بقصري أنطاكية طويالً و
وفيها يف شعبان مات اخلطيب باجلامع األزهر، عالء الدين بن عبد احملسن ابن قاضي العسكر، املدرس بالظاهرية 

وفيه دخل القاضي تاج الدين حممد ابن الزين حلب، متولياً كتابة السر، ولبس . واألشرفية، بالديار املصرية
  .اخللعة وباشر وأبان عن تعفف عن هدايا الناس

  .ا يف رمضان، مات بدمشق األمري عالء الدين أوران احلاجب، وكان ينطوي على ظلم من أوالد األكرادوفيه
بن علي بن إمساعيل بن البارزي املعروف بابن الويل، كان وكيل بيت املال  ومات حبماة زين الدين عبد الرمحن 

  .هبا، وبىن هبا جامعاً، وكانت له مكانة ومروءة ومنزلة عند صاحب محاة
  .ومات مسند الشام املعمر تاج الدين أبو العباس أمحد بن احملدث تقي الدين إدريس كان فيه خري وديانة
  .ومات حبماة شيخ الشيوخ فخر الدين عبد اهللا بن التاج، كان صواماً عابداً، ذا سكينة، مسع من والده

وله تاريخ يف ثالثني جملداً، كان  ومات اإلمام املؤرخ شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب الشافعي بالقاهرة،
  .ينسخ يف اليوم ثالثة كراريس، وفضيلته تامة، عاش مخسني سنة

ومات اإلمام مجال الدين حسني بن حممود الربعي البالسي بالقاهرة، قرأ بالروايات، وكان شيخ القراء، وله 
اً كثري التهجدوظائف كثرية، أّم بالشجاعي، مث أّم بالسلطان نيفاً وثالثني سنة، وكان ع   .امل

وفيها يف ذي القعدة، أخذ حاجب العرب بدمشق، علي بن مقلد، فضرب وحبس، وأخذ ماله وقطع لسانه، 
وعزل ناصر الدين الدواتدار، وضرب وصودر، وأخذ منه مال جزيل، وأبعد إىل القدس، مث قطع لسان ابن 

  :قلت. مقلد مرة ثانية، فمات آخر اليوم
  أفلحت ونلت ما حتب. ..أوصيك فإن قبلت مين 
  فالبعد من امللوك قرب... ال تدن من امللوك يوماً 

ومات حبلب أمني الدين عبد الرمحن الفقيه الشافعي املواقييت، سبط األهبري، وكان له يد طوىل يف الرياضة، 



بعده تأخر والوقت والعمليات، ومشاركة يف فنون، وكان عنده لعب، فنفق عند امللك املؤيد حبماة، وتقدم، مث 
  .وحتول إىل حلب، ومات هبا

ويعجبين بيتان، الثاين منهما مضمن ال لكوهنما فيه، فإن سريرته عند اهللا، . قلت وأهل محاة يطعنون يف عقيدته
  :بل حلسن صناعتهما ومها

ة رسالة    أراك قبلت األهبري املنجما... إىل حلب خذ عن محا
السر واجلهر مسلما ومات الزاهد الويل أبو احلسن الواسطي العابد فقويل له ارحل ال تقيمن عندنا وإال فكن يف 

حمرماً ببدر، قيل إنه حج وله مثان عشرة سنة، مث الزم احلج وجاور مرات وكان عظيم القدر، منقبضاً عن 
وفيها يف ذي احلجة مات األمري الكبري مغلطاي كان مقدم ألف بدمشق، وماتت الشيخة املسندة اجلليلة . الناس

م حممد أمساء بنت حممد بن صصري، أخت قاضي القضاة، جنم الدين، مسعت وحدثت وكانت مباركة، كثرية أ
  :الرب، وججت مرات، وكانت تتلو يف املصحف وتتعبد قلت

  تفوق على النساء صيب وشيبا... كذلك فلتكن أخت ابن صصرى 
  وما التأنيث السم الشمس عيبا... طراز القوم أنثى مثل هذي 

يضاً بد مشق، عز الدين إبراهيم بن القواس بالعقيبة، ووقف داره مدرسة، وأمسك حاجب مصر سيف ومات أ
  .مث دخلت سنة أربع وثالثني وسبعمائة. الدين إملاس، وأخوه قره متر، ووجد هلما مال عظيم

خلع عليهم، وتويف يف أول احملرم منها، أفرج عن األمري بدر الدين القرماين، واألمري سيف الدين إسالم، وأخيه و
  .بالقدس خطيبه وقاضيه، الشيخ عماد الدين عمر النابلسي

وفيها يف صفر، مات قاضي القضاة مجال الدين أبو الربيع سليمان األذرعي الشافعي، ويكىن أبا داود، أيضاً 
  .بالسكتة، ويل القضاء مبصر، مث بالشام مدة، وكان عليه سكينة ووقار

  .ر إىل خمدومه سيف الدين تنز، فضرب وأهني، وكمل عليه مال يقوم بهوأحضر ناصر الدين الدواتدا
وحصلت صقعة أتلفت الكروم واخلضراوات بغوطة دمشق، ومات األمري سيف الدين صلعنة الناصري، وكان 

  .ديناً يبدأ الناس بالسالم يف الطرقات
  .ومات بطرابلس نائبها األمري رمحه اهللا تعاىل

جنم الدين أبو القاسم عمر بن الصاحب كمال الدين العقيلي احلنفي، املعروف بابن  ومات حبماه قاضي القضاة،
العدمي، وكان له فنون وأدب، وخط وشعر، ومروءة غزيرة وعصبية، مل حتفظ عليه أنه شتم أحداً مدة واليته، 

  :قلت. وال خيب قاصده
  حبماة للداين هبا والقاضي... قد كان جنم الدين مشساً أشرقت 

ا هالك العاصي... ضياء ابن العدمي فأنشدت عدمت    مات املطيع في
  .وفيها يف ربيع األول، تويف األمري سيف الدين طرنا الناصري، أمري مائة، مقدم ألف، بدمشق

  .ومات مجال الدين فرج بن مشس الدين قره سنقر املنصوري
رفع حنو عشرة أذرع، ووسع ورسم تنكز نائب السلطنة بعمارة باب توما وإصالحه، فغمر عمارة حسنة و

  .وجدد بابه



رمحه اهللا . وفيها يف ربيع اآلخر، وصل مجال الدين أقوش نائب الكرك إىل طرابلس نائباً هبا، عوضا عن قرطاي
تعاىل، ووصل سيل إىل ظاهر دمشق، وهدم بعض املساكن، وخاف الناس منه، مث نقص يف يومه، ولطف اهللا 

  .تعاىل
  .املدعوة ضوء الصباح، وكانت تكتب خبطها يف اإلجازات ودفنت بالقرافةوتوفيت أم اخلري خدجية، 

وفيها يف مجادى األوىل، تويف الفاضل بدر الدين حممد بن شرف الدين أيب بكر احلموي املعروف بابن السمني، 
  .حبماة، وكان أبوه من فصحاء القراء رمحهما اهللا تعاىل

دين أبو طالب عبد الرمحن ابن القاضي عماد الدين بن العجمي، وفيها يف مجادى اآلخرة، تويف حبلب، شرف ال
مسع الشمائل على والده، وحدث وأقام مع والده مبكة يف صباه، أربع سنني، وكان شيخاً حمترماً من أعيان 

  .العدول، وعنده سالمة صدر، رمحة اهللا تعاىل
  .حليةومات األمري مشس الدين حممد بن الصيمري بن واقف املارستان بالصا

وفيها يف رجب، وصل كتاب من املدينة النبوية، يذكر فيه أن وادي العقيق سال من صفر وإىل اآلن، ودخل 
  .السيل قبة محزة رضي اهللا عنه، وبقي الناس عشرين يوماً ما يصلون إىل القبة، وأخذ خنالً كثرياً وخرب أماكن

  .فةومات األمري عز الدين نقيب العساكر املصرية، ودفن بالقرا
ومات األمني ناصر الدين بن سويد التكرييت، مسع على مجاعة من أصحاب ابن طربزد، وحدث وكان له بر 
وصدقات، وحج مرات، وجاور مبكة، ومات الشيخ العامل الرباين الزاهد، بقية السلف، جنم الدين اللخمي 

الدارمي، وحدث وكان فاضالً  مسع مسند. القبايب احلنبلي حبماة، وكانت جنازته عظيمة، ومحل على الرؤوس
فقيهاً فرضياً جليل القدر، وفضائله وتقلله من الدنيا، وزهده معروف، نفعنا اهللا بربكته، والقباب املنسوب إليها 

  .قرية من قرى أمشوم الرمان متصلة بثغر دمياط
إهنا بتقدير : بتقلت وقدم مرة إىل الفوعة وأنا هبا، فسألين عن األكدرية إذا كان بدل األخت خنثى، فأج

واألنوثة تضر الزوج واألم، والذكورة تضر . األنوثة تصح من سبعة وعشرين وبتقدير الذكورة تصح من ستة
اجلد واألخت، وبني املسألتني موافقة بالثلث، فيضرب ثلث السبعة والعشرين، وهو تسعة يف الستة، تبلغ أربعة 

ولألم اثنا عشر، وللجد تسعة، وال يصرف إىل اخلنثى شيء  .ومخسني، ومنها تصح املسألتان، للزوج مثانية عشر
  .واملوقوف مخسة عشر، ويف طريقها طول ليس هذا موضعه، فأعجب الشيخ، رمحه اهللا تعاىل بذلك

. وفيها يف شعبان مات فجأة، اإلمام احلافظ أبو الفتح حممد بن حممد بن حممد بن أمحد ابن سيد الناس اليعمري
دقيق العيد، والدمياطي، وكان أحد األذكياء احلفاظ، له النظم والنثر والبالغة أخذ علم احلديث عن  ابن 

  .والتصانيف املتقنة، وكان شيخ الظاهرية، وخطيب جامع اخلندق

وفيها يوم اجلمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان، انفصل القاضي مجال الدين يوسف بن مجلة احلجي 
دمشق، وعقد له جم لس عند نائب السلطنة تنكز، وحكم بعزله، لكونه عزر الشيخ الظهري الشافعي من قضاء 

الرومي فجاوز يف تعزيره احلد، ورسم على القاضي املذكور بالعذراوية مث نقل إىل القلعة، فإن القاضي املالكي 
  .حكم حببسه، وطولع السلطان بذلك فأمر بتنفيذه

  :أنفسهم فأكربوا مثل ذلك، ومما قلت فيه قلت وأعجب بعض الناس حبسه أوالً، مث رجع الناس إىل



  بعدهلا اليوم يضرب املثل... دمشق الزال ربعها خضر 
  فيها وقاضي القضاة معتقل... فضا من املكس مطلق فرح 

ونفي الشيخ إىل بالد املشرق، وكانت مدة والية القاضي املذكور سنة ونصفاً سوى أيام، فكان الناس يرون أن 
  .بالقلعة بقيامه على ابن تيمية جزاء وفاقاً حادثة القاضي، وحبسه

ومات الشيخ سيف الدين حيىي بن أمحد بن أيب نصر حممد بن عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر اجليلي حبماة، 
  .وكان شهماً سخياً رمحه اهللا تعاىل

ذ ماله كله، ويف منتصف الشهر وجد بالقاهرة يهودي مع مسلمة من بنات الترك، فرجم اليهودي وأحرق وأخ
  :قلت. وكان متموالً وحبست املرأة

  فأعدموه عرضه وروحه وماله... هذا تعدى طوره فناله ما ناله 
وحكى يل عدل، أنه أخذ منه ألف ألف درهم وثالث صواين زمرد وعزل األمري سيف الدين بلبان عن ثغر 

  .دمياط، وأخذ منه مال وحبس
يال، وكان قد أخذ منه ألفا ألف درهم، وكان حسن التدبري يف وفيها يف شوال، تويف الصاحب مشس الدين غرب

  .الدنيويات، وأسلم سنة إحدى وسبعمائة، هو وأمني امللك معاً
  :وفيه بالقاهرة، خصي عبد أسود كان تعرض إىل أوالد الناس، فمات قلت

  ال حبذا حياته وإن ميت فحبذا... يعجبين وفاة من فيه فساد وأذى 
لدين حممد بن عثمان األصفهاين املعروف بابن العجمي احلنفي، كان مدرساً باإلقبالية، ومات اإلمام مشس ا

وحدث باملدينة النبوية ودرس أيضاً باملدرسة الشريفة النبوية، وحدث بدمشق، وكان فاضالً ومجع منسكاً على 
ثالثني سنة ال يأكل  املذاهب، ومات الشيخ الزاهد ناصر الدين حممد ابن الشرف صاحل حبماة، أقام أكثر من

  :الفاكهة وال اللحم، وكان مالزماً للصوم ال يقبل من أحد شيئاً قلت
  ه فعاينت خري تلك الزياره... زرته مرتني واحلمد لل 

  وصالح باد وحسن عباره... كان فيه تواضع وسكون 
وليس له . ووقفها واشترى أمالكاً. وفيه كتب بدمشق حمضر بأن الصاحب غربيال، كان احتاط على بيت املال

ذلك فشهد بذلك مجاعة، منهم ابن الشريازي وابن أخيه عماد وابن مراجل، وأثبت عند برهان الدين الزرعي، 
  :قلت. ونفذوه وامتنع احملتسب عز الدين بن الغالنيس من الشهادة بذلك فرسم عليه وعزل من احلسبة

  دينهوأفسد دنياه إلصالح ... فديت امرءاً قد راقب اهللا ربه 
  يقيه الذي خيشى حبسن يقينه... وعزل الفىت يف اهللا أكرب منصب 

وفيها يف ذي القعدة، توىل قضاء قضاة الشافعية بدمشق، شهاب الدين حممد ابن اجملد عبد اهللا ابن احلسني، 
إىل درس وأفىت قدمياً وضاهى الكبار، وتنقلت به األحوال، وهو على ما فيه غزير املروءة سخي النفس متطلع 

ا سنذكر، وتوجه مهنا بن عيسى أمري العرب إىل طاعة . قضاء حوائج الناس واستمر قاضياً إىل أن كان م
األفضل، فأقبل السلطان على مهنا وخلع . السلطان بعد النفرة العظيمة عنه سنني، ومعه صاحب محاة امللك

والقماش، وأقطعه عدة قرى، وعاد عليه، وعلى أصحاب مائة وستني خلعة، ورسم له مبال كثري الذهب والفضة 
وفيها أظن ذي . ومات اجملود األديب بدر الدين حسن بن علي بن عدنان احلمداين ابن احملدث. إىل أهله مكرماً



احلجة مات القاضي جمد الدين حرمي بن قاسم الفاقوسي الشافعي، وكيل بيت املال، ومدرس قبة الشافعي 
  .وكان معمراً

د ببغداد بالغيار، مث نقضت كنائسهم ودياراهتم، وأسلم منهم ومن أعياهنم خلق كثري، وألزمت النصارى واليهو
منهم سديد الدولة، وكان ركناً لليهود، عمر يف زمن يهوديته مدفناً له، خسر عليه ماالً طائالً، فخرب مع 

بيعة كبرية الكنائس، وجعل بعض الكنائس معبداً للمسلمني، وشرع يف عمارة جامع بدرب دينار، وكانت 
جداً، واشتهر عن مجاعة من الشيعة يف قرية بيت بالعراق، وأهنم دخلوا على مريض منهم، فجعل يصيح أخذ يف 

املغول، خلصوين منهم، وكرر ذلك فاختلس من بينهم حياً فكان آخر عهدهم به، وكان الرجل من فقهاء 
  .الشيعة، يتوىل عقود أنكحتهم، إن يف ذلك لعربة

مكس الغزل وضمان اخلمر، والفاحشة، وأعطيت املواريث لذوي األرحام دون بيت املال، وأطلق ببغداد 
  .وخفف كثري من املكوس، وهللا احلمد

مث دخلت سنة مخس وثالثني وسبعمائة يف احملرم منها، رجع حسام الدين مهنا من مصر مكرماً ومات األمري بدر 
لف أوالداً وأمالكاً، ومات األمري بكتمر احلسامي الدين كيكليدي، عتيق مشس الدين األعسر بد مشق، وخ

وجدد جامع قلعة مصر، ومات امللك العزيز ابن امللك املغيث ابن السلطان امللك العادل ابن الكامل، . مبصر
  .كتب الكثري وعمر

ثري، وفيها يف صفر، وصل إىل دمشق كاتب السر، القاضي مجال الدين عبد اهللا ابن القاضي كمال الدين ابن األ
  .صاحب ديوان اإلنشاء، بدالً عن شرف الدين حفيد الشهاب حممود

  .ومات شيخ املؤذنني وأنداهم صوتاً برهان الدين إبراهيم الواين، مسع من ابن عبد الدائم ومجاعة، وحدث
 ومات بدمشق املسند املعمر، بدر الدين عبد اهللا بن أيب العيش الشاهد، وقد جاوز التسعني، مسع من مكي بن

  .قيس بن عالن، وكان يطلب على السماع وتفرد بأشياء
  .ومات بدمشق تقي الدين عبد الرمحن بن الفويرة احلنفي

  .وفيها يف صفر أمر السلطان بتسمري رجل ساحر امسه إبراهيم
  .وفيها يف ربيع األول، مات الشيخ أبو بكر بن غامن بالقدس، وكان له مكارم ونظم

. د بن إبراهيم الواين، روى عن الشرف ابن عساكر وغريه، وكان ذا مهة ورحلةومات احملدث أمني الدين حمم
  .وحج وجماورة، وكانت جنازته مشهودة، وطاب الثناء عليه

ومات نظام الدين حسن، ابن عم العالمة كمال الدين بن الزملكاين، وقد جاوز اخلمسني، وكان مليح الشكل 
  .لطيف الكالم، ناظراً بديوان الرب

بري اجملودين، اخلطب هباء الدين حممود بن خطيب بعلبك السلمي بالعقبة، وتأسف الناس عليه لدينه ومات ك
يه خلق، وكتب صحيح البخاري خبطه   .وتواضعه، وحسن شكله، وبراعة خطه، وعفته، وتصونه، كتب عل

اً عند القنوات، وأدير فيه أربعة وعشرون جاناً، وأوجر كل يوم بأربعني درمهاً  وعمر األمري محزة بدمشق محام
وعظم محزة، وأقبل عليه تنكز بعد الدواتدار، مث طغى وجترب وظلم، وعظم اخلطب به فضربه تنكز وحبسه، 

ونقل إىل القلعة، مث حبس حببس باب الصغري، مث أطلق أياماً وصودر، مث أهلك سراً بالبقاع، قيل غرق وقطع 



ابن مقلد بن مجلة، وله حكايات يف ظلمه، ورفع فيه يوم لسانه من أصله، وهو الذي اتلف أمر الدواتدار، و
  :قلت. أمسك تسعمائة قصة، وبولغ يف ضربه ورمي بالبندق يف جسده، وما رق عليه أحد

  لبكى عليها فهي بئس احلال... لو يفطن العايت الظلوم حلاله 
  يثىن عليه وبعد ذا أهوال... يكفيه شؤم وفاته وقبيح ما 

، تويف الفقري الصاحل املالزم جملالس احلديث، أبو بكر بن هارون الشيباين اجلزري، روى عن وفيها يف ربيع اآلخر
  .ابن البخاري

وقدم على نيابة طرابلس سيف الدين طينال الناصري عوضاً عن أفوش الكركي، وحبس الكركي بقلعة دمشق، 
  .مث نقل إىل اإلسكندرية

سلعوس التنوخي، وقد باشر صحابة الديوان لدمشق، مث ترك  وفيها يف مجادى األوىل مات عالء الدين علي بن
  .واحتيط مبصر على دار األمري بكتمر احلاجب المي، ونبشت فأخذ منها شيء عظيم

وفيها يف مجادى اآلخرة مات مشددار الطراز، سيف الدين علي بن عمر بن قزل سبط امللك احلافظ، ووقف 
  .على كرسي وسيع باجلامع

يه أبو طاهر، مسع من التاج عبد اخلالق وعدة، وكتب وحدث، وعمل ستر ديباج منقوش ومات ببعلبك الفق
  :قلت. على املصحف العثماين بدمشق بأربعة آالف درهم ومخسمائة

  بالدر والياقوت غري كثري... ستروا املكرم باحلرير وستره 
  عجيب هلذا الساتر املستور... ستروه وهو من الغواية سترنا 

  :ومات فجأة التاجر عالء الدين علي السنجاري بالقاهرة، وهو الذي أنشأ دار القرآن بباب الناطفانيني قلت
  فوفاة ذا عندي حياته... ما مات من هذي صفاته 

  أحيت معىن سالفاته... إن مات هذا صورة 
اً حسن ومات مبصر، الواعظ مشس الدين حسني، وهو آخر أصحاب احلافظ املنذري، مسع من مجاعة ، وكان عامل

ومات الفاضل األديب زكي الدين املأمون احلمريي املصري املالكي مبصر، ويل نظر الكرك والشوبك، . الشكل
  .وعمر حنو تسعني سنة

وفيها يف رجب مات الفقيه حممد بن حمي الدين حممد ابن القاضي مشس الدين ابن الزكي العماين، شابا درس 
  .مدة بدمشق

الدين الكليب باحلسينية حفظ األلفية والشاطبية، ومسع من القاضي مشس الدين بن العماد  ومات احلافظ قطب
وغريه، وحج مرات وصنف وكان كيساً حسن األخالق؛ مطرحاً للتكلف؛ طاهر اللسان مضبوط األوقات، 

ودفن عند  شرح معظم البخاري، وعمل تارخياً ملصر مل يتمه، ودرس احلديث جبامع احلاكم، وخلف تسعة أوالد،
  .خاله الشيخ نصر املنبجي

وفيه أخرج السلطان من حبس اإلسكندرية ثالثة عشر نفراً منهم متر الساقي الذي ناب بطرابلس، وبيربس 
  .احلاجب وخلع على اجلميع، وفيه طلب قاضي اإلسكندرية فخر الدين بن سكني وعزل بسبب فرجني

  .لفويرة احلنفي مسع وحدثوفيها يف شعبان مات املفيت بدر الدين حممد بن ا



  .ومات القاضي زين الدين عبد الكايف بن علي بن متام، روى عن األمناطي وأخذ عنه ابن رافع وغريه
  .ومات عز الدين يوسف احلنفي مبصر، حدث عن إبراهيم، وناب يف احلكم

  .درسوفيها يف رمضان مات صاحبنا مشس الدين حممد بن يوسف التدمري، خطيب محص، كان يفيت وي
  .وتوىل قضاء اإلسكندرية العماد حممد بن إسحاق الصويف

وفيها يف شوال قدم عسكر حلب، والنائب من غزاة بلد سيس، وقد خربوا يف بلد أذنة وطرسوس، وأحرقوا 
الزروع واستاقوا املواشي، وأتوا مبائتني وأربعني أسرياً، وما عدم من املسلمني سوى شخص واحد، غرق يف 

لعسكر عشرة آالف سوى من تبعهم، فلما علم أهل إياس بذلك أحاطوا مبن عندهم من املسلمني النهر، وكان ا
التجار وغريهم، وحبسوهم يف خان مث أحرقوه، فقل من جنا، فعلوا ذلك بنحو ألفي رجل من التجار البغاددة 

  .وغريهم يف يوم عيد الفطر فلله األمر
ت األموال واهتم امللك بعمارة ذلك وكان احلريق عند الفجر إىل واحترق يف محاة مائتان ومخسون حانوتاً، وذهب

طلوع الشمس، وذكر أن شخصاً رأى مالئكة يسوقون النار، فجعل ينادي أمسكوا يا عباد اهللا، ال ترسلوا، 
  .فقالوا أهبذا أمرنا مث إن رجل تويف لساعته

  .وناب بدمشق يف القضاء، شهاب الدين أمحد بن شرف الزرعي الشافعي
  .قاضي حصن األكراد

  .وورد اخلرب حبريق أنطاكية قبل رجوع العسكر، فلم يبق هبا إال القليل، ومل يعلم سبب ذلك
وفيها يف ذي القعدة توفيت زينب بنت اخلطيب حيىي ابن اإلمام عز الدين بن عبد السالم السلمي، مسعت من 

  .مجاعة، وكان فيها عبادة وخري وحدثت
عبد اهللا بن عبد السيد، ودفن يف قرب أعده لنفسه، وكان من أطباء املارستان النوري ومات الطبيب مجال الدين 

  .بدمشق، وأسلم مع والده الذبان سنة إحدى وسبعمائة
اً ولبسوا السواد، أناف على  ومات حسام الدين مهنا بن عيسى أمري العرب، وحزن عليه آله، وأقاموا مأمتاً بليغ

مارستان جيد بسرمني، ولقد أحسن برجوعه إىل طاعة سلطان اإلسالم قبل وله معروف، من ذلك . الثمانني
  .وفاته، وكانت وفاته بالقرب من سلمية

ومات احملدث الرئيس العامل مشس الدين حممد بن أيب بكر بن طرخان احلنبلي مسع من ابن عبد الدائم وغريه، 
  .وكان بديع اخلط، وكتب الطباق، وله نظم

ت الفقيه الزاهد شرف الدين فضل بن عيسى بن قنديل العجلوين احلنبلي باملسمارية، وفيها يف ذي احلجة ما
كان له اشتغال وفهم ويد يف التعبري، وتعفف وقوة نفس، عرض عليه خزن املصحف العثماين فامتنع، رمحه اهللا 

  .تعاىل
ع، وتوجه إىل قلعة وفيها وصل األمري سيف الدين أبو بكر الباشري إىل حلب، وصحب معه، الرجال والصنا

جعرب، وشرع يف عمارهتا، وكانت خراباً من زمن هوالكو، وهي من أمنع القالع، تسبب يف عمارهتا األمري 
سيف الدين تنكز نائب الشام، وحلق اململكة احللبية وغريها بسبب عمارهتا ونفوذ ماء الفرات إىل أسفل منها 

  .كلفة كثرية
  .مث دخلت سنة ست وثالثني وسبعمائة



فيها يف احملرم، باشر السيد النقيب الشريف بدر الدين حممد ابن السيد مشس الدين بن زهرة احلسيين، وكالة 
  .بيت املال حبلب، مكان شيخنا القاضي فخر الدين أيب عمرو وعثمان بن اخلطيب زين الدين علي اجلربيين

م إىل قلعة جعرب وتفقدها، وقرر قواعدها وفيها يف احملرم نزل نائب الشام األمري سيف الدين تنكز بعسكر الشا
وتصيد حوهلا، مث رحل فنزل مبرج بزاعا، ومد له نائب حلب األمري عالء الدين الطنبغا به مساطاً، مث سافر إىل 

  .جهة دمشق
وفيها يف صفر طلب من البالد احللبية رجال للعمل يف هنر قلعة جعرب، ورسم أن خيرج من كل قرية نصف 

ري من الضياع بسبب ذلك، مث طلب من أسواق حلب أيضاً رجال، واستخرجت أموال، وتوجه أهلها، وجال كث
مبن حصل من الرجال، وهم حنو عشرين ألفاً   .النائب حبلب إىل قلعة جعرب 

وفيها يف مجادى اآلخرة، وصل الربيد إىل حلب بعزل القاضي مشس الدين حممد بن بدر الدين أيب بكر بن 
عن القضاء باململكة احللبية، وبتولية شيخنا قاضي القضاة فخر الدين أيب عمر وعثمان بن إبراهيم ابن النقيب، 

خطيب جربين مكانه، ولبس اخللعة وحكم من ساعته، واستعفيته من مباشرة احلكم بالرب يف احلال، فأعفاين 
  :وكذلك أخي بعد مدة، فأنشدته ارجتاالً

   خمتلفنيوكفيتنا مرضني... جنبتين وأخي تكاليف القضاء 
  فلك التصرف يف دم األخوين... يا حي عاملنا لقد أنصفتنا 

وفيه أعين ذي احلجة، توجه األمري عز الدين أزدمر النوري، نائب هبسين، حملاصرة قلعة درندة مبن عنده من 
  .األمراء والتركمان، وفتحت باألمان يف منتصف احملرم سنة سبع وثالثني وسبعمائة

ثالثني وسبعمائة، تويف الشيخ العارف الزاهد، مهنا ابن الشيخ إبراهيم ابن القدوة مهنا وفيها أعين سنة ست و
  :الفوعي، بالفوعة يف خامس عشر شوال ورثيته بقصيدة أوهلا

  عن مهنأ هيهات أين مهنا... أسأل الفوعة الشديدة حزناً 
  فهو أمسى من البدور وأسىن... أين من كان أهبج الناس وجهاً 

  :ومنها
  وحبييب وكل ما أمتىن... شيخي وقدويت وصديقي  أين

  حنن منه مودة وهو منا... كيف ال يعظم املصاب لصدر 
ا... جعفري السلوك والوضع حىت    قال عبس عنه مهنا مهن

  ليس حيكي اخلنساء نوحاً وحزناً... أي قلب به ولو كان صخراً 
  وأخيه أيام كانوا وكنا... أذكرتنا وفاته بأبيه 

كان جده مهنا الكبري، من عباد األمة، ترك أكل اللحم زماناً طويالً ملا رأى اختالط احليوانات يف . وهي طويلة
أيام هوالكو، لعنه اهللا، وكان قومه على غري سنة، فهدى اهللا الشيخ مهنا من بينهم، وأقام مع التركمان راعياً 

وحصل له نصيب من الشيخ حياة بن قيس  بربية حران، فبورك للتركمان يف مواشيهم بربكته، وعرفوا بركته،
حبران، وهو يف قربه، وجرت له معه كرامات، فرجع مهنا إىل الفوعة وصحب شيخنا تاج الدين جعفراً السراج 
احلليب، وتلمذ له وانتفع به، وصرفه مهنا يف ماله، وخلفه على السجادة بعد وفاته، ودعا إىل اهللا تعاىل، وجرت 

اسى معهم شدائد، وبعد صيته، وقصد بالزيارة من البعد، وجاور مبكة شرفها اهللا تعاىل له وقائع مع الشيعة، وق



سنني، مث باملدينة، على سكاهنا أفضل الصالة والسالم، وجرت له هناك كرامات مشهورة بني أصحابه وغريهم، 
مهنا، مث عاد إىل  وعليك السالم يا: منها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، رد عليه السالم من احلجرة وقال

  .الفوعة وأقام هبا إىل أن تويف إىل رمحة اهللا تعاىل، يف احملرم، سنة أربع ومثانني وستمائة
وجلس بعده على سجادته ابنه الشيخ إبراهيم، فسار أحسن سري، ودعا إىل اهللا تعاىل على قاعدة والده، ورجع 

خلق إىل السنة، وقاسى من الشيعة شدائد ، وسببه قتل ملك األمراء حبلب، يومئذ سيف من أهل بلد سرمني 
الدين قبجق، الشيخ الزنديق منصوراً، من تار، وجرت بسبب قتله فنت يف بلد سرمني، ومل يزل الشيخ إبراهيم 
  .على أحسن سرية، وأصدق سريرة، إىل أن تويف إىل رمحه اهللا تعاىل، يف ذي احلجة سنة ست عشرة وسبعمائة

بنه الشيخ الصاحل إمساعيل ابن الشيخ إبراهيم ابن القدوة مهنا، فسار أحسن سري، وجلس بعده على سجادته، ا
وقاسى من الشيعة غبوناً، ومل يزل على أحسن طريقة إىل أن تويف إىل رمحة اهللا تعاىل، يف ثامن صفر سنة اثنتني 

  .وثالثني وسبعمائة

هيم مهنا، إىل أن تويف يف خامس عشر وجلس بعده على السجادة أخوه ألبويه، الشيخ الصاحل مهنا بن إبرا
  .شوال سنة ست وثالثني وسبعمائة، كما مر، وتأسف الناس ملوته، فإنه كان كثري العبادة، حسن الطريقة، عارفاً
وجلس بعده على السجادة أخوه ألبيه، الشيخ حسن، وكان شيخنا عبس حيب مهنا هذا حمبة عظيمة، ويعظمه 

يشبه يف الصالح واخلري جده، وهم اليوم وهللا احلمد بالفوعة مجاعة كثرية،  مهنا مهنا، يعين أنه:ويقول عنه
وكلهم على خري وديانة، وقد أجزل اهللا عليهم املنة، وجعلهم بتلك األرض ملجأ ألهل السنة، ولو ذكرت 

  .تفاصيل سرية الشيخ مهنا الكبري وأوالده و أصحابه وكراماهتم، لطال القول واهللا تعاىل أعلم
مات القان أبو سعيد بن خربنده بن أرغون بن أبغا بن هوالكو، صاحب الشرق، ودفن باملدينة السلطانية، وفيها 

وله بضع وثالثون سنة، وكانت دولته عشرين سنة، وكان فيه دين وعقل وعدل، وكتب خطاً منسوباً، وأجاد 
  .ضرب العود

انت هي وبلدها داثرة من أيام هوالكو، فلله وباشتغال التتار بوفاته، متكنا من عمارة قلعة جعرب؛ بعد أن ك
  .احلمد

وفيها تويف بدمشق اإلمامان، مدرس الناصرية، كمال الدين أمحد بن حممد بن الشريازي، وله ست وستون سنة، 
وقد ذكر لقضاء دمشق، ومدرس األمينية، قاضي العسكر عز الدين علي بن حممد بن القالنسي، وله ثالث 

مث دخلت سنة سبع . زانة عز الدين أمحد بن حممد العقلي بن القالنسي احملتسب هباوستون سنة، وناظر اخل
  .وثالثني وسبعمائة

وفيها يف ربيع األول، تويف األمري الشاب احلسن مجال الدين خضر ابن ملك األمراء عالء الدين الطنبغا حبلب، 
قل إليها، وكان حسن السرية، ليس من ودفن باملقام، مث عمل له والده تربة حسنة عند جامعه خارج حلب، ون

  :إعجاب أوالد النواب يف شيء، ومما قلت فيه تضميناً
  فالدمع يسقيك إن مل يسقك املطر... أيبست أفئدة باحلزن يا خضر 

  يشني حسنك فيه الشيب والكرب... منها خلقت فلم يسمح زمانك أن 
  ضرعليك قد رد موسى قبل واخل... فإن رددت فما يف الرد منقصة 



  .وإن كان يضمن هذا التضمني القول مبوت اخلضر عليه السالم
وفيه باشر تاج الدين حممد بن عبد الكرمي، أخو الصاحب شرف الدين يعقوب ناظر اجليوش املنصورة حبلب، 

  :فما هنئ بذلك، واعترته األمراض حىت مات، رمحه اهللا يف سابع مجادى اآلخرة من السنة املذكورة، قلت
  أسرار تصريفاته واعجب... إال عجب فاعترب ما الدهر 

  مات وما هينء باملنصب... كم باذل يف منصب ماله 
  .وباشر مكانه يف شعبان منها، القاضي مجال الدين سليمان بن ريان

وفيه يف رمضان املعظم، وصل إىل حلب من مصر عسكر حسن اهليئة، قدمه احلاج أرقطاي، وعسكر من دمشق 
ا الفخ ري، وعسكر من طرابلس مقدمه هبادر عبد اهللا، وعسكر من محاة مقدمه األمري صارم مقدمهم قطلبغ

الدين أزبك، املقدم على الكل ملك األمراء حبلب عالء الدين الطنبغا، ورحل هبم إىل بالد األرمن يف ثاين شوال 
تاب نائب الشام منها، ونزل على ميناء إياس، وحاصرها ثالثة أيام، مث قدم سول األرمن من دمشق ومعه ك

بالكف عنهم، على أن يسلموا البالد والقالع اليت شرقي هنر جهان، فتسلموا منهم ذلك، وهو ملك كبري، 
وبالد كثرية، كاملصيصة، وكويرا، واهلارونية، وسرفندكار، وآياس، وباناس، وخبيمة، والنقرب اليت قدم ذكر 

البحر، استنابوا بالبالد املذكورة نواباً، وعادوا يف فخرب املسلمون برج آياس الذي يف . ختريبها، وغري ذلك
  .ذي احلجة منها واحلمد هللا

وهذا فتح اشتمل على فتوح، وترك ملك األرمن جسداً بال روح، خائفاً على ما بقي بيده على اإلطالق، : قلت
ر، وحكم على وكيف ال؛ ومن خصائص ديننا سرابة األعناق، فيا له فتحاً كسر صلب الصليب، وقطع يد الزنا

  .كبري أنامهم املزمل يف جباده، باخلفض على اجلوار، واهللا أعلم
وفيها يف ذي احلجة، تويف األمري العابد الزاهد صارم الدين أزبك املنصور احلموي، مبنزلة نزهلا مع العسكر عند 

ملعروف، وبىن خاناً آياس، ومحل إىل محاة فدفن بتربته، كان من املعمرين يف اإلمارة، ومن ذوي العبادة، وا
للسبيل مبعرة النعمان، شرقيها، وعمل عنده مسجداً وسبيالً للماء، وله غري ذلك رمحه اهللا، ذكر يل مجاعة 

حبلب، وهو مسافر إىل بالد األرمن، أنه رؤي له حبماة منام يدل على موته يف اجلهاد، ومحله إىل محاة وحوله 
  .املالئكة

حتمل وتكلف ملهمة، وتكفل حىت كأنه توهم فترة سالحه عن الكفاح، فرسم أن ولقد جتمل هلذا اجلهاد، و: قلت
  .حتد السيوف، وتعتقل الرماح، فالح على حركاته الفالح وسيحمد سراه عند الصباح، واهللا أعلم

 وفيها وقف األمري الفاضل صالح الدين يوسف بن األسعد الدواتدار، داره النفيسة حبلب املعروفة أوالً بدار ابن
العدمي، مدرسة على املذاهب األربعة، وشرط أن يكون القاضي الشافعي والقاضي احلنفي حبلب مدريسها، 

  .وذلك عند عوده من بلد سيس صحبة العسكر، منصرفاً إىل منزله بطرابلس
ولقد كانت الدار املذكورة باكية لعدم بين العدمي، فصارت راضية باحلديث عن القدمي، نزع اهللا عنها : قلت

لباس البأس واحلزن، وعوضها حبلة يوسف عن شقة الكفن، فكمل رخامها وذهبها، وجعل مثال اليتامى عصمة 
لألرامل مكتبها، وكملها بالفروع املوصلة، واألصول املفرعة، ومجلها باملرابع املذهبة، واملذاهب األربعة، 

 لسان حسنها اليوسفي، وكذلك مكنا وباجلملة فقد كتبها صالح الدنيا يف صالح الدين إىل يوم العرض، وتال



ا معناه يا ليتك  ليوسف يف األرض، وملا وقف األمري صالح الدين املذكور على هذه الترمجة، هتلل وجهه وقال م
  .زدتنا من هذا

وفيها تويف الشيخ الكبري الشهري املتزهد، حممد بن عبد اهللا بن اجملد املرشدي بقريته من عمل مصر، له أحوال 
تجاوز الوصف، ويقال إنه كان خمدوماً قيل إنه أنفق يف ثالث ليال، ما يساوي مخسة وعشرين ألفاً، رمحه وطعام ي

  .اهللا تعاىل ونفعنا به
  .مث دخلت سنة مثان وثالثني وسبعمائة

فيها يف احملرم، تويف ناصر الدين حممد بن جمد الدين حممد بن قرناص، دخل بالد سيس لكشف الفتوحات 
  .ويف هناك رمحه اهللا تعاىل، ودفن بتربة هناك للمسلمنياجلهائية، فت

وفيها يف صفر، تويف بدر الدين حممد بن إبراهيم بن الدقاق الدمشقي، ناظر الوقف حبلب، ويف أيام نظره فتح 
الباب املسدود الذي باجلامع حبلب، شرقي احملراب الكبري، ألنه مسع أن باملكان املذكور رأس زكريا النيب، صلى 

 على نبينا وعليه وسلم، فارتاب يف ذلك، فأقدم على فتح الباب املذكور بعد أن هنى عن ذلك، فوجد باباً اهللا
عليه تأزير رخام أبيض، ووجد يف ذلك تابوت رخام أبيض، فوقه رخامة بيضاء مربعة، فرقعت الرخامة عن 

ت وعليه غطاؤه إىل موضعه، وسد عليه التابوت، فإذا فيها بعض مججمة، فهرب احلاضرون هيبة هلا، مث رد التابو
الباب، ووضعت خزانة املصحف العزيز على الباب، وما أجنح الناظر املذكور بعد هذه احلركة، وابتلي 

  .نسأل اهللا أن يلهمنا حسن األدب. بالصرع، إىل أن عض لسانه فقطعه ومات
حممد بن علي املصري الشافعي، املعروف وفيها يف أواخر ربيع األول، قدم إىل حلب العالمة القاضي فخر الدين 

منها قوهلم إذا طلب الشافعي من . بابن كاتب قطلوبك، واحتفل به احللبيون، وحصل لنا يف البحث معه فوائد
  .القاضي احلنفي شفعة اجلار، مل مينع على الصحيح، ألن حكم احلاكم يرفع اخلالف

قوله صلى اهللا عليه وسلم، فإمنا أقطع له قطعة من نار،  فإن حكم احلاكم ينفذ ظاهراً، بدليل. وهذا مشكل: قال
  .وأما كون القاضي ال ينقض هذا احلكم، فتلك سياسة حكيمة

يقضي الشافعي الصالة إذا اقتدى باحلنفي، علم أنه ترك واجباً كالبسملة، يعين على صحيح، وال : ومنها قوهلم
  .يقضي املقتدي حبنفي افتصد، ومل يتوضأ

ل، فإن احلنفي إذا اقتصد ومل يتوضأ وصلى، فهو متالعب على اعتقاده، فينبغي أن يقضي وهذا مشك: قال
عنده، فينبغي أن ال يقضي الشافعي املقتدى به، وفيه . الشافعي املقتدى به، وإذا ترك البسملة، فصالته صحيحة

  .نظر
  .ومنها قوهلم يف الصداق، أن قيمة النصف غري نصف القيمة، هذا معروف

ال قول الشافعي وغريه، أن الزوج يف مسائل التشطري يغرمها نصف القيمة، ال قيمة النصف مشكل ولكنه ق
وكانوا بدمشق ال يساعدونين على استشكاله حىت رأيته إلمام احلرمني، وذلك ألن القيمة خلف ملا تلف، وإمنا 

  .يستحق نصف الصداق فليغرمها قيمة النصف ال نصف القيمة
لقد سألين ابن دقيق العيد عن مسألة أسهرته : لشيخ صدر الدين، ملا قدم من مصر قالأنه ذكر أن ا: ومنها

إن ظننت يب كذا فأنت طالق، فظنت به ذلك، قالوا أتطلق ومعلوم أن : رجل قال لزوجته: ليلتني، وصورهتا
  .الظىن ال ينتج قطيعاً فكيف انتج هنا القطعي؟



ليس هذا من ذلك، فإن املعىن إن حصل لك الظن بكذا : قلتقال العالمة فخر الدين، كنت يومئذ صبياً، ف
  .فأنت طالق، واحلصول قطعي، فينتج قطعياً، فقال صدر الدين هبذا أجبته

. إذا ادعي على امرأة يف حبالة، رجل أهنا زوجته، فقالت طلقتين جتعل زوجته، وحيلف أنه مل يطلق: ومنها قوهلم
وهو أن املراد بذلك امرأة مبهمة . ي القضاة شرف الدين بن البارزيرأى يف هذه املسألة ما يراه شيخنا قاض

  .احلال
إمنا انعقد السلم جبميع ألفاظ البيع، ومل ينعقد البيع بلفظ السلم، ألن البيع يشمل بيع األعيان، وبيع ما : ومنها

ن النوعني، وكذلك يف الذمة، فصدق البيع عليهما صدق احليوان على اإلنسان والفرس، فإن احليوان جىن هلذي
البيع جنس هلذين النوعني، خبالف السلم، فانه بيع ما يف الذمة، فال يصدق على بيع العني، كالنوع ال يصدق 

  .اجلنس يصدق على النوع وال عكس: على اجلنس، ولذلك تسمعهم يقولون
قيام، وقرأها يف التشهد يسجد للسهو بنقل ركن ذكري، إن أريد به أنه ترك الفاحتة مثالً، يف ال: ومنها قوهلم

  .سهواً، فهذا يطرح غري املنظوم، وإن فعل ذلك عمداً بطلت صالته
وإن أريد غري ذلك فما صورته؟ فأجاب إن صورة املسألة أن يقرأ الفاحتة يف القيام، مث يقرأها يف التشهد مثالً، 

  .فوافق ذلك جوابنا فيها
 احمللوب يف مخس مرات على الصحيح، مث ذكروا قطرة ومنها أهنم قالوا مخس رضعات حترم، بشرط كون اللنب

ا قبلها، وهذا : فقال. اللنب تقع يف احلب، وهذا التناقض ال تناقض، فاملراد بقطرة اللنب يف احلب إذا وقعت تتمة مل
حسن مهم، فإن شيخنا لفراره من مثل ذلك، شرط أن يكون اللنب املغلوب مبا شيب به، قدراً ميكن أن يسقى 

أن هذا ال : س دفعات، لو انفرد عن اخلليط، وال شك أن هذا قول ضعيف، والصحيح عند الرافعيمنه مخ
  .يشترط، والتناقض يندفع مبا تقدم من جواب العالمة فخر الدين

وفيها وأظنه يف ربيع اآلخر، ورد اخلرب إىل حلب بأن نائب الشام تنكز قبض على علم الدين كاتب السر 
وىل موضعه القاضي شهاب الدين حيىي ابن القاضي عماد الدين إمساعيل بن القيسراين القبطي األصل بدمشق، و

اخلالدي، وعذب النائب العلم املذكور وعاقبه، وصادره، وبينه وبني العالمة فخر الدين املصري قرابة، فلحقه 
ة وعزل عن شؤمه، ولفحه مسومه، وسافر من حلب خائفاً من نائب الشام، فلما وصل دمشق، رسم عليه مد

  .مدارسه وجهاته، مث فك الترسيم عنه، وبعد موت تنكز عادت إليه جهاته، وحسنت حاله وهللا احلمد
وفيها يف رجب ورد اخلرب بوفاة القاضي شهاب الدين حممد ابن اجملد عبد اهللا، قاضي القضاة الشافعي بدمشق، 

من ذلك احلائط باخلوق ومن لطف اهللا به صدمت بغلته به حائطاً فمات بعد أيام، وخلق الناس موضع الصدمة 
أن السلطان عزله مبصر يوم موته بدمشق، وعزل القاضي جالل الدين حممد القزوبين عن قضاء الشافعية مبصر، 
ونقله إىل القضاء بالشام، موضع ابن اجملد، ورسم مبصادرة ابن اجملد، فلما مات صودر أهله، وكان ابن اجملد فيه 

  :روءة قلتخري وشر، ودهاء، وم
  من رمحة اهللا العفو... ال ييأسن خملط 
ا... دليل هذا قوله    وآخرون اعترفو

وويل بعد جالل الدين قضاء الديار املصرية، قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز ابن قاضي القضاة بدر الدين 
ء احلنفية بالديار حممد بن مجاعة، وأحسن السرية، وعزل القاضي برهان الدين بن عبد احلق أيضاً عن قضا



املصرية، ووىل مكانه القاضي حسام الدين الغوري قاضي القضاة ببغداد، كان الوافد إىل مصر عقيب الفنت 
  .الكائنة باملشرق، ملوت أيب سعيد

وفيها يف رجب أيضاً باشر القاضي هباء الدين حسن ابن القاضي مجال الدين سليمان بن ريان، مكان والده، نظر 
وفيها يف رجب مات حبلب فاضل احلنفية هبا الشيخ شهاب الدين أمحد . ، يف حياة والده وبسعيه لهاجليوش حبلب

بن الربهان إبراهيم بن داود ويل قضاء عزاز، مث نيابة القضاء حبلب مدة، مث انقطع إىل العلم، وله مصنفات، 
  .ووىل ابنه داود جهاته

فضل اهللا، كاتب السر مبصر، وقد ناف على التسعني، وله وفيها يف رمضان، تويف القاضي حمي الدين حيىي بن 
  .نظم ونثر

وفيها أخرج اخلليفة، أبو الربيع سليمان املستكفي باهللا من مكانه مبصر عنفاً إىل قوص، وقلت يف ذلك مضمناً 
  :من القصيدة املشهورة أليب العالء بيتاً، وبعض بيت

  اعتقاديغري جمد يف مليت و... أخرجوكم إىل الصعيد لعذر 

  فيه مثل السيوف يف األغماد... ال يغريكم الصعيد وكونوا 
ة العالمة زين الدين حممد ابن أخي الشيخ صدر الدين ابن  وفيها يف رمضان أيضاً، ورد اخلرب إىل حلب بوفا

  .الوكيل، املعروف بابن املرحل، من أكابر الفقهاء املفتني املدرسني األعيان املتأهلني للقضاء بدمشق
  أم عقله الوافر أم عمله... ينة تندب أم مسته أد

  فمن رآه خاله عمه... فاق على األقران يف جده 
قيل إنه ما ألقى فيها . وتوىل تدريس الشامية الربانية مكانه، القاضي مجال الدين يوسف بن مجلة، فمات ابن مجلة

ن حممد بان النقيب، بعد أن نزل عن ووليها بعده القاضي مشس الدي. إال درساً أو درسني، الشتغاله باملرض
  .العادلية

وفيها يف ثالث شوال، ورد اخلرب بوفاة العالمة شيخ اإلسالم زين الدين حممد ابن الكناين، علم الشافعية مبصر، 
وصلي عليه حبلب صالة الغائب، كان مقدماً يف الفقه واألصول، معظماً يف احملافل، متضلعاً من املنقول، ولوال 

دهره، لبكى على فقده أعالمهم، وكسرت له حمابرهم وأقالمهم، اجنذابه  عن علماء عصره، وتبهه على فضالء 
  :قلت. ولكن طول لسانه عليهم هون فقده لديهم

  فمثله ال يسمح الدهر... فجعت بكتباهنا مصر 
  إن الصدور مبوتك انسروا... يا زين مذهبه كفى أسفاً 

  برأيها البحرعلماء ... ما كان من بأس لو أنك بال 
وفيها يف شوال أيضاً، رسم ملك األمراء حبلب، الطنبغا، بتوسيع الطرق اليت يف األسواق، اقتداء بنائب الشام 
  :تنكز، فيما فعله يف أسواق دمشق، كما مر، ولعمري قد توقعت عزله عن حلب ملا فعل ذلك؛ فقلت حينئذ

  فزاد إلصالحها حرصه... رأى حلبا بلداً داثراً 
  ودق لقهر العدا فحصه... اجليوش لفتح البالد وقاد 

  إذا أمت أمر بدا نقصه... وما بعد هذا سوى عزله 



وفيها يف عاشر شوال، ورد اخلرب بوفاة الفاضل املفيت الشيخ بدر الدين حممد ابن قاضي بارين الشافعي حبماة، 
وبيين وبينه صحبة قدمية، يف االشتغال  كان عارفاً باحلاوي الصغري، ويعرف حنواً وأصوالً، وعنده ديانة وتقشف،

  :على شيخنا قاضي القضاة شرف الدين ابن البارزي، وسافر مرة إىل اليمن، رمحه اهللا ونفعنا بربكته قلت
  بل حبرها بل حربها الغواص... فجعت محاة ببدرها بل صدرها 

  مات املطيع هبا ويبقى العاصي... اهللا أكرب كيف حال مدينة 
بعد . احلنفية حبماة، مجال الدين عبد اهللا بن القاضي جنم الدين عمر بن العدمي، وكان شاباً أمرد وفيه ويل قضاء

ا  عزل القاضي تقي الدين بن احلكيم، فإن صاحب محاة، آثر أن ال ينقطع هذا األمر من هذا البيت حبماة، مل
سن سريته، رمحه اهللا تعاىل، حصل ألهل محاة من التأسف على والده القاضي جنم الدين وفضائله وعفته وح

وجهز قاضي القضاة ناصر الدين حممد ابن قاضي القضاة كمال الدين عمر بن العدمي، صاحبنا شهاب الدين 
أمحد بن املهاجر إىل محاة، نائباً عن القاضي مجال الدين املذكور إىل حني يستقل باألحكام، وخلع صاحب محاة 

  .عليهما يف يوم واحد
  .أن األمري سيف الدين أبا بكر النابريي قدم من الديار املصرية على والية بر دمشقوفيه ورد اخلرب 

وفيها يف ذي القعدة، تويف بدمشق العالمة القاضي مجال الدين يوسف بن مجلة الشافعي، معزوالً عن احلكم من 
قة يف األحكام، وتقدمي سنة أربع وثالثني وسبعمائة، كان جم الفضائل، غزير املادة، صحيح االعتقاد، عنده صدا

  .للمستحقني، وكان قد عطف عليه النائب وواله تدريس مدارس بدمشق
  :قلت

  لك يا ابن مجلة حني فاجأك الردى... بكت اجملالس واملدارس مجلة 
  خدم العلوم جزاؤه أن يصعدا... فاصعد إىل درج العلى واسعد فمن 

املتفضل علي، قاضي القضاة، شرف الدين أبو القاسم  وفيها يف ذي القعدة، تويف شيخي احملسن إيل، ومعلمي
هبة اهللا ابن قاضي القضاة جنم الدين أيب محد عبد الرحيم ابن قاضي القضاة مشس الدين أيب الطاهر إبراهيم بن 

هبة اهللا بن املسلم بن هبة اهللا بن حسان بن حممد بن منصور بن أمحد بن البارزي اجلهين احلموي الشافعي، علم 
بله، وتورع لذلك عن معلوم احلكم من بيت املال، فما أكله، األئ مة، وعالمة األمة، تعني عليه القضاء حبماة، فق

بل فرش خده خلدمة الناس ووضعه، ومل يتخذ عمره درة وال مهمازاً، وال مقرعة، وال عزر أحداً بضرب، وال 
المه، واملهابة الوافرة، واجلاللة خراق، وال أسقط شاهداً على اإلطالق، هذا مع نفوذ أحكامه وقبول ك

الظاهرة، والوجه البهي األبيض املشرب حبمره، واللحية احلسنة اليت متأل صدره، والقامة إقامة، واملكارم العامة، 
واحملبة العظيمة للصاحلني، والتواضع الزائد للفقراء واملساكني، أفىن شبيبته يف اجملاهدة والتقشف واألوراد، 

 حتقيق العلوم واإلرشاد، وقضى شيخوخته يف تصنيف الكتب اجلياد، وخطب مرات لقاء الديار وأنفق كهولته يف
املصرية، فأىب وقنع مبصريه، واجتمع له من الكتب ما مل جيتمع ألهل عصره، وكف بصره يف آخر عمره، فوىل 

د ذهنه، وشدت ابن ابنه مكانه، وتفرع للعلوم والتصرف والديانة، وصار كلما علت سنه لطف فكره وجا
الرحال إليه، وسار املعول يف الفتاوى عليه، واشتهرت مصنفاته يف حياته خبالف العادة، ورزق يف تصانيفه 

  .وتآليفه السعادة



. وكتاب روضات جنات احملبني اثنا عشر جملداً. كتاب البستان يف تفسري القران، جملدان: فمنها يف التفسري
تصر جامع األصول، وكتاب اجملتىب، وكتاب الوفا يف أحاديث املصطفى، كتاب اجملتىب خم: ومنها يف احلديث

كتاب شرح احلاوي، : ومنها يف الفقه. وكتاب اجملرد من السند، وكتاب املنضد شرح اجملرد، أربع جملدات
املسمى بإظهار الفتاوى من أعوار احلاوي، وكتاب تيسري الفتاوي من حترير احلاوي، ومها أشهر تصانيفه، 

ومنها يف غري . وكتاب املغىن خمتصر التنبيه، وكتاب متييز التعجيز. اب شرح نظم احلاوي، أربع جملداتوكت
كتاب توثيق عرى اإلميان يف تفضيل حبيب الرمحن، والسرعة يف قراءات السبعة، والدراية ألحكام : ذلك

  .الرعاية للمحاسيب، وغري ذلك
رأيت الشيخ حمي الدين النوري بعد : ث عشرة وسبعمائة، قالحدثين رمحه اهللا تعاىل يف ذي القعدة، سنة ثال

ا ختتار يف صوم الدهر؟ فقال فيه اثنا عشر قوالً للعلماء، فظهر لشيخنا أن األمر كما : موته يف املنام، فقلت له أم
به قال، وإن مل تكن األقوال جمموعة يف كتاب واحد، وذلك أن يف صوم الدهر يف حق من مل ينذر، ومل يتضرر 

والكراهة، وهو اختيار البغوي صاحب . االستحباب، وهو اختيار الغزايل وأكثر األصحاب: أربعة أقوال
والتحرمي، وهو اختيار أهل الظاهر، محالً . ال بأس به: التهذيب واإلباحة، وهو ظاهر نص الشافعي، ألنه قال

  .ه دعاء عليهلقوله صلى اهللا عليه وسلم فيمن صام الدهر ال صام وال أفطر، على أن
واالستحباب، واإلباحة، . الوجوب، وهو اختيار أكثر األصحاب: ويف حق من نذر ومل يتضرر به مخسة أقوال

  .والكراهة، والتحرمي
التحرمي، والكراهة واإلباحة، وال جييء : ويف حق من يتضرر بأن تفوته السنن أو االجتماع باألهل ثالثة أقوال

ثنا عشر قوالً يف صوم الدهر، وهذا املنام من كرامات الشيخ حمي الدين، الوجوب وال االستحباب، فهذه ا
  .والقاضي شرف الدين، رضي اهللا عنهما، واهللا أعلم

وأخربين حني أجازين، أنه أخذ الفقه من طريق العراقيني، عن والده وجده أيب الطاهر إبراهيم، وهو عن القاضي 
سعد ابن أيب عصرون املوصلي، عن القاضي أيب علي الفارقي، عن  عبد اهللا بن إبراهيم احلموي، عن القاضي أيب

الشيخ أيب إسحاق الشريازي، عن القاضي أيب الطيب الطربي، عن أيب احلسن املاسرجسي، عن أيب احلسن 
  .املروزي

ومن طريق اخلراسانيني، عن جده املذكور، عن الشيخ فخر الدين عبد الرمحن بن عساكر الدمشقي، عن الشيخ 
الدين مسعود النيسابوري، عن عمر بن سهل الدامغاين، عن حجة اإلسالم أيب حامد الغزايل، عن إمام  مطب

احلرمني أيب املعايل اجلويين، عن والده أيب حممد اجلويين، عن اإلمام أيب بكر القفال املروزى، عن أيب إسحاق 
ألمناطي، عن أيب إمساعيل املزين والربيع املروزي املذكور، عن القاضي أيب العباس بن شريح، عن أيب القاسم ا

املرادي، كالمها عن اإلمام األعظم أيب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي، وهو أخذ عن إمام حرم اهللا مسلم بن 
خالد املزين، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، رضي اهللا عنهم، وعن إمام حرم رسول اهللا صلى اهللا 

افع، عن ابن عمر وابن عباس وابن عمر رضي اهللا عنهم، عن نبينا سيد املرسلني، حممد عليه وسلم مالك، عن ن
بن عبد اهللا بن عبد املطلب، صلى اهللا عليه وعلى آله و أصحابه أفضل صلواته، عدد معلوماته، وله نظم قليل، 

ا كتب به إىل صاحب محاة يدعوه إىل وليمة   :فمنه م



  لناس صرح بالوجوبوبعض ا... طعام العرس مندوب إليه 
  على املعهود يف جرب القلوب... فجرباً بالتناول منه جرياً 

وملا بلغين خرب وفاته، كتبت كتاباً إىل ابن " سور محاة برهبا حمروس : " ومن نثره الذي يقرأ طرداً وعكساً قوله
. شرف الدين املذكورابنه القاضي جنم الدين عبد الرحيم ابن القاضي مشس الدين إبراهيم ابن قاضي القضاة 

صورته وينهي أنه بلغ اململوك وفاة احلرب الراسخ، بل اهنداد الطود الشامخ، وزوال اجلبل الباذخ، الذي بكته 
السماء واألرض، وقابلت فيه املكروه بالندب، وذلك فرض، فشرقت أجفان اململوك بالدموع، واحترق قلبه 

واجتمعت القلوب ملا مت ملأمت واحد، فالعلوم تبكيه، واحملاسن  بني الضلوع، وساواه يف احلزن الصادر والوارد،
تعزى فيه، واحلكم ينعاه، والرب يتفداه، واألقالم متشي على الرؤوس لفقده، واملصنفات تلبس حداد املداد من 

  .بعده
ص وملا صلي عليه يوم اجلمعة صالة الغائب حبلب، اشتد الضجيج، وارتفع النشيج، وعلت األصوات، فال خا

إال حزن قلبه، وال عام إال طار لبه، فإنه مصاب زلزل األرض، وهدم الكرم احملض، وسلب األبدان قواها، ومنع 
عيون األعيان كراها، ولكن عزى الناس لفقده، كون موالنا اخلليفة من بعده، فإنه حبمد اهللا خلف عظيم، 

ىل اهللا سبحانه فيما قضى، فإنه سبحانه حييي لسلف كرمي، وهو أول من قابل هذا الفادح القادح بالرضا، وسلم إ
ما كانت احلياة أصلح، ومييت إذا كانت الوفاة أروح، وقد نظم اململوك فيه مرثية أعجزه عن حتريرها اضطرام 

  :صدره، ومحله على تسطريها انتهاب صربه، وها هي
  ويبعد عنكم القاضي اإلمام... برغمي أن بينكم يضام 
  على الدنيا لغيبته ظالم...  سراج للعلوم أضاء دهراً
  ومات العلم وارتفع الطغام... تعطلت املكارم واملعايل 

  أيسعدين على شيخي نظام... عجبت لفكريت مسحت بنظم 
  وميكنين القوايف والكالم... وأرثيه رثاء مستقيماً 

  ففي عنقي له نعم جسام... ولو أنصفته لقضيت حنيب 
  يوم حم له احلمامعيوين ... حشا أذين دراً ساقطته 

  مبا جيين فنحن إذاً لئام... لقد لؤم احلمام فإن رضينا 
ا مضى يف الدهر عائم... أال يا عامنا ال كنت عاماً    فمثلك م

  وكان به لساكنها اعتصام... أتفجعنا بكتاين مصر 
  ويعلوها ملصرعه القتام... وتفتك بابن مجلة يف دمشق 

  اهللا تبتسم الشآم خلوف... وكان ابن املرحل حني يبكي 
  أذاب قلوبنا هذا اخلتام... وحرب محاة جتعله ختاماً 

ام ناعيه استطارت    عقول الناس واضطرب األنام... وملا ق
  فإن مبوته مات الكرام... ولو يبقى سلونا من سواه 

  حالل اللهو بعدهم حرام... أأهلو بعدهم وأقر عينا 
  ك الرغامبرغمى أن يغري... فيا قاضي القضاة دعاء صب 



  على الدنيا لغيبتك السالم... ويا شرف الفتاوى والدعاوى 
  بثوب احلزن فيك فال نالم... ويا ابن البارزي إذا برزنا 

  من األجفان إن خبل الغمام... سقى قرباً حللت به غمام 
  وهل يرجى لذي نقص متام... إىل من ترحل الطالب يوماً 
  ر إن عظم اخلصاموفصل األم... ومن للمشكالت وللفتاوى 

ال تنام... وكان خليفة يف كل فن    وعيناً للخليفة 
  ألهل العلم يغشاك الزحام... أال يا بابه ال زلت قصداً 

  يقل به على الدهر املالم... فإن حفيد شيخ العصر باق 
  إذ افدحت من النوب العظام... أجنم الدين مثلك من تسلى 
  نعم القيام قيامك بعده... ويف بقياك عن ماض عزاء 

  عدمي املثل خيلفه إمام... إذا وىل لبيتكم إمام 
  وليس لساكن الدنيا دوام... ويف خري األنام لكم عزاء 

  بكم فخري إذا افتخر األنام... أنا تلميذ بيتكم قدمياً 
  ويرضيين رضاكم والسالم... وإن كنتم خبري كنت فيه 

  حلمامونشر الذكر ما ناح ا... لكم مين الدعاء بكل أرض 
  .مث دخلت سنة تسع وثالثني وسبعمائة

فيها يف احملرم، تويف مبصر شيخنا قاضي القضاة فخر الدين عثمان بن زين الدين علي بن عثمان، املعروف بابن 
خطيب جربين، قاضي حلب، وابنه كمال الدين حممد، وذلك أن الشناعات كثرت عليه، فطلبه السلطان على 

قد طار لبه، وخرج وقد انقطع قلبه، ومترض مبصر مدة، وأراحه اهللا باملوت من تلك الربيد إليه، فحضر عنده، و
  الشدة،

  وحسب املنايا أن يكّن أمانياً
ولقد كان رمحه اهللا فاضالً يف الفقه واألصول، والنحو والتصريف، والقراءات، مشاركاً يف املنطق والبيان، 

ه على ذكاء مفرط، وله شرح خمتصر ابن احلاجب يف وغريمها، وله الشرح الشامل الصغري، ويدل حله إيا
األصول، وشرح البديع البن الساعايت يف األصول أيضاً، وفرائض نظم، وفرائض نثر، وجمموع صغري يف اللغة، 

  :قلت.وغري ذلك، كان رمحه اهللا سريع الغضب، سريع الرضا، كثري الذكر هللا تعاىل
  وإحسانهمراحم اهللا ... من هو فخر الدين عثمان يف 

  عن أنس أهليه وأوطانه... مات غريباً خائفاً نازحاً 
ا يرجتى    له به رمحة دّيانه... وبعض هذي فيه م

  شانك ما يغنيك عن شانه... فقل لشانيه ترفق ففي 
االلتفات إىل األسباب شرك يف : ورأيت مكتوباً خبطه هذه الكلمات، وكنت مسعتها من لفظه قبل ذلك، وهي

راض عن األسباب بالكلية قدح يف الشرع، وحمو األسباب أن تكون أسباباً نقص يف العقل، فمن التوحيد، واإلع



جعل السبب موجباً فقد أخطأ، ومن حماه ومل جيعل له أثراً فقد أخطأ، ومن جعل السبب سبباً واملسبب هو 
  .ة اثنتني وستني وستمائةومولده رمحه اهللا مبصر يف العشر األواخر من شهر ربيع األول، سن. الفاعل فقد أصاب

وفيها يف العشر األوسط من ربيع اآلخر، تويف السيد الشريف بدر الدين حممد بن زهرة احلسيين، نقيب 
األشراف، وكيل بيت املال حبلب، ومن االتفاق أنه مات يوم ورود اخلرب بعزل ملك األمراء عالء الدين الطنبغا 

  :قلت. طنعن نيابة حلب، وكان بينهما شحناء يف البا
  يرجو شفا أضغانه... قد كان كل منهما 

  مشتغالً بشانه... فصاركل واحد 
وجده الشريف أبو إبراهيم، . كان السيد، رمحه اهللا، حسن الشكل، وافر النعمة، معظماً عند الناس، شهماً ذكياً

  :هو ممدوح أيب العالء املعري، كتب إىل أيب العالء القصيدة اليت أوهلا
  بعد ستني حجة ومثان... صال الغواين غري مستحسن و

  :ومنها
  مجعته معرة النعمان... كل علم مفرق يف الربايا 

  :فأجابه أبو العالء بالقصيدة اليت أوهلا
  فنيت والظالم ليس يفاين... علالين فإن بيض األماين 

  :أو منها
  شعر ملا وصفت بالقرآن... يا أبا إبراهيم قصر عنك ال 

ل من مجادى األوىل، قدم األمري سيف الدين طرغاي إىل حلب نائباً هبا، وسر الناس بقدومه، وفيها يف العشر األو
وأظهروا الزينة، وصحبته القاضي شهاب الدين أمحد بن القطب، كاتب السر، مكان تاج الدين ابن الزين 

رنك املتصل خوجنا، خضر، املتوجه إىل مصر صحبة األمري عالء الدين الطنبغا، وكان رنك املنفصل جوكانني، و
  :فقال بعض الناس يف ذلك

  وبعكس وببدع... كم أتى الدهر بطرد 
  وأتانا رنك بلع... راح عنا رنك ضرب 

ة قاضي القضاة جالل الدين حممد بن  وفيها يف السابع والعشرين من مجادى األوىل، ورد اخلرب إىل حلب بوفا
تقنة،  عبد الرمحن القزويين، قاضي دمشق، هبا كان رمحه اهللا إمام يف علم املعاين والبيان له فيه مصنفات جامعة م

وله يد يف األصولني، وحيل احلاوي، وكان كبري القدر، واسع الصدر، ويل أوالً خطابة دمشق، مث قضاءها، مث 
  .قضاء مصر، مث قضاء دمشق حىت مات هبا، ساحمه اهللا تعاىل

لعهد بسريته يغين عن اإلطالة، وبىن على النيل دارا قيل مبا وبلغين أن بينه وبني اإلمام الرافعي قرابة، وقرب ا
  .يزيد على ألف الف درهم، فأخذت منه، مث أخرج إىل دمشق قاضياً كما تقدم

وفيها يف مجادى اآلخرة، ورد اخلرب إىل حلب بوفاة الشيخ بدر الدين أيب اليسر حممد ابن القاضي عز الدين حممد 
نفعنا اهللا به، عاملاً فاضالً متقلالً من الدنيا، زاهداً، جاءته اخللعة والتقليد بقضاء ابن الصائغ الدمشقي هبا، كان 

ظن الناس به، وفطن أهل القلم وأهل  دمشق، امتنع أمت امتناع، واستعفى بصدق إىل أن أعفي، فمن يومئذ حسن 



  :قلت. السيف جلاللة قدره
  وملن يتركه أعلى شرف... ما قضاء الشام إال شرف 

  فعلك املشكور أفعال السلف... ا اليسر لقد أذكرنا يا أب
وفيه ورد اخلرب أن األمري عالء الدين الطنبغا وصل من مصر إىل غزة نائباً هبا، سبحان من يرفع ويضع اإلله 

  .اخلالق واآلمر
فإن جرت بينه وبني نائب الشام األمري سيف الدين تنكز شحناء، اقتضت نقلته من حلب، وتوليته بعدها غزة، 

  .نائب الشام متمكن عند السلطان رفيع املنزلة
وفيها يف أوائل رجب، تويف مبعرة النعمان ابن شيخنا العابد إبراهيم بن عيسى بن عبد السالم، كان من عباد 

األمة، ويعرف الشاطبية والقراءات، وله يد طوىل يف التفسري، وزهادته مشهورة، كان أوالً حيترف بالنساجة، مث 
قبل على العبادة والصيام والقيام، ونسخ كتب الرقائق وغريها، فأكثر ووقف كتبه على زوايا وأماكن، تركها وأ

وهو من أصحاب الشيخ القدوة مهنا الفوعي، نفعنا اهللا بربكتهما، وكان داعياً إىل السنة بتلك البالد، وتويف 
  :قلت. اعياً إىل التشيع بتلك البالدبعده بأيام، الشرف حسني بن داود بن يعقوب الفوعي، بالفوعة، وكان د

  وحدد ظفره وأطال نابه... وقام لنصر مذهبه عظيماً 
  وخلص منه أعراض الصحابه... تبارك من أراح الدين منه 

وفيه ورد اخلرب بوفاة الشيخ شهاب الدين أمحد بن عبد اهللا، املعروف بابن املهاجر احلنفي حبماة، نائباً عن قاضيها 
اهللا بن العدمي، حسبما تقدم ذكره، كان فاضالً يف النحو والعروض، وله نظم حسن، وهلج يف  مجال الدين عبد

  .آخر وقته مبدائح الرسول صلى اهللا عليه وسلم
وفيه ورد اخلرب إىل حلب أن الشيخ تقي الدين علي بن السبكي توىل قضاء القضاة الشافعية بدمشق احملروسة، 

ابن القاضي جالل الدين نفسه بذلك، وجزم به، وقبل اهلناء، فقال فيه  بعد أن حدث خلطيب بدر الدين حممد
  :بعض أهل دمشق

  فعيشه من بعدها ما يطيب... قد سبك السبكي قلب اخلطيب 
وفيه طلب القاضي مجال الدين سليمان بن ريان على الربيد، من حلب إىل دمشق، ملباشرة نظر اجليوش بالشام 

، كما سيأيت، فعزل بالتاج إسحاق، مث حضر إىل حلب وأقام بداره باملقام واستمر بدمشق إىل أن نكب تنكز
  .وفيها يف شعبان، قدم األمري الفاضل صالح الدين يوسف الدواتدار، شاداً باململكة احللبية

وفيها يف رمضان، ورد اخلرب أن األمري سيف الدين أبا بكر البانريي، باشر النيابة بقلعة الرحبة، وهو الذي كان 
  :توىل جتديد عمارة جعرب كما تقدم، فقال فيه بعض الناس

  ما خيب السلطان مسعاكا... يا باذالً يف جعرب جهده 
ا    قاسيت قد أفرحنا ذاكا... عوضك الرحبة عن ضيق م

  ولوال ضجيعاك لزرناكا... فضاجع البق وناموسها 

وكان قد حضر إليها من شعبان، ومعه وفيه شرع نائب الشام تنكز يف الرجوع من متصيده باململكة احللبية، 
صاحب محاة امللك األفضل، وحرمي وحظايا وحشم ومحام، وحلق الفالحني والرعية بذلك كلفة وضرر كبري، 



واجتمع نائب الشام وصاحب محاة على إعادة بذر الدين حممد بن علي، املعروف بابن احلمص، رامي البندق 
كان قد أسقط على عادهتم، وأسقطوا من كان أسقطه، واجتمعت أنا  املشهور إىل منزلته من الرماية، بعد أن

بابن احلمص املذكور حبلب، مسألته أن يريين شيئاً من حذقة يف البندق، فرمى إىل حائط، فكتب عليه بالبندق ما 
يف سرعة  صورته، حممد بن علي، خبط جيد، مث أمر غالمه، فصار الغالم يرمي بندقاً إىل اجلو، وهو يتلقاه، فيصيبه

  .على التوايل، فجاء من ذلك بالعجب العجيب
وفيه نادى مناد يف جامع حلب وأسواقها، وقدامه شاد الوقف، بدر الدين بتليك األسندمري، من أمراء 

معاشر الفقهاء واملدرسني واملؤذنني، وأرباب وظائف الدين، قد برز املرسوم العايل إن " العشرات، مبا صورته 
م عن وظيفته، وغمز عليه، يستأهل ما جيرى عليه، فانكسرت لذلك قلوب اخلاص والعام، كل من انقطع منك

وعظم به تأمل األنام، وطهر مشد الوقف املذكور عن بغض وعناد، ألهل العلم والذين، فوقع منه يوم عيد الفطر 
أفتينا بتجديد إسالمه، كلمة قبيحة، أقامت عليه الناس أمجعني، وعقد له بدار العدل يوم العيد جملس مشهود، و

ونودي عليه يف املأل جزاء وفاقاً، وقطعنا أن حلوم العلماء مسمومة اتفاقاً، ولوال . وعزله، وضربه، وهو ممدود
شفاعة الشافعي فيه، لدخل نار مالك مبا خرج من فيه، ولو كان براً ملا خاض هذا البحر، وجلمع قلبه ومذحبه 

" اق مرارة القهر والقسر، فإن نداءه الذي انكسر به القلب انقلب به الكسر بني الفطر والنحر، وباجلملة فقد ذ
.  

وفيها يف تاسع شوال، وصل إىل حلب قاضي القضاة زين الدين عمر بن شرف الدين حممد بن البلقيائي املصري 
نته، بعد شغور الشافعي، وباشر احلكم من يومه، وخرج النائب واألكابر لتلقيه، وسر به الناس ملا مسعوا من ديا

  .املنصب حنو عشرة أشهر من حاكم شافعي
وفيها حج األمري سيف الدين بشتك الناصري من مصر، وأنفق يف احلج أمواالً عظيمة، وكان صحبته على ما 

بلغنا، ستمائة راوية، تكلم الناس يف القبض عليه عند عوده مبدينة الكرك، فما أمكن ذلك، ودخل مصر وصعد 
  .السلطان باحلسىنالقلعة، فتلقاه 

  .مث دخلت سنة أربعني وسبعمائة
فيها يف احملرم، ورد اخلرب بوفاة الشيخ علم الدين أيب حممد القاسم بن حممد بن يوسف الربزايل، احملدث 

الدمشقي، خبليص، مريداً للحج، رمحه اهللا تعاىل، كان حسن األخالق، كثري املوافاة للناس، حمبوباً إليهم، وله 
يف حال قراءة احلديث، فصيحاً، . احلديث والتاريخ، والشروط، وكان حسن األداء، كثري البكاءتصانيف يف 
  .رمحه اهللا تعاىل

وفيها يف احملرم، بلغنا شنق ابن املؤيد شرف الدين أيب بكر الواعظ احملتسب، نائب الوكالة بالالذقية، خافوا 
يه بينة بألفاظ تقتضي احنالل العقيدة، فحملوا  بطرابلس من طول لسانه، واتصاله بأعيان املصريني، وقامت عل

عبد العزيز املالكي قاضي القدموس على احلكم بقتله، وشارك يف واقعته القاضي جالل الدين عبد احلق املالكي، 
  .قاضي الالذقية، فتعب القاضيان جبريرته وقاسيا شدائد

ف الدين، القبطي األصل، وأنه وأخاه رزق وفيها يف صفر، وردت البشارة بقبض امللك الناصر على النشو شر
اهللا حتت العقوبة، مث قتل أخوه نفسه، وأوقدت هلالكهما الشموع بالقاهرة، كان النشو قد قهر أهل القاهرة، 
وبالغ يف الطرح واملصادرة، فعظمت به املصيبة، وقتل خلقاً حتت العقوبة، فأتى الناس يف هالكه بيوت املسألة 



ألوتاد نظم الدعوات على أسباهبا، وطلبوا لبحر ظلمه املديد من اهللا خبناً وبتراً، فدارت من أبواهبا، وبنت ا
  :قلت. الدوائر عليه هبذه الفاصلة الكربى

  قد آن لألقدار أن تصرفه... النشو ال عدل وال معرفه 
  حيق للسلطان أن يتلفه... من أتلف الناس وأمواهلم 

وفيه عزل قاضي . إىل حلب، منفياً من مصر بال إقطاع -ؤ القندشي لؤل -وفيه قدم األمري املكاس الغشوم 
القضاة حبلب زين الدين عمر البلفيائي عنها، لوحشة جرت بينه وبني طرغاي نائب حلب، فكاتب فيه فعزل، 

  :قلت. وهو فقيه كبري مقتصد يف املأكل وامللبس
  وله عرض عريض ما اهتم... كان واهللا عفيفاً نزهاً 

  ومداراة اهلوى أمر مهم... ي مداراة الورى وهو ال يدر
وفيها يف ربيع األول، غزل األمري صالح الدين يوسف بن األسعد الدواتدار، عن الشد على املال، والوقف 

حبلب، ونقل إىل طرابلس، فضاق طرغاي من جربته، فعمل عليه، وكان قد عزم على حترير األوقاف حبلب، فما 
  :قدر قلت

  وقد عزم املشد على الرواح... مقاالً  لقد قالت لنا حلب
  فكيف أكون قابلة الصالح... إذا عم الفساد مجيع وقفي 

وفيها يف مجادى اآلخرة ويل القاضي برهان الدين إبراهيم بن خليل بن إبراهيم الرسعين قضاء الشافعية حبلب، 
لى القضاء حبلب، وكان القضاة قبله بذل لطرغاي نائبها ماالً، فكاتب يف واليته، وهو أول من بذل يف زماننا ع

  :خيطبون ويعطون من بيت املال، حىت بلوا، ولذلك مل يصادف راحة يف واليته، ويعجبين قول القائل
ا السبب... فالن ال حتزن إذا    نكبت واعرف م
  بفضة إال ذهب... فما توىل حاكم 

ألفاظ منكرة، واشترى قبل وفاته داراً وفيها تويف طقتمر اخلازن نائب قلعة حلب، كانت تصدر منه يف الدين 
  :قلت. عند مدرسة الشاذخبت، وعمل فيها تصاوير، وكثر الطعن عليه بسببها

  إال لنحس املشتري... ما حل فيها زحل 
  من شؤم تلك الصور... فانعدمت صورته 
  .وخلف ماالً طائالً

يف قوص، وقد أخرج إىل الصعيد سنة مثان وفيها يف شعبان، تويف اخلليفة أبو الربيع سليمان املستكفي باهللا، 
مثلي يعيش باملوت، ويبلغ املىن بالفوت، إىل كم هلم : وثالثني، وخالفته تسع وثالثون سنة؛ وهللا قويل على لسانه

  :العيشة الرطبة، ويل جمرد اخلطبة، فلهم امللك الصريح، ولسليمان الريح
  كلف امللك وأمراً صعباً... أمحد اهللا الذي جنبين 

  فتيممت صعيداً طيباً... مل أجد للملك ماء صافياً 
وفيها كان احلريق بدمشق، . وفيها بعد موت املستكفي، بويع باخلالفة أبو إسحاق إبراهيم ابن أخي املستكفي

وذهبت فيه أموال ونفوس، واحترقت املنارة الشرقية، والدهشة، وقيسارية القواسني، وتكرر، وأفرت طائفة من 



ق بفعله، فصلب تنكز منهم أحد عشر رجالً، مث وسطوا بعد أن أخذ منهم ألف ألف درهم، النصارى بدمش
وأسلم ناس منهم، وبيعت بنت امللني مبال كثري، فاشتراها تنكز، وعملت املقامة الدمشقية يف هذا املعىن، ومسيتها 

  :وختمتها بقويل. صفو الرحيق، يف وصف احلريق
  وأمست عروساً يف مجال جمدد ...وعادت دمشق فوق ما كان حسنها 
  فما أنا إال للنيب حممد... وقالت ألهل الكفر موتوا بغيظكم 

  فما قصبات السبق إال ملعبد... وال تذكروا عندي معابد دينكم 
وفيها يف ذي احلجة، باشر القاضي ناصر الدين حممد ابن الصاحب شرف الدين يعقوب، كتابة السر حبلب، 

  .وسررنا به
  .ى تنكز نائب للشام، وأهلك مبصروفيه قبض عل

ا أشبه  رسم السلطان لطشتمر محص أخضر، وكان نائباً بصفد، أن يأتيه من حيث ال حيتسب، ويقبض عليه، م
متكنه عند السلطان امللك الناصر إال جبعفر عند الرشيد، والرشيد أضمر إهالك جعفر ست سنني حىت قتله، 

 وهو خيوله ويعظمه وينعم عليه، ويف قلبه له ما فيه، حىت قبض وامللك الناصر أضمر إهالك تنكز عشر سنني
عماد الدين إمساعيل بن مزروع الغوعي، : عليه، وكان تنكز عظيم السطوة، شديد الغضب، قتل خلقاً منهم

وله . نائب فحليس بدمشق، وعلي بن مقلد حاجب العرب، واألمري محزة رماه بالبندق، مث أهلكه سراً، وغريهم
القدس وغريمها آثار حسنة، وأوقاف، وقتل أكثر الكالب بدمشق، مث حبس الباقي، وحال بني إناثها بدمشق و

وذكورها، وملا استوحش من السلطان، عزم على نكثه من جهة التتر، وأخذ السلطان من أمواله ما يفرق 
أخرجها من املاء، احلصر، زعم بعضهم أنه يقارب مال قارون، وكان قبل ذلك قد تربم من نقيق الضفادع، ف

  :فقال بعض الناس فيه
  وذلك قد يدل على الذهاب... تنكر تنكز بدمشق تيهاً 

  مبيتته فقلت وللكالب... وقالوا للضفادع ألف بشرى 
وتوىل دمشق بعده الطنبغا، احلاجب الصاحلي، كان تنكز قد سعى عليه حىت نقل من نيابة حلب إىل نيابة غزة، 

  .فأورثه اهللا أرضه ودياره

وفيها بعد حادثة تنكز، عوقب أمني امللك، عبد اهللا الصاحب بدمشق، واستصفي ماله، ومات حتت العقوبة، 
قبطي األصل، وكان فيه خري وشر، ووزر مبصر ثالث مرات، وفيه يقول صاحبنا الشيخ مجال الدين ابن نباتة 

  :املصري
  قصيت يف القدس بتنفيسه... هللا كم حال امرئ مقتر 

  قد أخذ األجر على كيسه... ولكنه  كم درهم وىل
  :وقال فيه أيضاً

  كفت بلسان احلال عن السن احلمد... روت عنك أخبار املعايل حماسن 
  وخلقك عن سهل ورأيك عن سعد... فوجهك عن بشر وكفك عن عطا 

  .مث دخلت سنة إحدى وأربعني وسبعمائة



  .، وكانا ظاملنيمن أصحاب تنكز -طغية وجنغية  -فيها يف احملرم، وسط بدمشق 
  .وفيها غزل طرغاي عن حلب، وكان على طمعه يصلي ويتلو كثرياً

  .وفيها تويف الشيخ حممد بن أمحد بن متام، زاهد الوقت بدمشق
  .وتويف امللك الوك ابن امللك الناصر وكان عظيم الشكل

لزندقة ما مل يسمع من غريه، وفيها ضربت رقبة عثمان الزنديق بدمشق على اإلحلاد، والباجر بقية، مسع منه من ا
  .لعنه اهللا

وتويف األمري صالح الدين يوسف ابن امللك األوحد، وكان من أكابر أمراء دمشق، ومن بقايا أجواد بين 
شريكوه، وكان تنكز على مشمة بدمشق ينزل إىل صيافته كل سنة، فينفق على ضيافة تنكز حنو ستني ألف 

  .درهم
اصر حممد ابن امللك املنصور قالوون الصاحلي، رمحه اهللا تعاىل، وله ستون سنة، وفيها تويف السلطان امللك الن

بعد أن خطب له ببغداد والعراق وديار بكر واملوصل والروم، وضرب الدينار والدرهم هناك بامسه، كما 
يضرب له بالشام ومصر، وحج مرات، وحصل لقلوب الناس بوفاته أمل عظيم، فإنه أبطل مكوساً، وكان 

تحيي أن خييب قاصديه، وأيامه أيام أمن وسكينة، وبىن جوامع وغريها، لوال تسليط لؤلؤ والنشر على الناس يس
يف آخر وقته، وعهد لولده السلطان امللك املنصور أيب بكر، فجلس على الكرسي قبل موت والده، وضربت له 

  :ويل من هتنئة وتعزية يف ذلك. البشائر يف البالد
  رق فاستدرك حزناً هبنا... أحسنا  ما أساء الدهر حىت

ا... بينما البأساء عمت من هنا    وإذا النعماء عمت من هن
ا... فبحق أن يسمى حمزناً    وبصدق حني يدعى حمسن

  فلقد آنسنا مشس السنا... فلئن أوحشنا بدر السما 
  ظاهر اإلعراب مرفوع البنا... علماً أبدله من علم 

  من كل ضرب من دنا ووقى... فجزى اهللا خبري من نأى 
أجل واهللا، لقد أساء الدهر وأحسن، وأهزل وأمسن، وأحزن وسر، وعق وبر، إذ أصبح امللك وباغه بفقد 

الناصر قاصراً قد ضعفت أركانه، ومات سلطانه، فماله من قوة وال ناصر، فأمسى حبمد اهللا وقد مأل القصور 
  .لقتل، إنه كان منصوراًباملنصور سروراً، وأطاعه الدهر وأهله، فال يسرف يف ا

وفيها ورد إىل حلب زائراً صاحبنا التاج اليماين عبد الباقي بن عبد اجمليد بن عبد اهللا النحوي اللغوي، الكاتب 
ا لو قال له: العروضي، الشاعر املنشئ، وجرت معه حبوث، منها مسألة نفسية، وهي عندي اثنا عشر درمهاً : م

يلزمه سبعة دراهم، إذ : املسألة على اجلماعة، فيسر اهللا يل حلها فقلتوسدساً، كم يلزمه؟ فاستبهمت هذه 
املعىن اثنا عشر دراهم وأسداساً، فيكون النصف دراهم؛ وهي ستة دراهم، والنصف أسداساً وهي ستة أسداس 

  .بدرهم، فهذه سبعة
  .ولو قال اثنا عشر درمها وربعاً لزمه سبعة ونصف

  :ومما أنشدين لنفسه قوله. لزمه مثانية، أو ونصفا فتسعة، وهكذاولو قال اثنا عشر درمها وثلثاً، 
  وحاول أن يذم لك الزمان... جتنب أن تذم بك الليايل 



  أصبت العز أم حصل اهلوان... وال حتفل إذا كملت ذاتاً 
  بسالمها ورموزهن سالم... خبلت لواحظ من أتانا مقبالً 
  نه منامختشى العذار فإ... فعذرت نرجس مقلتيه ألهنا 

  .وفيها نقل طشتمر محص أخضر، من نيابة صفد إىل نيابة حلب
  .وفيها يف ذي احلجة، وصل إىل حلب الفيل والزرافة، جهزمها امللك الناصر قبل وفاته لصاحب ماردين

وفيها فتح عالء الدين أيدغدي الزراق، ومعه بعض عسكر حلب، قلعة خندروس، من الروم كانت عاصية وهبا 
  .يقطعون الطرقاتأرمن وتتر 

وفيها صلي حبلب صالة الغائب على الشيخ عز الدين عبد املؤمن بن قطب الدين عبد الرمحن ابن العجمي 
  .احلليب، تويف مبصر، وكان عنده تزهد وكتب املنسوب

  .بوفيها تويف بإياس نائبها األمري عالء الدين مغلطاي الغزي، تقدمت له نكاية يف األرمن، ونقل إىل تربته حبل
  .مث دخلت سنة اثنتني وأربعني وسبعمائة

يف احملرم منها، بايع السلطان امللك املنصور أبو بكر، امللك الناصر اخلليفة احلاكم بأمر اهللا أبا العباس أمحد ابن 
 املستكفي باهللا أيب الربيع سليمان، كان قد عهد إليه والده باخلالفة، فلم يبايع يف حياة امللك الناصر، فلما ويل

وفيها يف صفر، تويف شيخ اإلسالم، . املنصور، بايعه، وجلس معه على كرسي امللك، وبايعه القضاة وغريهم
احلافظ مجال الدين يوسف ابن الزكي عبد الرمحن بن املزي الدمشقي هبا، منقطع القرين يف معرفة أمساء الرجال، 

  .قي الدين السبكيمشاركاً يف علوم، وتوىل مشيخة دار احلديث بعده قاضي القضاة ت
. وفيها يف صفر خلع السلطان امللك املنصور أبو بكر ابن امللك، واحتج عليه قوصون الناصري، ويل نعمة أبيه

حبجج، ونسب إليه أموراً وأخرجه إىل قوص، إىل الدار اليت أخرج امللك الناصر، والده اخلليفة املستكفي إليها، 
ام يف امللك أخاه امللك األشرف كجك، وهو ابن مثان سنني جزاًء وفاقاً، مث أمر قوصون وايل قوص ف قتله هبا، وأق

  :فقلت يف ذلك
  خلف وبينهم الشيطان قد نزغا... سلطاننا اليوم طفل واألكابر يف 
  أن يبلغ السؤل والسلطان ما بلغا... وكيف يطمع من مسته مظلمة 

الناصري عسكراً حلصار السلطان أمحد ابن وفيها يف مجادى اآلخرة، جهز قوصون مع األمري قطلبغا الفخري 
امللك الناصر بالكرك، وسار الطنبغا نائب دمشق، واحلاج أرقطاي نائب طرابلس، بإشارة قوصون، إىل قتال 

طشتمر حبلب، لكون طشتمر أنكر على قوصون ما اعتمده يف حق أخيه املنصور أيب بكر، وهنب الطنبغا حبلب 
وم، واجتمع بصاحب الروم أرتنا، مث إن الفخري عاد عن الكرك إىل دمشق مال طشتمر، وهرب طشتمر إىل الر

بعد حماصرة أمحد هبا أياماً، وبعد أن استمال الناصر، أمحد الفخري، فبايعه، وملا وصل الفخري إىل دمشق، بايع 
ن معه هذا كله والطنبغا وم. للناصر من بقي من عسكر دمشق املتأخرين عن املضي إىل حلب، صحبة الطنبغا

  .باململكة احللبية
مث سار الفخري إىل ثنية العقاب، وأخذ من خمزن األيتام بدمشق أربعمائة ألف درهم، وكان الطنبغا قد استدان 

منه مائيت ألف درهم، وهو الذي فتح هذا الباب، وملا بلغ الطنبغا ما جرى بدمشق، رجع على عقبه، فلما قرب 



وطلب الكف عن القتال يف رجب، فقويت نفس الطبنغا وأىب ذلك، من دمشق، أرسل الفخري إليه القضاة، 
وطال األمر على العسكر، فلما تقاربوا بعضهم من بعض، حلقت ميسرة الطنبغا بالفخري، مث امليمنة، وبقي 

الطنبغا واحلاج أرقطاي واملرقيب وابن األيب بكري يف قليل من العسكر، فهرب الطنبغا وهؤالء إىل جهة مصر، 
  .لفخري وأعلم الناصر بالكركفجهز ا

وخطب للناصر أمحد بدمشق وغزة والقدس، فلما وصل الطنبغا مصر، وهو قوي النفس بقوصون، قدر اهللا 
سبحانه تغري أمر قوصون، وكان قد غلب على األمر لصغر األشرف، فاتفق أيدغمش الناصري أمري أخور، 

اره، واختطف احلرافيش وغريهم من دياره، وخزائنه ويلبغا الناصري وغريمها، وقبضوا على قوصون، وهنبت دي
من الذهب والفضة واجلواهر والزركش، واحلشر والسروج واآلالت ما ال حيصى، ألن قوصون كان قد انتقى 

عيون ذخائر بيت املال، واستغىن من دار قوصون خلق كثري، وقتل على ذلك خلق، وأرسلوا قوصون إىل 
  .اإلسكندرية، وأهلك هبا

ه  وقبضوا ا جرى، رجع من الروم إىل دمشق، فتلقا ا بلغ طشتمر بالروم م على الطنبغا وحبسوه مبصر، ومل
  .الفخري والقضاة، مث رحل الفخري وطشتمر إىل مصر مبن معهما

وفيها يف شهر رمضان، سافر امللك الناصر أمحد من الكرك، فوصل مصر، وعمل أعزية لوالده وأخيه، وأمر 
  .املنصور بتسمري وايل قوص لقتله

وخلع األشرف كجك الصغري، وجلس الناصر على الكرسي، هو واخلليفة، وعقد بيعته قاضي القضاة تقي 
  .الدين السبكي، مث أعدم الطنبغا واملرقيب

وفيها كسر حسن بن ممرتاش بن جوبان من التتر، طغاي بن سوتاي يف الشرق، وتبعه إىل بلد قلعة الروم، 
  .فاستشعر الناس لذلك

عزل امللك األفضل حممد ابن السلطان امللك املؤيد، صاحب محاة واملعرة وبارين وبالدهن، ونقل إىل  وفيها
تغريت سرية األفضل وما كان فيه من التزهد قبل عزله، وحبس التاج ابن العز طاهر . دمشق من مجلة أمرائها

حىت مات، وقطع أشجار بستانه، وظهر يف الليل من بع ض أعقاب أشجار البستان اليت بن قرناص بني حائطني 
  .ملعت نور، فما أفلح بعد ذلك

  .وتوىل نيابة محاة بعده، مملوك أبيه سيف الدين طقزمتر
وفيها عزل عن قضاء احلنفية حبماة، القاضي مجال الدين عبد اهللا بن القاضي جنم الدين بن العدمي، وتوىل مكانه 

  .القاضي تقي الدين حممود بن احلكم
  .جار الدواتدار، وكان مسرفاً على نفسهوفيها أهلك طا

وفيها تويف األفضل صاحب محاة بدمشق، معزوالً، ونقل إىل تربته حبماة، فخرج نائبها للقاء تابوته، وحزن عليه 
  .وحلف أنه ما توىل محاة إال رجاء أن يردها إىل األفضل، مكافأة إلحسان أبيه

ن إبراهيم الرسعين، قاضي الشافعية حبلب، وكان متعففاً، وفيها يف مجادى األوىل، تويف القاضي برهان الدي
  .ويعرف فرائض، رمحه اهللا تعاىل

وفيها يف مجادى األوىل أيضاً، عوقب لؤلؤ القندشى، بدار العدل حبلب حىت مات، واستصفى ماله، ومشت به 



  :قلت. الناس
  بقدر طلوعك اتفق النزول... يا لؤلؤ قد ظلمت الناس لكن 

  صغرت سحقت منه كل لولو... تاج فلما كربت فكنت يف 
وفيها تويف األمري بدر الدين حممد بن احلاج أيب بكر، أحد األمراء حبلب، كان من رجال الدنيا، وله مارستان 

  .بطرابلس، وارتفع به الدهر واخنفض، ودفن بتربة جامع أنشأه حبلب بباب أنطاكية
ل الدين القزويين، خطيب دمشق، وتوىل السبكي اخلطابة، وفيها تويف اخلطيب بدر الدين حممد ابن القاضي جال

وجرى بينه وبني تاج الدين عبد الرحيم أخي اخلطيب املتويف وقائع، ويف آخر األمر تعصبت الدماشقة مع تاج 
  .الدين، فاستمر خطيباً

لب، قاضي وفيها يف شهر رمضان، وصل القاضي عالء الدين علي بن عثمان الزرعي، املعروف بالقرع، إىل ح
القضاة، واله الطاغية الفخري بالبذل، فاجتمع الناس ومحلوا املصحف وتضرروا من والية مثله، فرفعت يده عن 

  .احلكم، فسافر أياماً مث عاد بكتب، فما التفتوا إليها، فسافر إىل مصر، وحلب خالية عن قاضي شافعي
  .وفيها يف شوال عم الشام ومصر جراد عظيم، وكان أذاه قليالً

وفيها يف ذي احلجة، وصل أيدغمش الناصري إىل حلب نائباً هبا، يف حشمه عظيمة، وأحسن وعدل وخلع على 
  :قلت. كثري من الناس، وأقام حبلب إىل صفر، مث نقل إىل نيابة دمشق، وتأسف احللبيون النتقاله عنهم

  من لزم األوسط من فعله... يعرف من تقبله أرضنا 
  كال وال املسرف يف عدله...  ال تقبل املسرف يف جوره

ونقل طقزمتر من محاة إىل حلب، مكان أيدغمش، ودخلها يف عشري صفر، وتوىل نيابة محاة مكانه األمري العامل 
علم الدين اجلاويل، مث نقل اجلاويل إىل نيابة غزة، وويل نيابة محاة مكانه آل ملك، مث بعده الطنبغا املارداين، كل 

. رى يف هذه السنة من تقلبات امللوك والنواب، واضطراهبم، ما مل جير يف مئات السننيهذا يف مدة يسرية، وج
  :قلت

ا... عجائب عامنا عظمت وجلت    أعاماً كان أم مائتني عام
  قليل الدين يف مال اليتامى... تصول على امللوك صيال قاض 

نفية مبصر، الوافد إليها من قضاء وفيها يف ذي احلجة، وصل إىل حلب القاضي حسام الدين الغوري، قاضي احل
ويل بيتان . بغداد، منفياً من القاهرة، ملا اعتمده يف األحكام، وملعاضدته لقوصون، ولسوء سريته، فإنه قاضي تتر

  :يف ذم محام مها
  يشبه شخصاً غري مذكور... محامكم يف كل أوصافه 

  قليل ماء فاقد النور... شديد برد وسخ موحش 
  :س فجعل البيت األول كذافغريمها بعض النا

  يشبه وجه احلاكم الغوري... محامكم يف كل أوصافه 
  .ومتمه بالبيت الثاين على حاله

وفيها يف ذي احلجة، سافر السلطان الناصر أمحد إىل الكرك، وأخذ من ذخائر بيت املال مبصر ما ال حيصى، 
الشرح يف وصف جراءة الفخري  وصحب طشتمر والفخري مقيدين، فقتلهما بالكرك قتلة شنيعة، وبطول



حىت يف رمضان، ومصادرته للناس، حىت أنه جهز من صادر أهل حلب، فأراح اهللا . وإقدامه على الفواحش
  .العامل منه، وحصن الناصر الكرك، واختذها مقاماً له

  .مث دخلت سنة ثالث وأربعني وسبعمائة

د وهو بالكرك، وكاتبوا إىل مصر، فخلع الناصر فيها يف احملرم، انقلب عسكر الشام على امللك الناصر أمح
  .وأجلس أخوه السلطان امللك الصاحل إمساعيل على كرسي بقلعة اجلبل، واستناب آل ملك

وفيها يف ربيع اآلخر، حوصر السلطان أمحد بالكرك، واحتج عليه أخوه الصاحل مبا أخذه من أموال بيت املال، 
  .وحصل بنواحي الكرك غالء لذلك

 مجادى اآلخرة، تويف نائب دمشق أيدغمش، ودفن بالقبيبات، ويقال إن دمشق مل ميت هبا من قدمي وفيها يف
  .الزمان إىل اآلن نائب سواه، وتوالها مكانه طقزمتر نائب حلب

  .وفيها يف رجب، وصل األمري عالء الدين الطنبغا املارداين نائباً إىل حلب
عبد الباقي اليماين، األديب، وقد أناف على الستني، وتقدم ذكر  وفيها يف شهر رمضان، تويف الشيخ تاج الدين

  .وفوده إىل حلب، رمحه اهللا تعاىل، وزر باليمن، وتنقلت به األحوال، وله نظم ونثر كثري، وتصانيف
وفيها يف شوال، خرج األمري ركن الدين بيربس األمحدي من مصر، بعسكر حلصار الكرك، وكذلك من دمشق، 

  .ر هبا بالنفط واجملانيق، وبلغ اخلبز أوقية بدرهم، وغلت دمشق لذلك، حىت أكلوا خبز الشعريفحاصروا الناص
كتاب الطهارة : وفيها وصل عالء الدين القرع إىل حلب، قاضياً للشافعية، وأول درس القاه باملدرسة قال فيه

ا وصل القرع إليه، ولكنه باب لو كان باب امليات مل: باب امليات، فأبدل اهلاء بالتاء، فقلت أنا للحاضرين
ال واهللا، ولكنها يف : فقلت أنا" وجعلها كلمة باقية يف عنقه، مكان يف عقبه " قال اهللا تعاىل : مث قال. األلوف

  .فاشتهرت عين هاتان التنديدتان يف اآلفاق. عنق الذي واله
ا بن عيسى عن إمارة العر ب، ووليها مكانه األمري عيسى بن وفيها يف ربيع اآلخر، عزل األمري سليمان بن مهن

فضل بن عيسى، وذلك بعد القبض على فياض ين مهنا مبصر، وكان سليمان قد ظلم وصادر أهل سرمني، 
وربط بعض النساء يف اجلنازير، وهجم عبيده على املخدرات، فأغاثهم اهللا يف وسط الشدة، مث أعيد بعد مدة 

  .قريبة إىل اإلمارة
الطاعن يف السن، سيف الدين يلبصطي التركماين األصل، رأس امليمنة هبا، وكان قليل  وفيها تويف حبلب األمري
  .األذى، جمموع اخلاطر

ا حجي، كان جهزه الفخري إليها نائباً عنه يف أيام خروجه بدمشق، وهو الذي جىب  وفيها تويف حبلب طنبغ
  .مث ذلكأمواالً من أهل حلب، ومحلها إىل الفخري، وأخذ لنفسه بعضها وباء بإ

وفيها تويف حبلب، الشيخ كمال الدين املهمازي، كان له قبول عند امللك الناصر حممد، ووقف عليه محام 
  :قلت. السلطان حبلب، وسلم إليه تربة ابن قراسنقر هبا، وكان عنده تصون ومروءة

  فلقد أكثروا عليه التعازي... لوفاة الكمال يف العجم وهن 
  كان يف غنية عن املهمازي... قل هلم لو يكون فيكم جواد 

  .وفيها يف رجب، اعتقل القرع بقلعة حلب معزوالً، مث فك عنه الترسيم وسافر إىل جهة مصر



وفيها يف رجب، تويف بطرابلس نائبها، ملك متر احلجازي، ووليها مكانه طرغاي، وفيه توىل نيابة محاة يلبغا 
  .التجباوي

  .إبراهيم بن اخلشاب على قضاء الشافعية حبلب، فأحسن السريةوفيها يف شعبان، وصل القاضي بدر الدين 
وفيها تويف حبلب احلاج علي بن معتوق الدبيسري، وهو الذي عمر اجلامع بطرف بانقوسا، ودفن بتربته جبانب 

  .اجلامع
  .وفيها تويف هبادر التمرتاشي بالقاهرة، وكان بعد وفاة امللك الناصر، األمراء الغالبني على األمر

  .دخلت سنة أربع وأربعني وسبعمائة مث
فيها أغارت التركمان مرات على بالد سيس، فقتلوا وهنبوا وأسروا وشفوا الغليل، مبا فتكت األرمن ببالد 

  .قرمان
وفيها يف صفر، تويف األمري عالء الدين الطنبغا املارداين نائب حلب رد خارج باب املقام، وله مبصر جامع 

  .عاقالً ذا سكينة عظيم، وكان شاباً حسناً
وفيها مزقنا كتاب فصوص احلكم، باملدرسة العصرونية حبلب، غقيب الدرس، وغسلناه، وهو من تصانيف ابن 

  :عريب تنبيهاً على حترمي قنيته ومطالعته وقلت فيه
  بنفيسة يف نفسها... هذي فصوص مل تكن 
  فصواهبا يف عكسها... أنا قد قرأت نقوشها 
ري سيف الدين هبادر، املعروف حبالوة، أحد األمراء هبا، وله أثر عظيم يف القبض على وفيها تويف حبلب، األم

  :قلت. تنكز، وكان عنده ظلم، وتوعد أهل حلب بشر كبري، فأراحهم اهللا منه
  أملحه أن يدمنا... حالوة مر فما 

  ويف الثرى مكفنا... إىل البلى مسريا 

دين أمحد بن املرحل النحوي، احلراين األصل، املصري الدار، فيها يف صفر، بلغنا أنه تويف الشيخ شهاب ال
والوفاة، كان متضلعاً من العربية، وعنده تواضع وديانة، نقلت له مرة وهو حبلب، أن أبا العباس ثعلباً أجاز 

الضم يف املنادى صاف والشبيه به، الصاحلني لأللف والالم، فاستغرب ذلك وأنكره جداً، مث طالع كتبه فرآه 
  :فقلت. ما نقلت؛ فاستحىي من إنكار ذلك، مع دعواه كثرة االطالعك

  ال تنقل النقل تغلب... من بعد يومك هذا 
  ما كنت عندي كثعلب... لو أنك ابن خروف 

وفيها يف ربيع األول، وصل يلبغا التجباوي إىل حلب نائباً، وهو شاب حسن، كان امللك الناصر مييل إليه، 
ف درهم، ومرة مائة فرس مسومة، وغالب مال تنكز، وتوىل نيابة محاة مكانه سيف وأعطاه مرة أربعمائة أل

الدين طقزمتر األمحدي، وعنده عقل وعدل، وعند يلبغا عفاف عن مال الرعية، وسطوة وحسن أخالق يف 
  .اخللوة

القرع،  وفيه سافر قاضي القضاة حبلب، بدر الدين إبراهيم بن اخلشاب إىل مصر، ذاهباً بنفسه عن مساواة
  .وذلك حني بلغه تطلب القرع حبلب، والبن اخلشاب يد طوىل يف األحكام وفن القضاء، متوسط الفقه



  .وفيه تويف سليمان بن مهنا أمري العرب، وفرح أهل إقطاعه بوفاته
والقاضي شرف الدين أبو بكر بن حممد بن الشهاب حممود احلليب، كاتب السر وكيل بيت املال بدمشق، تويف 

  .دس الشريف، كتب السر بالقاهرة للملك الناصر حممد، أوالًبالق
لتمرد صاحبها كند اصطنيل الفرجني، وملنعه . وفيه وصل عسكران من محاة وطرابلس، للدخول إىل بالد سيس

احلمل، ومقدم عسكر طرابلس، األمري صالح الدين يوسف الدواتدار، أنشدين حبلب يف سفرته هذين البيتني 
  :ي، قيل إهنما ينفعان حلفظ البصرلإلمام الشافع

  مبا استعاذ به إذ خانه البصر... يا ناظري؛ بيعقوب أعيذ كما 
  بشري يوسف فاذهب أيها الضرر... قميص يوسف ألقاه على بصري 

  :فأنشدت بيتني يل، ينفعان إن شاء اهللا تعاىل، حلفظ النفس والدين واألهل واملال، ومها
  وروت الركب مباء طاهر. ..أمررت كفا سبحت فيها احلصى 

  ذرييت وباطين وظاهري... على معاشي ومعادي وعلى 
وفيها يف مجادى األوىل، عاد العسكر اجملهز إىل بلد سيس، وما ظفروا بطائل، وكانوا قد أشرفوا على أخذ أذنة، 

وثبط وفيها خلق عظيم وأموال عظيمة، وجفال من األرمن، فتربطل أقسنقر مقدم عسكر حلب من األرمن، 
 ، اجليش عن فتحها، واحتج بأن السلطان ما رسم بأخذها، وتويف أقسنقر املذكور بعد مدة يسرية حبلب مذموماً

  .وأىب اهللا أن يتوفاه ببالد سيس، مغازياً
وفيها نقلت جثة تنكز من ديار مصر إىل تربته بدمشق، وتلقاها الناس ليالً بالشمع واملصاحف والبكاء، ورقوا 

  .ق عقيب ذلك مطراً، فعدوا ذلك من بركة القدوم جبثتهله، ووقع بدمش
وفيها يف مجادى األوىل، تويف بدمشق، اإلمام العالمة مشس الدين حممد بن عبد اهلادي، كان حبراً زاخراً يف 

  .العلم
وفيه قتل الزنديق إبراهيم بن يوسف املقسايت بدمشق، لسبه الصحابة، وقذفه عائشة رضي اهللا عنهم، ووقوعه 

وفيها يف العشرين من شهر وجب، تويف جبربين الشيخ حممد ابن الشيخ نبهان، كان . حق جربيل عليه السالم يف
له القبول التام عند اخلاص والعام، وناهيك أن طشتمر محص أخضر، على قوة نفسه ومشعه، وقف على زاويته 

وته مكارم األخالق، وكاد الشام خيلو جبربين، وحصة من قرية حريثان، هلا مغل جيد، وباجلملة فكأمنا ماتت مب
  :قلت: من املشهورين على اإلطالق

  يكون لقليب باملقابلة اجلرب... وكنت إذا قابلت جربين زائراً 
  جنوم مساء خر من بينها البدر... كأن بين نبهان يوم وفاته 

ب وهو ال يعرفين، حضرت عند الشيخ عبس السرجاوي وأنا شا: زرته قبل وفاته، رمحه اهللا، فحكى يل قال
  :مرحباً بشعار نبهان وأنشد: فحني رآين دمعت عينه وقال

  أرى شبهاً منها عليك يلوح... وما أنت إال من سليمى ألنين 

وحكى يل مرة أخرى قال أحضرت بالفوعة غسل الشيخ إبراهيم ابن الشيخ ملا مات، وقرأنا عنده سورة البقرة 
رفعنا أيدينا للدعاء، فرفع الشيخ " ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا "  وهو يغسل، فلما وصلنا إىل قوله تعاىل



إبراهيم يديه معنا للدعاء وهو ميت على املغتسل، وحماسن الشيخ حممد، وتلقيه للناس، وتواضعه به ومكاشفاته، 
  .كثرية ومشهورة، رمحه اهللا ورمحنا به آمني

، وخربت حبلب وبالدها أماكن، وال سيما منبج، فإهنا أقلت وفيها يف منتصف شعبان، وقعت الزلزلة العظيمة
ساكنها، وأزالت حماسنها، وكذلك قلعة الرواندان، وعملت أنا يف ذلك رسالة، أوهلا نعوذ باهللا من شر ما يلج 

يف األرض وما خيرج منها، ونستعينه يف طيب اإلقامة هبا، وحسن الرحلة عنها، نعم نستعيذ باهللا ونستعني من سم 
  :هذه السنة، فهي أم أربعة وأربعني، وختمتها بقويل

  عندهم جتعل البيوت قبورا... منبج أهلها حكوا دود قز 
  شجر التوت جنة وحريرا... رب نعمهم فقد ألفوا من 

واهللا أعلم، وصارت الزالزل تعاود حلب وغريها سنة وبعض أخرى، ويف احلديث أن كثرة الزالزل من أشراط 
  .الساعة
وفيها بلغنا أن أرتنا صاحب الروم، سليمان خان، ملك التتر، قصده بالتتر . يف طرغاي نائب طرابلسوفيها تو

إىل الروم، فانكسر كسرة شنيعة، مث إن الشيخ حسن بن مترتاش بن جوبان قتل، وهذا من سعادة اإلسالم، فان 
  .تقدم املذكور كان فاسد النية، لكون امللك الناصر حممد قتل أباه وأخذ ماله كما

ا بن عيسى، فقطع وهنب   .وفيها قطع فياض بن مهن
وفيها يف شهر رمضان، وصل إىل حلب قاضي القضاة نور الدين حممد بن الصائغ، على قضاء الشافعية، وهو 

  .قاض عفيف حسن السرية عابد
، وهو عسر إىل وفيها يف شوال، حاصر يلبغا النائب حبلب، زين الدين قراخا بن دلغادر التركماين، جببل الدلدل

جانب جيحان، فاعتصم منه باجلبل، وقتل يف العسكر، وأسر وجرح، وما نالوا منه طائالً، فكرب قدره بذلك، 
  .واشتهر امسه، وعظم على الناس شره، وكانت هذه حركة رديئة من يلبغا

والً وفقهاً، وفيها تويف كمال الدين عمر بن شهاب الدين حممد بن العجمي احلليب، كان قد تفنن وعرف أص
وحبث على شرح الشافية الكافية يف النحو مرة، وبعض أخرى، ودفن ببستانه، رمحه اهللا، وما خرج من بين 

  .العجمي مثله
  .مث دخلت سنة مخس وأربعني وسبعمائة

فيها يف صفر، حوصرت الكرك، ونقبت، وأخذ امللك الناصر أمحد، ومحل إىل أخيه امللك الصاحل مبصر، فكان 
  .هد بهآخر الع

  .وفيها وصل إىل ابن دلغارد أمان من السلطان، وأفرج عن حرميه، وكن حبلب، واستقر يف األبلستني
وفيها يف ربيع اآلخر، بلغنا وفاة الشيخ أثري الدين، أيب حيان النحوي املغريب بالقاهرة، كان حبراً زاخراً يف النحو، 

ة، وحيتملونه حلقوق اشتغاهلم عليه، وكان يقول عن وهو فيه ظاهري، وكان يستهزئ بالفضالء من أهل القاهر
تفسري القرآن العظيم، وشرح : يعين بذلك تالميذه، وله مصنفات جليلة منها - بالتاء  -أنا أبو حيات : نفسه

التسهيل، وارتشاف الضرب من ألسنة العرب جملد كبري جامع، وخمتصرات يف النحو، وله نظم ليس على قدر 
  :قولهفضيلته، فمن أحسنه 

  وأمسر لدن أورثا جسمي الردى... وقابلين يف الدرس أبيض ناعم 



ا... فذا هز من عطفيه رحماً مثففاً    وذال سل من جفنيه عضباً مهند
وفيها يف مجادى األوىل، تويف حبلب، احلاج حممد بن سلمان احلليب املعزم، كان عنده ديانة وإيثار، وله مع 

  .املصروعني وقائع وعجائب
يف بطرابلس األمري الفاضل صالح الدين يوسف بن األسعد الدواتدار، أحد األمراء بطرابلس، وهو وفيه تو

واقف املدرسة الصالحية حبلب كما تقدم، وكان من أكمل األمراء، ذكياً فطناً معظماً لرسول اهللا صلى اهللا عليه 
شاد الدواوين حبلب، مث حاجباً هبا،  وسلم، حسن اخلط، وله نظم، كان كاتباً، مث صار دواتدار قبجق حبماة، مث

مث دواتدار امللك الناصر، مث نائباً باإلسكندرية، مث أمرياً حبلب، وشاد املال والوقف، مث أمرياً بطرابلس رمحه اهللا 
  .تعاىل

وفيها يف شعبان، بلغنا وفاة الشيخ جنم الدين القحفيزي بدمشق، فاضل يف العربية واألصلني، ظريف حسن 
يا سيدي وما تيس : فقال له بعض التالمذة. أيا خنليت سلمى إخل: ومن ذلك أنه أنشد مرة قول الشاعراألخالق، 

  .إن شئت أن تنظره فانظر يف اخلابية تره: املاء؟ فقال الشيخ

  .وفيها تويف بدمشق قاضي القضاة جالل الدين احلنفي األطروش
كر حلب، مسناً، وله مساع، وحكى يل أنه حر األصل وفيها تويف األمري عالء الدين أيدغدي الزراق، أتابك عس
  .من أوالد املسلمني، وهو فاتح قلعة خندروس كما تقدم

وتويف كندغدي، العمري نائب البرية مسناً، عزل عنها قبل موته بأيام، وعزموا على الكشف عليه، فستره اهللا 
  .حمبتة للعلماء والفقراء.بالوفاة، بربكة

  .نائب قلعة املسلمني، طال مقامه هبا وخلف ماالً كثرياً لبيت املال وسيف الدين بلبان جركس،
وفيها يف شهر رمضان، اتفق سيل عظيم بطرابلس، وهلك فيه خلق منهم ابنا القاضي تاج الدين حممد بن 
البارنباري، كاتب سرها، وكان أحد االبنني الغريقني ناظر اجليش هبا، واآلخر موقع الدست، ورق الناس 

  :ا، فقلت وفيه تضمني واهتدامألبيهم
  بابن يربحه فكيف ابنان... وارمحتاه له فإن مصابه 

  مبودعني وما له قلبان... ما أنصفته احلادثات رمينه 
وزاد هنر محاة وغرق دوراً كثرية، ولطم العاصي خرطلة شيزر فأخذها، وتلفت بساتني البلد لذلك، وحيتاج 

  .إعادهتا إىل كلفة كبرية
القعدة، تويف بدمشق القاضي مشس الدين حممد بن النقيب الشافعي، وتوىل تدريس الشامية مكانه،  وفيها يف ذي

تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي، مث توالها السبكي بنفسه، خوفاً عليها، كان ابن النقيب بقية الناس، ومن 
أصولياً متواضعاً مع الضعفاء، شديداً  أهل اإليثار، وأقام حرمة املنصب ملا كان قاضي حلب فقيهاً كبرياً حمدثاً

أهالً بقاضي : دخلت وأنا صيب أشتغل على الشيخ حمي الدين النووي، فقال يل: قال رمحه اهللا. على النواب
اجلس يا مدرس الشامية وهذا من مجلة كشف الشيخ حمي : القضاة، فنظرت فلم أجد عنده أحداً غريي، فقال

  .الدين
وحكى يل يوماً، وإن كنت قد وقفت عليه يف مواضع من . ب قبل توليته الشاميةوابن النقيب حكى هذا حبل



الكتب، أنه رفع إىل أيب يوسف، صاحب أيب حنيفة، رضي اهللا عنهما، مسلم قتل كافراً، فحكم عليه بالقود، 
  :فيها. فأتاه رجل برقعة ألقاها إليه

  جرت وما العادل كاجلائر... يا قاتل املسلم بالكافر 
  من علماء الناس أو شاعر... ببغداد وأعماهلا  يا من

  واصطربوا فاألجر للصابر... استرجعوا وابكوا على دينكم 
فطالب أبو يوسف أصحاب الدم . تدارك هذا األمر حبيلة لئال تكون فتنة: فبلغ الرشيد ذلك، فقال أليب يوسف

  .ببينة على صحة الذمة وثبوهتا، فلم يأتوا هبا، فأسقط القود
لنا يوماً يف بعض دروسه حبلب، أن مسألة ألقيت على املدرسني والفقهاء بدمشق، فما حلها إال عامل وحكى 

رجل صلى اخلمس خبمسة وضوءات، وبعد ذلك علم أنه ترك مسح الرأس يف أحد الوضوءات، : املدرسة، وهي
يتوضأ : ات اجلوابفتوضأ مخس وضوءات، وصلى اخلمس، مث تيقن أيضاً أنه ترك مسح الرأس يف أحد الوضوء

ويصلي العشاء، فيخرج عن العهدة بيقني، ألن الصالة املتروكة املسح أوالً، إن كانت العشاء، فقد صحت 
الصلوات األربع قبلها، وهذه العشاء املأمور بفعلها خامتة اخلمس، وإن كانت غري العشاء، فالعشاء األوىل 

غايته ترك مسح يف جتديد وضوء وهلذا جيب أن يشترط والصلوات اخلمس املعادة، والعشاء الثالثة صحيحة، 
التحقيق أن الوضوء ثانياً كان يغنيه عنه مسح الرأس وغسل : ثانياً قلت. عدم احلدث إىل أن يصلي اخلمس

إن : الرجلني، ألن الشرط أنه مل حيدث إىل أن يصلي اخلمس ثانياً، وكذلك كان ينبغي للمجيب أن يقول له
ن، فامسح رأسك واغسل رجليك وصل العشاء، إذ اجلديد عدم وجوب التتابع، وإن كنت مل حتدث إىل اآل

  .كنت حمدثاً اآلن، فال بد من الوضوء كما قال
وفيها استرجع السلطان امللك الصاحل ما باعه امللك املؤيد وابنه األفضل حبماه واملعرة وبالدمها، من أمالك بيت 

لك، قد طرح على الناس غصباً، وقد اشتريت به تقادم إىل امللك املال، وهو بأموال عظيمة، وكان غالب امل
  :الناصر، فقال بعض املعربني يف ذلك

  مث استردوه بال أمثان... طرحوا علينا امللك طرح مصادر 
  فيد اإلله على يد السلطان... وإذا يد السلطان طالت واعتدت 

  .وكأمنا كاشف هذا القائل، فإن مدة السلطان مل تطل بعد ذلك
  .مث دخلت سنة ست وأربعني وسبعمائة

والتتار خمتلفون مقتتلون من حني مات القان أبو سعيد، وبالد الشرق والعجم يف غالء وهنب، وجور، بسبب 
  .اخللف، من حني وفاته إىل هذه السنة

ع املفاصل وفيها يف ربيع اآلخر، تويف السلطان امللك الصاحل إمساعيل ابن امللك الناصر حممد بن قالوون، بوج
والقولنج، وكان فيه ديانة، ويقرأ القرآن، آخر يوم موته، جلس مكانه أخوه السلطان امللك الكامل شعبان، 

  .وأخرج آل ملك نائب أخيه إىل نيابة صفد، وقماري إىل نيابة طرابلس
طقزمتر إىل مصر  حلب إىل نيابة دمشق، مكان طقزمتر وسافر. وفيها يف ربيع اآلخر، نقل يلبغا الناصري من نيابة

بعد املبالغة يف امتناعه من النقلة من الدمشق، فما أجيب إىل ذلك، وتويف طقزمتر مبصر بعد مدة يسرية، وكان 



  .عنده ديانة
وأبطل اخلمور والفجور بعد اشتهارها، ورفع عن القرى . وفيه وصل األمري سيف الدين أرقطاي إىل حلب، نائباً

  .خص السعر، وسررنا بهالطرح وكثرياً من املظامل، ور
بن فضل بن عيسى عن إمارة العرب، ووليها أمحد بن مهنا، وأعيد إقطاع فياض بن مهنا إليه  وفيها عزل سيف 

وفيها يف . ورضي عنه، واستعيد من أيدي العرب من اإلقطاعات وامللك شيء كثري، وجعل خاصاً لبيت املال
عز الدين بن املنجا احلنبلي، قاضي دمشق، وهو معري مجادى األوىل صلي حبلب صالة الغائب على القاضي 

  .األصل
وفيها يف شهر رمضان وصل القاضي هباء الدين حسن بن مجال الدين سليمان بن ريان إىل حلب، ناظراً على 

اجليش على عادته، عوضاً عن القاضي بدر الدين حممد ابن الشهاب حممود احلليب، مث ما مضى شهر حىت أعيد 
  :قلت. وضاً عن هباء الدين، وهكذا صارت املناصب كلها حبلب قصرية املدة كثرية الكلفةبدر الدين ع

  والتأين وما لكم عنه عذر... ساكين مصر أين ذاك التأين 
  تعب الدهر والوالية شهر... خيسر الشخص ماله ويقاسي 

حلب وغريها من القالع، نقراً يف احلجر، ما مضمونه مس احمة اجلند مبا كان يؤخذ وفيها كتب على باب قلعة 
منهم لبيت املال، بعد وفاة اجلندي واألمري، وذلك أحد عشر يوماً وبعض يوم يف كل سنة، وهذا القدر هو 

  .التفاوت بني السنة الشمسية والقمرية، وهذه مساحمة مبال عظيم
  .الدهم وملكوا مكانهوفيها قتلت األرمن ملكهم كنداصطبل الفرجني، كان علجاً ال يداري املسلمني، فخربت ب

وفيها يف أواخرها، ملكت التركمان قلعة كابان وربضها باحليلة، وهي من أمنع قالع سيس مما يلي الروم، 
وقتلوا رجاهلا، وسبوا النساء واألطفال، فبادر صاحب سيس اجلديد الستنقاذها، فصادفه ابن دلغادر، فأوقع 

  :قلت. باألرمن وقتل منهم خلقاً، واهنزم الباقون
  كابان عندي عديل روحي... صاحب سيس اجلديد نادى 

  فذا فتوح على الفتوح... قلنا تأهب لغري هذا 
ا ابن دلغادر عن ذلك، فجهزوا عسكراً  وبعد فتحها، قصد النائب حبلب أن يستنيب فيها من جهة السلطان، فعت

  .ة سبع وأربعني وسبعمائةهلدمها، مث أخذهتا األرمن منه بشؤم خمالفته لويل األمر، وذلك يف رجب سن
وفيها يف ذي احلجة قبض على قماري الناصرية نائب طرابلس، وعلى آل ملك نائب صفد، وويل طرابلس 

  .بيدمر البدري، وصفد أرغون الناصري
  .مث دخلت سنة سبع وأربعني وسبعمائة

  .والتتار خمتلفون كما كانوا
، وارتفع شأنه وصار رأس مشورة مكان حسنكلي بن وفيها يف احملرم طلب احلاج أرقطاي نائب حلب إىل مصر

البابا، فإنه تويف قبل ذلك بأيام، وفيه أقبل إىل حلب وبالدها من جهة الشرق جراد عظيم، فكان أذاه قليالً حبمد 
  :قلت. اهللا

  عن الفساد الصمد... رجل جراد صدها 
  يف هذا الرجل يد... فكم وكم للطفه 



ة  وفيها يف ربيع األول، وصل إىل حلب األمري سيف الدين طقتمر األمحدي نائباً، نقل إليها من محاة، وويل محا
  .مكانه أسندمر العمري

وفيها يف مجادى األوىل، سافر القاضي ناصر الدين حممد ابن الصاحب شرف الدين يعقوب، وويل كتابة السر 
  .لشهاب حممود احلليببدمشق، وتوىل كتابة السر حبلب مكانه، القاضي مجال الدين إبراهيم ابن ا

ا أن نائب الشام يلبغا خرج إىل ظاهر دمشق، خوفاً من القبض عليه، وشق العصا  وفيها يف مجادى األوىل، بلغن
وعاضد أمراء مصر، حىت خلع السلطان امللك الكامل شعبان، وأجلسوا مكانه أخاه السلطان امللك املظفر أمري 

العهد به، وناب عن املظفر مبصر احلاج أرقطاي املنصور، وملا مت حاج، وسلموا إليه أخاه الكامل، فكان آخر 
هذا األمر تصدق يلبغا يف اململكة احللبية وغريها مبال كثري ذهب وفضة، شكراً هللا تعاىل، وكان هذا امللك 

الكامل سيء التصرف، يويل املناصب غري أهلها بالبذل، ويعزهلم عن قريب ببذل غريهم، وكان يقول عن نفسه 
  .نا ثعبان ال شعبانأ

وفيها يف رجب، تويف حبلب األمري شهاب الدين قرطاي األسندمري، من مقدمي األلوف، أمري عفيف الذيل 
  .متصون

وفيها يف مستهل رجب، سافر طقتمر األمحدي نائب حلب إىل الديار املصرية، وسببه وحشة بينه وبني نائب 
  .انهالشام، فإنه ما ساعده على خلع الكامل وحفظ أمي

وفيها وقع الوباء ببالد أزبك، وخلت قرى ومدن من الناس، مث اتصل الوباء بالقرم، حىت صار خيرج منها يف 
اليوم ألف جنازة، أو حنو ذلك، حكى يل ذلك من أثق به من التجار، مث اتصل الوباء بالروم، وهلك منهم خلق، 

أحصينا من مات بالوباء، فكانوا مخسة : قرم قالوأخربين تاجر من أهل بلدنا قدم من تلك البالد، أن قاضي ال
  .ومثانني ألف، غري من ال نعرفه، والوباء اليوم بقربس، والغالء العظيم أيضاً

وفيها يف شعبان، وصل إىل حلب األمري سيف الدين بيدمر البدري، نقل إليها من طرابلس، وويل طرابلس 
  .لى كثري من القصص خبطه، وهو خط قويمكانه، وهذا البدري عنده حدة، وفيه بدرة، ويكتب ع

وفيها تويف بطرابلس قاضيها شهاب الدين أمحد بن شرف الزرعي، وتوىل مكانه القاضي شهاب الدين أمحد بن 
  .عبد اللطيف احلموي

وفيها يف ذي احلجة، صدرت حبلب واقعة غريبة، وهي أن بنتاً بكراً من أوالد أوالد عمرو التيزيين، كرهت 
ملقصوص، فلقنت كلمة الكفر لينفسخ نكاحها قبل الدخول، فقالتها وهي ال تعلم معناها، زوجها ابن ا

فأحضرها البدري بدار العدل حبلب، وأمر فقطعت أذناها وشعرها، علق ذلك يف عنقها، وشق أنفها، وطيف هبا 
عليها عزاء يف  على دابة حبلب وبتيزين، وهي من أمجل البنات وأحياهن، فشق ذلك على الناس، وعمل النساء

  :قلت. كل ناحية حبلب، حىت نساء اليهود، وأنكرت القلوب قبح ذلك، وما أفلح البدري بعدها
  يطوف مشرعاً بني الرجال... وضج الناس من بدر منري 

  وقد طافوا هبن على اجلمال... ذكرت وال سواء هبا السبايا 
سيين نقابة األشراف حبلب، مكان ابن عمه األمري وفيه ورد الربيد بتوليه السيد عالء الدين علي بن زهرة احل

  .مشس الدين حسن بن السيد بدر الدين حممد بن زهرة، وأعطي هذا إمارة طبلخانات حبلب



  .مث دخلت سنة مثان وأربعني وسبعمائة
  .والتتار خمتلفون

املالكية حبلب، وهو وفيها يف ثالث احملرم، وصل إىل حلب القاضي شهاب الدين بن أمحد بن الرياحي على قضاء 
ويف . أول مالكي استقضى حبلب، وال بد هلا من قاض حنبلي بعد مدة، لتكمل به العدة، إسوة مصر ودمشق

  .السنة اليت قبلها جتدد بطرابلس قاض حنفي مع الشافعي
الكي، وفيها يف احملرم، صلي حبلب صالة الغائب على القاضي شرف الدين حممد بن أيب بكر بن ظافر اهلمذاين امل

قاضي املالكية بدمشق، وقد أناف على الثمانني، كان ديناً خرياً متجمالً يف امللبس، وهو الذي عاضد تنكز على 
  .نكبة قاضي القضاة مجال الدين يوسف بن مجلة، وها هم قد التقوا عند اهللا تعاىل

من حلب وخلق من  وفيه ظهر بني منبج والباب جراد عظيم صغري، من بزر السنة املاضية، فخرج عسكر
فالحي النواحي احللبية، حنو أربعة آالف نفس، لقتله ودفنه، وقامت عندهم أسواق، وصرفت عليهم من الرعية 

بلهم   :قلت. أموال، وهذه سنة ابتدأ هبا الطنبغا احلاجب من ق
  سن للغالت سنا... قصد الشام جراد 

ا... فتصاحلنا عليه    وحفرنا ودفن
ألمري ناصر الدين بن احملسين بعسكر من حلب، لتسكني فتنة ببلد شيزر بني العرب وفيها يف احملرم، سافر ا

  .واألكراد، قتل فيها من األكراد حنو مخسمائة نفس، وهنبت أموال، ودواب
وفيها يف احملرم، عزمت األرمن على نكبة ال بأس، فأوقع هبم أمري إياس، حسام الدين حممود بن داود الشيباين، 

  .ن خلقاً، وأسر خلقاً، وأحضرت الرؤوس واألسرى إىل حلب يف يوم مشهود، فلله احلمدوقتل من األرم

وفيها منتصف ربيع األول، سافر بيدمر البدري نائب حلب إىل مصر معزوالً، أنكروا عليه ما اعتمده يف حق 
  .البنت من تيزين، املقدم ذكرها، وندم على ذلك حيث ال ينفعه الندم

بها أرغون شاه الناصري يف حشمة عظيمة، نقل إليها من صفد، وفيه قطعت الطرق وفيه وصل إىل حلب نائ
. وأخيفت السبل، بسبب الفتنة بني العرب، خلروج إمرة العرب عن أمحد بن مهنا إىل سيف بن فضل بن عيسى

  :قلت
  وقصدهم لنا حتف وحيف... تريد ألهل مصر كل خري 

  ى العربان سيفإذا استوىل عل... وهل يسمو ألهل الشام رمح 
ا يليها عصافري كاجلراد منتشر، فتنازع الناس إىل شيل الغالت  وفيها يف ربيع اآلخر، قدم على كركر واخلتا وم

بداراً، وهذا مما مل يسمع مبثله وفيه وصل تقليد القاضي شرف الدين موسى بن فياض احلنبلي بقضاء حنابلة 
ء أن حلب جتدد هبا قاضيان، مالكي وحنبلي أنشد قول حبلب، فصار القضاة أربعة، وملا بلغ بعض الظرفا

  :احلريري يف امللحة
  منكراً بعد متام اجلملة... مث كال النوعني جاء فضله 

وفيها يف مجادى األوىل، هرب يلبغا من دمشق بأمواله وذخائره اليت تكاد تفوت احلصر، خشية من القبض عليه، 
ناوبته العربان من كل جانب، وألزمه أصحابه قهراً بقصد محاة، وقصد الرب؛ فخانه الدليل وخذله أصحابه، ت



ملقياً للسالح، فلقيه نائب محص مستشعراً منه، أدخله محاة، مث حضر من تسلمه من جهة السلطان، وساروا به 
إىل جهة مصر، فقتلوه بقاقون ودفن هبا، وهذا من لطف اهللا باإلسالم، فإنه لو دخل بالد التتار أتعب الناس، 
ا وقفه عليه، وهو جامع حسن بوقف كثري،  ورسم السلطان بإكمال جامعه الذي أنشأه بدمشق، وأطلق له م

ا علمنا أن أحداً من الترك ببالدنا  وكان يلبغا خرياً للناس من حاشيته بكثري، وكان عفيفاً عن أموال الرعية، وم
وفيها . مري، إىل أن قضى حنبه، رمحه اهللا تعاىلحصل له ما حصل ليلبغا، مجع مشله بأبيه وأمه وإخوته، وكل منهم أ

يف مجادى اآلخرة نقل أرغون شاه من نيابة حلب إىل نيابة دمشق، فسافر عاشر الشهر وبلغنا أنه وّسط يف طريقه 
اً ووسط ومسر  مسلمني، وهذا أرغون شاه يف غاية السطوة، مقدم على سفك الدم بال تثبت، قتل حبلب خلق

  .ع، مبجرد الظن حبضرتهوقطع بدوياً سبع قط
وغضب على فرس له قيمة كثرية، مرح بالعالفة، فضربه حىت سقط، مث قام فضربه حىت سقط، وهكذا مرات، 

  :حىت عجز عن القيام، فبكى احلاضرون على هذا الفرس فقيل فيه
  أظهرت للناس عقلك... عقلت طرفك حىت 
  على بين الناس مثلك... ال كان دهر يويل 

يف مجع عظيم قرب سلمية، فانكسر سيف وهنبت . يف بن فضل أمري العرب وأتباعه، أمحد وفياضوفيه اقتتل س
ة وغريمها يف هذه السنة، بل يف  مجاله وماله، وجنا بعد اللتيا واليت يف عشرين فارساً، وجرى على بلد املعرة ومحا

الكروم، والزروع،  هذا الشهر، من العرب، أصحاب سيف وأمحد وفياض من النهب وقطع الطرق، ورعي
ا ال يوصف   .والقطن، واملقايت، م

وفيه انكسر امللك األستر بن مترتاش ببالد الشرق كسرة شنيعة، مث شربوا من هنر مسموم فمات أكثرهم، 
  .ومزقهم اهللا كل ممزق، وكان هذا املذكور رديء النية، فذاق وبال أمره

  .از نقل إليها من صفدوفيها يف أواخرها، وصل إىل حلب نائباً فخر الدين أي
وفيها يف رمضان، قتل السلطان امللك املظفر أمري حاج ابن امللك الناصر بن قالوون مبصر، وأقيم مكانه أخوه 

السلطان امللك الناصر حسن، كان امللك املظفر قد أعدم أخاه األشرف كجك، وفتك باألمراء، وقتل من 
نائب حلب، ويلبغا نائب الشام، وطقتمر النجمي الدواتدار، أعياهنم حنو أربعني أمرياً، مثل بيدمر البدري 

وأقسنقر الذي كان نائب طرابلس، مث صار الغالب على األمر مبصر أرغون العالئي، والكتمر، احلجازي، 
وتتمش عبد الغين، أمري مائة، مقدم ألف، وشجاع الدين غرلو، وهو أظلمهم، وجنم الدين حممود بن شروين 

زير مصر، وهو أجودهم وأكثرهم براً ومعروفاً، حكى لنا أن النور شوهد على قربه بغزة، وزير بغداد، مث و
وكان املظفر قد رسم لعبد أسود صورة أن يأخذ على كل رأس غنم تباع حبلب ومحاة ودمشق نصف درهم، 

  .فيوم وصول األسود إىل حلب، وصل اخلرب بقتل السلطان، فسر الناس خبيبة األسود

طلب السلطان فخر الدين أياز نائب حلب، إىل مصر، وخافت األمراء أن يهرب، فركبوا من  وفيها يف شوال
أول الليل وأحاطوا به، فخرج من دار العدل وسلم نفسه إليهم، فأودعوه القلعة، مث محل إىل مصر، فحبس، 

، وكان املظفر قد وهو أحد الساعني يف نكبة يلبغا، وأيضاً فإنه من اجلركس، وهو أضداد اجلنس التتار مبصر
مال عن جنس التتار إىل اجلركس وحنوهم، فكان ذلك أحد ذنوبه عندهم، فانظر إىل هذه الدول القصار، اليت 



  :ما مسع مبثلها يف اإلعصار قلت
  من بعضها القلب ذائب... هذي أمور عظام 
  يف كل شهرين نائب... ما حال قطر يليه 

واجللوس على الكرسي . رقطاي، نائباً، بعد أن خطبوه إىل السلطنةوفيها يف ذي احلجة، وصل إىل حلب احلاج أ
مبصر، فأىب، وخطبوا قبله إىل ذلك اخلليفة احلاكم بأمر اهللا، فامتنع، كل هذا خوفاً من القتل، فلما جلس امللك 

الناصر حسن على الكرسي، طلب احلاج أرقطاي منه نيابة حلب فأجيب، وأعفى الناس من زينة األسواق 
  :ب، ألهنا تكررت حىت مسجت قلتحبل

  يا زينة األسواق حىت مىت... كم ملك جاءوكم نائب 
  ما بقيت تلحق أن تنبتا... قد كرروا الزينة حىت اللحى 

وفيه بلغنا أن السلطان أبا احلسن املريين صاحب املغرب، انتقل من املغرب اجلواين من فاس، إىل مدينة تونس، 
ة أشهر، وذلك بعد موت ملكها أيب بكر من احلفصيني بالفاجل، وبعد أن أجلس وهي أقرب إلينا من فاس بثالث

أبو احلسن ابنه على الكرسي بالغرب اجلواين، وقد أوجس املصريون من ذلك خيفة، فإن بعض األمراء املصريني 
ر، وتبيع أوالد رأيت يف بعض املالحم أن املغاربة متلك مص: األذكياء، أخربين أن امللك الناصر حممداً كان يقول

الترك يف سويقة مازن، وهذا السلطان أبو احلسن ملك عامل جماهد عادل، كتب من مدة قريبة خبطه ثالثة 
مصاحف، ووقفها على احلرمني، وعلى حرم القدس، وجهز معها عشرة آالف دينار، اشترى هبا أمالكاً بالشام، 

  .و ووقفت على القراء واخلزنة للمصاحف املذكورة
لى نسخة توقيع مبساحمة األوقاف املذكورة، مبؤن وكلف وأحكار، أنشأه صاحبنا الشيخ مجال الدين ووقفت ع

احلمد هللا الذي أرهف لعزائم املوحدين غرباً، وأطلعهم : بن نباته املصري، أحد املوقعني اآلن بدمشق، أوله
قرباً، وكان القلبان قلباً، وأيد  هبممهم حىت يف مطالع الغرب شهباً، وعرف بني قلوب املؤمنني حىت كان البعد

بوالء هذا البيت الناصري ملوك األرض، وعبيد احلق سلماً وحرباً، وعضد ببقائه كل ملك إذا نزل الرب أنبته 
يوم الكفاح أسالً، ويوم السماح عشباً، وإذا ركب البحر لنهب األعداء، كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة 

عة، كانت عراباً تصحب عرباً ورياضاً تسحب سحباً، وإذا وقف أوقاف الرب، غصباً، وإذا بعث هداياه املتنو
  .مسعت اآلفاق من خط يده قرآناً عجباً، واهتزت بذكراه عجباً

وذو الوالء قريب وإن نأت داره، ودان باحملبة وإن شط شط حبره ومزاره، وهو بأخباره النرية حمبوب، : ومنها
شاهد، وإن حالت عن االكتحال بطلعته أميال السرى، وملا كان كاجلنة قبل أن ترى، موصوف كوصف امل

السلطان أبو احلسن سر اهللا ببقائه اإلسالم واملسلمني، وسره مبا كتب من امسه يف أصحاب اليمني وما أدراك ما 
أصحاب اليمني، هو الذي مد اليمني بالسيف والقلم، فكتب يف أصحاهبا، وسطر اخلتمات الشريفة، فنصر اهللا 

زبه مبا سطر من أحزاهبا، ومد الرماح أرشية فاشتقت من قلوب األعداء قليباً، واألقالم أروية فشفت ضعف ح
  .البصائر، وحسبك بالذكر احلكيم طبياً

ومنها مث وصلت ختمات شريفة كتبها بقلمه اجمليد اجملدي، وخط سطورها بالعريب، وطاملا خط يف صفوف 
  .األعداء باهلندي
ب خزنة وقراء على مطالع أفقها، ووقف أوقافها، جتري أقالم احلسنات يف أطالقها وطلقها، ومنها وأمر بترتي



وحبس أمالكاً شامية حتدث بنعم األمالك اليت سرت من مغرب الشمس إىل مشرقها، ورغب يف املساحمة على 
ات املسطرات، تلك األمالك، من أحكار ومؤونات وأوضاع ديوانية، وضع هبا خط املساحمة يف دواوين احلسن

واهللا تعاىل ميتع من وقف : فأجيب على البعد داعيه، وقوبل باإلسعاف واإلسعاد وقفه ومساعيه، وختمها بقوله
  .هذه اجلهات مبا سطر له يف أكرم الصحائف وينفع اجلالس من والة األمور يف تقريرها، ويتقبل من الواقف

حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب الدمشقي،  وفيه صلي حبلب صالة الغائب على الشيخ مشس الدين بن
منقطع القرين يف معرفة أمساء الرجال، حمدث كبري، مؤرخ، من مصنفاته كتاب تاريخ اإلسالم، وكتاب املوت 

وما بعده، وكف بصره يف آخر عمره، ومولده سنه ثالث وسبعني وستمائة، واستعجل قبل موته فترجم يف 
ورين بدمشق وغريها، واعتمد يف ذكر سري الناس على أحداث جيتمعون به، وكان يف توارخيه األحياء املشه

  .أنفسهم من الناس، فآذى هبذا السبب يف مصنفاته أعراض خلق من املشهورين
وفيها كان الغالء مبصر ودمشق وحلب وبالدهن، واألمر بدمشق أشد، حىت انكشفت فيه أحوال خلق، وجال 

ها، وأخربين بعض بين تيمية، أن الغرارة وصلت بدمشق إىل ثالمثائة، وبيع البيض كثريون منها إىل حلب وغري
  .كل مخسة بيضات بدرهم، واللحم رطل خبمسة وأكثر، والزيت رطل بستة أو سبعة

وفيها يف ذي احلجة، قيد األمري شهاب الدين أمحد ابن احلاج مغلطاي القره سنقري، ومحل إىل دمشق، فسجن 
د الوقف حبلب، وحاجباً، وكان قبل هذه احلادثة، قد سعى يف بعض القضاة، وقصد له إهانة بالقلعة، وكان مش

بدار العدل، فسلم اهللا القاضي، وأصيب الساعي املذكور، ورمبا كان طلبه من مصر يوم سعيد يف القاضي، مث 
  .خلص بعد ذلك وأعيد إىل حلب، وصلح حاله
ألف درهم، تفرق صدقة، ومبائيت ألف ومخسني ألفاً تشترى هبا وفيها تويف بدمشق ابن علوي، أوصى بثالثني 

أمالك وتوقف على الرب، فاجتمع خلق من احلرافيش والضعفاء لتفريق الثالثني ألفاً، وهنبوا خبزاً من قدام 
اخلبازين، فقطع أرغون شاه نائب دمشق منهم أيدي خلق، ومسر خلقاً بسبب ذلك، فخرج منهم خلق من 

  .بالد الشمالدمشق وتفرقوا ب
نائب قلعة املسلمني، قاضيها برهان الدين إبراهيم بن حممد بن  - بالنون  -وفيها يف ذي احلجة، ضرب نريون 

ممدود، واعتقله ظلماً وجترباً، فبعد أيام قليلة طلب النائب إىل مصر معزوالً، ويغلب على ظين أنه طلب يوم 
  :قلت. ميهل من استطال على العلماء تعرضه للقاضي، فسبحان رب األرض والسماء الذي ال

  رمتم عزاً وطاعه... قل ألهل احلياة مهما 
  فإذا هم سم ساعه... ال هتينوا أهل علم 

وفيه يف العشر األوسط من آذار، وقع حبلب وبالدها ثلج عظيم، وتكرر، أغاث اهللا به البالد، واطمأنت به 
  :لتق. قلوب العباد، وجاء عقيب غالء أسعار، وقلة أمطار

  مزاجه ولونه واملطعم... ثلج بآذار أم الكافور يف 
  من عادة الكافور إمساك الدم... لواله سالت بالغالء دماؤنا 

وفيها جاءت ريح عظيمة قلعت أشجاراً كثرية، وكانت مراكب للفرنج قد جلجت للوثوب على سواحل 
  :قلت. املسلمني، فغرقت هبذه الريح، وكفى اهللا املؤمنني القتال



  فالريح جند نبينا امجاعا... للفرنج تأدبوا وجتنبوا  قل
  يف البحر يوماً شجرت أقالعا... إن قلعت يف الرب أشجاراً فكم 

وفيها تويف احلاج إمساعيل بن عبد الرمحن العزازي بعزاز، كان له منزلة عند الطنبغا احلاجب نائب حلب، وبىن 
انتفع اجلامع وكثري من املساجد هبذه القناة، وله آثار حسنة بعزاز مدرسة حسنة، وساق إليها القناة احللوة، و

  .غري ذلك، رمحه اهللا تعاىل
  .مث دخلت سنة تسع وأربعني وسبعمائة

وقراجا بن دلغادر التركماين ومجائعه قد شغبوا، واستطالوا وهنبوا، وتسمى بامللك القاهر، وأبان عن فجور ومحق 
  .من صاحب سيس احلمل الذي حيمل إىل السلطانظاهر، وداله بغروره الشيطان، حىت طلب 

وفيها يف شهر رجب، وصل الوباء إىل حلب، كفانا اهللا شره، وهذا الوباء قيل لنا إنه ابتدأ من الظلمات، من 
  .مخس عشرة سنة متقدمة، على تارخيه، وعملت فيه رسالة مسيتها، النبا عن الوبا

جباهه من طغيان الطاعون وسلم، طاعون روع وأمات، وابتدأ اللهم صل على سيدنا حممد وسلم، وجننا : فمنها
خربه من الظلمات، فواهاً له من زائر، من مخس عشرة سنة دائر، ما صني عنه الصني، وال منع منه حصن 

حصني، سل هندياً يف اهلند، واشتد على السند، وقبض بكفيه وشبك، على بالد أزبك، وكم قصم من ظهر، 
ارتفع وجنم، وهجم على العجم، وأوسع اخلطا، إىل أرض اخلطا، وقرم القرم، ورمى الروم فيما وراء النهر، مث 

جبمر مضطرم، وجر اجلرائر، إىل قربس واجلزائر، مث قهر خلقاً بالقاهرة، وتنبهت عينه ملصر فإذا هم بالساهرة، 
  .وأسكن حركة اإلسكندرية، فعمل شغل الفقراء مع احلريرية

  :ومنها

  سبع ميد إليك ضبعه... باء إسكندرية ذا الو
  تركت من السبعني سبعه... صرباً لقسمته اليت 

مث تيمم الصعيد الطيب، وأبرق على برقة منه صيب، مث غزا غزة، وهز عسقالن هزة، وعك إىل عكا، 
واستشهد بالقدس وزكى، فلحق من النهار بني األقصى بقلب كالصخرة، ولوال فتح باب الرمحة لقامت القيامة 

رة، مث طوى املراحل، ونوى أن حيلق الساحل، فصاد صيداً، وبغت بريوت كيداً، مث صدد الرشق، إىل جهة يف م
  :ومنها. دمشق، فتربع مث ومتيد، وفتك كل يوم بألف وأزيد، فأقل الكثرة، وقتل خلقاً ببثرة

  ومحاها من مسبه... أصلح اهللا دمشقاً 
  تقتل النفس حببه... نفسها خست إىل أن 

ا نبك، ورمى محص جبلل،  مث أمر املزه، وبرز إىل برزة، وركب تركيب مزج على بعلبك، وأنضد يف قارة قف
  :وصرفها مع علمه أن فيها ثالث علل، مث طلق الكنة يف محاة، فربدت أطراف عاصيها من محاة

  خري البالد ومن أعز حصوهنا... يا أيها الطاعون إن محاة من 
  ولثمت فاها آخذاً بقروهنا ...ال كنت حني مشمتها فسممتها 

  :مث دخل معرة النعمان، فقال هلا أنت مين يف أمان، محاة تكفيك، فال حاجة يل فيك
  لكن حاجبها باجلور مقرون... رأى املعرة عيناً زاهنا حور 



  يف كل يوم له بالظلم طاعون... ماذا الذي يصنع الطاعون يف بلد 
والشيعة، فسن للسنة أسنته شرعاً، وشيع يف منازل الشيعة  مث سرى إىل سرمني والفوعة، فشعث عن السنة

مصرعاً، مث أنطى أنطاكية بعض نصيب، ورحل عنه حياء من نسيانه ذكرى حبيب، مث قال لشيزر وحارم ال ختافا 
مين، فأنتما من قبل ومن بعد يف غىن عين، فاألمكنة الردية، تصح يف األزمنة الردية، مث أذل عزاز وكلزه، 

 بيوهتا احلارث وال أغىن ابن حلزة، وأخذ من أهل الباب، أهل األلباب، وباشر تل باشر، ودلك دلوك وأصبح يف
ا غلب   .وحاشر، وقصد الوهاد والتالع، وقلع خلقاً من القالع، مث طلب حلب، ولكنه م

، مث يس كن الباصق ومنها ومن األقدار، أنه يتتبع أهل الدار، فمىت بصق أحد منهم دماً، حتققوا كلهم عدماً
  .األجداث، بعد ليلتني أو ثالث

دم، فقد أحس بالعدم، ومنها   :سألت بارئ النسم، يف دفع طاعون صدم، فمن أحس بلع 
  شرها أرض مشقه... حلب واهللا يكفي 

  تقتل الناس ببزقه... أصبحت حية سوء 
مل فال عاشوا وال عرفوا، فهم فلقد كثرت فيها أرزاق اجلنائزية فال رزقوا، وعاشوا هبذا املوسم وعرقوا، من احل

  :يلهون ويلعبون، ويتقاعدون على الزبون
  عيين من وهم وغش... اسودت الشهباء يف 
  أن يلحقوا ببنات نعش... كادت بنو نعش هبا 

  :ومما أغضب اإلسالم، وأوجب اآلالم، أن أهل سيس املالعني، مسرورون لبالدنا بالطواعني
  العوائد من عدو الدين وكذا... سكان سيس يسرهم ما ساءنا 

  ليمزق الطاغوت بالطاعون... فاهللا ينقله إليهم عاجالً 
ومنها فإن قال قائل هو يعدي ويبيد، قلت بل اهللا يبدي ويعيد، فإن جادل الكاذب يف دعوى العدوى وتأول، 

ن قلنا فقد قال الصادق صلى اهللا عليه وسلم فمن أعدى األول، استرسل ثعبانه وانساب، ومسى طاعو
األنساب، وهو سادس طاعون وقع يف اإلسالم، وعندي أنه املوتان الذي أنذر به نبينا عليه أفضل الصالة 

  .والسالم
  :كان وكان

ر... أعوذ باهللا ريب من شر طاعون النسب    باروده املستعلي قد طار يف األقطا
  وال فدا بذخريه فناشه الطيار... دوالب دهاشانه ساعي لصارخ ما رثى 

ا أخرج إال بأهلها يدخل إ   معي كتاب القاضي بكل من يف الدار... ىل الدار حيلف م
  .ويف هذا كفاية، ففي الرسالة طول

وفيها أسقط القاضي املالكي الرياحي حبلب تسعة من الشهود ضربة وحدة، فاستهجن منه ذلك، وأعيدوا إىل 
  .عدالتهم ووظائفهم

  .بدلوك وفيها قتل حبلب زنديقان أعجميان، كانا مقيمني
وفيها بلغنا وفاة القاضي زين الدين عمر البلقيائي بصفد بالوباء، والشيخ ناصر الدين العطار بطرابلس بالوباء، 
وهو واقف اجلامع املعروف به، هبا وفيها تويف القاضي مجال الدين سليمان بن ريان الطائي حبلب، منقطعاً تاركاً 



  .للخدم، مالزماً للتالوة
  .رغون شاه، وسط بدمشق كثرياً من الكالبوفيها بلغنا أن أ

وفيها تويف األمري أمحد بن مهنا أمري العرب، وفّت ذلك يف أعضاد آل مهنا، وتوجه أخوه فياض الغشوم القاطع 
للطرق، الظامل للرعية إىل مصر، ليتوىل اإلمارة على العرب، مكان أخيه أمحد، فأجيب إىل ذلك، فشكا عليه 

ه الطريق، وأخذ ماله، وتعرض إىل حرميه، فرسم السلطان بإنصافه منه، فأغلظ فياض رجل شريف، أنه قطع علي
  .يف القول طمعاً بصغر سن السلطان، فقبضوا عليه قبضاً شنيعاً

اً ديناً، مل يكسر  وفيها يف سلخ شوال، تويف قاضي القضاة نور الدين حممد بن الصائغ حبلب، وكان صاحلاً عفيف
طمع قضاة السوء يف املناصب، وصار املناحيس يطلعون إىل مصر ويتولون القضاء يف  قلب أحد، ولكنه خلرييته

  :قلت. النواحي بالبذل، وحصل بذلك وهن يف األحكام الشرعية
  له حلب قاعده... مريد قضا بلدة 
  وينزل يف واحده... فيطلع يف ألفه 

  .ة الكسروان املشهورةوكان رمحه اهللا من أكرب أصحاب ابن تيمية، وكان حامل رايته يف وقع
وفيها يف عاشر ذي القعدة، تويف حبلب صاحبنا الشيخ الصاحل زين الدين عبد الرمحن بن هبة اهللا املعري، 

املعروف بإمام الزجاجية، من أهل القرآن والفقه واحلديث، عزب منقطع عن الناس، كان له حبلب دويرات، 
ا وضع يف اجلامع ليصلى عليه بعد العصر، ظهر من وقفهن على بين عمه، وظهر له بعد موته كرامات، م نها أنه مل

جنازته نور، شاهده احلاضرون، وملا محل مل جيد حاملوه عليهم منه ثقالً، حىت كأنه حممول عنهم، فتعجبوا لذلك، 
وملا دفن وجلسنا نقرأ عنده سورة األنعام، مشمنا من قربه رائحة طيبة، تغلب رائحة املسك والعنرب، وتكرر 

ذلك، فتواجد الناس وبكوا، وغلبتهم العربة، وله حماسن كثرية رمحه اهللا، ورمحنا به آمني، ومكاشفاته معروفة 
  .عند أصحابه

ويف العشر األوسط منه، تويف أخي الشقيق وشيخي الشفيق، القاضي مجال الدين يوسف، ترك يف آخر عمره 
قه والكرم وسعة النفس وسالمة الصدر باحملل الرفيع، احلكم، وأقبل على التدريس واإلفتاء، وكان من كثرة الف
  :قلت. رمحة اهللا تعاىل، ودفن مبقابر الصاحلني قبلي املقام حبلب

  وإن الموه فيه ووخبوه... أخ أبقي ببذل املال ذكراً 
  وكل أخ مفارقه أخوه... أزال فراقه لذات عبشى 

جلربيين جبربين، وجلس على السجادة ابنه الشيخ حممد وفيه تويف الشيخ علي ابن الشيخ حممد بن القدوة نبهان ا
  .الصويف، كان الشيخ علي حبراً يف الكرم، رمحه اهللا ورمحنا هبم آمني

ويف الثامن والعشرين من ذي القعدة، ورد الربيد من مصر بتولية قاضي القضاة جنم الدين عبد القاهر بن أيب 
  .رنا بذلك وهللا احلمدالسفاح، قضاء الشافعية باململكة احللبية، وسر

وفيه ظهر مبنبج على قرب النيب مىت، وقرب حنظلة بن خويلد أخي خدجية، رضى اهللا عنها، وهذان القربان مبشهد 
النور خارج منبج، وعلى قرب الشيخ عقيل املنبجي، وعلى قرب الشيخ ينبوب، ومها داخل منبج، وعلى قرب 

أنوار عظيمة، وصارت األنوار تنتقل من قرب بعضهم إىل قرب الشيخ علي، وعلى مشهد املسيحات مشايل منبج، 



بعض، وجتتمع وتتراكم، ودام ذلك إىل ربع الليل، حىت انبهر لذلك أهل منبج، وكتب ماضيهم بذلك حمضراً 
وجهزه إىل دار العدل حبلب، مث أخربين القاضي مبشاهدة ذلك أكابر وأعيان من أهل منبج أيضاً، وهؤالء السادة 

. ء الشام، ونرجوا من اهللا تعاىل ارتفاع هذا الوباء الذي كاد يفين العامل بربكتهم، إن شاء اهللا تعاىلهم خفرا
  :قلت

  الرتفاع الوباء عن البلدان... اشفعوا يا رجال منبج فينا 
  إن هذا يزيذ يف األميان... نزل النور يف الظالم عليكم 

ن أمحد بن فضل اهللا العمري بدمشق، بالطاعون، منزلته يف وفيها يف ذي احلجة، بلغنا وفاة القاضي شهاب الدي
اإلنشاء معروفه، وفضيلته يف النظم والنثر موصوفه، كتب السر للسلطان امللك الناصر حممد بن قالوون 

بالقاهرة، بعد أبيه حمي الدين، مث عزل بأخيه القاضي عالء الدين، وكتب السر بدمشق، مث عزل وتفرغ للتأليف 
حىت مات عن نعمة وافرة، دخل رمحه اهللا قبل وفاته مبدة معرة النعمان، فنزل باملدرسة اليت أنشأهتا، والتصنيف، 

، وأنشد فيها ببتني أرسلهما إىل خبطه ومها   :ففرح يل هبا
  بين الوردي منها كل جمد... ويف بلد املعرة دار علم 

  وماء البئر منها ماء ورد... هي الوردية احللواء حسناً 
  :بقويل فأجبته

  محدت اهللا إذ بك مت جمدي... أموالنا شهاب الدين إين 
  وأنت جربتين ونزلت عندي... مجيع الناس عندكم نزول 

  .قد مت بعون اهللا تعاىل تاريخ العالمة امللك املؤيد إمساعيل أيب الفداء
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