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 شكر وتقدير

ناف إلى الدكتكر عامر بركات نجيب الشكر ككافر االمت ف أتقدـ بجزيؿال يسعني أكال إال أ

، فمـ يبخؿ ة كأعطاني مف كقتو الثميف الكثيرالذم أكرمني بقبكؿ اإلشراؼ عمى ىذه الرسال

، كأعانني في تخطي العقبات التي رة، ككاف مثاالن لدماثة الخمؽ، كال صدني ميكماعمٌي 

،  كبمساعدتو استطعت أف ىذا العمؿ بتشجيعي عمى المضي في كاجيتني مف البداية كقاـ

 .ي كاجيتني أثناء انجاز ىذا العمؿأتغمب عمى العقبات الت

كتكر مكسى سركر المذيف لـ كما أشكر عضكم لجنة النقاش الدكتكر محسف يكسؼ كالد

 . ظة في تقديـ الدعـ عمى ىذا العمؿ، كلـ يبخال برأم أك نصيحةلحا يتكان

ف في مكتبة كمية ، كالعامميالعامميف في مكتبة جامع البيرةى كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إل

لحصكؿ عمى ، كتسييؿ ااال كبيرا لممساعدة كمد يد العكف، فقد كانكا مثالعمـك التربكية

 .بعض المراجع

لمبحكث الجامعية الذم قاـ بتنسيؽ كنسخ ىػػػػػػػػػػػذه األسمر  لمركزكأخيرا كؿ الشكر كاالحتراـ 

 .الرسالة
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 الممخص

 تاريخ ابن أبي الييجاء  تحقيق

تػػػاريخ ابػػػف أبػػػي الييجػػػاء مػػػف الكتػػػب األدبيػػػة كالتاريخيػػػة العامػػػة ، كقػػػد تنػػػاكؿ التػػػاريخ " يعػػػد كتػػػاب 

اإلسػػالمي مػػػف مكلػػد الرسػػػكؿ صػػمى ا، عميػػػو كسػػمـ ، فمبعثػػػو ، كىجرتػػو ك زكاتػػػو ، كأخبػػاره ، ثػػػـ 

بف الخطاب كعثماف كعمي  تحدث عف الخمفاء الراشديف تتابعا مف خالفة أبي بكر الصديؽ كعمر

كتابع  يائيا كدخكؿ العباسيف سدة الحكـ ،بف أبي طالب ، ثـ تابع عرض خالفة بني أمية إلى انت

كركػػػز عمػػػى فتػػػرة حكػػػـ صػػػالح الػػػديف األيػػػكبي كحركبػػػو مػػػع  كحكػػػـ األيػػػكبييف ، ةالخالفػػػة الفاطميػػػ

 .الصميبييف 

لكنػو كػاف يميػؿ  عمػى االختصػار،منيجػو القػائـ  كقاـ بعرض ىػذه األحػداث بطريقػة مختصػرة كفػؽ

 .إلى االستطراد إذا رأل حاجة إلى ذلؾ 

حػػداث ، إال أنػػو تميػػز بميمػػو إلػػى تػػأريخ مجمكعػػة مػػف أالمؤلػػؼ فػػي كتابػػو الترتيػػب الحػػكلي كقػػد اتبػػع

 .بعض السنكات كفؽ عنكاف كاحد

معػػة جا)لمكجػػكدة بمعيػد المخطكطػػات ا –كاعتمػدت فػػي تحقيػػؽ ىػذا الكتػػاب عمػػى النسػخة الكحيػػدة 

كتكمػػف أىميػػة ىػػذا الكتػػاب بأنػػو مػػزج بػػيف األسػػمكب التػػاريخي كاألدبػػي فػػي ( . األردف  /اليرمػػكؾ 

 عباإلضافة إلي تناكلو مكاضي أسمكب شيؽ بعيد عف الممؿ كالساـ ،ب التاريخية ، ثصيا ة األحدا

 .متنكعة كاف ا مبيا  سياسيا 

 :كقد استدعت طريقة التحقيؽ أف تقسـ الرسالة إللى قسميف 
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الدراسػػػة كتحػػػدثت فيػػػو عػػػف المؤلػػػؼ مػػػف حيػػػث حياتػػػو كنشػػػأتو ككفاتػػػو ، ثػػػـ عصػػػر : القسػػػـ األكؿ 

المؤلؼ ، كقمت بذكر مصادره ، ثـ بينت أسمكب المؤلؼ كمنيجو في الكتابة التاريخية ، ثـ بينت 

ثـ كصؼ المخطكط كمحتكل الكتاب ، كبينت طريقة كمنيج التحقيؽ التػي , نسبة الكتاب لممؤلؼ 

 .العمؿ مف خالليما ، كأخيران كضحت أىمية ىذا المخطكط قمت ب

كىػػك الػػنص المحقػػؽ ، فبعػػد أف قمػػت بنسػػخ المخطػػكط كضػػبطو ، اتخػػذت : التحقيػػؽ: القسػػـ الثػػاني

ىامشان أل راض التعميؽ كالشرح كلمقارنة نصكص الكتػاب بالمصػادر األساسػية ، كلتعريػؼ كشػرح 

ع البمػػػػداف كاألمػػػػاكف ، كمػػػػف ثػػػػـ قائمػػػػة المصػػػػادر المصػػػػطمحات كاأللفػػػػاظ المغكيػػػػة ، كلتحديػػػػد مكاقػػػػ

 .كالمراجع المستخدمة في التحقيؽ 
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Abstract 

Manuscript Editing Abu Al Hayja History 

The book ,"The History of Abu Al Hayja" is a general literary and 

historical book. It has dealt with Islamic history from the birth of the 

prophet Mohammed ;peace and blessings be upon him, his migration, 

conquests, his life .After that , he dealt with the Caliphates of Abu Bakr, 

Omer Ibn Al-khattab, Uthman and Ali Bin Abi Talib .Then, he dealt with 

the caliphate of the Ummayyads and Abbasids, then he talked about the 

Fatimids and Ayyubids. When he talked about the Ayyubids he focused 

on the period of Salah al-Din and his wars with Crusaders . 

In general Abu al-Hayja described the history of this long period briefly, 

yet sometimes he tended to elaborate and give more information about 

some subjects that he thought that they are important. 

The author used the chronological method in writing his book, but from 

time to time he described certain events in their entirety even though  

these events lasted for many years. 

To edit the  manuscript, I have used a one copy of the book which exist 

in the Manuscripts Institute of the Yarmouk University in Jordan. 

The importance of this book is found in the mixing of the historical and 

literary methodology upon formulating the historical events by an 

attractive methodology far away from boredom. In addition to tackling 

several topics ,the most of which is political. 

The editing  method elicited to divide the thesis into two sections: 

First section: I talked about the author concerning his life, bringing up, 

death , his period, the resources that he used, author's methodology and 

his style in historical writing .Then , I dealt with the subject: attribution 

of the book to Abu al-Hayja. After that I described the manuscript and its 

content. Then I spoke about the method and approach of investigation 
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that I used in order to edit the manuscript. Finally, I clarified the 

importance of this manuscript. 

Second section: the edited text. After I wrote the text of the manuscript, 

I put a margin for purposes of commentary, explanation and comparing 

texts of the book with other basic resources, defining and explaining 

terms and linguistic utterances, specifying locations of countries and 

places and then list of resources and references used for the editing of 

the research . 
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 المقدمة

إف العمػػػـ كالػػػتعمـ مػػػػف ضػػػركرات الحيػػػاة اإلنسػػػػانية، فييمػػػا تػػػنيض األمػػػػـ كتتقػػػدـ البشػػػرية كتتفػػػػكؽ 

ا دركان كبيػرا فػي قيػاس تقػدـ األمػة، ريخ كاحػدان مػف تمػؾ العمػكـ التػي كػاف ليػالشعكب، كيعد عمـ التػا

يػػة عمػػـ التػػاريخ كدكره فػػي قيػػاس تقػػدـ األمػػـ، فقػػد أكلػػى العممػػاء جيػػدان كبيػػرا لمعنايػػة بػػو، كنظػػران ألىم

العصػػكر   منػػذ كأصػػبح عممػػان مسػػتقال، لػػو قكاعػػده كضػػكابطو، لػػذا انكػػب المؤرخػػكف عمػػى التػػأريخ 

مػع  ، ظير تقػدـ فػي عمػـ التػاريخ ، كأصبح التأريخ في تطكر مستمر، كفي عصر االسالـالقديمة 

 .كلة اإلسالميةتطكر الد

حيػاء ىػذا ل ان فػي كػؿ حضػارة مػف الحضػارات اإلنسػانية مقياسػالتراث األدبػي يعد  تقػدميا، كرقييػا، كاي

،  بشػكمو الصػحيحالتراث األدبي كنشره كاجب يترتب عمى أبناء ىذه الحضػارة، إلخػراج ىػذا التػراث 

، كفيػػـ الحيػػاة  لحضػػارة، كدراسػػة ا ألنػػو الطريػػؽ الكحيػػد إلػػى كتابػػة التػػاريخ ، تحريػػؼ كتشػػكيودكف 

 كىك جتماعية كالفكرية كالفنية،القتصادية كاالمتعددة كاالالسياسية  كنكاحييا ، مف جكانبيا المختمفة

  .كنعي المستقبؿلكي نفيـ الحاضر  الماضي كتكظيؼ التاريخ  فيـل  األفضؿ الطريؽ

  التػػي كانػػت عرضػػة نسػػانية،فػػي شػػتى حقػػكؿ العمػػـ كالمعرفػػة اإل تػػرؾ لنػػا العممػػاء نتاجػػان فكريػػان  كقػػد 

ك التمػػؼ، كنجػػا قسػػـ كبيػػر أالداخميػػة  بػػالغزك أك بػػالفتفالكثيػػر منيػػا إمػػا  حيػػث فقػػدنكائػػب الػػدىر، ل

 .؛ ليبقى دليالن عمى عظمة إنتاجيامنيا

لتحقيػػػؽ كنشػػػر ىػػػذا التػػػراث  ،ر ػػػـ الجيػػػكد الطيبػػػة التػػػي بػػػذلت مػػػف قبػػػؿ العممػػػاء كالدارسػػػيفك لكػػػف 

ف أمنػو مػا زاؿ  يػر منشػكر، كمػا  ف قسػمان كبيػران إإال  ،ليكيػة الحضػاريةا تثبيػتكاالستفادة منو فػي 
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 المكتبػات الخاصػة أك مكدسػان عمػى رفػكؼ عف أيػدم الدارسػيف كالبػاحثيف،  ان منو ال يزاؿ بعيد كثيرا

 .النكر مف يخرجو إلى  العامة كبحاجة إلى

عػرب مػف الغػرب الػذم انكػب يعد عمـ تحقيؽ المخطكطات مف العمكـ الحديثة نسبيان، كقد اقتبسػو ال

عمػػػػى دراسػػػػة المخطكطػػػػات الالتينيػػػػة كتحقيقيػػػػا فػػػػي العصػػػػكر الكسػػػػطى، كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ الػػػػتعمـ 

كاالطالع عمى الكتػب العربيػة التػي قػامكا بتحقيقيػا، كييػدؼ ىػذا العمػـ بالدرجػة األكلػى  بجامعاتيا،

الػػنص الحقيقػػي  كذلػػؾ لمكصػػكؿ إلػػى ؛ حػػد النسػػاخأضػػبط الػػنص الػػذم كصػػمنا بيػػد المؤلػػؼ أك إلػى 

 .صاحب المخطكطةالذم أراده 

 مػف قسػـ المخطكطػات التػابع  لجامعػة  اليرمػكؾ بػيف أيػدينا عثرت عمى ىذا المخطػكط الػذمكقد  

بسػيرة الرسػكؿ صػمى ا، المؤلػؼ  يبدأ المخطػكط تحت اسـ تاريخ ابف أبي الييجاء الجزء األكؿ ، 

بكػر  يإليػو فتػرة الخمفػاء الراشػديف أبػ مضيفان ، عميو كسمـ مف حيث مكلده كمبعثو كىجرتو ك زكاتو

ثػػـ يتػػابع المػػؤرخ سػػرد األحػػداث  ، _عػػنيـ  ا،   رضػػي _، كعمػػي  الصػػديؽ، كعمػػر، كعثمػػاف

األحػداث فػي  فػي التاريخية لفترة الخالفػة األمكيػة كالعباسػية  كالدكلػة الفاطميػة كالنكريػة ثػـ يسػتطرد

 .يبييف كفؽ النظاـ الحكلي فترة حكـ صالح الديف األيكبي كحركبو مع الصم

كلكػػف  ه التػػاريخي،فػػي سػػردلػػو كقػػد اتبػػع المػػؤرخ ابػػف أبػػي الييجػػاء أسػػمكب المػػؤرخيف المعاصػػريف   

كػػػالطبرم   كقػػػد اتبػػػع مػػػنيج مػػػف سػػػبقكه فػػػي التػػػأريخ .1كمػػػا أشػػػار فػػػي بدايػػػة المخطػػػكط باختصػػػار 

ران  لػذا فننػكالمسعكدم،  و اشػتمؿ عمػى أحػداث الفتػرة كتميز مؤلفو الذم بيف أيدينا بأنو كتب مختصى

  / ىػػػػ923  ( إلػػى  أحػػداث سػػنة _   صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ_   الممتػػدة مػػف مكلػػد سػػيدنا محمػػد

 .ـ) 9931

                                                           
 ( .أ 1) المخطكط   1
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كبعػػد إجػػراء مسػػح لمدراسػػات السػػابقة، لػػـ أجػػد أم دارس أك باحػػث قػػد قػػاـ بتحقيػػؽ ىػػذا المخطػػكط 

رس كؿ مػف الجامعػة األردنيػة تحقيقان عمميان كفؽ أسس تحقيؽ المخطكطات، كذلؾ بعد مراجعة فيا

كجامعػػػة اليرمػػػكؾ كمعيػػػد المخطكطػػػات التػػػابع لجامعػػػة الػػػدكؿ العربيػػػة، كمػػػا تػػػـ مراجعػػػة فيػػػارس 

المكتبات األخرل المكجكدة بالجامعة األردنيػة كجامعػة اليرمػكؾ كىػي، فيػارس الجامعػات األلمانيػة 

ات ال يكجػد بيػا ىػذه النسػخة كقد تـ التأكد مػف أف ىػذه الجامعػ. كالفرنسية كبعض الفيارس التركية

 .أك أم نسخو أخرل

كبعد االنتياء مف تحقيؽ المخطكط تبيف أف أحد الباحثيف في جميكرية مصر العربية، كىك   

قد قاـ بتحقيؽ جزء مف المخطكط ، كبعد عناء حصمت عمى الكتاب ، كبعد    محمد فريد المزيدم

 /ىػ 929 (ـ إلى سنة )  339/ ىػػػ  129  ( دراسة الجزء المحقؽ مف الكتاب كالممتد مف فترة

في اليكامش  تبيف أف ىذا التحقيؽ يخمك مف الدراسة مف قبؿ المحقؽ كتعميقات قميمة   ) ـ 9991

قؽ ليس منشكران في كتاب مستقؿ بؿ جاء ضمف كتاب تاريخ لممحقؽ   .، كما أف الكتاب الميحى

فتبيف أف األحداث مع السنيف متطابقة  كقد قمت بمقارنة التحقيؽ المذككر بالنص المكجكد لدمَّ 

 .مع النص المكجكد لدل المحقؽ 

إف الحصػػكؿ عمػػى أم مخطػػكط  يػػر محقػػؽ لػػيس بػػاألمر السػػيؿ كال اليسػػير كذلػػؾ ألسػػباب كثيػػرة 

 :منيا 

عػػػدـ كجػػػكد مكتبػػػات فػػػي فمسػػػطيف متخصصػػػة فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ إال دار إحيػػػاء التػػػراث كفييػػػا عػػػدد 

 .المخطكطات قميؿ جدان 

 .كجكد اىتماـ مف قبؿ طمبة الدراسات العميا بتحقيؽ المخطكطات عدـ 
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عػػداد ىػذه الرسػالة ىػي عمميػػة  إف أبػرز الصػعكبات التػي كاجيتنػي أثنػػاء تحقيػؽ ىػذا المخطػكط،  كاي

فػػي كىػػي مكجػػكدة  الحصػػكؿ عمػػى المخطػػكط ؛ ألف المخطػػكط ال تكجػػد منػػو سػػكل نسػػخة كاحػػدة 

إلػػى حػد مػا، إال أف بعػػض الكممػات بيػا مطمكسػػة أك  ، كىػػذه النسػخة جيػدة مكتبػة جامعػة اليرمػكؾ

ساقطة، كما أف بعض الكممات كانػت بػالمكف األحمػر كال تظيػر ىػذه الكممػات أثنػاء التصػكير عػف 

ه الكممػػات مػػف الميكػػركفيمـ، لػػذا كػػاف ال بػػد مػػف العػػكدة مػػرة ثانيػػة إلػػى جامعػػة اليرمػػكؾ لتعبئػػة ىػػذ

َـّ الحصػكؿ عمػى الميكػركفيمـ مباشػرة ،  لتػػي المخطػكط كػامال مػع بعػض النػكاقص البسػيطة ا كقػد تػ

 . أمكف التغمب عمييا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة التحقيق
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  –م  0122/ ىـ  522 -م  0001/ ىـ 402حياتو ونشأتو : أبو الييجاء

كىك األمير  1ينحدر المؤلؼ مف نسؿ األمراء األكراد مف بني الييجاء  في شماؿ شرؽ المكصؿ  

 -ىػػػ  026)، كقػػد حػػددت كالدتػػو فػػي سػػنة  2لييجػػا اليػػذباني األربمػػي عػػز الػػديف محمػػد بػػف أبػػي ا

انتقػؿ ابػف أبػي الييجػاء مػف أربػؿ إلػى الشػاـ كىػك  . مػف الجزيػرة الفراتيػة 3بمدينة أربػؿ ( ـ  9221

 .ثـ إلى مدينة حمب فترة مف الزمف 4شاب كاشتغؿ بيا

، فقػػد 5رة عريقػة النسػػب كالجػػاهاكتسػبت عائمػػة ابػػف أبػي الييجػػاء  لقػػب اإلمػػارة فػي أربػػؿ  ؛ فيػػي أسػػ

كػػاف مجيػػر الػػديف أبػػك الييجػػاء عيسػػى األزكشػػي الكػػردم األسػػدم مػػف أعيػػاف األمػػراء  كشػػجعانيـ، 

نػو يضػد المغػكؿ، كقػد تػـ تعي لو  دكران بػارزان  يػكـ عػيف جػالكت،  ككاف (ـ 9202  -ىػ  009 ت)

ديف ابػػف أبػػي الييجػػاء، كالػػد بعػػد ىػػذه الكاقعػػة نائبػػا عمػػى دمشػػؽ، بينمػػا كالػػده ىػػك األميػػر حسػػاـ الػػ

لذا  كانت اإلمارة لقب في ىػذه العائمػة مػف الجػد إلػى  ،6األمير عز الديف ابف أبي الييجاء األربمي

، كحنكتػو السياسػية   االبف كصكالن إلى األحفػاد، فػال عجػب أف يكػكف المؤلػؼ أميػران كسياسػيان محنكػان 

بعػػد عػػزؿ سػػيؼ الػػديف ( ـ  9229 -ػىػػ 026)ميػػدت لػػو الطريػػؽ ليكػػكف كاليػػان عمػػى  دمشػػؽ سػػنة 

طك اف، كمنصب الكالية ىك مػف أربػاب الكظػائؼ بدمشػؽ، كمكضػكعيا التحػدث فػي أمػر الشػرطة 

 .7"  جندمكعادتيا   مرة عشرة، كربما كلييا " كما  في سائر الكاليات،

                                                           
 .303ص. 1987دار العمـ لممالييف، : ، بيركت 2،ج1ط. لتاريخ العربي والمؤرخونا. مصطفى، شاكر 1

 . 637ص. ىػ1428 -ـ2007: دمشؽ . محمد عبيد, رياض مراد. ت, 15ج,  1ط .البداية والنياية. ابف كثير،الحافظ، 2

     -. دار احيػاء التػػراث العربػػي: كت بيػػر  ،5، ج1ط.، تزكػي مصػػطفى أحمػػد األرنػػاؤكط. ،ت.الــوا فــي بالوفيــات .الصػفدم، صػػالح الػديف 3
 .112ص . ـ  2000 -  ىػ1420

 .112، ص 5ج. الوافي بالوفيات. الصفدم 4
 .1ؽ, 2ج . عمر تدمرم. ت ،1ط. لمقتفي عمى كتاب الروضتين المعروف بتاريخ البرزاليا. عمـ الديف.البرزالي الدمشقي 5

 . 126، ص9ج .البداية. ابف كثير 6

 . 194، ص4ج . األعشى صبح. القمقشندم 7
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صػمة ، فيي العا كىذا المنصب الياـ يرجع إال أف دمشؽ في العيد الممممككي تتمتع بشيرة كاسعة

، كمعبػػران يػػا الممػػر الرئيسػػي  لقكافػػؿ الحجػػاجالثانيػػة فػػي دكلػػة المماليػػؾ المتراميػػة األطػػراؼ، كمػػا أن

 .1لممسافريف إلى القاىرة عاصمة السمطنة، كما  كانت تقرر مصير السالطيف

، 2ؿ أنو  كاف جيد السياسة  كخبيراإال أف الشيء الالفت لمنظر ىك  اكتفاء بعض المؤرخيف  بالقك 

. 3إلعراض عف ذكر إنجازاتو كأعمالو أثناء  كاليتو، كلعؿ السبب في ذلؾ ككنو شيعيان رافضيان مع ا

 .4كقالككفكالسمطاف   بيبرسالسمطاف بينما كانت لو عالقات جيدة مع السالطيف أمثاؿ . 3رافضيان 

 .4كقالككف

، فكػػاف لمثقافػػة كالعمػػـ نصػػيب كبيػػر فػػي  كلػػـ تكػػف السياسػػة كحػػدىا مجػػاؿ اىتمػػاـ ابػػف أبػػي الييجػػاء

" كقد .   5كعمـ الكالـ  ، فقد أشار إليو المؤرخكف بالبناف بميمو لألدب كاشتغالو بالتاريخ شخصيتو

                                                           
 . 43ص. ـ 1982. الشركة المتحدة لمطباعة كالنشر: ، دمشؽ 1ط. دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين. العمبي،أكـر 1
 . 484ص.700-691حكادث ككفيات  .تاريخ االسالم. الذىبي 2
ضػبطو كصػححو عبػد .3، ج 1ط. ئـة الثامنـةالـدرر الكامنـة  فـي أعيـان الم.  ابف حجر ،الحػافظ.  484ص. المصدر السابؽ.الذىبي 3

الـــدليل الشـــافي عمـــى . جمػػاؿ الػػديف،  ابػػػف تغػػرم بػػػردم.  172ص.  ـ1997 /ىػػػ  1418دار الكتػػب العمميػػػة، : الػػكارث عمػػي، بيػػػركت 
 . 710ص .ـ1998دار الكتب المصرية ، : ، القاىرة  2،  ج 2مج. فييـ شمتكت. ، ت 2ط .المنيل الصافي

كحكى لى عز الديف محمد بف أبى   الييجاء   ما معناه أف سػيؼ الػديف بمغػاؽ حدثػو أف األميػر بػدر الػديف :  "   كقاؿ ابف تغرم بردم 4
في حاؿ الصػبا كثيػرا مػا نكػكف _ رحميما ا، تعالى _ بكتكت األتابكى حكى لى قاؿ كنت أنا كالممؾ المظفر قطز كالممؾ الظاىر بيبرس 

ف رأينػػا منجمػػا فػػي بعػػض الطريػػؽ بالػػديار المصػػرية فقػػاؿ لػػو الممػػؾ المظفػػر قطػػز أبصػػر نجمػػى مجتمعػػيف فػػي رككبنػػا ك يػػر ذلػػؾ فػػاتفؽ أ
فضرب بالرمؿ كحسب كقاؿ أنت تممؾ ىذه البالد كتكسر التتار فشرعنا نيزأ بو ثـ قاؿ لػو الممػؾ الظػاىر بيبػرس أبصػر نجمػى فقػاؿ كأنػت 

 لػى ال بػد أف تبصػر نجمػػؾ فقمػت لػو أبصػر لػػى نجمػى فحسػب كقػاؿ أنػػت أيضػا تممػؾ الػديار المصػرية ك يرىػػا فتزايػد اسػتيزاؤنا بػو ثػػـ قػاال
تخمػص لػػؾ إمػػرة مائػػة فػػارس يعطيػؾ ىػػذا كأشػػار إلػػى الممػػؾ الظػػاىر فػاتفؽ أف كقػػع األمػػر كمػػا قػػاؿ كلػػـ يخػـر منػػو شػػيء كىػػذا مػػف عجيػػب 

زارة الثقافػة كاالرشػاد القػكمي ، مصػر  ، ، ك  7ج.ط.د.  النجـوم الزاىـرة فـي ممـوك مصـر والقـاىرة..اإلتفاؽ   ابف تغرم بردم جمػاؿ الػديف
 .89ص.ت. د
. 1998دار الفكػر، : ، دمشػؽ 5، ج1ط. عمػي أبػك زيػد كوخػركف. ت. أعيان العصر واعـوان النصـر .صالح الديف ابف أيبؾ. الصفدم 5

 710، ص2ابف تغرم بردم، الدليؿ الشافي، ج. 297ص
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التػي حػدثت  1" إلػى كقعػة قػازاف  -صمى ا، عميػو كسػمـ  -ألؼ كتابان ابتدأه مف عصر الرسكؿ " 

 .( 2ـ 9233 /ىػ  033)  سنة

 .3كيرسؿي شعرهى عمى كتفيوكما كيصؼ ابف أبي الييجاء بأنو شيخه مييبه يمبس عمامةن مدكرةن 

ػ ،5طػكاؿ حياتػو حتػى كفاتػو(  ـ 9936 /ىػػ  920) 4الـز  العز الضػرير كبأنو  بالػذكر أنػو  رم  كحى

كيبػػدك أف السػبب فػي ذلػػؾ ال .  6قػرأ ويػات مػف القػػروف الكػريـ  عنػدما حضػػرت الكفػاة العػز الضػرير

ميقيػػة فقػػد  كػػاف العػػز الضػػرير مػػنحأل  ،  7 كتاركػػان لمصػػالة عػػف الػػديف خارجػػان يعػػكد إلػػى صػػفاتو الخي

ًرمى الشػكًؿ قبػيح المنظػر، ال  "  باالضػافة إال أنػو كعرؼ عنو بالخركج عف الػديف كالزندقػة ، قػذران زى

                                                           
القاىرة ,1289-1266 /ىػ 688  /ق 656حكادث كتراجـ . فمحمد أمي. ت .انعقد الجمان في تاريخ أىل الزم . العيني ، بدر الديف 1
 .155ص. ـ 1988 /ىػ  1408الييئة المصرية العامة لمكتاب، : 
 .247، ص9ج. البداية .ابف كثير 2

 .172 ، ص 1ج .الدرر الكامنة .بف حجر 3
ير، كاف بارعان في العربية كاألدب رأسان في عمـك األكائؿ، الحسف بف محمد بف نجا األربمي الفيمسكؼ عز الديف الضر : العز الضرير * 

 .362،  ص  1ج  .فوات الوفيات. الكنبي . ككاف بمنزلو منقطعان بدمشؽ يقرئ المسمميف كأىؿ الكتاب كالفالسفة 
4

رأسان في عمـك األكائؿ،  الحسف بف محمد بف نجا األربمي الفيمسكؼ عز الديف الضرير، كاف بارعان في العربية كاألدب: العز الضرير  
 .362،  ص  1ج  .فوات الوفيات. ي الكنب. ككاف بمنزلو منقطعان بدمشؽ يقرئ المسمميف كأىؿ الكتاب كالفالسفة 

 : أنشد ابف أبي الييجا أبيات شعر لمعز الضرير عندما تكفي كىي  كما . 362، ص12ج. فوات الوفيات. الكتبي 5
  ما كنت ألذ فيو ىتؾ الستر      لك يسعني عمى ىكاه صبرم         

 حرمت عمى السمع سكل ذكرىـ          مالي سمر  ير حديث السمر

 :كأنشده ايضان 

 أنااجؼ تكمفان كفي لي طبعان             أك خنت عيكده عيكدم يرعى

 يبغي لي في ذلؾ دكاـ األسر        ىذا ضرر يحسبو لي نفعػػػا
 . 307، صذيل مرآة الزمان. اليكنيني

ىذه البنية قد تحممت، كما بقي : الزمت العز الضرير يـك مكتو، فقاؿ  : قاؿ عز الديف ابف أبي" ذكر الكتبي قكؿ ابف ابي الييجاء   6
 قد خرجت الركح مف رجمي: كاشتيى أرزان بمبف فعمؿ لو كأكؿ منو، فمما أحس بشركع الركح منو قاؿ , يرجى بقاؤىا الييجاء

صدؽ ا، : ثـ قاؿ    ]أال يعمـ مف خمؽ كىك المطيؼ الخبير  [ى صدرم، فمما أراد المفارقة بالكمية تال ىذه اآلية قد كصمت إل: ثـ قاؿ 
الوافي . ابف ايبؾ الصفدم 919.، صفوات الوفيات. الكتبي. العظيـ، ككذب ابف سينا، ثـ مات في ربيع اآلخر، كدفف بسفح قاسيكف

 912، ص9ج. الدرر الكامنة. نيابف حجر العسقال.996،  ص92ج بالوفيات

 . 119، ص9ج. البداية. ابف كثير. 131ص. 1مج . فوات الوفيات. الكتبي 7
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مع العمػى بقػركح كطمكعػات، كمػع تمػؾ الصػفات السػيئة إال أنػو كػاف ذكيػان ابتمي  يتكقى النجاسات،

 .1"  جيد الذىف

كعممية كفكريػة ى  مالزمة العز الضرير يعكد إلى أسباب أدبية  أف ما دفع ابف أبي الييجا إل بيدى  

فقػػد كػػاف العػػز الضػػرير فاضػػالن فػػي   (بػػي الييجػػاء شػػيعيان كػػالعز الضػػريراذ كػػاف ابػػف أ)كمذىبيػػة 

العربية كاألدب كعمكـ األكائؿ، منقطعان في منزلو يتردد إليػو مػف يشػتغؿ عميػو فػي تمػؾ العمػكـ التػي 

الػرأم كالفمسػفة مػف مختمػؼ العقائػد مػف المسػمميف كأربػاب العقائػد  ابى حأص" كضـ مجمسو  يعرفيا،

كالييػػػكد كالنصػػػارل كالسػػػامرة ، ككػػػاف يصػػػدر منػػػو مػػػف األقػػػكاؿ مػػػا يشػػػعر بانحاللػػػو كفسػػػاد  الفاسػػػدة

كابػػف أبػػي الييجػػاء أحػػد ىػػؤالء األشػػخاص الػػذيف شػػارككا  العػػز الضػػرير  مجمسػػو،  فقػػد . 2" عقيدتػػو

ذلػػؾ لػػـ نجػػد ابػػف أبػػي كبػػالر ـ مػػف ، 3جيػػد  عرو الييجػػاء بأنػػو ذك ًشػػكصػػؼ العػػز الضػػرير ابػػف أبػػي 

 .صفةو مف صفاتو أك حاكؿ التشبو بوي ء  يتصؼ بالييجا

 فػي طريػؽ مصػر بالسػكادة، كىػك عائػده  منيػا،( ـ 9166 /ىػػ  166)تكفي ابف أبي الييجاء  سنة 

 .4كنقؿ إلى جبؿ قاسيكف فدفف بو

بحيث اليمكف لنا  ، سكانيا دكران كبيران في التاريخ اإلسالميمف أىـ المناطؽ التي لعب كتعد أربؿ 

سػػالمية كالػػذكباف ضػػمف ىػػذه ف نتجاىػؿ الػػدكر الػػذم لعبتػػو القػكل  يػػر العربيػػة فػػي دعػػـ الدكلػة اإلأ

 .الحضارة

                                                           
 .145، ص12ج. الوافي بالوفيات. الصفدم 1
  .306ص. ـ 1954. حيدر أباد . ط.د. ذيل مرآة الزمان. اليكنيني، قطب الديف 2 
 .156، ص12ج .الوافي بالوفيات. ابف ايبؾ الصفدم 3
 155، ص4ج. عقد الجمان. العيني. 112،  ص5ج. الوافي. لصفدما 4
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تعد المكصؿ قاعدة اقميـ الجزيرة، الذم كاف لو دكران رئيسان في التصدم لميجكـ الصميبي الػذم داـ 

يطمػؽ عمييػا بكابػة  مكطف المؤلؼ مف أعمػاؿ المكصػؿ، فكػاف  1ئتي عاـ، أما أربؿما يقرب مف م

 .2؛ كلذا كانت مطمعان لمسالطيف كاألمراءالمكصؿ

كيشكؿ األكراد الفئة األكثر مف السكاف األصمييف لمدينة أربؿ، أما عف أصػميـ  فتكجػد  أكثػر مػف 

صػؿ التركػي، كمػنيـ مػف يػرجعيـ إلػى ركاية، إذ يعيدىـ البعض إلى أصميـ السػامي كوخػر إلػى األ

ساللة البحػر األبػيض المتكسػط، إال أف  البيػة المصػادر تعيػدىـ إلػى السػاللة  اآلريػة،  كتصػنفيـ 

، كيؤيػد األكػراد ىػذه الركايػة إذ يؤكػدكف أف قبائػؿ (أكركبيػة  –الينػدك ) لغكيان إلى مجمكعة المغػات 

اكركبيػة الكافػدة مػف  –ؿ كالمجمكعات اليندك زا ركس الكافدة مف الشماؿ قد اختمطت بسكاف الجبا

، كككنػػت  الشػػعب الكػػردم  بمالمحػػو كقسػػماتو المعركفػػة اآلف،  كذلػػؾ منػػذ األلػػؼ الثانيػػة  الجنػػكب

، كىناؾ شكاىد عمى أف ىذه المجمكعات القبمية قد أنشأت عالقات سياسية كعسػكرية  قبؿ الميالد

 .3مع حكاـ اآلكادييف 

يعػكدكف إلػى " ، كيرجح ابف أبػي الييجػاء أف اليذبانيػة  4 ، كاليذبانية ريةكمف أشير قبائميـ الجمند

  5( ككاف كراءىـ ممػؾ يأخػذ كػؿ سػفينة  صػبا ) الجمندرم بف كركر  كىك الذم قاؿ ا،  في حقو 

  قمعػػػة  كمركػػػزىـ فػػػي 1، ، كالبشػػػنكية 6، كاليكاريػػػة، كالميرانيػػػة، كىػػػـ فخػػػذ مػػػف اليذبانيػػػة  كالركاديػػػة

                                                           
ليػا قمعػة عمػى تػؿ .. قػاؿ فػي المشػترؾ بػيف الػزابيف.. مكقعيػا فػي االقمػيـ الرابػع كىػي مدينػة محدثػة  ... ىي قاعدة بالد شيرزكر: اربؿ  1

، كليػػا قنػي تػػدخؿ منيػػا اثنتػػاف إلػػى عػاؿو داخػػؿ السػػكر مػػف جانػب المدينػػة عمػػى مسػػتكو مػف األرض كالجبػػاؿ فييػػا عمػػى أكثػػر مػف مسػػ يرة يػػـك
، (يكسػػؼ طكيػػؿ.) ، شػػرحو د4،ج1ط. صــبح األعشــى فــي صــناعة األنشــا .أحمػػد بػػف عمػػي. القمقشػػندم.المدينػػة لمجػػامع كدار السػػمطانف 

 .367ص.  1987دار الفكر، : بيركت 

 .5ص. ـ1985ىػ 1406دار عمار، : عماف , 1ط .مجاىد الدين قايماز نائب اربل والموصل .صادؽ, جكدة 2
. مركػز ابػف خمػدكف لمدراسػات االنمائيػة: ، القػاىرة 2ط "ىموم األقميـات فـي الـوطن العربـي "الممل والنحل واألعراق . ابراىيـ، سعد الديف 3

 .217ص. 1948
 (أ   162)  المخطكط   4
5

 ( أ  143) انمخطٌط  
 ( أ  199) المخطكط  6
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مدينػة صػغيرة عمػى دجمػة مػف  ربييػا " كىػي ، 3طمة عمى الشػط قػرب جزيػرة  ابػف عمػرالم  2فنؾ 

 . 5"بأنيا أحشـ  قبائؿ العرب "ؼ أبف أبي الييجاء اليذبانية  كيص،   4  "ذاتي بساتيف كثيرة 

المتخصػص فػي تػاريخ األكػراد فىييعيػدي أصػكليـ ( نيكتػيف ) أما المػؤرخ  كالمستشػرؽ الركسػي الشػيير

أجداد األكػراد ، كيرل أحمد تاج الديف أنيـ  6خييف الذيف قابميـ المؤرخ اليكناني اكزنفكفإلى الككرد

كما أف البعض ال ينقص مف قدر األكراد كالعركبة حيث  يعيدىـ البعض إلى األصؿ .  7الحالييف

، فنجػػد بعػػض المػػؤرخيف المسػػمميف يعيػػدىـ إلػػى األصػػؿ العربػػي كينسػػبكنيـ إلػػى ربيعػػة بػػف  العربػػي

،  كجماعػػػة تنسػػػبيـ إلػػػى مضػػػر بػػػف نػػػزار، فيقكلػػػكف أنيػػػـ أكالد كػػػرد بػػػف مػػػرد بػػػف  بػػػف كائػػػؿبكػػػر 

 .صعصعة مف ىكازف 

 :كيقكؿ الشاعر العربي القديـ 

 لعمرؾ ما األكراد أبناء فػػػػػارس       كلكػػػنيـ أبناء كػػػػػرد بف عامر 

أمػػا القمقشػػندم  يؤيػػد أف . 8بينمػػا نجػػد بػػيف طيػػات الكتػػب التاريخيػػة أف أصػػؿ األكػػراد مػػف العػػرب 

 .1أصؿ األكراد مف العجـ 

                                                                                                                                                                      
 ( ب  148) المخطكط  1
2

 . 329، ص 4ج.  صبح األعشى. انقهقشنذي . انفاء ًاننٌن ىً قهعح حصٍنح فٌٌق جزٌشج اته عمش قهعح فنك تفتح  
  69ص. األكراد. ـ 2001 / ىػ  1421الدار الثقافية لمنشر،   :  القاىرة, 1ط.األكراد تاريخ شعب وقضية وطن. ، أحمدتاج الديف  3
4

 .  325، ص 4ج.  صبح األعشى. انقهقشنذي  
 ( أ  162 )المخطكط   5
6

كلد زينفكف بف جريمكس في اثينا، كىك مؤرخ ا ريقي ينحدر مف اسرة ارستقراطية كاف : ـ.ؽ Xenophon    ((430-354زينفكف   
ك معتنقي افكاره، ك بجانب قدراتو التاريخية كاف لو الماـ كثير بفنكف المعرفة ( ـ.ؽ 999-694)مف تالمذة الفيمسكؼ سقراط 

  /http://www.gilgamish.org.ك الشؤكف العسكريةكاالجتماع ك السياسة 

 .25ص  . األكراد. تاج الديف 7
، بيػركت  1، ج4ط. عمػي الكتػاني. ت"  رحمة ابن بطوطـة" تحفة األنظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار . ابف بطكطة، محمد  8
 .212ص  /ىػ  1405مؤسسة الرسالة، : 

http://www.gilgamish.org/
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ديف  الػػػػ كأصػػػػبح   كانػػػػت الركايػػػػة الصػػػػحيحة عػػػػف أصػػػػؿ األكػػػػراد فقػػػػد داف األكػػػػراد باالسػػػػالـكأيػػػػان 

إلػى  بعػد أف تحكلػكا مػف الزرادشػتية ، كىػـ  ينقسػمكف مػذىبيان   اإلسالمي ىػك ديػنيـ الغالػب عمػييـ

 2.كشيعة  سنة 

تػػأليؼ المجتمػػع الكػػردم كتطػػكير عقيدتػػو كلػػـ شػػمؿ أفػػراده،  ك قػػدـ  أسػػيـ اإلسػػالـ بشػػكؿ كبيػػر فػػي

األكػػػراد لمسػػػالـ خػػػدماتو جميمػػػةن خاصػػػةن فػػػي القػػػرنيف التاسػػػع المػػػيالدم  كالثالػػػث عشػػػر المػػػيالدم، 

فانػػػػت فػػػػي خدمػػػػة اإلسػػػػالـ كيػػػػأتي صػػػػالح الػػػػديف األيػػػػكبي عمػػػػى رأس الشخصػػػػيات البػػػػارزة التػػػػي ت

 .كالمسمميف

التػػاريخ الكػػردم، كالتػػي كػػاف ليػػا دكران فػػي مجابيػػة العػػدكاف الصػػميبي كمػػف الشخصػػيات اليامػػة فػػي 

 9930 /ىػػ  931 ت)عمى المشرؽ اإلسػالمي األميػر حسػاـ الػديف أبػا الييجػاء السػميف األزكشػي 

عمى عكا خالؿ فتػرة حكػـ صػالح  صالح الديف، كىك الذم كاف نائبان  قادة  ،  ككاف مف أكابر3(ـ

،  ( 4ـ   1119  /ق 921)الفػػػرنج  كامػػػتالكيـ عكػػػا فػػػي سػػػنة  دخػػكؿ الػػديف ، كخػػػرج منيػػػا قبػػػؿ 

جػاء اليػذباني الػذم كقطب الديف خسرك ابف أخػي ابػي اليي. 5كاستنابو  صالح الديف  عمى القدس

في ظيكر شخصيات كردية تديف باإلسالـ كتجابػو  اىام كما كاف إلربؿ دكاران  ،6كاف صاحب أربؿ

ء فػػػػي سػػػػياؽ المخطػػػػكط كبػػػػيف السػػػػطكر مجمكعػػػػة مػػػػف ذكػػػػر لنػػػػا ابػػػػف أبػػػػي الييجػػػػاك   الصػػػػميبييف،

                                                                                                                                                                      
الكيرد بضـ الكػاؼ كسػككف الػراء الميممػة كداؿ ميممػة فػي اآلخػر، ىػـ الػذيف كػاف مػنيـ بنػك أيػكب ممػكؾ مصػر بعػد الفػاطمييف، قػاؿ فػي  1

كيقػاؿ فػػي المسػمميف الكػػرد، كفػي الكفػػار الكػرج، كحينئػػذو يكػكف الكيػػرد كالكيػرج نسػػبان ...  العبػر ىػـ مػػف بنػي ايػػراف بػف وشػػكر بػف سػػاـ بػف نػػكح
 .626، ص9ج. صبح األعشى. القمقششندم 1" ان كاحد

 .69ص .األكراد. تاج الديف  2
 (  ب  165) المخطكط  3
4

 .  210ص,  10ج.  البداية .اته كثٍش  
 . 616، ص 9ج.  البداية. ابف كثير 5

 (أ  166) المخطكط  6
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ككككبػػكرم  (ـ 9901 /ىػػ  901ت  ) 1مظفػر الػديف كككبػكرم: الشخصػيات الكرديػة اليامػة مثػؿ 

كيمقػػب بالممػػؾ المعظػػـ صػػاحب أربػػؿ، كػػاف كالػػده زيػػف  2ىػػك اسػػـ تركػػي معنػػاه بػػالعربي ذئػػب أزرؽ 

ك سػػػيؼ الػػػػديف  ؿ ،صػػػاحب أربػػػ 12323 )  /ىػػػػ  016ت  )  الػػػديف عمػػػي المعػػػركؼ بكجػػػؾ

  ، كػػػاف أميػػػران  كالمشػػػطكب ىػػػك لقبػػػو لشػػػطبو كػػػاف بكجيػػػو" ، (ـ 9222 /ىػػػػ  093 ت) 4المشػػػطكب

الحشمة كالحرمة بيف الممكؾ معدكدان بينيـ ككاحدو منيـ، لػو كقػائع مشػيكرة  فػي الخػركج عمػى  كافرى 

  919ت  )لحارمي شياب الديف محمكد اك  ،5"  ، كىك مف أمراء الدكلة الصالحية الممكؾ كاألمراء

، أعطػاه السػمطاف حمػاه عنػدما تممكيػا، فبقػي  6خاؿ صالح الديف األيكبي( ـ  9991 /ىػ   919

، كىػػػػك أحػػػػػد األمػػػػراء بالدكلػػػػػة 8،  ك ضػػػػػياء الػػػػديف عيسػػػػى اليكػػػػػارم7بيػػػػا،  مػػػػرض كمػػػػػات كيػػػػالن 

مميػد كػذلؾ عػز الػديف . 9" كبير القػدر  ككافػر الحرمػة؛  فقييػان يعمػـ بعمػائـ  الفقيػاء " الصالحية،

 ت) ، كأبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف محمػػد بػػف خميػػؿ اليػػذباني،10الدكلػػة أبػػي الييجػػاء الحسػػيف اليػػذباني

ف د الممػؾ المعظػـ مظفػر الػديف بػف زيػمف بيػت كبيػر بأربػؿ، كػاف حاجبػان عنػ( ـ 9211 /ىػ  019

  .11الديف صاحب أربؿ  كىك مف المشايخ المشيكريف

                                                           
ــة والصــالحية. شػػياب الػػديف ، أبػػك شػػامة 1 ــدولتين النوري ــار ال مؤسسػػة : ، بيػػركت 2ج ،  1ابػػراىيـ الزيبػػؽ ط . ت .الروضــتين فــي أخب

 38ص. 1997الرسالة، 
2

 .121ص.خ .داس انثقافح ، ب : ، تٍشًخ  4ج. ط. ب. احضان عثاس . خ.   وفيات االعيان.اته خهكان ، شمش انذٌه  
3

، كثٍش انتٌاضع حضه ُصمً   تكجك نقصشه ًىٌ نفظٌ أعجمً صغٍشأي صغٍش انقذس ،  أصهو مه انتشكمان ، كان كثٍش انخٍشاخ   

 . 120ص -11، ص 4ج.  وفيات األعيان. اته خهكان . انعقٍذج 
 (أ  166) المخطكط  4

 .43ص. ـ 1993 /ىػ   1413دار الكتاب اإلسالمي ، :  ،  القاىرة 4ج. ط. ب.  مرآة الجنان  وعبرة اليقظان .عبد ا،. اليافعي  5
 ( أ  166) المخطكط  6

ــا. الػػذىبي، شػػمس الػػديف7 دار : بيػػركت  ، 580 – 571احػػداث ككفيػػات . عمػػر تػػدمرم.  ت. ريخ االســالم وفيــات المشــاىير واالعــالمت
 .187ص.  ػ ى1432 -ـ2003. الكتاب العربي

 ( ب  166) المخطكط   8

 .497، ص 3مج. وفيات األعيان. ابف خمكاف 9
 .206ـ ص 1980. ثقافة كاالعالـكزارة ال: العراؽ . سامي الصقار. ت. تاريخ أربل. شرؼ الديف. األربمي 10
 .373المصدر السابؽ ذكره، ص 11
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ف  بف الحسػف بػف عمػر بػف سػعيد األربمػي الشػافعي الشيخ كماؿ الديف رسال: كمف مشايخ األكراد 

"  البحػر"، فقد اختصر كتاب   ، ككاف الشيخ األربمي ميتما بعمـ التاريخ(ـ 9219 /ىػ  016. ت)

. عدم بف أبي البركات شيخ األكراد  كيعتبر الحسف بف. 1كاف يفتي بدمشؽ في زمانولمركياني، ك 

 .2،  كلو أتباع كمريدكف يبالغكف فيوؿ كأدب كشعر كتصانيؼ في التصكؼ ككاف لو فض. 

 نسبة الكتاب لممؤلف

كػر عمػى الصػفحة األكلػى لممخطػكط تـ اثبات نسبة ىذا المخطكط إلى ابف أبي الييجاء كفػؽ مػا ذي 

الييجػػاء ىػػك الكاتػػب ليػػذا  اباسػػـ الجػػزء األكؿ مػػف تػػاريخ ابػػف أبػػي الييجػػاء، كتػػـ تاكيػػد ذلػػؾ اف أبػػ

أجمع المؤرخكف الذيف ذكركا أبي الييجاء   الرجكع الييا فقد المخطكط مف خالؿ المصادر التي تـ

نزىػة األنظػار فػي  " كذكػر محمػكد مقػديش فػي كتابػو. 3أنو كاف جيد المشػاركة فػي التػاريخ كاألدب

تحػػدث عنػػو ك . 4نػػو اسػػتقى مػػف كتػػاب ابػػف أبػػي الييجػػاء فػػي التػػاريخ أ " عجائػػب التػػكاريخ كاألخبػػار

كجمػػع   ثيػػرة فػػي التػػاريخ كالشػػعر ، كربمػػا جمػػع شػػيئان مػػف ذلػػؾ،كػػاف لديػػو فضػػائؿ ك: العينػػي فقػػاؿ 

ـ 9233 -ىػػػ  033) سػػنةالتػػي حػػدثت ، 5مجمػػدان ابتػػدأ فيػػو مػػف النبػػي عميػػو السػػالـ إلػػى كقعػػة قػػازاف

مػػف الخمفػػاء عمػػى السػػنيف  يبػدأ بسػػيرة الرسػػكؿ ثػػـ بمػػف بعػده  ان تاريخػان مػػكجز  كمػا ذيكػػر أنػػو كتػػب ،6(

مػف خػالؿ البحػث كالتنقيػب فػي ك ؛ 7"رجػاؿ أكاسػط القػرف السػابع نو مػفأكمف المرجح ".حتى عصره

                                                           
 .147ص. 9ج .البداية. ابف كثير 1
 .334ص. ت.دار صادر، د: ، بيركت  1ج . ط. د. احساف عباس .ت.فوات الوفيات والذيل عمييا . الكتبي، محمد 2
 الـدليل. ابػف تغػرم بػردم. 484ص.700-691كفيػات حػكادث ك . تـاريخ االسـالم. الػذىبي،    . 112ص. الوا في بالوفيـات .الصػفدم 3

 .710ص .الشافي
دار الغػػرب : ، بيػركت 1، مػػج1ط. عمػػي الػزكارم، محمػػد محفػكظ. ت .نزىــة األنظــار فـي عجائــب التــواريخ وا ثـار. مقػديش، محمػكد   4

 .388ص. 1988اإلسالمي، 
 .155، ص4ج. عقد الجماف. العيني 5
 .247، ص9ج. البداية. ابف كثير. 864ص. ظان في معرفة حوادث الزمانمرآة الجنان وعبرة اليقاليافعي،  6
 .303ص. مصطفى، التاريخ العربي 7
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عثػر عمػى أم مػف المؤلفػات التػي تنسػب إلػى أبػي الييجػاء عػدا أالمكتبات كالمصػادر التاريخيػة لػـ 

 "ف ابػف أبػي الييجػاءأ ىكيذىب ابػف كثيػر فػي البدايػة كالنيايػة إلػ, ي بيف أيديناتال ة المخطكط هىذ

بينمػا نجػد ابػف  .1 "اريخ كالشعر، فربما يككف قد جمع شيئان مػف ذلػؾكاف لو فضائؿ في األدب كالت

 .2أيبؾ الصفدم يذكر لنا ابف أبي الييجاء كاف جيد المشاركة في التاريخ كاألدب كالكالـ

 المؤلفعصر 

  تجاىػػػػؿ الكضػػػػع السياسػػػػي ليػػػػذانال يمكػػػػف لنػػػػا اف نتطػػػػرؽ الػػػػى الكضػػػػع الثقػػػػافي فػػػػي عصػػػػر مػػػػا ك 

ال بػػد مػػف كػػاف لػػذا  سياسػػية ليػػا األثػػر الكبيػػر فػػي الكضػػع الثقػػافي ؛كذلػػؾ ألف الحالػػة ال العصػػر،

المركر بمكجز سريع عمى األكضاع السياسية في الفترة التي عاشيا ابف أبػي الييجػاء فقػد انيػارت 

 (. ـ9292  - ىػ 090)الخالفة العباسية في بغداد اثر سقكطيا بيد ىكالكك سنة 

 /ىػػػ  901)منػػذ انيائيػػا عػػاـ قعتػػا فػػي يػػد األيػػكبييف كدالػػت دكلػػة الفػػاطمييف فػػي مصػػر كالشػػاـ فك 

  321)  كظمتا تحت سمطانيـ حتػى دخػكؿ األتػراؾ العثمػانييف  ماليؾ،مثـ صارتا إلى ال ،(ـ9919

 .3(ـ9991  /ىػ 

ف تمػػؾ العكامػػؿ قػػد سػػاىمت فػػي تراجػػع المغػػة العربيػػة كودابيػػا لعػػدـ اسػػتقرار أكال يخفػػى عمػػى القػػارئ 

 ان دكر  يػكبييف كالمماليػؾ ريؼ كسػالطيف مصػر كالشػاـ مػف األشػف لألزىػر الأ، إال السياسػي  الكضع

ف كػػػانكا أكػػػرادان  - ف األيػػػكبييفأأيػػػكاء  العممػػػاء، خاصػػػة  ان فػػػي كبيػػػر   يػػػةمغػػػة العربالقػػػد تكممػػػكا   - كاي

 .يـ الشاعر كالعالـ كالمؤرخ مننبغ فب العرب ادآكتأدبكا ب

                                                           
 . 637، ص15ج. البداية. ابف كثير 1
 .297ص. أعياف العصر كاعكاف النصر . الصفدم 2
  463ص. ت.ب. دار الثقافة العربية: ، بيركت 28ط. تاريخ األدب العربي. الزيات، أحمد 3
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الفتػرة االنتقاليػة بػيف الدكلػة  فػي (ـ 9221 /ىػػ  026) حياتػو  لقد عاش المؤرخ ابف أبػي الييجػاء 

التػػي السياسػػية فػػي تمػػؾ الفتػػرة  المماليػػؾ  كال يخفػػى عمػػى القػػارئ طبيعػػة الحيػػاة كدكلػػة  األيكبيػػة  

فػػػي  الصػػػميبي  كجػػػكد كػػػذلؾ ال ك  األمػػػراء كالسػػػالطيف عمػػػى الحكػػػـ الشػػػديد بػػػيف تنػػػافسبال تميػػػزت

 .لمشرؽ العربي ا

رت حميػػة الصػػميبييف فػػي قتػػاؿ تىػػف فى أة إلػػى شػػيء مػػف اإلسػػتقرار بعػػد رجػػع االسػػالـ فػػي ىػػذه الفتػػر 

الػرـك فػي القسػطنطينية كمػا في الشػاـ أك قتػاؿ االقتتاؿ الداخمي يبيكف إلى مكتحكؿ الص المسمميف،

بيف  كحدكث المنازعات الداخمية  عمى البالد اإلسالميةالصميبية الغارات استمرار  فأ ير ؛ حكليا

ع كجػػكد نػػكع مػػف يمنػػ لػػـ فث تحالفػػات بػػيف بعػػض األمػػراء المسػػمميف كالصػػميبيي، كػػذلؾ حػػدك مػػراءاأل

عػػامال مسػػاعدان فػػي اشػعاؿ العاطفػػة اإلسػػالمية كالتكحػػد فػػي فكػػاف الػػرابط الػديني . االسػتقرار الثقػػافي

 . كجو الصميبييف 

مدل كبالر ـ مف األكضاع السياسية التي عاشيا المشرؽ العربي في تمؾ الفترة إال أننا نالحظ  

تمؾ  عدد العمماء في  كالداللة عمى ذلؾ كاضحة كىي كثرة   االىتماـ العممي في تمؾ الفترة،

العمـ   ر، فقد ازدىرت كانتشرت دك بدكرىـ في االىتماـ بدكر العمـ  كفكأسيـ األيكبي ؛  الفترة

المدارس معظـ ، ككانت 1بدمشؽ كالمدارس كالزكايا كالخانقاكات كالكتاتيب كالمارستانات كخاصة 

الذم يختمؼ عف مذىب ابف أبي الييجاء  ،2نشأت بدمشؽ تتبع في تعاليميا الفكر السنيالتي أي 

في تجاىؿ كثير مف المؤرخيف إلى  كمف المحتمؿ اف يككف ليذا السبب دكره   الميكؿ الشيعي، كذ

 .االسياب في حياة أبي الييجاء كما كتبو مف تاريخ 

                                                           
 .182ص . ت. ، ب.ط.بيركت، دار الكتاب المبناني ب. رحمة ابن جبير. جبير، محمدابف  1
 ص.1989دار الفكر، : ، بيركت 1ط. األدب في بالد الشام عصور الزنكيين واأليوبين والمماليك. مكسى، عمر 2
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بػػيف مدرسػػةو  ذاىب مختمفػػة، ككػػاف عػػددىا يتجػػاكز الثالثمائػػة،ككانػػت تمػػؾ المػػدارس السػػنية تتبػػع مػػ

كزاكيػػػة، ككانػػػت المدرسػػػة الصػػػالحية مػػػف أشػػػير المػػػدارس المالكيػػػة، أنشػػػأىا الممػػػؾ  كخانقػػػاه كربػػػاط

ككانت . 1في دمشؽ  الناصر صالح الديف يكسؼ بف أيكب، كىي بالقرب مف البيمارستاف النكرم

يف بػف عمػراف ىا كأنشاىا الممؾ المظفر نكر الداية التي بنأشير المدراس الشافعية المدرسة األمجد

بدمشػػػؽ بالصػػػالحية  كمػػػا كانػػػت المدرسػػػة اآلمديػػػة . ( ـ 9266/ىػػػػ  012. ت)بػػػف الممػػػؾ المجػػػد  

  بالصػالحية  بسػفح جبػؿ قاسػيكف  جػكار  المدرسػة العزيزيػة  أينشػأت سػنة كالمعظميػة   2العتيقػة 

 . 3المدارس الحنفية مف أشير ،  كتعتبر)ـ 1224  /ىػػػ 029(

صصات تمؾ الفترة فقد ظير مدارس ذات تخ كف المدرارس الدينية كحدىا التي ازدىرت فيكلـ ت

أنشأىا التي جامع األمكم، العممية كمدارس الطب كأشيرىا المدرسة الداخكرية العتيقة قبمي 

  ( ـ 9216  /ىػ  022 ت)ميذب الديف عبد الرحيـ بف  عمي بف  حامد  المعركؼ  بالدخكار 

 .4ككاف أكؿ مف درس بيا كاقفيا

ف األيكبييف قد ساركا عمى نيج وؿ زنكي في تأكيػد المػذىب السػني، أعمى  كىذا يقكدنا إلى التأكيد

فتػػػرة  مػػػا قبػػػؿ   –فمعظػػػـ المػػػدارس التػػػي نشػػػأت فػػػي تمػػػؾ الفتػػػرة   كتضػػػييؽ الحركػػػة عمػػػى الشػػػيعة،

 . 5المماليؾ عمى نيج أسالفيـ كقد سار ،لتعميـ السنة كانت  – عصر المؤلؼ كبعده

، كفمسػطيف  كبغػداد  مف الجزيرة ىاجركا إلييا الذيف  كانت دمشؽ في أياـ المماليؾ تعج بالعمماء،

كمنحػػتيـ الفرصػػة لينمػػكا اىتمػػاميـ  ،كأفػػاءت عمػػييـ مػػف خيراتيػػا كأمنيػػا  كتقبمػػتيـ دمشػػؽ مشػػجعة

                                                           
. 1988، مكتبػػػة الثقافػػة الدينيػػػة ،  ،  القػػاىرة 2ج. ط. د. جعفػػػر الحنػػي. ت. الــدارس فـــي تـــاريخ  المــدارس. النعيمػػي  ، عبػػد القػػػادر 1
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2

 . 477، ص 2ج.  الدارس .اننعٍمً  
 . 539ص  – 477،  ص 1ج. المصدر السابؽ3
 . 127، ص 2ج. المصدر السابؽ 4

 .176- 175ص. 1966مكتبة لبناف، : بيركت .دمشق في عصر المماليك. زيادة، نقكال 5
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ليػػػد الطػػػكلى  فػػػي بنػػػاء المػػػدارس كانػػػت ليػػػـ ا -خاصػػػة السػػػالطيف  -كمػػػا أف المماليػػػؾ . 1العممػػػي

 بنػى جامعػا(  ـ 9932 /ىػػػػػ  939 ت)  كتشجيع الحركة التعميمية،  فمجاىد الديف قايمػاز الزينػي

كأنشػػأ إطعػػاـ المسػػاكيف بظػػاىر المكصػػؿ ، كمػػا أنػػو أكقػػؼ أمالكػػان كثيػػرة عمػػى   كخانقػػاه  كمدرسػػة

 .2" مكتبان لأليتاـ

ما رافقيا مف تطكر كازدىار لحركة التدكيف التاريخي مع  فترة نمك ك كتعد  فترة الحركب الصميبية 

ففي ذلؾ العصر كصمت الكتابة   ،عدـ استقرار سياسي كفتف داخمية،  كتدىكر الحالة الثقافية 

التاريخية إلى أرقى مستكياتيا ، ككاف ذلؾ العصر داللة عمى التنكع كالثراء في التدكيف التاريخي، 

  فقد ظيرت في تمؾ الفترة أىـ ،3مى الكتب كالمؤلفات السابقة كظيكر الذيكؿ  أك التكممة ع

 مدينة  ، كتاريخ(ـ  9922/ىػ   622 ت)، كاالعتبار ألسامة بف منقذ  كأكسع المراجع التاريخية

ت ) كذيؿ تاريخ مدينة دمشؽ البف القالنسي ( ـ 9919 /ىػ  919  ت) دمشؽ البف عساكر 

 المقدسي  خبار الدكلتيف النكرية كالصالحية ألبي شامة ، كالركضتيف في أ(ـ  9906 /ىػ  999

ىػ  931 ت )  ،  كخريدة القصر كجريدة العصر البف العماد األصبياني(ـ  9201 /ىػ  909 )

ـ،  كذلؾ  (  9202 /ىػ  006 ت) ي تاريخ حمب البف العديـ ، ك زبدة الحمب  ف(ـ  9269/

كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف   صاحب كتاب(  ـ 9222 /ىػ  029ت ) ابف  خمكاف 

كمع ظيكر مثؿ تمؾ المصنفات الكبيرة  في تمؾ الفترة التي تكصؼ بعدـ . ك يرىا الكثير 

 .االستقرار السياسي كالفكرم ، داللة عمى مدل عناية عمماء التاريخ بتدكيف األحداث التاريخية 

                                                           
 . 209ص  .دمشق في عصر المماليك زيادة،  1
 .83- 82ص. 4مج . وفيات االعيان. ف خمكافاب 2

 .279ص . 2004دار أسامة لمنشر كالتكزيع، : ، عماف 1ط. موسوعة تاريخ الحروب الصميبية. الزيدم، مفيد 3
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ع العمماء عمى الكتابة التاريخية، فنرل ىاما في تشجي ف السالطيف كاألمراء كاف ليـ دكران كما أ

 .  1السمطاف صالح الديف األيكبي يستعيف بالقاضي الفاضؿ في كتابة رسائمو 

كىكذا نجد أف ابف أبي الييجاء قد عاش فػي ىػذا الجػك العممػي الكبيػر الػذم سػاد فػي عصػره فأفػاد 

بحػكادث التػاريخ االسػالمي بكجػو  كتابػان حػافالن " تاريخ ابف أبػي الييجػاء " تابو كاستفاد منو، فجاء ك

حادىمػا خاصػة بعػد اتكػاف لػو الجانػب األكبػر فػي ىػذه المخطكطػة  ، عاـ، كتاريخ مصر كدمشؽ 

 .في كجو الصميبييف كالمغكؿ

 

 

 أسموب المؤلف ومنيجو

ىي تاريخ الخمفاء كالسالطيف كاألمراء كالعمماء أم  الطبقة المتميزة   ل المؤلؼفكرة التاريخ لدإف 

التاريخ ككاف أخباره،  تنكعت الؿ دراسة المخطكط الذم  خكىذه الفكرة تتضح مف  ،مجتمع في ال

فنراه يذكر  أك قائد أك ثائر أك فقيو أك أديب ، سمطاف أك مقتصران عمى خميفة يوالحكلي لد

لديو يعني تضافر عكامؿ مما يعني أف التاريخ  كالقادة، السالطيف كاألمراء كالشعراء كالفقياء 

 .تاريخ الالتي صنعت  ثقافية منكعة ك اجتماعيةك اقتصادية  كسية سيا

فػي عػرض مادتػو التاريخيػة كفقػان لمػنيج  التسػجيؿ الحػكلي، كذكػر  اكمنيج ابف أبي الييجػاء منظمػ

كالبػارزة  األحػداث الكبػرلعمػى ترتيػب  األحداث الصػغرل، كبعػض الكفيػات فػي كػؿ سػنة، كاعتمػد 

الػػذم يعػد سػػمة   و عػدـ تشػتيتليشػػعر القػارئ باىميػة ىػػذا ك  ، السػنةضػمف عنكانػا منفػػرداي  باعطائيػا 

 .ايجابية لمتكاريخ الحكلية 

                                                           
 ( ب  179( ) ب  172) المخطكط  1
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يبػػدأ بأحػػداث السػػنة بحيػػث أف المؤلػػؼ رتػػب مادتػػو التاريخيػػة  ة كممػػا يالحػػظ عمػػى ىػػذا المخطكطػػ

بذكر حدث سياسي أك حادث كفاة ثـ يتابع أخبػاره، كيتػرجـ لمشػخص المتػكفى، كيعتبػر ىػذا مقبػكالن 

 .اعتراض عميو،  أال أنو ال يسير عمى نسؽ كاحد في كامؿ النص  ال

تتركز أخباره في المشرؽ العربي حيث أنو لـ يستطع اف يقيـ تكازنان في حجـ األخبار بيف المشرؽ 

كالمغػػرب، كبػػيف أخبػػار الػػدكؿ كالممػػكؾ المختمفػػيف، إذ تميػػزت أخبػػاره  لممغػػرب العربػػي بانيػػا كانػػت 

ت الذم تحدث فيػو باسػياب عػف األحػداث المحميػة فػي المشػرؽ العربػي، عارضة كمكجزة، في الكق

أف المؤلػؼ مػف أصػؿ مشػرقي ، فمكلػده  ع إلػىتحديدا فترة الخالفة األمكية ك العباسػية ، كىػذا يرجػ

كحياتو في المشرؽ العربي انعكست وثارىػا عمػى حجػـ الكتابػة التػي أفردىػا لممشػرؽ العربػي، كػذلؾ 

 . ليو بحكـ منصبو السياسي  كاشتغالو باألدبكثرة األخبار التي تصؿ إ

، ككػاف األسػاس الػديني 1في ذكػر الظػكاىر الطبيعيػة  مف كتابو  نو أفرد جزءان ال يستياف بوكما أ 

 . ال العقالني سببان في كجكد ىذه الظكاىر 

مػف أخبػار دكلػة إلػى أخػرل كمػف كاليػة إلػى أخبػار إمػارة أخػرل، كمػف أخبػار الصػراع  ككاف ينتقػؿ 

السياسي إلى أخبار النكبػات الطبيعيػة إلػى األخبػار االجتماعيػة مػف زكاج كىػدايا ككصػؼ أسػمطة 

الخمفاء كاألمراء كما كانت تحتكيو مف طعاـ كشراب، كمف األخبار الفمكية إلى أخبار العمماء كمف 

 . مكاليدىـ ككفياتيـ 

ـ ؛ فينتقػؿ مػف المشػرؽ إلػى كبيذا يحشد في السنة الكاحدة أحداثا جػرت فػي عػدة أمػاكف مػف العػال 

كيغمػب عمػى الركايػات التػي يػذكرىا أنيػا انتقائيػة  مثػؿ . منتخبا ركايات محددة دكف  يرىػاالمغرب 

                                                           
 (أ  85)  ( أ  34) ( ب  11) المخطكط  1
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،  كذلؾ نراه يسند ركاية مف بيف عدة ركايات إلى مصدر ميػـ مػف مصػادر التػاريخ  1حادثة االفؾ 

مػػي كمػػا فعػػؿ بػػو يزيػػد بػػف كمػػا فػػي أحػػداث سػػنة إحػػدل كسػػتيف  لميجػػرة يػػذكر مقتػػؿ الحسػػيف بػػف ع

، مػع  ذكػر ابػف عسػاكر ألكثػر مػف ركايػة 2معاكية عندما أيحضر لو، مع اسنادىا إلى ابف عسػاكر

حػػكؿ مقتػػؿ الحسػػيف  فػػي كتػػاب تػػاريخ مدينػػة دمشػػؽ،  كمػػا أف ركايتػػو المتعمقػػة بتػػاريخ وؿ البيػػت  

كىػذا  . يػت كتشػيعو ليػـيػار تعاطفػو آلؿ البتحتؿ مكانة مرمكقػة  فػي أخبػاره ممػا يػرجح أنػو أراد إظ

 .بترسيخ ىذه الركايات دكف سكاىا مع القارئ،إليو ما يريد أف يصؿ 

، كعنػػػدما يتحػػػدث عػػػف أحػػػد األشػػػخاص 3كىػػػك ال يػػػرجح ركايػػػة عمػػػى أخػػػرل إال فػػػي مكاضػػػع قميمػػػة

 .4يتحدث عف صفاتو الخمقية بتصرؼ

ؾ مػػف النػػاس، كحػرص ابػػف أبػػي الييجػػاء بقػػدر المسػػتطاع عمػػى نقػد بعػػض األخبػػار، كبعػػض السػػمك 

 .كجاء ىذا النقد  بيف ثنايا األحداث مما جعؿ شخصيتو كاضحة في الكتاب 

بأنػػو تػػاريخ مختصػػر كبػػيف لمقػػارئ ذلػػؾ فػػي بدايػػة كتابػػة المخطػػكط   ابػػف أبػػي الييجػػاء اتسػػـ كتػػاب 

كقد التـز بذلؾ فػي " فانني اختصرت مف التكاريخ مف مكلد الرسكؿ صمى ا، عميو كسمـ : " فقاؿ 

ة الممتػػدة  مػػف مكلػػد الرسػػكؿ صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ حتػػى سػػنة مػػائتيف لميجػػرة، مػػع تخمػػؿ ىػػذه الفتػػر 

الفتػػرة األسػػتطراد فػػي بعػػض األحػػداث التػػي يعتبرىػػا ىامػػة كبحاجػػة إلػػى تكضػػيح، كلكنػػو يعػػكد إلػػى  

االسػػتطراد المطػػكؿ مػػرة أخػػرل تحديػػدان فػػي فتػػرة الحػػركب الصػػميبية التػػي  حكػػـ فييػػا صػػالح الػػديف 

 . كما رافقيا مف حركب كمعاىدات األيكبي 

                                                           
 (أ  11) المخطكط  1
 ( أ  64) المخطكط  2
 (ب  27( ) أ  22) المخطكط  3
 ( أ  167) المخطكط  4
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كقد يككف السبب في ذلؾ قرب الفترة الزمنية مف حيػاة المؤلػؼ، باإلضػافة الػى الصػمة االجتماعيػة 

 . بيف صالح الديف كابف أبي الييجاء، فكالىما مف نسؿ األكراد 

لػػػؼ مػػػف مكلػػػد الرسػػػكؿ صػػػمى ا، عميػػػو كسػػػمـ ثػػػـ تػػػابع تسمسػػػؿ األحػػػ داث ابتػػػدأ المػػػؤرخ تػػػأريخ المؤى

بالتػأريخ اليجػػرم عمػػى نظػػاـ الحكليػات ، كتميػػزى المؤلػػؼ بانػػو قػػد جمػع أحػػداث عػػدة سػػنكات ضػػمف 

بتحميؿ بعض السػنكات  المجكء إلى ذلؾ؟، فما ىك سبب تكجو ابف أبي الييجاء في 1عنكاف كاحد  

التي لجأ فييا إلى جمع األحداث مرة كاحدة كتحت عنكاف كاحد، قد يككف عدـ كجكد أحداث ميمة 

عدـ ر بتو في الكتابػة لحػدث قػد يػؤثر عمػى عالقتػو مػع أك  في تمؾ الفترة مف كجية نظر الكاتب،

فػػال يػػذكر بعػػض األحػػداث التػػي تعتبػػر مػػف األحػػداث . كمنصػػبو السياسػػياالخػػريف كتحديػػدان مركػػزه 

يػذكر مقتػؿ محمػد  اليامة في التاريخ العربي اإلسػالمي، ففػي أحػداث سػنة خمػس كأربعػيف  كمائػة 

لمحػػػديث عػػػف  كبيػػػران  ، بينمػػػا أفػػػرد جػػػزءان 2س الزكيػػػة فػػػي عيػػػد المنصػػػكر بشػػػكؿ مختصػػػر جػػػداالػػػنف"

 .صا فيما يمكمو المؤلؼ مف معمكمات؛ كىذا ال يعتبر  نق3منجزات المنصكر العمرانية

فػػي أحػداث السػػنة التاسػػعة فالتحديػػد الػدقيؽ لمتػػاريخ فػػي بعػض األحيػػاف  يتجاىػؿ ابػػف أبػي الييجػػاء 

يػا سػارية الجبػؿ قاليػا عمػى : كفي ىػذه الغػزاة صػاح عمػر" نياكند حداث  زاة عشرة يذكر لنا في أ

فكممػة كػذا تػدؿ " المنبر ثالثان، فمما كاف بعد أياـ كصؿ كتاب سارية اف ا، فتح عمينا في يكـ كذا 

 .الذم كقع فيو الحدث   لتاريخعمى عدـ تأكده مف ا

كمػا : فقػاؿ عثمػافر فييا عثمػاف بػف عفػاف  كذلؾ في أحداث السنة الخامسة كالثالثيف التي حيكصً 

اصػبر فانػؾ ستصػؿ فػي كقػت : صبرم إال با، فاني رأيت رسكؿ ا، كأبا بكر كعمر كىـ يقكلػكف 

                                                           
 ( أ  58) المخطكط ( أ  5) المخطكط  1

 
 (ب  80) المخطكط   2

 ( أ  28) المخطكط   3
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المػؤرخ إلػى تكػرار كممػات ؛ فعػدـ كجػكد تػاريخ محػدد دقيػؽ دفػع 1كػذا ككػذا فػي اليػـك الػذم قتػؿ فيػو

 .كذا ككذا

تظير بالتحديد في أخبار كفيات العممػاء المختمػؼ فػي  كذلؾ يكرد المؤلؼ اختالؼ الركايات كالتي

سنة كفاتيـ، كىي أنو ذكر كفاة ىؤالء في أكثر مف سنة حسب تعدد الركايات في ذلؾ ، كىذا يدؿ 

عمى أف المؤلػؼ اطمػع عمػى أكثػر مػف ركايػة، كلػـ يثبػت عنػده صػحة إحػداىا، فػذكر الركايػات كػالن 

 .في مكضعيا 

ثان يذكرىا المؤلؼ في  بضعة أسطر، كأحداثان قد تشتمؿ عمى عػدة كنجد بيف صفحات الكتاب أحدا

 .صفحات أحيانان أخرل 

عر فػػي سػػياؽ األحػػداث التاريخيػػة، كفػػي تكظيفػػو الًشػػ ذكػػر أبيػػات مػػف يكثػػر ابػػف أبػػي الييجػػاء مػػف

، كمػا أف أبيػات الشػعر  2مما ينـ عف ذكؽ أدبػي كبيػر كسػعة اطػالع ، التاريخي ليا إلى حد كبير

الكتاب تتميز بتنكع أ راضػيا بػيف  ػزؿ كىجػاء كمػدح كرثػاء، إال  أف الغػزؿ كالمػدح يا تضمنالتي 

إال أنيا في مكاقع كثيرة تتسـ بكثرتيػا، كقػد يكػكف بعضػيا ال يػرتبط عمييا ، ،  كاف الطابع الغالب 

بالمػػادة التاريخيػػة،  لكػػف كجكدىػػا يعطػػي القػػارئ انطباعػػان بأنػػو ذك سػػعة كاطػػالع كذك ثقافػػة عاليػػة  

 . كبيرة ، كما أف حذفيا ال ينقص مف القيمة التاريخية لممخطكط 

ف كما ضمف مختصره بعض الطرائػؼ المستحسػنة التػي ارتبطػت بأسػماء بعػض األعػالـ المشػيكري

؛ ربمػػا إلرضػػاء القػػارئ كتسػػميتو  كجمػػب السػػركر إلػػى قمبػػو كدفػػع الممػػؿ كبعػػض النػػكادر كالعجائػػب

فقػػاؿ فػػي ذكػػر نػػزكؿ الفػػرنج عمػػى عكػػا  1ا تحػػت اسػػـ نػػادرة كمػػا يفػػرد أحيانػػان عنكانػػ. 3كالسػػأـ عنػػو

                                                           
 ( أ  47)المخطكط   1
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أنػػو كػػاف الرجػػاؿ مػػف الطػػائفتيف قػػد سػػئمكا القتػػاؿ " ضػػمف أحػػداث سػػنة خمسػػمائة كخمػػس كثمػػانيف 

فخػػرج  ،إلػػى كػػـ تقاتػػؿ الكبػػار كلػػيس لمصػػغار حػػظ نريػػد أف يصػػرع صػػبي منػػا صػػبي مػػنكـ: كقػػالكا

بيف الصػبييف فكثػب أحػد الصػبييف المسػمميف  صبياف مف البمد إلى صبييف مف الفرنج كاشتد الحاؿ

كعػـز أف يأخػذه فاشػتراه كقبضػو أسػيرا،  إلى أحد الصػبييف الكػافريف فاحتضػنو  كضػرب بػو األرض

فأخذ الػديناريف كأطمقػو، ككصػؿ الفػرنج بمركػب  ،ىذا أسيرؾ حقا :منو بعض الفرنج بديناريف كقالكا

بح كىػػـ حكلػػو يردكنػػو حتػػى دخػػؿ مينػػاء فيػػو خيػػؿ فيػػرب منيػػا فػػرس ككقػػع فػػي البحػػر كمػػا زاؿ يسػػ

  ".2كذلؾ نراه يذكر بعض الحكايات الغريبة .المسمميف بعكا

كمػػف دراسػػة المخطػػكط تبػػيف أنػػو يحتػػكم عمػػى بعػػض الخرافػػات كاألسػػاطير، كىػػذا لػػيس بجديػػد فػػي 

كتب التاريخ ؛ فكثيػر مػف كتػب التػاريخ كالحكليػات كػالطبرم كالمسػعكدم  كابػف كثيػر تحتػكم عمػى 

كفييػػػا أجػػػدبت )  ذكػػػر ( ب  16)ففػػػي أحػػػداث السػػػنة الثامنػػػة عشػػػرة لميجػػػرة  ذه الخرافػػػاتمثػػػؿ ىػػػ

األرض فكانػػػت تسػػػقي الػػػريح ترابػػػان كالرمػػػاء  كاختمطػػػت الكحػػػكش بػػػاإلنس ككانػػػت تسػػػعة أشػػػير ؛  

أيف أنػت عػف العبػاس فأخػذ : كصعد عمر المنبر كاجتمع الناس فصمى ركعتيف كاستسقى فقيؿ لو 

الميػـ إنػا كنػا نتكسػؿ إليػؾ : صعد عمر المنبر ككقؼ بيف العباس كابنػو كقػاؿبيده كخرجا ماشييف ك 

 .بنبيؾ فتسقينا كىا نحف نتكسؿ إليؾ بعـ نبيؾ فما كصمكا إلى بيكتيـ إال كىـ يخكضكف في الماء 

كفييػػا خسػػػؼ ببمػػد الطمقػػػاف  ،:) قػػػاؿ ( أ  992)بعػػيف  كػػذلؾ فػػي أحػػػداث سػػنة ثالثمائػػػة كسػػتة كأ 

كألقػت , كخسػؼ بمائػة كخمسػيف قريػة مػف الػٌرم كقػذفت األرض مػا فييػا , اران كرسا كصارت كميا نػ

كعمقػت قريػة , كتقطع بالٌرم جباؿ كبجباؿ حمكاف حتى كاف يقاؿ كاف ىا ىنا جباؿ, عظاـ المكتى 

                                                                                                                                                                      
 (ب  191) المخطكط  1

 (.أ  184. ) المخطكط 2
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بػػيف السػػماء كاألرض بمػػف فييػػا مػػف  ػػدكة إلػػى الظيػػر ثػػـ خسػػؼ بيػػا كبمػػف كػػاف فييػػا كانخػػرؽ فػػي 

 .ت منيا مياه منتنة كدخاف عظيـ  األرض خرقان عظيمان كخرج

ككػاف عػرض ابػػف أبػي الييجػػاء ليػذه األخبػػار كالطػرؼ كالنػكادر بأسػػمكب بسػيط كمباشػػر بعيػدان عػػف 

، األلفػػاظ الغريبػػة كالجزلػػة  كاإلطالػػة،  فالمغػػة التػػي اسػػتخدميا المؤلػػؼ ال تتسػػـ بالجزالػػة كالصػػعكبة 

جناس كطباؽ داخػؿ مػتف المخطػكط  بشػكؿ كما أنو ال يميؿ إلى استخداـ المحسنات البديعية مف 

 .كلكف ضمف المعقكؿ كبير كالفت لالنتباه، فنراه يستخدـ المحسنات البديعية،

بالدرجػة ابف أبي الييجػاء فػي مخطكطػو مػادة سياسػية عسػكرية كتعتبر المادة التاريخية التي كتبيا 

ة، حيػػزه ال يسػػػتياف بػػػو كظيػػػكر األكبئػػػ 1األكلػػى، لكػػػف كػػػاف لألخبػػار االقتصػػػادية ك ػػػالء األسػػعار 

كما كجد بيف ثنايا الكتاب اىتماـ المؤلؼ بايراد بعض االحصػائيات . ريخيضمف ىذا العرض التا

فييا أحصي كلد العباس بف عبد المطمب فكانكا  "بناء بني العباس السكانية فذكر احصائية حكؿ أ

مف نقيب األشراؼ في الدكلة كمصدر ىذه االحصائية  ،2"ذكر كأنثى ثالثة كثالثكف ألفان كمائتيف، 

 .، اذ كاف قد ظير في الدكلة عمميات احصائية مختمفة العباسية

 .  يات عند الكفاة أك الترجمة ليـيذكر عمر بعض الشخص كما أنو

 

 

 

                                                           
 (أ  179) المخطكط  1
 .(أ  92) المخطكط  2
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 مصادره

نػػو إف أبػػا الييجػػاء يػػذكر فػػي بعػػض األحيػػاف  المصػػادر التػػي اسػػتقى منيػػا مادتػػو التاريخيػػة، كمػػا أ

إلػػػى الكتابػػػة دكف التطػػػرؽ إلػػػى مصػػػدر الركايػػػات ، كتػػػارة يػػػذكر لنػػػا اسػػػـ أحػػػد  خػػػرليميػػػؿ أحيانػػػان أ

إلػى ىػذه المصػادر ؛ ممػا أكجػد صػعكبة فػي الرجػكع  نو ال يذكر  اسـ كتابو أك مؤلفػوالمؤرخيف، لك

 .لمتأكد مف صحتيا

مادتػو التاريخيػة  يرجػع إلػى  الػذم اسػتقى منػوكقد يككف سبب عدـ ذكر المؤلؼ لمسناد التػاريخي 

فػػي فترتػػو قػػد اسػػتقرت اسػػناد الركايػػات التطػكر الػػذم طػػرأ عمػػى المػػادة التاريخيػػة فػػي تمػؾ الفتػػرة آلف 

ككػػػاف المؤرخػػػكف ال ييتمػػػكف ، فأصػػػبحت مصػػػادر الركايػػػات معركفػػػة كال حاجػػػة لػػػذكرىا ، قكاعػػػده  

 .سناد في صمب الكتاببذلؾ منذ فترة طكيمة،  ليذا استغنى المؤلؼ عف اإل

فقد أخذ ابف أبي  الييجاء عف . لتي ذكرىا المؤرخ   مرتبة كفؽ تاريخ الكفاة كفيما يمي المصادر ا

كراكم  2ركايػػػػة كاحػػػػدةن ، كىػػػػي عبػػػػارة عػػػػف حػػػػديث قدسػػػػػي( ـ 361/ىػػػػػ    239ت )  1اليعقػػػػكبي 

، اال أف ابػػف أبػػي الييجػػاء لػػـ يػػذكر ( ـ 021/ ىػػػ  02 ت )  3 الحػػديث القدسػػي ىػػك ابػػف عبػػاس

                                                           
1

بفػتح اليػاء كسػككف العػيف الميممػة كضػـ القػاؼ كفػي اخرىػا الباء،ىػذه النسػبة إلػى يعقػكب كىػك اسػـ لجػد بعػض المنتسػبيف إليػو :اليعقكبي  
كىػػك بيػػت مشػػيكر بفكشػػنج حػػدث مػػنيـ جماعػػة ،كأمػػا أبػػك نصػػر بػػف إسػػماعيؿ بػػف يكسػػؼ بػػف يعقػػكب بػػف إسػػحاؽ بػػف إبػػراىيـ بػػف المفمػػس 

ف أىؿ العمـ سمع جده ألمو أبا عثماف سعيد بف إبراىيـ بف معقؿ كأبػا يعمػي عبػد المػؤمف بػف خمػؼ كمحمػد اليعقكبي مف أىؿ نسؼ كاف م
بف محمكد بف عنبر كأبا بكر محمد بف زكريا بف الحسيف كحبو أبػا منصػكر يكسػؼ بػف يعقػكب اليعقػكبي ، ركل عنػو أىػؿ بخػارل كسػمعكا 

، 5، ج1ط. عبػد ا، البػػاركني. ت. األنسـاب .عبػد الكػريـ. السػمعاني..ـ 904 -ىػػػ 292. منػو جػامع أبػي عيسػى الترمػذم سػت مػرات ت
 699ص. 1998دار الفكر، : بيركت 

 ( ب  7) المخطكط  2

3
كمنيـ المقف المعمـ، كالفطف المفيـ، فخرل الفخار، كبدر األحبار، : ىك عبد ا، ابف عياس قاؿ عنو الحافظ األصفياني : ابف عباس  

األمالؾ، البحر الزخار، كالعيف الخزار، مفسر الترتيؿ، كمبيف التأكيؿ، المفترس الحساس، كالكضئ المباس،  كقطب األفالؾ، كعنصر
حمية األولياء وطبقات . األصفياني، الحافظ.    ـ687 ىػ ػ 68عبد ا، بف عباس رضي ا، عنو ت، . مكـر الجالس، كمطعـ األناس

. ط.، د1ج. تذكرة الحفاظ. كانظر الذىبي، شمس الديف. 314ص. ـ1996 -ىػ 1416دار الفكر، : بيركت . ط.، ب1ج. األصفياء
 .4ص. ت.دار الكتب العممية، د: بيركت 
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القدسػػي فاقتصػػػر حديثػػػو  عمػػػى راكم الحػػديث كىػػػك ابػػػف عبػػػاس،  اليعقػػكبي كمصػػػدر ليػػػذا الحػػػديث

كتبيف أف اليعقكبي ىك مصدر ىذه الركاية بعد البحث المتكاصػؿ فػي المصػادر حيػث لػـ تػذكر أيػان 

( ـ169/ىػػػػ 926  ت) 1كاسػػػتقى ركايػػػةن كاحػػػدةن  عػػػف  الزىػػػرم . مػػػف كتػػػب الحػػػديث ىػػػذه الركايػػػة 

ي سػػاعدة مػػف خػػالؼ بػػيف الميػػاجريف كاألنصػػار بعػػد كتتنػػاكؿ ىػػذه  الركايػػة مػػا حػػدث فػػي سػػقيفة بنػػ

 . 2 -صمى ا، عميو كسمـ  -كفاة الرسكؿ 

 4البف اسحاؽ  3ككاف المصدر المفقكد الذم  ذكره ابف أبي الييجاء في مخطكطو كتاب المغازم 

صمى ا، عميو كسمـ   –، كأخذ  منو ركايةن كاحدةن  تتناكؿ كصية النبي  (ـ 102 -ىػ  999ت ) 

كبعد البحث  في كتب التاريخ كالسػيرة  تبػيف أف كتػاب المغػازم البػف اسػحاؽ  5لعمي بالخالفة   -

كلكػػف مضػػمكف خسػػارة لتراثنػػا العربػػي اإلسػػالمي _  ك فقػػداف ىػػذا المصػػدر _ مفقػػكد كلػػـ يصػػمنا  

فػي سػيرتو عػف طريػؽ شػيخو البكػائي الػذم كػاف مػف  ابف ىشػاـالكتاب بقي محفكظا بما ركاه عنو 

  .أشير تالمذة ابف إسحاؽ

تتنػػاكؿ الركايػػة األكلػػى  ركايتػػيف،( ـ 828 /ىػػػ  210 ت)كأخػػد ابػػف أبػػي الييجػػاء عػػف ابػػف ىشػػاـ 

تو، بينمػػا كيًجػػدىت نفػػس الركايػػة فػػي ، لكنيػػا لػػـ  تتضػػمف سػػير 7النبػػي صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ 6حنػػكط 

                                                           
1

بػف الحػػارث بػف زىػػرة ، احػد الفقيػػاء كالمحػدثيف كاألعػػالـ كالتػابعيف بالمدينػػة ، رأل ..... أبػػك بكػر محمػػد بػف مسػػمـ بػف عبيػػد ا،: الزىػرم  
ابػف . ـ 714  /ىػػ  124. عمييـ ، كركل عف جماعة مف األئمة منيـ مالؾ بف أنس كسفياف بػف عتبػة ت عشرة مف الصحابة رضكاف ا،

 .563، ص 4مج . وفيات األعيان. خمكاف

 (ب  22.) النص المحقؽ 2

 (أ  21) المخطكط  3
4

ىػػ  115دراسػة فػي مصػر سػنة ـ، أقبػؿ عمػى دراسػة الحػديث كركايتػو، كاختػتـ ىػذه ال 704 -ىػػ 85كلد محمد بف اسحاؽ في حدكد سػنة  
ـى بيا كتابو في سيرة النبي صمى ا، عميو كسمـ، كمف ثَـّ كػاف كتابػو ىػذا مسػندان إلػى حػديث  733    - ـ، ثـ عاد إلى المدينة مكطنو، فىتىمى

ه مالػؾ بالقػدر كالتشػيع ، اىؿ المدينة، كبيذا الكتاب لقيَّ ابف اسحاؽ معارضة مالػؾ بػف أنػس، لعنايتػو بغيػر حػديث الفقػو كالكػالـ، كمػا رمػا
. تــاريخ األدب العربــي .برككممػػاف، كػػارؿ.. ـ  767 -ىػػػ  150كليػػذا اضػػطر ابػػف اسػػحاؽ اف ييػػاجر إلػػى العػػراؽ، كتػػكفي فػػي بغػػداد سػػنة 

 .174ص– 172ص. 1993الييئة المصرية العامة لمكتاب، : القاىرة .اشرؼ عمى الترجمة محمكد حجازم.. ط. ، ب3ج. 2ؽ، 

 (ب  22. ) المخطكط 5
6

،  1ج.  المعجم الوسيط.كم ما ٌخهط مه انطٍة ألكفان انمٌتى ًأجضاميم خاصح ، مه مضهٍك ًصنذل ًعنثش : مه حنط ًحناط ًىً  

 . 202ص
 ( أ  22) المخطكط   7

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85


39 
 

التػي تتنػػاكؿ األثػكاب التػي كيفػف بيػا رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػػو  ، كالركايػة الثانيػة1طبقػات ابػف سػعد

 .ة المؤلؼ، كقد تككف نقالن عف ابف ىشاـ  لكف بمغة  كصيا 2كسمـ كجدت بعض عباراتيا

اال أف مػا ذكػػره , 3ركايػة كاحػػدة( ـ828/ ىػػػ  213ت )كمػا أخػذ ابػػف أبػي الييجػاء مػػف  األصػمعي 

كاإلبػػؿ،  ، كلػػـ أعثػػر فػػي مكتباتنػػا عمػػى أمو مػػف كتبػػو4فػػي األصػػمعياتلػػـ أجػػده ابػػف أبػػي الييجػػاء 

لػػذا كػػاف مػػف الصػػعب مقارنػػة مػػا ذكػػره ابػػف أبػػي كاألضػػداد، كخمػػؽ اإلنسػػاف، كالمتػػرادؼ، كالفػػرؽ، 

 215ت ) 5 المػدائني كيصػرح بمصػدر مػف مصػادر التػاريخ كىػك. الييجاء مع ما ذكػره األصػمعي

كيأخػػػذ  فػػػي تػػػدعيـ ركاياتػػػو مصػػػدران مػػػف مصػػػادر السػػػيرة . 6خػػػذ منػػػو ركايػػػة كاحػػػدةكيأ (ـ 830ىػػػػ 

، كبعػػد 8، كقػػد أخػػذ المؤلػػؼ  منػػو ثػػالث ركايػػات(ـ 844 /ىػػػ  230. ت) 7كىػػك ابػػف سػػعد  ،النبكيػػة

خػذه حرفيػا دكف مراجعة كتاب الطبقات الكبرل البف سعد  تبيف أف ما أخػذه ابػف أبػي الييجػاء قػد أ

 .التدخؿ

 ،1، أربػع  ركايػات ال كجػكد ليػا فػي مسػنده(ـ 299 -ىػػ  269. ت)  9 بف حنبؿأحمد  كأخذ عف 

 التي تتحدث عف كصاية النبي لعمي بف أبي طالب  ياتابينما  كجدت مصدر إحدل الرك  ،1مسنده

                                                           
 .220، ص2ج. الطبقات .ابف سعد 1
 ( أ  42) المخطكط  2

 ( ب  70. ) المخطكط 3
 . ـ 1964دار المعارؼ، : ، القاىرة  2ط. احمد شاكر، عبد السالـ ىاركف .ت. األصمعيات .األصمعي ، عبد الممؾ 4
5

حػػػدث عػػف محمػػد بػػػف الجيػػـ الٌسػػػمرم، كأبػػي اسػػػماعيؿ ...   محمػػد بػػػف جعفػػر بػػػف محمػػد بػػف  سػػػاف، أبػػك الحسػػػف المػػدائني: المػػدائني  
ط، .د .تــاريخ بغــدادالبغػػدادم، أحمػد،   "ـ   830-ىػػ 215الترمػذم، ركل عنػػو محمػد بػػف المظفػر، كالقاضػػي أبػك الحسػػف الجراحػي تػػكفي 

دار المعرفػػػة، : ركت ، بيػػػ1ط. اعتنػػػى بيػػػا بػػػراىيـ رمضػػػاف. الفيرســـت .ابػػػف النػػػديـ. 138ص. ت.د. دار الكتػػػب العمميػػػة: ، بيػػػركت2ج
 . 130ص. 1994

 ( .ب  24)المخطكط  6
 .5، ص1ج.الطبقات الكبرى. حكؿ ابف سعد اتظر ابف سعد 7
 (أ  24) ، (أ  23)، (أ  20. ) المخطكط 8
9

،   أحػد اإلئمػػة األعػػالـ... شػيخ اإلسػػالـ، أبػك عبػػد ا، أحمػػد بػف حنبػػؿ بػف ىػػالؿ بػػف أسػد بػػف إدريػس الػػذيىمي الشػػيباني: أحمددذ تدده حنثددم   
كىػك ابػف سػت عشػرة سػنة، مػف   ىػػ 179طمػب الحػديث فػي سػنة . لسػمرةكاف شػيخا مخضػكبا طػكالن أسػمر شػديد ا(.. ىػ  164)  كلد سنة 
: كمػػا يػػدريؾ؟ قػػاؿ:حػػديث، فقيػػؿ لػوبػػكؾ يحفػػظ ألػؼ ألػػؼ  :قػػاؿ لػػي أبػػك زرعػة :ا، بػػف أحمػد البخػػارم كمسػػمـ كأبػك داككد قػػاؿ عبػػد تالمذتػو

 -ىػػ 141ف كاآلخػريف تػكفي سػنة رأيت أبا عبػد ا، كػأف يجمػع ا، جمػع لػو عمػـ األكلػي: قاؿ ابراىيـ الحربي...األبكابذاكرتو فأخذت عميو 
 15ص. ـ 1998 /ىػػػ  1419الريػػاض، بيػػت األفكػػار الدكليػػة لمنشػػر كالتكزيػػع، . مســند االمــام أحمــد بــن حنبــل. دحمػػأ.ابػف حنبػػؿ.. ـ855
 .16ص
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كركايػػة أخػػرل فػػي . 2كىػػك الاللػػئ المصػػنكعة فػػي األحاديػػث المكضػػكعة  فػػي كتػػاب وخػػر طالػػب 

 .، كتعتبر ىذه الكتب مف المراجع كليست مف المصادر األكلية  3راث الخمفاء الراشديف كتاب ت

كيقرف اسـ البخارم مع مسمـ في الحديث  . 5حديثيف( ـ 203-ىػ  290 ت)  4 كأخذ عف البخارم

الحػػديث  جعػػة صػػحيح البخػػارم كػػافاألكؿ، كيػػذكر مػػرة ثانيػػة البخػػارم باسػػـ الصػػحيحيف، كبعػػد مرا

أمػػا . ك يػػر تػػاـ، ككػػاف مػػف الصػػعب معرفػػة تكافقيػػا مػػع مػػا ذكػػره ابػػف أبػػي الييجػػاء  ان األكؿ  امضػػ

 .ذكره البخارم الحديث الثاني، فقد تبيف أف الحديث قد 

مقركنػػػا باسػػػـ ( ـ  291 /ىػػػػ  262ت )  6ككمػػػا ذكػػػر المؤلػػػؼ  البخػػػارم نجػػػده  ذكػػػر اسػػػـ مسػػػمـ

صػحيح مسػمـ  تبػيف اف الركايػة األكلػى  ، كبعػد مراجعػة8مرة  أخػرل  كمنفردان  7البخارم في ركايتيف

 فػػػي صػػػحيح  أم أنػػػو مكجػػػكد   -المتضػػػمنة اسػػػـ البخػػػارم  قػػػد قػػػاـ مسػػػمـ  بركايػػػة  الحػػػديث فييػػػا 

 .الثاني فال كجكد لو في صحيح مسمـ، أما الحديث   -مسمـ

                                                                                                                                                                      
 (  . أ  58( ) ب  55( ) ب  21( ) ب 20. ) المخطكط  1
. 1996دار الكتب العممية، : بيركت, 1، ج1خرج أحاديثو أبك عبد الرحمف ط .الاللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة 2

 .3038ص
3

 .26ص. ـ 1984. ار العمـ لممالييفد: ، بيركت 1ط. تراث الخمفاء الراشدين في الفقو والقضاء. صبحي. المحمصاني 

4
فقيو حنفي عالـ بالتفسير تكفي : محمدل بف محمد بف محمكد بف محمد بف مكدكد، شمس الديف الجعفرم البخارم : البخارم  

كقاؿ فيو . 45ص 44دار إحياء التراث العربي،ص: دار العمـ لممالييف، بيركت . 7.مج. 13ط. األعالمخير الديف  . الزركمي.ىػ256
ـ،  038يكليو سنة  31ىػ، 396شكاؿ مف سنة  39كلد أبك عبد ا، محمد بف اسماعيؿ بف بردزية البخارم، يـك "  البخارم برككمماف 

سماعيؿ الجعفي كالي بخارل، فانتسب إليو بعد اسالمو ، كحج البخارم في مدينة بخارل، كأصمو مف الفرس، ككاف جده المغيرة مكلى ال
سنة، فألؼَّ بالمدينة كتاب التاريخ كىك مجاكر قبر النبي صمى ا، عميو كسمـ، كزاد عمى ىذا الكتاب مرتيف في أكاخر  34كىكابف 

متأخر منزلة تكاد  تضاىي منزلة القروف ، ككاف  حياتو، كرحؿ البخارم مطكفان في طمب الحديث ، كلو الجامع الصحيح، بمغ في كقت 
 .376ص 371ص.العربي تاريخ األدب. برككمماف"  يىقرأ عمى الناس في المحافؿ العامة بالقاىرة في شير رمضاف زمف المماليؾ 

 (.  أ  24( )أ  21) المخطكط  5
6

ىػػػ، كقػػدـ مػػراران إلػػى بغػػداد، 260ـ، كقيػػؿ سػػنة  817 - ىػػػ 202أبػػك الحسػػيف مسػػمـ بػػف الحجػػاج القشػػيرم النيسػػابكرم، كلػػد سػػنة : مسػػمـ  
يشػتمؿ صػحيح مسػمـ عمػى أكثػر أحاديػث البخػارم، كلكنػو ركاىػا مػف . ىػػ261ـ ؛ تكفي سػنة  873 -ىػ  259ككانت وخرل قدمة لو سنة 

 189ص.تاريخ األدب العربي. ككممافبر ."طرؽ أخرل  ير أسانيده، كرتبو عمى كتب الفقو كما صنع البخارم

 ( أ  21.)المخطكط 7

 (ب  39)المخطكط  8
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، كبعػػد البحػػث تبػػيف أف المؤلػػؼ (ـ  322 /ىػػػ  196 ت )  2مػػف الطبػػرم 1ركايتػػيف كأخػػذ المؤلػػؼ 

يػة كتحديػدان فػي ذ ىذه الركايات مف تاريخ الطبرم، كلكف مع اختالؼ في بعػض كممػات الركاقد أخ

 .الركاية األكلى

، كال يكجػد أصػؿ ليػذا الػنص فػي كتػاب 4ركايػة كاحػدة( ـ 232 /ىػػ  279ت) 3كأخػذ مػف الػبالذرم

أبي ، كمف المحتمؿ كجكد مصدر وخر مجيكؿ لمبالذرم أخذ عنو ابف  أنساب األشراؼ  لمبالذرم

 .الييجاء 

نػو لػـ ، إال أ(ـ9639/ ىػػ 623 ت)  5كقد أخذ مرة أخرل عف راًك مػف ركاة الحػديث كىػك الحميػدم

، ككانػػت 6-صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ-الحميػػدم سػػكل مػػرة كاحػػدة فػػي حديثػػو قبيػػؿ كفػػاة  الرسػػكؿيػػذكر 

عمػى كتػاب كيبػدك أف ابػف أبػي الييجػاء قػد اطمػع . ركايتو مف مسند الحميدم دكف نقػًص أك زيػادة 

                                                           
 (.أ  23( )  أ  20) المخطكط  1

أبػػك جعفػػر محمػػد بػػف جريػػر بػػف يزيػػد بػػف خالػػد، الطبػػرم، كقيػػؿ يزيػػد بػػف كثيػػر بػػف   الػػب، صػػاحب التفسػػير الكبيػػر كالتػػاريخ : الطبػػرم  2
لػػؾ ، كلػػو مصػػنفات مميحػػة فػػي فنػػكف عديػػدة تػػدؿ عمػػى الشػػيير، كػػاف إمامػػان فػػي فنػػكف كثيػػرة منيػػا التفسػػير كالحػػديث كالفقػػو كالتػػاريخ ك يػػر ذ

سعة عممو ك زارة فضػمو، ككػاف مػف األئمػة المجتيػديف، لػـ يقمػد أحػدان، ككػاف أبػك الفػرج المعػافي بػف زكريػا النيركانػي المعػركؼ بػابف طػرارا 
فػػي جممػػة " طبقػػات الفقيػػاء " زم فػػي عمػػى مذىبػػو، ككػػاف ثقػػةن فػػي نقمػػو، كتاريخػػو أصػػح التػػكاريخ كأثبتيػػا، كذكػػره الشػػيخ أبػػك اسػػحاؽ الشػػيرا

ككانػػت كالدتػػو سػػنة أربػػع كعشػػريف كمػػائتيف، بآمػػؿ طبرسػػتاف ؛ تػػكفي سػػنة عشػػر كثمثمائػػة ببغػػداد، رحمػػو ا، تعػػالى ابػػف ...... المجتيػػديف
، 9، ج9ط. عمػي عمػر. ت. طبقـات المفسـرين لمـداودي. السيكطي، عبػد الػرحمف 932.2 / 939، ص 6مج، . خمكاف، كفيات األعياف

دار الغػػػرب : ، بيػػػركت 0، ج9ط.احسػػػاف عبػػػاس. ت. معجـــم األدبـــاء. يػػػاقكت. الحمػػػكم. 62ص. ىػػػػ9130مكتبػػػة كىبػػػة، : ، القػػػاىرة 9ج
 /2451  . 2669ص. 9331اإلسالمي، 

3
مشػيكر بفتح الباء المكحدة كبعدىا الالـ ألؼ كضػـ الػذاؿ المعجمػة كفػي وخرىػا الػراء ىػذه النسػبة إلػى الػبالذر كىػك معػركؼ كال:البالذرم  

بيػػذا االنتسػػاب أبػػك محمػػد أحمػػد بػػف محمػػد بػػف إبػػراىيـ بػػف ىاشػػـ المػػذكر الطكسػػي الػػبالذرم الحػػافظ الػػكاعظ مػػف أىػػؿ طػػكس كػػاف حافظػػا 
فاضال فيما عارفا بالحديث سمع بطكس إبػراىيـ بػف إسػماعيؿ العنبػرم كتمػيـ بػف محمػد الطكسػي كبنيسػابكر كػاف كاحػد عصػره فػي الحفػظ 

كحكػي عػػف أبػي محمػد الػػبالذرم أنػو قػاؿ لػـ تكػػف لػي ىمػة فػػي سػماع الحػديث أكبػػر مػف التخػريج عمػػى . عشػرةكالػكعظ كمػف أحسػف النػػاس 
كتاب مسمـ فمما انصرفت مف الرحمة أخذت في التخريج عميو كأفنيت عمرم في جمعػو قػاؿ الحػاكـ كاستشػيد بالطػابراف سػنة تسػع كثالثػيف 

 .423، ص 1ج. األنساب. ، السمعانيع كثمانيف كثالثمائةكقيؿ  تكفي بالنكقاف في شير رمضاف سنة سب.كثالثمائة

 ( أ  20) المخطكط  4

5
بػػراىيـ بػػف سػػعد ..... عبػػد ا، بػػف الزبيػػر بػػف عيسػػى بػػف حميػػد: الحميػػدم  أبػػك عبػػد ا، األسػػدم الحميػػدم المكػػي، ركل عنػػو ابػػف عيينػػة كاي

بد ا، الزبير الحميدم مف بني أسد بف عبػد العػزل بػف قصػي، كىػك ع"كقاؿ فيو ابف سعد " كالبخارم كمسمـ كأبك داككد كالترمذم كالنسائي 
. ابػػف  خمكػػاف،. مػػات بمكػػة فػػي شػػير ربيػػع األكؿ سػػنة تسػػع عشػػرة كمػػائتيف، ككػػاف فقػػة كثيػػر الحػػديث. صػػاحب سػػفياف بػػف عنيينػػة كركايتػػو

 .563ص ،  4مج . وفيات األعيان

 (  أ  21. )المخطكط 6
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، ككػاف 2كأخذ منو خمس ركايات  (ـ  9919/ ىػ  919ت )  1 تاريخ مدينة دمشؽ  البف عساكر

 .الشيء الالفت لمنظر أنو لـ ينقؿ الركايات حرفيا بؿ اكتفى بالمعنى

سػيؼ  ، يشػير فييػا إال أف لقػب4ركاية كاحػدة ( ـ   9992/ػػ ىػ 929 ت)  3 كما أخذ مف السييمي

عمػٌي بػف أبػػي طالػب ال عمػى خالػد  بػػف الكليػد، كلكػف الحقيقػػة أف ال يطمػؽ عمػػى ا، المسػمكؿ كػاف 

ية فػي كتػاب السػييمي الػركض األنػؼ ، اال أنػو مػف المحتمػؿ كجػكد خطػأ مػف قبػؿ أصؿ ليذه الركا

 .الناسح في ىذه الركاية 

( ـ  9933/ىػػػ  930ت )   5كال تخمك مخطكطة تاريخ ابف أبي الييجاء مف ذكر القاضي الفاضؿ

، ككاف مف الصعب  الحصكؿ عمى ىذه الرسائؿ، لمعرفة مدل صحة ما  6كرسائمو الديكانية( ـ

 7 كأخذ المؤلؼ مف عماد الديف األصفياني. الييجاء مف رسائؿ القاضي الفاضؿ  كتبو ابف أبي

                                                           
1

الحسيف المعركؼ بابف عساكر، الدمشقي، الممقب ثقة الديف  ؛ كاف محدث ....... مي بف محمدع ـالحافظ أبك القاس: ابف عساكر  
...... الشاـ في كقتو، كمف اعياف الفقياء الشافعية،  مب عميو الحديث فاشتير بو، كبالغ في طمبو إلى أف جمع منو ما لـ يتفؽ لغيره،

كالتنكخي كالجكىرم، ثـ رجع إلى دمشؽ ثـ رحؿ إلى خراساف، كصنؼ سمع ببغداد في سنة عشريف كخمسمائة مف أصحاب البرمكي 
كاف حسف الكالـ عمى األحاديث، محفكظان في الجمع كالتأليؼ، صنؼ التاريخ الكبير لدمشؽ في . التصانيؼ المفيدة كخرَّج التخاريج

كتكفيَّ ليمة االثنيف . سنة تسع كتسعيف كأربعمائةككانت كالدة الحافظ ". ثمانيف مجمدة، أتى فيو بالعجائب، كىك عمى نسؽ تاريخ بغداد  
ابف . الحادم عشر مف رجب سنة إحدل كسبعيف كخمسمائة بدمشؽ، كدفف عند كالده كأىمو بمقابر باب الصغير  رحميـ ا، تعالى

 1702- 1697ص. معجم األدباء. ياقكت الحمكم .311ص – 309، ص4مج . وفيات األعيان. خمكاف

 (.أ  79( ) أ  78(  )أ  75( ) ب  71( ) أ 64) المخطكط  2

3
الخثعمي السييمي اإلماـ المشيكر صاحب كتاب الركض األنؼ   شرح سيرة رسكؿ ا، تعالى كلو كتاب التعريؼ كاإلعالـ : السييمي  

لده سنة ثماف كخمسمائة بمدينة مك .فيما أبيـ في القروف مف األسماء كاألعالـ كلو نتائج الفكرفيما أبيـ في القروف مف األسماء كاألعالـ، 
مالقة ، كلو تصانيؼ متسعة ككاف ببمده يتسكغ بالعفاؼ كيتبمغ بالكفاؼ حتى نمى خبره إلى صاحب مراكش فطمبو إلييا كأحسف إليو 

. داككدمال.3كأقبؿ   بكجو اإلقباؿ إليو كأقاـ بيا نحك ثالثة أعكاـ،كتكفي بحضرة مراكش يـك الخميس سنة إحدل كثمانيف كخمسمائة 
 101، ص18ج. الوافي بالوفيات. الصفدم. 198 - 179، ص1ج .طبقات المفسرين

 (.ب   24.) المخطكط 4

 ىػ 584احداث . النص المحقؽ  5
 (ب  173( ) ب  172) المخطكط  6

7
خ ، عالـ بالألدب، محمد بف محمد بف ضفي الديف بف نفيس الديف، أبك عبد ا، عماد الديف الكاتب ااألصبياني، مؤر  :األصبياني  

كلما تكفي صالح الديف استكطف العماد دمشؽ كلـز مدرستو المعركفة بالعمادية .... مف اكابر الكتاب، كلد بأصبياف كقدـ بغداد حدثان 
 .27ص– 26ص. 7مج. األعالم .الزركمي. ـ 1201 -ىػ 598كتكفي بيا سنة 
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خريدة القصر " ، كقد ذكر في ركايتيف منيا  كتابو 1أربع ركايات( ـ 1201 / ىػػ  931ت ) 

 /ىػػ 921)  كما أنو ذكر بعض الرسائؿ الديكانية  ففي ذكر فتح عكا. 2"  عصركجريدة ال

كلقد كتبنا في الزبكر مف بعد "إلى بغداد كتابان أكلو ككتب العماد الكاتب " يذكر لنا  3( ـ 9921

" . الحمد ، عمى ما أنجز ىذا الكعد كالكتاب طكيؿ  4"أف األرض يرثيا عبادم الصالحكفالذكر 

حظ في ىذا الكتاب أف أبا الييجاء قد اختصره  بقكلو كالكتاب طكيؿ ؛  كذلؾ جريا مف المال. 

كالمصدر األخير الذم ذكره  . عمى طريقتو في الكتابة التاريخية  ليذا المخطكط كىي االختصار

، كقد ذكر لنا المؤلؼ كتابو كفيات (ـ 9222 /ىػ  029ت ) ابف أبي الييجاء ىك ابف خمكاف 

ىكذا يتضح لنا أف ابف أبي الييجاء قد اعتمد عمى كثير مف المصادر التاريخية ك . 5األعياف 

التي سبقتو، لكنو نتيجة لمتطكر الذم طرأ عمى تدكيف المادة التاريخية استغنى عف االسناد في 

ف كاف احيانان يعزم األخبار إلى المؤلؼ أك الكتاب الذم أخذ عنو بشكؿ مكجز  صمب  الكتاب، كاي

ف فقد السند كاستغنى عنو فانو لـ ييمؿ " قاؿ فالف "يانان كممتي قد يقتصر أح كىذا يعني أنو كاي

 .التكثيؽ كتحرم الدقة في النقؿ، كلـ ييمؿ ذكر المصادر إىماال كامالن 

 

 وصف المخطوط

قسػػػػـ  –فػػػػي مكتبػػػػة جامعػػػػة اليرمػػػػكؾ يحمػػػػؿ المخطػػػػكط اسػػػػـ تػػػػاريخ ابػػػػف الييجػػػػاء الجػػػػزء األكؿ، 

تتكػػكف مػػف  كرقػػة ككػػؿ مػػائتيف كسػػت كرقػػات ،  مػػف كيتكػػكف 91291تحػػت رقػػـ  –المخطكطػػات 

                                                           
 ( ب  159( ) أ  180) المخطكط  1
 ( ب  189(  ) أ  154) المخطكط  2
3

 (ب  186) انمخطٌط  
 .105وية : سكرة األنبياء  4
 ( أ 154. ) المخطكط 5
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بخػػػط مشػػػرقي كفػػػؽ مػػػا كتػػػب عمػػػى الصػػػفحة األكلػػػى  إلػػػى اليسػػػار( ب)ك  إلػػػى اليمػػػيف ( أ) قسػػػميف

ككؿ سطر ما يقػارب مػف  ، ان سطر  ثالثة كعشريفلمغالؼ، كيبمغ عدد سطكر كؿ صفحة بكؿ قسـ 

كسػنكرد صػفحة الغػالؼ كمػا ر فػي سػطر، عشر كممات، باسػتثناء األبيػات الشػعرية ككػؿ بيػت شػع

 .في نياية ىذه المقدمة  " صفحات  المخطكط "تحتكيو مف خالؿ 

كالمخطػكط كتػػب بالمػداد األسػػكد إال العنػػاكيف الكبػرل كالسػػنكات التػي يػػؤرخ ليػػا، فانيػا كتبػػت بحبػػر 

 .لكنو أحمر 

فيػارس المخطكطػات  حتػى اآلف ، كمػا لػـ نجػد أيػة اشػارة فػي ةالمكجػكد ةالكحيػدكىذه النسػخة ىػي 

 .التي بيف أيدينا إلى نسخة أخرل معتمدة تعتبر أصالن ثانيان يمكف الرجكع إليو 

 –لـ يذكر لنا المؤلؼ السنة التي ابتدأ فييا كتابػة المخطػكط، حيػث يبػدأ مباشػرة فػي التػأريخ بقكلػو 

ىػذا الكتػاب كينتيػي مػف " كقد اختصرت مف التكاريخ مف مكلد سيدنا محمػد صػمى ا، عميػو كسػمـ 

ف المؤلػؼ لػػـ يػذكر السػبب الػػذم دفعػو إلػػى أ اكثمػانكف لميجػػرة ؛ كمػ تسػعحػداث سػنة خمسػػمائة ك أب

كػاف السػػبب فقػد كقػع بػيف أيػػدينا يػان كأ ،فيػػؿ ألفػو لغايػة مػا أـ لشػػخص معػيف  كتابػة ىػذا المصػنؼ،

تنػػاكلكا ؼ مػػف المػػؤرخيف  الػػذيف ة طكيمػػة ؛ فيعػػد ىػػذا المصػػنً يػػا يضػػمف حقبػػة تاريخيػػمصػػنفا تاريخ

جػػاء كتابػػو فػػي ك  ميفػػة بػػف خيػػاط،ريخ خكتػػافتػػرات طكيمػػة مػػف التػػاريخ اإلسػػالمي بشػػكؿ مختصػػر، 

 .مجمد كاحد، كىك يشمؿ ما يحتاج القارئ إليو لمعرفة سياؽ األحداث في التاريخ اإلسالمي 

ىػػك بػػاب طرقػػو المؤرخػػكف لمػػف يريػػد المعمكمػػات _  عمػػى العمػػـك  _ تػػاريخ العامػػةمكالمختصػػرات ل

ريعة المكثفة، اذا زادت الحاجة إلييا عند األمراء كالعممػاء الػذيف يضػيؽ كقػتيـ عػف أكسػع منيػا الس

  /كتقػؿ حػاجتيـ إلػى أكثػر منيػا، كىػذا النػكع مػف المختصػرات تكػاثر فػي القػرف الخػامس اليجػرم 

 .الثاني عشر الميالدم كما بعده  
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ف يككف كتابو تاريخان عامان عالميػان ال أف ابف أبي الييجاء أراد ا الدراسة  لممخطكطكما يتضح مف 

يقتصره عمى عصر أك مكاف معينيف، فالمساحة الجغرافية التػي يغطييػا الكتػاب تمتػد مػف المغػرب 

إلى المشرؽ مػع تركيػزه عمػى بعػض المنػاطؽ التػي سػيطرت عمييػا األحػداث السياسػة ككنيػا مركػز 

 .  القاىرةك مثؿ دمشؽ  ان اك ثقافي ان سياسي

بػػار قيػػاـ ىػػذه الػػدكؿ كالممالػػؾ كاإلمػػارات كزكاليػػا كأخبػػار حمفائيػػا كأمرائيػػا كممككيػػا خأكقػػد تنػػاكؿ 

كسػػػػالطينيا، كالمػػػػؤامرات كالدسػػػػائس التػػػػي كانػػػػت تحػػػػاؾ ضػػػػدىـ كعمميػػػػات اال تيػػػػاؿ التػػػػي طالػػػػت 

مػػف سػػنة  عضػػيـ بػػبعضيبيف، كعالقػػة المسػػمميف بمبعضػػيـ، كأخبػػار الصػػراع بػػيف المسػػمميف كالصػػ

 .كشيعة 

بػػػراكيف كسػػػيكؿ ك عمػػػى ذكػػػر أخبػػػار الحػػػكادث السػػػماكية كاألرضػػػية مػػػف زالزؿ كػػػذلؾ تػػػى مؤرخنػػػا كأ 

ط القحػػكفياضػػانات كريػػاح ككسػػكؼ الشػػمس كخسػػكؼ القمػػر كظيػػكر الككاكػػب كتسػػاقط الشػػيب، ك 

كأخبػػػار حركػػػة العمػػػراف مػػػف تمصػػػير لممػػػدف كبنائيػػػا كبنػػػاء األسػػػكار كالقػػػالع  كاألكبئػػػة كاألسػػػعار،

 .كعمؿ المراصد  قنكاتنات كالقصكر كحفر الكالمساجد كالمدارس كالبيمارستا

 محتوى المخطوط
أف محتػكل المخطػكط يتنػاكؿ  مكاضػيع مختمفػة كلػيس مكضػكعان المخطكط  تبيف مف خالؿ دراسة 

كاحػػدا، فكمػػا ذكرنػػا سػػابقا اف المخطػػكط يحتػػكم عمػػى كثيػػر مػػف نػػكاحي الحيػػاة السياسػػية كالثقافيػػة 

بينمػػا ض األحيػػاف بعػػدـ المكضػػكعية فػػي جكانػػب معينػػة، المػػؤرخ يتسػػـ فػػي بعػػإال أف .كاالجتماعيػػة 

، ككاف أبػرز جانػب أظيػر فيػو المؤلػؼ عػدـ مكضػكعيتو كميمػو  في جكانب أخرلمكضكعيا  كاف 

ف كػػاف بشػػكؿ  التجػػاه معػػيف مكقفػػو مػػف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب الػػذم يحػػاكؿ أف يظيػػر فيػػو تشػػيعو كاي
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ف أبػػػي الييجػػػاء قػػػد قػػػاؿ إنػػػو ذك  يػػػر مباشػػػر، فمػػػـ ييالحػػػظ فػػػي أمو مػػػف صػػػفحات المخطػػػكط أف ابػػػ

 .مذىب شيعي، كسنكرد فيما يمي بعض النصكص التي تبيف أف أبف أبي الييجاء كاف متشعيان 

  _ صػػػمى ا، عميػػػو كسػػػمـ _ عنػػػد كفػػػاة الرسػػػكؿ أحػػػداث السػػػنة العاشػػػرة لميجػػػرة أكرد المػػػؤرخ فػػػي 

عـ ىػذا دٌ لرسػكؿ كييػف عمػي بػف أبػي طالػب ىػك صػاحب الحػؽ فػي خالفػة األنػا فييا يثبت  محاكلة 

 حمػػد ألممػػاـ  ان ، كذكػػر لنػػا حػػديثحاديػػثسػػناد األمػػع  إالكػػالـ بكثيػػر مػػف األحاديػػث النبكيػػة الشػػريفة، 

نمػا أجػد لػو ألػـ  1"راثي كمنجز كعػدم عمػي بػف أبػي طالػبي ككايكصإف " كىك  صػؿ فػي مسػنده كاي

يعنػػي أف تمػػؾ  ، كىػػذاذيكػػر ىػػذا الحػػديث فػػي كتػػاب الاللػػئ المصػػنكعة فػػي األحاديػػث المكضػػكعة 

 األحاديث لـ تذكرىا كتب الحديث التي تتسـ بالصحة، كأف ىػذه امػتألت بأحاديػث  يػر صػحيحة،

ف دؿَّ ىػػػذا الكػػػالـ عمػػػى شػػػيء إنمػػػا يػػػدؿ  ة، إال أنػػػو ال شػػػيعيالمؤلػػػؼ ال يخفػػػي ميكلػػػو ال فأعمػػػى كاي

ىػػػذه  كيػػدعـ حقيػػة عمػػػيٌ بالخالفػػة،أسػػػند مػػا سػػمع مػػػف ركايػػات حػػكؿ كيحػػاكؿ اف يي  يػػذكرىا نصػػا، 

ماـ أحمد بف حنبؿ، الػذم أثنػى  العممػاء عميػو  الركايات بنسنادىا إلى أشخاص ثقة في الركاية كاإل

 .كعمى أحاديثو 

فيقػكؿ كىػك " حداث السنة الثانية كالثالثكف يذكر لنػا كفػاة الحكػـ بػف العػاص، أفي مكقع أخر كىك 

عميػػو كسػػمـ جالسػػان فمػػرَّ بػػو أبػػك طريػػد رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ، كػػاف رسػػكؿ ا، صػػمى ا، 

، الراكػػػب كالقائػػػد عػػػف ال ":سػػػفياف عمػػػى بعيػػػر كأحػػػد أكالده يقػػػكده كوخػػػر يسػػػكقو، فقػػػاؿ رسػػػكؿ ا، 

كبعػد العػػكدة . ، ككػاف أبػك سػفياف الراكػب كالقائػد معاكيػػة كالسػائؽ عتبػة بػف أبػي سػفياف  " كالسػائؽ

استأذف الحكـ بػف العػاص " ارت  كىي إلى كتب الحديث تبيف اف الييثمي قد ذكر بعض ىذه العب

أئػػذنكا لػػو فعميػػو لعنػػة ا، كالمالئكػػة  كالنػػاس أجمعػػيف كمػػا : عمػػى رسػػكؿ ا،، فعػػرؼ كالمػػو، فقػػاؿ 

                                                           
 ( ب  20) المخطكط  1
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يخرج مف صمبو إال الصالحكف مػنيـ، كقيػؿ فػي تخػريج الحػديث أف فيػو أبػا الحسػف الجػزرم، كىػك 

جػػرح ىػػذا الحػػديث ابػػف حبػػاف فػػي رجػػؿ مسػػتكر الحػػاؿ كبقيػػة رجالػػو ثقػػات، فالحػػديث ضػػعيؼ، كقػػد 

، كمف ىنا يتضح أف ابػف أبػي الييجػاء لػـ يػذكر مصػدر ىػذا الحػديث كركاتػو،  1"المجركحيف"كتابو 

قكـ عمييـ المعنة كيدلؿ كالمو بحديث لمرسكؿ صمى ا، عميو كسمـ،  ـمية ىي ألمقارئ أف بنكقدـ 

 .فيو رجؿ مستكر الحاؿ ك كبعد العكدة إلى كتب الحديث تبيف لنا أف ىذا الحديث ضعيؼ 

نػا كلػي  أإف عشػت ف" لعمػيى كىػك   عند مقتؿ عمي بف أبي طالػب نجػده يػذكر قػكالن كما في حديثو   

ف مت أحرقكه فػألحقكه بػي  أف عميػا قػاؿ مثػؿ  لػـ تػذكر كتػب التػاريخك "  2دمي عفكان أك قصاصان، كاي

، فقػػد تكػػكف ىػػذه داللػػة عمػػى أف ىػػذا القػػكؿ أك مػػا يقاربػػو، اال أف مػػا بػػيف السػػطكر قػػد يكػػكف كبيػػران 

ألف الحكػـ فػي الفتػرة الزمنيػة التػي  يثبت لنػا اتجاىػو  الشػيعي بطريقػة  مسػتترة، أف المؤرخ يحاكؿ 

 عاشػػيا أبػػة الييجػػاء ذات اتجػػاه سػػني ، كال يريػػد اف يتطػػرؽ المػػؤرخ إلػػى مكاقفػػو الشػػيعية عالنيػػة ، 

نو أقر الحرؽ، ألو ك إف عمي ىك أاه شيعي بداللة عمى اتجفربما ىك قائؿ ىذا القكؿ  كاف عميٌ  فنف

                                                                                                                                                                                                  .، إال اف ىذا المكقؼ قد يالقي ركاجا عند بعض طكائؼ الشيعة عنكىذا  ير مق

، أفمؤرخنػا يػػرجح  مكقفػو مػػف عائشػة كمكقػػؼ عائشػة مػػف عمػي،  كػذلؾ ف عائشػة كانػػت تكػره عميػػا ن

: قػاؿ الطبػرم كالػبالذرم قػكؿ عائشػة "   بػذلؾ فقػاؿ ف ىذه ليست كجية نظره أكيحاكؿ اف يثبت  

رجمػػيف أحػػدىما العبػػاس كلػػـ تقػػؿ اآلخػػر النيػػا  نػػو خػػرج يتيػػادل بػػيفأ" -فػػي الرسػػكؿ قبػػؿ كفاتػػو  -

 .شيعي كاضح لدل المؤرخ  ؿكىذا مي"  3 كانت تكره عميان فال تقكؿ فيو خيران 

                                                           
ـ  1994،  دار الفكػر: بيػركت . عبػدل ا، الػدركيش. ت. بغية الرائد في تحقيـق مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد   .الييثمي، نكر الديف 1
 .243-  240، ص 5ج. ىػ  1414-

 (.أ  56)  المخطكط 2
 ( أ  20) المخطكط  3
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 اتجػاه شػيعي كاضػح، فقػد ذكػر  كبأنو ذ كهالذيف ذكركا أبا الييجاء فقد كصف يفالمؤرخ البية ككاف 

. 1"كىػػك معػػركؼ بالتشػػيع كالػػرفض بأنػػو عنػػدما قػػدـ الشػػاـ كاشػػتغؿ، جػػالس العػػز الضػػرير " الػػذىبي

كبعػػد العػػكدة إلػػى المصػػادر تبػػيف لنػػا اف العػػز الضػػرير كػػاف شػػيعيا . كالػػنص حػػكؿ أبػػي الييجػػاء 

   كػػػانكا ف عػػػددان كبيػػػران مػػػف األكػػػرادكمػػػا أ كقػػػد يكػػػكف سػػػبب تشػػػيعو مرافقتػػػو لمعػػػز الضػػػرير، رافضػػػيان،

 .شيعة 

 

   :من األمويين المؤلفموقف 

تتسػـ ك  ؛كثيػرة ال خبارىـ السػيئة، كتتبع تاريخيـ  كذكر أالخمفاء األمكييف  تناكؿ أبك الييجاء تاريخ

كمػػف ىػػذه   فػػي بنػػي أميػػة ىػػذه الركايػػات بعػػدـ خضػػكعيا لمعقػػؿ كالمنطػػؽ، كانمػػا ذيكػػرت لمجػػرد الػػذـ

 :الركايات

فػػي الحػػديث عػػف ىػػذه المآخػػذ كخاصػػة  طرد لمآخػػذ عمػػى عثمػػاف نالحػػظ انػػو يسػػتفػػي حديثػػو عػػف ا

 . 2با ذر إلى الربذة حديثو عف نفي أ

كلقػد بمػغ مػف طاعػة "حديثو عف معاكية بػف أبػي سػفياف  أما في أحداث السنة الستكف يذكر لنا في

يـك الجمعة لنػا عػذر كصػمى : الجمعة في يـك األربعاء كقاؿ ليـاىؿ الشاـ لمعاكية أنو صمى يـك 

 .مصادر التاريخكىذه الركاية التي ذكرىا المؤرخ ال يكجد ليا أصؿ في . 3"سبتيـك ال

فمنع عبد " كفي أحداث السنة الثانية كالسبعكف حكؿ سبب بناء عبد الممؾ بف مركاف قبة الصخرة 

كىػذا الكػالـ " حكليا كينحركف يػـك العيػد  كابالصخرة كيطكف مؾ الناس مف الحج كأمرىـ أف يقفكاالم
                                                           

 .484، ص700-691حكادث . تاريخ االسالـ. الذىبي 1
 (ب  42) المخطكط  2

 ( ب  61) المخطكط  3
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ء تحػدث فػي السػنة الثانيػػة  كمػا أف ابػف أبػي  الييجػاالػكارد فػي المخطػكط ال يقبمػو العقػؿ كالمنطػؽ، 

 .عبد الممؾ فقط ، كتجاىؿ األحداث األخرل  السبعكف عفك 

" يقػكؿ فالثامنػة كالتسػعكف يتحػدث عػف سػميماف بػف عبػد الممػؾ كالسػنة  في أحداث السنة السابعة ك 

كػػػؿ فػػػي اليػػػـك مائػػػة رطػػػؿ كيتنػػػاكؿ فػػػي سػػػاعة كاحػػػدة أربعػػػيف رقاقػػػة مػػػف عػػػدة أككػػػاف شػػػرىان أكػػػكالي ي

جيء إلى : حكى األصمعي قاؿ : "ناد ركاية إلى األصمعي كيقكؿيستمر في حديثو باسك  ،"خرفاف

كمػاميف أالرشيد بصناديؽ مف ذخائر بني أمية فكجد فييـ ثياب الكشى كقد سؿ الدىف صػدكرىف ك 

 .1 "ىذه ثياب سميماف بف عبد الممؾ كاف شرىاي أككالن : لؾ فقيؿ يا أمير المؤمنيففسأؿ عف ذ

 

                                                           
 (ب  70) المخطكط  1
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 من العباسيين  موقف المؤلف

ال أنػو إ ذكر المؤلؼ فترة حكـ العباسيف كاستيالئيـ عمى السمطة مف بني أمية بعد معركة الػزاب، 

فػػي أحػػداث السػػنة الثانيػػة كالثالثػػكف كمائػػة يػػذكر كلكنػػو العبػػاس، مسػػاكئ بنػػي ال يسػػتطرد فػػي ذكػػر 

بػف أبػي سػفياف،  كيؼ أف عبد ا، بف عمي عند دخكلو دمشؽ كيػؼ اسػتباحيا، كنػبش قبػر معاكيػة

  . 1مع اسناد ىذه الركاية إلى ابف عساكر

نو لـ يػذكر فػي فتػرة حكػـ أبػي جعفػر المنصػكر خػركج محمػد إال أ كبصفة ابف أبي الييجاء شيعيا 

 .، ال تكقؼ القارلء عند ذلؾ الحدث  فقد ذكر الخبر بطريقة عابرة, 2النفس الزكية  

جعفػػر المنصػكر يػػذكره بمناقػػب  فعنػػد حديثػو عػػف أبػيمناقػػب العباسػيف لكنػو فػػي مكاقػع كثيػػرة يػذكر 

مقا " كثيرة فقاؿ   " .3"ككاف مف أحسف الناس خي

كال يسػئ لمعباسػيف، . 4كيكرد أمثمة كثيرة عمػى ذلػؾ  ذكر محاسف الميدم كسماحة أخالقو كذلمؾ ي

 .إنما يذكر ركايات  تداكليا المؤرخكف 

يسػػتطرد مكاقػػػؼ العباسػػييف مػػػف الشػػػيعة ال كر ك بػػالر ـ مػػػف تشػػيع ابػػػف أبػػي الييجػػػاء، إال انػػو ال يػػػذ

 . كفرقيـ المختمفة

 

                                                           
 (أ  87) المخطكط  1

 ( ب  80) المخطكط  2
 (أ  83) النص المحقؽ  3
 (   ب  84) المخطكط  4
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 موقف المؤلف من الفاطميين
كقػد جػاء  بعػده  ينفرد ابف أبي الييجاء عف كثير مف المؤرخيف بنعت  الخمفػاء الفػاطمييف باألئمػة،

ار اتعػػاظ الحنفػػا بأخبػػ" لمفػػاطمييف ككتابػػو  أيضػػان  ككػػاف يميػػؿ( ـ  9669-ىػػػ  269 ت )المقريػػزم 
،  كتسمية المقريزم الفاطمييف باألئمة، بينمػا لػـ يػذكرىـ السػيكطي ك يػره "األئمة الفاطمييف الحنفا 

كىذا اتجاه شيعي كاضػح ، بػؿ . 1كنعت أبة الييجاء العزيز با، نزار بف معد بف منصكر باإلماـ 
ـ ، ففػػي أحػػداث مػػف الشػػيعة المغػاليف الػػذيف  يؤمنػػكف بالكىيػة االمػػاكيتضػح ابػػف أبػػي الييجػاء كػػاف 

دخػؿ المعػز القػاىرة كمعػو تكابيػت وبائػو كقػد ميػد لػو جػكىر " السػنة الثانيػة كالسػتكف كثمثمائػة يقػكؿ 
األمكر، كبنى القاىرة، كنزؿ بيا، كاحتجب عف الناس، فظير بعػد مػدة كقػد لػبس الحريػر األخضػر 

متألت ا، رفعو إليو فاكجعؿ عمى كجيو اليكاقيت كالجكاىر، كزعـ أنو كاف  ائبان في السماء، كأف 
 .  2"قمكب العامة منو رعبان 

مػػػػدل ايمػػػػاف النػػػػاس بيػػػػـ كيظيػػػػر  كػػػػذلؾ يػػػػذكر مثػػػػاالن يبجػػػػؿ فيػػػػو الفػػػػاطمييف كيعمػػػػي مػػػػف شػػػػأنيـ،
ف أ "كمعتقػػػداتيـ ففػػػي سػػػنة ثالثمائػػػة كخمػػػس كسػػػتكف يتحػػػدث عػػػف كفػػػاة المعػػػز لػػػديف ا،، ككيػػػؼ 

كال ".  3أف المعػػػز فيػػػو  يشػػػير إلػػػى مػػػئ بالسػػالـ،المغاربػػة اذا رأكا  مامػػػاي ترجمػػػكا كقبمػػػكا األرض كأك 
 .لكىية اإلماـ كالرجعة لقارئ أف ابف أبي الييجاء يؤمف بأيخفى عمى ا

كعميػػو فالشػػيعة يؤمنػػكف بكجػػكد خميفتػػيف أك أكثػػر فػػي ديػػار اإلسػػالـ، ألف الخالفػػة الفاطميػػة قامػػت  
كليػػػذا نعػػػت ابػػػف أبػػػي  فػػػي المغػػػرب كانتقمػػػت إلػػػى مصػػػر، مػػػع كجػػػكد الخالفػػػة العباسػػػية فػػػي بغػػػداد،

، كعميػػو فالشػػيعة يؤمنػػكف بخميفتػػيف فػػي ديػػار اإلسػػالـ أك اكثػػر ، بػػدليؿ الييجػػاء الخمفػػاء باألئمػػة  
 .الخالفة الفاطمية في مصر كالشاـ ، مع كجكد خالفة عباسية في بغداد 

 

 

 

 قالتحقيومنيج  طريقة

                                                           
 ( ب  120) المخطكط  1

 ( ب  114) المخطكط  2

 ( .ب  116) المخطكط  3
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ف الناسػخ قػد كقػع أال إ كعمى الر ـ مف أف المخطكط قد كتػب بخػط مشػرقي كاضػح عمػى األ مػب،

كقد وثرت تركيا كما ىي دكف تصحيح ؛  نحكية أثناء عممية النسخالغكية ك ملاخطاء ألا بعض  في

" ف الناسخ اتبع طريقة إمالء ما كاف عميو معتادان في زمانو مف تخفيؼ اليمزة كما في كممػة أكما 

عػالـ التػي سػماء األأذؼ األلػؼ مػف ، أك ح"قايمة " يكتبيا " قائمة " ككممة " ماية " يكتبيا " مائة 

 .(اسحؽ سميمف،) ؽ، فكتبيا اعمى شاكمة سميماف، اسح

 فػؿ ذكػر بعػض السػنيف، كأدخػؿ أنو أكنتيجة لتياكف الناسخ كقمة عنايتو بنسخ المخطكط، كجدتي 

 .أخبار سنيف ألخرل، أك أسقط سنيف معينة ككضع بدال منيا أخبار سنيف أخرل 

كقػػػػع خطػػػػأ فػػػػي ترتيػػػػب أكراؽ كػػػػذلؾ  تمػػػػؼ فػػػػي بعػػػػض صػػػػفحاتو، ف المخطػػػػكط قػػػػد أصػػػػابوأكمػػػػا 

  .المخطكط، كقد عممت عمى ترتيبيا كفقا لتتابع المادة التاريخية 

 .كثر في ىكامش المخطكط اإلضافات كالتعميؽ عمى حكادثيا  أك التعريؼ بكفياتيا 

 ] [معقػكفيف فقد أكممت ما سقط منيا مف المصادر التاريخية قدر المسػتطاع ككضػعتو بػيف  كذلؾ

 .كأشرت إلى ذلؾ باليامش 

اتخذت ىامشػا خصصػتو لمتعريػؼ كترجمػة األعػالـ كشػرح المصػطمحات كاأللفػاظ الغريبػة كلتحديػد 

 .مكاقع البمداف كاألماكف 

كلمػػا كػػاف الػػنص قػػد احتػػكل عمػػى األخطػػاء النحكيػػة كاإلمالئيػػة مثػػؿ تمػػؾ التػػي نكىػػت عنيػػا عنػػد 

اجتيػػدت بتصػػحيح ىػػذه األخطػػاء باعتبارىػػا مػػف  الحػػديث عػػف خصػػائص نسػػخ المخطػػكط، ككنػػت

 .مقتضيات العمؿ بالتحقيؽ 
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تحقيؽ نصكص ىذا الكتاب، كتكضيح ما  مض منو بما تكفر لي مف المصادر، كاني اذا  كقمت

رأيتي أف أتكفر ليذا العمؿ ألرجك اف أككف قد كفقت بعكف ا، كنجحت بتقديـ ىذا الكتاب بصكرتو 

جيػدم فػي كػؿ مػا أقػدمت عميػو، كلػـ أتراجػع أمػاـ مػا يتطمبػو ذلػؾ كمػو األفضؿ، مؤكدة أنػي بػذلت 

 .مف مشقة كعناء 

ف سػػػكؼ أقػػػـك بتحقيػػػؽ ىػػػذا المخطػػػكط بنػػػاء عمػػػى المعػػػايير كاألسػػػس التػػػي اعتمػػػد عمييػػػا عػػػدد مػػػك 

سس البحػث مدة عمى أمعت المؤرخيف مثؿ عبد السالـ ىاركف، إحساف عباس، أبك الفضؿ ابراىيـ،

مينػػان عمػػى الرسػػـ أنسػػخ المخطػػكط نسػػخان خطكطػػات، كتطمػػب ذلػػؾ العمػػؿ  العممػػي فػػي تحقيػػؽ الم

ك ضبط النص فقد قمت بقمب الياء التي كانت تكضع مكػاف اليمػزة مالء المتعارؼ عميو اآلف إلكا

إلػػى ىمػػػزة بػػػدالن مػػػف ابقائيػػػا كمػػػا ىػػػي مثػػػؿ ثمنمايػػػة فتقمػػػب ثمنمائػػػة، كػػػذلؾ الممػػػدكدة التػػػي أىممػػػت 

مثؿ معكية فكتبػت معاكيػة كلػـ أشػر إلػى ذلػؾ، النػو يعتبػر مػف عمميػة  كتابتيا  أعيدت إلى الكتابة

اذا اقتضػت  تصحيح األخطاء اإلمالئية كالنحكية مع األشارة لكػؿ ذلػؾ باليػامشك   ضبط النص،

تخػريج اآليػات القرونيػة كاألحاديػث النبكيػة إلػى ك ترجمة لألعالـ  ير المشيكرة  ك  ،الحاجة لذلؾ 

شػػػرح معػػاني االلفػػاظ كالجمػػػؿ الغريبػػة كالتػػػي ك   مشػػيكرة،المػػػاكف  يػػر التعريػػؼ باألك  مصػػادرىا،

ضبط الشعر كشػرح معػاني الكممػات الصػعبة كالرجػكع الػى مصػادر الشػعر ك  تحتاج إلى تكضيح،

ضػػػع الكممػػػات كالعبػػػارات السػػػاقطة مػػػف ك ك   ،مػػػا أمكػػػف  لممػػػئ النػػػكاقص فػػػي بعػػػض أبيػػػات الشػػػعر

بخط مختمػؼ فػي كسػط ي اليامش ثـ تحديد السنكات  شارة بذلؾ  فالالمخطكط بيف معقكفيف مع ا

 .الصفحة
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 أىمية المخطوط

صػمى  - يعتبر كتاب ابف أبي الييجاء كتابان جامعػا لتػاريخ المسػمميف امتػد مػف مػيالد سػيدنا محمػد

قركف، كمػا فييػا مػف مػآثر  ما يقارب مف ست( ـ 9931 / ىػ 923) حتى سنة  - ا، عميو كسمـ

فػػػكؽ أنػػػو مػػػف المصػػػادر األساسػػػية لفتػػػرة الحػػػركب  –ىميػػػة ىػػػذا الكتػػػاب حضػػػارية، كربمػػػا تظيػػػر أ

انػدثر أدبػو السادس اليجرم الػذم رف القككنو يأتي عمى أخبار  –الصميبية التي عاصرىا المؤلؼ 

 .التاريخي تقريبان 

قػػاؿ القاضػػي بيػػاء الػػديف " حػػداث سػػنة خمسػػمائة كتسػػع كثمػػانيف فيػػذكر  أكقػػد تكػػكف عبارتػػو  فػػي 

فيػذه العبػارة قػد تكػكف ممػا سػمع المؤلػؼ ممػف " كممػات كدمكعػو تتقػاطر عمػى مصػاله  رأيتػو يػذكر

عاصػػر القاضػػي الفاضػػؿ كىػػذا  دليػػؿ عمػػى أصػػالة المصػػادر التػػي اسػػتقى منيػػا ابػػف أبػػي الييجػػاء 

مادتػػو التاريخيػػة ، كيػػراد مثػػؿ ىػػذه العبػػارات داللػػة عمػػى اف صػػاحبيا معاصػػر ليػػذه األحػػداث كأنػػو 

 .د اك السمطاف اك الشخص المذككر كاف قريبا مف القائ

فضالن عف ذلؾ يظير مف مقارنة نصكص كتاب تاريخ ابف أبي الييجاء بالمصادر التاريخية التي 

تى في كتابو عمى ذكر أخبار كتفاصيؿ لبعض االحداث التػي أاطمعت عمييا اف ابف أبي الييجاء 

كأيخػػذ ابػػف ممجػػـ فأيدخػػؿ عمػػى " ؿ يقػػك ففػػي أحػػداث السػػنة األربعػػكف   لػػـ يػػذكرىا  يػػره مػػف المػػؤرخيف

ف مػػت : عمػػٌي رضػػي ا، عنػػو فقػػاؿ أطيبػػكا طعامػػو فػػنف عشػػت فأنػػا كلػػي  دمػػي عفػػكان أك قصاصػػا، كاي

لتػاريخ باسػتثناء ابػف كىذه الركاية لـ تذكرىا كتب ا ،"احرقكه فألحقكه بي أخاصمو عند رب العالميف

 . أبك الييجاء
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فقد تكلى منصب كاليػة دمشػؽ، ككػاف  حركب الصميبية ،باالضافة إلى شيادة ابف أبي الييجاء لم 

، فقد أصبح مف ذكم النفكذ بعد تكليػو ىػذا المنصػب،  اميراي مف أمراء الجيكش في الفترة المممككية

 .ذكرنا سابقا كلو فضائؿ في التاريخ كاألدب كالشعر كما

، تمتػػد فتػػرة  كبػػذلؾ يضػػيؼ لممكتبػػة العربيػػة مخطكطػػة جديػػدة محققػػة كفػػؽ أسػػس البحػػث العممػػي 

طكيمػة مػػف الػػزمف ضػػمف كتػاب كاحػػد ، تشػػتمؿ عمػػى احػداث متنكعػػة ، تفيػػد دارس التػػاريخ كالقػػارئ 

 . بشكؿ عاـ، فيي تعطي معمكمات كفيرة بعدد صفحات ال يعد كبيران 
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 النص المحقق
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم وبو نستعين

محمػػد النبػػػي كعمػػى ولػػو كصػػحبو أجمعػػػيف، الحمػػد ، رب العػػالميف كالصػػالة كالسػػػالـ عمػػى سػػيدنا 

فػػننني اختصػػرت مػػف التػػكاريخ مػػف مكلػػد النبػػي صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ كالدتػػو صػػمى ا، عميػػو : كبعػػد

، 2عشر ليمة خمت مف ربيع األكؿ بمكة في أياـ كسػرل أنػك شػركاف 1]الثنتي  [كسمـ، يكـ االثنيف 

، 3عشػػر شػػرافة، ك اصػػت بحيػػرة سػػاكة كلػػد مختكنػػا مسػػركرا، فػػارتج إيػػكاف كسػػرل، ككقػػع منػػو أربػػع

قػد رأيػت مػا : كخمدت نيراف فارس، كلـ تخمد قبؿ ذلؾ مػف ألػؼ عػاـ، فػدعي كسػرل كزراءه، كقػاؿ

قػػد رأيػػت رؤيػػا أىػػالتني رأيػػت إبػػال صػػعابا تقػػكد خػػيال عرابػػا : حافيػػا كقػػاؿ 4أزعجنػػي، كجػػاء المكبػػذ

حػادث يكػكف : ؿ رؤيػاؾ، قػاؿما تأكي: قطعت دجمة، كانتشرت في أرض فارس، فقاؿ كسرل لممكبذ

كىػػك بػػالحيرة، فبعػػث إليػػو بعبػػد المسػػيح بػػف عمػػرك  5مػػف ناحيػػة العػػرب، فكتػػب كسػػرل إلػػى النعمػػاف

الغساني، فاخبره كسرل بما حدث، فقاؿ عمـ ذلؾ عند خالي، كىػك يسػكف فػي مشػاريؽ الشػاـ يقػاؿ 

 :، كقاؿ عبد المسيحلو سطيح، فأمره بالمسير إليو، فأتاه، كىك بالجابية كقد اشرؼ عمى المكت

ـه أـ يسػػػػػػػػػػمعي  طريػػػػػػػػػػؼي الػػػػػػػػػػيمف  أصػػػػػػػػػػ

 6أتػػػػػػػاؾى شػػػػػػػيخي الحػػػػػػػًي مػػػػػػػف وًؿ  ىسػػػػػػػف
 

ػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػف كمى  يػػػػػػػػػػػا فاضػػػػػػػػػػػؿى الحكمػػػػػػػػػػػًة أ ػػػػػػػػػػػث مى

 فضػػػػػػػػػػػػػفاضي الثيػػػػػػػػػػػػػاًب كالبػػػػػػػػػػػػػدف 7]أبػػػػػػػػػػػػػيضه  [
 

                                                           
دار : القاىرة.1، ج1مج   .السيرة النبوية. محمد, ابف ىشاـ) ما بيف المعقكفيف مطمكس في األصؿ كالمثبت في سيرة ابف ىشاـ 1

ثنتي حدثني ابف إسحاؽ قاؿ كلد رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ يـك االثنيف عاـ الفيؿ، ال) كذلؾ الطبرم قاؿ. 163ص . 1 990المنار
,    دار المعارؼ: القاىرة, 4ط.2محمد أبك الفضؿ، ج. ت .تاريخ الطبري. أبي جعفر, الطبرم:( عشرة مضت مف شير ربيع األكؿ

 156ص. 1977
ص . 1995. ، دار الجيؿ2مج , إشراؼ شفيؽ  رباؿ. الموسوعة العربية الميسرة.أحد ممكؾ فارس الساسانيكف:كسرل انكشركاف 2

1463 
, 3، مج2ط. معجم البمدان. شياب الديف, الحمكم. مدينة حسنة بيف الرم كىمذاف, األلؼ كاك مفتكحة بعدىا ىاء ساكنةبعد : ساكة 3

 179ص .1995دار صادر، : بيركت
أبي . ابف منظكر. فأرسؿ كسرل الى المكبذاف؛ المكبذاف لممجكس كقاضي القضاة لممسمميف كالمكبذ القاضي: في حديث سطيح: مكبذ 4

 511ص. 1994, دار صادر: ، بيركت3،ج3ط.  لسان العرب .ماؿ الديفالفضؿ ج
 167، ص2ج.تاريخ. انظر الطبرم. المقصكد النعماف بف الحارث 5
 167ص 2ج .تاريخ. الطبرم. كفي الطبرم سنف 6
 167ص, 2ج، . تاريخ الطبريما بيف المعقكفيف مطمكس في األصؿ كالمثبت في   7
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 .رسكؿ ممؾى العجـ مسمكبى الكسف

إلػػػى سػػػطيح كقػػػد أكفػػػى عمػػػى  2جػػػاء عبػػػد المسػػػيح عمػػػى جمػػػؿو مشػػػيح : رأسػػػو كقػػػاؿ 1فرفػػػع سػػػطيح 

بعثػؾ ممػؾ ساسػاف الرتجػاج اإليػكاف كرؤيػا المكبػذاف، كخمػكد النيػراف، رأل المكبػذاف إبػال  الضريح،

صعابا تقكد خيال عرابا قطعت دجمة، كانتشرت في بالد فارس، يا عبد المسيح، إذا كثرت اليراكة، 

قػػػد رأكا ( ب 1)، 4]لسػػػطيح شػػػأما [كخمػػػدت نيػػػراف فػػػارس، فمػػػيس الشػػػاـ . 3ك ػػػاص كادم السػػػماكة

 .5 كعرفكا صفتو في التكراة فأرادكا أف يغتالكه فمنعيـ بحيرا رسكؿ ا،

 

 السنة الخامسة والعشرون

 

فييا خرج رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ إلى الشاـ في تجارة، كلـ يتعدا بصرل مع ميسرة  الـ  

مػا نػزؿ تحػت ظػؿ ىػذه : خديجة، فنزؿ في ظؿ شجرة ىناؾ فروه نسطكر الراىب فدعا ميسػرة كقػاؿ

ال تفارقػػو فيػػك نبػػي، ككػػاف : نعػػـ، قػػاؿ: أفػػي عينػػي صػػاحبكـ حمػػرة قػػاؿ: شػػجرة إال نبػػي، ثػػـ قػػاؿال

كألقػى ا، عميػو . ميسرة إذا اشتد الحر رأل الممكيف يظالف رسػكؿ ا، صػمى ا، كسػمـ مػف الشػمس

فبػػاعكا كربحػػكا ضػػعفي مػػا كػػانكا يربحكنػػو، كعػػادكا إلػػى  -صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ  -حػػب رسػػكؿ ا، 

ة، كخديجػػة فػػي عميػػةو ليػػا، فػػرأت ممكػػيف يظػػالف عمػػى رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ، كدخػػؿ مكػػ

عمييػػا ميسػػرة كأخبرىػػا بمػػا رأل، كبمػػا قػػاؿ نسػػطكرا، فسػػرت بػػذلؾ، ككانػػت امػػرأة حازمػػة، ككػػؿ مػػف 

قكميا حريص عمى نكاحيا، فأرسػمت إلػى النبػي دسيسػا أف وًت فػي سػاعة كػذا ككػذا، فأرسػمت إلػى 

                                                           
بني ذئب، كاف يتكيف في الجاىمية، سميى بذلؾ ألنو إذا  ضب قعد منبسطان فيما زعمكا، كقيؿ سميَّ  ىذا الكاىف الذئبي مف: سطيح 1

لسان . ابف منظكر. ال قعكدبذلؾ لنو لـ يكف لو بيف مفاصمو قصب تعمده، فكاف أبدان منبسطا منسطحان عمى األرض ال يقدر عمى قياـ ك 
 .483ص ،2ج.العرب

 .501-500ص, 2ج. لسان العرب. ابف منظكر. كالمشيح كىك المجد. في تماـ خمقو مف شنح كينعت بو الجمؿ: مشيح 2
 245، صمعجم البمدانالحمكم،  .أرض مستكية ال حجر فييا،كبادية السماكة التي ىي بيف الككفة كالشاـ" 3
 168، ص2ج. تاريخ.ما بيف المعقكفيف مطمكس في األصؿ كالمثبت في الطبرم، 4
 483، ص2ج. لسان العرب.  ابف منظكر بت فيكنص الراكية مث 5
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جيا بو، فحضر رسػكؿ ا، فػي عمكمتػو كتزكجيػا، كخديجػة يكمئػذ بنػت أربعػيف سػنة، عميا أف يزك 

 1الحمػػد ، الػػذم جعمنػػا مػػف ذريػػة إبػػراىيـ، كزرع اسػػمعيؿ، كضئضػػىء: فخطػػب أبػػك طالػػب كقػػاؿ

معد، كعنصر مضر، كجعمنا حضنة بيتو، كسػكاس حرمػو، كجعػؿ لنػا بيتػا محجكجػا، كحرمػا ومنػا، 

ـ إف ابف أخي ىذا محمد ال يكازف بو رجؿ إال كرجح عميو، كاف كاف كجعمنا الحكاـ عمى الناس، ث

، كبػذؿ ليػا مػف 2في المػاؿ قػؿ، فػاف المػاؿ ظػؿ زائػؿ، كأمػر حائػؿ، كقػد خطػب خديجػة بنػت خكيمػد

رسػكؿ ا، ( أ 9) 4، كىك كا، بعد ىػذا لػو نبػأ عظػيـ، فتزكجيػا3الصداؽ ما وجمو كعاجمو مف مالي

 .صمى ا، عميو كسمـ

 الخامسة والثالثون من مولده السنة 

فييا ىدمت قريش الكعبة، كلـ تكف مسقكفة، فعزمكا عمى تسقيفيا، ككاف فييا حية تػأكم إلػى بئػر  

يطػػػرح فييػػػا مػػػا ييػػػدم إلػػػى الكعبػػػة، ككانػػػت تخػػػرج فتمتػػػد عمػػػى جػػػدار الكعبػػػة، فبعػػػث ا، طػػػائرا، 

ؿ، كصػعد عمييػا، كىػدـ ناحيػة فاختطؼ الحية، كىاب الناس ىدميا، فأخذ الكليد بف المغيػرة المعػك 

ال ىػػدمنا، فأصػػبح الكليػػد : منيػا، فتػػربص النػػاس، كقػػالكا ننظػػر ىػػذه الميمػػة، فػػاف نػػزؿ بالكليػػد أمػػر، كاي

، كقػػريش معػػو فقمعػػكا منيػػا حجػػر فتحركػػت مكػػة بأسػػرىا، فظيػػر فػػي األسػػاس حجػػارة 5 اديػػا إلييػػا 

كيحممػػػكف الحجػػػارة عمػػػى  خضػػػر، كرسػػػكؿ ا، ينقػػػؿ معيػػػـ، فكػػػانكا يرفعػػػكف ازرىػػػـ عمػػػى عػػػكاتقيـ،

رؤكسيـ، فمبط بو أم انكب لكجيو  كنكدم  عكرتؾ، فكاف ذلؾ أكؿ ما نكدم مػف النبػكة، فمػا رأل 

لرسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ عػػكرة بعػػدىا، فممػػا بمغػػكا إلػػى كضػػع الػػركف اجتمعػػت القبائػػؿ كػػؿ 

                                                           
 110ص,1ج,لسان العرب.كثرة النسؿ كبركتو. ضئضيء 1
دار الفكر، بيركت . 1، ج الروض األنف. السييمي ، عبد الرحمف. ككانت خديجة قبؿ رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ عند أبي ىالة 2

 .215ص.  1989
 .،193، ص1، ج1مج. السيرة النبوية. ىشاـابف .  بكرة 20كيذكر ابف ىشاـ أف صداؽ خديجة  3
 281، ص2، جتاريخ, الطبرم. 105ص. 1ج. انظر ابف سعد، 4
 289ص,2ج,،تاريخ,الطبرم" فأصبح الكليد  اديا إلييا" كذكر الطبرم 5
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ؿ ا، صػػمى ا، عميػػو قبيمػػة تريػػد اف ترفعػػو فجعمػػكا بيػػنيـ أكؿ داخػػؿ مػػف بػػاب المسػػجد، فكػػاف رسػػك 

ليأخػذ كػؿ سػيد : ىممكا ثكبا فجاءكا بو فكضػعو، كقػاؿ: ىذا األميف، فقاؿ ليـ: كسمـ، فمما رأكه قالكا

قبيمة بناحية منو، كيرفعكه جميعا، ففعمكا حتى إذا بمغكا فيو مكضعو أخذه رسكؿ ا، بيده، فكضػعو 

سػػتة أعمػػدة، فممػػا تػػـ بناءىػػا كسػػكىا ، فممػػا بمغػػكا فػػي بنائػػو خمػػس عشػػر ذراعػػا سػػقفكه عمػػى 1مكانػػو

أرديتيـ كأعادكا السكر إلى ما كانت عميو، كلـ يكسبيا احد بعد ذلؾ حتى كساىا رسػكؿ ا، صػمى 

 .في حجة الكداع 2ا، عميو كسمـ الحبرات

 األربعون(ب  3) السنة 

شيباف عمى ، ككانت لبني 3فييا قتؿ كسرل بف ىرمز النعماف بف المنذر كفييا كانت يكـ ذم قار 

كفييا ظيرت إمارات النبكة عميو صػمى ا، . كسرل، كىك أكؿ يـك انتصرت فيو العرب عمى العجـ

كنػػػت بػػػذم المجػػػاز، كمعػػػي ابػػػف أخػػػي كأدركنػػػي : عميػػػو كسػػػمـ قبػػػؿ أف يػػػكحى إليػػػو،قاؿ أبػػػك طالػػػب

: كقالػػت بػػرة 4العطػػش، فشػػككت إليػػو، فػػأىكل بعقبػػو إلػػى األرض فػػنذا بالمػػاء، فقػػاؿ اشػػرب، فشػػربت

وما ابتدأه ا، بالنبكة كاف إذا خرج لحاجتػو أبعػد حتػى ال يػرل بيتػا، كيفضػي إلػى الشػعاب، كبطػكف 

 .5األكدية، فال يمر بحجر كال شجرة إال قالت السالـ عميؾ يا رسكؿ ا، 

 

 السنة الحادية واألربعون

                                                           
 . 290ص2ج،  .تاريخالطبرم   155ص, 1ج, السيرة النبكية.  انظر ابف اسحؽ  1
 159،ص4ج, لسان العرب.  كالجمع حبر كحبرات ابف منظكر, ضرب مف بركد اليمف منمر" الحبرة 2
 . 193ص. ـ1999. دار الكتب العممية: ،  بيركت1،ج1ط.خميؿ المنصكر. ت.تاريخ اليعقوبي  .حكؿ ذم قار انظر اليعقكبي، أحمد 3
 121، ص1ج. الطبقات. انظر ابف سعد 4
 .125ص, 1ج الطبقاتانظر ابف سعد  5
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مف ممؾ كسرل  1اختصو برسالتو كبعثو إلى كافة خميقتو كذلؾ يكـ االثنيف ثاني عشر ربيع األكؿ 

 2 ].... بف أنك شركاف، ظير لو جبريؿ بأمر ا،، كأكؿ مػا بػدا بػو الرؤيػا الصػادقة فػي النػـك الػذم

: إليو الخالء فكاف يػأتي  ػار حػراء فيتعبػد، حتػى جػاءه الػكحي فػي  ػار حػراء، فجػاءه الممػؾ كقػاؿ

: " الجيػد فأرسػمني، كقػاؿما أنا بقػارئ، فأخػذني ك طنػي الثانيػة، كالثالثػة حتػى بمػغ منػي : أقرأ فقاؿ

فرجع رسػكؿ ا،، كفػؤاده يرجػؼ، فػدخؿ عمػى  3،"اقرأ باسـ ربؾ الذم خمؽ، خمؽ اإلنساف مف عمؽ

قػد خشػػيت : ، فػأخبر خديجػة الخبػر كقػاؿ4زممػكني، فزممػكه حتػى ذىػب عنػػو الػركع : خديجػة، كقػاؿ

ـ، كتحمػػػؿ الكػػػؿ، كػػػال ابشػػػر كا، ال يخزينػػػؾ ا، أبػػػدا انػػػؾ لتصػػػؿ الػػػرح: عمػػػى نفسػػػي، فقالػػػت لػػػو

كفقػػد الػػكحي فتػػرة حػػزف فييػػا ( أ6)، 5كتصػػدؽ الحػػديث، كتقػػرم الضػػيؼ، كتعػػيف عمػػى نكائػػب الحػػؽ

رسكؿ ا، صمى ا، عميػو كسػمـ حزنػا عػدا منػو مػرارا حتػى يتػردل منػو شػكاىؽ الجبػاؿ، فكػاف كممػا 

 حقػػا، يػػا محمػػد أنػػؾ لرسػػكؿ ا،: كافػػى بػػذركة جبػػؿ لكػػي يمقػػي نفسػػو منػػو تبػػدل لػػو جبريػػؿ، فيقػػكؿ

 .فيسكف لذلؾ جأشو

كأكؿ مف ومف مف النساء خديجة، كمف الرجاؿ عمي بف أبي طالب كزيد بف حارثػة كأبػك بكػر، ثػـ  

أسمـ عمى يدم أبي بكر عثماف بػف عفػاف كعبػد الػرحمف بػف عػكؼ كسػعد بػف أبػي كقػاص كطمحػة 

  .بف عبيد ا،

 السنة الرابعة من النبوة

                                                           
القاىرة . ظ .ب. خيرم سعيد . ت . في التاريخ لكاملا, ابف األثير, 293ص, 2ج, الطبرم. 152، ص1ج.الطبقات. انظر ابف سعد 1
 .46ص .ت . المكتبة التكفيقية ، ب : 
 . المعقوفين بياض في األصلما بيف  2
 2 -1وية . سكرة العمؽ 3
 .298،  ص 2ج. تاريخ, انظر الطبرم 4
 .299ص, 2،جتاريخالطبرم، .153ص, 1ج.الطبقات, انظر ابف سعد 5
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يػػا بنػػي فيػػر، يػػا بنػػي : فصػػعد الصػػفا فجعػػؿ ينػػادم 1"ألقػػربيفكانػػذر عشػػيرتؾ ا" نػػزؿ قكلػػو تعػػالى 

أرأيػػتكـ لػػك أخبػػرتكـ أف خػػيال بػػالكاد تريػػد وف تغيػػر : عػػدم، يػػا بنػػي منػػاؼ، حتػػى اجتمعػػكا أليػػو فقػػاؿ

إنػي نػذير لكػـ بػيف يػدم عػذاب : نعػـ مػا جربنػا عميػؾ إال صػدقا فقػاؿ: عميكـ أكنتـ مصػدقي، قػالكا

كأكؿ مػف  2" تبػت يػدا أبػي ليػؿ كتػب" ا دعكتنػا، فػانزؿ ا، تعػالىتبا لؾ أليذ: شديد، فقاؿ أبك ليب

كلمػػا رأت قػػريش ظيػػكر اإلسػػالـ . أظيػػر اإلسػػالـ بمكػػة أبػػك بكػػر كبػػالؿ كعمػػار كصػػييب كخبػػاب

، فأرسػؿ 3أنت سيدنا كقػد رأيػت مػا فعػؿ السػفياء مػع ابػف أخيػؾ فانيػاه: مشكا إلى أبي طالب كقالكا

: ؾ فػػأعطيـ النصػػؼ، فقػػاؿ رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـيػػا ابػػف أخػػي ىػػؤالء عكمتػػ: إليػػو كقػػاؿ

ليؾ، فقاؿ أبك طالب: قكلكا ألسمع فقالكا قد أنصؼ القػكـ، فقػاؿ ليػـ رسػكؿ : دعنا كالينا كندعؾ كاي

أرأيتـ إف أعطيتكـ ىذا ىؿ أنت قػائمكف كممػة إف تكممػتـ بيػا ممكػتـ العػرب كالعجػـ كدانػت لكػـ : ا،

 ضػابا، كقعػد رسػكؿ (ب  6) عنو كقػامكا 4 ]فاشمأزكا  [ال الو إال ا،،: ما ىي، قاؿ: األمـ، قالكا

ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ فػػي تمػػؾ الميمػػة، فجمػػع أبػػك طالػػب فتيػػاف بنػػي ىاشػػـ كبنػػي عبػػد المطمػػب 

ليأخذ كؿ كاحد منكـ حديدة، كجاء زيد بف حارثة فسألو عف رسكؿ ا، فأخبره أنو روه، كجاء : كقاؿ

صمى ا، عميو كسػمـ فاعممػو بػأبي طالػب فجػاء إليػو كأخػذ بيػده ككقػؼ بػو عمػى  زيد إلى رسكؿ ا،

مجالس قريش كقاؿ لفتياف بني ىاشـ كبني المطمب، اكشفكا عف ثيػابكـ فكشػفكا فػنذا مػع كػؿ كاحػد 

 .5كا، لئف عارضكه ال أبقيت منكـ أحدا حتى نتفانى نحف كأنت فانكسر القكـ: منيـ حديدة، كقاؿ

 .5القكـ
 

                                                           
 .214وية . سكرة الشعراء 1
 1وية . سكرة المسد 2
 ..60،صالكامل في التاريخابف األثير , 157ص156ص, الطبقات, انظر ابف سعد 3
 158ص, 1ج. الطبقات. ما بيف المعقكفيف مطمكس في األصؿ كالمثبت في ابف سعد 4
 159ص, 1ج. الطبقات. انظر ابف سعد 5



63 
 

 ين من الصحابةذكر المستضعف

؛ كػاف إذا مػػرت 2كصػػييب بػف سػػناف كبػالؿ بػػف ربػاح كعػػامر بػف فييػػرة  1عمػار بػف ياسػػر، كخبػاب

بيـ قريش استيزؤكا بيـ كيقكلكف ىؤالء الذم يزعـ محمد أنيـ يممككف األرض كيجثكا عمى خػزائف 

 .كسرل كقيصر

 السنة الخامسة من النبوة

ابو بػاليجرة إلػى الحبشػة لمػا اشػتد بيػـ أذل الكفػار فييا أمر رسكؿ ا، صمى ا، عميػو كسػمـ أصػح

ككثر اإلسالـ كثار جماعة مف كفار قريش إلى مف ومف مف قبائميـ كعشائرىـ فعػذبكىـ كسػجنكىـ 

إف بيا رجػؿ :تفرقكا في األرض كأشار إلى الحبشة كقاؿ: فقاؿ ليـ رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ

نا عشػر رجػال كأربػع نسػكة، حاطػب بػف عمػرك كالزبيػر بػف ال يظمـ الناس عنده، فخرجكا متفرقيف اث

العػػكاـ كسػػيؿ بػػف بيضػػاء كعػػامر بػػف ربيعػػة العنيػػزم كمعػػو امرأتػػو ليمػػى كعبػػد ا، بػػف مسػػعكد كأبػػك 

كمعو امرأتو كعبد الرحمف بف عكؼ كعثماف بػف عفػاف كمعػو (  أ 5)سممة عبد ا، بف عبد األسد 

. 3كف كمصػػعب بػػف عميػػر، كأبػػك حذيفػػة بػػف عتبػػةزكجتػػو رقيػػة بنػػت رسػػكؿ ا، كعثمػػاف بػػف مظعػػ

كأقامكا في الحبشػة شػعباف كرمضػاف كعػادكا فػي شػكاؿ فاشػتد عمػييـ قػكميـ كلقػكا مػنيـ أذل شػديدا 

فػػأذف ليػػـ رسػػكؿ ا، فػػي اليجػػرة إلػػى الحبشػػة مػػرة ثانيػػة، فخػػرج مػػنيـ ثػػالث كثمػػانيف رجػػال كثمػػاني 

سػاحر، كػاىف، : قػذفكه بػأنكاع العيػكب كقػالكانسكة، كحمى ا، رسكلو بأبي طالب مف أذل قريش، ف

كما دعى عمييـ رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ إال مرة كاحدة، فانو كاف يصػمي، . كذاب، مجنكف

                                                           
 .67،  ص2ج, الكامل, ألرت كما ىك مبيف في ابف األثيرالمقصكد خباب بف ا 1
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مػػف يأخػػذ ىػػذا السػػال، كيمقيػػو عمػػى ظيػػره فألقػػاه : فكثػػب كقػػاؿ 2جػػزكر 1كرىػػط مػػف قػػريش بيػػده سػػال 

ءت فاطمة فألقتو عف ظيػره، فرفػع رسػكؿ عقبة بف أبي معيط عمى ظيره، فمـ يزؿ ساجدا حتى جا

الميـ عميؾ بالمأل مف قػريش، الميػـ عميػؾ بعتبػة كشػيبة ابنػا : ا، صمى ا، عميو كسمـ رأسو، كقاؿ

ربيعة، الميـ عميؾ بأبي جيؿ بػف ىشػاـ، الميػـ عميػؾ بعقبػة بػف أبػي معػيط، الميػـ عميػؾ بأميػة بػف 

 .خمؼ، فقتمكا يـك بدر جميعا

  السنة السابعة من النبوة                                           

كىـ أبك ليب عمو، أبػك جيػؿ، كاألسػكد بػف عبػديغكث،  ذكر أسامي من أظير العداوة لرسول اهلل

كعقبػػة بػػف أبػػي معػػيط، كالحكػػـ بػػف أبػػي العػػاص، كالحػػارث بػػف قػػيس بػػف عػػدم، كشػػيبة كعتبػػة ابنػػا 

 5) رة، ك أبٌي كأمية ابنػا خمػؼ، كالعػاص بػف كائػؿ  ربيعة، كأبك سفياف بف حرب، كالكليد بف المغي

 .السيمي كالنضر بف الحارث، كالعاص بف ىشاـ( ب 

 . كفييا استتر رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ في دار األرقـ كتسمى اآلف دار الخيزراف 

ا، كفييا اسمـ حمزة بف عبد المطمب، كسببو انو لما ناؿ أبك جيؿ كعدم بف الحمراء  مػف رسػكؿ 

قاـ حمزة، كدخؿ المسػجد كضػرب رأس أبػي جيػؿ بػالقكس فشػجو، كأسػمـ فعػز بػو المسػممكف ككفػكا 

قػػريش عػػف أذل رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ، كأسػػمـ عمػػر بػػف الخطػػاب رضػػي ا، عنػػو بعػػد 

، ككػػػاف قػػػد أسػػػمـ قبمػػػو حمػػػزة بػػػف عبػػػد المطمػػػب، كقػػػكم 3تسػػػعة كثالثػػػيف رجػػػال كثػػػالث عشػػػر امػػػرأة 

                                                           
. نبويةصحيح السيرة ال. الحافظ. ابف كثير. المفافة كىك الذم يخرج مف كليد الناقة كسائر الحيكاف كىي مف اآلدمي المشيمة:  السال 1

 . 147ق، ص1421عماف، المكتبة اإلسالمية، , 1ط. بقمـ محمد األلباني
 . 143، ص4ج. لسان العرب. ابف منظكر. قىطعو -جزكر الناقة المجزكر ة، كجزر الشيء يجزره جزراي : جزكر 2
 . 221ص. ـ2004، ميةدار الكتب العم: بيركت,   1،ج.ط.د. أحمد المزيدم. ت. ا لسيرة النبوية. ، محمد.انظر ابف اسحؽ 3
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ا، ككػػػاف رجػػػال جمػػػدا منيعػػػا، ككػػػاف أصػػػحاب رسػػػكؿ ا، صػػػمى ا، عميػػػو كسػػػمـ ال المسػػػممكف ييمػػػ

 .1يقدركف يصمكف عند الكعبة حتى أسمـ عمر

 

 السنة الثامنة

فييا انحاز بنك ىاشـ إلى الشػعب بمكػة، كدخػؿ معيػـ بنػك المطمػب فأقػامكا إلػى السػنة العاشػرة مػف 

 .2النبكة كقطعكا عنيـ الميرة كالمادة

   ةالسنة العاشر 

فييا خرج بنك ىاشـ مف الشعب، ككانت قريش تقػكؿ سػممكا إلينػا محمػد كعػكدكا إلػى مػا كنػتـ عميػو 

كأبػػك طالػػب يحػػامي عنػػو، كفييػػا خػػرج رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ إلػػى الطػػائؼ يمػػتمس مػػنيـ 

النصرة، كذلؾ انو لما تكفي أبػك طالػب ثػارت قػريش عمػى رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ، فخػرج 

لى الطائؼ، كمعو زيد بف حارثة فمـ يجبو أحػد مػنيـ، كخػافكا عمػى أحػداثيـ منػو، فرمػكه بالحجػارة إ

أ  4) الميػـ إنػي أشػككا إليػؾ ضػعفي كقمػة حيمتػي : كأ ركا بو سفياءىـ، فشج في رأسو فبكى كقاؿ

كىػػكاني عمػػى النػػاس، فعمػػى مػػف تكمنػػي فػػاف لػػـ يكػػف منػػؾ  ضػػب فمػػا أبػػالي، أعػػكذ بنػػكر كجيػػؾ ( 

أشرقت بو السمكات، أضاءت بو الظممات، كصمح عميو أمر الدنيا كاآلخػرة مػف أف ينػزؿ بػي الذم 

 .، كعاد رسكؿ ا، إلى مكة، كدخؿ المسجد كمعو زيد بف حارثة3 ضبؾ،أك يحؿ بي سخطؾ

                                                           
 84ص.،ابف األثيرالكاملانظر  1
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، كتػػزكج 1كفييػػا تػػزكج رسػػكؿ ا، بعائشػػة ابنػػة أبػػي بكػػر بعػػد كفػػاة خديجػػة، كىػػي بنػػت سػػت سػػنيف 

 .2سكدة

ت خديجػػة بنػػت خكيمػػد زكجػػة رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ،كىي أكؿ امػػرأة ومنػػت كفييػػا تكفيػػ 

بػا،، ككػػاف عمرىػا خمػػس كسػػتكف سػنة، كنػػزؿ رسػػكؿ ا، صػمى ا، عميػػو كسػػمـ فػي قبرىػػا، كدفنػػت 

فػػي الحجػػكف، كليػػا مػػف رسػػكؿ ا، أكالد القاسػػـ، كعبػػد ا،، كالطيػػب، كزينػػب،  كرقيػػة، كأـ كمثػػكـ، 

 .  3كفاطمة

، كلكنػو 4ييا تكفي أبك طالب كاسمو عبد مناؼ ككاف يقر نبكة رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ كف 

أبػػى أف يػػديف بػػذلؾ خشػػية العػػار، كمػػا زالػػت الكفػػار كػػافيف عػػف رسػػكؿ ا، حتػػى مػػات أبػػك طالػػب، 

 .ككاف ألبي طالب أربعة أكالد طالب، كعقيؿ، كجعفر، كعمي

 السنة الحادية عشرة من النبوة

في أبػػك طالػػب اجتمػػع عمػػى رسػػكؿ ا، مصػػيبتاف فمػػـز بيتػػو، كقمػػؿ الخػػركج، كطمعػػت فيػػو كلمػػا تػػك 

يػػا ابػػف أخػػي ال بػػأس عميػػؾ امػػًض لمػػا أمػػرت بػػو : قػػريش كنالػػت منػػو فػػرؽ لػػو أبػػك ليػػب كقػػاؿ لػػو

كاصنع ما كنت تصنع كأبك طالب حي، كأقاـ عمى ذلؾ مدة ثـ رجع، كخرج رسكؿ ا، إلى القبائؿ 

ا، أبػػايعكـ عمػػى أف تمنعػػكني ممػػا تمنعػػكف منػػو ( ب 4) 5 ]......[الى كمعػػو يػػدعكىـ إلػػى ا، تعػػ

كالػذم بعثػؾ بػالحؽ لنفعػؿ، كبسػط يػده فبػايعكه كأكؿ مػف بايعػو أسػعد : أبناءكـ كأنفسكـ، فقاؿ البراء
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فػػػي طمػػػبيـ فػػػأدرككا سػػػعد بػػػف عبػػػادة  2 ].......... [كلمػػػا صػػػح عنػػػد قػػػريش الحػػػديث  . 1بػػػف زرارة

 .فضربكىما كعادكا إلى مكة مسركريف كالمنذر بف عمرك

كفييا ومر رسكؿ ا، صمى ا، عميو كلـ أصحابو باليجرة إلى المدينة فجعؿ القكـ يتسممكف، كأكؿ  

، كلما قدمكا المدينة عمى األنصػار وككىػـ فػي دكرىػـ ككاسػكىـ،  مف قدـ المدينة منيـ ابف أـ مكتـك

يبؽ بمكة مػف المسػمميف سػكل رسػكؿ ا، كأبػي بكػر كسالـ مكلى أبي حذيفة يؤـ بيـ في قباء، كلـ 

 .4كىاجر عمر قبميـ 3كعمركعمي 

 السنة الرابعة عشرة

فييا اجتمعت قريش عمى دار الندكة، كاتفؽ رأييـ عمى قتؿ رسكؿ ا، خكفا أف يمحؽ بيػـ بالمدينػة 

: ف أبػي طالػبال تبػت ىػذه الميمػة عمػى فراشػؾ، فقػاؿ النبػي لعمػي بػ: فيتقكل عمييـ، فقاؿ لو جبريؿ

نػػـ عمػػى فراشػػي، فممػػا كػػاف كتػػت العتمػػة اجتمػػع القػػـك عمػػى بابػػو كعزمػػكا عمػػى انػػو متػػى نػػاـ كثبػػكا 

عميػػو، كخػػرج رسػػكؿ ا، حتػػى لحػػؽ الغػػار، كبػػات المشػػرككف يحرسػػكف عميػػا، كيحسػػبكنو رسػػكؿ ا، 

، فاقتصػػكا ال أدرم: أيػػف صػػاحبؾ قػػاؿ: صػػمى ا، عيػػو كسػػمـ فممػػا أصػػبحكا بػػادكا إليػػو فػػراءكه كقػػالكا

أف أتػاؾ أبػف أبػي قحافػة فػأخبره إنػي تكجيػت إلػى الغػار فميمحػؽ : ، ككاف رسكؿ ا، قػاؿ لعمػي5أثره

المدينػة، ككػاف أبػك بكػر قػد أتػى عميػا كسػألو عػف ( أ  7) بي، كاستأجر لي مف يدلني عمى طريؽ 

قػاؿ ابػف  رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسػمـ فخػرج أبػك بكػر مسػرعا حتػى لحػؽ الغػار كدخػاله الصػبح

إف ا، تعػػػالى أكحػػػى إلػػػى جبرائيػػػؿ كميكائيػػػؿ إذا جعمػػػت عمػػػر أحػػػدكما أطػػػكؿ مػػػف اآلخػػػر " عبػػػاس
                                                           

. ت.  ابةمعجم الصح. ابف قانع، عبد الباقي. أسعد بف زرارة بف عدس بف زيد بف ثعمبة بف  نـ بف مالؾ ابف تيـ ا، األنصارم  1
 . 55ص. ىػ 1418مكتبة الغرباء األثرية، : ، المدينة المنكرة1ج. صالح المصراني

 .بياض في األصلما بيف المعقكفيف  2
 , 175ص1ج,الطبقات,انظر ابف سعد 3
 422، ص2، ج1،مج السيرة النبويةانظر ابف ىشاـ، 4
 176ص,1ج الطبقات, انظر ابف سعد 5
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إال كنتمػػا مثػػؿ عمػػي بػػف أبػػي : فأيكمػػا يػػؤثر صػػاحبو بالحيػػاة فاختػػار كالىمػػا الحيػػاة فقػػاؿ ا، تعػػالى

 طالػػب وخيػػت بينػػو كبػػيف محمػػد فبػػات عمػػى فراشػػو يفديػػو بنفسػػو اىبطػػا إلػػى األرض فاحفظػػاه مػػف

بػػخ بػخ مػػف مثمػػؾ يػا ابػػف أبػػي : عػدكه، ككػػاف جبريػؿ عنػػد رأسػػو كميكائيػؿ عنػػد رجميػػو، جبريػؿ يقػػكؿ

 .1طالب فا، يباىي بؾ مالئكتو

كجػػاءت قػػريش إلػػى بػػاب الغػػار، كقػػد نسػػج عميػػو العنكبػػكت كأمػػر ا، تعػػالى شػػجرة فنبتػػت فػػي كجػػو 

لػػك كػػاف ىاىنػػا أحػػد مػػا : االبػػاب، كجػػاءت حمامتػػاف فعششػػتا عمػػى البػػاب فممػػا رأت قػػريش ذلػػؾ قػػالك 

 .نسجت عميو العنكبكت فعادكا، فأقاما في الغار ثالثة أياـ كخرجا

 ذكر سني اليجرة

 السنة األولى من اليجرة  

، كسػػمع المسػػممكف 3عمػػى طريػػؽ السػػاحؿ2كاسػػتأجر رجػػال ىاديػػان كانطمػػؽ معيمػػا عػػامر بػػف فييػػرة  

يغدكف كؿ  داة إلى الحػرة ينتظركنػو فقػامكا بالمدينة بخركج رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ فكانكا 

المسممكف إلى السالح كتمقكا رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ بالحرة فنزؿ في بني عمرك بف عكؼ 

ممػف ( ب 7)، جمبػو رسػكؿ ا، كطفػؽ مػف جػاء مػف األنصػار 4يكـ االثنيف ثاني عشر ربيػع األكؿ

كؿ ا،، فظؿ عميو أبك بكر بردائو فعػرؼ لـ ير رسكؿ ا، يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رس

                                                           
 . 26، ص2ج. تاريخ. انظر اليعقكبي. ر السنة كذكرىا اليعقكبيكىذه الركاية لـ تذكرىا مصاد 1
 432ص,  2،ج1مج  السيرة,انظر ابف ىشاـ 2
 .436، ص2، ج1مج . السيرة. انظر ابف ىشاـ 3
، 2ج. 1مج , ابف ىشاـ،السيرة" انو كاف نزؿ رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ فيما يذكركف عمى كمثكـ بف ىدـ" كذكر ابف ىشاـ 4

ابف خياط، أبي "فنزؿ بقباء عمى كمثكـ بف ىدـ اخي بني عمرك بف عكؼ: كقاؿ ابف اسحؽ" كذكر خميفة بف خياط كقاؿ .438ص
 18ص. 1995دار الكتب العممية، : بيركت, 1حكمت فكاز،ط,مصطفى فؤاد. ت .تاريخ خميفة بن خياط. عمرك
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أنػػو لمػػػا ىػػاجر رسػػػكؿ ا، مػػػر بخيمتيػػا فسػػػألكىا تمػػػرا " عػػف أـ معبػػػد الخزاعيػػػة. 1النػػاس رسػػػكؿ ا،

ذا القكـ منزلمكف فقالت كا، لك كاف عندنا شيء ما أعكزكـ الغرل، فنظر رسكؿ ا، إلى : كلحما كاي

ىػي : ىؿ فييػا مػف لػبف قالػت: الجيد عف الغنـ قاؿما ىذه الشاة خمفيا : شاة في كسر الحي كقاؿ

نعػػـ فمسػػح عمػػى ضػػرعيا فػػدرت كدعػػا بننػػاء : أتػػأذنيف لػػي أف أحمبيػػا قالػػت: أجيػػد مػػف ذلػػؾ، قػػاؿ

سػاقي القػـك : فحمب كسقاىا حتى ركيت، كسقى أصحابو حتى رككا كشرب رسكؿ ا، أخرىـ كقػاؿ

 .2ثانيا عكدا عمى بدء ثـ ارتحؿأخرىـ، كشربكا عمالن بعد نيؿ حتى أراضكا ثـ حمب فييا 

كقدـ عمي بف أبي طالب المدينة، ككاف رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ قد خمفو بمكة ليقضي  

، كأقاـ رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ بقباء ثالثا ثـ ركب 3ديكنو كيرد الكدائع التي كانت عنده

معة صالىا بالمدينة، ككاف معو يـك الجمعة فمر عمى بني سالـ فجمع بيـ كخطب، كىي أكؿ ج

مائة مف المياجريف ثـ مرت ناقتو فركب عمى دار أبي أيكب األنصارم فنزؿ عميو كأقاـ عنده 

 .4سبعة أشير حتى بنى مساكنو كمسجده

، كجاءتػػو 5كأكؿ قصػػعة أىػػديت إليػػو قصػػعة مػػف ثريػػد فييػػا خبػػز كسػػمف أىػػدتيا أـ زيػػد بػػف ثابػػت 

( أ0)ثػـ تنادبػت األنصػار كالقصػاع كػؿ ليمػة، كلمػا دخػؿ  6راؽقصعة سعد بف عبػادة فييػا ثريػد كعػ

رسكؿ ا، المدينة كاف بيا حبش يمعبكف بالحراف بػيف يديػو، كأسػس المسػجد كجعػؿ طكلػو ممػا يمػي 

القبمة إلى مؤخره مائة ذراع كالجانبيف كذلؾ فيك مربػع، كجعػؿ ارتفػاع الجػدار قامػة كبسػطة كسػقفة 

                                                           
 438ص437، ص السيرة,ابف ىشاـ  382 -381ص. تاريخ,انظر الطبرم 1
 .178ص,1، جالطبقات, نظر ابف سعدا 2
 106ص, 2ج, الكامل, ابف األثير.382ص,1ج, تاريخ, انظر الطبرم 3
 107، ص2ج الكامل, ابف األثير, 383ص, تاريخ, انظر الطبرم 4
 107, 1ج, الطبقات, انظر ابف سعد 5
 المصدر السابؽ نفس الصفحة 6
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تقتمػػؾ : ارة المسػػجد قػػاؿ رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ لعمػػار، كفػػي عمػػ1بجػػذكع النخيػػؿ كالجريػػد

كوخػى بػيف  3، كفييػا وخػى رسػكؿ ا، بػيف الميػاجريف كاألنصػار فكػانكا تسػعيف رجػال 2الفئة البا ية

 .4نفسو كبيف عمي بف أبي طالب

ؤيػػا ر : ، فقػػاؿ5كفييػػا رأل عبػػد ا، بػػف زيػػد األنصػػارم اآلذاف فػػي منامػػو عمػػى صػػكرة اآلذاف اآلف  

 . 6حؽ إف شاءا ، ثـ أمر بالتأذيف فكاف بالؿ يؤذف بذلؾ

 

 السنة الثانية من اليجرة  

 .كأمر بصيامو 7فييا صاـ رسكؿ ا، عاشكراء

 .كفييا تزكج عمي بفاطمة 

كفييػػػا كانػػػت  ػػػزاة األبػػػكاء كىػػػي أكؿ  ػػػزاة  زاىػػػا رسػػػكؿ ا، بنفسػػػو كحمػػػؿ لػػػكاءه حمػػػزة بػػػف عبػػػد  

 .8المطمب ككاف أبيضا

 .خرج بنفسو في المياجريف ككانكا مائتيف 9ييا كانت  زاة بكاطكف 

 .1كفييا كانت  زاة سفكاف 

                                                           
 .110ص109،، 2ج ملالكا, ابف األثير, 184، ص1ج.الطبقات, انظر ابف سعد 1
 . حديث صحيح، كىك 319ص, 11221رقـ الحديث . 17ج مسند اإلماـ. أخرجو اإلماـ ابف حنبؿ 2
 184، ص1ج, الطبقات, انظر ابف سعد 3
 449،  ص2ج, 1مج  ,السيرة, انظرا بف ىشاـ 4
 312ص, 1ج. السيرة, انظر ابف اسحؽ 5
 312ص, 1ج.السيرة,انظر ابف اسحؽ 6
 312ص, 1ج. السيرة ,انظر ابف اسحؽ 7
 111ص. 2ج, الكامل,انظر ابف األثير 8
مارسدف . ت .المغازي. محمد بف عمر.الكاقدم. 121، ص2ج, الكامل.ابف االثير.528، ص2، ج1مج , السيرة,انظر ابف ىشاـ 9

 .12ص.1984, عالم الكتب: بيركت, 3ط, 1ج. جكنسف
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كفي ىذه الغزاة كنى رسكؿ ا، لعمي بف أبي طالب أبا تراب، نػاـ  2كفييا كانت  زاة ذات العشيرة،

 . 3قـ أبا تراب: عمي عمى األرض كجاء رسكؿ ا،، كقد تمعؾ بالتراب، فقاؿ لو

 4سػػرية عبػػد ا، بػػف جحػػش أمػػرىـ رسػػكؿ ا، أف يرصػػدكا عيػػر قػػريش فممػػا روىػػـ القػػكـكفييػػا كانػػت 

كتنقػػؿ رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ ذا (. ب  0)  7كأسػػركا 6بسػػيـ فقتمػػو5ىػػابكىـ ثػػـ رمػػى كاقػػد

كتخمؼ عف بدر ثالثة مف المياجريف عثماف بف عفاف خميفػة رسػكؿ ا، . م جيؿ]الفقار كميرم أ

كسمـ عمى ابنتو رقية لمرضيا كماتت في ذلؾ الكقت، كطمحة بف عبيد ا،، كسعد  صمى ا، عميو

 .بعتيما رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ يتجسساف العير، كمف األنصار خمسة 8بف زيد

كعنػػد انفصػػاؿ رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ عػػف بػػدر قتػػؿ عقبػػة بػػف أبػػي معػػيط كالنضػػر بػػف  

داكة لرسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ، كسبؽ رسكؿ ا، األسرل كقاؿ ، ككانا أشد الناس ع9الحارث

لمػػذيف معيػػـ استكصػػكا بيػػـ خيرا،كاستشػػار رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ أصػػحابو فػػي األسػػرل 

فأشػػػار عميػػػو أبػػػك بكػػػر بالفػػػداء كأشػػػار عمػػػر بقػػػتميـ، ففػػػدل كػػػؿ كاحػػػد بأربعػػػة والؼ درىػػػـ كأقػػػؿ، 

: مالػؾ ال تنػاـ فقػاؿ: ى ا، عميو كسمـ ساىرا تمؾ الميمة كقيؿ لوكأىسر،العباس فبات رسكؿ ا، صم

: يمنعني أنيف العباس،ككاف مكثكقػا بالقػد فػأطمقكه ؛ كقػاؿ رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ لمعبػاس

إنػي كنػت مسػمما : فانؾ ذا مػاؿ فقػاؿ العبػاس 10أفد نفسؾ كابني أخيؾ عقيال كنكفؿ  كحميفؾ عتبة

                                                                                                                                                                      
 20.ص, يخ خميفةتار ابف خياط،.539،  ص2، ج1مج, السيرة,انظر ابف ىشاـ 1
 112ص, الكامل, ابف األثير. 20ص, ابف خياط,شباب. 528ص.السيرة,حكؿ ذات العشيرة انظر ابف ىشاـ 2
 529ص,2ج, 1مج . لسيرةا,انظر ابف ىشاـ 3
 532ص, ،2، ج1مج . السيرةمطمكس في األصؿ كالمثبت عند ابف ىشاـ في  4
 532،ص  2، ج1مج  السيرة,ف ىشاـىك كاقد بف عبد ا، التميمي كما ىك مثبت عند اب 5
 532، ص2، ج1مج  ,السيرةالمقصكد عمرك بف الحضرمي كما ىك مثبت عند ابف ىشاـ،6
 .532،ص1، ج1مج السيرة,نص الركاية ناقص كىك مثبت عند ابف ىشاـ 7
 .101ص, 1ج, المغازيانظر الكاقدم،  8
 .30، ص2ج. تاريخ. اليعقكبي.618، ص2،ج1مج, السيرة,ىشاـ ابف. كقتمو عاصـ بف ثابت بف  األفمح أخك بني عمرك بف عكؼ" 9

 .465ص,2ج.تاريخ الطبري.المقصكد  عتبة بف عمرك بف مجدـ الطبرم 10
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نما خرجت مكرىا إف كػاف مػا قمػت حقػا فػا، يجزيػؾ بػو، : اؿ رسكؿ ا، صمى ا، عميػو كسػمـفق: كاي

احسػبيا مػف : كأما ظاىر أمرؾ فقد كاف عمينا، فكاف معو عشركف أكقية مػف ذىػب حػيف أيخػذ فقػاؿ

أيػف المػاؿ الػذم كضػعتو عنػد أـ : فمػيس لػي ماؿ،قػاؿ: ال ذلؾ شيء أعطانػاه ا، قػاؿ: فدائي فقاؿ

 9)، فقػاؿ 1إف أصبت في سفرم ىذا فممفضؿ كذا، كلعبد ا، كػذا : لياالفضؿ حيف خرجت كقمت 

كا، ما عمـ بيذا  يرم ك يرىا كاني ألعمـ أنؾ لرسكؿ ا،،ففدل نفسو كابني أخيػو : العباس( أ 9)

تركتنػػي : كحميفػػو، كػػؿ كاحػػد بثمػػانيف أكقيػػة مػػف الػػذىب، كقػػاؿ العبػػاس لمنبػػي صػػمى الػػو عميػػو كسػػمـ

إلػػى رسػػكؿ ا، صػػمى ا،  3ابنػػي أخيػػو فأسػػمما كبعػػث العػػالء بػػف الحضػػرمي ، كأمػػر2، كأسػػمـ "فقيػػرا

 .عميو كسمـ بماؿ، فجاء العباس فمأل ثكبو كأراد القياـ فمـ يطؽ

كفييا أمر رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ بزكاة الفطر كذلػؾ قبػؿ أف تفػرض الزكػاة فػي األمػكاؿ،  

كالحرة كالعبد، فػأمر بنخراجيػا قبػؿ أف يغػدكا إلػى  كأف يخرج عف الصغير كالكبير، كالذكر كاألنثى،

 .4المصمى

كفييا كانت  زاة بني قينقاع مف الييكد لما قدـ رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ كادع الييكد عمى  

لػػـ يمػػؽ محمػػد مػػف يحسػػف القتػػاؿ فحػػذرىـ : أف ال يعينػػكا عميػػو، فممػػا ظيػػر يػػكـ بػػدر حسػػدكه كقػػالكا

سمـ مما جرل عمى قريش، فنقضكا العيد كخرج إلييـ رسكؿ ا، صػمى رسكؿ ا، صمى ا، عميو ك 

ا، عميو كسمـ كلكاءه بيد حمػزة بػف عبػد المطمػب، فحصػنكا فػي حصػكنيـ فحاصػرىـ خمسػة عشػر 

 5يكما حتى نزلػكا عمػى حكمػو فػأمر بػنجالئيـ كأخػذ أمػكاليـ ككػانكا صػا ة كأخػذ مػنيـ سػالحا كثيػرا

                                                           
 .466ص, 2ج. تاريخ الطبري.الطبرم. كىك أيضا ابف العباس( كلقثـ كذا ككذا) كفي الطبرم مثبت  1
 .30، ص2ج تاريخ،. انظر اليعقكبي 2
ف عبد ا، بـ مقنع بف حضرمكت، كاف مف حمفاء بني أمية كمف سادة المياجريف، كاله رسكؿ ا، صمى ا، العالء بف الحضرمي ب 3

 .262ص.  1990: بيركت 1، ،ج7ط. ت، حسيف األسد. سير أعالم النبالء .الذىبي، شمس الديف. عميو كسمـ البحريف
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 .الشاـ 2كلحؽ معظميـ أذرعات  1أكؿ خمس كاف في اإلسالـكقسـ أمكاليـ بيف المسمميف كىي 

أال أف ال يمس طيبا كال يغتسؿ كال  3ككاف أبك سفياف لما رجع مف بدر. كفييا كانت  زاة السكيؽ 

 ( .ب 9) 4يناـ عمى كسادة حتى يغزك رسكؿ

عبػد الػدار  طمحة قتمكا كقتؿ أبكىـ كعميـ كىػـ بنػكا 5]خرجت قريش كلفيا في لكاء كاحد يحممو  [ 

ككقع لكاء المشركيف فمـ يأخذه احد فجاءت عمرة بنت عمقمػة الحارثيػة فقػاؿ النبػي صػمى ا، عميػو 

يػا : كسمـ لعمي بػف أبػي طالػب أحمػؿ عمػييـ فبػدد شػمميـ، كقتػؿ شػيبة بػف مالػؾ فنػزؿ جبريػؿ كقػاؿ

ؿ رسػػكؿ ا، محمػػد ىػػذه المكاسػػاة يعنػػي أف عميػػا فػػدا رسػػكؿ ا، صػػمى  ا، عميػػو كسػػمـ بنفسػػو فقػػا

  6:عمي مني كأنا منو فسمعكا صكتا مف السماء ينادم يقكؿ: صمى ا، عميو كسمـ

 ال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ إال ذك الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ر كال فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى إال عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 

 

 :فقاؿ حساف بف ثابت

 جبريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادل فعميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ إال ذك الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار
 

 كالنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس ينجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  

 كال فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى إال عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

 .7لكفار، كلـ يمككف عمى شيء كنساؤىـ يدعكف بالكيؿ كالثبكركلما قتؿ أصحاب المكاء أنيـز ا
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 .646, 2،  ج1مج  .السيرة. ىشاـابف   4
 .203ص, 1ج. المغازي.ما بيف المعقكفيف  ناقص في األصؿ  كالمثبت في الكاقدم 5
 514ص, 2ج. تاريخ الطبري.نظر الطبرما 6
 .31ص, 2ج. الطبقات.انظر ابف سعد 7
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كىربت ىند إلى الجبؿ فبادر أصحاب عبػد ا، بػف جبيػر إلػى الغنيمػة فممػا أتػكىـ صػرفت كجػكىيـ 

كلػـ يبػؽ مػع رسػػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ سػػكل اثنػي عشػر رجػال مػػف جممػتيـ أبػك بكػر كعمػػر 

كنفػر  1كقػاص كطمحػة كالزبيػر كأبػك عبيػدة بػف الجػراحعمي كعبد الرحمف بف عكؼ كسػعد بػف أبػي 

مف األنصار، كضرب رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ بحجر فشػج جبينػو ككسػر أنفػو كتفػرؽ عنػو 

نسكرؾ كما تفعػؿ األعػاجـ، كفشػا بػيف النػاس أف : ، فقاؿ أبك سفياف2قتمت محمدا: أصحابو كنادل

 38)فػار فػي المسػمميف،فتحامؿ رسػكؿ ا، صػمى رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ قد قتػؿ كفتػؾ الك

ا، عميو كسمـ كصعد عمى صخرة، كجعؿ يدعكا النػاس إليػو فػاجتمع إليػو ثالثػكف رجػال ككشػفكا ( أ

الكفار عنو كتقدـ مصعب بف عمير كبيده لػكاء الميػاجريف كقاتػؿ حتػى قتػؿ، فأخػذ المػكاء عمػي بػف 

ظػرت إلػى حمػزة كىػك ييػد النػاس بسػيفو فرميتػو فن: أبي طالب كقاتؿ حمزة قتػاال شػديدا قػاؿ كحشػي

فكقعػػت فػػي لقتػػو حتػػى خرجػػت بػػيف رجميػػو، كجػػاءت ىنػػد كمعيػػا نسػػاء المشػػركيف فجعمػػف يجػػدعف 

األنػػاؼ كاألذاف كاتخػػذت مػػف ذلػػؾ قالئػػد، كبقػػرت بطػػف حمػػزة كأخرجػػت كبػػده فمضػػغتيا، كأعطػػت 

بمػػغ رسػكؿ ا، صػػمى ك . 3كحشػيا مػا كػػاف عمييػا كقطعػت مػػذاكير حمػزة كجػدعت أنفػػو كقطعػت أذنػو

إف ا، حػػـر لحػػـ حمػػزة عمػػى النػػار، كعػػاد رسػػكؿ ا، صػػمى ا، : ا، عميػػو كسػػمـ قكليػػا كفعميػػا فقػػاؿ

عميو كسمـ إلى المدينة فأقاـ أياما ال يخرج إلى الصالة مما أصابو مػف الكعػؾ كألػـ الجػراح كانيػـز 

 .فمف المياجريف عثماف بف عفاف كمف األنصار سبعة، كاستشيد سبعك 

                                                           
 27،ص3،  ج2مج .السيرة. ابف ىشاـ. 339ص, 1ج, السيرة. انظر بف اسحؽ 1
 32ص,2ج. الطبقات.ابف سعد( كادعى ابف قمييئة انو قد قتمو)ئة المقصكد بابف قمي 2
 .524ص, 2ج. تاريخ.الطبرم. 34ص33ص, 3ج,2مج . السيرة. انظر ابف ىشاـ 3
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يػا بنػي : كلما مر أبك سفياف بحمزة جعؿ يضرب في مشدقو بالرمح فروه الحميس بػف زبػاف فصػاح 

اكتميػػا عمػػي فننيػػا كانػػت : كنانػػة ىػػذا أسػػد قػػريش يصػػنع بػػو ابػػف عمػػو مػػا تػػركف، فقػػاؿ أبػػك سػػفياف

 .1زلة

 السنة الرابعة من اليجرة 

سػمميف، كعشػرة أفػراس، كخػرج فييا خػرج مػف المدينػة لكعػد أبػي سػفياف فػي ألػؼ كخمسػمائة مػف الم

أبػػك سػػفياف فػػي ألفػػيف كمعػػو خمسػػكف فرسػػا، كأقػػاـ رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ ببػػدر كأعطػػى 

 . 2طالب ألقى ا، الرعب في قمب أبي سفياف فرجع إلى مكة(  ب 38)الراية لعمي بف أبي 

كعػؽ عنػو كمػا فعػؿ ، كأذف رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ فػي أذنػو 3كفييا كلد الحسيف بػف عمػي

 .4كفييا تزكج رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ أـ سممة. بالحسف

 .كفييا تكفيت زينت بنت خزيمة الياللية

ركم أنيػا كانػت تطػكؼ بالبيػت كىػي حامػؿ بعمػي فضػربيا الطمػؽ  5كفييا تكفيت فاطمة بنت أسػد 

إلػى بيػت فاطمػة كتػذىب  ففتح ليا باب الكعبة فكلدت عميا فػي الكعبػة، فكانػت صػالحة تنقػؿ المػاء

اكفي فاطمة نقؿ الماء كالذىاب إلى الحاجة تكفيؾ خدمة الداخؿ كالطحف : لمحاجة، فقاؿ ليا عمي

كالعجػػيف، كلمػػا تكفيػػت ألبسػػيا رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ قميصػػو كاضػػطجع معيػػا فػػي قبرىػػا 

                                                           
مج  .السيرة.ابف ىشاـ" ذؽ عقؽ " قد مر بأبي سفياف  كىك يضرب في شدؽ حمزة بف عبد لمطمب بزج الرمح كيقكؿ) كقاؿ ابف ىشاـ 1
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د أبػي طالػب أبػر بػي أنػو لػـ يكػف أحػد بعػ: ما رأيناؾ صنعت بأحػد مػا صػنعت بيػذه فقػاؿ: فقيؿ لو

 .منيا

 وفي السنة الخامسة من اليجرة

 ػزا رسػكؿ ا، صػػمى ا، عميػو كسػػمـ نجػدا كبنػػي محػارب ك طفػػاف كاسػتخمؼ عمػػى المدينػة عثمػػاف 

 .1بف عفاف كىرب القـك إلى رؤكس الجباؿ

 2كفييا صمى رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ صالة الخكؼ

دمشػػؽ كالمدينػػة كىػػي أكؿ  ػػزاة  زاىػػا بالشػػاـ ككػػاف يكمػػف بػػيف  3كفييػػا كانػػت  ػػزاة دكمػػة الجنػػدؿ 

 . كانيزمكا. نيارا كيسير ليال فيجـ، كاخذ رجاال منيـ

: كفييا قدـ كفد مزينة فػي أربعمائػة فجعػؿ رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ اليجػرة فػي دارىػـ كقػاؿ

 .انتـ مياجركف حيث ما كنتـ فاسممكا

 (.أ 33) 4مشرككفكفييا كانت  زاة المصطمؽ كانيـز ال

 حديث اإلفك

كػػاف رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ إذا أراد سػػفرا أقػػرع بػػيف نسػػائو فكقػػع سػػيميا، : قالػػت عائشػػة 

فخرجت معو كذلؾ بعد ما نزؿ لحجاب حتػى إذا فػرغ رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو مػف  زاتػو، كقفػؿ 

ضيت شأني أقبمت إلػى الرحػؿ يريد المدينة فقمت ليمة الرحيؿ، كمشيت حتى جاكزت الجيش فمما ق
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فممسػػت صػػدرم فػػنذا عقػػد لػػي مػػف جػػزع قػػد انقطػػع، فرجعػػت الػػتمس عقػػدم فجسػػني ابتغػػاؤه، ككنػػت 

كاناح راحمتػو ككطػئ عمػى  1كأخذني صفكاف. جارية حديثة السف فجئت فنزؿ الرىط فخمرت كجيي

ىمػػؾ شػػأني  يػػدىا كركبتيػػا كانطمػػؽ بػػي يقكدىػػا حتػػى أتينػػا الجػػيش بعػػدما نزلػػكا معرسػػيف، فيمػػؾ مػػف

كقػػدمت المدينػػة، فاشػػتكيت بيػػا شػػيرا، كال أرل مػػف رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ لمطػػؼ الػػذم 

 3قكؿ أىػؿ اإلفػؾ 2كنت أرل منو، كلـ أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نقيت فأخبرتني أـ سطيح

أتػأذف أف أتػي : فازددت مرضا عمى مرضي ثـ دخمت عمى رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ فقمػت

أبكم فأذف لي فجئت إلى أبكم، فدعا رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ عمي بف أبػي طالػب كأسػامة 

بف زيد يستشيرىما، فأما أسامة فأشار عميو بما يعممو مف بػراءة أىمػو، كالػذم يعممػو مػف نفسػو مػف 

، ، كاف تسػػأؿ الجاريػػة تصػػدقؾ4لػػـ يضػػيؽ ا، عميؾ،النسػػاء كثيػػر : الػػكد ليػػـ، كأمػػا عمػػي فقػػاؿ لػػو

ال كالػذم : رأيػت عمػى عائشػة مػا يريبػؾ فقالػت: رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسػمـ كقػاؿ ليػا 5فدعاىا

المدينػػػة فاسػػػتمر القتػػػاؿ بيػػػنيـ عامػػػو النيػػػار كفػػػات (  ب 33) 6 ]...... [بعثػػػؾ بػػػالحؽ نبيػػػا فقػػػاـ 

بػالالن ، فممػا رجػع النػاس إلػى منػازليـ أمػر 7أربع صمكات رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ كأصحابو

 .8فأذف فأقاـ لكؿ صالة 

 .ككصؿ كتاب أبي سفياف إلى رسكؿ ا، كرد إليو الجكاب بما يكره

                                                           
 .445ص, 2ج. رةالسي.المقصكد صفكاف بف المعطؿ كما ىك مثبت في ابف اسحؽ 1
 .446، ص2ج. السيرة. ابف اسحؽ( أـ مسطح) كالمذككر عند ابف اسحؽ  2
 446،ص2ج. السيرة.انظر ابف اسحؽ 3
السيرة .   ابف حجر. حكؿ استشارة النبي صمى ا، عميو كسمـ عمي بف أبي طالب كزيد بف ثابت في أمر عائشة انظر العسقالني 4

، 2، ج1ط. ألميفمحمد ا. ت. النبوية من فتح الباري  . 53، ص2001،  دار ابف حـز
 . 448،ص2ج. السيرة, ابف اسحؽ. المقصكد الجارية بريرة 5
 .619ص 611،ص2،ج.تاريخ.الطبرم. 448ص.السيرة.نص حديث اإلفؾ ناقص في المخطكط كىك مثبت عند ابف اسحؽ 6
 . 53ص52ص, 2ج. الطبقات. انظر ابف سعد 7
 .473ص, 2ج. المغازي.انظر الكاقدم 8
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كلما اشتد الحصار خرج عمرك بف عبد كد ككاف يعػد بػألؼ مقاتػؿ كدعػا إلػى البػراز فمػـ يبػرز إليػو 

ذا الفقػار  أنا لو فعممو بيده كأعطػاه: فقاؿ عمي: مف لو: أحد فقاؿ رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ

ارجع فأنت شاب فػأ مظ لػو عمػي كثػار بينيمػا الغبػار كانجمػى عػف عمػرك : فبرز إليو فقاؿ لو عمر

كلمػػا انقطعػػت يػػد عمػػرك انقػػض عميػػو عقػػاب فأخػػذه كفػػي خنصػػره خػػاتـ فطػػار بػػو إلػػى . 1كىػػك قتيػػؿ

أبػي قتؿ أخػي فممػا عػاد إلػى مكػة سػألت عػف قاتمػو فقيػؿ عمػي بػف : مكة كألقاه، فعرفتو أختو فقالت

 :طالب فقالت

 لك كاف قاتؿ عمرك  ير قاتمػػػو

 لكػػػػػػػػػػػف قاتمػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف ال ييػػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػػػػو
 

 لكنػػػػػػػػػػػػػػػػت أبكػػػػػػػػػػػػػػػػي عميػػػػػػػػػػػػػػػػو وخػػػػػػػػػػػػػػػػر األبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  

 مػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػاف يػػػػػػػػػػدعى قػػػػػػػػػػديما بيضػػػػػػػػػػة البمػػػػػػػػػػػػد

 

 

كلما قتؿ عمرك خذليـ ا، تعالى، كأيبس ضركع مكاشييـ، كأرسػؿ عمػييـ ريحػا شػديدة بػاردة كألقػى 

 .2ؿعمييـ الرعب فانيزمكا مف  ير قتا

كفييػػا كانػػت  ػػزاة بنػػي قريظػػة، كلمػػا انيػػـز االحػػزاب دخػػؿ رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ بيػػت 

كأمره بالمسير الى بني قريظػة فخػرج راكبػا حمػارا عريػا كالنػاس يمشػكف مػف  3عائشة فجاءه جبريؿ 

الثػكف كستة كث( أ 31)حكلو كدعا عميا فدفع اليو المكاء كسار إلييـ في ثالثة والؼ مف المسمميف 

، ثـ نزلػكا عمػى 6فحاصرىـ خمسة كعشركف ليمة 5كقاؿ لو جبريؿ إني مزلزؿ عمييـ حصكنيـ4فرسا

                                                           
 .52ص ,2ج.الطبقات. ابف سعد.135ص,3ج.السيرة.ابف ىشاـ.401ص,2ج. السيرة,انظر ابف اسحؽ 1
 .55ص,2ج,الطبقات.ابف سعد.139ص,3ج,2مج.السيرة.انظر ابف ىشاـ 2
ث رسكؿ ا، بالال كيذكر الكاقدم أف الرسكؿ بعد مجيء جبريؿ إليو كأمره بالمسير إلى  بني قريظة  قد دعا عميان فدفع إليو المكاء، كبع 3

 . 497، ص 2ج. المغازي. الكاقدم. يأذف في الناس
 .57ص,2ج.الطبقات.كىذا العدد مثبت عند ابف سعد 4
ابف (إف ا، عز كجؿ يأمرؾ يا محمد بالمسير إلى بني قريظة فنني عامد إلييا فمزلزؿ بيـ) كيركم ابف اسحؽ 5

 .480،ص2ج.السيرة.اسحؽ
 .57ص,2ج.الطبقات.ابف سعد( سة عشر يكما أشد الحصارفحاصرىـ خم) كعند ابف سعد 6
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فحفر ليـ الخنادؽ كخػدد ليػـ األخاديػد كخرجػكا أسػارل  1عمى حكـ رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ

 .2فضرب أعناقيـ ككانكا مف الستمائة إلى السبعمائة

 

 السنة السادسة من اليجرة

 3اة بنػي لحيػػاف، خػػرج رسػػكؿ ا، صػمى ا، عميػػو كسػػمـ مػػف المدينػة فػػي مػػائتي رجػػؿفييػا كانػػت  ػػز 

 .4كأظير أنو يريد الشاـ كنزؿ عمى ماء لبني لحياف فيربكا إلى رؤكس الجباؿ

كفييا  زاة الحديبية كىي التي صد الكفار فييػا رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ عػف البيػت كخػرج 

مػػف الميػػاجريف كاألنصػػار ىػػالؿ ذم القعػػدة كلػػـ يأخػػذ معػػو مػػف  رسػػكؿ ا، مػػف المدينػػة كصػػحبتو

يػا رسػكؿ ا، قػريش : فقاؿ لو5السالح إال السيكؼ فمما كاف بعسفاف لقيو بشر بف سفياف الخزاعي 

، 6قػد سػمعت بمسػيرؾ كاجتمعػت عمػى صػدؾ عػف البيػت كىػذا خالػد بػف الكليػد فػي خػيميـ قػد قػػدمكا

ماذا عمييـ لك خمكا بيني كبيف سائر العػرب،  7يا كيح قريش :فقاؿ رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ

العػػػػرب، فػػػػاف ىػػػػـ أصػػػػابكني كػػػػاف الػػػػذم أرادكا، كاف اظيػػػػر ا، عمػػػػييـ فػػػػي اإلسػػػػالـ كا، ال أزاؿ 

 .أجاىدىـ حتى يظير ا، ومره

ذا ببػػديؿ بػػف كرقػػاء الخزاعػػي، فقػػاؿ ليػػـ كقػػكؿ بشػػر أبػػي سػػفياف،فرجعكا إلػػى   كسػػار رسػػكؿ ا،، كاي

إف كػاف إنمػا جػاء لػذلؾ فػكا، : إف محمدا لـ يأت لقتاؿ إنما جاء زائرا ىذا البيت قػالكا: قريش كقاؿ

                                                           
 .512ص,2ج.المغازي.الكاقدم. 147ص,3ج,2مج.السيرة.كىذا ىك حكـ سعد بف عبادة في بني قريظة كما ىك مثبت في ابف ىشاـ 1
 .148ص.2ج.السيرةكىذا العدد مثبت عند ابف ىشاـ في  2
دار الكتب : بيركت, 1، ط1ج, 1مج. محمد النميسي. ت. إمتاع اإلسماع .يفتقي الد. المقريزم. 536ص,2ج.المغازم.انظر الكاقدم 3

 .258ص. ـ1999العممية، 
 .60ص.2ج. الطبقات.ابف سعد. 178ص,3ج.السيرة.انظر ابف ىشاـ 4
 .454ص,2ج.السيرة.ابف اسحؽ( بشر بف سفياف الكعبي) كالمثبت عند ابف اسحؽ أنو 5
 .455ص,2ج .السيرة.ابف اسحؽ( قد قدمكىا إلى كراع الغميـ)في األصؿ  6
 .455ص,2ج.السيرة.ابف اسحؽ[ لقد أكمتيـ الحرب! يا كيح قريش]كعند  ابف اسحؽ 7
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ال يػػػدخميا أبػػػدا عمينػػػا عنػػػكة كال يتحػػػدث بػػػذلؾ العػػػرب، كبعثػػػكا إليػػػو مػػػرارا بصػػػدده كبعثػػػكا عػػػركة بػػػف 

 (.ب 31) 1مسعكد

 3ار حاطػبإلػى كسػرل، كعمػرك بػف أميػة الضػمرم إلػى النجاشػي، فسػ 2[كبعث عبد ا، بف حذافة]

إلػػى المقػػكقس صػػاحب اإلسػػكندرية فقبمػػو كأكرمػػو ككتػػب إلػػى رسػػكؿ ا، جكابػػو، كأىػػدل إليػػو ىديػػة، 

 .مف عاج 4كجعؿ كتاب رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ في حؽو 

كأما الحارث بف كىب فسار إلى الحارث بػف أبػي شػمر فأتػاه كىػك بغكطػة دمشػؽ فأقػاـ عمػى بابػو  

أخبػر صػاحبؾ أنػي سػائر : جمس فدفع إليو الكتاب فقرأه كرمى بػو كقػاؿأياما ال يصؿ إليو إلى أف 

 . 5باد ممكو كمات عاـ الفتح: إليو كلك كاف باليمف فأخبر رسكؿ ا، فقاؿ

كأما دحية الكمبي فانػو دفػع كتػاب رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ إلػى عظػيـ بصػرل فأرسػمو إلػى 

أحضركا لي رجاؿ مف قريش مف قكمػو : و كسمـ قاؿقيصر فمما قرأ كتاب رسكؿ ا، صمى ا، عمي

أييػـ أقػرب : مف أسألو، فكاف أبك سػفياف بالشػاـ قػدـ لمتجػر فػانطمقكا بيػـ إلػى قيصػر بايميػاء، فقػاؿ

أنا،فػػأمر بأصػػحابي أف يجعمػػكا خمػػؼ : نسػػبا إلػػى ىػػذا الرجػػؿ الػػذم يػػزعـ أنػػو نبػػي، فقػػاؿ أبػػك سػػفياف

كا، لػكال :  لرجػؿ فػاف كػذب فكػذبكه، قػاؿ أبػك سػفيافألصحابو إني سائؿ ىػذا ا قؿ: ظيرم، ثـ قاؿ

كيػػؼ نسػػب ىػػذا الرجػػؿ : أننػػي اسػػتحييت مػػف أصػػحابي ينبزكنػػي بالكػػذب لكػػذبت حػػيف سػػألني فقػػاؿ

فيػؿ كنػتـ تتيمكنػو : ال قػاؿ: فيػؿ قػاؿ ىػذا القػكؿ فػيكـ أحػد قبمػو قػاؿ: قمت ىك فينا ذك نسػب، قػاؿ
                                                           

 .594ص, 2ج. المغازي.انظر الكاقدم.المقصكد بذلؾ بعث قريش لعركة بف مسعكد الى الرسكؿ 1
 .644ص,2ج.تاريخ.ما بيف المعقكفيف   مطمكس في األصؿ كالمثبت عند الطبرم الطبرم2
 .645ص, 2ج. تاريخ..المقصكد حاطب بف أبي بمتعة كما ىك مثبت في الطبرم 3
قية بالضـ: حؽ 4 لسان . ابف منظكر. معركفة، ىذا المنحكت مف الخشب كالعاج ك ير ذلؾ مما يصمح أف ينحت منو: كالحيؽي كالحه

 .56، ص10ج. العرب
الى المنذر بف الحارث بف أبي شمر ....,و كسمـ شجاع بف كىبكبعث رسكؿ ا، صمى ا، عمي] كىناؾ اختالؼ ففي الطبرم  5

عيون األثر في فنون المغازي والشمائل . كذلؾ  ابف سيد الناس، تقي الديف.652ص,2ج. تاريخ. صاحب دمشؽ الطبرم,الغساني
 . 343ص. 1982دار اآلفاؽ الجديدة، : ، بيركت1، مج3ط. لجنة إحياء التراث العربي. ت. والسير
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بػػػؿ : شػػػراؼ النػػػاس يتبعكنػػػو أـ ضػػػعفائيـ، قػػػاؿال،  قػػػاؿ فأ: بالكػػػذب قبػػػؿ أف يقػػػكؿ مػػػا قػػػاؿ، قػػػاؿ

بػؿ يزيػدكف، : أفيزيػدكف أـ ينقصػكف قمػت: ال، قػاؿ: قمػت.فيػؿ كػاف مػف وبائػو ممػؾ: قػاؿ. إضفاؤىـ

: فيػؿ يغػدر بأحػد، قمػت: ال، قػاؿ: فيؿ يرتد أحد منيـ سخطةن لدينػو بعػد أف يػدخؿ فيػو، قمػت: قاؿ

فمـ يمكنني كممة ادخؿ فييا شػيئا : سفيافال كنحف  مف ثالث في مدة كنحف نخاؼ ذلؾ، قاؿ أبك 

كيػؼ كانػت حػربكـ كحربػو : نعػـ قػاؿ: فيؿ قػاتمتمكه كقتػالكـ، قػاؿ: أنقصو فييا  يرىا، قاؿ( أ 91)

يأمرنػػا أف نعبػػد ا، كحػػده كال نشػػرؾ بػػو شػػيئا،كينيانا عمػػا : فمػػا يػػأمركـ قػػاؿ: دكال سػػجاال،قاؿ: قػػاؿ

لكفػػػاء كالعفػػاؼ كالمحافظػػػة فػػي العيػػػكد كاداء األمانػػػة كػػاف يعبػػػد أباؤنػػا كأمرنػػػا بالصػػالة كالصػػػدؽ كا

قػػؿ إنػػي سػػألتؾ عػػف نسػػبو فزعمػػت انػػو ذك نسػػب ككػػذلؾ الرسػػؿ : لترجمانػػو: كصػػمة األرحػػاـ فقػػاؿ

لػك : تبعث مف نسب مف قكميا،كسػألتؾ ىػؿ قػاؿ ىػذا القػكؿ احػد مػف قبمػو قػط فزعمػت أف ال فقمػت

بمػو، كسػألتؾ ىػؿ تتيمكنػو بالكػذب فزعمػت رجػؿ يتأشػى بقػكؿ ق: كاف احد قاؿ ىذا القػكؿ قبمػو قمػت

أف ال فقمػػت لػػـ يكػػف يكػػذب عمػػى النػػاس فكيػػؼ يكػػذب عمػػى ا،، كسػػألتؾ ىػػؿ كػػاف فػػي وبائػػو ممػػؾ 

لك كاف في و بائو ممؾ لقمت رجؿ يطمػب ممػؾ وبائػو، كسػألتؾ أأشػراؼ النػاس : فزعمت أف ال فقمت

ىؿ يزيدكف أـ ينقصكف فزعمت  يتبعكنو أـ ضعفاؤىـ فزعمت ضعفاؤىـ كىـ أتباع الرسؿ، كسألتؾ

أنيـ يزيدكف ككذلؾ اإليماف حتى يتـ كسألتؾ ىؿ يرتد أحد سخطو لدينو بعد أف يدخؿ فيو فزعمت 

كسػألتؾ . أف ال ككذلؾ اإليماف حتى يخالط القمكب، كسألتؾ ىؿ يعػد فزعمػت أف ال ككػذلؾ الرسػؿ

. تبتمػػى كيكػػكف ليػػا العاقبػػة ىػػؿ قػػاتمكه فزعمػػت أف الحػػرب تكػػكف بيػػنكـ دكال كسػػجاال ككػػذلؾ الرسػػؿ

كسػػألتؾ بمػػاذا يػػأمركـ فزعمػػت انػػو يػػأمركـ أف تعبػػدكا ا، تعػػالى كحػػده ال شػػريؾ لػػو كال تشػػرككف بػػو 

شيئا كينياكـ عما كاف يعبد وباؤكـ كيأمركـ بالصدؽ كالصالة كالعفاؼ كالكفاء بالعيد كاداء األمانة 

إف كػاف مػا قمػت عنػو حقػا : مػنكـ قػاؿ كىذه صفة نبي فكنػت أعمػـ انػو خػارج، كلكػف مػا ظننػت أنػو

. ىاتيف كا، لك أرجػكا أف أخمػص إليػو لغسػمت عػف قدميػو( ب 39)فيكشؾ أف يممؾ مكضع قدميَّ 
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كأمػػا عبػػد ا، بػػف جدافػػة فقػػدـ عمػػى كسػػرل بكتػػاب رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ فممػػا قػػرأه مزقػػو 

إلػى عاممػو فػي الػيمف أف ابعػث إلػى  ثػـ كتػب كسػرل.مػزؽ: فمما بمغ رسكؿ ا، صمى ا، عميو قاؿ

ىذا الرجؿ الذم بالحجاز برجميف مف عندؾ فميأتياني بو، فبعػث بػأذاف قيرمانػة ككػاف كاتبػا حاسػبا 

كرجال وخر مف الفرس ككتب  كتابا إلى رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسػمـ يػأمره باالنصػراؼ معيمػا 

، صػػػػمى ا، عميػػػػو كسػػػػمـ فكممػػػػو إلػػػػى كسػػػػرل كبمػػػػغ قػػػػريش ففرحػػػػكا، فقػػػػدـ الػػػػرجالف عمػػػػى رسػػػػكؿ ا

ائتياني  دا كأتى رسكؿ ا، الخبر مػف السػماء إف : الكيرماف فقاؿ رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ

ىػؿ تػدرم : ا، قد سمط عمى كسرل ابنو فقتمو في ليمػة كػذا مػف شػير كػذا فػدعاىما كأخبرىمػا فقػاال

كسرل، كينتيي منتيى الخػؼ كالحػافر ثػـ  نعـ، كقكال لو ديني كسمطاني سيبمغ ممؾ: ما تقكؿ، قاؿ

أعطاه منطقػة فييػا ذىػب كخرجػا مػف عنػده كقػدما عمػى عامػؿ بػاذاف فمػـ يمبػث بػاذاف أف قػدـ عميػو 

إف ىذا الرجؿ رسكؿ ا، كأسمـ كأسمـ معو مف كاف باليمف : كتاب ابف كسرل يخبره مقتؿ أبيو فقاؿ

 .مف فارس

 السنة السابعة من اليجرة

خيبػر كدفػع لػكاءه لعمػي بػف أبػي طالب،كسػار إلػى خيبػر كنػزؿ قريبػا منيػا كقػاتميـ فييػا كانػت  ػزاة 

قتػاال شػػديدا كفػتح حصػػنا حصػنا حتػػى التجئػكا إلػػى حصػػف السػاللـ، كأخػػذ أبػك بكػػر المػكاء فمػػـ يفػػتح 

إنػػي دافػػع الرايػػة  ػػدا رجػػال يحبػػو ا، : كاخػػذ عمػػر فمػػـ يفػػتح فقػػاؿ رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ

،  2].....[، فممػػػا أصػػػبح أقػػػاـ المػػػكاء كالنػػػاس عمػػػى 1لػػػو ( أ 36)رجػػػع حتػػػى يفػػػتح ا، كرسػػػكلو كال ي

كدعػػا عميػػا كىػػك أرمػػد فجػػاء يقػػاد فبصػػؽ فػػي عينػػو فبػػرأ كخػػرج مرحػػب شػػاؾ السػػالح فطمػػب البػػراز 

فساؽ عميو عمي فضربو ففمؽ رأسو ككصمت الضػربة إلػى أضراسػو كتنػاكؿ بابػا كػاف عنػد الحصػف 

                                                           
 .168ص. 1996المكتبة الحيدرية، : النجؼ, 1ج, 2ط. تاريخ ابن الوردي .ابف الكردم، زيف الديف انظر 1
  بياض في األصلما بيف المعقكفيف  2
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كنػت فػي سػبع نفػر : ه كىػك يقاتػؿ حتػى فػتح ا، عمػى يديػو فقػاؿ أبػك رافػعفترس بو فمػـ يػزؿ فػي يػد

نجتيد أف نقمب الباب فمـ نقدر فبمغ أىؿ فدؾ فأرسمكا إلى رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ يسألكنو 

تسػػميـ الحصػػف فصػػالحيـ فكانػػت خيبػػر فيئػػا لممسػػمميف كفػػدؾ خالصػػة لرسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو 

ألفػػا كأربعمائػػة كالخيػػؿ مػػائتي فػػرس، ككػػاف مػػع رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ، ككػػاف المسػػممكف 

كسػػمـ نسػػاء مسػػممات فأعطػػاىـ مػػف الفػػيء، كلػػـ يضػػرب ليػػف بسػػيـ، ككانػػت المقاسػػـ عمػػى خمسػػة 

 .أسيـ سيـ ، كلرسكلو كسيـ لممسمميف كسيـ لذكم القربى كاليتامى كسيـ لممساكيف كابف السبيؿ

 . ، كقد كانت مباحة قبؿ ذلؾ1ا، عميو كسمـ لحـك الحمر اإلنسية كفييا حٌرـ رسكؿ ا، صمى  

 . كفييا  زاة كادم القرل

كفييا كانت سرية أبي بكر إلى نجد فأتى فزاره فمما دنا مػف المػاء عػٌرس كشػف الغػارة كقػت الصػبح 

 . فغنمكا كعادكا إلى المدينة

 .أمكاليـ إلى المدينة كفييا كانت سرية عمي بف أبي طالب إلى بني سعد فيزميـ كساؽ

 كفييا كانت سرية أسامة بف زيد إلى الحرمة مف جيينة ففرؽ جمعيـ فاستاقيـ، 

، فممػػػا سػػػمعت قػػػريش صػػػعدكا الجبػػػاؿ كاسػػػتأذف رسػػػكؿ ا، 2القضػػػاء(  ب 36)كفييػػػا كانػػػت عمػػػرة 

صمى ا، عميو كسمـ أىؿ مكة في الدخكؿ فأذنكا لو فدخؿ كسعى كطاؼ كخرج كفييا كانت سػرية 

 بي العكجاء إلى بني سميـ، أ

 .، كقدـ أبك ىريرة1كفييا قدـ جعفر بف أبي طالب عمى رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ 

                                                           
 .575ص. ق1425. ـ2004دار العقيدة، : القاىرة, 1ج, 1ط.بداية المجتيد ونياية المقتصد. ابف رشد الحفيد، أبي الكليد 1
 .502ص, 2ج. السيرة. انظر ابف اسحؽ 2
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 .494، ص2ج .السيرة. ابف اسحؽ. كىي إشارة إلى قدـك جعفر بف أبي طالب مف الحبشة 1
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 .السنة الثامنة

فييا كفد عمرك بف العاص كخالد بف الكليد كعثماف بف أبي طمحػة إلػى رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو 

 .1كسمـ بالمدينة مسمميف

إف قتػػؿ زيػػد : ٌمػػر رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ زيػػد بػػف حارثػػة كقػػاؿكفييػػا كانػػت  ػػزاة مؤتػػة، أ 

فجعفػػر كاف قتػػؿ جعفػػر فعبػػد ا، بػػف ركاحػػة كعقػػد لػػكائيف كخػػرج رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ 

يشيعيـ ككاف المسممكف ثالثة والؼ فارس فػأتكا أرض الشػاـ كالتقػى الفريقػاف كتقػدـ زيػد بػف حارثػة 

ؿ فنػادل النػاس أيػف جعفػر فأخػذ الرايػة كتقػدـ كقاتػؿ قتػاال شػديدا كقتػؿ، فأخػذ فقاتؿ قتاال شػديدا فقتػ

عبد ا، بف ركاحة المكاء فقاتؿ كقتػؿ فأخػذ الرايػة خالػد بػف الكليػد كأكقػع القػـك فانحػازكا عنػو كانيػـز 

الػػركـ، كخبػػر رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ بمػػا جػػرل يػػـك مؤتػػة قبػػؿ كأف يصػػؿ الخبػػر المدينػػة 

أال أخبػركـ عػف جيشػكـ أصػيب زيػد شػييدا كقتػؿ جعفػر شػييدا كقتػؿ عبػد ا، : منبػر كقػاؿفصعد ال

: بف ركاحة شييدا كأخذ الراية خالد بف الكليد ثـ رفع رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسػمـ إصػبعو كقػاؿ

فسػػمي خالػػد سػػيؼ ا، ثػػـ قػػاؿ رسػػكؿ ا، صػػمى ا، ( أ 35)الميػػـ ىػػك سػػيؼ مػػف سػػيكفؾ فانصػػره 

انفركا فأكردكا إخكانكـ فنفر الناس في حر شديد مشاة كركبانا ثػـ قػدـ جػيش مؤتػة إلػى : عميو كسمـ

 .2المدينة

كبعػػث معػػو ثالثمائػػة مػػف الميػػاجريف  3كفييػػا كانػػت سػػرية عمػػرك بػػف العػػاص إلػػى ذات السالسػػؿ  

كأمػػده بػػأبي بكػػر رضػػي ا، عنػػو كأبػػي عبيػػدة بػػف الجػػراح كعمػػر كمػػائتي مػػف الميػػاجريف كاألنصػػار 

                                                           
 .335ص, 1ج. إمتاع اإلسماع. انظر المقريزم 1
 .340، ص1ج. إمتاع اإلسماع. انظر المقريزم 2
 . 99، ص 2ج. لطيقاتانظر ابف سعد ا 3
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كفييػػا عمػػؿ  ػػالـ العبػػاس المنبػػر . ر نحػػك القػػـك فيربػػكا كأخػػذ أمػػكاليـ كبعػػث بيػػا إلػػى المدينػػةكسػػا

درجتيف كمقعد أثؿ ككضعو مكضعو اآلف كلـ يزؿ المنبر عمى حالو حتى حج معاكية بعد ما بكيع 

لو فغير وثار رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ فزاد فيو ست درجات فشؽ ذلؾ عمى الصػحابة فقػاؿ 

يػػا قػػكـ ال تعجبػػكا مػػف ىػػذا كاعجبػػكا مػػف مػػركاف بػػف الحكػػـ كيػػؼ يقػػـك مقػػاـ :سػػعيد بػػف المسػػيبليػػـ 

رسػكؿ رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػو كسػػمـ يميػػت السػػنف كيحيػي البػػدع كأمػػر معاكيػة بنقػػؿ المنبػػر إلػػى 

الشاـ فأظممت الدنيا كزلزلت كجاءت الصكاعؽ فتركو،فمما كلػي السػفاح رده إلػى مػا كػاف عميػو فػي 

كفييا كانت  زاة الفتح في رمضاف كانػت خزاعػة .كبقت وثاره.كؿ ا، صمى ا، عميو كسمـعيد رس

قد حالفت رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ مف يـك الحديبية فمما كاف في ىذا العاـ قاـ جماعة مف 

قريش كفعمكا معيـ فعال نقضكا العيد مع رسكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ فػتالـك كبػراء قػريش فػي 

: محمػد فقػاؿ لػو الحػارث( ب 35)كا، ليعرفيػا : بعضيـ بعض كأخبركا أبػا سػفياف بػف حػرب فقػاؿ

مػػا ليػػا سػػكاؾ، اخػػرج إلػػى محمػػد فكممػػو فػػي تجديػػد العيػػد فكصػػؿ أبػػك سػػفياف كدخػػؿ المدينػػة عمػػى 

يا محمد إنني كنت  ائبان مف صػمح الحديبيػة فجػدد اليدنػة : رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ، كقاؿ

ىػؿ حػدث : نعػـ، قػاؿ: قػاؿ. ي المػدة فقػاؿ لػو رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػممؾ ليػذا قػدمتكزد فػ

نحف عمى مدتنا فدخؿ عمى أبػي : فقاؿ رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ. معاذ ا،: فيكـ حدث قاؿ

بكػػر كعمػػر كعثمػػاف كفاطمػػة أف يحػػدثكا رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ فػػي ذلػػؾ فمػػـ يجبػػو أحػػد 

مػا : كمـ رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ أك أشر عمػٌي فقػاؿ: عمي بف أبي طالب كقاؿ فدخؿ عمى

نػي قػد أجػرت : أجد لؾ شيئان مثؿ أف تقكـ فتجيػر بػيف النػاس فننػؾ سػيد بنػي كنانػة فقػاـ كقػاؿ أال كاي

أنػت تقػػكؿ ىػػذا يػػا أبػا سػػفياف فركػػب راحمتػػو : بػيف النػػاس، فقػػاؿ لػػو رسػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ

نحػػػك مكػػػة كخػػػرج رسػػػكؿ ا، صػػػمى ا، عميػػػو كسػػػمـ مػػػف المدينػػػة كىػػػك صػػػائـ بالميػػػاجريف  كسػػػار

يا عػـ ىجرتػؾ : كاألنصار ككجكه القبائؿ كلقيو العباس بف عبد المطمب كقد أظير إسالمو فقاؿ لو
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وخػر ىجػرة كمػا نبػكتي وخػر نبػػكة، فممػا كػاف الميمػة التػي نػػزؿ فييػا رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػػمـ 

كا، كا، ألف  زا ابف أخي قريشان في : يتجسساف فقاؿ العباس 1ر خرج أبك سفياف كحكيـمف الظي

كا، مػا رأيػت نيرانػان مثػؿ ىػذه : دارىا ليككنف تالفيا إلى وخر الدىر فسمع صكت أبي سػفياف يقػكؿ

أبػا . افالعبػاس ؛ يػا أبػا سػفياف فقػاؿ أبػك سػفي( أ 34)الميمة ككانكا قد أكقدكا عشػرة والؼ نػار فنػاره 

ىذا رسكؿ ا، صػؿ ا، عميػو كسػمـ : لبيؾ فدتؾ أبي كأمي ما كراءؾ قاؿ: فقاؿ. نعـ: الفضؿ فقاؿ

اركب عجز بغمتي فنني وتو : مما تأمرني قاؿ: قد كلؼ إليكـ في عشرة والؼ كال ًقبؿ لكـ بو، قاؿ

، الػػذم الحمػػد : بػػؾ رسػػكؿ ا، فردفػػو حتػػى مػػٌرا عمػػى عمػػر بػػف الخطػػاب فعػػرؼ أب سػػفياف فقػػاؿ

ىػذا عػدك ا، قػد مكػف : أمكنني منؾ يا عدك ا، بـ جاء إلى رسكؿ ا، صمى الو عميو كسػمـ كقػاؿ

قد أجرتو كال سبيؿ عميو فقاؿ رسكؿ ا، عميو كسمـ قػد : ا، منو فدعني أضرب عنقو فقاؿ العباس

ال قتمػؾ فأسػمـ فقػاؿ العبػاس ل: أجرنا مػف أجػرت، فقػاؿ لػو العبػاس إف أبػا : رسػكؿ ا،كيحػؾ أسػمـ كاي

مف دخػؿ دار أبػي سػفياف فيػك ومػف، : سفياف رجالن يحب الفخر فاجعؿ لو شيئان يككف فخران لو فقاؿ

: فمضػيت بػو إلػى خطػـ الجبػؿ كجعمػت القبائػؿ تمػر فيقػكؿ: كمف  مػؽ بابػو فيػك ومػف قػاؿ العبػاس

نة حتى أقبؿ رسكؿ ماؿ كلجيي: ما لي كلسميـ كتمر جيينة فيقكؿ: سميـ، فيقكؿ: مف ىؤالء، فأقكؿ

لقػػد : مػػنيـ إال الحػػدؽ، فقػػاؿ 2ا، فػػي الكتيبػػة الخضػػراء كالميػػاجركف كاألنصػػار فػػي الحديػػد لػػـ ييػػرٌ 

الحؽ بقكمػؾ فحػذرىـ : نعـ، فقمت: قاؿ. كيحؾ إنما ىك النبكة: أكتي ابف أخيؾ ممكان عظيمان، فقمت

محمػد قػد جػاءكـ بمػا فذىب سريعان حتى دخؿ المسجد فصرخ بػأعمى صػكتو يػا معاشػر قػريش ىػذا 

مف دخؿ دارم فيك ومػف، مػف دخػؿ المسػجد كمػف  مػؽ عميػو : ما نرل، قاؿ: فقالكا. ال قبؿ لكـ بو

، ككانػػت رايػػة األنصػػار مػػع سػػعد فممػػا عػػـز سػػعد عمػػى القتػػؿ سػػمعو رجػػؿ مػػف 3بػػاب داره فيػػك ومػػف

                                                           
  .283ص  4ج السيرةالمقصكد حكيـ بف خزاـ ، ابف ىشاـ،  1
 .287ص  4، جالسيرةابف ىشاـ [ ال يرل منيـ إال الحدؽ مف الحديد]كفي ابف ىشاـ  2
  246ص  2ج الكاملانظر ابف األثير ،  3
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رأة رسػكؿ كعارضت إم 1المياجريف يقكؿ اليكـ يـك الممحمة، كستحؿ الحرمو فشؽ ذلؾ عمى قريش

 ( ب34: )ا، كقالت

 يػػػػػػػػػػػػػػا نبػػػػػػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػػػػػػدل إليػػػػػػػػػػػػػػؾ لجػػػػػػػػػػػػػػػاجي

 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقت عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعة         

 إف سػػػػػػػػػػػػػػػعدان يريػػػػػػػػػػػػػػػد قاصػػػػػػػػػػػػػػػمة الظيػػػػػػػػػػػػػػػر        

 خركجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك يستطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف       

 مػػػػػػػػػػػػػا نيينيػػػػػػػػػػػػػو فننػػػػػػػػػػػػػو األسػػػػػػػػػػػػػد األسػػػػػػػػػػػػػكد        

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمف الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاء كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادل          

 ليكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنف بالنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع قريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش          

 ال ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػيء      كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػز الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر 
 

 قريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش كالت حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً   

 األرض كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاداىـ ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماء

 بأىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبطحاء 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػبعض رمػػػػػػػػػػػػػػػػػاىـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػأنجـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػغكاء

 كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيث كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدماء 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػا حمػػػػػػػػػػػػػػػػاة المػػػػػػػػػػػػػػػػػكاء يػػػػػػػػػػػػػػػػػـك المقػػػػػػػػػػػػػػػػاء 

 نينػػػػػػػػػػػػػػو البػػػػػػػػػػػػػػػاغ فػػػػػػػػػػػػػػي أكػػػػػػػػػػػػػػػؼ االمػػػػػػػػػػػػػػاء 

  يػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػفؾ الػػػػػػػػػػدماء كسػػػػػػػػػػبي النسػػػػػػػػػػػاء
 

 

ميو كسمـ لقريش كقاؿ لعمي أدركو كخذ الراية منو، كادخؿ بيا كال تقاتؿ فٌرؽ رسكؿ ا، صمى ا، ع

أحدان إال إف قاتمؾ، كدخؿ رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ كنػزؿ أعمػى مكػة كضػرب لػو قبػة كقتػؿ 

مف المشركيف يكـ الفتح أربعػة كعشػريف كمػف المسػميف ثالثػة، كأقبػؿ رسػكؿ ا، حتػى اسػتمـ الحجػر 

ه قػػكس، فػػأتى طكافػػو عمػػى ضػػـ إلػػى جانػػب البيػػت يعبدكنػػو فجعػػؿ يطعػػف فطػػاؼ بالبيػػت كفػػي يػػد

جػػاء الحػػؽ كزىػػؽ الباطػػؿ، ثػػـ أتػػى الصػػفا فعػػاله كذكػػر ا، بمػػا شػػاء أف : بػػالقكس فػػي عينػػو كيقػػكؿ

يػػذكر فجعػػؿ األنصػػار يقػػكؿ بعضػػيـ لػػبعض أمػػا الرجػػؿ فقػػد أدركتػػو ر بػػة فػػي أىمػػو، كجػػاءه الػػكحي 

إنػػي عبػػد ا، كرسػػكلو ىػػاجرت إلػػى ا، : نعػػـ، قػػاؿ: كػػذا قػػالكايػػا معاشػػر األنصػػار قمػػتـ كػػذا ك : فقػػاؿ

لػػيكـ فالمحيػػا محيػػاكـ كالممػػات ممػػاتكـ فػػأقبمكا يبكػػكف كيقكلػػكف كا، مػػا قمنػػا إال ظنػػان برسػػكؿ ا، : كاي

كلمػػا جػػاءت الظيػػر قػػاؿ رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ لػػبالؿ اصػػعد عمػػى ظيػػر الكعبػػة كأذف، 

                                                           
  527ص  2ج السيرةنص الركاية كاممة مثبتو عند ابف  اسحؽ في   1
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لقػػد كػػٌرـ ا، أب الحكػػـ حيػػث لػػـ : كأذف فقالػػت بنػػت أبػػي جيػػؿ فصػػعد كقػػريش فػػي رؤكس الجبػػاؿ

 (.أ 91) 1يسمع نييؽ ىذا العبد عمى الكعبة

كفييا كانت  زاة حنيف كذلػؾ أف رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ بمغػو أف ىػكزاف قػد جمعػكا كىػـ  

 .قاصدكه

عميو كسػمـ مػف مكػة  سنو فخرج رسكؿ ا، صمى ا، 2كفييـ دريد بف الصمة كعمره مائة كستكف  

فػػػي عشػػػرة والؼ كألفػػػيف مػػػف أىػػػؿ مكػػػة ككػػػاف المشػػػرككف أربعػػػة والؼ كخػػػرج أبػػػك سػػػفياف فػػػي أثػػػر 

العسكر كعب رسكؿ ا، صمى عميو كسمـ أصحابو ككاف لكاء المياجريف مع عمي بػف أبػي طالػب 

ا شػعركا فركب رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسػمـ بغمتػو الديلػديؿ فبينمػا المسػممكف فػي  ػبش الصػبح مػ

إال كقد خرجكا عمييـ مف مفيؽ الكادم حممة رجؿ كاحد فكلت خيؿ سميـ، كتبعيـ أىؿ مكة فالتفت 

يػا أنصػار ا، كرسػكلو : رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ يمينػو كيسػاره كالنػاس منيزمػكف كىػك يقػكؿ

متػػػو كثبػػػت مػػػع رسػػػكؿ ا، صػػػمى ا، عميػػػو كسػػػمـ عمػػػي بػػػف أبػػػي طالػػػب كالعبػػػاس، أخػػػد بحكمػػػة بغ

كالحارث ابف عبد المطمب كالفضؿ بف العباس كأبك سػفياف كأبػك بكػر كعمػر كرىػط مػف الميػاجريف 

فتقدـ رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ بمف معو كتراجع النػاس، فكلػكا منيػزميف كأمػر رسػكؿ ا، أف 

 .3يقتؿ كؿ مف قدر عميو منيـ كقتؿ دريد بف الصمة

، صػمى ا، عميػو كسػمـ فػي تعبئتػو كقػدـ خالػد بػف الكليػد كفييا كانت  ػزاة الطػائؼ كسػار رسػكؿ ا

في مقدمتو، ككاف عركة بف مسعكد ك يالف يحرض يتعمماف عمؿ الدبابات كالمجانيؽ كنزؿ رسكؿ 

ا، صػػػمى ا، عميػػػو كسػػػمـ قريبػػػان مػػػف الحصػػػف فكضػػػع فػػػي مسػػػجد الطػػػائؼ اليػػػكـ، كعمػػػؿ سػػػمماف 
                                                           

  254، ص 2ج الكاملانظر ابف األثير : المقصكد جكيرية بنت أبي جيؿ 1
 .105ص. األصمعيات. ف دريد ابف الصمة تكفي كعمره مائتي سنة، كأنو مف المعمريف، األصمعيكيذكر األصمعي ا 2
دريد بف الصمة الجشمي البكرم، مف ىكازف شجاع ، مف األبطاؿ الشعراء، المعمريف في الجاىمية أدرؾ االسالـ كلـ يسمـ، فقتؿ عمى  3

 .، ص 2مج .األعالم. ديف الجاىمية يـك حنيف الزركمي
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مػػػف  1، صػػػمى ا، عميػػػو كسػػػمـ الحسػػػؾ الفارسػػػي منجنيػػػؽ كنصػػػبو عمػػػى الحصػػػف كنشػػػر رسػػػكؿ ا

أيمػا ( ب91)، كأمر بقطع أعنابيـ كحريقيا كنادل منادم رسكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ 2عيداف

عبػػد حػػرج إلينػػا مػػف الحصػػف فيػػك ومػػف فنػػزؿ إليػػو جماعػػة كأصػػاب المسػػمميف جراحػػات كرحػػؿ عػػف 

ة كمعاكية مائة بعير كلكثير كأعطى المؤلفة قمكبيـ مف قريش ألبي سفياف بف حرب مائ 3الطائؼ 

مػف قػريش ككػػاف رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػػو كسػمـ قػد  ػػنـ أربعػة والؼ كقيػو مػػف الفضػة فجػاء ابػػك 

كابنػػػي يزيػػػد : أعطنػػػي مػػػف ىػػػذا المػػػاؿ فأعطػػػاه أربعػػػيف أكقيػػػو كمائػػػة مػػػف اإلبػػػؿ فقػػػاؿ: سػػػفياف كقػػػاؿ

فػداؾ أبػي كأمػي : كػذلؾ فقػاؿكابنػي معاكيػة، فأعطػاه : فأعطاه أربعيف أكقيو كمائة مف االبؿ، فقػاؿ

 .إنؾ لكريـ حاربتؾ فكنت نعـ المحاربيف كسالمتؾ ككنت نعـ المسالـ جزاؾ ا، خيران 

يا رسػكؿ : كلـ يعط رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ األنصار شيئان فمسى سعد بف عبادة إليو كقاؿ

ألنػػؾ قسػمت الغنػػائـ : ؿقػا. كلػـ: ا، إف ىػذا الحػي مػػف األنصػار قػػد كجػدكا فػي نفكسػػيـ عميػؾ قػػاؿ

كقػاؿ يػا معاشػر  4فاجمع لػي قكمػؾ فجمعيػـ فػي حظيػرةو : قاؿ. في قريش كالعرب كلـ تعطيـ شيئان 

. تجيبػكني: بمػى قػاؿ: قػالكا. األنصار ألـ أتكـ ظالالن، فيداكـ ا، بي كأعداءن فػألؼ بػيف قمػكبكـ بػي

ينػاؾ كعػائالن فأ نينػاؾ كخائفػان فأمنػاؾ إف شئتـ لقمػتـ فصػدقتـ جئتنػا طريػدان فآك : كما نقكؿ قاؿ: قالكا

 .كمخذكالن فنصرناؾ

مف الدنيا ألفتي بيا قكما ككمتكـ إلى اإلسالـ أفال  5كجدتـ في ليقاعة : المف ، كرسكلو فقاؿ: فقالكا

ترضكف أف تذىب الناس إلى رحاليـ بالشاه كالبعير كتذىبكف إلى رحالكـ برسػكؿ ا، كالػذم نفسػي 

                                                           
،  3ج.ط. د. القاموس المحيط. الفيركز وبادم، مجد الديف. نبات تنعمؽ ثمرتو بصكؼ الغنـ، كرقو ككرؽ الرحمة كأدؽ: حسؾال 1

 .308ص. دار الجيؿ،  د ت: بيركت
 927ص  3،ج المغازيانظر الكاقدم ،   2
 84، ص3، جتاريخ الطبرم، .   575ص  2انظر ابف اسحؽ السيرة ، ج 3
 .368   -367،  ص 4، ج2مج. سيرةالانظر ابف ىشاـ ،  4
 .330، ص 8،  مج لسان العرب. ابف منظكر.  بقمةه مف تمر الحشيش تؤكؿ: المقاعة 5
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سمككا شػعبان كسػمؾ األنصػار شػعبان لسػمكت األنصػار فبكػى القػكـ حتػى اخضػمت   بيده لك أف الناس

 .1رضينا با، كرسكلو: لحاىـ كقالكا

أعػػدؿ فمػػا عػػدلت : لرسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ( أ 92) 2كفػػي ىػػذه الغػػزاة قػػاؿ ذك الخكيضػػرة 

كخػرج رسػكؿ ا،  3إذا لػـ يكػف العػدؿ عنػدم فعنػد مػف يكػكف: فقاؿ رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسػمـ

 .صمى ا، عميو كسمـ مف مكة كقدـ المدينة

كفييػػا بعػػث رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ العػػالء بػػف الحضػػرمي إلػػى البحػػريف كممكيػػا يػػدعكىـ  

إلى اإلسالـ ما سمـ ككتب إلى رسكؿ ا، كأخبر بنسالمو كأف في أرضو مجكسان كييكدان فكتب إليو 

و كييكديتػو فيؤخػذ منػو الجزيػة  يػر أنػو ال يػنكح نسػاء المجػكس كال رسكؿ ا، ؾ مف أقػاـ مجكسػيت

 .يؤكؿ ذبائحيـ

  4كفييا تزكج رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ الكالبية كأسميا فاطمة بنت الضحاؾ

إف ا، الخػػالؽ الباسػػط الػػرازؽ : يػػا رسػػكؿ ا، سػػعر لنػػا، فقػػاؿ: كفييػػا  ػػال السػػعر بالمدينػػة، فقػػالكا

 .5المسعر

كلد ابراىيـ بػف رسػكؿ ا، مػف ماريػة القبطيػة كعػؽ عنػو فػي  اليػـك السػابع شػاة كحمػؽ رأسػو كفييا  

 .كتصدؽ بكزنو فضو كدفف شعره في األرض

 .1ال يفمح قـك كلك أمرىـ امرأة: كفييا تكفي كسرل كتكلت بعده بكراف ابنتو فقاؿ رسكؿ ا،

                                                           
 94ص 3ج. تاريخالطبرم، ( رضينا برسكؿ ا، قسمان ةحظان )كفي الطبرم  1
 .948، ص3ج. المغازي. حكؿ حديث ذك الخكيصرة لرسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ انظر الكاقدم 2
  586، ص2ج.السيرةانظر ابف اسحؽ ،  3
 95ص 3انظر الطبرم ،ج 4
 .، كىك حديث صحيح1314رقـ . 13ص. مكتبة العارؼ، دت: ، الرياض1ط. تحكيـ األلباني. سنن الترمذي. محمد. ركاه الترمذم 5
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 السنة التاسعة من اليجرة

إلػى ثنيػة الػكداع فػي  2ؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ النػاس فخرجػكافييا كانت  ػراة تبػكؾ كأمػر رسػك 

، فشػككا إلػى رسػكؿ ا، صػمى  ثالثيف الؼ منيـ عشرة والؼ فارس كسار رسكؿ ا، عمى  ير ماءو

ا، عميػػو كسػػمـ العطػػش فاسػػتقبؿ القبمػػة كدعػػا كال كا، مػػا رأيػػت فػػي السػػماء سػػحابان فمػػا بػػرح يػػدعكا 

ألؼ مػػف كػػؿ ناحيػػة فمػػا راـ مقامػػو حتػػى سػػحت األرض فسػػقا النػػاس حتػػى ألنظػػر إلػػى السػػماء تتػػ

الحريػػػة كأتػػػاه أىػػػؿ جربػػػاء ( ب92)فأتػػػاه برسػػػكؿ ىرقػػػؿ كصػػػاحب أيمػػػو فصػػػالحو كأعطػػػاه   3كارتػػػككا

كاذرح فأعطاه الحرية كفييا بعث رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ خالد بف الكليد إلى دكمة الجنػدؿ 

يػر كثمانمائػة رأسو مػف الرقيػؽ كأربعمائػة درع كأربعمائػة رمػح فظفر بو خالد كصػالحو عمػى ألػؼ بع

كفتح بػاب الحصػف كدخػؿ خالػد الحصػف، ثػـ قػدـ بيػـ إلػى المدينػة فصػالحيـ رسػكؿ ا، صػمى ا، 

كأقاـ رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ عمى تبكؾ بضع عشرة ليمػة يصػمي  4عميو كسمـ عمى الجزية

 .قافالن إلى المدينة  ركعتيف لـ يتجاكزىما كممكيا كانصرؼ

كفييا كفد عمى رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ الػداريكف كأىػدكا لرسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ 

إف ا، حػـر : راكية خمػرو كأفراسػان كقبػاء مخصكصػان بالػذىب فقبػؿ القبػاء كاألفػراس كرد الخمػر كقػاؿ

يػػػا : اعػػػو بثمانيػػػة والؼ درىػػػـ فقػػػالكاشػػػربيا كبيعيػػػا فػػػانطمؽ بيػػػا فاىراقيػػػا كأعطػػػى القبػػػاء لمعبػػػاس فب

رسكؿ ا، إف لنا جيرة مف الرـك كليـ قريتاف صبرم كبيت عينكف فنف فتح ا، عميؾ الشاـ فيبيما 

                                                                                                                                                                      
 .، كىك حديث صحيح رجالو ثقات20438، رقـ الحديث 34أخرجو أحمد في المسند، ج 1
 .125، ص2ج. الطبقات. انظر ابف سعد 2
 106 - 105، ص3ج  الطبري تاريخ الطبري. 382ص 4، ج2انظر ابف ىشاـ، السيرة، مج 3
، المغازي( فصالحو عمى ألفي بعير، كثمانمائة رأس ، كأربعمائة درع، كأربعمائة رمح)إال أف الكاقدم ذكر أف خالد صالح عمى  4

 . 1027،  ص3ج.الكاقدم
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لػػي فكتبػػكا لػػو بيمػػا كأقػػامكا عنػػد رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ بالمدينػػة حتػػى تػػكفي كفييػػا بعػػث 

 .سرسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ أبا بكر فحج بالنا

كفييا تكفيت أـ كمثػـك بنػت رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ كأميػا خديجػة كنػزؿ فػي حفرتيػا كنػزؿ 

 .1معو عمي كالفضؿ بف العباس كأسامة بف زيد

كفد نجراف كىـ ستكف راكبان كفييـ ثالثة إلييـ يؤكؿ أمرىـ كأمير القكـ العاقب  كاسمو عبد المسػيح 

كسمـ بعػد العصػر كقػامكا يصػمكف كأراد النػاس مػنعيـ فقػاؿ فدخؿ مسجد رسكؿ ا، صمى ا، عميو 

نباىمػؾ، : المشػرؽ كصػمكا صػالتيـ قػالكا( أ93)دعػكىـ فاسػتقبمكا : رسكؿ ا، صمى ا، عميػو كسػمـ

إف خػػرج فػػي عػػدة مػػف أصػػحابو فبػػاىمكه فننػػو  يػػر نبػػي :  ػػدان كانصػػرفكا فقػػاؿ بعضػػيـ لػػبعض: قػػاؿ

، عميػػػو كسػػػمـ كعمػػػي بػػػيف يديػػػو كالحسػػػف مػػػف يمينػػػو فممػػػا كػػػاف بعػػػد الغػػػد خػػػرج رسػػػكؿ ا، صػػػمى ا

ىممػكا فيػؤالء أبناؤنػا كأشػار إلػى الحسػف كالحسػيف كىػذه : كالحسيف عف شمالو كفاطمة خمفو ثـ قاؿ

أسػقؼ القػـك كا، إنػي : نساؤنا كأشار إلى فاطمة كىذه أنفسنا كأشار إلى عمي بف أبػي طالػب فقػاؿ

عػف مكانػو ألزالػو فػال تبػاىمكه فتيمكػكا فخػاؼ القػـك كجػاءكا  ألرل كجكىان لػك شػاء ا، أف يزيػؿ جػبالن 

كالػػذم نفسػػي : أقمنػػا أقالػػؾ ا، فقػػاؿ: إلػػى رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ فجمسػػكا بػػيف يديػػو فقػػالكا

 .2بيده لك خرجكا المتأل الكادم عمييـ ناران 

                                                           
، كلـ يذكر ايف سعد أك الطبرم أف أحدان نزؿ في حفرتيا سكل  124،ص3ج.  تاريخ ، الطبرم31ص 8ج انظر ابف سعد الطبقات، 1

 . أبك طمحة
 .802ص. ـ 2000جمعية احياء التراث اإلسالمي، : ، المممكة العربية السعكدية1ط .كتاب  الشريعة. انظر اآلجرم،  محمد 2
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يحػج ثػـ أذف فػي كفييا كانت حجة الكداع ككػاف النبػي صػمى ا، عميػو كسػمـ مكػث تسػع سػنيف لػـ 

، فكلػدت أسػماء بنػت 1الناس أف رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ حاج فخرج حتػى أتػى ذم الخميفػة

 .عميس، محمد بف أبي بكر

 .2كفييا تكفي إبراىيـ بف رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ  

                                                           
 . 1089، ص3ج. لمغازمالكاقدم ، ا.  133ص 2، ج الطبقات، انظر ابف سعد 1
 .220، ص8ج. الطبقات. انظر ابف سعد 2
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 السنة العاشرة

ره أف يػكطئ لخيمػو البمقػاء فييا جير رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ أسػامة بػف زيػد إلػى الشػاـ كأمػ

كالداركـ ككاف معو أبك بكر كعمر كأبك عبيدة بف الجراح كسعد بف أبػي كقػاص  1]كابني[كفمسطيف

يستعمؿ ىذا الغالـ عمى المياجريف األكلػيف : ، كقاؿ رجؿ مف المياجريف2ك يرىـ فعسكر بالجرؼ

أمػػا بعػػد فمقالػػة : قػػاؿفجػػاء عمػػر فػػأخبر رسػػكؿ ا، فغضػػب كخػػرج كقػػد عقػػب رأسػػو فصػػعد المنبػػر ك 

إمارتػو لقػد طعنػتـ فػي إمػارة أبيػو مػف ( ب93)بمغتني عنكـ في أمرتي أسامة ككا، لػئف طعنػتـ فػي 

ف كاف أبكه لمف أحب النػاس إلػي كأف ىػذا كػذلؾ فاستكصػكا بػو  قبمو، كأيـ ا، إنو لخميؽ باإلمارة كاي

 .3خيران 

مػف ربيػع األكؿ كمكػث تسػعان حتػى قػبض ذكرت مف رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ لميمتػيف خمتػا 

مرحبػػان بػػابنتي كأجمسػػيا عػػف يمينػػو كأسػػر إلييػػا بحػػديث فبكػػت ثػػـ أسػػر : كدخمػػت عميػػو فاطمػػة فقػػاؿ

. فقمت ليا ما رأيت فرجان أقرب مف حزف ما الػذم أسػر إليػؾ. قالت عائشة. إلييا بحديث فضحكت

. ـ حتػػػى إذا قػػػبض، فسػػػألتيامػػػا كنػػػت بالػػػذم أفشػػػي بسػػػر رسػػػكؿ ا، صػػػمى ا، عميػػػو كسػػػم: فقالػػػت

إنو أسر إلي بأف جبريؿ كاف يعارضني بالقروف في كؿ مرةن، كأنو عارضني اآلف مرتيف كال : فقالت

أال ترضػيف : كأنؾ أكؿ مف يمحقنػي مػف أىػؿ بيتػي فبكيػت لػذلؾ، ثػـ قػاؿ. أراه  ال قد حضر أجمي

 .4أف تككني سيدة نساء األمة فضحكت لذلؾ

                                                           
 495، ص4ج,  السيرة،كابف ىشاـ ،  145ص 2، جالطبقاتما بف المعقكفيف  مطمكس كاألصؿ مثبث عند ابف سعد في  1
 .146،ص2، جالطبقاتانظر ابف سعد،   2
 .503، ص 4ابف ىشاـ ج.  146، ص 2، جالطبقات. أنظر ابف سعد 3
 .191ص 190ص 2ج ،الطبقاتف سعد، انظر اب 4
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: فقػاؿ. ثقػؿ رسػكؿ ا، فػي مرضػو: كاكربػاه قالػت عائشػة: رسػكؿ ا، قػاؿثـ أنو لما اشتد المػرض ب

ضػػػعكا لػػػي مػػاء فػػػي المخضػػػب ففعمنػػػا : ال ىػػـ ينتظركنػػػؾ يػػػا رسػػػكؿ ا، فقػػاؿ: أصػػمي النػػػاس قمػػػت

ضعكا لػي : أصمي الناس فقمنا ىـ ينتظركنؾ فقاؿ: فا تسؿ كذىب لينكء فغمي عميو ثـ أفاؽ كقاؿ

كالنػاس عكػكؼ فػي المسػجد . تسؿ ثـ ذىب لينػكء فػأ مي عميػوماء في المخضب  فكضعنا لو فا 

ينتظركنػو لصػالة العشػاء فأرسػؿ إلػػى أبػي بكػر أف يصػمي بالنػاس ككػػاف أبػك بكػر رجػالن رقيقػان فقػػاؿ 

أنت أحؽ فصمى بيػـ أبػك بكػر ثػـ أرسػؿ رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو : عمر صٌؿ بالناس فقاؿ عمر

كاآلخػػر عمػػي فمػػا روه : قػػاؿ ابػػف عبػاس( أ 26)لعبػاس كسػمـ كجػػد خفػػةن فخػرج بػػيف رجمػػيف أحػػدىما ا

أبك بكر ذىب ليتأخر فأكحى إليو أف ال يتأخر كأمرىمػا فأجمسػاه إلػى جنبػو فجعػؿ أبػك بكػر يصػمي 

قائـ كرسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ يصمي قاعدان كأبك بكر يأتـ برسكؿ ا، صمى ا، عميو كسػمـ 

 .1كالناس يأتمكف بأبي بكر

أنو خرج يتيادل بيف رجميف أحدىما العباس كلػـ تقػؿ كاآلخػر : رم كالبالذرم قكؿ عائشةقاؿ الطب 

كاف بيف يديو رككة مات كرأسو بػيف : قالت عائشة. 2عمي ألنيا كانت تكره عميان فال تقكؿ فيو خيران 

كاف بيف يديو رككة فييا ماء فجعػؿ يػدخؿ يػده فييػا : سحرم كنحرم كخالط ريقو ريقي كعف عائشة

فػػي الرفيػػؽ األعمػػى حتػػى : سػػح عمػػى كجيػػو كيقػػكؿ ال إلػػو إال ا، لممػػكت سػػكرات، كجعػػؿ يقػػكؿكيم

 .كمالت يده: قبض

أدع لػػي : قػػاؿ رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ فػػي مػػرض مكتػػو: كعػػف عمػػي بػػف ابػػي طالػػب قػػاؿ 

أدف منػػػي فػػػدنكت منػػػو فاسػػػتند إلػػػى فمػػػـ يػػػزؿ يكممنػػػي حتػػػى أف بعػػػض ريقػػػو : عميػػػان فػػػدعا بػػػو فقػػػاؿ

ثـ ثقؿ في حجرم فصحت يا عباس أدركني فنني ىالؾ فجاء العباس فكػاف جيػدنا : صيبني قاؿلي

                                                           
 197،ص3، جلطبريأنظر الطبرم ، تاريخ ا 1
 .189ص 2، ج ، تاريخالطبرم . 706، ص2انظر ابف اسحؽ ، السيرة ، ج  2
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متػػى أكصػػى إليػػو قػػد كنػػت فسػػندتو إلػػى صػػدرم، : كقػػد أنكػػرت عائشػػة ىػػذا كقالػػت. 1أف أضػػجعناه

، كلقػػد رد ابػػف 2فػػدعا الطسػػت فمقػػد أنخنػػث إلػػى صػػدرم، كمػػا شػػعرت أنػػو مػػات فمتػػى أكصػػي إليػػو

لما ذكرنا إلبف عباس قكؿ عائشة ىذا كأف رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو : دعباس ىذا، كقاؿ ابف سع

كا، لقػد تػكفي كأنػو لمسػتند إلػى صػدر عمػي بػف أبػي طالػب : كسمـ تكفي بػيف سػحرم كنحػرم فقػاؿ

 .3كىك الذم  سمو كأخي الفضؿ

كعػػف أـ سػػػممة . طالػػب أنػػو أكصػػػى إليػػو( ب 26)كذكػػر أحمػػد بػػف حنبػػػؿ فضػػائؿ عمػػي بػػػف أبػػي  

الػػذم يحمػػؼ بػػو عمػػي بػػف أبػػي طالػػب ألقػػرب النػػاس عيػػدان برسػػكؿ ا، دعػػا بػػو فػػي مرضػػو ك : قالػػت

قمنػػا لسػػمماف مػػف كػػاف كصػػي : كأخػػرج أحمػػد أيضػػان عػػف أنػػس قػػاؿ. كناجػػاه طػػكيالن كأكصػػاه بمػػا أراد

سػػألت رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ عػػف ذلػػؾ فقػػاؿ مػػف كػػاف كصػػي مكسػػى : رسػػكؿ ا، فقػػاؿ

قػػػاؿ محمػػػد بػػػف . 4صػػػي ككاراثػػػي كمنجػػػز كعػػػدم عمػػػي بػػػف أبػػػي طالػػػب إف ك : فقػػػاؿ. يكشػػػع: فقمػػػت

مػا مػف نبػي إال كلػو كصػي : سػأؿ رسػكؿ ا، فقمػت: اسحاؽ في المغػازم عػف سػمماف الفارسػي قػاؿ

إف ا، بعػػث أربعػػة والؼ نبػػي، ككػػاف ليػػـ أربعػػة والؼ كصػػي، كثمانيػػة والؼ : فمػػف كصػػيؾ فقػػاؿ

ف كصي لخير الكصييف، كسبطام خيػر األسػباطسبطام، كالذم نفسي بيده ألنا خير النبييف،  .  كاي

كجاءه المسممكف الذيف خرجكا مع أسامة يكدعكف رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسػمـ كفػييـ عمػر بػف 

أنفػذكا جػػيش أسػامة فمضػػى النػاس إلػػى العسػػكر : الخطػاب كرسػػكؿ ا، صػمى ا، عميػػو كسػمـ يقػػكؿ

، صػمى ا، عميػو كسػمـ يقبػؿ مغمػكر كىػك اليػـك فباتكا ليمة األحد كنزؿ أسامة يكـ األحػد كرسػكؿ ا

الذم كلد فيو ثـ  دا أسامة إلى معسكره فما أصػبح يػـك االثنػيف أصػبح رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو 
                                                           

  202ص 2ت، جالطبقاأنظر ابف سعد ،  1
 200ص 2، جالطبقاتابف سعد  2
 202ص 2، جالطبقاتابف سعد،  3
نما كجد نص ليذا الحديث مف اختالؼ بسيط في العبارت في كتاب . مسند اإلماـ احمد لـ أعثر عمى تخريج ليذا الحديث في 4 كاي

 .3038ص. 1996دار الكتب العممية، : بيركت, 1، ج1خرج أحاديثو أبك عبد الرحمف ط .الاللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة
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، كبينمػػا أسػػامة 1]السػػنح[أ ػػد عمػػى بركػػة ا، كنػػزؿ أسػػامة : كسػػمـ مفيقػػان فجػػاءه أسػػامة ككدعػػو فقػػاؿ

ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ يمػػكت، فأقبػػؿ أسػػامة إلػػى  يريػػد يركػػب أتػػاه رسػػكؿ أمػػو يخبػػره أف رسػػكؿ

المدينة كمعو عمر كأبك عبيدة بف الجراح فتكفي حيف زا ت الشمس يـك االثنيف الثنػي عشػر ليمػة 

 .األكؿ( أ 29)خمت مف ربيع 

أمػا أنػت كا، بعػد ثػالث عبػد العصػا، كأنػي : كعف ابف عباس أف العباس أخذ بيػد عمػي، كقػاؿ لػو 

ني ألعرؼ المكت فػي كجػكه بنػي عبػد المطػب ألرل رسكؿ ا، فاذىػب  2 يمكت في مرضو ىذا، كاي

ف كاف  بنا إلى رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ نسألو فيمف يككف ىذا األمر فنف كاف فينا عرفنا، كاي

كا، ألف سػألناىا رسػكؿ ا، فمنعنػا إياىػا ال يعطينػا النػاس : لغيرنا أكصى بنا مف بعده، فقاؿ عمػي

ىممكا : لما حضرت رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ  الكفاة قاؿ: ، كعف ابف عباس قاؿ3أبدا ن  إياىا

إف رسػكؿ : أكتب لكـ كتابان لف تضمكا بعػده أبػدان، كفػي البيػت رجػاؿ مػنيـ عمػر بػف الخطػاب، فقػاؿ

اختمؼ ا، صمى ا، عميو كسمـ قد  مب عميو الكجع كعندنا كتاب ا، كالقػروف حسػبنا كتػاب ا،، فػ

أىؿ البيػت فاختصػمكا مػنيـ مػف يقػكؿ يكتػب لكػـ رسػكؿ ا،، كمػنيـ مػف يقػكؿ مػا قالػو عمػر، فممػا 

: قكمػػكا عنػػي، ككػػاف ابػػف عبػػاس يقػػكؿ: بيػػنيـ قػػاؿ رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ 4كثػػر المفػػظ 

ب، الزرية كػؿ الزريػة مػا حػاؿ بػيف رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ كبػيف أف يكتػب ليػـ ذلػؾ الكتػا

.  إف الرجػػؿ لييجػػر، ككػػذا: مػػا شػػأنو فقػػاؿ عمػػر: ذلػػؾ الحػػديث، كفيػػو فقػػالكا 5كقػػد خػػرج الحميػػدم  

ارجػكا المشػركيف مػف : كأخرج البخارم كمسمـ، كأمػرىـ رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ بػثالث قػاؿ

                                                           
 1120، ص3ج. المغازي. ما بيف المعقكفيف مطمكس كالمثبت في الكاقدم 1
 508 -507، ص4، ج2، مجالسيرة. انظر ابف ىشاـ 2
  712ص 711، ص2، ابف اسحؽ ج 194ص 193ص 3، ج ، تاريخالطبرم . 189ص 2، جالطبقاتانظر ابف سعد ،  3
 .423، ص2ج. القامكس المحيط. الفيركز وبادم. مف لفظو كبو كضرب كسمع رماه فيك ممفكظ كلفيظ بالكالـ نطؽ كىك القكؿ  4
براىيـ بف سعد ..... بد ا، بف الزبير بف عيسى بف حميدع: الحميدم  5 أبك عبد ا، األسدم الحميدم المكي، ركل عنو ابف عيينة كاي

، 2، ج1إبراىيـ الزيبؽ، عادؿ مرشد، ط. ت. تيذيب التيذيب .الحافظ,  ابف حجر. كالبخارم كمسمـ كأبك داككد كالترمذم كالنسائي
 .334ص. 1996. مؤسسة الرسالة: بيركت
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ر جػاء عمػ: قالػت عائشػة. جزيرة العرب، كأجيػزكا الكفػد ينجػك مػا كنػت أجيػزىـ، كسػكت مػف الثالثػة

يػا  يشػتاه  مػا : كالمغيرة ابػف شػعبة فاسػتأذنا فأذنػت ليمػا كرفعػت الحجػاب كنظػر عمػر إليػو، كقػاؿ

يػا :  شى رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ ثػـ قامػا فممػا دنػك مػف البػاب قػاؿ المغيػرة( ب 29)أشدي 

ؿ كأف رسػك . فتنة 1كذبت بؿ أنت رجؿ  تخرشؾ: فقاؿ: عمر مات رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ

 .ا، صمى ا، عميو كسمـ ال يمكت حتى يفني ا، المنافقيف

نػا إليػو راجعػكف مػات رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ، : ثـ جاء أبك بكر فنظر إليو فقاؿ  إنا ، كاي

إف رسػػكؿ ا، ال يمػػكت حتػػى يفنػػي المنػػافقيف، : كخػػرج إلػػى المسػػجد كعمػػر يخطػػب النػػاس، كيقػػكؿ

نيػـ ميتػكف:" إف ا، يقػكؿ: أثنػى عميػو، كقػاؿفتكمـ أبك بكػر كحمػد ا، ك  كمػا محمػد "،2" إنػؾ ميػت كاي

فمف كاف يعبد محمدان فنف محمد قد مات، كمف كاف يعبد ا، فنف ا، حي ال : ، ثـ قاؿ3"إال رسكؿ

 .5أييا الناس ىذا أبك بكر فبايعكه، فبايعكه، أخرجو أحمد في المسند: فقاؿ عمر 4يمكت

ــو لمػػا اجتمػػع النػػاس لغسػػؿ رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو : ابػػف عبػػاس قػػاؿ عػػف :ذكــر غســموك وأكفان

كسمـ، كليس في البيت سكل العباس كعمي، كالفضؿ، كقثـ ابني العباس، كأسامة بف زيد، كصالح 

ككػاف  بػدريان، يػا عمػي أنشػدتؾ ا، كحظنػا  6مكاله نػادل مػف كراء البػاب أكس بػف خػكلٌى األنصػارم

فأسػػنده عمػػي إلػػى صػػدره، كعميػػو : ادخػػؿ، فػػدخؿ كحضػػر الغسػػؿ قػػاؿ :مػػف رسػػكؿ ا، فقػػاؿ لػػو عمػػي

قميصػػو، ككػػاف العبػػاس، كالفضػػؿ، كقػػثـ يقمبكنػػو مػػع عمػػي، ككػػاف أسػػامة بػػف زيػػد، كصػػالح يصػػباف 

بػػابي أنػػت كأمػػي مػػا : المػػاء عميػػو، كلػػـ ييػػر مػػف رسػػكؿ ا، شػػيء ممػػا ييػػرل مػػف الميػػت، كعمػػي يقػػكؿ
                                                           

 .205، ص 2ج. الطبقات. ابف سعد" كعند ابف سعد سعد مثبت تحكشؾ فتنة  1
 .30وية . سكرة الزمر 2
 .144سكرة وؿ عمراف، وية  3
  714ص 713ص.2ج . السيرة .ابف اسحؽ 4
نما كجد ىذا القكؿ في كتاب  المحمصاني  5 لؾ  انظر ابف كحكؿ ذ.26ص .تراث الخمفاء. ال يكجد في مسند اإلماـ احمد ىذا القكؿ كاي

 205ص 2ج.سعد الطبقات
 515ص 4ج.ابن ىشامنظر ا"كلـ يذكر في كتب السيرة األنصارم كقد ذكر فقط أكس بف خكلي  6
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أبيضػيف ( أ22)، ثـ درجكه في ثالثة أثػكاب ثػكبيف2كالسدرًن ككاف يغسؿ بالماء 1أطيبؾ حيان كميتا 

 .4أخذ عمي بف أبي طالب حنكطو فحنطكه بو لما قتؿ : ، كقاؿ ابف ىشاـ3كبرد حبرة 

كعػػف عائشػػػة أكؿ مػػػف صػػمى عميػػػو العبػػػاس كبنػػك ىاشػػػـ ثػػػـ خرجػػكا كدخػػػؿ الميػػػاجريف كاألنصػػػار  

بيب عف رؤكسيف، كجعمف يمددف في فصمكا عميو، كدخؿ النساء كالصبياف، ثـ كضع أزكاجو الجال

كنساء األنصار يضربف الكجكه كقد بحت حمكقيف مف الصياح، كأخرجكا فراشو كحفػركا . صدكرىف

لػو تحتػو، ككػػاف دفنػو ليمػػة األربعػاء نصػؼ الميػػؿ، كنػزؿ فػػي حفرتػو العبػاس كعمػػي كالفضػؿ كأسػػامة 

يػو، كجعمػكا القبػر مسػطكحان، كبنػي عميػو فػي لحػده تسػع لبنػات، كأىػالكا التػراب عم 5كأكس بف خكلي

 .6كقيؿ جعمكا ارتفاعو شبرا كرشكا عميو الماء، فاألصح أنو عاش ثالثة كستيف سنة

لما قبض رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسػمـ انحػاز ىػذا الحػي مػف األنصػار إلػى : قاؿ 7عف الزىرم 

فػػي بيػػت سػػعد بػػف عبػػادة فػػي سػػقيفة بنػػي سػػاعده، كاعتػػزؿ عمػػي بػػف أبػػي طالػػب  كطمحػػة كالزبيػػر 

إف ىػػذا الحػػي مػػف : فاطمػػة، كانحػػاز بقيػػة الميػػاجريف إلػػى أبػػي بكػػر فػػأتى وت إلػػى أبػػي بكػػر فقػػاؿ

األنصار قد انحازكا إلى سعد بف عبادة فنف كاف لكػـ بأحكالنػا مػف حاجػة فػأدرككا النػاس قبػؿ تفػاقـ 

بػاب، فقػاؿ األمر، كرسكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ فػي بيتػو لػـ يفػرغ مػف أمػره، كقػد أ مػؽ دكنػو ال

انطمػػؽ بنػػا إلػػى إخكاننػػا األنصػػار لننظػػر مػػا ىػػـ عميػػو فانطمقنػػا نريػػدىـ فػػي سػػقيفة : عمػػر ألبػػي بكػػر

                                                           
 720ص.719ص 2،جالسيرةانظر ابف اسحؽ ،  1
  214ص 2،جالطبقاتكحديث تغسيؿ الرسكؿ بالماء كالسد رعند ابف سعد،  2
ؾ أكثر مف رأم حكؿ نكع األثكاب الني كفف بيا الرسكؿ صمى ا، عميو كسمـ انظر كىنا. 217ص  2، جالطبقاتانظر ابف سعد ، 3

  720ص  2،كابف اسحؽ السيرة، ج 218ص  215ص  2ج الطبقاتابف سعد ، 
 .220ص, 2ج. الطبقات. ىذا الكالـ حكؿ أخذ عمي لحنكط النبي مثبت عند ابف سعد 4
 213ص  3ج تاريخانظر الطبرم،  5
  215ص 3ج.تاريخ. الطبرم. 236ص 2، جالطبقاتىناؾ اختالؼ انظر ابف سعد،  حكؿ عمر الرسكؿ 6
بف الحارث بف زىرة، أحد الفقياء كالمحدثيف كاألعالـ كالتابعيف بالمدينة، .... أبك بكر محمد بف رضكاف مسمـ بف عبيد ا،: الزىرم 7

.. شمس الديف.  ؾ بف أنس كسفياف بف عتبة، ابف خمكافرأل عشرة مف الصحابة ا، عمييـ كركل عنو جماعة مف األئمة منيـ مال
 . 563، ص .د.ب:  بيركت.دار الثقافة, 4مجمد, تحقيؽ، إحساف عباس. وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان
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ذا ىـ مجتمعكف كبيف أظيرىـ رجؿ مزمؿ، كىك سػعد بػف عبػادة فقػاـ خطيػبيـ فقػاؿ : بني ساعده كاي

تحكلكنػػا نريػػد أف  1نحػػف أنصػػار ا، كأنػػتـ معاشػػر الميػػاجريف رىػػط منػػا، كقػػد دفػػت دافػػة مػػف قػػكمكـ

أما بعد، يا معاشر : عمى األمر، فقاـ أبك بكر فحمد ا، كأثنى عميو كقاؿ 2[كيعصبكنا]عف أصمنا 

ف العػػرب ال تعػػرؼ ىػػذا األمػػر إال فػػي  األنصػػار فػػننكـ مػػا ذكػػرتـ مػػف خيػػر إال ككنػػتـ لػػو أىػػالن، كاي

يمػا شػئتـ، كأخػذ قريش كىـ أكسط العرب نسبان كداران كقػد رضػيت لكػـ أحػد ىػذيف الػرجميف تبػايعكا أي

منػا أميػر كمػنكـ : بيد عمر كيػد أبػي عبيػدة بػف الجػراح، فممػا قضػى كالمػو قػاؿ قائػؿ مػف األنصػار

ابسػػط يػػدؾ أبػػا بكػػر، : أميػػر، ككثػػر المفػػظ كارتفعػػت األصػػكات حتػػى خشػػينا االخػػتالؼ فقػػاؿ عمػػر

قتمػػتـ : ـفبسػػط فبايعػػو كتابعػػو الميػػاجركف كاألنصػػار، كنزكنػػا عمػػى سػػعد بػػف عبػػادة، فقػػاؿ قائػػؿ مػػني

أننػػا مػػا كجػػدنا فيمػػا حضػػرنا أميػػران ىػػك أكفػػؽ مػػف أبػػي بكػػر، ثػػـ عػػاد أبػػك بكػػر : ، فقػػاؿ عمػػر3سػػعدان 

ال كا، حتى أرميكـ بما في كنانتي مػف : كعمر مكانيما كبعثا إلى سعد بايع فقد بايع الناس، فقاؿ

اف سػػعدان ال نبمػػي، كأخضػػب سػػناف رمحػػي بػػدمائكـ، كلػػك اجتمػػع لكػػـ الجػػف كاإلنػػس مػػا بػػايعتكـ، فكػػ

كانػت : ، قػاؿ أنػس4يحضر كال يصمي معيـ فػي المسػجد حتػى خػرج إلػى الشػاـ بعػد كفػاة أبػي بكػر

: مػا ىػذا، قيػؿ: ، كسػمع النػاس التكبيػر فػي المسػجد فقػاؿ5بيعة أبي بكر فمتػة مػف فمتػات الجاىميػة 

مػد : لعمػي (أ21)ىػذا مػا دعكتػؾ إليػو فأبيػت، ككػاف العبػاس قػاؿ : بايع الناس أبا بكر، فقػاؿ لعمػي

اصػعد المنبػر لنبايعػػؾ : يػدؾ ألبايعػؾ فػال يختمػؼ عميػؾ اثنػاف فػأبي، كقػاؿ المغيػرة بػف شػعبة لعمػي

                                                           
 .513، ص4، ج2، مج السيرةمطمكس ، كالمثبت عف ابف ىشاف،  1
 .513ص 4، ج2، مج رةالسيما بيف المعقكفيف  مطمكس، كاألصؿ مثبت عند ابف ىشاـ،  2
 .717ص 2، جالسيرةانظر ابف اسحؽ،  3
 .222ص 3، جتاريخانظر الطبرم ،  4
 .223ص. 3انظر الطبرم، 5



102 
 

كا، إنػػي ألسػػتحي مػػف رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو : فننػػؾ إف لػػـ تصػػعده صػػعد  يػػرؾ، فقػػاؿ عمػػي

 .1].......[كسمـ أف أصعد منبره كلـ 

ايعػػػؾ كا، ألف شػػػئت المألنيػػػا عمػػػيكـ خػػػيالن مػػػد يػػػدؾ ألب: قػػػاؿ الطبػػػرم إف أبػػػا سػػػفياف قػػػاؿ لعمػػػي

طالمػا عاديػت اإلسػالـ كأىمػو، فمػـ يضػره مػف ذلػؾ شػيئان، كجعػؿ أبػك سػفياف : كرجاالن، فقاؿ لو عمي

يا بني ىاشـ ال تطمعػكا النػاس فػيكـ، كال سػيما تػيـ بػف مػرة كعػدم : يطكؼ في أزقة المدينة كيقكؿ

ليكـ كليس ليا إال أبك إف ىػذا : حسف عمي، كبمػغ عمػر قكلػو فقػاؿ ألبػي بكػر مما األمر إال فيكـ كاي

قػد قػدـ كىػك فاعػػؿ شػران، كقػد كػػاف رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػػمـ تألفػو عمػى اإلسػػالـ فػدع لػو مػػا 

إف عميػان لػـ يبػايع أبػا بكػر إال : بيده مف الصدقة، ففعؿ، فرضػي أبػك سػفياف كبايعػو، كقالػت عائشػة

لما بمغ أبا قحافة بمكة كفاة رسكؿ ا، صمى ا، : بف سعدبعد ستة أشير، ككذا بني ىاشـ، كقاؿ ا

أرضػػيت بػػذلؾ بنػػك عبػػد شػػمس : ابنػػؾ، قػػاؿ: مػػف رقػػي بعػػده، قػػالكا: عميػػو كسػػمـ ارتجػػت مكػػة، فقػػاؿ

: ال مػػانع لمػػا أعطػػى ا،، كال معطػػى لمػػا منػػع، عػػف عائشػػة قالػػت: نعػػـ، فقػػاؿ: كبنػػك المغيػػرة، قػػالكا

 2ميراثيا مف رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ أرضو مف فدؾ  جاء العباس كفاطمة أبا بكر يطمباف

نحػف معشػر : سمعت رسكؿ الو صمى ا، عميو كسػمـ يقػكؿ: كسيمو مف خيبر، فقاؿ ليما أبك بكر

رأيػػت رسػػكؿ ا، صػػمى ا، ( ب 21)كأننػػي كا، ال أدع أمػػرا  3األنبيػػاء مػػا نػػكرث مػػا تركنػػاه صػػدقة 

تو  فغضػبت  فاطمػة، كىجػرت أبػا بكػر فمػـ تػزؿ مياجرتػو إلػى عميو كسمـ يضعو أك يفعمو إال ضػع

 .4[ ثـ تكفيت]أف تكفيت، كعاشت بعد رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ ستة أشير، 

                                                           
 ما بيف المعقكفيف ناقص في األصؿ 1
دار : ، بيركت1ط. السيد يكسؼ أحمد. ت .مختصر كتاب الموافقة .جار ا،. حكؿ طمب فاطمة ميراثيا في فدؾ انظر  الزمخشرم 2
 .59ـ، ص 1999ق  1420كتب العممية، ال
دار الكتب : ،ل بيركت12ج, 1عبد العزيز بف باز، ط. ت. فتح الباري شرح صحيح البخاري .العسقالني، أحمد. أخرجو البخارم 3

 .6726رقـ  4ص. 1989. العممية
 .ما بيف المعقكفيف إضافة يقتيضيا سياؽ الجممة 4
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 1 ذكر أزواج رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم

خديجػػة بنػػػت خكيمػػػد، سػػكدة بنػػػت زمعػػػة، عائشػػة بنػػػت أبػػػي بكػػر، حفصػػػة بنػػػت عمػػر، زينػػػب بنػػػت 

جحش، أـ حبيبة بنت أبي سػفياف، أـ سػممة بنػت أبػي أميػة، جكيريػة، صػفية،  خزيمة، كزينب بنت

ميمكنػػة، تػػكفي مػػنيف حػػاؿ حياتػػو خديجػػة، كزينػػب بنػػت خزيمػػة، كتػػكفي عػػف تسػػع زكجػػات، كمػػف 

 .السرارم مارية القبطية، كريحانة، القرضية، زينب بنت جحش

 ذكر خدمو ومواليو

ذا خمعيمػا  أنس بف مالػؾ كػاف خصيصػان بػو، كابػف مسػعكد صػاحب نعميػو إذا قػاـ ألبسػيما إياىػا، كاي

جعميمػػا فػػي دكنػػي حتػػى يقػػكـ، كخدمػػو أيضػػان أسػػماء كىنػػد ابنتػػا حارثػػة، كربيعػػة بنػػت كعػػب، كأبػػا 

السمح كاسمو اياد، ككاف عقبة بف اياد الجينػي يقػكد بغمتػو كناقتػو فػي السػفر، ككػاف األسػمع يرجػؿ 

كاليػػو فػػأحمر، كأسػػمـ، كأسػػامة بػػف زيػػد، أنسػػو ناقتػػو كاسػػمو ميمػػكف، كسػػعد مػػكلى أبػػي بكػػر، كأمػػا م

ككنيتػػػو أبػػػك المػػػركج مػػػف مكلػػػػدم السػػػراة، ابػػػف الحبشػػػي ذكػػػػكاف، ككيسػػػاف، كنػػػاداـ، سػػػابؽ سػػػػمماف 

الفارسي، أبك كبشة، سميـ، شقراف كاسمو صالح، محمد كاف مجكسيان قد  نـ، أسػكد،ميكاف، نػافع، 

كسػػمـ تسػػعة أفػػراس، كبغمتػػاف شػػيباكاف، ا، عميػػو ( أ 26)ككػػاف لرسػػكؿ ا، صػػمى . كرداف، سػػيار

ما رأيت أحدان أحسف مػف رسػكؿ ا، صػمى ا، : كحمار يقاؿ لو يعفكر، كناقة، كعشركف لقجة، قاؿ

، ككػاف مربكعػان بعيػد مػا بػيف الكتفػيف عظػيـ 2عميو كسمـ في حمػة حمػراء، أخرجػاه فػي الصػحيحيف 

مة، شعره إلى شحمة أذنيو، ككاف يحب لػبس الحبػرة، ك  ربمػا صػبغ رسػكؿ : عػف أـ سػممو، قالػتالجي

                                                           
اإلنباء بأنباء . القضاعي، محمد. 500-497ص, 4، ج2مج . السيرة. انظر ابف ىشاـ حكؿ أزكاج الرسكؿ صمى ا، عميو كسمـ 1

 .133ص128ص. 1990المكتبة العصرية، : بيركت. عمر عبد السالـ تدمرم. ت .األنبياء ، المعروف بتاريخ القضاعي
. 2211ص .ـ  1982 /ىػ 1407دار ابف كثير، : بيركت 5، ج3ط. مصطفى ديب. ت. الجامع الصحيح الصغير. البخارم، محمد 2

 .1818ص . ت.ب. دار احياء التراث العربي: ، بيركت5ج. ط.ب. محمد عبد الباقي. ت. صحيح مسمم. مسمـ، ابف الحجاج



104 
 

زاره كعمامتو بالزعفراف كالكرس  كالعبيػر، ككػاف أحػب   1ا، صمى ا، عميو كسمـ قميصو كرداءه كاي

رايت رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ في ثكبيف أخضريف، : المباس إليو البياض عف ابف سعد قاؿ

: حكلو إلى يساره، عف جعفػر الصػادؽ قػاؿكعف عائشة رضي ا، عنيا، كاف يتختـ في يمينو ثـ ي

زار عمػاني، كثػكبيف صػحارييف كقميصػان  ترؾ رسكؿ ا، صمى ا، عميػو كسػمـ عشػر أثػكاب حبػرة،كاي

صػػػحاريان، كقميصػػػان سػػػحكليان، كجبػػػة يمانيػػػة، كممحفػػػة مكرسػػػية، كخميصػػػة، ككسػػػاء أبػػػيض، كثالثػػػة 

فييمػا الجمػع كاألعيػاد، ككسػاء  ككػاف لػو بػرداف أخضػراف يصػمى: قالنس الطية صفاران، قاؿ ىشاـ

أسكد، كبرد أحمر يمبسو في الجمعة كالعيديف، ككاف لو منشفة مف أديـ فييا سكر كعمؽ مف فضػة 

كابريسـ، كحصير، كعباءة بسطيا طاقيف يناـ عمييا، كخفاف أسكداف يمسح عييما، ككػاف لػو فػركة 

ييما، ككانت لو فييا مشط مف مدبك ة كسجادة يصمي عمييا، كنعالف ليما قباالف، ككاف يصمي ف

لػػو ( ب 26)، كىػػك صػػائـ ككػػاف 2عػػاج كمػػروة كمكحمػػة كمقػػراض كمسػػكاؾ، ككػػاف يتكحػػؿ باألثمػػد 

قدح مضبب بالفضة، كككز مف حجارة، كطشػت نحػاس، كقػدح زجػاج، ك ػزا سػبع كعشػركف  ػزكة 

 . قاتؿ فييا في تسع  زكات

ميػػراث رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو أف عمػػي خاصػػـ العبػػاس إلػػى أبػػي بكػػر فػػي  3كذكػػر المػػدائني  

فيمػا بػاؿ : العػـ، قػاؿ: العـ أكلػى بػالميراث أـ ابػف العػـ، قػاؿ أبػك بكػر رضػي ا، عنػو: فقاؿ. كسمـ

ىػذا : درع رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ، كبغمتو ذلدؿ، كسيفو ذك الفقار عند عمي، قاؿ أبك بكػر

، ككػاف يكتػب لػو الػكحي بمكػة، أبػك بكػر، شيء كجدتو في يد فأكره أف أنزعو منػو، فسػكت العبػاس

كعمػر، كعمػي، كلػـ يكتػب لػو عثمػاف بمكػة ثػـ داـك زيػد عمػى الكتابػة ثػـ كتػب لػو عػامر بػف فييػػرة، 
                                                           

 .267، ص2ج. القاموس المحيط. الفيركز وبادم. ككرسو تكريسا صبغو بو... نبات كالسمسـ ليس إال باليمف ييزرع: الكرس 1
 .325، ص1ج. صبح األعشى .القمقشندم. تخذ منو الكحؿحجر أسكد يي : اإلثمد 2
أبك الحسف عمي بف محمد بف عبد ا، بف أبي سيؼ المدائني، مكلى شمس بف عبد مناؼ، مكلده سنة خمس كثالثيف : المدائني 3

. الفيرست. ف النديـاب. كتاب الصداؽ   – كتاب المنافقين –كمائة، كمات  سنو خمس عشرة كمائتنيف، لو مف الكتب أميات النبي 
 .130ص
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كثابػػت بػػف قػػيس، كشػػرحبيؿ، كخالػػد بػػف سػػعيد،،كأباف بػػف سػػعيد، كالعػػالء الحضػػرمي، كحنظمػػة بػػف 

 .الربيع

ي بػػف أبػػي طالػػب كػػـر ا، كجيػػو، كذكػػر ككػػاف مػػف كتابػػو سػػيؼ ا، المسػػمكؿ عمػػ: قػػاؿ السػػييمي  

الشػػيخ المكفػػؽ، أف الكاتػػب لعيػػده إذا عاىػػد كصػػمحو إذا صػػػالح عمػػي بػػف أبػػي طالػػب، ككتػػب لػػػو 

محمد بف مسممة، كعبد ا، بف عبد ا، بف أبي بف سمكلة كالمغيرة بػف شػعبة، كجيػيـ بػف الصػمت، 

باف أبي فاطمة كعبد ا، بف سعد، كقيؿ كتب لو معاكية بعد الفتح، ككاف الزبير يكتب لػو أمػكاؿ  كاي

الصدقة، كقيؿ يكتب خرص النخؿ، كالمغيرة بف شعبة يكتب المعامالت كالمداينات، كزيد بػف أرقػـ 

يكتب جكاب الممكؾ، ككاف لو كاتب يقاؿ لو سجؿ، ككتب لو عبد ا، بف األرقـ، كعبد ا، بف زيد 

 .ـبالؿ، كعبد ا، بف أـ مكتك   كمؤذنو صاحب األذاف،

، ابػػك بكػػر، كعمػػر، فــيمن كــان يفتــى عمــى عيــد رســول اهلل صــمى اهلل عميــو وســمم( أ03)فصــل  

كعثماف، كعمػي، كعبػد الػرحمف بػف عػكفف كحذيفػة بػف اليمػاف، كأبػي بػف كعػب، كابػف مسػعكد، كأبػك 

مكسػػػى األشػػػعرم، كمعػػػاذ بػػػف جبػػػؿ، كعمػػػار بػػػف ياسػػػر، كزيػػػد بػػػف ثابػػػت، كسػػػمماف الفارسػػػي، كأبػػػك 

 .تى بحضرتو سكل أبي بكر رضي ا، عنوالدرداء، كما أف

قبض رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ عف مائة ألؼ كستة كعشركف ألفا  :فصل في عدد الصحابة

ممف ركل عنو كسمع منو، كركاه، باب في ذكر أبي بكر رضي ا، عنو ىك أبك بكر عبد ا، بػف 

سػعد بػف تػيـ بػف مػرة بػف كعػب، عثماف، كعثماف ىك أبك قحافة بف عامر عف عمرك بف كعبػد بػف 

كيمتقي مع رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ، في النسػب عنػد مػرة بػف كعػب سػماه جبريػؿ الصػديؽ، 

ككػػػاف نحيفػػػا أبػػػيض معػػػرؽ الكجػػػو مػػػاتيء الجبيػػػة يخضػػػب رأسػػػو كلحيتػػػو بػػػالحنى كالكػػػتـ، كسػػػبب 

لمنبػكة أتػى معػو كرقػة  إسالمو أنو كاف صديقان رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ فمما ديعي رسكؿ ا،
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بف نكفػؿ كسػمع قكلػو، ككػاف أبػك بكػر قػد شػارؾ حكػيـ بػف حػزاـ فػي بضػاعة، كأراد السػفر معػو إذا 

إف عمتؾ خديجة تزعـ أف زكجيا نبي مثؿ مكسى فانسػؿ أبػك بكػر انسػالال : أتى حكيمان وت، فقاؿ

صػػدقت، : قػػاؿحتػػى أتػػى رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ، فسػػألو عػػف خبػػره، فقػػص عميػػو قصػػتو ف

 .كأسمـ كلـز الرسكؿ صمى ا، عميو كسمـ

أما بعد، أييا النػاس فػنني قػد كليػت : كلما كلي أبك بكر خطب الناس محمد ا، كأثنى عميو ثـ قاؿ

أمػػػركـ كلسػػػت بخيػػػركـ كلكػػػف قػػػد أنػػػزؿ ا، تعػػػالى القػػػروف، كسػػػف رسػػػكؿ ا، صػػػمى ا، عميػػػو كسػػػمـ 

ف أقػػػػكاكـ عنػػػػدم ( ب29)كأحمػػػػؽ  السػػػػنف، أعممػػػػكا أف أكػػػػيس الكػػػػيس التقػػػػكل، الحمػػػػؽ الفجػػػػكر، كاي

ف أضػػعفكـ عنػػدم القػػكم حتػػى أخػػذ منػػو الحػػؽ، أييػػا النػػاس إنمػػا أنػػا  الضػػعيؼ حتػػى أخػػذ بحقػػو، كاي

ف ز ت فقكمكني ، كلما أصبح  دا إلى السكؽ كعمى رقبتػو أثػكاب 1متبع فنف أحسنت فأعينكني، كاي

تضػػع إذان كقػػد كليػػت أمػػر : السػػكؽ، قػػاال: اؿأيػػف تريػػد، فقػػ: يتجربيػػا فمقيػػو عمػػر كأبػػك عبيػػدة فقػػاال

انطمػؽ حتػى نفػرض لػؾ شػيئان مفرضػا لػو كػؿ يػكـ : فمػف أيػف أطعػـ عيػالي، قػاال لػو: المسمميف قاؿ

شطر شاة، كأكؿ ما بدأ بو تجييز جيش أسامة بف زيد كىك نازؿ بالجرؼ كشيعيـ أبػك بكػر ماشػيان 

كا، مػا تنػزؿ كال أركػب كمػا : ف، فقػاؿ أبػك بكػركا، لتركبف أك ألنػزل: كأسامة راكب، فقاؿ لو أسامة

ال تخكنكا كال تغدركا كال تقتمكا طفالن : عمي مف أف أ بر قدمي في سبيؿ ا، ثـ أكصى الناس كقاؿ

كال شيخان كال امرأة كال تحرقكا نخالن كال تعقركنو كال تقطعكا شجرة مثمرة، كال تػذبحكا شػاة كال بقػرة كال 

كؼ تمركف بأقكاـ قد فرعكا نفكسيـ في الصكامع، فدعكىـ كما فر ػكا نفكسػيـ، بعيران إال لمأكمو، كس

كسكؼ تمقكف أقكامان قػد فحصػكا أكسػاط رؤكسػيـ كتركػكا حكليػا مثػؿ العصػائب فػاخفقكىـ بالسػيكؼ 

فسػػار أسػامة حتػى انتيػى إلػػى المكػاف الػذم أمػره بػػو رسػكؿ ا، مػف بػػالد .  انػدفعكا بسػـ ا،.  خفقػان 

ًي قضاعة كالشاـ ك   . فمسطيف حتى بمغ الداركـ كعاد سالمان  انمان
                                                           

 .99ص. الروض األنفالسييمي،.  718ص 2ج.السيرة. أنظر ابف اسحؽ 1
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. كلما تكفي رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ ارتدت العرب إال أىؿ المسػجيف كاالىمػا: حديث الردة

ككػػػاف األسػػػكد العنسػػػي قػػػد  مػػػب عمػػػى صػػػنعاء كنجػػػراف كالطػػػائؼ كاسػػػتفحؿ أمػػػر مسػػػيممة الكػػػذاب 

 (. أ20)كطمحة بف خكيمد 

ى ا، عميػػو كسػػمـ قػػد بعػػثيـ لقػػبض الصػػدقات مػػف العػػرب فػػأتكا بمػػا ككػػاف رسػػكؿ ا، صػػم( ب20)

جمعكه إلى أبي بكر، كأما مالؾ بف نكيرة فننو لما بمغو كفاة رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ ردىػا 

عمػى قكمػو كسػار شػرحبيؿ نحػك مسػيممة فقاتػؿ بنػي حنيفػة ككتػب أبػك بكػر إلػى خالػد بػف الكليػد أف 

ة فػػي أربعػػيف ألػػؼ فقاتػػؿ فأتػػاه خالػػد كصػػؼ عسػػكره ثػػـ التقيػػا فحمػػؿ سػػر إلػػى مسػػيممة ككػػاف مسػػيمم

مسػػيممة كأصػػحابو فػػـ ينبػػت ليػػـ المسػػمكف ثػػـ حمػػؿ كحشػػي كجماعػػة مػػف األنصػػار عمػػى مسػػيممة  

فضربو رجؿ مف األنصار عمى رأسو بالسيؼ كزرقو كحشي بحربة فقتمو، فكاف كحشي يقكؿ قتمػت 

.  عشػػركف الفػػان كمػػف المسػػميف ألػػؼ كمائتػػاف خيػػر النػػاس كشػػر النػػاس كقتػػؿ مػػف أصػػحاب مسػػيممة

ىنػا فعػؿ : ككتب ابك بكر عمػى خالػد الحػؽ بمػف معػؾ مػف جمػكع المشػمميف إلػى العػراؽ فقػاؿ خالػد

 .األعيسر يعني عمر بف الخطاب

 

أدعػى النبػكة كسػمي الػرحمف، كلمػا ىػاجر رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ : قصة مسيممة الكذاب

قد شاركت محمدان فييا، ككاف يشػجع ليػـ : اد إلى أىمو فادعى النبكة كقاؿإلى المدينة كفد عميو كع

 : القروف، كادعت سجاح النبكة ككانت كاىنة، كعممت قرونا مسجكعا، كتزكجت مسيممة كسجع ليا

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمي إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أك لنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدع 
ف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئت فممقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة        كاي

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ىييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ المضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجع   
ف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئًت عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  كاي
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مثمػؾ ال تتػزكج بػال ميػر، : اشيد أنو نبػي حػؽ، قػالكا: ما كراءؾ، قالت: لكاكجاءت عمى أىميا، فقا

( أ21: )قػػد كضػػعت عػػنيـ صػػالة الفجػػر كالعشػػاء، كأبحػػت ليػػـ الزنػػا كالخمػػر، قػػالكا: فأخبرتػػو فقػػاؿ

 : رضينا، كلـ تزؿ إلى ستة كأربعيف فأسممت كحسف إسالميا، فقاؿ بعض العرب

 أصػػػػػػػبحت بيننػػػػػػػا أنثػػػػػػػى نطيػػػػػػػؼ بيػػػػػػػا       
 

 كأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحت أنبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء النػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًس ذكرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

زيد بف الخطاب أخك عمر مف الطبقة األكلى مػف الميػاجريف كػاف أسػف مػف عمػر فأسػمـ قبمػو قتػؿ 

 .يـك اليمامة

ضرار بف األزكر كػاف فارسػان شػجاعان شػاعران كىػك الػذم قتػؿ مالػؾ بػف نػكيرة بػأمر خالػد بػف الكليػد، 

 .  تى كطئتو الخيؿقطعت ساقاه يـك اليمامة فجعؿ يحبك كيقاتؿ ح

فاطمة بنت رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ، مكلدىا قبؿ النبكة بخمس سنيف، ككانت أصغر بنات 

قػاؿ النبػي صػمى .  رسكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػممف كتزكجيػا عمػٌي فػي السػنة الثانيػة مػف اليجػرة

، صػمى ا، عميػو ، كأقػاـ رسػكؿ ا1فاطمة بضعة مني مف أ ضبيا فقد أ ضػبني : ا، عميو كسمـ

يػا : كسمـ أيامان ال يطعـ بطعاـ فدار عمى منػازؿ أزكاجػو، فمػـ يجػد عنػدىف شػيئان فػأتى فاطمػة فقػاؿ

ال كا، فممػا خػرج بعثػت  مييػا جػارة بر يػؼ كقطعػة : بنية ىؿ عندؾ شيء أكمو فنني جػائع فقالػت

إنػو قػد أتانػا : يو كقالػتلحـ فجعمت ذلؾ جفنو ك طتو كقالت ال ترف أبي، ككانت جائعة فأرسمت إل

ا، بشػيء فخبأنػاه لػؾ فأتتػو بالجفنػو فكشػفيا فػنذا ىػي مممػكءة خبػزان كلحمػان فممػا نظػرت إلييػا بيتػت 

ىػك مػف عنػد ا، عػف ا، يػرزؽ :" يػا بنيػة أنػا لػؾ ىػذا قالػت: كعرفت أنيا بركة مف ا، تعالى فقػاؿ

، كأكػػؿ 3بسػػيدة نسػػاء بنػػي إسػػرائيؿ الحمػػد ، الػػذم جعمػػؾ شػػبيية: ، فقػػاؿ2"مػػف يشػػاء بغيػػر حسػػاب

                                                           
 .26ص. دار إحياء التراث العربي، ب ت: بيركت. صحيح البخاري. ركاه البخارم  محمد 1
 .37وية : سكرة وؿ عمراف 2
 . 419ص.  ، دت22،  ج 2راث العربي، طدار احياء الت. حمدم السمفي. ت. المعجم الكبير. أحمد اخرجو الطبراني  3
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رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ كعمػػي كفػػة اطمػػة كالحسػػف كالحسػػيف كأزكاج رسػػكؿ ا، ( ب 27)

كبقػت الجفنػة كمػا ىػي فأكسػعت منيػا : صمى ا، عميو كسمـ كأىػؿ بيتػو حتػى شػبعكا، قالػت فاطمػة

فضػؿ كلػـ يعممػكا بيػا أحػدان كال جميع جيراني كاألصح أف عمي  سميا ليالن كدفنيا كمعو العبػاس كال

دار عقيؿ  فيبايعكا أبا بكر إال بعد مكتيا، ككاف عمرىا ثماف كعشركف سنة كثمانية أشير كدفنت 

 .بالبقيع كعفى أثر قبرىا، كليا مف الكلد الحسف كالحسيف كأـ كمثـك كزينب

أذف عمييػا فقػاؿ جاء أبك بكر إلى بيت عمي لما مرضت فاطمة فاسػت: عف عبد ا، بف نمير قاؿ  

: قػاؿ. كذالػؾ أحػب إليػؾ: ىذا أبػك بكػر عمػى البػاب يسػتأذف فػنف شػئت أف تػأذني لػو، فقالػت: عمي

كىذا بدؿ عمى انو ىجػرت أبػا بكػر مػدة حياتيػا، . نعـ، فأذنت لو فدخؿ كاعتذر إلييا كرضيت عنو

مييػا أحػد األصح أنيا قبضت كلـ ترض عنيـ، كأكصت إلى عمي أف يدفنيا سران، كأف ال يصػمى ع

 .منيـ  ير نفر مف بني ىاشـ

 السنة الثانية عشرة من اليجرة

كػاف أبػػك بكػػر رضػي ا، عنػػو قػػد سػير إلػػى خالػػد بػػف الكليػد يػػأمره بالمسػػير مػف اليمامػػة إلػػى العػػراؽ 

فسمؾ عمى طريؽ الككفة كانتيى إلػى السػكاد كبيػا صػمكا مصػالحو عمػى الجزيػة ككتػب لػو أمػاف ثػـ 

يػػاس الطػػائي ككػػاف كسػػرل قػػد كاله إمػػارة العػػرب بعػػد النعمػػاف بػػف المنػػذر سػػار فنػػزؿ الحيػػرة كبيػػا إ

فصػػالحو عمػػى تسػػعيف الػػؼ درىػػـ فػػي كػػؿ سػػنة كضػػميا إلػػى مػػا أخػػذ مػػف صػػمكبا كارسػػميا إلػػى أبػػي 

بكر، كبعث ىرمز إلى كسرل يخبره كيستمده فبادرىـ خالد بالقتاؿ فأقرنكا الفػرس بالسالسػؿ كالتقػى 

خالػد فنػزؿ إليػو، كتجػادال فاحتضػنو خالػد فحمػؿ أصػحاب ( أ 22)إلٌي الفريقاف كنادل ىرمز لينزؿ 

ىرمػػز عميػػو كضػػربو خالػػد فقتمػػو فكلػػكا الفػػرس منيػػزميف كقتػػؿ مػػنيـ ثالثػػكف ألفػػان كقسػػـ خالػػد الغنػػائـ 

كبعػػث األخمػػاس كالسالسػػؿ فكانػػت كقػػر ألػػؼ بعيػػر كقمنسػػكة ىرمػػز كىػػي مرصػػعة بػػالجكاىر قيمتيػػا 
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يمبسػيا يػـك : ات السالسؿ فأعاد أبك بكر القمنسكة إلى خالػد كقػاؿمائة ألؼ إلى أبي بكر فسميت ذ

الحرب، كنزؿ خالد الجسر األعظـ بالبصرة كنزؿ المػذار فػي جمػع عظػيـ كدعػا خالػد لمبػراز مبػرز 

إليو نسبتو معقؿ بف األبػرس فقتمػو ككلػكا الفػرس منيػزميف كقتػؿ مػنيـ ثالثػكف ألفػان كبعػث األخمػاس 

 . ي كالدة الحسف البصرمإلى أبي بكر ككاف في السب

 1قصة الولجة 

ككاف أردشػير قػد سػير الجيػكس فرتػب ليػـ خالػد كمػيف فػالتقكا كخػرج الكمػيف  2كىي مما يمي كسكر

 .فانيـز الفرس كقتؿ منيـ سبعكف ألفا ن 

كىػػي حصػػف إلػػى جانػػب الفػػرات ككػػاف قػػد اجتمػػع إليػػو خمػػؽ كثيػػر مػػف الفػػرس : قصػػة ألػػيس الكبػػرل

يػػأمره بالمسػػير إلػػى ألػػيس كقػػدـ عمػػى مقدمتػػو جابػػاف فعجػػؿ خالػػد جابػػاف  بىيػػف 3[إلػػى]ككتػػب كسػػرل 

كالتقػكا فانكسػػر الفػػرس كقتػػؿ مػػنيـ مائػػة كخمسػػيف ألفػان ثػػـ سػػار ففػػتح الحيػػرة، كاألنبػػار، كعػػيف التمػػر 

 .كدكمة الجندؿ، ك نـ المسممكف أمكاليـ

ــد عــن العــراق ـ فاسػػتخمؼ كتػػب أبػػك بكػػر بصػػرؼ خالػػد عػػف العػػراؽ إلػػى الشػػا :ذكــر انفصــال خال

المثنى بف حارثة، كأخذ خالد عمػى السػماكة حتػى انتيػى إلػى قراقػر فمػف يعػرؼ الطريػؽ فسػأؿ رافػع 

ىػذه مفػاكز مكحشػة فمػف اسػتطاع مػنكـ أف يصػر  ػذف راحمتػو عمػى : بف عمرك ككاف ىاديان، فقاؿ

ثػـ  فظمأىف حتى أجيدىف عطشان ( ب22)ماء فميفعؿ ثـ اثنتي ك عشركف  جركرو سمانان فأتاه بيا 

سقاىف مف الماء حتى ركيف ثـ سار فكمما نزلكا فنزؿ منزالن نحر أربعان فشػرب النػاس كسػقى الخيػؿ 

                                                           
عبد . البكرم. كالكلجة مكضع بأرض العراؽ. مف كًلج بفتح أكلو كثانيو بعده جيـ، كييقاؿ الكلجة بالياء، كىك مكضع معركؼ: الكلجة 1
 .1383ص .1996مكتبة الخانجي، : ، القاىرة4، ج3ط. مصطفى السقا. ت. معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع. ا،

كييقاؿ أف حد ككرة كسكر مف الجانب الشرقي في وخر سقي ...... ككاؼ أخرل كراء، معناه عامؿ الزرع. بالفتح ثـ السككف: كسكر 2
 .461، ص4ج. معجم البمدان. ياقكت الحمكم. النيركاف إال أف تصب دجمة في البحر

 .ما بيف المعقكفيف إضافة يقتضييا سياؽ الجممة 3
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نػا إليػو : فقػاؿ. ال: انظركا ىؿ تػركف شػجر العكسػج قػالكا: فمما كاف في اليـك الخامس قاؿ إنػا ، كاي

كا، ماسػػمكت : راجعػكف ىمػؾ النػػاس ثػـ الح شػػجر العكسػج فػػأتكه ككجػدكا عينػػان عذبػةن كشػػربكا، فقػاؿ

ىذه الطريؽ إال مرة كاحدة مع أبي، كسار حتى نزلكا مرج عذرا ثـ سار فنزؿ قناة بصرل كبيا ابػك 

عبيػػػػدة ك يزيػػػػد بػػػػف أبػػػػي سػػػػفياف فصػػػػالحيـ أىػػػػؿ بصػػػػرل عمػػػػى الجزيػػػػة كىػػػػي أكؿ جزيػػػػة كقعػػػػت 

 .بالشاـ،كصار خالد أميران عمييـ

لػػكحي لرسػػكؿ ا، فتتبػػع القػػروف فاجمعػػو أنػػت كنػػت تكتػػب ا: كفييػػا جمػػع أبػػك بكػػر القػػروف قػػاؿ لزيػػد 

 .فجمعو مف الرقاع كاألكتاؼ كصدكر الرجاؿ

 السنة الثالثة عشرة

فييا جير أبك بكر الجيكش عمى الشػاـ فػأكؿ مػا عقػده لخالػد بػف سػعيد بػف العػاص ثػـ لػكاء عمػرك 

ف حسنة ثـ بف العاص ثـ لكاء يزيد بف أبي سفياف ثـ لكاء ابي عبيدة بف الجراح ثـ لكاء شرحبيؿ ب

لكاء الكليػد ابػف عتبػة، كقػدـ عمػى الجميػع خالػد بػف سػعيد بػف العػاص ثػـ عزلػو ككلػى يزيػد بػف أبػي 

سفياف ككانكا سبعة والؼ، فمػا بمػغ الػركـ كتبػكا إلػى ىرقػؿ كىػك بحمػص ككانػت دار الممػؾ بالشػاـ 

ألفػػان نبعػث العسػػاكر صػػحبة أخيػػو تػػذراؽ فػػي سػػبعيف ألفػان كبعػػث المػػرابض عمػػى شػػرحبيؿ فػػي سػػتيف 

كبعػػث عمػػى عبيػػدة فػػي سػػتيف ألفػػان فػػاجتمع المسػػممكف كنزلػػكا اليرمػػكؾ، كنػػزؿ الػػركـ بػػنزائيـ كالػػكادم 

صدؽ ما بينيـ، كأمد أبك بكر رضي ا، عنو لخالػد سػبعة والؼ كجػاءىـ عكرمػة فػي عشػرة والؼ 

فصػػار المسػػممكف فػػي سػػتة كأربعػػيف ألػػؼ فيػػـز خالػػد مػػا ىػػاف كالجػػأ الػػرـك عمػػى الخنػػادؽ فخرجػػت 

الركـ عمى تعبئة لـ ير الراءكف مثميا منيـ ثمانكف ألفػان مقػرنيف فػي السالسػؿ كالرجالػة حػكليـ مثػؿ 

ىػذا يػكـ ال ينبغػي فيػو ( أ 23: )الخندؽ فياؿ المسممكف ذلؾ، فقاـ خالد بف الكليد في النػاس كقػاؿ

كسػان، كجعػؿ ابػا الجبف  اخمصكا ، تعالى جيادان كأنا اليكـ أميركـ فكػردس الخيػؿ سػتة كأربعػيف كرد
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عبيدة في القمب كعمرك بف العاص في الميمنة كيزيػد بػف أبػي سػفياف فػي الميسػرة، ككػاف القاضػي 

عمػى المسػػمميف أبػػك الػػدرداء، كالػكاعظ كالمحػػرض أبػػك سػػفياف بػػف حػرب كالقػػارئ المقػػداد بػػف األسػػكد 

إليو يسألكنو فػاخبرىـ فتطارد الفرساف كعمؿ القتاؿ مبينا ىـ عمى ذلؾ إذا قدـ البريد فتطارد الناس 

أف المدد كاصؿ ككاف معو كتاب عمػر بػف الخطػاب عمػى أبػي عبيػدة يخبػره بكفػاة أبػك بكػر كتكليػة 

أبػي عبيػدة عمػى النػاس فأخػػذ خالػد الكتػاب ككػتـ الحػاؿ فحممػػت الػركـ عمػى المسػمميف حممػة منكػػرة 

النيػػػار إلػػػى أف فػػػأزالكا المسػػػمميف عػػػف مػػػكاقعيـ كسػػػاؽ خالػػػد كمػػػا زاؿ يضػػػربيـ بالسػػػيؼ مػػػف طمػػػكع 

حجبػػت الشػػمس كصػػمى النػػاس الظيػػر كالعصػػر باإليمػػاء، كمػػاؿ خالػػد عمػػييـ ففػػرؽ جمػػكع الخيػػؿ 

كالرجالػػة كاقػػتحـ خنػػادقيـ فكقػػع فييػػا الػػرـك فػػي السالسػػؿ فكػػاف جممػػة اليػػالكيف مائػػة كعشػػركف ألفػػا 

يػتيـ رأ: ككصمت اليزيمة إلى ىرقؿ كىك نازؿ قرب حمص ككاف قد بعث جاسكسػان فعػاد إليػو كقػاؿ

 . رىبانان في الميؿ مرسانان في النيار

كفييا جيز شيريار كسرل جيشان في عشػرة والؼ مػع ىرمػز كمعػو فيػؿ عظػيـ كقصػدكا المسػمميف  

كالمثنى إذ ذاؾ أميرىـ ككاف الفيؿ يخرؽ الصفكؼ بحمالتو فقصده رجؿ مف العرب فعرقبو فانيـز 

: كلما اشتد المرض بأبي بكر قػاؿ لعثمػاف الفرس كالمسمكف في أثارىـ كانيـز ىرمز كمات شيريار

اكتب فكتب ىذا ما عيد أبك بكر في أخر عيده بالدنيا كأكؿ عيده باألخيرة إنني اسػتخمفت عمػيكـ 

ك يػػر فمكػؿ امػػرئ مػػا اكتسػب كالخيػػر أردت كال أعمػػـ الغيػػب ( ب 23)عمػر بػػف الخطػػاب فػنف بػػدؿ 

 . كسيعمـ الذيف ظممكا أم منقمب ينقمبكف

عمر ككاف ابيضان طكيالن فعمكه حمرة أصمع أعسر في عرضيو خفة كتكفي أبػي بكػر فبايع الناس  

ليمػػة الثالثػػاء لثمػػاف بقػػيف مػػف جمػػادل اآلخػػرة سػػنة ثػػالث عشػػرة مػػف اليجػػرة،  ككػػاف يقػػاؿ لػػو خميفػػة 

ىػػذا يطػػػكؿ كنحػػف المؤمنػػػكف كعمػػر أميرنػػا فػػػدعى أميػػر المػػػؤمنيف، : رسػػكؿ ا، ثػػـ قػػػاؿ المسػػممكف
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عػػاص كاألمػػراء بأجنػػاديف كىػػي بمػػدة بػػيف الرممػػة كبيػػت جبػػريف، كجػػاءىـ نائػػب كاجتمػػع عمػػرك بػػف ال

الممؾ كجيكش الركـ فاقتتمكا فقتػؿ نائػب الممػؾ كجماعػة مػف المسػمميف كسػار المسػممكف عمػى فحػؿ 

كىػػػػي بػػػػالعكر كارتحمػػػػت صػػػػكؿ المسػػػػمميف بحمػػػػراء بيسػػػػاف كانحػػػػازت الػػػػرـك عمػػػػى فحػػػػؿ فقصػػػػدكىـ 

 . ممكف أمكاليـالمسممكف فانيـز الرـك ك نـ المس

 فتوح دمشق

كسػػار أبػػك عبيػػدة كالمسػػممكف عمػػى دمشػػؽ فخػػرج الػػرـك إلػػى مػػرج الصػػفر فيربػػكىـ كدخمػػكا دمشػػؽ 

كحضػػكىا كقتػػؿ مػػف المسػػمميف جماعػػة بمػػرج الصػػفر كنػػزؿ المسػػممكف عمػػى دمشػػؽ كبثػػكا الخيػػؿ مػػا 

أبػي سػفياف  بيف حمص كدمشؽ كنصبكا عمييا المجانيؽ، كنزؿ خالد عمى باب الجابيػة، كيزيػد بػف

عمػػى بػػاب الصػػفير، كأبػػك عبيػػدة عمػػى بػػاب شػػرقي كجػػدكا فػػي القتػػاؿ سػػتيف ليمػػة فكلػػد لمبطريػػؽ كلػػد 

فاشػػتغمكا بميػػكىـ كشػػربيـ الخمػػر كعقمػػكا عػػف مػػكاقعيـ فعمػػـ خالػػد بػػذلؾ، ككػػاف قػػد عمػػؿ حبػػاؿ مثػػؿ 

ا األبػكاب إذا سػمعتـ التكبيػر فاقصػدك : الساللـ فأرسؿ عمػى يزيػد بػف أبػي سػفياف كأبػي عبيػدة، كقػاؿ

كتسػػمؽ خالػػػد كمػػػف معػػو عمػػػى بػػػاب الجابيػػػة كفػػتح البػػػاب كىجػػػـ المسػػػممكف ككبػػركا ككػػػاف قػػػد اتفػػػؽ 

مػف بػاب شػرقي كبػاب الصػػفير ( أ 16)الصػمح لمػرـك مػع أبػي عبيػػدة كيزيػد بػف أبػي سػفياف فػػدخمكا 

صػػمحان كالتقػػكا فػػي كسػػط المدينػػة كجػػرل الصػػمح عمػػى مقاسػػمة الػػدينار كالػػدرىـ كالعقػػار كعمػػى رأس 

 . دينا، كفتح أبك عبيدة كتاب عمر باإلمرة كأكقؼ خالد عميو كتسمـ اإلمرة

 ذكر فتوح بيسان وطبرية

كبعث أبك عبيدة أبا األعكر السممي إلى طبرية كعمرك بف العاص كشرحبيؿ عمى بيساف كفتحكىا 

أف تحضػػر خالػػد كتسػػألو فػػنف كػػذب نفسػػو فيػػك : ككتػػب عمػػر إلػػى أبػػي عبيػػدة.  عمػػى صػػمح دمشػػؽ

ف لـ يكذب نفسو فأنت أمير عمى ما ىك عميػو، ثػـ أنػزع عمامتػو عػف رأسػو أمير  عمى مف معو، كاي
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ما ترل في كذا ككذا : كقاسمو مالو نصفيف، كبمغ خالد فقاؿ فعميا األعيسر كدخؿ عمى أختو فقاؿ

ال اكػػػذب : فقالػػػت كا، مػػػا يريػػػد عمػػػر إال أف تكػػػذب نفسػػػؾ فيعزلػػػؾ فقبػػػؿ راسػػػيا فقػػػاؿ ألبػػػي عبيػػػدة

ىػػذه كا، العػػداكة كلػػـ يعجػػب : فػػتكمـ النػػاس فػػي عمػػر كقػػالكا 1قاسػػمو مالػػو حتػػى أخػػذ نعػػالن نفسػػي، ف

عػػدنا إلػػى حػػديث العػػراؽ نػػدب عمػػر النػػاس إلػػى العػػراؽ كصػػحبة البيعػػة . الصػػحابو مػػا فعػػؿ بخالػػد

كأمػػر  أبػػا عبيػػػدة بػػف مسػػعكد فممػػػا كصػػؿ إلػػى جماعػػػة المسػػمميف بػػالعراؽ بمػػػغ رسػػتمان فكتػػب عمػػػى 

عمػػػى الخيػػػؿ كالتقػػػكا عمػػػى  2[المثنػػػى]كنػػػزؿ جابػػػاف عمػػػى النمػػػارؽ فجعػػػؿ أبػػػك عبيػػػد دىػػػاقيف العػػػراؽ 

كقعػػة كسػػكر كسػػار أبػػك عبيػػد إلػػى  3النمػػارؽ كاقتتمػػكا فانيزمػػت الفػػرس كالتجػػؤا إلػػى نرسػػي بكسػػكر

 . كسكر فالتقكا كاقتتمكا فنصر ا، المسمميف كانيزمت الفرس ك نـ المسممكف أمكاليـ

إلػى المػدائف جيػز رسػتـ بيمػػف فأعطػاه رايػة كسػرل العظمػى فنػػزؿ  كلمػا عػاد نرسػػي :وقعـة الجسـر

الخيػػكؿ كممػػا رأت الفيمػػة كعمييػػا ( ب 16)عمػػى شػػرقي دجمػػة كاقبػػؿ أبػػك عبيػػد كاقتتمػػكا يكمػػان ككانػػت 

لـ تقدـ عمييا، كتقدـ الفيمة فيؿ أبيض، فتقدـ  أبك عبيد كترجؿ فتعمؽ ببطانػة فقطعػو،  4التجافيؼ 

كقتػؿ مػف الفػرس سػتة والؼ كأشػرقكا عمػى  5[رحمػة] ترككا فيالن إال كحطكا  كفعؿ القكـ قبؿ ذلؾ فما

اليزيمػػة، فػػأىكل أبػػك عبيػػد  إلػػى مشػػفر الفيػػؿ األبػػيض فضػػربو بالسػػيؼ فقطػػع فحفػػره فصػػاح الفيػػؿ 

كضبط أبك عبيد ككقع عميو فمات فضعفت نفكس المسمميف كاخذ المكاء سبعة مف المسمميف فقتمكا 

الفػرس ثػاركا أن  الفػرس فغػنيـ بمغيػـ كأمػا 6والؼ ك رؽ منيـ خمؽ كثيػر كقتؿ مف المسمميف أربعة

بالمدائف برستـ كتقصكا ما كاف بينيـ مف العيد فرجعكا ثـ جمع المثنى المسمميف كالتقاىـ بالتكيػب 

                                                           
 .427ص  3ج.تاريخ، أنظر الطبرم 1
 .449ص ,  3ما بيف المعقكفيف مطمكس في األصؿ كالمنبت عند الطبرم ج  2
 .450ص،  3ج . تاريخ. أنظر الطبرم 3
 .30،ص  9ج. لسان العرب. الذم يكضع عمى الخيؿ مف حديد أك  يره في الحرب، كجمعو التجافيؼ ، ابف منظكر: التجافيؼ 4
 .439ص 2ج. الكامل.  ألصؿ كالمنبت عند ابف األثيرما بيف المعقكفيف  مطمكس في ا 5
 .440ص  2ج.الكامل. أنظر إبف األثير 6
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فكسػر الفػػرس كقتػؿ مػػنيـ مائػة ألػػؼ كقتػؿ ميػػراف كسػاؽ إلػػى سػكؽ الخنػػافس كقػد اجتمػػع إليػو خمػػؽ 

بػف العػاص  2]سػعيد  [كفييػا تػكفي خالػد بػف 1فرس كالعػرب فسػبى ك ػنـ كعػادكثير مف الدىاقيف كال

ابف أمية بف عبد شمس استعممو رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ عمى صدقات زبيد نصػارات إليػو 

الصمصامة التي لعمرك بف معدم كرب، كتزكج خالد أـ حكيـ بنت الحارث بف ىشاـ المخزكمي، 

لك أخرت ذلؾ حتى تنقضي ىذه الجمػكع : أراد خالد العرس بيا فقالتككاف الركـ قبالة المسمميف ف

دكنؾ، فأعرس بيا عنػد القنطػرة، كالتقػكا الػرـك كقاتمػت أـ : نفسي تحدثني أني اصمي، فقالت: فقاؿ

 : حكيـ بعمكد الفسطاط حتى قتمت سبعة مف الرـك كحمؿ خالد كىك يقكؿ

 مػػػػػػػػف فػػػػػػػػارس يػػػػػػػػـك الييػػػػػػػػاج يعيرنػػػػػػػػػي      
 

 زلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفررمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذا ن  
 

ابػػف ىشػػػاـ عنػػد نيػػػر ( أ 19)فحمػػؿ عميػػو رجػػػؿ مػػف الػػػرـك فقتمػػو، كقنطػػػرة أـ حكػػيـ بنػػت الحػػػارث 

الحبارة بالقرب مف الكشكة كقصر أـ حكيـ بمرج الصفر كىي بنت يكسؼ بف يحيى بػف الحكػـ بػف 

 . العاص بف أمية بف عبد شمس

 . المياجريف كأحد العشرة المبشريفأبك بكر الصديؽ رضي ا، عنو مف الطبقة األكلى مف  

كالمجاىد بنفسو كمالو في سبيؿ ا، شيد بدران كأحػدان كالمشػاىد كميػا مػع رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو 

كسػػمـ كثبػػت معػػو يػػـك أحػػد لمػػا انيػػـز النػػاس كبايعػػو عمػػى المػػكت كدفػػع  ميػػو رسػػكؿ ا، صػػمى ا، 

جاؿ كأكؿ مف جمع القروف ككاف زاىػدان عابػدان كىك أكؿ مف أسمـ مف الر . عميو كسمـ، رايتو العظمى

كرعػػان باكيػػان جائعػػان خاشػػعان متكاضػػعان يحمػػب أ نػػاـ الحػػي، كػػره شػػرب المسػػكر فػػي الجاىميػػة، ككػػاف 

بعث رسكؿ ا، كمعو أربعػكف ألػؼ درىػـ فمػـ يػزؿ . رئيسان في الجاىمية كنفش خاتمو نعـ القادر ا،

                                                           
 .445ص 2ج الكاملأنظر بف األثير  1
كىك خالد بف سعيد بف العاص .70، ص 4ج. الطبقات. ما بيف المعقكفيف في األصؿ  سعد  كالصكاب سعيد   مثبت في ابف سعد 2

 بف قصي  بف أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ
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ة كمعػو خمسػة والؼ درىػـ فمػا تػكفي لػـ يتػرؾ دينػاران كال يقكم بيا المسمميف كينفؽ حتى قدـ المدينػ

لػك كنػت متخػذان : ، كقكلػو1فانفعني ماؿ كماؿ أبػي بكػر: درىمان قاؿ رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ

ككػػاف سػػبب كفاتػػو مػػف حيػػث تػػكفي رسػػكؿ ا، مػػا زاؿ  2خمػػيالن  يػػر ربػػي ألتخػػذت أبػػا بكػػر خمػػيالن 

مػػرأة مػػف الييػكد أرزة كوخػػر مػا سػػمع مػف أبػػي بكػػر رب جسػمو ينحػػؿ كػذا حتػػى مػات، كقيػػؿ سػمتو إ

 .3تكفني مسممان كألحقني بالصالحيف كعاش ثالث كستيف سنة

 السنة الرابعة عشرة

كذلػػؾ أف عمػػر خػػرج مػػف المدينػػة عمػػى أف يسػػير بنفسػػو عمػػى العػػراؽ  4فييػػا كانػػت كقعػػة القادسػػية

احب الرممػػػػة كمػػػػف فػػػػي ، فيػػػػرب األرطبػػػػكف كالتػػػػذارؽ صػػػػ(ب 19)كاسػػػػتخمؼ عميػػػػان عمػػػػى الحجػػػػاز 

الحصكف الساحمية إلى مصر ككانت الرـك قػد اتخػذتيا مػف اليكنػاف فجيػز عمػر خمفيػـ عمػرك بػف 

العاص فمما كصػؿ عمػر إلػى القػدس خػرج إليػو الرىبػاف فػأتى محػراب داكد كصػمى فيػو كسػأؿ عػف 

المحراب فييػا الصخرة فمـ ير ليا أثر ككانت الييكد قد ألقت عمييا الكناسة فنظفيا كأراد أف يجعؿ 

كفييا .  ثـ كضعو أخر الحيف عند ميد عيسى عميو السالـ كعاد عمر إلى الجابية ثـ إلى المدينة

؛ كدكف الدكاكيف فبدأ ببني ىاشـ ثـ بني تػيـ ثػـ 5فرض عمر األعطية لممسمميف عمى قدر السكابؽ

عكا عمػر حيػث ابػدأ بقرابػة رسػكؿ ا، األقػرب فػاألقرب حتػى تضػ: بني عدم فنظػر فيػو عمػر كقػاؿ

ال أجعػؿ مػػف قاتػؿ رسػػكؿ ا، صػػمى ا، : فقػػاؿ. إف أبػػا بكػر سػػكل بػػيف النػاس: كضػعو ا، ثػػـ قػالكا

عميػػو كسػػمـ كمػػف قاتػػؿ معػػو ىػػذا بعػػد القػػرب فػػاألقرب بمػػف شػػيد بػػدران مػػف الميػػاجريف ثػػـ األنصػػار 

ض ففػػرض لكػػؿ كاحػػد خمسػػة والؼ درىػػـ فػػي كػػؿ سػػنة حمػػيفيـ كمػػكالىـ معيػػـ فػػي السػػكاء ؛ كفػػر 
                                                           

 .كىك حديث ضعيؼ. 832، ص3661رقـ . سنن الترمذي. أخرجو الترمذم 1
 .كىك حديث ضعيؼ األسناد. 831ص, 3659رقـ . سنن الترمذي. أخرجو الترمذم 2
 .152ص  3، جالطبقات أنظر ابف سعد  3
 . 194، ص1ج. تاريخ. انظر ابف الكردم 4
 .613ص 3ج الطبريأنظر  5
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، كأزكاج رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ كػػؿ كاحػػدة اثنػػي عشػػر 1لمعبػػاس خمسػػة عشػػر ألػػؼ درىػػـ

ألػػؼ درىػػـ، كلمػػف ىػػاجر قبػػؿ الفػػتح ثالثػػة والؼ درىػػـ كلمسػػممة الفػػتح ألفػػي درىػػـ كفػػرض لعممػػاف 

أحػػداث أبنػػاء الميػػاجريف كاألنصػػار كمسػػػممة الفػػتح كألسػػامة بػػف زيػػػد أربعػػة والؼ درىػػـ ثػػـ فػػػرض 

قػػدر منػػازليـ كفػػرض لمنسػػاء الميػػاجرات كصػػفية بػػف عبػػد المطمػػب سػػتة والؼ كألسػػماء لمنػػاس فػػي 

( أ 12)مائػػة درىػػـ فػػنذا ترعػػرع مػػائتي درىػػـ فػػنذا بمػػغ زاده  2[لممنفكسػػيف]بنػػت عمػػيس ألػػؼ كفػػرض 

كا، الذم ال إلو إال ىػك لػيس أحػد مػف النػاس إال كلػو مػف ىػذا المػاؿ حػؽ : مائة درىـ، ككاف يقكؿ

قػيف لمراعػػي بجبػؿ صػػنعاء حقػو منػػو قبػؿ أف ييجػػر كجيػو، يعنػػى فػي طمبػػو، كأدخػػؿ كلػئف بقيػػت ألب

الحسف كالحسيف في أىؿ بمد كأدخؿ أبػا ذر كسػمماف الفارسػي معيمػا كفػرض ألىػؿ الحديبيػة أربعػة 

والؼ درىـ ثـ لمف شيد اليرمكؾ كالقادسية ألفيف كزاد فييـ لمف أبمى بالءن حشنان خمسمائة درىـ ثـ 

أىػػػؿ بػػػدر خمسػػػمائة كالحديبيبػػػة أربعمائػػػة  ثػػػـ إلػػػى كفػػػاة رسػػػكؿ الػػػو ثالثمائػػػة كلنسػػػاء زاد النسػػػاء ك 

إني أعتذر إليكـ مف خالد بف الكليد إني أمرتو أف يحبس : اليرمكؾ كالقادسية مائتيف، ثـ قاؿ عمر

ىػػذا المػػاؿ عمػػى ضػػعفاء الميػػاجريف فأعطػػاه ذا البػػأس كالشػػرؼ فنزعتػػو كأمػػرت أبػػا عبيػػدة، فقػػاؿ لػػو 

ك بػف حفػػص  كا، لقػد نزعػػت عػامالن اسػػتعممو رسػكؿ ا، كأ مػػدت سػيفان سػػمو ا، كقطعػػت أبػك عمػػر 

إنؾ لقريب القرابة حديث السػف تغضػب لغضػب إبػف : الرحـ ككا، إنو لسيد الشجعاف فقاؿ لو عمر

 .عمؾ

فييػػا تػػكفي سػػعد بػػف عبػػادة بػػف عمػػيـ األنصػػارم مػػف الطبقػػة األكلػػى مػػف األنصػػار شػػيد العقبػػة مػػع 

ف كىك أحد النقباء اإلثني عشر ككاف سيدان جكادان ككػاف يسػمى فػي الجاىميػة الكامػؿ ككانػت السبعي

قصػػعة سػػعد تػػدكر مػػع رسػػكؿ ا، كػػؿ ليمػػة فػػي بيػػت أزكاجػػو ككػػاف إذا خطػػب رسػػكؿ ا، صػػمى ا، 
                                                           

، عشركف ألفان كقيؿ إثني عشر ألفان ككاف فرض العباس خمسة ك "حكؿ ما فرض عمر لمعباس فقاؿ الطبرم كىناؾ أكثر مف ركاية  1
 .267ص. ىػ1403، 1ج. ط. د. رضكاف محمد. ، ت فتوح البمدان. البالذرم، احمد/   614ص 3الطبرم ج

 [ نفكسلمم] 268،  ص1،جفتوح البمدان. ما بيف المعقكفيف مطمكس كاألصؿ مثبت في البالذرم  2
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عميو كسمـ إمػرأة شػرط لػو جفنػة سػعد كجػاء سػعد بجفنػة مممػكءة مخػان فقػاؿ لػو رسػكؿ ا، صػمى ا، 

ذبحػػت أربعػػيف ذات كبػػد فأحببػػت أف أشػػبعؾ مػػف المػػخ فأكػػؿ كدعػػا لػػو : مػػا ىػػذا فقػػاؿ: مـعميػػو كسػػ

فما عمـ بمكتو بالمدينة حتى سػمع  ممػاف فػي بئػر ( ب 12)بخير كخرج إلى الشاـ فتكفي بحكراف 

قتمنػا سػيد الخػزرج سػعد بػف عبػادة كرمينػا بسػيميف فمػـ  2]قػد [: في حر شديد كقائؿ يقكؿ 1يتبردكف

 .3ذعر الغمماف فخط ذلؾ اليـك فكجدكه اليـك الذم مات فيو سعدنخط فؤاده ف

 السنة السادسة عشرة

كقػد خنػدقكا  5كاستكؿ المسممكف عمييا كسار سعد عمػى بابػؿ كنػزؿ بيػر سػير 4فييا فتحت المدائف 

الفػػرس كنصػػبكا المجػػانيؽ، كالمػػدائف عمػػى جػػانبي دجمػػة شػػرقان ك ربػػان فنصػػب سػػعد عشػػريف منجنيقػػان 

د قتاؿ حتى أكمكا لحـ الكالب كالقطط، كفتح المسممكف األبكاب كطمعكا األسػكار كأقػامكا كقاتميـ أش

أيامان ال يقدركف عمى العبكر عمى المدينة الشرقية فجاء قكـ مف النػبط فػدلكىـ عمػى مخػائض فقػاؿ 

أنا فتقدـ كمضى أكؿ الناس فأحجمت الخيكؿ فصاح سػعد : مف يقدـ فقاؿ عاصـ بف عمرك: سعد

ف كنت خيؿ سعد فال تعبرم كجعؿ الناس يجدبكف بعضيـ إلى بعض  إف كنتً  خيؿ ا، فاعبرم كاي

إنمػػا يقاتػػؿ اإلنػػس ال : حتػػى خرجػػكا كلػػـ يفقػػد شػػيء إال قػػدح مػػف خشػػب فممػػا رأت الفػػرس ذلػػؾ قػػالكا

الشػػياطيف فيربػػكا إلػػى القصػػر األبػػيض كتركػػكا أمػػكاليـ كطمبػػكا األمػػاف فػػأمنكىـ كىػػرب يزدجػػر إلػػى 

كاتخػذ فصػمى كلػـ  6ى المسػممكف عمػى أمػكاليـ كذخػائرىـ كنػزؿ سػعد القصػر األبػيضحمكاف كاسػتكل

                                                           
  463ص 3ج الطبقاتابف سعد [ يقتحمكف]يتبردكف كعند ابف سعد  1
 .ما بيف المعقكفيف إضافة يقتضييا سياؽ الجممة 2
  463– 461، ص3ج. الطبقات. عف سعد بف عبادة ، انظر ابف سعد 3
: بيركت, 1، ط1مج. يد حسيفس. ت. تجارب األمم وتعاقب اليمم. انظر ابف مسككيو، احمد. حكؿ فتح المدائف كدخكؿ المسمميف 4

 . 228ص. 2003دار الكتب العممية، 
. البغدادم : بالفتح ثـ بالضـ ، كفتح الراء ، ككسر السيف الميممة، كياء ساكنة ، كراء مف نكاحي سكاء بغداد قرب المدائف: بير سير 5

 .515ص. ، معجم البمدان
 . 354ص, 4مج. معجم البمدانالحمكم ، . ف في الرقةمف قصكر الحيرة ، ذكر في الفتكح أنو كا: القصر األبيض 6
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كلمػا دخػؿ عمػي عميػو السػالـ فػي مسػيرة إلػى ضػفيف أمػر  1يغير مػا كػاف فػي األبػكاب مػف التماثيػؿ

 . بالتماثيؿ فقطعت رؤكسيـ ثـ صمى فيو

ف أىػؿ  2جمػكالءكبمغ سعد أف ميػراف الػراكم ككػاف مػف عظمػاء الفػرس قػد عسػكر ب :وقعة جموالء كاي

( أ 11)المكصؿ قد عسكركا بتكريت، ككاف الفرس قد ىربكا مف المػدائف ككصػمكا جمػكالء كيزدجػرد 

مقػػػيـ بحمػػػكاف يمػػػدىـ بػػػاألمكاؿ كالرجػػػاؿ فسػػػار المسػػػممكف كخػػػرج إلػػػييـ ميػػػراف فػػػاقتتمكا قتػػػاالن شػػػديدان 

ؽ كقتؿ مف الفرس مائة ألؼ عظيمان كأرسؿ ا، عمييـ ريحان سكداء أظممت الدنيا فتيافتكا في الخند

كىربػػكا إلػػى حمػػكاف كأدرؾ القعقػػاع ميػػراف بخػػانقيف فقتمػػو فسػػار يزدجػػرد مػػف حمػػكاف إلػػى الجبػػؿ كلمػػا 

كسػار القعقػاع فػي . قسـ المسممكف الغنائـ ثـ كقع لكػؿ فػارس سػبعة ألػؼ درىػـ كتسػعة مػف الػدكاب

سػعد عبػد الػو عمػى تكريػت  أثرىـ ككصؿ يزدجرد الػرم فكسػر القعقػاع الفػرس الػذيف بحمػكاف كارسػؿ

 . ففتحتيا عنكة 4جمكع مف الرـك فبعث إلييـ سعد عمر بف مالؾ فاجتاز الييت 3ككاف بقرقيسياء

 السنة السابعة عشرة

فييا نزؿ سعد بالككفة ككانت بػيف الحيػرة كالفػرات كبنػى قصػر اإلمػارة فمػا مضػت مػدة حتػى صػار 

الشػػاـ مػػرة ثانيػػة ككتػػب عمػػر إلػػى سػػعد أف فييػػا مائػػة ألػػؼ دار، كخػػرج عمػػر رضػػي ا، عنػػو إلػػى 

يرسػػػؿ القعقػػػاع إلػػػى حمػػػص كسػػػيؿ بػػػف عػػػدم إلػػػى الجزيػػػرة  كعبػػػد ا، بػػػف  سػػػاف إلػػػى نصػػػيبيف 

كاسػػػتخمؼ عمػػػر عمػػػى المدينػػػة عمػػػي بػػػف أبػػػي طالػػػب كسػػػار فػػػي الميػػػاجريف كاألنصػػػار حتػػػى نػػػزؿ 

مػى نصػيبيف، الجابية، كسار سيؿ بف عػدم إلػى الجزيػرة فصػالحكه  مصػالح عبػد ا، بػف  سػاف ع

                                                           
 .15ص 4ج تاريخانظر الطبرم ،  1
 .24ص 4، ج تاريخ انظر الطبرم، 2
بالفتح ثـ السككف، كقاؼ أخرل ، كياء ساكنة، كسيف مكسكرة، كياء أخرل ، كألؼ ممدكدة، كيقاؿ بياء كاحدة،بمد عمى نير : قرقيسياء 3

 .328،ص 4، البغدادم، مجمدمعجم البمدانعمى ستة مراسخ كعندىا مصب الخابكر في الفرات،  الخابكر قرب حبة مالؾ بف طكؽ
 .335، ص5ج. صبح األعشى. القمقشندم. ىي إحدل مدف العراؽ، كىي مدينة كاقعة في اإلقميـ الثالث مف األقاليـ السبعة: الييت 4
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ككػػذلؾ أىػػؿ حػػراف، ككػػاف قػػد كاتػػب أىػػؿ الجزيػػرة الػػرـك فكصػػمكا فػػي خمػػؽ عظػػيـ فسػػار إلػػييـ، أبػػك 

عبيدة كخالد فيزمكىـ ك نمكا أمكاالن عظيمة ككاف عمر قد كصؿ لنجدة المسمميف فمما انيـز الركـ 

 .كرأل الطاعكف قد كقع بالشاـ فعاد بالمياجريف كاألنصار إلى المدينة

مكػة كالمدينػة ( ب 11)ى عمر الربذة لخيكؿ المسمميف كاتخذكا دار الضيافة كجعؿ بيف كفييا حم 

 . مف يحمؿ المنقطعيف

كفييػػا أجػػاز خالػػد بػػيف الكليػػد األشػػعث بػػف قػػيس بعشػػرة والؼ درىػػـ، فممػػا بمػػغ عمػػر كتػػب إلػػى أبػػي 

عث، فنف زعـ عبيدة أف تقيـ خالد كتعقمو بعمامتو كتنزع عنو قمنسكتو حتى يقر مف أيف أجاز األش

ف زعـ أنو مف ماؿ قد أصػابو فػي  زكتػو فقػد أقػر بالخيانػة فاعزلػو عمػى  أنو مف مالو فقد أسرؼ كاي

: كؿ حاؿ، فاحضر أبك عبيدة خالد كالناس كحضػر البريػد الػذم أحضػر الكتػاب عمػى المنبػر فقػاؿ

تكمـ فقػاـ يا خالد مف أيف أجزت األشعث أمف مالؾ أـ مػف  مػاؿ أصػبتو مػف بمػد العػدك كخالػد ال يػ

إف أميػػر المػػؤمنيف أمػػر أف تعقػػؿ بعمامتػػؾ كتنػػاكؿ عمامتػػو ككضػػع قمنسػػكتو ثػػـ عقمػػو : بػػالؿ كقػػاؿ

: ىػك مػف مػالي فأطمقػو فخػرج مػف الشػاـ، فقػدـ عمػى عمػر فقػاؿ لػو: مػاذا يقػكؿ قػاؿ: بعمامتو كقاؿ

لؼ فأدخميا ىك مف األنفاؿ كالسيماف  فقكـ أمكالو فكانت عشريف كمائة أ: مف أيف ىذا الثراء فقاؿ

كفييػػػا فتحػػػت .  ثػػػـ عكضػػػو عنيػػػا، كأقػػػاـ خالػػػد بحمػػػص إلػػػى أف مػػػات بيػػػا 1عمػػػر فػػػي بيػػػت المػػػاؿ

األىػػكاز كراـ ىرمػػز كالسػػكس كاسػػركا اليرمػػزاف كوتػػكا  بػػو عمػػر فاستسػػقى فػػأتى بػػو فػػي قػػدح  مػػيظ 

لك مت عطشان لـ أستطع الشرب مف ىذا فػأتى بمػا يرضػاه فاخػذه بيػده كىػي ترجػؼ فقػاؿ لػو : فقاؿ

ال بػػأس عميػػػؾ حتػػى تشػػػربو فضػػرب بػػػو : أخػػػاؼ أف أقتػػؿ قبػػػؿ أف أشػػرب فقػػػاؿ: مالػػػؾ قػػاؿ: عمػػر

 .2األرض فكسره كأسمـ ففرض لو كأنزلو المدينة

                                                           
. كابف األثير 68، ص4، جتاريخ.الطبرم[ فأدخميا بيت الماؿ فقـك عمر عركضو فخرجت إليو عشركف ألفان،] كفي ركاية الطبرم 1

 . 537، ص 2ج.الكامؿ
 .88، ص4ج. تاريخ.أنظر الطبرم  2
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 .1كفييا فتح المسممكف السكس بالصمح

ربيعة بف الحارث بف عبد المطمب بف ىاشـ ابف عـ الرسػكؿ صػمى ا، عميػو كسػمـ كػاف أسػف مػف 

 . السنة المذككرة العباس تكفي بالمدينة كفي

 السنة الثامنة عشرة

كتسػػمى عػػاـ الطػػاعكف؛ كطػػاعكف عمػػكاس أكؿ طػػاعكف كػػاف بالشػػاـ فػػي اإلسػػالـ مػػات بطاعكنيػػا 

طعػػف أبػػك عبيػػدة فمػػات، فاسػػتخمؼ عمػػى النػػاس معػػاذ بػػف جبػػؿ فطعػػف معػػاذ ( أ 16) 2ثالثػػيف ألفػػان 

 .3فمات،  فاستخمؼ عمى الناس عمرك بف العاص فرفع ا، الطاعكف

ييا افتتح  ار بجبؿ لبناف فنذا فيو رجؿ مسجى عمى سرير مف ذىب مكتكب عميو أنا سػابا بػف كف

خدمت العيص بف يعقكب بػف اسػحاؽ بػف ابػراىيـ كعشػت بعػده دىػران طػكيالن كرأيػت عجبػان  4يكماس

كثيران فمـ أر أعجب مف  افؿ عف المػكت ، كقػد رأيػت الػثمج نػازالن عمػى ىػذا الجبػؿ فػي تمػكز مػراران 

 .رأيتـ فال تعجبكا فنف

كاختمطت الكحكش باإلنس ككانت تسعة  5كفييا أجدبت األرض فكانت تسقي الريح ترابان كالرماء  

أيف أنت عف العبػاس : أشير؛ كصعد عمر المنبر كاجتمع الناس فصمى ركعتيف كاستسقى فقيؿ لو

ميػـ إنػا كنػا نتكسػؿ ال: فأخذ بيده كخرجا ماشييف كصعد عمر المنبر ككقؼ بيف العباس كابنو كقػاؿ

                                                           
 .92، ص4ج   .تاريح. أنظر الطبرم 1
 .559ص 4ج  الكامل.أنظر إبف األثير 2
عدة مف مات ] ا ذكر  ابف األثير بينم.101ص 4ج. تاريخ. الطبرم [ مات في طاعكف عمكاس خمسة كعشركف الفان ]كذكر الطبرم   3

 .  560ص 2ج. الكامل. ابف األثير[ في طاعكف عمكاس خمسة كعشريف ألفان 
 لـ اجد في كتب التراجـ ترجمة تتعمؽ بيذا األسـ كقد يككف خطأ في النسح لالسـ الحقيقي 4
 .126، ص3ج  لسان العرب. ابف منظكر. المراماة  بالنبؿ: الرماء 5
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إليؾ بنبيؾ فتسقينا كىا نحف نتكسؿ إليؾ بعػـ نبيػؾ فمػا كصػمكا إلػى بيػكتيـ إال كىػـ يخكضػكف فػي 

 .1الماء

كفييػا تػكفي الفضػػؿ بػف العبػاس بػػف عبػد المطمػب ككػػاف أسػف كلػد العبػػاس كبػو كػاف يكنػػى  ػزا مػػع 

و رسػؿ ا، صػمى ا، عميػو رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ عاـ الفتح كيـك حنيف ككتب معو كأردفػ

 .كسمـ مف جمع إلي مني ككاف صالحان زاىدان عابدان تكفي بعمكاس بالطاعكف

كفييػػا تػػكفي معػػاذ بػػف جبػػؿ مػػف الطبقػػة األكلػػى مػػف األنصػػار شػػيد العقبػػة كبػػدران كأحػػدان كالخنػػدؽ  

اذ راكػب كاردفو رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسػمـ خمفػو كمشػى فػي ركابػو لمػا شػيعو إلػى اليمػيف كمعػ

 .2ككاف يفتي بالمدينة في حياة رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ كأبي بكر كتكفي بطاعكف عمكاس

كفييا تكفي شػرحبيؿ بػف حسػنة كحسػنة أمػو مػف الطبقػة األكلػى مػف الميػاجريف أسػمـ قػديمان كىػاجر 

ة مػػع رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ عػػد( ب 16)إلػػى الحبشػػة ككػػاف مػػف كبػػار الصػػحابة ك ػػزا 

 ػزكات كىػػك أحػػد األمػػراء الػػذيف عقػػد ليػػـ أبػك بكػػر عمػػى الشػػاـ كافتػػتح األردف كمػػو كتػػكفي بعمػػكاس 

 . 3كىك ابف سبع كستيف سنة

كفييا تكفي يزيد بف أبي سفياف كىك ممف أسمـ يـك الفتح مع أبيو كأخيو معاكية ككاف أفضػؿ أكالد 

عميػػو كسػػمـ يػػذكره بخيػػر كأقػػاـ أميػػران  أبػػي سػػفياف كيقػػاؿ لػػو يزيػػد الخيػػر لػػـ يػػزؿ رسػػكؿ ا، صػػمى ا،

 .  4عمى الشاـ بدمشؽ حتى مات بعمكاس كاستخمؼ أخاه معاكية مكانو

 
                                                           

 . 557ص 2ج البداية. أنظر ابف كثير. 827ص. عةالشري. اآلجرم  1
 .442ص 3، جالطبقاتأنظر بف سعد،  2
. دار الفكر، دت: ط، بيركت.، د4ج. ىاشـ الندكم. ت. التاريخ الكبير. حكؿ سيرة حياة شرحبيؿ بف حسنة انظر البخارم، محمد 3

 .247ص
 . 560ص 2ج الكامل. أنظر ابف األثير 4
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 السنة التاسعة عشرة

فييػػا كسػػع عمػػر رضػػي ا، عنػػو مسػػجد رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ كأسػػقفو بالجريػػد كالعمػػد 

 .كالخشب

 .1كتصدؽ فطفئت كفييا ظيرت نار عظيمة في حرة ليمى ففتح عمر بيت الماؿ

جيز سعدان النعماف إلى نياكند فاقتتمكا ثالثة أياـ قتاالن شديدان ككػاف عمػى  2كفييا كانت  زاة نياكند

مقدمتػػو سػػارية أميػػران عمػػى كػػردكس قػػد اسػػتبطف الػػكادم ككمػػف لػػو جمػػع مػػف الفػػرس كحمػػؿ النعمػػاف 

يػػا سػػارية : زاة صػػاح عمػػرفقتػػؿ كاخػػذ المػػكاء حذيفػػة بػػف اليمػػاف فنصػػر ا، المسػػمميف، كفػػي ىػػذه الغػػ

الجبؿ قاليا عمى المنبر ثالثان فمما كاف بعد أياـ كصؿ كتاب سارية أف ا، فػتح عمينػا فػي يػكـ كػذا 

 . كسمعنا صكتا يقكؿ يا سارية الجبؿ الجبؿ

كفييػػا تػػكفي عمػػرك بػػف معػػدم بػػف كػػرب الزبيػػدم ككػػاف يعػػد بػػألؼ فػػارس، ككػػاف قػػد أسػػمـ عمػػى يػػد 

كسػػمـ ثػػـ ارتػػد بعػػد كفػػاة رسػػكؿ ا، صػػمى ثػػـ عػػاد إلػػى اإلسػػالـ، ككػػاف  رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو

عمػػرك سػػبب ىزيمػػة الفػػرس يػػـك القادسػػية، قطػػع خػػراطيـ الفيمػػة كعمػػره يكمئػػذ مائػػة كثالثػػيف سػػنة، 

 .استشيد بركزة بيف قـ كالرم

 السنة العشرون

ر بػالزبير عمػ( أ 19)فييا فتحت مصر كاإلسػكندرية، كسػار عمػرك بػف العػاص إلػى مصػر فأردفػو 

بػػف العػػكاـ ككػػاف المقػػكقس صػػاحب اإلسػػكندرية يػػؤدم خػػراج مصػػر لمركـ،فنػػزؿ عمػػرك كالمسػػممكف 

                                                           
 .563ص 2ج. لالكام. أنظر ابف األثير 1
، ككذلؾ ذكر الطبرم أنيا كانت ستة إحدل كعشركف إال أنو 83ابف خياط ص"كذكر ابف خياط أف كقعة نياكند كانت إحدل كعشريف  2

 . 114ص 4ج لطبريبذكر ركاية أف  زاة نياكند كانت سنة ثماف عشر ، ا
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قػـك كسػركا كسػرل كقيصػر ال طاقػة لػي بيػـ كصػالحيـ : عمى عيف شمس فانيزمكا كقػاؿ المقػكقس

. فػػػي كنائسػػػيـ كأمػػػكاليـ كنفكسػػػيـ عمػػػى أف يعطػػػكا الجزيػػػة كسػػػار عمػػػرك إلػػػى اإلسػػػكندرية فافتتحيػػػا

أبي الصباح إلػى الفرمػا فافتتحيػا كىػي مدينػة قبالػة قطيػو كنػزؿ عمػرك الفسػطاط، كأتػى إليػو كبعث 

أييا األمير إف نيمنا ىػذا سػنة ال يجػرم إال بيػا كىػك إذا دخمػت أثنػى عشػر ليمػة : أىؿ مصر كقالكا

كأبيػت مف ىذا الشير عمدنا إلى جارية كألبسناىا الحمي كالثياب ثـ نمقييا في النيؿ كأقػامكا بؤؤنػة، 

كالنيؿ ال يجرم قميال كال كثيرا، فكتب عمرك إلى عمر أمير المؤمنيف إلى نيؿ مصػر أمػا  1كسرم 

بعػػد فػػاف كنػػت تجػػرم مػػف قبمػػؾ فػػال تجػػرم كاف كنػػت تجػػرم بػػأمر ا، الكاحػػد القيػػار فنسػػأؿ ا، أف 

كفييػا . يجريؾ، كألقاىا فػي النيػؿ قبػؿ عيػد الصػمب بيػـك فأصػبحكا كقػد أجػراه ا، سػت عشػر ذراعػا

 .2عزؿ عمر سعد بف أبي كقاص مف الككفة ؛ كاستعمؿ عمييـ عمار بف ياسر

كفييػا تػكفي بػالؿ . 3كفييا اخرج عمر الييكد مف خيبر كأعطاىـ قيمة ماليـ مػف العشػر مػاال كابػال

ككاف عبدا حبشيا مف مكلدم السراة مف الطبقة األكلى مػف الميػاجريف، شػيد مػع رسػكؿ  4بف رباح

كمػات بػداريا كحمػؿ .  عميو كسمـ أحد كالمشاىد كميا، كىك أكؿ مف أذف سفرا كحضراا، صمى ا،

 .عمى الرقاب كدفف بمقبرة باب كيساف كىك ابف ستيف سنة

 .5رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ( ب19)كفييا تكفيت زينب بنت جحش زكجة  

  

                                                           
 . 539، ص1مج. محمد  رباؿ. عربية الميسرةالمكسكعة ال. أسماء شيكر النظاـ المصرم القديـ: مسرل –أبيت  –بؤكنة  1
 .144ص. 4ج. تاريخ,انظر الطبرم 2
 .112ص.5ج,انظر الطبرم 3
 .84ص. تاريخ, ابف خياط.كقد ذكر ابف خياط أف كفاة بالؿ بف رباح كانت سنة إحدل كعشريف لميجرة  4
يما ذكر الطبرم انيا تكفيت سنة عشريف ف. 84ص.ابف خياط.ذكر ابف خياط أف كفاة زينت بنت جحش كانت سنة إحدل كعشريف 5

 .113ص,4ج. تاريخ.الطبرم. لميجرة
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 السنة الحادية والعشرون

 .فييا كلي سمماف الفارسي المدائف

تكفي خالد بف الكليد المخزكمي،شيد مع رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ عػاـ الفػتح كحنػيف كفييا 

كالطػػائؼ كتبكؾ،كثبػػت يػػـك مؤتػػة كسػػماه رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ سػػيؼ ا، قتػػؿ بػػو أىػػؿ 

الردة كاعتزؿ بأرض حمص كتكفي بقرية مف قػرل حمػص ككػاف شػجاعا ال يطػاؽ كلػك حمػؿ عمػى 

 .عمى ميؿ مف حمصألؼ ليزميـ كدفف 

 السنة الثانية والعشرون

فييػػا دخػػؿ معاكيػػة الػػدرب كبمػػغ عمكريػػة، ككتػػب عمػػر إلػػى نعػػيـ بػػف مقػػرف أف يسػػير إلػػى ىمػػذاف 

؛ كقطػػع عبػػد الػػرحمف بػػف ربيعػػة النيػػر فأك ػػؿ فػػي بػػالد 1فنازليػػا كاسػػتكلى عمػػى رسػػاتيقيا فصػػالحكه

 .الترؾ كسبى كعاد سالما

 .2لممؾ بف مركاف كحج بالناس عمر رضي ا، عنو كفييا كلد يزيد بف معاكية كعبد ا

 السنة الثالثة والعشرون

، كفتح األحنػؼ بػف قػيس ىػراة كىػرب يزدجػر إلػى بمػخ 4كطبرستاف 3فييا فتح نعيـ بف مقرف قكمس

كفتحت كرماف عمى يد إسماعيؿ . كتبعو األحنؼ فيزمو فقطع النير كعاد األحنؼ إلى مرك فنزليا

 .بف عدم

                                                           
 22ص.3ج.الكامؿ. ابف األثير. 147ص. 4ج. تاريخ. انظر الطبرم 1
 .173، ص4ج. تاريخ. انظر الطبرم 2
 153 -152ص, 4ج.، تاريخانظر الطبرم. كذكر الطبرم أف أسيد بف مقرف ىك مف فتح قكمس 3
 .25ص 3ج.الكامل, ابف األثير.فتح طبرستاف كاف سنة اثنتيف كعشركف كذكر ابف األثير أف 4
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 .ستاف  عمى يد عاصـ بف عمرككفييا فتحت سج

كفييػػا عػػزؿ عمػػر عمػػار بػػف ياسػػر عػػف الككفػػة  ككالىػػا أبػػا مكسػػى األشػػعرم، فقيػػؿ لعمػػار فػػي ذلػػؾ  

 .2فما سرتني الكالية، كلقد ساءني العزؿ :1]فقاؿ[

كفييػػا تػػكفي أميػػر . كفييػػا تكفيػػت صػػفية بنػػت عبػػد المطمػػب عمػػة رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ 

لخطػاب رضػي ا، عنػو، ككنيتػػو أبػك حفػص، أسػمـ سػنة خمػس مػف النبػػكة كأف المػؤمنيف عمػر بػف ا

ا، أتػػـ بػػو األربعػػيف كىػػك مػػف الطبقػػة األكلػػى مػػف الميػػاجريف كالعشػػرة المبشػػريف، شػػيد بػػدرا كاحػػدا 

دعػػػػي أميػػػػر المػػػػؤمنيف، كفػػػػتح ( أ 10)كالخنػػػػدؽ كالمشػػػػاىد كميػػػػا مػػػػع رسػػػػكؿ ا،، كىػػػػك أكؿ خميفػػػػة 

ير مرارا كحػج بػأزكاج رسػكؿ ا،، ككػاف يمػبس الصػكؼ كيرقػع الثػكب الفتكحات كقطعت جيكشو الن

كيشتمؿ العباءة كيحمؿ القربة عمػى كتفػو كيركػب الحمػار، ككػاف قميػؿ الضػحؾ لػـ يمػازح أحػدا قػط 

أشػػد أمتػػي فػػي ديػػف ا، عمػػر؛ كخطػػب النػػاس كىػػك خميفػػة : قػػاؿ رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ

بطػئ عمػر يػـك الجمعػة عػف الخطبػة فممػا صػعد المنبػر اعتػذر كعميو أزار فيو أثنى عشر رقعػة، كأ

إنما حبسني قميصي ىذا لـ يكف لي سكاه يعني  سمو،كخطب يكمػا كعميػو  إزار : إلى الناس كقاؿ

يا عبد ا، يعني كلػده  ىػذا : أييا الناس أدار سمماف الفارسي ظيره إليو فقاؿ عمر: جديد فمما قاؿ

ا النػػاس  سػػمت ثػػكبي كدىمنػػي كقػػت الصػػالة فمػػـ يجػػؼ فأخػػذت أييػػ: لػػي فقػػاؿ عمػػر:اإلزار ؟ قػػاؿ

قػؿ اآلف حتػى نسػمع، ككػاف إذا قػاـ لمصػالة يسػكم : ثكب عبد ا، ؛ فأدار سمماف كجيو إليو كقػاؿ

بػػيف الصػػفكؼ، كيػػـك قتمػػو قػػرأ فػػي الركعػػة األكلػػى سػػكرة يكسػػؼ ليجتمػػع النػػاس فمػػا ىػػك إال أف كبػػر 

العمػج سػكيف ذات طػرفيف ال يمػر عمػى  أحػد يمينػا أك قتمني حتى طعنو فطػار : حتى سمعتو يقكؿ

                                                           
 .163ص.4ج. تاريخ.ما بيف المعقكفيف  مطمكس في األصؿ كالمثبت عند الطبرم 1
. الكامل. ابف األثير. 163ص,4تاريخ ج. انظر الطبرم.كيرجح كؿ مف الطبرم كابف األثير أف عزؿ عمار كاف سنة اثنتيف كعشريف 2
 .31ص,3ج
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فطػرح عميػو  1.]............[شماال إال ضربو حتى طعف ثالثة عشر رجال مات منيـ سبعة فمما 

برسا فمما عمـ العمج أنػو مػأخكذ ذبػح نفسػو، كتنػاكؿ عمػر بيػد عبػد الػرحمف بػف  رجؿ مف المسمميف

: انظػر مػف قتمنػي قػاؿ: ا قػاؿ عمػر البػف عبػاسعكؼ فقدمو فصمى بيـ صالة خفيفة فمما انصرفك 

قاتمػو ا، لقػد أمػرت بػو معركفػا، الحمػد ، الػذم لػـ يجعػؿ منيتػي بيػد :  الـ المغيرة بف شعبة فقػاؿ

، كقد كنت أنت كأبكؾ تحباف أف يكثر العمكج بالمدينة قاؿ كانحمؿ إلػى بيتػو 2رجؿ يدعي اإلسالـ 

فعرفػكا أنػػو ميػت ثػػـ ( ب10)يشػػربو فخػرج مػػف بطنػو  -مػركىػػك مػاء الت -كانطمقنػا معػو فػػأتي بنبيػذ 

كىػك يسػتأذنؾ فػي أف يػدفف مػع صػاحبيو، .يقرأ عميؾ السالـ: انطمؽ إلى عائشة فقؿ: قاؿ لعبد ا،

كنػػت أريػػد ىػػذا المكػػاف لنفسػػي : فمضػػى عبػػد ا، إلػػى عائشػػة فروىػػا تبكػػي عميػػو فبمغيػػا مقالتػػو قالػػت

كني ثػػـ اسػػتأذف ثانيػػة فػػاف أذنػػت فػػاحممكني كاف ردتنػػي كلكػػف كا، آلثػػرت عمػػر اليػػـك عمػػي فػػاحمم

مػػا أدرم احػػد أحػػؽ بيػػذا : أكصػػي يػػا أميػػر المػػؤمنيف فقػػاؿ: فػػارمكني فػػي مقػػابر المسػػمميف ثػػـ قػػالكا

فسمى عثماف .األمر مف ىؤالء الرىط الذيف تكفي رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ كىك راض عنيـ

كصػمى عمػر فػي ثيابػو التػي جػرح .لػرحمف بػف عػكؼبف عفاف كعمػي كطمحػة كالزبيػر كسػعد كعبػد ا

لػك كػاف بعػدم نبػي : قاؿ رسكؿ ا، صمى ا، عميػو كسػمـ.3فييا ثالثا كالدـ فييا كجرحو ينبع دما  

 . 4" لكاف عمر نبي ىذه األمة 

بينمػػا : قػػاؿ. 5عمػػر سػػراج أىػػؿ الجنػػة: قػػاؿ رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ: عػػف أبػػي ىريػػرة قػػاؿ

 :ليمة بالمدينة إذ سمع امرأة تيتؼ في خدرىا كتقكؿعمر يطكؼ ذات 

                                                           

 
 ما بيف المعقكفيف بياض في األصؿ  1
 ,192ص,4انظر الطبرم،ج" أف عمر سأؿ عبد ا، بف عمر عف مقتمو" كفي الطبرم  2
 .184ص. مختصر الموافقةحكؿ استخالؼ عمر قبؿ كفاتو انظر الزمخشرم،  3
 .3686رقـ . سنن الترمذي. الترمذم.154ص, 4ج. المسند. اخرجو احمد 4
 .118ص.  1996دار المعرفة، :بيركت. محمكد الحمبي, تعميؽ .تاريخ الخمفاء. الديف جالؿ. انظر  السيكطي 5
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ىػػػػػؿ مػػػػػف سػػػػػبيؿ إلػػػػػى خمػػػػػر فأشػػػػػربيا    

تسػػػػػػميو أعػػػػػػراؽ صػػػػػػدؽ حػػػػػػيف تنسػػػػػػيو                    

 إلػػػػػػػػى فتػػػػػػػػى يأخػػػػػػػػذ األحػػػػػػػػالؽ مقتبػػػػػػػػػػؿ
                     

 

 

 أـ ىػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػبيؿ إلػػػػػػػػػى نصػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػف حجػػػػػػػػػاج  

 سػػػػػػػػػػػػػػيؿ المحيػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػريـ  يػػػػػػػػػػػػػػر ممجػػػػػػػػػػػػػػػػػاج

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرااحػػػػػػػػػػػػػػػػػيي حفػػػػػػػػػػػػػػػػػاظ عػػػػػػػػػػػػػػػػػف المكػػػػػػػػػػػػػػػػػركه فػ
 

فقاؿ عمر أرل معي في المصر رجؿ ييتؼ بػو العكاتػؽ فػي خػدكرىا فػأيتى بػو فػنذا ىػك مػف أحسػف 

 11)كا، : الناس صكرة فأمر بحسرة فخرجت لكجيو كأنيػا شػقة قمػر فػأمره يعػتـ فػاعتـ فقػاؿ عمػر

 :إلى عمر بيذه األبيات ال تساكف بالدا انأ بيا فسيره إلى البصرة فدست المرأة( أ

 مػػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػػذم تخشػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػكادرقػػػػػػػػػػؿ لم

 ال تجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أك تيقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 إف اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ريبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل             

 إنػػػػػػػػػػي منيػػػػػػػػػػت أبػػػػػػػػػػا حفػػػػػػػػػػص بغيرىمػػػػػػػػػػا
 

 مػػػػػػػػػػػػالي كلمخمػػػػػػػػػػػػر أك نصػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػف حجػػػػػػػػػػػػاج 

 شػػػػػػػػػػػػػرب الحميػػػػػػػػػػػػػب كطػػػػػػػػػػػػػرؼ فاتػػػػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػػػاج

 حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  بنلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراج

 إف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيؿ الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػائؼ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػراج
 

 :كل، ككتب نصر إلى عمر كىك بالبصرةالحمد ، الذم حبس التقى الي: فبكى عمر كقاؿ

فياتػػػػػػػاف حاالنػػػػػػػا فيػػػػػػػؿ أنػػػػػػػت راجعػػػػػػػي              

كيمنعنػػػػػػػػػػػػػػي ممػػػػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػػػػكؿ تكرمػػػػػػػػػػػػػػي                 

كيمنعيػػػػػػػػػػػػػا ممػػػػػػػػػػػػػا عنتػػػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػػػالتيا                 

 لعمػػػػػػػػػػػػػػػػرم الف سػػػػػػػػػػػػػػػػيرتني كتركتػػػػػػػػػػػػػػػػي                 
            

 فمػػػػػػػػػػػػا نمػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػي عرضػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػراـ 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفكف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ  كاي

 حػػػػػػػػػػػػػػػػاؿه ليػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػي قكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا  كصػػػػػػػػػػػػػػػػياـ ك 

 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارب كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاـ
 

 

كلما قبض عمر خرجنا نمشي مع صاحبيو ككاف : فقاؿ عمر رضي ا، عنو ردكه إلى المدينة قاؿ

 .اشككا إلى ا، جمد الخائف كعجز النفقة كقاسـ أبا مكسى مالو: عمر يقاسـ عمالو كيقكؿ
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 السنة الرابعة والعشرون

اجعمػػكا : كطمحػػة كالزبيػػر كسػػعد كعبػػد الػػرحمف بػػف عػػكؼ فقػػاؿ عبػػد الػػرحمفاجتمػػع عثمػػاف كعمػػي  

جعمػػػت أمػػػرم إلػػػى عبػػػد : جعمػػػت أمػػػرم إلػػػى عمػػػٌي كقػػػاؿ سػػػعد: كقػػػاؿ الزبيػػػر 1أمػػػركـ ثالثػػػة مػػػنكـ

أتجعمكنػو : أيكـ يبرأ مػف ىػذا األمػر فسػكت الشػيخاف فقػاؿ عبػد الػرحمف: الرحمف،فقاؿ عبد الرحمف

ا، ( ب11)لػػؾ القرابػػة مػػف رسػػكؿ : فضػػمكـ فأخػػذ بيػػد عمػػي كقػػاؿإلػػي كا، عمػػيَّ أف ال ولػػك عػػف أ

كالقػػػدـ فػػػي اإلسػػػالـ كلقػػػد عممػػػت كا، عميػػػؾ كا، عميػػػؾ لػػػئف أمرتػػػؾ لتعػػػدلف كلػػػئف  أمػػػرت عثمػػػاف 

، كبايعػو عمػي ككلػج أىػؿ 3ارفػع يػدؾ يػا عثمػاف فبايعػو: ؛ ثـ قاؿ لعثماف مثؿ ذلؾ ثػـ قػاؿ2ليسمعف

 .المدينة فبايعكف

 .4اؿ لعمي يـك طعف عمر الـز بيتؾ كال تدخؿ في الشكرل فال يختمؼ عميؾ اثنافككاف العباس ق 

ف بعػد اليػكـ : كلما بكيع عثماف خرج لمنػاس فخطػبيـ ثػـ قػاؿ  أييػا النػاس إف أكؿ مركػب صػعب كاي

ف أعش   .الخطب كما كنا خطباء كسيعممنا ا، تعالى 5 ].......[أياـ كاي

زؿ المغيرة بف شعبة فعمؿ عمييا سنة كنصؼ ثـ عزلو ككلى سعد بف أبي كقاص عمى الككفة كع 

ككػاف أخػا عثمػاف ألمػو، كىػذه  6ككالىا أبا مكسى ثـ عزلو كاستعمؿ الكليد بف عقبػة بػف أبػي معػيط

 .األخذة الثانية التي نقميا الناس عمى عثماف

                                                           
 .184ص. مختصر كتاب الموافقة. حكؿ كصية عمر قبؿ كفاتو انظر الزمخشرم 1
 231ص,4ج.تاريخ, انظر الطبرم 2
 .233ص,4ج.تاريخ, انظر الطبرم 3
 .244ص,4ج.تاريخ, انظر الطبرم 4
 ي األصؿما بيف العقكفيف بياض ف 5
 .244ص,4ج.تاريخ, انظر الطبرم 6
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كفييػػػا جاشػػػت الػػػرـك كجمعػػػت جمكعػػػا عظيمػػػة ككصػػػمت الشػػػاـ فكتػػػب معاكيػػػة إلػػػى عثمػػػاف ككتػػػب 

إلى الكليد بف عقبة فأيده بسػمماف بػف سػعد البػاىمي بعشػرة اآلؼ فشػنكا الغػارات عمػى الػرـك عثماف 

 .1كفتحكا حصكنا كثيرة 

 السنة الخامسة والعشرون

كأضػاؼ إلػى معاكيػة حمػص . عزؿ عثماف كالة عمر عف األمصار مف  ير خيانة كال جناية فييا

 .كحماة كقنسريف كالعكاصـ كفمسطيف مع دمشؽ

عثماف عمرك بف العػاص عػف مصػر ككالىػا عبػد ا، بػف سػعد كأمػره أف يغػزك افريقيػة،  كفييا عزؿ

كجيز معو عشريف ألفا كىذا ثالث امر نقـ بو الناس عمى عثماف، ألف عبد ا، بف سعد ىك الػذم 

كػػاف يكتػػب لرسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ كارتػػد فأبػػاح رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ دمػػو، 

 . الغزاة عبد ا، بف الزبير ككاف في ىذه

أحد المتيميف صاحب عفراء بنت مالػؾ كىػي بنػت عمػو كنشػآ جميعػا  2كفييا تكفي عركة بف حزاـ 

عفػراء الػى اف خػرج عمػو الػى الشػاـ ( أ 12)فعمقا المحبة مف الصبى ككاف يسأؿ عمػو أف يزكجػو 

ير حتى اذا كاف بتبكؾ نظر فكفد عمى عمو ابف عـ لو مف البمقاء فزكجو اياىا، كأقبؿ عركة في ع

كا، لكأنيا شػمائؿ : الى جماعة مقبمة مف نحك المدينة فييـ امرأة عمى جمؿ أحمر فقاؿ ألصحابو

 :عفراء فمما قربكا فاذا ىي عفراء فكقؼ حتى بعد القـك كقاؿ

 كانػػػػػػػػػػػػػػي ليعػػػػػػػػػػػػػػكزني لػػػػػػػػػػػػػػذكراؾ ىػػػػػػػػػػػػػػػزة                 

 فمػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػك اال اف اراىػػػػػػػػػػػػػػػا فجػػػػػػػػػػػػػػػأة                  

 ليػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػيف جمػػػػػػػػػػػػػػدم كالعظػػػػػػػػػػػػػػاـ دبيػػػػػػػػػػػػػػب 

 فأبيػػػػػػػػػػػػػػػػت حتػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػا اكػػػػػػػػػػػػػػػػاد أجيػػػػػػػػػػػػػػػػب

                                                           
 .248ص247ص, 4ج.تاريخ, انظر الطبرم 1
 .260، ص1.ؽ. األدبر تاريخ. انظر بركمماف 2
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 داكنػػػػػػػػػػػػي                 : مػػػػػػػػػػػت لعػػػػػػػػػػػراؼ اليمامػػػػػػػػػػػةكق

 فمػا بػػي مػػف جسػػمي كمػا بػػي مػػف جنػػة                 

 فػػػػػػػكا، مػػػػػػػا انسػػػػػػػاؾ مػػػػػػػا ىبػػػػػػػت القبػػػػػػػا
                  

 فانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ اف داكيتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

 كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الحميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكب

 كمػػػػػػػػػػػػا عقبتيػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػباح جػػػػػػػػػػػػػنكب
 

ىػػك : ثػػـ انصػػرؼ عػػركة الػػى الػػى أىمػػو باكيػػا كًليػػان فنحػػؿ كلػػـ يبػػؽ منػػو شػػيء فقػػاؿ بعػػض النػػاس

ىػػك مجنػػكف، ككػػاف باليمامػػة طبيػػب لػػو تػػابع مػػف الجػػف فخرجػػكا بػػو  اليػػو : مسػػحكر كقػػاؿ بعضػػيـ

ال كا، : ىػؿ عنػدؾ لمحػب دكا أك رقيػة، فقػاؿ: فجعؿ يداكيػو كىػك ال يػزداد اال سػقما فقػاؿ لػو عػركة

 :كا، ما تجدكا دكائي في البمقاء كقاؿ: كا مف عنده فقاؿ ليـ عركةفانصرف

 جعمػػػػػػػػػػػػت لعػػػػػػػػػػػػراؼ اليمامػػػػػػػػػػػػة حكمػػػػػػػػػػػػة                 

 فقػػػػػػػػػػػػػػاال شػػػػػػػػػػػػػػفاؾ ا، كا، مػػػػػػػػػػػػػػا لنػػػػػػػػػػػػػػا             

فمػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػرل مػػػػػػػػػػػػف رقيػػػػػػػػػػػػة يعممانػػػػػػػػػػػػا             

 نعػػػػػػـ نشػػػػػػفي مػػػػػػف الػػػػػػداء كمػػػػػػو: فقػػػػػػاال
                

 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ نجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اف ىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفياني 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاد ينبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذرانيكقا

 كال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكة إال كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقياني 

 بمػػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػػػممت منػػػػػػػػػػػػػػؾ الضػػػػػػػػػػػػػػمكع يػػػػػػػػػػػػػػداف
 

 

فمما قدـ عمى أىمو ذىبكا بو حتى قدـ البمقاء،ككانت عند رجػؿ كػريـ فعػرؼ مكػاف عػركة كاتػى إليػو 

كنقمو إلى منزلػو كتػرؾ زكج عفػراء لػو خادمػا عينػا عمػى مػا يتحػدثاف متشػاكيا ألػـ الفراؽ،كىػك يبكػي 

، ككا، إنػي  لمسػتحي (ب 12)كا، مػا أعػيش بعػدؾ كقػد أجمػؿ زكجػؾ ىػذا الرجػؿ الكػريـ  :كيقكؿ

منو ككا، ال أقػيـ كبكػت كبكػى كانصػرؼ ؛ فممػا جػاء زكجيػا اخبػره الخػادـ بمػا جػرل بينيمػا فػدعاه 

جزيػت : اتؽ ا، في نفسؾ فقد عرفت خبرؾ كا، ما أمنعؾ مف االجتماع بيا فقاؿ لػو عػركة: كقاؿ

 :أعطتو عفراء خمارىا فسار عنيا كقاؿ خيرا

نػػػػػػة                 ػػػػػػذكبكلكف عمػػي يا أخي ك  كمػػػػػػا بػػػػػػي مػػػػػػف خبػػػػػػؿ كمػػػػػػا بػػػػػػي جو
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 أرل كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم ليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي                

 كأصػػػدؽ عػػػف رأيػػػي الػػػذم كنػػػت أرتػػػئ                

 مشػػػػػػػػػػػػػػية ال عفػػػػػػػػػػػػػػراء منػػػػػػػػػػػػػػؾ بعيػػػػػػػػػػػػػػدة

 كيظيػػػػػػػػػػر قمبػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػذرىا كيعينػػػػػػػػػػػػيا 
                             

ػػيا بالمكقدات لييػػػػب        فكأنما يمٌذ ي

 تفتسمكا كال عفػراء منػؾ قريػػػػب

 كأنسى الذم أزمعػػػت حيف تغيػػػب

 عميَّ فما لي في الفػػػؤاد نصيػػػػب

 .فمما عاد مف البمقاء ما زاؿ يزداد سقما حتى مات

 السنة السادسة والعشرون

رة ككسػػع فػػي المسػػجد الحػػراـ، كابتػػاع مػػف قػػـك دكرىػػـ كامتنػػع فييػػا أمػػر عثمػػاف بتجديػػد أنصػػاب الحػػ

 . 1وخركف فيدميا كترؾ أثمانيف في بيت الماؿ، كاستغاث أصحابيا فحبسيـ

 .2كفييا عزؿ عثماف سعد عف الككفة 

 السنة السابعة والعشرون

حػػر فسػػار إلييػػا عبػػد ا، بػػف الحصػػف مػػف قبػػؿ البحػػر كقابميػػا فػػي البػػر كالب 3فييػػا فتحػػت األنػػدلس

 .4ففتحيا

كفييا  زا معاكية قبرص كفتحيػا سػنة ثمػاف كعشػريف ككػاف معػو جماعػة مػف الصػحابة مػنيـ أبػك  

 .5ذر كأبك الدرداء كفرؽ بيف أىميا
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 السنة التاسعة والعشرون

 .1فييا عزؿ عثماف أبك مكسى عف البصرة ككالىا عبدا، بف عامر

كلدت لستة أشير فدخؿ عميو عمي بف أبي كفييا رجـ عثماف امرأة مف جيينة دخؿ عمييا زكجيا ف

يرضػػػعف : "كقػػػاؿ. 2" كحممػػػو كفصػػػالو ثالثػػػكف شػػػيرا" مػػػا فعمػػػت فػػػاف ا، تعػػػالى يقػػػكؿ: طالػػػب فقػػػاؿ

 .4فأقؿ مدة الحمؿ ستة أشير كىذا سابع أمر أخذ عمى عثماف. 3"كامميف( أ 13)أكالدىف حكليف 

اه بالحجارة المنقكشة كزخرفو بالذىب كفييا كسع عثماف مسجد رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ كبن

 . 5كالفضة كجعؿ طكلو ستيف كمائة ذراع كعرضو خمسيف كمائة ذراع

كصػػمى أربعػػا كىػػذا  6كفييػػا حػػج عثمػػاف بالنػػاس كأتػػـ الصػػالة بمكػػة كعرفػػة فضػػرب بمنػػى فسػػطاطا

مػع ثامف أمر عابكه عميو؛ كجاء عمي كقاؿ ما ىذا ما حدث أمػر كال قػدـ عيػد كقػد صػمينا ىػا ىنػا 

بػئس مػا رأيػت، كجػاء عبػد : رأم رأيتػو فقػاؿ: رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ كأبي بكر كعمػر قػاؿ

أني قد اتخذت بمكة أىالن  كلي بالطػائؼ مػاؿ كربمػا أقمػت بعػد : الرحمف بف عكؼ فأ مظ لو فقاؿ

الصػػالة لممقػػيـ ركعتػػاف : الصػػدر فقػػد صػػرت مػػف أىميػػا كاف حجػػاج الػػيمف قػػالكا فػػي العػػاـ الماضػػي

 .7ال عذر لؾ فيما ذكرت: كىذا إمامكـ يصمي ركعتيف فقاؿ لو
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 السنة الثالثون

فييا عزؿ عثماف سعد بف أبي كقاص عػف الككفػة ككالىػا الكليػد بػف عقبػة بػف أبػي معػيط ككػاف قػد 

شرب الخمر كىك اخك عثماف ألمو ككاف رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ قد بعثػو عمػى الصػدقات 

 .فخاف فييا

، كأقػاـ عمػػى 2ككػػاف يػدعى الفاسػػؽ 1"ٌددا اٌيددا انددزٌه امنددٌا ارا جدداءكم فاصددق تنثد  فتثٍنددٌا" زؿكفييػا أينػ

الككفػػة خمػػس سػػنيف لػػـ يغمػػؽ لػػو بػػاب ككػػاف أحػػب النػػاس الػػى فسػػاقيـ لرفقػػو بيػػـ، كشػػرب ليمػػة مػػع 

، كجعؿ يقكؿ في سجكده كرككعو اشػرب 3ندمائو إلى الفجر كجاء إلى المسجد فصمى أربع ركعات

فػدخؿ  5فحصػبكه  4إف ربكػـ ال يػدرم أيػف ىػك، : تقيا في المحراب فمما سػمـ قػاؿاشرب كاسقني ثـ 

 :فدخؿ القصر كىك يقكؿ

 (ب 13)كلست أعبد  ير خمرو كقينةو                   كأني عف الديف الحنيؼ بمعزؿ 

 كلكني أركم مف الخمر ىامتي                 كأمشي مشي الساحًب المسمسًؿ 

: نعػـ رأينػاه سػكرانان، قػاؿ: انػتـ رأيػتـ أخػي يشػرب،قالكا: كا عميػو فقػاؿ ليػـفتكجيكا إلى عثماف كشيد

كنػػػاؿ مػػػنيـ كقيػػػؿ ضػػػربيـ أسػػػكاطا فػػػدخمكا عمػػػى عائشػػػة  6مػػػف أيػػػف عممػػػتـ انػػػو مػػػا خمػػػر فزبػػػرىـ 

يػػا معاشػػر المسػػمميف إف عثمػػاف قػػد أبطػػؿ الحػػدكد كتكعػػد الشػػيكد ألجػػؿ : فأخبركىػػا فقالػػت عائشػػة

بطمت الحدكد كضربت الشيكد ألجؿ : كطمحة كالزبير كالمكه كقالكا أخيو الفاسؽ، فدخؿ عميو عمي

                                                           
 .6وية :سكرة الحجرات 1
 . 210ص. 1988دار الحديث، : ، القاىرة4، ج1ط. تفسير القرآن العظيم. ابف كثير. انظر 2
 .114ص,2ج.تاريخ. انظر اليعقكبي 3
 .114، ص2ج .تاريخ. انظر اليعقكبي 4
 .319ص, 1، جلسان العرب. ابف منظكر. رماه بالحصباء: حىصبو حصبان : حصبكه 5
 .315، ص4ج. لسان العرب. ابف منظكر. مف زىبىرى كزىبىرىه بالحجارة، رماه بيا 6
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ال انتفضػػت عمينػػا األمصػػار كفسػػدت : مػػا تريػػدكف قػػالكا: أخيػػؾ الفاسػػؽ، عزلػػو كأقػػاـ عميػػو الحػػد كاي

أمسػؾ جمػد : األمكر، فكتػب إليػو كقػدـ عميػو فجمػده الحسػف كعبػد ا، بػف جعفػر أربعػيف، فقػاؿ عمػي

ـ فػػي الخمػػر أربعػػيف ككػذلؾ أبػػك بكػػر كعمػػر ثػـ أتميػػا عمػػر ثمػػانيف رسػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػم

 .كىذا أحب عميَّ انفرد بنخراجو مسمـ

كفييا تكفي أيبٌي بػف كعػب مػف الطبقػة األكلػى مػف األنصػار شػيد العقبػة مػع السػبعيف كبػدرا كأحػدا  

باحة كىػك كالمشاىد كميػا، ككػاف يسػمى الكامػؿ فػي الجاىميػة ألنػو كػاف يحسػف الكتابػة كالرمػي كالسػ

كاتػػب الػػكحي كاحػػد القػػراء الػػذيف جمعػػكا عمػػى عيػػد رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ حفػػظ ا، كاحػػد 

قػدمت : أرباب الفتكل عمى عيد رسػكؿ ا، كأمػر ا، رسػكلو أف يقػرا عميػو القػروف عػف السػعدم قػاؿ

مػات سػيد  :فقػالكا( أ 66)المدينة في يـك ريح كالناس يمكج بعضيـ في بعض فقمت ما باؿ الناس 

 .المسمميف أيبٌي بف كعب

 ] 1السنة الحادية والثالثون[

كسػػببيا أف المسػػمميف فتحػػكا افريقيػػة كقتمػػكا كسػػبكا، فحشػػد الػػرـك  2كفييػػا كانػػت  ػػزاة ذات الصػػكارم 

كخرجكا مف القسطنطينية في خمسمائة مركب كبمغ عبد ا، بف سعد، فسار إلييـ في مراكب كثيرة 

لبحر كاجتمعت السػفف كقامػت الصػكارم كربطػكا السػفف بعضػيا فػي بعػض كتكافكا عمى جزيرة في ا

كفييػا تكمػػـ .كاقتتمػكا قتػاال لػػـ يػر مثمػػو كبعػث ا، عمػػى مراكػب الػػرـك ريحػا فكسػػرت بعضػيا كانيزمػػكا

لػك كنػا نجاىػد فػي عثمػاف كػاف : النػاس فػي عثمػاف  ظػاىرا كقػالكا خػالؼ سػيرة الشػيخاف حتػى قػالكا

كلػى عبػد ا، : ات الصكارم، كتكمـ فيو محمد بف أبي بكر كبػالغ كقػاؿأكلى مف جيادنا في  زاة ذ
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بف سعد بف أبي سرح عمى المسمميف كقد أباح رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ دمػو، ككلػى الكليػد 

 .1بف عقبة الفاسؽ كعبد ا، بف عامر كبني أمية

 .كفييا سار سعيد بف العاص إلى نيسابكر فافتتحيا 

الػدرداء كىػػك عػكيمر بػف زيػد بػػف قػيس مػف الطبقػة الثانيػػة مػف األنصػار كقػاؿ أبػػك كفييػا تػكفي أبػي 

أحب الفقر تكاضعا لربي كأحب المكت اشتياقا إلى ربي، كأحب المرض تكفيػرا لخطيئتػي، : الدرداء

  تكفي بدمشؽ كدفف بباب الصغير

 السنة الثانية والثالثون

كصؿ الخميج ك نـ  نائما كثيػرة كعػاد إلػى فييا  زا معاكية مضيؽ القسطنطينية في عشرة والؼ ف

 . دمشؽ

كفييا سار عبدا ، بف عامر مػف البصػرة إلػى المشػرؽ فػافتتح الطالقػاف كجرجػاف كبمػخ ككػاف عمػى 

مقدمتػػو األحنػػؼ بػػف قػػيس، كنػػازؿ األحنػػؼ مػػرك كالػػركز كصػػالحيا فػػي كػػؿ سػػنة عمػػى سػػتيف ألػػؼ 

 .كحج بالناس عثماف بف عفاف.درىـ

الغفػػػارم مػػػف الطبقػػػة الثانيػػػة مػػػف الميػػػاجريف كاسػػػمو جنػػػدب بػػػف جنػػػادة ككػػػاف كفييػػػا تػػػكفي أبػػػك ذر 

شػػجاعا يقطػػع الطريػػؽ فيػػداه ا، تعػػالى لمسػػالـ، قػػاؿ رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ مػػا أقمػػت 

قػاؿ : عف مالؾ بف دينػار قػاؿ. رجؿ أصدؽ مف أبي ذر(ب 62) الغراء كال أظمت الخضراء عمى 

أنػػا، : أيكػػـ يمقػػاني عمػػى الحػػاؿ التػػي أفارقػػو عمييػػا، فقػػاؿ أبػػك ذر: مـرسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػ

صػػدقت ؛ ككػػاف معاكيػػة شػػكاه إلػػى عثمػػاف فػػأمر أف : فقػػاؿ لػػو  رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ
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كلػـ يخػالؼ عثمػاف كلػـ ييػج عميػو ألف النبػي صػمى ا،  1يرسمو إليو إلػى المدينػة فنفػاه إلػى الربػذة 

قػػاؿ لػػي : " عػػف أ بػػي ذر قػػاؿ. رم عميػػو ككػػاف ذلػػؾ مػػف أكبػػر معجزاتػػوعميػػو كسػػمـ اخبػػره بمػػا يجػػ

: رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ كيؼ بؾ أبا ذر إذا كانت عميؾ أمراء يستأثركف الفيء قاؿ فقمت

أال أدلؾ عمى ما ىك خير مف ذلؾ، : كالذم بعثؾ بالحؽ ألضربف بسيفي ىذا حتى ألحؽ بؾ فقاؿ

مف سره أف ينظر إلى : قاني، كقاؿ رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـاصبر حتى تم: بمى، قاؿ: قمت

تكاضع عيسى بف مريـ فمينظر إلى أبػي ذر، كلمػا نفػى عثمػاف أبػا ذر إلػى الربػذة لػـ يكػف معػو إال 

امرأتػػو ك المػػو فأكصػػاىما إذا مػػت فغسػػالني ككفنػػاني كضػػعاني عمػػى قارعػػة الطريػػؽ، كأكؿ ركػػب 

رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ فأعينكنا عمػى دفنػو، فممػا مػات يمر بكـ قكلكا ىذا أبك ذر صاحب 

فعال ذلؾ، ثـ كضعاه عمى قارعة الطريؽ فأقبؿ عبد ا، بػف مسػعكد فػي رىػط مػف أىػؿ العػراؽ فمػـ 

ىػػذا أبػػك ذر : يرعيمػػا إال الجنػػازة عمػػى الطريػػؽ قػػد كػػادت اإلبػػؿ أف تطئيػػا فقػػاـ إلػػييـ الغػػالـ كقػػاؿ

صػدؽ رسػػكؿ : يػو كسػمـ فأعينكنػا عمػى دفنػو، فبكػى عبػد ا، كقػاؿصػاحب رسػكؿ ا، صػمى ا، عم

ا، صمى ا، عميو كسمـ تمشي كحدؾ، كتبعث كتمكت كحدؾ كتبعث كحدؾ ثـ نزؿ ىك كأصحابو 

قػػاؿ رسػػكؿ ا، صػػمى ا، : ، ككػػاف فػػي الركػػب مالػػؾ األشػػتر كحجػػر بػػف عػػدم قػػاؿ أبػػك ذر2فػػكاركه

 .يتكلى دفنؾ قـك صالحكف: عميو كسمـ

ييا تكفي الحكـ بف العاص بف أبي العاص بف أمية بف عبد شمس كىك طريد رسكؿ ا، صمى كف 

لتقتػػػؿ كلػػػـ يحسػػػف إسػػػالمو، كػػػاف رسػػػكؿ ا، صػػػمى ا، عميػػػو كسػػػمـ  3 ]........[. ا، عميػػػو كسػػػمـ

لعف : كأحد أكالده يقكده كوخر يسكقو فقاؿ رسكؿ ا،( ب 69)جالسا فمر بو أبك سفياف عمى بعير 

                                                           
 .88-85ص. العواصم. ذكر ابف العربي اف أبا ذر ذىب الى الريذة بارادتو كلمزيادة انظر ابف العربي 1
 .308ص,4ج،.تاريخ. الطبرم. 120ص,2ج. تاريخ.  انظر اليعقكبي 2
 .ما بيف المعقكفيف ناقص في األصؿ 3
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ككػػػاف أبػػػك سػػػفياف الراكػػػب كالقائػػػد معاكيػػػة كالسػػػائؽ عتبػػػة بػػػف أبػػػي  1الراكػػػب كالقائػػػد كالسػػػائؽ،  ا،

سفياف، ككاف رئيس بني عبد شمس كمقدميا في حركب الفجػار ك يرىػا ككانػت إليػو رايػة العقػاب، 

يػا معاشػر المسػمميف يػـك مػف : كشيد اليرمػكؾ، كحػيف فقػدت األصػكات إال صػكت أبػي سػفياف يقػكا

ذا أدبرت يقكؿ:  أبمك فيو بالء حسنا كقيؿ أنو كمما كرت الرـك يقكؿأياـ ا،  :إيو بني األصفر كاي

 كبنػػػػػػكا األصػػػػػػفر الكػػػػػػراـ ممػػػػػػكؾ الػػػػػػركـ              
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذككر 
 

 

ككاف تحت راية ابنو يزيد، ككاف بالمدينة  الـ قد شج فاطمة بنت رسكؿ ا، كىي جكيريػة فنػادت 

أدركتػؾ : الطميو، فقاؿ أبػك جيػؿ: أبك سفياف فشكت إليو، فرجع بيا إليو كقاؿيا لعبد مناؼ فخرج 

الميـ ال تنسيا ألبػي سػفياف : نعـ، كجاءت فاطمة فأخبرت رسكؿ ا، فرفع يديو كقاؿ: الحمية، قاؿ

 .كعمره ثالث كثمانيف سنة 2كمات بالمدينة 

، كمكلده قبؿ الفيؿ 3عميو كسمـ كتكفي العباس بف عبد المطمب بف ىاشـ عـ رسكؿ ا، صمى ا، 

بػػثالث سػػنيف، ككػػاف رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ يحترمػػو كيعطيػػو، ككػػاف كصػػكال لمػػرحـ يقػػـك 

بػػأمر الحجػػيج كيسػػقي كيطعػػـ، ككػػاف مػػف منزلتػػو أنػػػو مػػف لقيػػو مػػف الخمفػػاء أبػػك بكػػر كعمػػر مػػػدة 

كمشػػى مػػع العبػػاس إلػػى داره  كاليتيمػػا كىمػػا راكبػػاف ينػػزالف إجػػالال لػػو كقػػاد كػػؿ كاحػػد منيمػػا دابتػػو 

العباس مني كأنا منو ال تؤذكا العبػاس فمػف وذاه فقػد وذانػي، كمػف سػبو فقػد سػبني : كقاؿ رسكؿ ا،
( أ 62)، ككؼ بصره قبؿ مكتو بخمس سنيف، كتكفي كعمره ثماف كثمانيف سنة ككاف قد خضب 4

ا، مػف شػيد العبػاس فحشػد رحػـ : كلما تكفي بعث بنك ىاشـ مؤذكنا إلى أىؿ العكالي يقكؿ. كترؾ

                                                           
 .لـ أعثر عمى أية أصكؿ ليذا الحديث في كتب الحديث 1
 117ص,2ج.تاريخ.انظر اليعقكبي 2
 307ص,4ج.تاريخ.انظر الطبرم 3
 .185ص. 1ج. المسند. اخرجو احمد بف حنيؿ 4
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الناس، كنزلكا فمما أتى بػو إلػى مكضػع الجنػائز تضػايؽ فتقػدمكا بػو إلػى البقيػع فمػـ يقػدر أحػد يػدنكا 

منو مف كثرة الزحاـ،، كبعػث عثمػاف الشىػرط يضػربكف النػاس كعمػى سػريره بػردة حبػرة فتقطعػت مػف 

اء فجمػس ناحيػة البيػت ك سػمو الزحاـ، كأرسؿ إلييـ عثمػاف إف رأيػتـ أف احضػر  سػمو فأذنػا لػو فجػ

عمي كعبدا، كعبيد ا، كحدت نسػاء بنػي ىاشػـ عميػو سػنة، كصػمى عميػو عثمػاف، ككػاف مػف كلػده 

 .عشرة ذككر كخمس بنات، كعبدا، أبك الخمفاء، كدفف بالبقيع في مقبرة بني ىاشـ

مـ قبػػؿ دخػػكؿ تػػكفي عبػػدا، بػػف مسػػعكد،ككاف مػػف الطبقػػة األكلػػى مػػف الميػػاجريف، أسػػ1  ]كفييػػا  [

رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ دار األرقػػـ، كشػػيد المشػػاىد كميػػا مػػع رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو 

كسمـ، ككاف يمبسو نعميو كجعميما بػيف أصػابعو، ككػاف كاله عمػر قضػاء الككفػة ربيػت المػاؿ تػكفي 

ف كعػب بػف ، كتكفي عبد الرحمف بف عكؼ بف عبد الحارث بف زىرة بف كالب بػف مػرة بػ2بالمدينة

لؤم بف  الب مف الطبقة األكلى مف المياجريف األكليف كالعشرة المبشريف كأحد الستة المنصكص 

عمػػييـ فػػي المشػػكرة،كأخرج نفسػػو مػػف األمػػر لكرعػػو، كىػػك أحػػد الثمانيػػة السػػابقيف إلػػى اإلسػػالـ كأحػػد 

دان كالمشاىد كميا الخمسة الذيف اسممكا عمى يد أبي بكر، كلد بعد الفيؿ بعشر سنيف، شيد بدران كأح

ككانػت . مع رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ، خمفو في  زاة تبكؾ كعممو بيده عير لػو عيػر الشػاـ

سمعت رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ يقكؿ يدخؿ عبد : راحمة فقالت عائشة(  ب 61) سبعمائة 

كعمػره خمسػة  ، ككاف يمبس الحرير مف مرض كاف بػو، كمػات3الرحمف بف عكؼ إلى الجنة حبكا 

 .4كسبعيف سنة

                                                           
 إضافة يقتضييا السياؽ ما بيف المعقكفيف  1
 .308ص,4رم،جالطب.2،118ج ,انظر اليعقكبي 2
  155عالـ الكتب، ص: ، بيركت9ج. ط.ب.  اشراؼ دز سمير المحذكب. ومنبع الفؤائد.مجمع الزوائد. أخرجو الييثمي، نكر الديف 3
 .307ص,4ج,انظر الطبرم 4
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يػػا منػػافؽ فبكػػى عبػػد الػػرحمف : كلمػػا أحػػدث عثمػػاف مػػا أحػػدث أنكػػر عميػػو فػػأ مظ عثمػػاف لػػو كقػػاؿ 

ما كنت أظف أف أعيش حتى يقكؿ لػي عثمػاف ىػذا، اشػيدكا عمػى أننػي قػد ىجرتػو كاف مػت : كقاؿ

 . فال يصمي عميَّ فمات كىك عمى ذلؾ

التابعيف، ككاف عمى ديف الييكد فأسمـ، قدـ المدينػة ثػـ  تكفي كعب األحبار ابف مانع الحميرم مف

 .خرج إلى الشاـ كسكف حمص فتكفي بيا

 السنة الثالثة والثالثون

فييػػا تػػكفي المقػػداد بػػف عمػػرك الكنػػدم مػػف الطبقػػة األكلػػى مػػف الميػػاجريف األكلػػيف شػػيد بػػدران كأحػػدان 

رمػاة كيقػاؿ لػو فػارس اإلسػالـ كلػـ كالمشاىد كميا مع رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسػمـ، ككػاف مػف ال

يكف يكـ بدر مع احػد فػرس  يػره، تػكفي كىػك ابػف سػبعيف سػنة، كحمػؿ إلػى الرقػاب كدفػف بػالبقيع، 

كأكصى لكؿ كاحد مف الحسف كالحسػيف بثمػاف عشػر ألػؼ درىػـ كلكػؿ كاحػدة مػف أزكاج رسػكؿ ا، 

 . صمى ا، عميو كسمـ سبعة والؼ درىـ

 السنة الرابعة والثالثون

ناصػركه عمػى األشػياء التػي نقمكىػا عميػو منيػا رد عمػو  ييا تكمـ الناس في عثماف مجاىرة فطمبكاف

الحكـ بف العاص إلى المدينة كعػزؿ سػعد بػف أبػي كقػاص عػف الككفػة ككاليتػو ليػا الكليػد بػف عقبػة 

عطائػػو لمػػركاف خمػػس افريقيػػة كلمػػا كلػػي عثمػػاف عػػاش  كتكليػػو افريقيػػة مصػػر لعبػػد ا، بػػف سػػعد، كاي

نتي عشر سنة أميرا منيا ست سنيف ال ينقـ الناس عميو شيئا،ككاف أحب الناس إلػييـ مػف عمػر اث

كتػػػػػػكانى فػػػػػػي ( أ 66) الف عمػػػػػػر كػػػػػػاف شػػػػػػديدا عمػػػػػػييـ فممػػػػػػا كلػػػػػػي عثمػػػػػػاف الف ليػػػػػػـ ككصػػػػػػميـ 

عطػاء  أمرىـ،كاستعمؿ بني أمية فػي السػتة األخيػرة ككتػب لمػركاف خمػس مصػر كانجػده بػاألمكاؿ كاي
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ذ األمكاؿ فأسمؼ مف بيت المػاؿ فػأنكر النػاس عميػو ذلؾ،ككػاف أخػذ زكػاة الخيػؿ أقرباءه الماؿ،كاتخ

،  كقدـ عميو سػبعمائة 1فأنكرت الصحابة عميو ذلؾ كتسميط أحداث بني أمية عمى رقاب المسمميف

مف المصرييف يتظممكف مف عبد ا، بف سعد كما صنع فػي أكقػات الصػالة كتأخيرىػا فمػـ ينصػفيـ 

كممػو بكػالـ شػديد، كأرسػمت إليػو عائشػة تػأمره أف ينصػفيـ كدخػؿ عميػو عمػي ؛ فدخؿ عميو طمحة ف

اختػػاركا رجػػال أكليػػو فأشػػار النػػاس عميػػو بمحمػػد بػػف أبػػي بكػػر الصػػديؽ، : فنيػػاه كقػػاؿ اعزلػػو فقػػاؿ

فكتب لو عيدان كبعث معو جماعة مػف الميػاجريف كاألنصػار ينظػركف فيمػا بيػنيـ، كأنػو قػدمت ابػؿ 

ئػػة ألػػؼ مػػف صػػدقات قضػػاعة فأعطاىػػا عمػػو الحكػػـ، كمنيػػا أف ابػػف الصػػدقة ثمػػث مائػػة كثمػػث ما

مسعكد كاف عمى بيػت المػاؿ بالككفػة فػاقرض ابػف عقبػة مػف بيػت المػاؿ مػاال فجػاء يقتضػي الكليػد 

إلى عثماف يشكك ابف مسعكد فكتب إليو ال تتعرض إلى الكليد فننما أنت خازف لنا كالكليد يأخذ ما 

إننػػي خػػازف المسػػمميف كأمػػا إذا كنػػت خازنػػا لمكليػػد فػػال كرمػػى  كنػػت أظػػف: يشػػاء، فقػػاؿ ابػػف مسػػعكد

المفػػػاتيح، فكتػػػب الكليػػػد إلػػػى عثمػػػاف يخبػػػره فكتػػػب إليػػػو أف يسػػػيره إلينػػػا فأرسػػػمو كخػػػرج أىػػػؿ الككفػػػة 

أال انػو قػدمت عمػيكـ دؤيبػة سػكء : يبككف، فقدـ المدينة كعثمػاف عمػى المنبػر فخطػب فممػا روه  قػاؿ

ا عثمػػاف الػػيَّ تقػػكؿ ىػػذا كأنػػا صػػاحب رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو يػػا عثمػػاف يػػ: فنػػاداه ابػػف مسػػعكد

يػا ىػذا : كسمـ، فأمر عثماف  المو فضرب بػو األرض فػدؽ ضػمعا مػف أضػالعو فصػاحت عائشػة

الفاسػؽ ابػف عقبػة كثػارت الصػحابة كقػاـ عمػي فػي بنػي ( ب 66) أتقتؿ صػاحب رسػكؿ ا، ألجػؿ 

. كأقػػاـ مريضػػا كقالػػت الصػػحابة فػػي عثمػػاف ىاشػـ فخػػرج مػػف المسػػجد كحمػػؿ ابػػف مسػػعكد إلػى بيتػػو

كمنيا أف أبا زيد حرممة بف المنذر النصراني الذم كاف ينادـ الكليد بف عقبة كقدـ معو مػف الحيػرة 

كاف،يدخمػػو الكليػػد جػػامع الككفػػة كأجػػرم عميػػو فػػي كػػؿ يػػـك زؽ خمػػر مػػف بيػػت المػػاؿ ككتبػػكا إلػػى 

 .عثماف فيو فمـ ينكره

                                                           
 .116-76ص .  العواصم من القواسم. حكؿ ما جاء عثماف في كاليتو بمظالـ كمناكير راجع ابف العربي 1
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فػػػدكان ككانػػػت صػػػدقة رسػػػكؿ ا، صػػػمى ا، عميػػػو كسػػػمـ كمنيػػػا أف كمنيػػػا أف عثمػػػاف أقطػػػع مػػػركاف 

عثماف حمى بقيع الخصمات لخيمو فأنكرت عميو المسػممكف، كمنيػا أنػو بعػث إليػو أبػك مكسػى مػف 

البصػػرة ألػػؼ ألػػؼ درىػػـ ففرقيػػا فػػي أىمػػو كأقاربػػو، كمنيػػا انػػو كػػاف فػػي بيػػت المػػاؿ سػػفط مػػف جػػكىر 

: أنكر عميػػو المسػػممكف فقػػاـ عثمػػاف عمػػى المنبػػر قػػاؿكحمػػي فأخػػذ منػػو مػػركاف كأحمػػى بػػو نسػػاءه فػػ

لنأخذف حاجتنا مف ىذا الماؿ كاف ر مت أنكؼ بني أمية، فنػاداه عمػي إذف يحػاؿ بينػؾ كبػيف بيػت 

الماؿ، كقاؿ عمَّار بف ياسر اشيد بػا، أف أنفػي أكؿ مػف ر ػـ فػأمر بػو فضػربكه حتػى  شػي عميػو 

مػف الحجػرة كبيػدىا ثػكب رسػكؿ ا، صػمى ا،  فغضبت عائشة كأـ سممة لعمػار ثػـ خرجػت عائشػة

ما أسرع ما تركتـ عيػد نبػيكـ كىػذا ثكبػو : عميو كسمـ كشعرة مف شعر شعره كنعؿ مف نعالو كقالت

سػػبحاف ا، كقكيػػت النػػاس عمػػى عثمػػاف بتحػػريض : كجعػػؿ عمػػرك بػػف العػػاص يقػػكؿ.كشػػعره لػػـ يبػػؿ

ككتبكا كتابػا . ابة إلى طمحة كالزبيرعمرك عميو ألنو كاف قد عزلو مف مصر كاجتمع أعياف الصح

اذىػب بػو :كعددكا فيو ما أحدث عثماف فأعممكه أنيـ مكاثبكه إف لـ يقمع عما ىك عميو كقالكا لعمار

كأصابو فتقػان  ككػاف شػيخا كبيػران ك شػي عميػو كثػار ( أ 69)إليو فأتى بو إليو فأمر  ممانو فضربكه 

فػػة ينخػػؿ لػػو الرقيػػؽ بمناخػػؿ الشػػعر ككضػػع بػػيف النػػاس عمػػى عثمػػاف فػػدخؿ بيتػػو، كعثمػػاف أكؿ خمي

كالحمالف الصغار كالحمػكل، كضػربت لػو الطبػكؿ كالبكقػات كاتخػذ الحجػاب كالبػكابيف،  يديو الدرمؾ

 .كأكؿ مف لبس الثياب الطكاؿ كالعمائـ الكبار

يػا نعثػؿ كا، ألحممنػؾ عمػى بعيػر أجػرب : كمرَّ عثماف بجبمة بف عمرك كىك عمى بػاب داره فنػاداه

كألخرجنػػػؾ إلػػػى حػػػرة النػػػار،  فممػػػا رأل عثمػػػاف ضػػػجيج النػػػاس عميػػػو كتػػػب إلػػػى عمالػػػو فقػػػدـ عميػػػو 

: معاكية مف الشاـ كابف أبي سرح مف مصر كسػعيد بػف العػاص مػف الككفػة فممػا اجتمعػكا قػاؿ ليػـ

أرل أف : إف لكؿ أمير كزير كأنتـ كزرائي كنصحائي كقد صنع الناس ما تركف فقاؿ لػو ابػف عػامر
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ال أخػػػرج عػػػف : أرل أف تخػػػرج إلػػػى الشػػػاـ، فقػػػاؿ: الجيػػػاد ليشػػػغميـ عنػػػؾ، كقػػػاؿ معاكيػػػة تػػػأمرىـ ب

 .مياجر رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ كجكاره، كردىـ الى أعماليـ مف  ير شيء

ككاف مالػؾ األشػتر كرؤسػاء الككفػة قػد قػدمكا عمػى عثمػاف فشػككا سػعيد بػف العػاص كسػألكه عزلػو  

كا، لػك كػاف معػي نفقػة : لزبير كعنده عمػرك بػف العػاص فقػاؿ األشػترفامتنع، فجاءكا إلى طمحة كا

لسبقت إلى الككفة كمنعت سػعيد بػف العػاص مػف دخكليػا، فأقرضػو طمحػة مائػة ألػؼ درىػـ كالزبيػر 

إف عػػاممكـ الػػذم شػػككتـ : كػػذلؾ فقسػػـ المػػاؿ فػػي أصػػحابو كسػػبؽ إلػػى الككفػػة كصػػعد المنبػػر كقػػاؿ

ؽ عثمػػاف كعمالػػو عمػػى كػػذا ككػػذا فبايعػػو مػػنيـ عشػػرة والؼ نفػػر سػػكء سػػيرتو قػػد ردَّ إلػػيكـ، كقػػد اتفػػ

 .كخرجكا كالتقكا سعيد بف العاص كقتمكا  المو كنيبكا متاعو، كرجع إلى عثماف فشؽ ذلؾ عميو 

الككفػػة ككتػػب أصػػحاب رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ (  ب 69)كبعػػث أبػػا مكسػػى عػػامال عمػػى 

فأقدمكا عمينا فاف عثمػاف قػد بػدؿ ك يػر كاجتمػع النػاس  إلى بعضيـ بعضا إف أردتـ الجياد األكبر

الناس قد كثركا عميػؾ كأنيػـ كرائػي ككا، مػا أدرم : إلى عمي كسألكه أف يكممو فدخؿ عميو كقاؿ لو

ما أقكؿ لؾ كما أعرؼ شيئا تجيمو كما أدلؾ عمى أمر ال تعرفو كما ابف أبي قحافة كابف الخطاب 

نت أقرب إلى رسكؿ ا، رحما منيما فا، ا، في نفسؾ كأفضؿ بأكلى مف يعيد عمؿ الحؽ منؾ كأ

ف شػػر النػػاس عنػػد ا، إمػػاـ جػػائر أمػػات  عبػػاد ا، عنػػد ا، إمػػاـ عػػادؿ أقػػاـ سػػنتو كأمػػات بدعتػػو، كاي

لػك كنػتي مكانػؾ مػا عتبػت عميػؾ كمػا عنفتػؾ أكمػا عممػت أف ابػف : سنتو أحيا بدعتو، فقػاؿ عثمػاف

 1نعـ، فمـ المالـ إف كليتي ابف عػامر فػي شػرفو كجػكده:البصرة قاؿ الخطاب كلى المغيرة بف شعبة

إف بمغو عنو حػرؼ كأنػت ال تفعػؿ ذلػؾ  2إف عمر إذا كلى فننما يطأ عمى صماخو : فقاؿ لو عمي

                                                           
 .338ص,4ج,الطبرم{ي رحمو كقرابتوف{,كفي الطبرم 1
كصمالخ األذف صماخيا، كىك . 43ص, 3ج. الكامؿ, ابف األثير.األصؿ صماخ كما ىك مثبت في ابف األثير صماخ: صماخة 2

        .                                              524ص. ، دت2ط.  ابراىيـ أنيس كوخركف . المعجم الوسيط. االفراز الطبيعي لألذف
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ألسػت تعمػـ أف عمػر كلػى معاكيػة الشػاـ خالفتػو كميػا، فقػاؿ لػو : رقة عمى أقربائػؾ فقػاؿ لػو عثمػاف

اف أخػػكؼ لعمػػر مػػف  المػػو، كخػػرج عمػػي فصػػعد عثمػػاف المنبػػر ألسػػت تعمػػـ أف معاكيػػة كػػ: عمػػي

لكػػؿ شػػيء وفػػة كلكػػؿ أمػػر عاىػػة، كاف وفػػة ىػػذه األمػػة طعػػانكف يرمػػكنكـ بػػالجنكف كيسػػتركف : كقػػاؿ

نػي أعػز ناصػرا منػو  نكـ عبػتـ عمػي مػا أقػررتـ ابػف الخطػاب عمػى مثمػو، كاي عنكـ ما تكرىكف، أال كاي

مػػو كضػػربكـ بيػػده كقمعكػػـ بمسػػانو فػػدنتـ لػػو، ككليػػتكـ كأكثػػر عػػددا كأمنػػع عشػػيرة، كلكنػػو كطػػئكـ برج

، كلػػئف كنػت إمامػا فػال يعػػرض (أ 60) فأكطػأتكـ كتفػي ككففػت يػدم كلسػػاني عػنكـ فػاجترأتـ عمػي 

إف شئتـ كقع بيننا كبينكـ السيؼ، : عمي أفعؿ ما أريد في الماؿ ك يره، فقاـ مركاف بف الحكـ كقاؿ

كحػج معػو  1نػزؿ عثمػاف كحػج عثمػاف فػي ىػذه السػنةاسػكت دعنػي كأصػحابي ، ك : فقاؿ لو عثمػاف

 .أزكاج رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ

كفييػػا تػػكفي عبػػادة بػػف  الصػػامت شػػيد العقبػػة كبػػدرا كأحػػدا كىػػك أحػػد النقبػػاء اإلثنػػى عشػػر، تػػكفي  

 .بالرممة كىك ابف سبعيف سنة كدفف بالقدس عند الحائط الشرقي

 السنة الخامسة والثالثون

لنػػاس عمػػى قتػػؿ عثمػػاف رضػػي ا، عنػػو كحصػػره فػػي داره،فممػػا بمػػغ عثمػػاف اجتمػػاع ذكػػر اجتمػػاع ا

يا ابف عـ إف لي بؾ قرابػة كرحمػا كىػؤالء القػـك قػد عزمػكا عمػى : القكـ دخؿ عمي عمى منزلو كقاؿ

، 2قتمػػي كأنػػا أعمػػـ أف لػػؾ عنػػد النػػاس قػػدرا كأنيػػـ يسػػمعكف منػػؾ فػػردَّىـ عنػػي كال أخػػرج عػػف أمػػرؾ 

اعػػػة مػػػف الصػػػحابة فػػػكبخيـ كعػػػنفيـ كضػػػمف ليػػػـ مػػػا أرادكا، كأظيػػػركا أنيػػػـ فركػػػب عمػػػي كمعػػػو جم

راجعكف إلى مصر، كجاءت الجمكع كعادكا كنزؿ أىؿ مصر المدينة كأتكا دار عثماف ككثب معيـ 

جماعة مف الصحابة منيـ عمػار بػف ياسػر كرفاعػة كوخركف،فحصػركه فػي داره كلػـ ينكػر أحػد مػف 
                                                           

 44ص43ص.3ج.الكامل. ابف األثير. 339ص338ص,4ج.تاريخ. انظر الطبرم 1
 .284، ص1مج . تجارب األمم. لمعرفة الحديث مفصال الذم دار بيف عمٌي كعثماف انظر ابف مسككيو 2
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بجياد عثماف إال ثالثة، زيد بف ثابت أعطاه عثمػاف مائػة ألػؼ  الصحابة عمييـ بؿ كانكا يأمركنيـ

درىـ كحسػاف بػت ثابػت كأبػك أسػد السػاعدم، ثػـ أتػكا عميػا كىػك فػي السػكؽ متقمػدان سػيفو كقػد أرسػؿ 

الحسيف إلى عثماف كالحسػف جػالس عنػد عثمػاف، فسػمـ المصػريكف عمػى عمػٌي كعرضػكا لػو فصػاح 

أرسػػػؿ ابنػػػو عبػػػد ا، إلػػػى عثمػػػاف ففعػػػؿ فػػػييـ كػػػذلؾ فػػػييـ كطػػػردىـ، كأتػػػى البصػػػريكف طمحػػػة كقػػػد 

مصريف عمى الرجػكع كتفػرؽ النػاس،لـ يشػعر إال بػالتكبير فػي جكانػب المدينػة ( ب 60) فانصرفكا 

مف كؼ يده فيك ومف، ثـ : كاحتاطكا بعثماف في المسجد كصمى عثماف بالناس إماما كنادل مناد و 

......... [ع زيػد كتػاب مػف عثمػاف بقتمنػا كذلػؾ أنيػـ كجػدنا مػ: ما لكػـ، قػالكا: ثاركا فقاؿ ليـ عمي

 الـ عثماف فأخذه كمعو قصبة رصػاص فييػا كتػاب إلػى عبػد ا، بػف سػعد أف افعػؿ بفػالف كػذا 1]

 .كبفالف كذا، فأنكر عثماف حديث الكتاب

ككتب عثماف إلى عمالو يستمدىـ فأتتو األمداد مف معاكية كابف أبي السرح كأبي مكسى، قاؿ ابف 

كأشػػار كبػػار الصػػحابة عمػػى عثمػػاف بعػػزؿ عبػػد ا، بػػف سػػعد كتكليػػة محمػػد بػػف أبػػي بكػػر، : حؽاسػػ

فكتب لمحمد عيدان كخرج مع المصرييف فأرسؿ مركاف كتابا إلى ابف سػعد بقتػؿ محمػد كالمصػرييف 

فػالتقكا عنػػد عثمػػاف كمعػو الكتػػاب المػػذككر، فغػػادركا إلػى عمػػٌي، كالكتػػاب بخػط مػػركاف، فػػدخؿ عمػػٌي 

العبػد عبػدؾ كالعيػر عيػرؾ كالكتػاب بخػط : مػا ىػذا، فػأنكر فقػالكا: لزبير إلى عثماف كقالكاكطمحة كا

كاتبؾ كالختـ بخاتمؾ، فقاؿ لو كا، ما عممت بو، فقالكا سمـ إلييـ مػركاف فػأبى فقػامكا عنػو كلزمػكا 

 .منازليـ حنقا عميو، ككاف في الكتاب كاذبح محمد بف أبي بكر كاحشي جمده تبنا 

كجاء زيد بف ثابػت إلػى عثمػاف . حصار األكؿ عشريف يكما كالحصار الثاني أربعيف يكماككاف ال 

أمػا القتػاؿ : إف شػئت كنػا أنصػار ا، مػرتيف، فقػاؿ عثمػاف: إف ىذه األنصار بالباب يقكلػكف: كقاؿ

                                                           
 .ما بيف المعقكفيف ناقص في األصؿ 1
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فال، فكاف المصريكف الػذيف حصػركا عثمػاف سػتمائة كالػذيف قػدمكا مػف الككفػة مػائتيف كمػف البصػرة 

َـّ ( أ 61)كػػاف أصػػحاب النبػػي صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ مائػػة ك  خػػذلكه كظنػػكا أف األمػػر مػػا يبمػػغ قتمػػو ثػػ

نػػػػدمكا عمػػػػى مػػػػا صػػػػنعكا فػػػػي أمػػػػره ألكفػػػػا كلعمػػػػرم لػػػػك قػػػػاـ بعضػػػػيـ فحثػػػػا فػػػػي كجػػػػكىيـ النصػػػػرفكا 

: خاسػػئيف،كبعث عثمػػاف إلػػى عمػػي يػػدعكه كىػػك محصػػكر فػػي الػػدار فػػأراد أف يأتيػػو فتعمقػػكا بػػو،فقاؿ

أال تػػرل إلػػى مػػا بػػيف يػػديؾ مػػف : ضػػى قتمػػو ثػػـ قػػاـ ليأتيػػو فمنعػػو بنػػك ىاشػػـ كقػػالكاالميػػـ إنػػي ال أر 

أخبػػره بالػػذم رأيػػت ثػػـ خػػرج : الكتائػػب ال تخمػػص إليػػو أبػػدان،فرمى بعمامتػػو إلػػى رسػػكؿ عثمػػاف كقػػاؿ

الميػـ إنػي : عمٌي مف المسجد حتى انتيى إلى أحجار الزيت في سكؽ المدينة فأتػاه خبػر قتمػو فقػاؿ

 .دمو ككتب  عثماف إلى عمٌي كىك محصكر أبرأ إليؾ مف

 

 فػػػػػػػػاف كنػػػػػػػػت مػػػػػػػػأككال فكػػػػػػػػف خيروكػػػػػػػػؿ             
            

 كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأدركني كلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؽ 
 

 

مف أ مد سيفو فيك حر، كما صبرم إال بػا، فػنني رأيػت رسػكؿ ا، كأبػا بكػر : كقاؿ عثماف لعبيدة

ليػػـك الػػذم قتػػؿ فيػػو، فأشػػرؼ اصػػبر فانػػؾ ستصػػؿ فػػي كقػػت كػػذا ككػػذا فػػي ا: كعمػػر كىػػـ يقكلػػكف

ىػؿ فػيكـ مػف يبمػغ عمٌيػان عطشػنا، فػأبمغكه  فأرسػؿ إليػو : عثماف مف داره كقد اشتد بػو العطػش فقػاؿ

مع عبيدة كطائفة مف بني ىاشػـ ثػالث قػرب فكصػمت إليػو بعػد مشػقة كلمػا دنػا بعضػيـ مػف البػاب 

بيػػر كمحمػػد بػػف طمحػػة فشػػغمكا مػػف كػػاف عنػػده بالقتػػاؿ قتػػؿ الحسػػف بػػف عمػػي كابػػف عػػامر كابػػف الز 

كمركاف بف الحكـ كبني أمية كجاءت طائفة مف كراء الدار فمـ يعمـ بيـ مف عمى البػاب فممػا روىػـ 

: عثماف اخذ المصحؼ فجعمو في حجره، فمسؾ محمد بف أبي بكر بمحية عثمػاف فقػاؿ لػو عثمػاف

مػػف أىػػؿ  جبمػػة( ب 61)يػػا محمػػد لػػك روؾ أبػػكؾ لسػػاءه فعمػػؾ فاسػػترخت يػػده كخػػرج خجػػال كقتمػػو 

ضػربو الغػافقي بحربػة فشػجو بيػا فقطػر الػدـ عمػى المصػحؼ فاتقػاه بيػده ككقػع : مصر كقاؿ ىشػاـ
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المصػػحؼ، ثػػـ ضػػربو سػػكداف بػػف حمػػراف فاتقتػػو نائمػػو زكجػػة عثمػػاف فقطػػع أصػػابع يػػدىا، كضػػربو 

بياف بف عيػاض األسػممي بالسػيؼ عمػى كجيػو كقتػؿ رضػي ا، عنػو، كجػرح الحسػف كبػو جراحػات 

لجمعة لثماف عشر ليمة خمت مف ذم الحجة بعد العصر، كدفف بالبقيع كلما خرجػكا بػو كثيرة يكـ ا

 :رمكا السرير بالحجارة فقاؿ حساف بف ثابت

 

 ضػػػػػحكا بأشػػػػػمط عنػػػػػكاف السجػػػػػػكد بػػػػػو     

 لتسمػػػػػػػػػػػػعف ضجػػػػػػػػػػػػيجان فػػػػػػػػػػػي ديػػػػػػػػػػػػارىـ      

 مػػػػف سػػػػره المػػػػكت صػػػػرفان ال مػػػػزاج لػػػػو
    

 يقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيحان كقرونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دار عثمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأت مأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة 

 ا، أكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات عثمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 : كلو

 خذلتػػػػػػػػػو األنصػػػػػػػػػار إذ حضػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػكت      

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػد أرل كثػػػػػػػػػػػػػػػػػرة الكػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ قبيحػػػػػػػػػػػػػػػػػا             

 مكليػػػػػػػػػػػػػػو محمػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػػػػي بكػػػػػػػػػػػػػػر       

 أيػػػػػػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػػػػػػؿ األمصػػػػػػػػػػػػػػػار إذ طمػػػػػػػػػػػػػػػب          

 كعمػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػي بيتػػػػػػػػػػػػو يسػػػػػػػػػػػػأؿ النػػػػػػػػػػػػاس         

 فاسػػػػػػػػػػػػػػتطابا بالػػػػػػػػػػػػػػذم يػػػػػػػػػػػػػػركـ ذراعيػػػػػػػػػػػػػػو       

 مػػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػػي يصػػػػػػػػػػػير إليػػػػػػػػػػػو         ينظػػػػػػػػػػػر األ

 مػػػػػػف عػػػػػػذرني يػػػػػػرل مػػػػػػف الزبيػػػػػػر كمػػػػػػف
    

 ككانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو األنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  

 طمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ىاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارا

 كتابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  فخمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  

 المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء فدتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماع كاألبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 

 ركيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان كعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده األخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار

 عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكينة ككقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 

 كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبث لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو األنكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 
 

ا رة مػػف أمػػاـ خمسػػة أيػػاـ كأتػػى المصػػريكف إلػػى عمػػي كاختفػػى مػػنيـ، كخػػرج إلػػى كبقيػػت المدينػػة شػػ

كطمػػب الككفيػػكف الزبيػػر كطمػػب البصػػريكف طمحػػة فتبػػرأ مػػنيـ، ( أ 62)ظػػاىر المدينػػة كتبػػرأ مػػنيـ 
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كبعثكا إلى سعد بف أبي كقاص فبعث إلييـ كخرجت أنا كابػف عمػي منيػا فػال حاجػة لػي فييػا فبقػكا 

يػػا أىػػؿ المدينػػة قػػد أجمنػػاكـ يػػكمكـ ىػػذا فػػكا، لػػئف لػػـ تتفقػػكا : فقػػالكا 1كفحيػػارل ال يػػدركف مػػا يضػػع

قػد تػرل مػا نػزؿ باإلسػالـ فميػـ : عمى إماـ لنقتمف عميان كطمحة كالزبير فاقبؿ الناس إلى عميػان كقػالكا

لػئف أكػكف كزيػران خيػران مػف أف أكػكف أميػران ثػـ دخػؿ فػأ مؽ البػاب فتسػكركا : بنا نبايعؾ فامتنع  كقاؿ

ال نريػػد سػػكاؾ فػػدخؿ عميػػو الميػػاجركف كاألنصػػار كألزمػػكه فبػػايعكه كأكؿ مػػف : ميػػو الحػػائط كقػػالكاع

أمر ال يتـ  2إنا ، يد شالء: بايعو طمحة بف عبيد ا، ككاف أشؿ فنظر إليو حبيب بف دؤيب كقاؿ

بف زيػد  كبايعو الناس البيعة العامة في المسجد أعياف المياجريف كاألنصار كطمحة كالزبير كسعيد

كعمار بف ياسر كامتنع مف بيعتو حساف بف ثابت كزيػد بػف ثابػت كسػعد بػف أبػي كقػاص كعبػد ا، 

بف عمر كأسامة بف زيد كمحمد بف مسممة كأبك سعيد الخدرم كصػييب كرافػع بػف حػديج كعبػد ا، 

بف سالـ كالنعماف بف بشير كقدامػة بػف مظعػكف ككعػب بػف مالػؾ كفصػالة بػف عتبػة ككػانكا خمػس 

كذكػػر ابػػف سػػعد أف جميػػع ىػػؤالء بايعكه،كالعجػػب أف عبػػدا، بػػف  3ر كىػػؤالء يسػػمكف العثمانيػػةعشػػ

عثمػػاف بػػف عفػػاف بػػف .، كبػايع يزيػػد بػػف معاكيػػة كعبػػد الممػػؾ بػف مػػركاف4عمػر امتنػػع مػػف بيعػػة عمػػي

العاص بف أمية  بػف عبػد شػمس رضػي ا، عنػو مػف الطبقػة األكلػى مػف الميػاجريف األكلػيف كأحػد 

صػػػمى ا، عميػػػو كسػػػمـ دار األرقػػػـ ( ب 62)شػػػريف، اسػػػمـ قػػػديما قبػػػؿ دخػػػكؿ رسػػػكؿ ا، العشػػػرة المب

كزكجػػو رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ ابنتيػػو فمػػذلؾ سػػمي ذك النكريف،ككػػاف لػػيف الجانػػب حسػػف 

الخمؽ طمؽ الكجو احد حفاظ القروف عمى عيد رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ،ككاف صػكاما قكامػا 

أ نػى الصػحابة كأكثػرىـ مػاال كقػاؿ رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ لمػا زكجػو  خشكعا، ككاف مف

ابنتيو كتكفيتا لك كػاف لنػا ثالثػة لزكجناىػا عثمػاف، كىػك أحػد أصػحاب الشػكرل الػذيف اختػارىـ عمػر 
                                                           

 .434ص 4ج. تاريخ.أنظر الطبرم 1
 .123ص. تاريخ.أنظر اليعقكبي 2
 .77ص  76ص  3ج. الكامل. نظر ابف األثيرأ 3
 .431ص.4ج.تاريخانظر الطبرم،  4
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لمخالفػػة ككػػاف يسػػمى الكقػػكر لحيائػػو، كبػػايع عنػػو رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ بيعػػة الرضػػكاف 

 .بيده

كاف رسكؿ ا، جالسان كاشفان عف فخذه فاستأذف أبػك بكػر فػأذف : ة رضي ا، عنيا قالتعف عائش 

لػو كىػػك عمػى تمػػؾ الحػػاؿ ثػـ اسػػتأذف عمػػر فػأذف لػػو كىػػك عمػى تمػػؾ الحػػاؿ فاسػتأذف عثمػػاف كأرخػػى 

، كلمػا اسػتقرت بيعػة أميػر 1أال اسػتحي مػف رجػؿ تسػتحي منػو المالئكػة : ثيابو قالت فقمت لو فقاؿ

إف ىػؤالء القػـك قػد اشػترككا : مي بف أبي طالب اجتمع إليو المياجركف كاألنصار كقالكاالمؤمنيف ع

لسػػػػػػت أجيػػػػػػؿ ذلػػػػػػؾ، كلكػػػػػػف كيػػػػػػؼ أصػػػػػػنع بقػػػػػػـك يممككنػػػػػػا كال : فػػػػػي دـ عثمػػػػػػاف فمػػػػػػاذا تػػػػػػرل قػػػػػػاؿ

دكنكـ كعدككـ فتقاعدكا فدخؿ المغيرة بف شعبة : نممكيـ،كالصبر حتى تتفرؽ الناس فمما تفرقكا قاؿ

الػػرأم أف تقػػر معاكيػػة كابػػف عػػامر عمػػى عمميمػػا كعمػػاؿ عثمػػاف عمػػى : كقػػاؿ لػػو عميػػو عقػػب البيعػػة

كا، لك كاف كاليتي سػاعة مػف نيػار لمػا : أعماليـ حتى إذا أتتؾ طاعتيـ استبدلت أك تركت، فقاؿ

قػػد : دخػػؿ عميػػو كقػػاؿ( أ 63)كليػػتيـ عمػػى المسػػمميف، فخػػرج المغيػػرة مػػف عنػػده كلمػػا كػػاف مػػف الغػػد 

مس رأم كقػػد رأيػػت اليػػـك  يػػره كىػػك أف تبػػادرىـ بػػالعزؿ فػػدخؿ ابػػف عبػػاس كنػػت أشػػرت عميػػؾ بػػاأل

 2جػاءني أمػس بكػذا ككػذا كجػاءني اليػـك بكيػت ككيػت: رأيت المغيرة خارجػان مػف عنػدؾ فقػاؿ: كقاؿ

كػػاف الػػرأم قبػػؿ اليػػـك أف : مػػا الػػرأم قػػاؿ: أمػػا أمػػس فقػػد نصػػحؾ كأمػػا اليػػـك فقػػد  شػػؾ فقػػاؿ: فقػػاؿ

ي مكة كتدخؿ دارؾ كتغمؽ بابػؾ، كأمػا اليػـك فػنف بنػي أميػة يطمبػكف دـ تخرج حيف قتؿ الرجؿ كتأت

مػا : سػر إلػى الشػاـ فقػد كليتكيػا فقػاؿ: الرجؿ كيمزمكنؾ إياه فيغمكف عمى الناس بو، فقػاؿ لػو عمػي

ىذا برأم، معاكية رجؿ مف بني أمية كىك ابف عػـ عثمػاف كلسػت ومػف أف يضػرب عنقػي بعثمػاف، 
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كلما كلي عمٌي الخالفة انتزع إقطاعات كاف  1ال كاف ىذا أبدان : كقاؿ كلكف أكتب فمنيو كعده فأبي

 .اقطعيا عثماف بني أمية ك يرىـ كردىا عمى بيت الماؿ كلـ يفضؿ أحد عمى أحد

ككػاف دـ عثمػاف فػي ىػذه األمػة كػدـ يحيػى بػف زكريػا فيػك  :ذكر إرسال قميص عثمان إلـى الشـام

مػف قتػؿ يػـك الجمػؿ كصػفيف كىمػـ جػرا، كلمػا بعثػت سبب قتؿ عمي بف أبي طالب ككلده الحسيف ك 

نائمػػػة بقمػػػيص عثمػػػاف كعميػػػو دـ كأصػػػابع يػػػدىا مػػػع النعمػػػاف بػػػف بشػػػير ككتبػػػت كتابػػػان فيػػػو كا أميػػػر 

المؤمنيناه  بيغى عميو كحيصر في داره كمينػع المػاء كأيحػرؽ بابػو كأخػذكا بمحيتػو كضػربكه عمػى رأسػو 

فمـ يجره أحد، فمما قرب مف دمشؽ نشر القمػيص ككسركا أضالعو كلكثكا مصحفو بدمو كاستجار 

كجثا التراب عمى (  ب  63) كعميو الدـ، فخرج معاكية إلى لقائو فمما قرأ الكتاب نزؿ عف  فرسو 

َـّ صػعد منبػر جػامع دمشػؽ كعمػؽ القمػيص كقػرأ  رأسو كمزؽ ثيابو  كفعؿ جميع بنػي أميػة كػذلؾ، ثػ

 .الكتاب عمى الناس

 السنة السادسة والثالثون

فييا فػرؽَّ أميػر المػؤمنيف عمالػو فػي األمصػار فبعػث سػيؿ بػف حنيػؼ الػى الشػاـ، فممػا كصػؿ الػى 

إف كػاف عثمػاف بعثػؾ فحػي أىػال : أميػر عمػى الشػاـ، فقػالكا: مػف أنػت، قػاؿ: تبكؾ لقيو خيػؿ فقػالكا

فكتػب عمػي الػى معاكيػة كتابػا  2بؾ كاف  يره فارجع فميس لؾ عمينػا إمػرة، فرجػع كأخبػر عميػا بػذلؾ

مػف : مختكمػا عنكانػو 3دعكه فيو الى الطاعة،فدعا معاكية رجؿ مف بني عػبس فػدفع إليػو طكمػارا ي

: معاكية الى عمي،فمما دخؿ الى أمير المؤمنيف كدفع إليو الطكمار فكجػده كمػو بياضػا فقػاؿ لمرجػؿ

يخ منؾ، كتركت ستيف ألؼ ش: ممف، قاؿ: كرائي أقكاـ ال يرضكف إال بالقكد، قاؿ: ما كراءؾ، قاؿ
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أمنػػي يطمبػػكف دـ : يبكػػكف تحػػت قمػػيص عثمػػاف كىػػك منصػػكب ليػػـ عمػػى منبػػر دمشػػؽ، فقػػاؿ عمػػي

 .عثماف نجا كا، قتمة عثماف أىخرج

كأخذ أميػر المػؤمنيف فػي المسػير الػى الشػاـ  1كلما استأذف طمحة كالزبير عميا في العمرة أذف ليما 

الخبػػر باجتمػػاع طمحػػة كالزبيػػر  كعبػػأ جيكشػػو كلػػـ يػػكؿ أحػػدا ممػػف خػػرج عمػػى عثمػػاف شػػيئان، فجػػاءه

كعائشػة عمػى نحػك وخػػر فثنػى عزمػو عػػف الشػاـ كعػـز عمػى المسػػير الػى مكػة، ثػػـ أتػاه الخبػر أنيػػـ 

نحػػف مقيمػػكف : يريػػدكف البصػػرة،فخطب أىػػؿ المدينػػة كأمػػرىـ بالمسػػير معػػو،فثقؿ ذلػػؾ عمػػييـ كقػػالكا

أىػػؿ المدينػػة إف خػػرج أنػػا رجػػؿ مػػف : حتػػى يضػػيء لنػػا األمػػر، فبعػػث الػػى عبػػد ا، بػػف عمػػر فقػػاؿ

َـّ خػرج عبػد ا، مػف  ليمتػو كأخبػر أـ كمثػـك بنػت عمػي انػو ( أ 96)أىميا خرجت كاف قعدكا قعدت، ثػ

، 2ىػك عنػدم ثقػة صػادؽ: خرج معتمران مقيما عمػى الطاعػة،فأخبرت أباىػا فطابػت نفػس عمػي كقػاؿ

: كػػالب فسػػألتو فقػػاؿكأمػػا عائشػػة فننيػػا لمػػا قضػػت عمرتيػػا كعػػادت الػػى المدينػػة لقييػػا عبػػد ا، بػػف 

الحجػػػر كا،  كددت لػػػك انطبقػػػت  3]......... [: قتمػػػكا عثمػػػاف كاجتمػػػع النػػػاس عمػػػى عمػػػي، فقالػػػت

أنػت كا، : السماء عمى األرض عميَّ كال كلػي عمػٌي، ردكنػي ألطمػب بػدـ المظمػكـ عثمػاف، قػاؿ ليػا

فأجابيػا   4الػى مكػة اقتمػكا نعػثال فقػد كفػر؛ فعػادت : أكؿ مف حرض الناس عمى قتمو ألست القائمػة

بنػػك أميػػة كجماعػػة بمكػػة، كركبػػت جمػػال لعمػػي بػػف أميػػة كاسػػمو عسػػكر، كقػػدـ طمحػػة كالزبيػػر فقالػػت 

نعـ ، فنادل المنادم : يا أـ المؤمنيف اشخصي معنا الى البصرة، قالت: ما كراءكما فقالكا: عائشة

فخرجػػػكا كاسػػػتقمكا أف أـ المػػػؤمنيف كطمحػػػة كالزبيػػػر شاخصػػػيف الػػػى البصػػػرة يطمبػػػكف ثػػػأر عثمػػػاف، 

سائريف فبعث أـ الفضؿ امرأة العباس كتابا الػى عمػي تخبػره،  فخػرج عمػي مػف المدينػة فممػا انتيػى 
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لػكال أف ا، نيػاني عػػف :  الػى الربػذة ففػاتكه، كجػاءه يخبػػره مػكلى الحػارث فبعػث إليػو أـ سػػممة تقػكؿ

كلػده الحسػف فػأراد  الخركج مف بيتي لخرجت معؾ كىذا ابني عمر خػارج معػؾ فخػرج معػو، كجػاءه

يا أمير المؤمنيف إني أمرتؾ أمرا فعصيتني كما أخكفني أف تقتؿ  دا : أف يتكمـ فخنقتو العبرة فقاؿ

قمػت ىمػؾ يػكـ أحػيط : عمػيَّ حنػيف الجاريػة فقػاؿ 1]تحػف[يا حسػف ال تػزاؿ : كال ناصر لؾ، فقاؿ لو

بػػؿ البيعػػة حتػػى تأتيػػؾ كفػػكد بعثمػػاف، اخػػرج مػػف المدينػػة فيقتػػؿ كلسػػت بيػػا كقمػػت لػػؾ يػػـك قتػػؿ ال تق

َـّ أمرتؾ بعػد أف فعػؿ ىػذاف الػرجالف مػا فعػال  يعنػي طمحػة كالزبيػر، إف تجمػس ( ب 96) العرب، ث

يػػتي فػػال : فػػي بيتػػؾ فػػاف كػػاف الفسػػاد يكػػكف عمػػى يػػد  يػػرؾ، فقػػاؿ لػػو ًً ؿى كا، مػػا زلػػت مقيػػكرا منػػذ كي

 .2يصؿ اليَّ شيء مما ينبغي

الحػكأب، فصػرخت : أمي مػاء ىػذا ؟ فقػالكا: ـ كالبػو فقالػتفمما كصمت عائشػة مػاء الحػكأب نبحػتي 

أنا كا، صاحبة الحكأب، ردكنػي ردكنػي ، قػاؿ لػي رسػكؿ ا، صػمى : عائشة بأعمى صكتيا كقالت

، فأنػاحكا حكليػا كىػي تػأبى 3كيؼ إحداكف كنابحكىا كػالب الحػكأب" ا، عميو كسمـ ذات يـك  يـك 

قـك ال يػدرم أيػف يأخػذكف فممػا كػاف  القػـك  بفنػاء البصػرة ككاف عمي في ىـ مف تكجو ال. 4المسير

إليػؾ عنػي يػا تميمػي، : يا أـ المؤمنيف أما تتقيف ا،، قالت: لقييـ عمرك بف عبد ا، التميمي فقاؿ

ككتب كتبا إلى رجاؿ البصرة، فمما بمغ عثماف بف حنيؼ عامؿ عمٌي عمى البصرة قاؿ لعمػراف بػف 

انطمقػػػا إلػػى ىػػػذه المػػرأة، فاخرجػػا حتػػػى انتييػػا إلييػػػا فػػدخال كسػػػمما  : الحصػػيف كأبػػي األسػػػكد الػػدؤلي

أمثمػػي يسػػتر األمػػر المكتػػكـ، إف : إف األميػػر أرسػػمنا إليػػؾ يسػػألؾ عػػف مسػػيرؾ ىػػذا، فقالػػت: كقػػاؿ

ال خيػر فػي كثيػر مػف " الغك اء استحمكا الدـ الحراـ في البمد الحراـ فخرجت في المسمميف ثـ قػرأت
                                                           

 .456ص,4ج.تار يخ. الطبرم }تخف عميَّ خنيف الجارية{,برمكفي الط 1
 .105ص,3ج.الكامل. انظر ابف األثير 2
دار : ، بيركت6ج ,1يكسؼ الشيخ البقاعي، ط.  ت. البداية والنياية .الحافظ. ابف كثير. 152ص. العكاصـ. انظر ابف العربي 3

 .212ص. ـ1996الفكر،  
 .94ص,3ج.الكامل. ف األثيراب. 125ص,2ج.تاريخ. انظر اليعقكبي 4



153 
 

ىػذا شػأننا الػذم قػدمنا لػو فخرجػا  1"قة أك معػركؼ أك إصػالح بػيف النػاسنجكاىـ إال مف أمر بصد

نػػا إليػػو راجعػػكف دارت رحػػى : مػػف عنػػدىا كنػػادت الرحيػػؿ، فػػأخبركا عثمػػاف بػػف حنيػػؼ فقػػاؿ إنػػا ، كاي

الحػػرب عمػػى اإلسػػالـ، كنػػادل عثمػػاف فػػي النػػاس فمبسػػكا السػػالح كأقبمػػت عائشػػة بمػػف معيػػا حتػػى 

ؿ البصػػرة إلػػى عائشػػة كالػػبعض إلػػى عثمػػاف، كتحاصػػبكا فرجػػع انتيػػت إلػػى المربػػد كمػػاؿ بعػػض أىػػ

عمػى تعبئػة كأصػبحكا عمػى القتػاؿ ككثػر القتمػى ( أ 99)عثماف إلى البصرة كبػات أصػحاب عائشػة 

كالجراح،فسألكا أصحاب عثماف أصحاب عائشة في الصمح فأجػابكىـ عمػى أف يكتبػكا بينيمػا كتابػا 

الزبيػػر أيكرىػػا عمػػى البيعػػة ألميػػر المػػؤمنيف لنخػػرج إلػػى المدينػػة كمضػػمكف الكتػػاب إف كػػاف طمحػػة ك 

ف لـ يكف أيكرىا يرجع طمحة كالزبير كعائشػة عػف البصػرة فقػدـ المدينػة كقػاـ  عثماف مف البصرة، كاي

إنػػي رسػػكؿ أىػػؿ البصػػرة إليكـ،ىػػؿ أيكػػره طمحػػة كالزبيػػر عمػػى بيعػػة عمػػي أك أتيػػا : عنػػد المنبػػر كقػػاؿ

لػـ يبايعػا إال مكػرىيف فػأمر بػػو : مة بػف زيػد فننػو قػاـ كقػاؿطػائعيف، فمػـز القػـك إال مػا كػاف مػف أسػا

بػػػف حنيػػػؼ حتػػػى كػػػاد أف يقتمػػػو، كنػػػادل صػػػييب كأبػػػك أيػػػكب  2تمػػػاـ  بػػػف العبػػػاس  فداسػػػو سػػػييؿ

كعاد كعب إلى البصرة كبمغ عمٌي الخبر فكتب إلى عثماف بػف حنيػؼ . الميـ نعـ: األنصارم كقاال

 .بايعا طكعا كاف كانا يريداف الخمع فال عذر ليما كا، ما أيكرىا كلقد: يمكمو كيعجره كيقكا

أخػػرج عنػا فقػد أقػػر الجمػع الفقيػر بػػالحؽ، فػاحتج عمػييـ بكتػػاب : كأرسػمت عائشػة إلػػى عثمػاف تقػكؿ

ما لكػـ عنػدنا سػكل الحػرب، كركبػت عائشػة كألبسػكا ىكدجيػا االدراع، فسػمعت  ك ػاء : عمٌي كقاؿ

أم الفػػػريقيف كػػػاف فػػػييـ ىػػػذه الضػػػجة فيػػػـ : الػػػتضػػػجة العسػػػكر، ق: مػػػا ىػػػذا، قػػػالكا: شػػػديدة فقالػػػت

المنيزمكف، كأقبؿ أمير المؤمنيف كقد عبئ عساكره فخرج طمحة كالزبير عمى فرسيف، كخرج إلييما 

أنتمػا : أىلبت الناس عمى عثماف، فقػاؿ عمػيٌ : عمي كدنا كؿ كاحد منيما مف صاحبو فقاؿ لو طمحة
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ررت مع رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ فنظر اليَّ يا زبير أتذكر يـك م: خذلتماه حتى قتؿ ثـ قاؿ

 .1]............ [فضحؾ كضحكت فقمت أنت يا زبير ال يدع ابف أبي طالب نحكه 

ابف عبد ا، بف عثمػاف بػف عمػرك بػف كعػب بػف سػعد بػف تػيـ بػف مػرة كيمتقػي مػع رسػكؿ ( ب 99)

ريف،كاحػد العشػػرة المبشريف،شػػيد ا، صػمى ا، عميػػو كسػػمـ عنػد مػػرة مػػف الطبقػة األكلػػى مػػف المياج

أحدان كالمشاىد كميا ما خال بدر، فاف رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسػمـ بعثػو يػكـ بػدر يجسػس خبػر 

العير كجاءه يـك الجمؿ سيـ  رب فكقع  في نحره فمػات كعمػره أربػع كسػتيف سػنة، ككػاف لػو فعػؿ 

 .كمائتي ألؼ ديناركؿ يـك ألؼ درىـ كترؾ مف العير ألفي ألؼ، كمائتي ألؼ درىـ، 

 السنة السابعة والثالثون

كلمػػا دخمػػت ىػػذه السػػنة جػػرل بػػيف أميػػر المػػؤمنيف عمػػٌي عميػػو السػػالـ كمعاكيػػة مكادعػػة عمػػى تػػرؾ  

كأصػبح أميػر  2ال تبػداؤىـ بقتػاؿ: كأكصػى عمػٌي أصػحابو كقػاؿ الحػرب طمعػا فػي الصػمح فمػـ يػتـ،

بػرز األشػتر  جمػؿ كفعػؿ معاكيػة كػذلؾ،المؤمنيف أكؿ يكـ في صػفيف كرتػب عسػكره كترتيػب يػـك ال

في خيؿ الككفة كخرج إليو حبيب بف مسممة فاقتتمكا إلػى وخػر النيػار كاليػـك الثػاني كالثالػث كالرابػع 

كالخػػامس كالسػػادس كالسػػابع كالثػػامف إلػػى ليمػػة اليريػػر فأصػػبحكا يػػـك الخمػػيس كىػػـ عمػػى مصػػافيـ 

القمػػب كمعػػو بنػػكه كالميػػاجركف كاألنصػػار، ككػػاف ىػػذا اليػػـك أعظػػـ األيػػاـ ككػػاف أميػػر المػػؤمنيف فػػي 

كأقبؿ معاكية في جيكشو كترتيبو، فحممػت ميمنػة أميػر المػؤمنيف عمػى ميسػرة معاكيػة فألجأتيػا إلػى 

القبة كحمؿ معاكيػة فحمػؿ عميػو عبػد ا، بػف بػديؿ فػي ثمثمائػة مػف القػراء كقصػد قتػؿ معاكيػة فقتػؿ 

ؽ كبػػايع أىػػؿ الشػػاـ معاكيػػة  عمػػى المػػكت حمػػراف مػػكلى عثمػػاف كمالػػؾ األشػػتر عمػػى ميمنػػة العػػرا

 :كداركا حكؿ قبتو، كراية أمير المؤمنيف بيد حصيف بف المنذر فقاؿ أمير المؤمنيف

                                                           
1
 ما بيف المعقكفيف ناقص في األصؿ كال يكجد ترابط مع الصفحة التالية   
 .11ص,5ج . تاريخ .انظر الطبرم 2
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 لمػػػػػػػػػف رايػػػػػػػػػةه سػػػػػػػػػكداء يخفػػػػػػػػػؽ ظميػػػػػػػػػا                    
              

 1إذا قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدميا حصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدما 
 

 

أنتـ : ، كقاؿ ليمداف(أ 92)كاءن شديدا كقتؿ عمار بف ياسر كمرَّ عميو أمير المؤمنيف فبكى عميو ب

درعي فانتػدب لػو أثنػى عشػر ألفػا كحمػؿ عمػى بغمتػو، فمػـ يبػؽ ألىػؿ الشػاـ صػؼ إال انتفض،فقػاؿ 

كيحؾ يا ابف ىنػد عمػى مػاذا تيفنػي النػاس ىمػـ أحاكمػؾ إلػى السػيؼ فجػاءه معاكيػة : أمير المؤمنيف

أردت أف انيػـز : ، كقػاؿ معاكيػة2 مأطمعػت فييػا بعػد: قػد أنصػفؾ، فقػاؿ: كانتفض فقػاؿ لػو عمػرك

 -:فذكرت قكؿ ابف اإلطنابة

                       3أبػػػػػػػت لػػػػػػػي ىمتػػػػػػػي كحيػػػػػػػاء نفسػػػػػػػي 

 كقػػػػػػكلي ليػػػػػػا كممػػػػػػا جشػػػػػػأت كجاشػػػػػػت                   

عطػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػى المكػػػػػػػػػػػركه مػػػػػػػػػػػالي  كاي
                       

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدامي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى البطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيح   كاي

 كأخػػػػػػػػػػػػػذم الحمػػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػثمف الربيػػػػػػػػػػػػػػع

 4ؾ تحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم  أك فاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتريحيمكانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ككاف أمير المؤمنيف قد أبرز في ذلؾ اليـك لكاء رسكؿ ا، الذم كاف يقاتؿ تحتو فأعطاه لقيس بف 

سعد بف عبادة، فضج المسممكف بالبكػاء كاجتمػع حكلػو الميػاجركف كاألنصػار، كاتصػؿ القتػاؿ ليمػة 

مػػؾ الميمػػة ثمانيػػة أسػػياؼ كجػػرح الجمعػػة إلػػى الصػػباح كىػػي ليمػػة اليريػػر كثمػػـ أميػػر المػػؤمنيف فػػي ت

خمس جراحات، كأصبح القتاؿ بحالو كحمؿ األشتر عمييـ فانتفضت صػفكؼ الشػاـ كأيقػف معاكيػة 

بػػاليالؾ،كىرب معاكيػػة كعمػػرك بػػف العػػاص مػػف السػػرداؽ فغشػػكىا بأسػػيافيـ فقطعكىػػا، ككػػاف عامػػة 

اف ليػػـ الحػػؽ ككبػػركا الميػػاجريف لػػـ يشػػيركا سػػيفا كيقكلػػكف األمػػر ممتػػبس إلػػى أف قتػػؿ عمػػار فاسػػتب

تكبيرة ارتج ليا العسكر كحممكا فقتمكا مف أىػؿ الشػاـ مقتمػة لػـ يػر مثميػا كقتػؿ المرقػاؿ فقػاؿ عمػرك 
                                                           

 .165ص,3ج.الكامل. ابف األثير . 37ص,5ج .تاريخ. انظر الطبرم.كاألبيات لحصيف بف المنذر.راجع حصيف بف المنذر 1
 .157ص,3ج.الكامل. ابف األثير.42ص,5ج.تاريخ .انظر الطبرم 2
 167ص,3ج. الكامل. ابف األثير" أبت لي عفتي فأبى بالئي" كفي ابف األثير  3
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ـه بيننػػا كبيػػنكـ : ارفػػع المصػػاحؼ عمػػى رؤكس الرمػػاح ثػػـ تقػػكؿ: بػػف العػػاص لمعاكيػػة ػػ كى مػػا فييػػا حى

نمػػا ك : نجيػػب إلػى كتػاب ا،، فقػػاؿ أميػر المػؤمنيف: فعرفكىػا ،فقػاؿ النػاس ا، مػػا الكتػاب تريػدكف  كاي

بػػف فػػدكي فػػي عصػػابة مػػف القػػراء يػػا عمػػي أجػػب إلػػى كتػػاب ا، إذا  1المكػػر يخػػالكف، فنػػاداه مسػػعكد

إليػػػو ال تػػػدفعؾ برمتػػػؾ إلػػػى القػػػـك أك نفعػػػؿ بػػػؾ كمػػػا فعمنػػػا بعثماف،فأقبػػػؿ األشػػػتر ( ب 92)دعيػػػت 

أميػر المػؤمنيف كاعجبػاه أيطػاع  يا أىؿ العراؽ كيحكـ فكاقا فننني قد أحسست بػالفتح ثػـ قػاؿ: كقاؿ

: ألم شيء رفعت المصاحؼ،قاؿ: معاكية كأيعصى، كتكجو األشعث بف قيس إلى معاكية فقاؿ لو

لنرجع نحف كانتـ إلى أمر ا،، تبعتكف رجال منكـ كنبعت رجال منا ثـ نتبػع مػا يتفقػاف عميػو، فقػاؿ 

ا كقبمنا،فقػػػػػػػاؿ أميػػػػػػػر رضػػػػػػػين: األشػػػػػػػعث ىػػػػػػػذا ىػػػػػػػك الحؽ،فػػػػػػػأخبر أميػػػػػػػر المػػػػػػػؤمنيف فقػػػػػػػاؿ النػػػػػػػاس

قػػد :قػػد رضػػينا بعمػػرك بػػف العػػاص، كقػػاؿ أىػػؿ العػػراؽ: خديعػػة كمكيػػدة،فقاؿ أىػػؿ الشػػاـ:المػػؤمنيف

أنػي ال أثػؽ بػأبي مكسػى كانػو  يػر ثقػة عنػدم : رضينا بأبي مكسى األشعرم فقػاؿ أميػر المػؤمنيف

أنت منو : لكاكقد خذؿ الناس عني كىرب مني حتى ومنتو،كلكف اجعؿ لذلؾ عبد ا، بف عباس فقا

اصػنعكا مػا بػدا لكػـ كجػاء أبػك : كىػؿ نحػف إال فػي حكػـ األشػتر فقػاؿ: قػالكا: كىك منؾ،قاؿ األشػتر

مكسى فكلكه األمػر فقبمػو،كاجتمعكا إلػى أميػر المػؤمنيف ككتبػكا كتػاب الصػمح كىػك بسػـ ا، الػرحمف 

( أ 91)سػفياف  الرحيـ ىذا مػا تقاضػى عميػو أميػر المػؤمنيف عمػي بػف أبػي طالػب كمعاكيػة بػف أبػي

اكتبػػكا اسػػمو كاسػػـ أبيػػو فانػػو أميػػركـ كأمػػا أميرنػػا فػػال، فقػػاؿ األحنػػؼ بػػف : فقػػاؿ عمػػرك بػػف العػػاص

يػػا أميػػر المػػؤمنيف ال تمػػح اسػػـ اإلمػػارة فػػنني أخػػاؼ إف محكتيػػا ال ترجػػع إليػػؾ، فقػػاؿ أميػػر : قػػيس

ا، صػمى ا، عميػو رسػكؿ  2]بػيف يػدم[ا، أكبر سنة بسنة كمثؿ بمثؿ كا، إنػي لكاتػب : المؤمنيف

لسػت رسػػكؿ ا، كال نشػيد لػؾ بػذلؾ اكتػب اسػػمؾ كاسػـ أبيػؾ فقػاؿ عمػػرك : كسػمـ بالحديبيػة إذ قػالكا

يػػا ابػػف النابغػػة : سػػبحاف ا، أتشػػبو بالكفػػار كنحػػف مؤمنػػكف، فقػػاؿ لػػو أميػػر المػػؤمنيف: بػػف العػػاص
                                                           

 .178ص,3ج.الكامل.ابف األثير.49ص ,5ج.تاريخ. نظر الطبرما.كمثبت عند الطبرم كابف األثير مسعر بف فدكي 1
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يجتمػػع بينػػي كبينػػؾ  ال: كىػػؿ تشػػبو إال أمػػؾ، فقػػاـ عمػػرك كقػػاؿ 1كمتػػى لػػـ تكػػف عػػدكا لممسػػمميف  

كذكػػر كالمػػا " ىػػذا مػػا تقاضػػى عميػػو عمػػٌي كمعاكيػػة كشػػيعيما : "مجمػػس بعػػد اليػػـك ككتبػػكا الكتػػاب

طػػػكيال، كخػػػرج األشػػػعث بالكتػػػاب يقػػػرأه عمػػػى النػػػاس كرحػػػؿ معاكيػػػة إلػػػى الشػػػاـ بمػػػف معػػػو متػػػآلفيف 

ألفػػا  مػػف  القمػػكب كرحػػؿ أميػػر المػػؤمنيف إلػػى العػػراؽ بػػاالختالؼ كاالفتػػراؽ، كقتػػؿ بصػػفيف سػػبعيف

العراؽ  خمسة كعشركف ألفا  كمف الشاـ خمسة كأربعكف ألفا  كلمما دخؿ أمير المؤمنيف الككفة لـ 

 .ال حكـ إال ، تعالى: يدخميا الخكارج كأتكا حركراء كىـ اثني عشر ألفا كقالكا

 

 :ذكر اجتماع الحكمين

ا لػـ يعمػـ بػو احػد كال يسػألو فمما اجتمع الحكميف كاف معاكية إذا كتػب إلػى عمػرك بػف العػاص كتابػ

أىػػؿ الشػػاـ عػػف شػػيء فػػنذا جػػاء كتػػاب أميػػر المػػؤمنيف جػػاؤكا إلػػى ابػػف عبػػاس فقػػاؿ عمػػرك يػػا أبػػا 

فمػف قتػؿ مظمكمػا " فػاف ا، تعػالى يقػكؿ: بمى، قاؿ: مكسى ألست تعمـ أف معاكية كلي عثماف،قاؿ

يا عمرك اتػؽ ا، فػنف ىػذا : ىفما يمنعؾ مف معاكية، قاؿ أبك مكس: قاؿ 2"فقد جعمنا لكليو سمطانا

أنػت صػاحب : األمر لك كاف بالشرؼ لكاف عمي أحؽ بو، كأخذ يقػدـ أبػا مكسػى فػي الكػالـ كيقػكؿ

رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ ككاف قصده أف يخدعو فيعكده أف يػتكمـ قبمػو فػي كػؿ شػيء، كأراد 

أف نخمػع : نػي مػا رأيػؾ فقػاؿاخبر : أبك مكسى تكلية ابف عمر فامتنع عميو عمرك ثـ قػاؿ لػو عمػرك

ًنعػػـ مػػا رأيػػت، فقػػاـ أبػػك مكسػػى : ىػػذيف الػػرجميف كنجعػػؿ األمػػر شػػكرل بػػيف المسػػمميف فقػػاؿ عمػػرك

خػػدعؾ إف كنتمػػا قػػد ( ب 91)كا، إنػػي ألظػػف ابػػف النابغػػة قػػد : ليػػتكمـ فػػدعاه ابػػف عبػػاس كقػػاؿ لػػو

                                                           
 .تجارب األمم. ابف مسككيو. 181ص,3ج. الكامل. ابف األثير.كانظر 52ص,5ج.الطبرم ]كمتى لـ تكف لمفاسقيف كليا[كعند الطبرم  1
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س إنػػػي قػػػد خمعػػػت عميػػػا أييػػػا النػػػا: اتفقتمػػا عمػػػى أمػػػر فقدمػػػو قبمػػػؾ، ككػػػاف أبػػػك مكسػػػى مغفػػالن فقػػػاؿ

قػد سػمعتـ خمعػو لصػاحبو كأنػا أخمػع صػاحبو : كمعاكية فكلكا مف شئتـ ثـ تنحى، كقاـ عمػرك كقػاؿ

ليي ابف عفاف، فقػاؿ لػو أبػك مكسػى لعنػؾ ا، كال كفقػؾ فقػاؿ لػو  كما خمعو كأثبت صاحبي معاكية كى

مػرك كمنعػو بالسػكط إنما مثمؾ كمثؿ الحمار يحمؿ أسػفارنا، كحمػؿ شػريح بػف ىػانئ عمػى ع: عمرك

كانصرؼ عمرك إلػى الشػاـ كسػمـ عمػى معاكيػة بالخالفػة، كرجػع ابػف عبػاس كأخبػر أميػر المػؤمنيف 

فكاف إذا صمى الغداة لعف في قنكتو معاكية كعمرك بػف العػاص كأبػا األعػكر السػممي كحبيبػا كعبػد 

ف كابػف عبػاس الرحمف بف خالد كالضحاؾ بػف قػيس كبمػغ معاكيػة فكػاف إذا قنػت لعػف أميػر المػؤمني

اسػػػتعدكا : كاألشػػػتر كحسػػػنان كحسػػػينان، كلمػػػا بمػػػغ أميػػػر المػػػؤمنيف فعػػػؿ الحكمػػػيف خطػػػب النػػػاس كقػػػاؿ

لمجياد كتأىبكا لممسير إلييـ، فصاحت الخػكارج مػف جكانػب المسػجد ال حكػـ إال ، تعػالى كخرجػكا 

لى النيركاف مف المسجد فنادل أمير المؤمنيف بالرحيؿ كقطع الجسر كنزؿ شاطئ الفرات ثـ سار إ

مػف لجػأ إلييػا : فعبئ الخكارج لمقتاؿ كعبػئ أميػر المػؤمنيف عسػاكره فرفػع أميػر المػؤمنيف رايػةن كقػاؿ

فيػػك ومػػف فاسػػتأمف إلػػى الرايػػة مػػنيـ ألػػؼ رجػػؿ، كقػػاؿ أميػػر المػػؤمنيف ألصػػحابو ال تبػػدؤكىـ بقتػػاؿ 

مى أصػحاب عمػٌي شػدة حتى يبدؤكـ فصاحت الخكارج ال حكـ إال ، كالركاح إلى الجنة ثَـّ شدكا ع

كاحدة فمـ تثبت ليـ خيؿ عمٌي كحمؿ قيس بف معاكية مف أصحاب أمير المؤمنيف عمى شريح ابف 

برجػؿ كاحػدة فحمػؿ عميػو قػيس ( أ 96)أبي أكفى فضػربو بالسػيؼ عمػى سػاقو فأبانيػا فجعػؿ يقاتػؿ 

تػأىبكا لقتػاؿ : بف سعد فقتمػو ككسػرىـ أميػر المػؤمنيف كلػـ يقتػؿ مػف أصػحابو إال سػبعة كرجػع كقػاؿ

نفذت نبالنػا ككمػت سػيكفنا فػارجع بنػا لنسػتعد،  فػدخؿ أميػر المػؤمنيف الككفػة ككاتػب : عدككـ فقالكا

األشػػعث بػػف قػػيس معاكيػػة ألنػػو منافقػػا مػػف حػػيف عزلػػو أميػػر المػػؤمنيف عػػف أرمينيػػة، ككػػاف معاكيػػة 

 .يبعث إليو باألمكاؿ الكثيرة كالى أشراؼ الككفة فمالكا إليو
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 والثالثون السنة الثامنة

 .1فييا قتؿ محمد بف أبي بكر الصديؽ بمصر 

كفييا تكفي صييب بػف سػناف بػف مالػؾ بػف عمػرك بػف عقيػؿ الركمػي، كػاف أبػكه كعمػو مػف العػرب 

ككانت منازليـ بأرض المكصؿ فأ ارت الركـ عمييـ فسبت كىك  الـ صغير، أسمـ مع عمار بف 

كفييػا . ينة في ىذه السنة كىك ابػف سػبعيف سػنةياسر مف الطبقة األكلى مف المياجريف تكفي بالمد

كلػى أميػػر المػؤمنيف األشػػتر النخعػػي مصػر، ككػػاف المػػكالبيف عمػى عثمػػاف، كلمػػا اختػؿ أمػػر مصػػر 

ما لمصرو إال قيس بف سػعد بػف عبػادة أك مالػؾ : عمى محمد بف أبي بكر كبمغ أمير المؤمنيف قاؿ

ف فطمبػو أميػر المػؤمنيف فقػدـ عميػو كخػرج األشتر، ككاف األشتر مقيما عمػى عمػؿ الجزيػرة كنصػيبي

إف : األشػػتر نحػػػك مصػػػر، فشػػػؽ ذلػػػؾ عمػػػى معاكيػػػة فكتػػػب معاكيػػػة إلػػػى رجػػػؿ دىقػػػاف بػػػالقمـز يقػػػكؿ

انػػزؿ فانػػا رجػػؿ مػػف : فقػػدـ  األشػػتر القمػػـز فتمقػػاه كقػػاؿ. كفيتنػػي األشػػتر أطمػػؽ لػػؾ الخػػراج مػػا بقيػػت

: شػربو مػات؛ فممػا بمػغ معاكيػة قػاؿ أىؿ الخراج، فأتاه بطعاـ كشربو مف عسؿ جعػؿ فيػو سػما فممػا

 -يعنػػي عمػػار بػػف ياسػػر -يػػكـ صػػفيف ( ب 96)فقطعػػت إحػػداىما  2قػػد كػػاف البػػف أبػػي طالػػب يػػدا

 .إف ، جنكد مف عسؿ: كقاؿ -يعني األشتر -كقطعت األخرل اآلف

أمو أسماء بنت عميس الخثعمية كانت عند جعفر بف  محمد بن أبي بكر الصديق رضي اهلل عنو

، فممػػا استشػػيد تزكجيػا أبػػك بكػػر فكلػػدت لػػو محمػد رحمػػو ا، ، كتزكجيػػا أميػػر المػػؤمنيف أبػي طالػػب

رحػـ ا، محمػدان : عمي مف بعد أبي بكر، فرباه أمير المؤمنيف، كلما قتؿ محمد قاؿ أميػر المػؤمنيف

 .4]إني ناصران [ا، عممتو . 3]........ [
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كما كاف يدبرىـ قيس بف سعد فانتقصت  فسار إليو معاكية كعمرك كفتحا مصر كلـ يحسف يدبرىـ

عميػػػو األمػػػكر فجيػػػز معاكيػػػة عمػػػرك بػػػف العػػػاص فػػػي سػػػتة اآلؼ فممػػػا قػػػرب مػػػف مصػػػر اجتمعػػػت 

العثمانية إليو ككتب معاكية إلى محمد بف أبي بكر إنا ال نعمـ انو كاف احده أشد عمى عثماف منؾ 

ألفػػي رجػػؿ فاسػػتقبؿ عمػػرك  كفيػػو كعيػػد كتيديػػد، فانتػػدب محمػػد مػػف كنانػػة نحػػك ألفػػي رجػػؿ كىػػك فػػي

كنانة كىي في مقدمة محمد كقتمت مف أىؿ الشاـ مقتمة عظيمة فتفرقكا أصحاب محمػد عنػو فنػزؿ 

عػػف فرسػػو كدخػػؿ خربػػة ىنػػاؾ، كعبػػر عمػػرك إلػػى مصػػر كأتػػكا بمحمػػد إليػػو فقتمػػو ثػػـ ألقػػاه فػػي جيفػػة 

ا شػديدا ككػاف محمػد ثَـّ حرقو بالنار،فممػا كصػؿ الخبػر إلػى أميػر المػؤمنيف حػزف عميػو حزنػ 1حمار

 .ييدعى عابد قريش مف كرعو كزىده

 السنة التاسعة والثالثون

 .فييا فرؽ معاكية جيكشو نحك العراؽ فصعد عمى المنبر كأمرىـ بالنيكض فتثاقمكا

كفييا بعث معاكية سفياف بف عكف في ستة والؼ إلى الييت كاألنبػار كالمػدائف ككػاف بيػا أسػبكس 

 .و، فخرج إلييـ في ثالثيف نفر فقتمكه كنيبكا الييتفنفر عنو مف مع 2بف حساف 

 السنة األربعون

كأميرىػا ( أ 99)فييا بعث معاكية بسر بف أرطأة في ثالثػة والؼ فػارس إلػى الحجػاز فقػدـ المدينػة 

يػا أىػؿ المدينػة : أبك أيكب األنصارم ففر منيـ إلى الككفة كدخؿ بسر المدينة فصعد منبرىا كقاؿ

يػػر المػػؤمنيف معاكيػػة مػػا تركػػت أحػػدان إال قتمتػػو، فبػػايعكه كىػػدـ دكران كثيػػرة كأخػػاؼ كا، لػػكال عيػػد أم

أىميا، كمضى إلى مكة فخافو أبك مكسى فخمى عنو كمضػى بسػر إلػى الػيمف كعمييػا عبػد ا، بػف 

                                                           
 .214ص.3ج الكامل. انظر ابف األثير 1
 ، كتب التراجم التاريخيةذا االسـ في لـ أجد أصؿ لي 2
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عامػػؿ لعمػػٌي فخػػرج إلػػى الككفػػة كاسػػتخمؼ عمػػى الػػيمف عبػػدا، فقتمػػو بسػػر،كلقي فػػي طريقػػو  1عبػػاس

بف عباس فقتميما كقتؿ خمقا  مف شيعة عمي كلما بمغ أمير المؤمنيف أرسؿ جارية  كلديف لعبيد ا،

بػػف قدامػػة ككىػػب بػػف مسػػعكد فػػي ألفػػيف فسػػار جاريػػة حتػػى أتػػى نجػػراف فقتػػؿ جماعػػة مػػف العثمانيػػة 

كىػػرب بسػػػر كجاريػػػة خمفػػػو حتػػػى كصػػػؿ أطػػػراؼ الشػػاـ فمقػػػي جماعػػػة مػػػف أصػػػحاب بسػػػر فجمعيػػػـ 

 . كأحرقيـ كعاد إلى الككفة

 .2يا جرت ميادنة بيف أمير المؤمنيف كمعاكيةكفي

كفييا خرج عبدا، بف عباس مف البصرة كلحػؽ بمكػة كاخػذ مػا كػاف فػي بػيف المػاؿ بالبصػرة ككػاف 

أربعمائػػة ألػػؼ كبمػػغ عميػػان فأرسػػؿ خمفػػو الخيػػؿ فقػػاتميـ ككتػػب إليػػو أميػػر المػػؤمنيف يكبخػػو كيتكاعػػده 

 .فحمؿ الماؿ كعاد إليو

لمؤمنيف قد ذكرنػا نسػبو مػف الطػرفيف كسػنذكر مػف فضػائمو كفكاضػمو مػا تقػري كفييا استشيد أمير ا 

بو العيف،ىك أمير المؤمنيف كأكؿ مف صمى مع سيد المرسميف كاحد العشرة المبشريف كصيره عمى 

ابنتػػػو سػػػيدة نسػػػاء العػػػالميف كمػػػف الطبقػػػة األكلػػػى مػػػف الميػػػاجريف األكلػػػيف، لػػػـ يسػػػجد قػػػط لألكثػػػاف 

 . عمي كـر ا، كجيو أنو لـ يسجد لصنـ قطالمشركيف كمعنى قكليـ 

صػمى ا، عميػو كسػمـ، كوخػػى بينػو كبػيف نفسػو، كبػػات ( ب 99)شػيد المشػاىد كميػا مػع رسػػكؿ ا، 

ليمة اليجرة عمى فراشو يقيو بركحو، كخمفو بمكة يرد الكدائع التي كانت عنػده، كقػاؿ لػو رسػكؿ ا، 

لػـ يػرد فػي فضػائؿ : خرة قاؿ اإلماـ احمػد بػف حنبػؿأنت أخي في الدنيا كاآل: صمى ا، عميو كسمـ
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أقضػانا عمػٌي، كقػد : الصحابة باألسانيد الحساف مثمما كرد في فضائمو، كقاؿ عمر رضػي ا، عنػو

 .نزؿ في فضائمو مف القروف العزيز ككرد مف األحاديث النبكية ما يطكؿ شرحو

لخػػكارج ككػػاف دائمػػا يجػػرم عمػػى كػػاف النػػاس خػػائفيف عميػػو منػػذ حكػػـ الحكمػػيف كقتػػؿ ا: ذكــر مقتمــو

قػاؿ لػي رسػكؿ ا، : لسانو انو ييقتؿ كيستبطئو، كيقكؿ متى يبعث أشقاىا قاؿ عمػي رضػي ا، عنػو

: يػػا عمػػي أتػػدرم مػػف أشػػقى األكلػػيف كاآلخػػريف، قمػػت ا، كرسػػكلو أعمػػـ، قػػاؿ: صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ

ه يعني لحيتو مف ىامتو، كقػاؿ أشقى األكليف عاقر الناقة كأشقى اآلخريف مف يخضب ىذه مف ىذ

 :يكما البف ممجـ

               أريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءه كيريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي              

 1عػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيرؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد 
 

انتدب ثالثة نفػر مػف الخػكارج عبػد الػرحمف ذكر اجتماع الخوارج عمى قتمو وقتل معاوية وعمرو، 

ا بمكػػة فتػػذاكركا قتمػػى النيركاف،فقػػاؿ ابػػف بػػف ممجػػـ كالبىػػرؾ بػػف عبػػد ا، كعمػػرك بػػف بىكير،كاجتمعػػك 

كأنػا لعمػرك بػف : كأنا لمعاكية، كقاؿ عمرك بف بكير: أنا أكفيكـ ابف أبي طالب، كقاؿ البىرؾ: ممجـ

العاص، فتعاىػدكا فػي مكػة كسػمكا سػيكفيـ كقػرركا بيػنيـ ليمػة السػابع عشػر مػف رمضػاف،ككانكا قػد 

ابػف ممجػـ كجػاء مقابػؿ ( أ90)ىـ عمػى ذلؾ،فقػاـ ألقكا إلى األشعث بػف قػيس مػا فػي نفكسػيـ فكاطػأ

ٌدة التي يخرج منيا أمير المؤمنيف،فخرج مف الباب كنادل أييا النػاس الصػالة الصػالة كمعػو  ًٌ الٌس

ال حكـ إال ، الحكـ ، يا عمي ال لؾ،فأصاب سػيؼ : درة يكقظ الناس، فاعترضو ابف ممجـ كقاؿ

ال يفػػكتكـ : فكقػػع فػػي الطػػاؽ فسػػمعت عميػػا يقػػكؿ ابػػف ممجػػـ جبيتػػو إلػػى دما ػػو، كأمػػا سػػيؼ شػػبيب

الرجؿ كسد الناس عمييـ مف كؿ جانب،فنما شبيب فأفمت،كأيخذ ابف ممجـ فأيدخؿ عمى عمٌي رضي 

ف مػت احرقػكه فػألحقكه : ا، عنو فقاؿ أطيبكا طعامو فنف عشت فأنا كلي  دمي عفكان أك قصاصا، كاي
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: بنت عمٌي يا عدك ا، قتمت أميػر المػؤمنيف كقػاؿ قالت أـ كمثكـ. 1بي أخاصمو عند رب العالميف

يا أمير المؤمنيف إف فقدناؾ كال نفقدؾ أنبايع الحسػف، : ما قتمت إال أباؾ،فأقبؿ الناس إرساال فقالكا

ـٌ أكصػى الحسػف كالحسػيف كمحمػد بػف الحنفيػة بتقػكل : فقاؿ ال ومػركـ كال أنيػاكـ افعمػكا مػا شػئتـ، ثػ

ي عف المنكر، كتكفي ليمة األحد إلحدل عشرة ليمػة بقيػت مػف رمضػاف ا، كاألمر بالمعركؼ كالني

كمحمد كعبد ا، بف جعفر، ككػاف عنػدىـ بقايػا مػف حنػكط رسػكؿ  2ك سمو أكالده الحسف كالحسيف،

ا، صمى ا، عميو كسمـ فحنطكه بو، كصمى عميو الحسػف ككبػر أربعػا كدفػف عنػد مسػجد الجماعػة 

لحسف الناس إلى بيعتو فبايعكه، كقيؿ انو دفف بالنجؼ كانكا أخرجكه الذم بالرحبة، ثـ دعا الناس ا

في الميؿ كأبعدكا بو خكفا عميو، فمما صار األمر لبني العباس خػرج ىػاركف الرشػيد يتصػيد فأرسػؿ 

اليػـك فكقػؼ الفيػد فعجػؿ ىػاركف ( ب 90)فيدان عمى ظبي فطرده حتػى انتيػى إلػى مكػاف الضػريح 

قػػد أتػت عميػو مائػة سػنة ىػذا قبػر عمػي بػػف : ة كالككفػة، فقػاؿ لػو شػيخالرشػيد كاسػتدعى شػيكخ الحيػر 

ىذا قبر أمير المؤمنيف، : أبي طالب، فاني كنت أجيء مع أبي كأنا صغير إلى ىذا المكاف فيقكؿ

فأمر ىػاركف الرشػيد ببنػاء القبػة كالمشػيد، كعػاش أميػر المػؤمنيف ثػالث كسػتيف سػنة كخالفتػو أربػع 

 .سنيف كتسعة أشير

جرل لمبىرؾ مع معاكية كقصد في تمؾ الميمة التي ضرب فييا أمير المؤمنيف لمعاكيػة فممػا ذكر ما 

معاكيػػة،كجيء بػػو إلػػى  3]وليتػػة[خػػرج ليصػػمي صػػالة الفجػػر كثػػب عميػػو بالسػػيؼ فضػػربو فكقػػع فػػي 

فمػا : إف لػؾ عنػدم خبػران أسػرؾ بػو، قػاؿ: كيحػؾ مػا الػذم حممػؾ عمػى ىػذا، فقػاؿ: معاكية فقاؿ لػو

                                                           
ر أبك كيعتب" إف مت احرقكه" كال يكجد في الركايات أف عميا قاؿ. 146ص,5ج تاريخ. الطبرم.148ص,2ج. تاريخ. انظر اليعقكبي 1

 .الييجاء أكؿ مف ذكر ذلؾ مع أنو يعتبر مف المؤرخيف المتأخريف
 148ص,5ج. تاريخ. الطبرم.148ص,2ج. تاريخ. انظر اليعقكبي 2
 .369، ص1مج. تجارب األمم. ما بيف المعقكفيف مطمكس في األصؿ كالمثبت مف ابف مسككيو 3
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بمػى ألف عميػا لػيس : فمعمو ال يقدر عميػو، قػاؿ: أخا لي قتؿ عميا في ىذه الميمة، قاؿإف : ىك، قاؿ

 . معو مف يحرسو كأمر بو فقطعت يداه كرجاله ثـٌ ضرب عنقو

كاتخذ معاكية المقصكرة في جامع دمشػؽ، ككػاف إذا سػجد أقػاـ الحػرس عمػى رأسػو، كأمػا عمػر بػف 

عمػرك بػف العػاص فػاتفؽ أف عمػرك اشػتكى بطنػو  بكير فننو جمس في تمؾ الميمة فػي السػدة ينتظػر

فأصػػر خارجػػة أف يصػػمي بالنػػاس فشػػد عميػػو عمػػرك كقتمػػو ظنػػان منػػو أنػػو ابػػف العػػاص كأحضػػر إلػػى 

كلمػا كلػيَّ الحسػف خطػب النػاس، ككػاف . 1يا فاسػؽ كا، مػا ظننتػو  يػرؾ : عمرك بف العاص فقاؿ

، كلمػا عمػػـ عبيػد ا، أف الحسػػف ال قػيس بػف سػػعد كالػي أذربيجػػاف فعزلػو ككلػػى عبيػد ا، بػف عبػػاس

مف األمكاؿ، فأجابو معاكيػة ( أ 91)يؤثر القتاؿ كتب إلى معاكية يطمب األماف لنفسو كما أصاب 

إف ا، قػد أرسػؿ البػف أبػي طالػب مػف قتمػو ببغيػو كظممػو : إلى ذلؾ، كلما بمغ معاكيػة خطػب كقػاؿ

سر بنا : مغ الحسف فقاؿ لو قيس بف سعد،كب2كقد كلي مكانو ابنو، كىك حدث ال خبرة لو بالسياسة

إلى قتاؿ عدكنا، فسار كنزؿ المدائف، كبعػث قػيس بػف سػعد فػي مقدمتػو فػي اثنػي عشػر ألفػا كأقبػؿ 

معاكيػػة فنػػزؿ منبج،ككتػػب إلػػى أشػػراؼ الككفػػة كبعػػث إلػػييـ المػػاؿ فخػػذلكا الحسػػف كمػػا فعمػػكا بأبيػػو، 

ادو أال أف قػيس قػد قتػؿ، فنفػركا ككانػت النػاس عمػى ىػذا إذ نػادل منػ 3كسار قيس كنػزؿ دجيػؿ بينمػا

كىجـ جماعة عمى الحسف في سرداقو فنيبكا متاعػو حتػى نػازعكا بسػاطا كػاف تحتو،كطعنػو . مكيدة

كدخػػؿ المػػدائف ككػػاف معكيػػة قػػد كتػػب إلػػى الحسػػف سػػران يسػػألو الصػػمح  4.رجػػؿ فأدمػػاه فػػذعر مػػنيـ

سٌممت ى األمر جعمتو بعدم لػؾ كلػؾ  لك أعمـ أنؾ تقكـ بيذا األمر مقامي لسممتو إليؾ،كاف: كيقكؿ

أنشػػدؾ ا، أف "جميػػع مػػا فػػي بيػػت مػػاؿ العراؽ،فبعػػث الحسػػف بالكتػػاب إلػػى ابػػف عبػػاس فػػرد جكابػػو 

                                                           
 .369ص, 1مج. ألممتجارب ا. ابف مسككيو. 242ص,3ج. الكامؿ. انظر ابف األثير 1
 .158ص,5ج. تاريخ. حكؿ تكلية الحسف لعبيد ا، انظر الطبرم 2
 .159، ص5ج .تاريخ. انظر الطبرم 3
 149ص,2ج. تاريخ. انظر اليعقكبي 4



165 
 

ىػذا كتػاب "، كأجاب الحسف معاكية في الصمح،كسير معاكية كتاب الصػمح "تحقف دماء ىذه األمة

مػر لػو بعدم،كلػو عمػى عيػد الحسف بف عمي مف معاكية بف أبي سفياف أنني صالحتو عمى أف األ

ا، كميثاقػو كذمػة رسػكلو أننػي ال أبغيػو كال أىػؿ بيتػو مكركىػان، كاف لػو مػا فػي بيػت المػاؿ بالككفػػة، 

درىػػـ، كأعطيػػو اآلف ( ب 91)كىػك خمسػػة والؼ ألػؼ درىػػـ، كاف لػػو عمػيَّ فػػي كػؿ سػػنة ألػػؼ ألػؼ 

 .1ألؼ ألؼ درىـ، كال أذكر عميا بسكء 

 .ىك ممف أسمـ بعد الفتح كنزؿ الككفةكفييا تكفي لبيد الشاعر ك 

 السنة الحادية واألربعون

فييا سمـ الحسف األمر إلى معاكية كتسمـ معاكية الككفة كالدنيا ثَـّ رحؿ الحسف عف الككفة، كخرج 

أىػؿ الككفػػة يبكػػكف كخػرج معاكيػػة يكدعػػو،ككاف يكمػػا مشػيكدان فممػػا رجػػع مػف كداعػػو أمػػر أف يجمػػع 

بايعكني عمى البراءة مػف أبػي تراب،فػاؿ لػو رجػؿ ال سػمع لػؾ كال طاعػة، : أشراؼ الككفة،كقاؿ ليـ

 . فسكت معاكية

 .2كفييا بايع قيس بف سعد معاكية بعد امتناع قيس ككاف مع قيس أربعيف ألؼ فارس

 .4كحجج بالناس عتبة بف أبي سفياف. 3كفييا كلد عمي بف عبد ا، بف عباس

 السنة الثانية واألربعون

 .كية مركاف بف الحكـ المدينةفييا كلي معا

                                                           
. 150ص,2ج .تاريخ. انظر اليعقكبي.كلكنيا ال تخرج عف المضمكف,حكؿ الصمح بيف الحسف كمعاكية ىناؾ عدة ركايات 1

 .253ص,3ج. الكامل .ابف األثير.160ص,5ج.الطبرم
 .163ص.5ج.تاريخ. انظر الطبرم 2
 .171ص,5ج.تاريخ .انظر الطبرم 3
 .263ص,3ج.الكامل. انظر ابف األثير.ىناؾ عدة ركايات حكؿ مف حج بالناس في ىذه السنة 4
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كفييػػا تػػكفي عمػػرك بػػف العػػاص، ككػػاف أبػػكه العػػاص مػػف المسػػتيزئيف برسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو 

كسمـ، كأـ عمرك النابغػة كانػت سػبية مػف عنػزة، ككانػت مػف البغايػا أصػحاب الرايػات، ككقػع عمييػا 

حػرب فػادعى كميػـ عمػران أربعة في طيرو كاحد،العاص كأبك ليب ك أمية بف خمؼ كأبك سػفياف بػف 

أسػػمـ سػػنة ثمػػاف مػػف اليجػػرة، بعثػػو رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ فػػي  ػػزاة ذات .فغمػػبيـ العػػاص

السالسؿ؛ كاله أبك بكر ثـٌ كاله عثمػاف أحػد أجنػاد الشػاـ األربعػة، كىػك الػذم صػمى بأصػحابو كىػك 

أف ( أ 92)أشػيد : جنب، ككاف داىية، ككاف عمر بف الخطاب إذا استضعؼ رجال في رأيػو يقػكؿ

 .1خالقؾ كخالؽ عمرك بف العاص كاحد، تكفي بمصر يـك الفطر كعاش مائة سنة

 السنة الثالثة واألربعون

 .كحج بالناس مركاف بف الحكـ. 2فييا أمر معاكية كلد عمرك بف العاص عمى مصر مكاف أبيو

 السنة الرابعة واألربعون

 .بالد الرـك كشتى بيا، كحج بالناس معاكيةفييا أك ؿ عبد الرحمف بف خالد بف الكليد في 

 السنة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة

فييػػا  ػػزا الكليػػد بػػف معاكيػػة الػػرـك ككصػػؿ القسػػطنطينية،كمعو ابػػف عبػػاس كابػػف عمػػر كأبػػك أيػػكب 

كفييا عزؿ معاكية مركاف بف الحكـ عف المدينة ككالىا سعيد بػف العػاص، كحػج سػعيد . األنصارم

الحسف بف عمي بف أبي طالب كـر ا، كجيو ككنيتو أبك محمد، قاؿ اإلماـ أحمػد بػف . بف العاص

رأيت رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ كاضعا الحسف بف عمػي عمػى عاتقػو : حنبؿ عف أشياخو قاؿ

خػرج رسػكؿ ا، صػمى ا، : كعػف عائشػة قالػت. الميـ إني أحبو فأحبو كأحب مف يحبػو: كىك يقكؿ
                                                           

 .163، ص4ج. اب العربأنسجميرة . ابف حـز.   337ص. 5.ؽ. أنساب األشراؼ. حكؿ نسب عمرك بف العاص انظر البالذرم 1
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كسمـ ذات يػكـ كعميػو مػرط مرجػؿ مػف شػعر أسػكد فجػاء الحسػف بػف عمػي فأدخمػو معػو،كجاء  عميو

إنمػػا يريػػد ا، ليػػذىب : الحسػػيف فأدخمػػو معػػو،كجاءت فاطمػػة فأدخميػػا، كجػػاء عمػػي فأدخمػػو ثػػـ قػػاؿ

سػمعت رسػكؿ ا، صػمى ا، : "كعػف أبػي ىريػرة قػاؿ. 1"عػنكـ الػرجس أىػؿ البيػت كيطيػركـ تطييػران 

كقػػػاؿ  صػػمى ا، عميػػػو كسػػمـ حسػػػف  2"مػػف أحػػػب الحسػػف كالحسػػػيف فقػػد أحبنػػي: ؿعميػػو كسػػمـ يقػػػك 

 .3كحسيف سيدا شباب أىؿ الجنة

كاف الحسف سيدا جميؿ عاقال فاضال دعاه كرعػو إلػى تػرؾ الممػؾ : قاؿ الشيخ المكفؽ في األنساب

الػدنيا  يػا أخػي  نمػا ىػذه: اخبرنػي مػف سػقاؾ، فقػاؿ: في الدنيا،مات مسمكما،قاؿ لو أخػكه الحسػيف

فانية دعو حتى التقي أنا كىك عند ا،،كأكصى أف يدفف عند رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ،فمنع 

سػػأؿ الحسػػيف عائشػػة أف تػػأذف لػو أف يػػدفف مػػع رسػػكؿ ا، صػػمى ا، : مػف ذلػػؾ قػػاؿ الشػػيخ المكفػؽ

انػػب أمػػو كمػػركاف كبنػػي أميػػة بػػالبقيع فػػي ج. 5.]........[كركبػػت عمػػى بغػػؿ  4عميػػو كسػػمـ فمنعتػػو 

فاطمة، كقاـ أبك ىريرة في باب المسجد كنادل أييا النػاس مػات حبيػب رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو 

كسمـ كالناس يضجكف بالبكاء كأقامػت نسػاء بنػي ىاشػـ عميػو النػكح شػيران كحػددف عميػو سػنة ككػاف 

 .عمره ستة كخمسيف سنة

                                                           
. 4032رقـ . 603ص. ب ت.مكتبة المعارؼ: ، الرياض1ط. محمد األلباني. ت.سنن أبي داوود. اخرجو أبك داككد  السجستاني 1

 .  كىك حديث صحيح
 .38ص   .المعجم الكبير .ركاه الطبمراني 2
 .كىك حديث حسف صحيح .38ص.  المعجم الكبير. ركاه الطبراني 3
. ابف األثير.156ص,2ج.  تاريخ, كيقاؿ أف مف منع دفف الحسف عند رسكؿ ا، ىك مركاف بف الحكـ،حكؿ ذلؾ انظر اليعقكبي 4
 .ككانت كفاة الحسف سنة تسع كأربعكف لميجرة.223، ص1ج. تاريخ .ابف الكردم. 259ص,3ج. لكاملا
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 السنة الخمسون

صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ مػػف المدينػػة إلػػى الشػػاـ، فرجفػػت فييػػا أراد معاكيػػة أف يقمػػع منبػػر رسػػكؿ ا، 

 .1األرض ككسفت الشمس كأظممت الدنيا فتركو

كفييػػا تػػكفي حسػػاف بػػف ثابػػت األنصػػارم شػػاعر رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ، لػػـ يشػػيد مػػع  

رسػػػكؿ ا، مشػػػيدان ككػػػاف جبانػػػان ككػػػاف يضػػػرب بمسػػػانو أرنبػػػة انفػػػو مػػػف طكلػػػو كمػػػات كعمػػػره مائػػػة 

 .نةكعشركف س

عقيؿ بف أبي طالب اخك عمي بف أبػي طالػب مػف أمػو كأبيػو شػيد مػع رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو  

كسمـ حنيف كترؾ يكـ صفيف أخاه عميان كمضى إلى معاكية فأعطاه مائة ألؼ درىـ فقاؿ لو اصعد 

ميػان أييػا النػاس إنػي أردت ع: فصػعد المنبػر كقػاؿ( أ 93)المنبر كاذكر ما أكالؾ عمٌي كما أكليتػؾ  

ني أردت معاكية فاختارني عمى دينو ، كاي  .عمى دينو فاختار دينو عميَّ

 السنة الحادية والخمسون

فييػػا قتػػؿ معاكيػػة حجػػر بػػف عػػدٌم بمػػرج عػػدراء، ككػػاف مػػف فضػػالء الصػػحابة زاىػػدان عابػػدان، شػػيد 

ر الجمػػؿ كصػػفيف مػػع أميػػر المػػؤمنيف، كلمػػا كلػػيَّ معاكيػػة المغيػػرة بػػف شػػعبة الككفػػة أمػػره بسػػب أميػػ

المؤمنيف كشيعتو كالترحـ عمى عثماف؛ ككاف المغيرة يذـ عمٌيػان كينػاؿ منػو فكػاف إذا قػاؿ ذلػؾ عمػى 

كيحػػػؾ يػػػا حجػػػر اتػػػؽ  ضػػػب : المنبػػػر قػػػاؿ لػػػو حجػػػر بػػػؿ إيػػػاكـ يػػػذـ ا، كيمعػػػف، فقػػػاؿ لػػػو المغيػػػرة

فبمغػو أف جماعػة مػف شػيعة عمػٌي  2السمطاف، كحجر ال ينتيي، فمات المغيرة كتػكلى الككفػة عمػرك

                                                           
ه الركاية مثبتة عند كؿ مف الطبرم كابف األثير إال أنيا تخرج عف العقؿ كالمنطؽ كقد يككف السبب في حدكث ىذه التغيرات ىزة كىذ 1

 .298ص,3ج .الكامل. ابف األثير. 239ص.238ص,5ج. تاريخ. انظر الطبرم. أرضية أك ما شابو مف تغيرات جيكلكجية
. تاريخ, الطبرم.159ص,2ج تاريخ .انظراليعقكبي.المغيرة بف شعبة زياد بف أبي سفيافكفي بعض المراجع أف مف تكلى الككفة بعد  2
 305ص,3ج,ابف األثير.255ص.5ج
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المنبػػر فشػػتـ عمٌيػػان فحصػػبكه فنػػزؿ ككتػػب إلػػى  1يتػػرددكف إلػػى حجػػر كيمعنػػكف معاكيػػة كصػػعد عمػػرك

ـٌ انفضكا عنو فأتى بػو  زياد بالبصرة فحضر كأرسؿ إلى حجر الشرط كاألعكاف فقاتميـ بمف معو، ث

 .2كأصحابو زيادان فبعث بيـ إلى معاكية فضرب رقبة حجر كمف معو

قػػة األكلػػى مػػف الميػػاجريف كأحػػد العشػػرة المبشػػريف شػػيد أحػػدان مػػف الطب 3سػػعيد بػػف زيػػد بػػف عمػػرك

كالمشػػػاىد كميػػػا مػػػع رسػػػكؿ ا، صػػػمى ا، عميػػػو كسػػػمـ،ككاف مجػػػاب الػػػدعكة كيمتقػػػي مػػػع رسػػػكؿ ا، 

صمى ا، عميو كسمـ عند كعب،تكفي بالعقيؽ كدفف بالمدينػة كىػك ابػف بضػع كسػبعيف سػنة كخمػؼ 

 .أحد كثالثيف كلدان 

 مسونالسنة الثانية والخ

( ب93)فييا تػكفي أبػك أيػكب األنصػارم كاسػمو زيػد مػف الطبقػة األكلػى مػف األنصػار شػيد العقبػة 

كبدران كأحدان مع رسكؿ ا، صمى ا، عميػو كسػمـ كلمػا قػدـ رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ المدينػة 

، عميػو إف رسػكؿ ا، صػمى ا: شيد مع عمػٌي الجمػؿ كصػفيف كالنيركاف،قػاؿ أبػك أيػكب. نزؿ عميو

كسمـ عيد إلينا أف نقاتؿ مع عمٌي بف أبػي طالػب النػاكثيف فقػد قاتمنػاىـ  كعيػد إلينػا أف نقاتػؿ معػو 

كتكفي بالقسطنطينية كبنػكا عميػو بنيانػا عاليػا كعمقػكا  -يعني معاكية -القاسطيف كىذه كجكىنا إلييـ

عامػؿ رسػكؿ ا، صػمى كفييا تكفي أبي مكسى األشعرم كاسػمو عبػد ا، بػف قػيس ككػاف . القناديؿ

 .ا، عميو كسمـ عمى زبيد كعدف كعمره ست كستيف سنة

                                                           
 .كالصحيح زياد كليس عمرك 1
 .161ص,2ج.تاريخ. انظر اليعقكبي 2
 .317ص,3ج. الكامل. انظر ابف األثير,المقصكد تكفي سعيد بف زيد في ىذه السنة 3
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 السنة الثالثة والخمسون

فييا فتح جنادة بف أبي أمية جزيػرة ركدس فػي البحػر فنزليػا المسػممكف فغرسػكا بيػا األشػجار كبنػكا 

ء فممػا مػات حصنا منيعان ككانكا يجاىدكف الركـ، ككػاف معاكيػة يػدر ليػـ األرزاؽ كيكثػر ليػـ العطػا

 . عنيـ يزيد فاستكلى عمييا الركـ 1معاكية  فؿ

جبمة بف األييـ الغساني ممؾ  ساف أسمـ في أياـ عمر بف الخطػاب كقػدـ عمػى عمػر فػي جماعػة 

مػػػف أىػػػؿ بيتػػػو حتػػػى إذا قػػػرب المدينػػػة عمػػػد أصػػػحابو فحمميػػػـ عمػػػى الخيػػػؿ العتػػػاؽ كقمػػػدىا أطػػػكاؽ 

و فمـ يبؽ بالمدينة بكر كال عانس إال خرجت تمتقيو الذىب كألبسيـ الديباج، ككضع عمى رأسو تاج

لتنظػػر إليػػػو؛ كرحػػػب بػػو عمػػػر كأدنػػػى مجمسػػػو فأقػػاـ بالمدينػػػة مكرمػػػان فجػػاء أكاف الحػػػج فخػػػرج جبمػػػة 

حاجا،فبينمػا ىػػك يطػكؼ بالبيػػت اذ كطػئ رجػػؿ مػػف فػزارة إزاره مػػف خمفػو فانحػػؿ فمطػـ جبمػػة الفػػزارم 

: اإلسػػػالـ قػػػد جمعكما،فقػػػاؿ جبمػػػة: اؿ لػػػو عمػػػرفاسػػػتدعى عميػػػو إلػػػى عمػػػر فقػػػ( أ 06)فيشػػػـ انفػػػو 

أميمنػػي الميمػػة حتػػى انظػػر فأميمػػو فممػػا كػػاف فػػي الميػػؿ سػػار ىػػك كأصػػحابو إلػػى الشػػاـ حتػػى دخػػؿ 

ـٌ إف عمػػر  القسػػطنطينية فتنصػػر ىػػك كقكمو،فأقطعػػو قيصػػر مػػا شػػاء كزكجػػو ابنتػػو كقاسػػمو ممكػػو،ث

: لقيػت ابػف عمػؾ جبمػة، قػاؿ: ىرقػؿ سٌير إلى ىرقػؿ رسػكالن فممػا عػـز الرسػكؿ عمػى الرجػكع قػاؿ لػو

فالقػػو فأتيػػت بػػاب جبمػػة فرأيػػت عميػػو مػػف البيجػػة كالخػػدـ مػػا لػػـ أره عمػػى بػػاب ممػػؾ قممػػا : قػػاؿ. ال

دخمت قاـ كاعتنقني كحكلو مػف التماثيػؿ مػا ال اقػدر أصػفو كىػك أصػيب ذك سػباؾ كقػد ذر الػذىب 

أكمػػأ إلػػى كصػػيفة عمػػى  فػػي لحيتػػو، كسػػأؿ عػػف عمػػر كالمسػػمميف فظيػػر عمػػى كجيػػو أثػػر الحػػزف ثػػـ

ذا بالصػػناديؽ تحمػػؿ عمػػى أعنػػاؽ الرجػػاؿ، ككضػػعت مائػػدة مػػف ذىػػب كمػػالكا عمينػػا بالحػػار  رأسػػو كاي

كالبػػػارد فػػػي صػػػحاؼ مػػػف الػػػذىب كالفضػػػة،كدارت الخمػػػر كقعػػػد خمػػػس جػػػكارم عػػػف يمينػػػو كخمػػػس 

                                                           
 .319ص,3ج. تاريخ. ابف األثير.288ص,5ج. تاريخ. انظر الطبرم..يزيد بف معاكية أقفميـ" كفي الطبرم 1
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جكارم عف يساره عمػى كراسػي الػذىب، فأقبمػت جاريػة فػي يػدىا جػاـ مػف الػذىب فيػو طػائر أبػيض 

في الجاـ صحيفتاف مف مسؾ كعنبر كفي يدىا األخرل جاـ لـ أر مثمػو فنقمػت الطػائر فػي الجػاـ ك 

ثػـ انتقػؿ إلػى الجػاـ اآلخػر،ثـ طػار فسػقط عمػى صػميب فػي تػاج جبمػة ثػـ حػرؾ جناحيػو فنثػر ذلػؾ 

 .المسؾ عمى رأس جبمة كلحيتو كاندفعف الجكارم يغنيف

 ، در عصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابة نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادمتيـ
 

 األكؿيكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  
    

 

 

( ب 06: )إنػو شػيخ ضػعيؼ ثػـ قػاؿ أطربننػي فقمػف: فقاؿ جبمة ىذا الشعر لحساف بػف ثابػت فقمػت

أقطع معاكية المزة بدمشؽ ككاف يحب المقاـ بيػا كمػات . مف كاف يحب ا، كرسكلو فميحب أسامة

 صػمى رأيػت رسػكؿ ا،: بالجكؼ كحمؿ إلى المدينة كدفف بيا ككاف يصـك االثنيف كالخمػيس كقػاؿ

 . ا، عميو كسمـ يصـك االثنيف كالخميس كقاؿ إف األعماؿ تعرض فييا

 .كفييا تكفي الحطيئة الشاعر كاسمو جركؿ

كفييػػا تػػكفي قػػيس بػػف سػػعد بػػف معػػاذ مػػف الطبقػػة الثانيػػة مػػف األنصػػار ككػػاف شػػجاعان جػػكادا، ككػػاف 

ف طػكاال إذا ركػب حمػاران رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ يثني عميو كيقكؿ ىك مف بيت الجػكد ككػا

 .خط برجميو األرض تكفي بالمدينة

 السنة الستون

بف أبي سفياف كتكلى بعػده يزيػد،كلما مػات معاكيػة كػاف يزيػد  ائػب عػف دمشػؽ  فييا تكفي معاكية

فكتب يزيد إلى الكليد كتابا يعرفو بمكت معاكية، فطمب الكليد الحسيف بف عمي كابف الزبيػر لمبيعػة 

ا بأىميمػػا إلػػى مكػػة،فمما بمػػغ يزيػػد عػػزؿ الكليػػد عػػف المدينػػة ككالىػػا عمػػرك بػػف سػػعيد فػػدافعاه كانصػػرف
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كأمػػره أف يجيػػز جيشػػان إلػػى ابػػف الزبيػػر بمكػػة، ككاتػػب أىػػؿ الككفػػة لمحسػػيف كدعػػكه أف يخػػرج عمػػى 

منعنػا بنفسػؾ كال تسػر إلػى العػراؽ ككتػب إليػو عبػد ا، بػف جعفػر : يزيد،فقاؿ لو عبد ا، بػف مطيػع

سير مسمـ بف عقيؿ بف أبي طالب إلى الككفة كأمره أف ينظر اجتماع الناس إليػو فقػدـ بمثؿ ذلؾ،ف

عجػػؿ القػػدكـ، : الككفػػة كأتتػػو الشػػيعة كبايعػػو ثمانيػػة عشػػر ألػػؼ فكتػػب إلػػى الحسػػيف كأعممػػو كقػػاؿ

فتكجو الحسيف حتى انتيى إلى زبالة،فجاءتو رسؿ أىؿ الككفة أنيـ قد بايعكا لو مائػة ألػؼ ككصػؿ 

البصرة كقد أضاؼ إليو يزيد الككفة، فدخؿ ممثمان قمما رأكه أىؿ األسكاؽ ك شدكا بيف يديو ابف زياد 

فممػػا دخػػؿ المسػػجد فصػػمى ( أ 09. )أىػػالن بػػؾ يػػا ابػػف رسػػكؿ ا،: كظٌنػػكا أنػػو الحسػػيف كىػػـ يقكلػػكف

كصعد المنبر ككشؼ عف كجيو فروه النػاس فمػاؿ بعضػيـ عمػى بعػض كعمػـ ابػف زيػاد خبػر مسػمـ 

بٌمغ مسمـ بف عقيػؿ، فخػرج فػي نحػك أربعمائػة مػف الشػيعة فممػا بمػغ القصػر إال كىػك فػي بف عقيؿ ف

ستيف رجال فيرب مسمـ، فأتكا بو إلى ابف زياد فقتمػو ككػاف مػع الحسػيف اثنػيف كثالثػيف فرسػان،ككجو 

سايره كال تدعو يرجػع، كجػاء : ابف زياد مقدمتو الحر ابف يزيد الرياحي إلى الحسيف في ألفيف كقاؿ

. كػرب كبػالء: كربالء،فقػاؿ: أم منػزؿ ىػذا، قػالكا: لحسيف حتػى نػزؿ النجػؼ ثػـ نػزؿ كػربالء فقػاؿا

كفييػػػػا تػػػػكفي أبػػػػك مسػػػػمـ الخػػػػكالني أدرؾ الجاىميػػػػة كأسػػػػمـ قبػػػػؿ مػػػػكت رسػػػػكؿ ا، صػػػػمى ا، عميػػػػو 

كسمـ،ككاف مف األخيػار مجػاب الػدعكة نػزؿ داريػا كأدرؾ أبػا بكػر رضػي ا، عنػو، كىػك الػذم ايلقػيى 

ىذا حكػيـ األمػة، ككػاف : لنار فمـ تضره،ككاف كثيران لغزك بالد الركـ، كروه كعب األحبار فقاؿفي ا

 إذا استسقى سيقي، تكفٌي بداريا كقبره بيا، 

معاكية بف أبي سفياف سبب مكتو انو كاف بو قرحػة ينفػث منيػا الػدـ ككػاف قػد أصػابو بقػكة إلػى أف 

 : عميو فأنشد 1س فدخمكا لمسالـأسندكني كتكحؿ كأذف لمنا: قكم في مرضو فقاؿ

                                                           
 .345ص,3ج.  الكامل.انظر ابف األثير 1
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 كتجمػػػػػػػػػػػدم لمشػػػػػػػػػػػامتيف أرييػػػػػػػػػػػـ إنػػػػػػػػػػػي                
 

 1لريػػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػػدىر ال أتضعضػػػػػػػػػػػػػع 
 

 

مػالي كلحجػر يػا ليتنػي رجػؿ مػف قػريش لػـ أيًؿ مػف ىػذا األمػر شػيئا كدعػا : ثَـّ جعػؿ يتمممػؿ كيقػكؿ

، 2ثالثػػةقػػؿ ليزيػػد لسػػتي أخػػاؼ عميػػؾ إال مػػف : الضػػحاؾ بػػف قػػيس ككػػاف صػػاحب شػػرطتو كقػػاؿ لػػو

ـٌ قػػاؿ نفػػر مػػف قػػريش يتباشػػركف : مػػف بالبػػاب، قػػالكا: الحسػػيف بػػف عمػػي كابػػف الزبيػػر كابػػف عمػػر،ث

ـى ما ليـ كا، إال : بمكتؾ، قاؿ ما يسػكؤىـ كمػات بدمشػؽ كدفػف ببػاب الصػغير كعػاش ( ب 09)كل

 .3ثمانيف سنة

مػػف طاعػػة أىػػؿ كمعاكيػػة أكؿ مػػف بنػػى الخضػػراء بدمشػػؽ، كىػػك أكؿ مػػف اسػػتكتب الذمػػة، كلقػػد بمػػغ 

يػػـك الجمعػػة لنػػا عػػذر كصػػمى : الشػػاـ لمعاكيػػة أنػػو صػػمى يػػـك الجمعػػة فػػي يػػـك األربعػػاء كقػػاؿ ليػػـ

ف أرخا مددتي : السبت ككاف يقكؿ  .4لك كاف بيني كبيف العالـ شعرة ما انقطعت لئف مذى رخيتي كاي

 السنة الحادية والستون

بف عمي بف أبي طالػب رضػي ا، عنػو  الحسيف. فييا اظير عبد ا، بف الزبير الخالؼ عمى يزيد

ذا بسكاد قد أقبؿ، ككاف ابف زيػاد قػد جيػز : قاؿ سار الحسيف مف القادسية يطمب مكانان ينزؿ فيو كاي

إليػو الحػر بػف يزيػد  الريػاحي كعمػى مقدمتػو الحصػػف بػف تمػيـ الكػكفي فػي أربعػة والؼ فجػاء القػػـك 

َـّ قاؿفكقفكا بنزائو إلى صالة الظير فخرج الحسيف فحمد ا، أييا الناس إنيػا معػذرة :  كأثنى عميو ث

إلى ا، كاليكـ إنني لـ وتكـ حتى أتتني كتبكـ أف أقدـ عمينا فانو ليس لنا إماـ فمعؿ ا، أف يجمعنا 
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ف كنػتـ لقػدكمي كػارىيف رجعػت عػنكـ،فمـ ينطقػكا  بؾ عمى اليدل،فنف كنتـ عمى ذلػؾ فقػد جئػتكـ كاي

ـٌ عػػاد  فصػػمى الحسػػيف كصػػمكا لصػػالتو كعػػاد إلػػى فسػػطاطو فممػػا جػػاء كقػػت العصػػر صػػمى بيػػـ ثػػ

كا، مػا نػدرم مػا ىػذه الكتػب كلرسػؿ التػي تػذكر كقػد أمرنػا أال نفارقػؾ : عمييـ كالمو فقاؿ لو الحر

يػا حسػيف أذكػرؾ : المػكت أدنػى مػف ذلؾ،كقػاؿ لػو الحػر: حتى نقدمؾ إلى ابف زيػاد، فقػاؿ الحسػيف

 :تيددكني كقاؿ بالمكت: ا، في نفسؾ، فقاؿ لو الحسيف

 سأمضػػػي كمػػػا فػػػي المػػػكت عػػػارعمى الفتػػػى

 ككاسى الرجاؿ الصالحيف بنفسػو (أ02)

ًن   إذا مػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػكل حقػػػػػػػػػػػػػان
 كقاتػػػػػػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػػػػػممان  1

 كحسبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ذالن أف تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيش فتر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   
 

 

ذا بػػأربع نفػػر مػػف الككفػػة كجػػاءكا ليقػػاتمكا مػػع الحسػػيف فقػػاؿ ليػػـ  فممػػا سػػمع الحػػر ذلػػؾ تنحػػى عنػػو كاي

أمػا أشػراؼ النػاس فيػـ ألػبَّ عميػؾ، كأمػا بقيػة النػاس فػنف : الناس فقػالكا لػوأخبركني خبر : الحسيف

ـٌ نػزؿ شػط  أفئدتيـ تيكم إليؾ كسيكفيـ مشيكرة عميؾ كسار الحسيف حتى نزؿ قصر بني مقاتػؿ ثػ

ذا براكب مف جية الككفة كمعو كتاب إلى الحر ففتحو كفيػو تجعجػع بالحسػيف عمػى  يػر  الفرات كاي

مػػػر بػػػف سػػػعد بػػػف أبػػػي كقػػػاص إلػػػى الحسػػػيف فػػػي أربعػػػة والؼ فبعػػػث إلػػػى ككجػػػو ابػػػف زيػػػاد ع. مػػػاء

إنما جئت ألنو كتب الٌي أىؿ : الحسيف مٌرة بف قيس فسمـ عمى الحسيف كبمغو رسالة عمر فقاؿ لو

: مصػػركـ بكػػذا ككػػذا فػػنذا كرىتمػػكني انصػػرفت عنكـ،فكتػػب ابػػف سػػعد إلػػى ابػػف زيػػاد فقػػاؿ ابػػف زيػػاد

كتػػػب إلػػػى ابػػػف سػػػعد اعػػػرض عمػػػى الحسػػػيف أف يبػػػايع أميػػػر يرجػػػكا الخػػػالص كىالتى حػػػيف مناص،ك 

المػػؤمنيف يزيػػد ىػػك كأصػػحابو فػػنذا فعػػؿ ذلػػؾ رأينػػاه كالسػػالـ فبعػػث ابػػف سػػعد خمسػػمائة فػػارس إلػػى 

يػػا حسػػيف أال تنظػػر إلػػى المػػاء كا، ال : الشػػرايع حػػالكا بينػػو كبػػيف المػػاء كنػػاداه عبػػد ا، بػػف حصػػف

و عطشػان كال تغفػر لػو أبػدان فمػرض بعػد ذلػؾ فكػاف يشػػرب الميػـ اقتمػ: تػذكؽ منػو قطػرة، قػاؿ الحسػيف
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، كلمػا اشػتد العطػش بالحسػيف كأصػحابو دعػا أخػاه 1حتى يقيء ثـ يشرب فال يركل كمػات عطشػان 

العباس ابف عمي كبعث معو ثالثيف فارسا كعشريف راجال كقربة فجاء إلى الشػريعة فقػالكا ال سػبيؿ 

كا كمػػػألكا كاقتتمػػػكا فمػػػألكا القػػػرب كخمصػػػكىا إلػػػى إلػػػى ذلػػػؾ فجػػػاء أصػػػحاب العبػػػاس كالرجالػػػة فشػػػد

كبعػػث إلػػى عمػػر بػػف سػػعد فخػػرج الحسػػيف فػػي عشػػريف فػػارس كعمػػر بػػف ( ب 02)الحسػػيف فشػػرب 

اختػار منػي ثالثػا إمػا أف : سعد في مثميا، كأمر كؿ كاحد أصحابو أف يبتعد عنو، فقاؿ لو الحسيف

ما أف أضع يػدم فػي يػد يزيػد فيػرل فيمػا  مػا أف ترسػمكني إلػى ارجع إلى مكاني كاي بنػي كبينػو رأيػو كاي

َـّ أف يخمػػي عنػػو فثنػػاه شػػمَّر بػػف أبػػي الجكشػػف كجعػػؿ الرجػػؿ كالػػرجالف  بعػض الثغػػكر، فبمػػغ زيػػاد فيػػ

كالثالثػػة يتسمسػػمكف إلػػى عسػػكر الحسػػيف،فبمغ ابػػف  زيػػاد فخػػرج مػػف الككفػػة كضػػبط الجسػػر كبعػػث 

ؼ كلػػـ يبمػػغ مػػع الحسػػيف مائػػة حصػػف بػػف تمػػيـ فػػي ألفػػيف مػػددان لعمػػر بػػف سػػعد فصػػاركا ثمانيػػة وال

كبعث ابف زياد شمران إلى عمر بف سعد يعرض عمى الحسيف كأصػحابو النػزكؿ عمػى حكمػي، فػنف 

امتنعكا قاتميـ إف قتؿ الحسيف فػأكطئ الخيػؿ صػدره كظيػره،فنيض عمػر بػف سػعد عشػية الخمػيس 

َـّ التقػاىـ لتسع مضػيف مػف المحػـر كالحسػيف جػالس أمػاـ بيتػو، فقػاؿ لػو أخػكه العبػاس أتػاؾ  القػكـ ثػ

سأليـ فقػالكا : عػد إلػييـ كقػؿ ليػـ: جاءنػا أمػر ابػف زيػاد بكػذا ككػذا، فػأخبر الحسػيف فقػاؿ: العباس كو

انصرفكا ىذه العشية لننظر في أمرنا ىذه الميمة،فعاد عمر بف سعيد إلى فسطاطو فعرض الحسػيف 

مػػا كػػاف صػػباح الجمعػػة خػػرج لنػػا أسػػكتؾ كبكػػكا كتضػػرعكا فم: عمػػى أصػػحابو أف يتفرقػػكا فػػأبكا كقػػالكا

عمػػػػػر بػػػػػف سػػػػػعد كقػػػػػد عبػػػػػئ الحسػػػػػيف أصػػػػػحابو، ككػػػػػاف معػػػػػو  اثنػػػػػاف كثالثػػػػػكف فارسػػػػػا كأربعػػػػػكف 

راجال،فػػأعطى رايتػػو لمعبػػاس أخػػاه كجعػػؿ البيػػكت كراء ظيػػكرىـ، كأمػػر بقصػػب كحطػػب يكػػكف مػػف 

ـٌ يمقػػي فيػػو النار،فأقبػػؿ الحػػر عمػػى عمػػر بػػف سػػعد كقػػاؿ لػػو نعػػـ : أتقاتػػؿ ىػػذا الرجؿ،قػػاؿ: كرائيػػـ ثػػ

، فماؿ الحر إلى الحسػيف فقاتػؿ معػو حتػى قتؿ،كلمػا أضػـر الحسػيف النػار نػاداه الشػمر بػف (أ 01)
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يػػػا حسػػػيف تعجػػػؿ النػػػار فػػػي الػػػدنيا قبػػػؿ اآلخػػػرة، كحمػػػؿ شػػػمر حتػػػى طعػػػف فسػػػطاط : أبػػػي الجكشػػػف

عميَّ بالنار حتى أحرؽ فسطاط ىذا البيت عمى أىمػو فصػاح النسػاء كخػرجف مػف : الحسيف كصاح

اح عميػو الحسػيف حرقػؾ ا، بالنػار، كقتػؿ مػف أصػحاب الحسػيف جماعػة كجػاء كقػػت الفسػطاط فصػ

الصالة فصمى الحسيف صالة الحرب كاشتد القتاؿ بعد الظير كتقدـ زىيػر بػف القػيف مػف أصػحاب 

 :الحسيف فقاتؿ قتاال شديدان كىك يقكؿ

 أنػػػػػػػػػػػػػػا زىيػػػػػػػػػػػػػػر كأنػػػػػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػػػيف             
              

 الحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفأذكدىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  
 

 :ثـ أخذ يضرب عمى منكب الحسيف كيقكؿ

 كحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنان كالمرتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان            

 أقػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػديتى ىاديػػػػػػػػػػػػػػػػػا ميػػػػػػػػػػػػػػػػػديا              
             

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليكـ تمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ النبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 كذا الجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحيف الفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 

 كأسد ا، الشييد الحيا

اله كحمؿ عمييـ نافع بف ىالؿ فقتؿ مف فشدَّ عميو كثير بف عبد ا، الشعبي كمياجر بف أكس فقت

َـّ قتمػػػو كجػػػاء أصػػػحاب  أصػػػحاب عمػػػر بػػػف سػػػعد اثنػػػي عشػػػر كتكػػػاثركا عميػػػو فأخػػػذه شػػػمر أسػػػيران ثػػػ

الحسيف فكقفكا بيف يديو كقاتمكا دكنو كاحده بعد كاحدو حتى قتمكا عف وخرىـ، ككاف أكؿ مف قتؿ مف 

بنػت فاطمػة فاكبػت عميػو فػاختمط  وؿ أبي طالب عمٌي األكبػر بػف الحسػيف بػف عمي،فخرجػت زينػب

بيـ الناس مف كؿ جانب كبقي الحسيف قائما كحده، كمما انتيى إليو رجؿ مف الناس كره أف يتكلى 

قتمػػو حتػػى جػػاءه مالػػؾ بػػف البشػػير الكنػػدم فضػػربو بالسػػيؼ عمػػى رأسػػو فجرحو،كقعػػد الحسػػيف كأتػػى 

ي، كرمػى عبػد ا، بػف صغير فأجمسو في حجػره فرمػاه رجػؿ بسػيـ فػذبح الصػب( ب 01)بصبي لو 

عقبة أبا بكر بف الحسيف بسيـ فقتمو،كعطش الحسيف فدنا ليشرب مف الماء فرماه حصف بف نمير 
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بسيـ في فمو فأقبؿ الشمر فػي عشػرة مػف أىػؿ الككفػة نحػك فسػطاط الحسػيف الػذم فيػو أىمػو فجػاء 

يػا عمػر : و زينػبالحسيف فحالكا بينو كبينو،كأقدـ شمر عمى الحسيف كأقبؿ عمػر بػف سػعد فقالػت لػ

: ييقتػػؿ الحػػيف كأنػػت تنظػػر إليػػو فسػػالت دمكعػػو عمػػى خديػػو كأصػػرؼ كجيػػو كنػػادل شػػمَّر فػػي النػػاس

ـٌ  كيحكػـ اقتمػػكه فحممػػكا عميػو مػػف كػػؿ جانػب كضػػربو زرعػػة بػف سػػريؾ التميمػػي عمػى كفػػو اليسػػرل ثػػ

ـٌ قػاؿ لخػكلي بػف يزيػد احتػز : عمى عاتقو فجعؿ يكبر كيقاتؿ،كطعنو سناف بف أنس بػالرمح فكقػع ثػ

فتَّ ا، عضػدؾ فنػزؿ كذبحػو كأخػذ رأس الحسػيف فدفعػو إلػى : رأسو فأرجؼ كضعؼ فقاؿ لو سناف

خكلي كانتيب أىػؿ الككفػة متاعػو كمػالكا إلػى نسػاء الحسػيف كبناتػو كرأل سػٌمر زيػف العابػديف عمػي 

ء ال يػدخمف عمػى ىػؤال: مػا ليػذا مػا قيتػؿ؟ فجػاء عمػر بػف سػعد فقػاؿ: بف الحسيف كىك مريض فقاؿ

النسكة أحد كاستشيد مف وؿ أبي طالب عشركف فمـ يفمت مف بيت الحسيف إال خمسة،كبعث عمر 

َـّ سػػيَّر السػبايا كلمػػا مػػررت النسػػكة عمػػى الحسػػيف  بػف سػػعد فػػي يكمػػو بػػرأس الحسػيف إلػػى ابػػف زيػػاد ثػػ

كأصػػػحابو كىػػػـ قتمػػػى صػػػحف كلطمػػػف كصػػػاحت زينػػػب بنػػػت عمػػػي كامحمػػػداه بناتػػػؾ سػػػبايا كذريتػػػؾ 

ذف لمنػاس فػدخمكا كرأس الحسػيف قتمى،ككانت ا  06)لرؤكس اثنيف كسػبعيف رأسػان فجمػس ابػف زيػاد كاي

أقػؿ بيػذا القضػيب : مكضكع بيف يديو كجعؿ يقرع بالقضيب ثناياه،فممػا روه زيػد بػف أرقػـ قػاؿ لػو( أ

عف ىاتيف الثنيتيف فكا، ال إلو  يره لقد رأيػت شػفتي رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ عمػى ىػاتيف 

ـٌ ى تركو،كنصػب : يف يقبميما، كنظر ابف زياد إلى عمػٌي بػف الحسػيف فقػاؿالشفت لشػرطي كأراد قتمػو ثػ

رأيف في قصػر الككفػة عجبػان رأيػت : رأس الحسيف كرؤكس أصحابو بالككفة كقاؿ عبد ا، بف عمر

رأس الحسيف بيف يدم ابف زياد كرأيػت رأس ابػف زيػاد بػيف يػدٌم المختػار كرأيػت رأس المختػار بػيف 

كجيػػز ابػف زيػػاد . 1م مصػعب بػػف الزبيػر كرأيػػت رأس مصػعب  بػيف يػػدم عبػد الممػػؾ بػف مػركافيػد

ممنػا مػف الككفػة إلػى يزيػد  صػت طػرؽ الككفػة : الرؤكس كالسبايا إلى يزيد قاؿ زيف العابديف لمػا حي

                                                           
نما قاؿ 1  .186ص,2ج .ل تاريخى. انظر اليعقكبي" كقاؿ بعضيـ" كلـ يذكر اليعقكبي في ركايتو أف القائؿ ىك عبد ا، بف عمر كاي



178 
 

بالناس فقمت يا لمعجب ىؤالء قتمكنا كيبككف عمينا ك ؿَّ يدم زيف العابديف إلى عنقػو كالنسػاء عمػى 

قتاب الجماؿ مكشفات الكجكه كالرؤكس ككمما مركا عمى منزؿ أخرجكا الرأس مف صػندكقو كعمقػكه أ

 :عمى رأس الرمح فمما كصمكا دمشؽ صعد يزيد عمى قنطرة فمما أقبمكا انشد

 لمػػػػػػػػا بػػػػػػػػدت تمػػػػػػػػؾ الحمػػػػػػػػكؿ كأشػػػػػػػػرفت             

 نعؽى الغرابي فقمتي ًصح أك ال تصيح           

 

بػػػػػػػػػػػػػػػى جيػػػػػػػػػركنػػػػػػػػػػػي  تػػػػػػػمػػؾ الرؤكس   عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ري

 فمقػػػػػػػػػػػػػػػد قضػػػػػػػػػػػػػػػػيت مػػػػػػػػػػػػػػػف الغػػػػػػػػػػػػػػػػريـ ديػػػػػػػػػػػػػػػػكني 
 

 

جمػػػع يزيػػػد أىػػػؿ الشػػػاـ ككضػػػع الػػػرأس فػػػي طسػػػت كجعػػػؿ ينكػػػث عميػػػو : كحكػػػى ابػػػف عسػػػاكر قػػػاؿ

 1:بالخيزرانة كينشد

 ليػػػػػػػػػت أشػػػػػػػػػياخي ببػػػػػػػػػدرو شػػػػػػػػػيدكا مكاقػػػػػػػػػع              

 سػػػػػػػػػػػػػػػادتيـ              قػػػػػػػػػػػػػػػد قتمنػػػػػػػػػػػػػػػا القىػػػػػػػػػػػػػػػرفى مػػػػػػػػػػػػػػػف 

 لسػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػف خنػػػػػػػػػػػػػدؽ إف لػػػػػػػػػػػػػـ انػػػػػػػػػػػػػتقـ               

لعبػػػػػػػػػػػػت ىاشػػػػػػػػػػػػـ بالممػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػال خبػػػػػػػػػػػػر              

 ثـٌ طاركا فرحان    2 ]......[

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٌ    الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزرج مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع إال سَّ

 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلناه ببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر فاعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ  

 ( ب 06)لػػػػػػػػػػػػػػثـ قػػػػػػػػػػػػػػالكا يػػػػػػػػػػػػػػا يزيػػػػػػػػػػػػػػد ال ثػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كال كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ   

 مف بني ىاشـ ما كاف فعؿ   

 

كأقمف نسػاء أبػي سػفياف .3أبكؾ قطع رحمي فجزاه ا، جزاء القطيعة: قاؿ يزيد لعمي بف الحسيف ثـٌ 

كاشػػفةن رأسػػيا تصػػيح  4عمػػى الحسػػيف المػػآتـ ثالثػػا كجيػػزىـ إلػػى المدينػػة كخرجػػت زينػػب بنػػت عقيػػؿ

 : كامحمداه كاحيفاه كتقكؿ

                                                           
 . 396ص,65ج,تاريخ مدينة دمشق.كىناؾ اختالؼ في الركاية المكجكدة عند ابف عساكر انظر ابف عساكر 1
 ما بيف المعقكفيف بياض في األصؿ  2
 .461ص,5ج .تاريخ. انظر الطبرم 3
 .466ص,5ج.تاريخ. انظر الطبرم, المقصكد زينب بنت عقيؿ بف أبي طالب 4
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 مػػػػػػػػاذا تقكلػػػػػػػػكف إف قػػػػػػػػاؿ النبػػػػػػػػي لكػػػػػػػػـ                 

 إذ نصػػػحت لكػػػـ                 مػػػا كػػػاف ىػػػذا جزائػػػي

 بعترتػػػػػػػػػػػػي كبػػػػػػػػػػػػأىمي بعػػػػػػػػػػػػد مفققػػػػػػػػػػػػدم                
              

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذا فعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ وخػػػػػػػػػػػػػػػػػػر األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

ػػػػػػػػػػػػػػرجكا بػػػػػػػػػػػػػػدـ  مػػػػػػػػػػػػػػنيـ أسػػػػػػػػػػػػػػارل كقتمػػػػػػػػػػػػػػى ضي

 إف تخمفػػػػػػػػػػػػػػػػػكني بسػػػػػػػػػػػػػػػػػكء فػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذكم رحػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
 

 

 السنة الثانية والستون

 . 1فييا خمع أىؿ المدينة يزيد ما خال مف عبد ا، بف عمر

 .2محمد بف عبد ا، بف عباس  كفييا كلد

 .كفييا كلد عمر بف عبد العزيز 

كفييا تكفيت أـ سممة زكجة رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ، ككانت مػف أفاضػؿ أزكاجػو، تكفيػت  

 .بالمدينة كأكصت أال يصمي عمييا الكليد فصمى عمييا

 السنة الثالثة والستون

فييا مػف بنػي أميػة مػف المدينػة كنزلػكا دار مػركاف بػف فييا أىخرج أىؿ المدينة عامؿ يزيد كمف كاف 

الحكػػـ فحصػػركىا، فسػػٌيرى يزيػػد جيشػػا إلػػى المدينػػة فممػػا قربػػكا منيػػا كلقػػييـ بنػػك أميػػة كنػػزؿ مسػػمـ بػػف 

ـٌ نػػزؿ قػػرب المدينػػة فخنػػدقكا حػػكليـ كاقتتمػػكا قتػػاالن  عقبػػة كادم القػػرل ككػػاف معػػو اثنػػي عشػػر ألفػػان، ثػػ

ا، بػػف حنظمػػة فأخػػذ مسػػمـ الرايػػة كنػػادل يػػا أىػػؿ الشػػاـ مػػا ىػػذا شػػديدان، ككػػاف أميػػر الجػػيش عبػػد 

، ككقػػع أىػػؿ الشػػاـ (أ 09)القتاؿ،فىقىتػػؿى أعيػػاف األنصػػار كأبػػاح المدينػػة ثالثػػا ينيبػػكف أىميػػا كيقتمػػكف 

ػػؿ عمػػٌي بػػف الحسػػيف معػػو كحممػػو عمػػى دابتػػو إلػػى أىمػػو، ككػػاف القتمػػى مػػف أىػػؿ  ـٌ حي عمػػى نسػػائيا ثػػ

                                                           
 .421ص., 3ج.الكامل. انظر ابف األثير 1
 .481ص,5ج. تاريخ. انظر الطبرم 2
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ًى ألؼ  المدينة سبعمائة مف كجكه قريش كأعياف األنصار، كأما ممف ال يعرؼ فعشرة والؼ كافتضى

 .1عذراء

 السنة الرابعة والستون

فييا سار الحصيف إلى مكة كقد اجتمػع إلػى ابػف الزبيػر خمػؽ عظػيـ كقػاتمكا معػو بقيػة المحػـر إلػى 

قبػػؿ أف  2بػػة ثالثػػة أيػػاـ مػػف ربيػػع األكؿ فرمػػكا البيػػت بالمجػػانيؽ كقػػدكر الػػنفط بالنػػار فاحترقػػت الكع

يأتي نعي يزيد بف معاكية بسبعة كعشريف يكما، كتيدَّـ بناءىا كبينما ىـ عمى ذاؾ اذ جاءىـ نعي 

يزيػػد، كبمػػغ ابػػف الزبيػػر ىػػالؾ يزيػػد كأىػػؿ الشػػاـ ال يعممػػكف، فنػػادل يػػا أىػػؿ الشػػاـ عػػالـى تقاتمكنػػا قػػد 

قػػد بػػايعكا معاكيػػة بػػف ىمػػؾ طػػا يتكـ فمػػـ يصػػدقكه حتػػى كرد الخبػػر، فسػػار نحػػك الشػػاـ فكجػػد النػػاس 

: يزيػػد يػػـك الخمػػيس منتصػػؼ ربيػػع األكؿ ككػػاف كارىػػا لألمػػر مشػػغكال بالعبػػادة كخطػػب النػػاس فقػػاؿ

ف جدم معاكية نازع ىذا األمر مف كاف أحؽ  أييا الناس إنا ال  نجيؿ كراىيتكـ لنا كطعنكـ فينا كاي

ـٌ بكػػى فقػػاؿ كاختمػػؼ النػػاس . لػػى أف مػػاتكلسػػتي بالمختػػار تقميػػد أمػػكركـ كأقػػاـ مريضػػان إ: بػػو منػػو ثػػ

بعده، كماؿ أكثرىـ إلى ابف الزبير، كخػرج مػركاف مػف الشػاـ يريػد ابػف الزبيػر ليأخػذ لبنػي أميػة منػو 

سػػػبحاف ا، : أمانػػػان كلمػػػا كصػػػؿ أذرعػػػات لقػػػييـ عبيػػػد ا، بػػػف زيػػػاد مقفػػػال مػػػف العػػػراؽ فقػػػاؿ لمػػػركاف

جع كأدعي  إلػى نفسػؾ، فرجػع كنػزؿ أرضيت لنفسؾ كأنت شيخ بنػي أميػة أف تبػايع البػف الزبيػر، فػار 

يػػا لمعجػب رأيػػتي شػيخ قػػريش يػدعكا البػػف : بدمشػؽ كدخػؿ عبيػػد ا، بػف زيػػاد دمشػؽ فقػػاؿ لمضػحاؾ

إلى نفسو فمـ يجبو أحد فسار إلى ابف الزبير ككاف مركاف كبنك ( ب 09)الزبير فادع لنفسؾ فدعا 

ى دمشػؽ كمعػو خمسػة والؼ فنػزؿ أمية في تدمر فدعى مركاف إلى نفسو فبايعو بنك أمية كسار إلػ

                                                           
 .435ص,3ج. الكامل. ابف األثير.   56، ص2مج. تجارب األمـ. ابف مسككيو.  149ص. تاريخ. انظر ابف خياط  1
 .499ص 498، ص5ج.تاريخ.الطبرم. 177ص,2ج. تاريخ. كحكؿ حرؽ  الكعبة  بتفصيؿ  انظر اليعقكبي 2
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مػػرج راىػػػط فصػػػار فػػػي ثالثػػػيف ألفان،فػػػأخرجكا أىػػؿ دمشػػػؽ عامػػػؿ الضػػػحاؾ كبػػػايعكا مػػػركاف كتقػػػاتمكا 

عشػػػريف يكمػػػان فترجػػػؿ مػػػركاف كأصػػػحابو فصػػػاح الضػػػحاؾ كقػػػد تفػػػرؽ عنػػػو أصػػػحابو فترجػػػؿ أيضػػػان 

 .كترجمت القيسية كخرج الضحاؾ فسقط عمى األرض كجاء برأسو إلى مركاف

قػػػد : يػػػد ا، بػػػف زيػػػاد بالبصػػػرة فاجتمعػػػت الشػػػيعة إلػػػى سػػػميماف بػػػف مػػػرد الخزاعػػػي كقػػػالكاكػػػاف عب 

اضمحمت ىذه األقكاـ الطا ية فنف شئت أخرجنا عمر كبف حكش مف الككفػة كأظيرنػا الطمػب بػدـ 

ال تعجمكا،ككػاف المختػار قػد بػايع عبػد ا، بػف الزبيػر كأقػاـ : الحسيف كقتمنا قتمتو، فقاؿ ليـ سػميماف

كفييػػا ىػػدـ عبػػد ا، بػػف الزبيػػر الكعبػػة حتػػى . حتػػى ىمػػؾ يزيػػد بػػف معاكية،فسػػار إلػػى الككفػػة عنػػده

َـّ ردَّ الكعبػة عمػى بنائيػا كلطػخ خػدكرىا بالمسػؾ  ألحقيا باألرض كبنى البيت ك أدخؿ الحجػر فيػو ثػ

 .1كسترىا بالديباج كطاؼ كصمى

ىػػك أكؿ مػػف أظيػػر شػػرب يزيػػد بػػف معاكيػػة بػػف أبػػي سػػفياف كلػػد سػػنة خمػػس كعشػػريف بالمػػاطركف ك 

الخمػػػػػػر كاالسػػػػػػتيتار كاتخػػػػػػاذ الغممػػػػػػاف كالقيػػػػػػاف كالكػػػػػػالب كالمنػػػػػػاقرة بالػػػػػػديكؾ كالمعػػػػػػب بػػػػػػالمالىي 

كالقركد،ككاف لو قرد يقاؿ لو أبك قيس فكاف اليكـ الذم يصػبح فيػو مخمػكران شػدَّ القػرد عمػى قربػكس 

و كيشػرب معػو الخمػر، سرجو كالناس يمشكف بيف يديػو كمراكػب الممػؾ تقػاد بػيف يديػو، ككػاف ينادمػ

كما ىَـّ يزيد جيء مف القبيح إال ارتكبو كمات سنة أربع كستيف كدفف بباب الصغير بدمشؽ كقيػؿ 

 .2بحكارييف مف حمص
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 السنة الخامسة والستون

 .1فييا عقد مركاف البيعة البنيو عبد الممؾ كعبد العزيز

مػع ( أ 00)ا إلػى ابػف الزبيػر كعػاد إلػى الشػاـ كجيػز جيشػ 2كفييا سار مػركاف إلػى مصػر فافتتحيػا

حبيش بف كلجػة، فػدخمكا المدينػة كىػرب عامػؿ ابػف الزبيػر منيػا، كسػيَّر ابػف الزبيػر يطمػب عسػاكر 

 .العراؽ فكصمكا كالتقكا بالربذة فكسركا أىؿ الشاـ كقىتؿ منيـ خمؽ عظيـ حبيش بف كلجة

كلػـ يكػف بالمدينػة شػاب كتػكلى كلػده عبػد الممػؾ فػي أكؿ رمضػاف،  3كفييا تكفي مركاف بػف الحكػـ 

 .أركع منو كال أفقو ككاف يسمى حمامة المسجد

كفييػػا تػػكفي جميػػؿ بػػف معمػػر العػػذرم صػػاحب بثينػػة كمػػد عمػػى عبػػد الممػػؾ بػػف مػػركاف ككػػاف مػػف 

 .فحكؿ الشعراء كمات بمصر

مركاف بف الحكػـ بػف العػاص بػف أميػة بػف عبػد شػمس أدرؾ رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ كلػـ  

يئان، كمػػات أبػػكه كربػػاه عثمػػاف كلمػػا حيصػػر عثمػػاف قاتػػؿ دكنػػو، كحضػػر الجمػػؿ كقػػاؿ يحفػػظ عنػػو شػػ

كقػاؿ ابػف عبػاس فػي تأكيػؿ قكلػو  4" كأني ببنيؾ يصعدكف عمى منبرم كينزلػكف:" رسكؿ ا، لمحكـ

رأل رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ في منامو بني : قاؿ. 5"  كما جعمنا الرؤيا التي اريناؾ" تعالى

                                                           
 .610ص,5ج تاريخ. انظر الطبرم 1
 179ص,2ج.تاريخ. انظر اليعقكبي 2
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 .263ص,57ج
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كف عمى منبره كالقركد فساءه ذلػؾ، فاسػتأذف الحكػـ عمػى رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو كسػمـ أمية ينز 

 .2، مات بدمشؽ كدفف بباب الصغير1إئذنكا لو لعنو ا، كلعف مف يخرج مف صمبو : فقاؿ

 السنة السادسة والستون

الشػيعة فييا أطمؽ المختار مف السجف كثار فػي طمػب دـ الحسػيف كاسػتفحؿ أمػر المختػار كجاءتػو 

مػػف كػػؿ مكاف،كجػػاء المختػػار فػػدخؿ القصػػر كبػػايعكه عمػػى كتػػاب ا، كسػػنة رسػػكؿ الػػو كالطمػػب بػػدـ 

أىؿ البيت، كعقد لعبد ا، بف الحارث أخي إبراىيـ بف األشتر راية عمػى أرمينيػة كاتفػؽ عمػى قتػاؿ 

الجكشػػػػػف كأشػػػػػراؼ الككفػػػػػة كثػػػػػاركا عمػػػػػى ( ب 00)المختػػػػػار شػػػػػبيث بػػػػػف ربعػػػػػي كشػػػػػمر بػػػػػف ذم 

ر،فقػػػػدـ إليػػػػو إبػػػػراىيـ بػػػػف األشػػػػتر كاقتتمػػػػكا قتػػػػاال شػػػػديدا فظيػػػػر عمػػػػييـ المختػػػػار كأخػػػػذ مػػػػنيـ المختا

خمسػػمائة أسػػير فكػػاف يسػػأؿ عػػف الرجػػؿ ىػػؿ شػػيد قتػػؿ الحسػػيف،فنف قيػػؿ نعػػـ ضػػرب عنقػػو،كبعث 

كفييا بعث عبد الممؾ بف مركاف جيشا إلى المدينػة . كراء  شمر بف ذم الجكشف فقتمو في الطريؽ

شمر بف ذم الجكشف قتؿ بالكمبانيػة . الزبير كبمغ المختار فبعث جيشا لمصعبلقتاؿ مصعب بف 

كبيعػػث رأسػػو إلػػى المختػػار كالقػػي جسػػده فأكمتػػو الكػػالب، .كذبحػػكه كاكطػػؤه الخيػػؿ عمػػى ظيػػره بطنػػو

أجػػب األميػػر فقػػاـ : سػػعد بػػف أبػػي كقػػاص فقػػاؿ لػػو 3]بػػف  [كسػػير المختػػار أبػػا عمػػرة ليحضػػر عػػـ 

ة بسػػيفو فأبػػاف رأسػػو كجػػاء برأسػػو فػػي طػػرؼ فقػػاـ فكضػػعو بػػيف يػػدم ليمػػبس فعتػػر فضػػربو أبػػك عمػػر 

نعـ، ال خير في الحياة بعده فقتمػو ككضػع رأسػو : أتعرفو؟ قاؿ: المختار،فقاؿ المختار البنو حفص

إلى جانب رأس أبيو،كمف أعجب األشياء أف الحسيف لـ يخمؼ سػكل عمػٌي زيػف العابػديف كىػك أبػك 

                                                           
 240، ص5ج، مجمع الزوائد. انظر الييثمي. 1
 .224ص,تاريخ مدينة دمشق. حكؿ حياة مركاف انظر ابف عساكر 2
 ما بيف المعقكفيف إضافة يقتضييا سياؽ الكالـ 3
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الرمػؿ كالحصػى، فمػات يزيػد بػف معاكيػة كتػرؾ مػف نسػمو عشػركف  األئمة كقػد نشػر ا، ذريتػو عػدد

 .كلدان كليس لو اليكـ عمى كجو األرض نسؿ

 السنة السابعة والستون

 .فييا قتؿ عبيد ا، بف زياد كالحصيف بف نمير الذم رمى الكعبة بالمجانيؽ كحرقيا 

عبيػد ا، . فػو فػي المعركػةكفييا قتؿ المختار لعبيد ا، بف عمي بف أبي طالػب فػي جػيش كلػـ يعر  

بػػراىيـ  بػػراىيـ األشػػتر عمػػى نيػػر الخػػازكـ ككػػاف ابػػف زيػػاد فػػي ثمػػانيف ألفػػا كاي بػػف زيػػاد التقػػي ىػػك كاي

األشتر في تسعة والؼ فكشؼ ابف األشتر رأسو كنادل اليَّ اليَّ فأنا ابف األشتر كحمؿ عمػى أىػؿ 

ف قاتمػو إبػػراىيـ بػف األشػتر ككػاف ابػػف بػالد الشػاـ فػأزاليـ عػػف مػكاقفيـ كانيزمػكا كقتػؿ ابػػف زيػاد ككػا

 .زياد جباران فاسقان عمره ثالثة كثالثيف سنة

كفييا قتؿ المختار بف عبد ا، الثقفي،كلد عاـ اليجرة ككاف يمقػب كيسػاف كاليػو تنسػب الكيسػانية،  

ككػاف خارجيػا ثػـ صػار زبيريػا ثػـ صػار شػػيعيا ككيسػانيا، كسػبب قتمػو أف مصػعب بػف الزبيػر خػػرج 

إلػى المختػار ( أ01)صرة بجيكشو فسٌير المختار جيشػان لمقائػو فيػزميـ مصػعب كجػاء الخبػر مف الب

فخرج كالتقكا كاقتتمكا قتاال شديدان فقيتؿ عامة أصحاب المختار كتفرقكا عنو كجاء إلى القصر فدخمو 

كجاء مصعب فحصره فكاف المختار يخرج كيقاتميـ ثـ ا تسؿ المختار كتطيب كتحنؾ، كخرج في 

ة كعشريف رجال كحمؿ عمى القـك كقاتميـ حتى قتؿ كجاءكا برأسو إلى مصعب كىػك بالقصػر، تسع

 .ككاف عمر المختار تسعة كستيف سنة

 السنة الثامنة والستون

 .فييا تكفي زيد بف أرقـ األنصارم كدفف بالككفة
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ة، عبػػد ا، بػػف العبػػاس بػػف عبػػد المطمػػب بػػف ىاشػػـ ابػػف عػػـ رسػػكؿ ا،،عػػاش أحػػدل كسػػبعيف سػػن 

قبض رسكؿ ا، كىك حػدث ابػف ثػالث عشػرة سػنة،كاف يخضػب بالحنػاء كيتخػتـ فػي يسػاره كيمػبس 

 . الخز، ذىب في وخر عمره بصره كمات بالطائؼ

فييػػػا تػػػكفي عػػػدم بػػػف حػػػاتـ الطػػػائي الجػػػكاد كػػػاف مػػػف أصػػػحاب أميػػػر المػػػؤمنيف شػػػيد معػػػو الجمػػػؿ 

 .كصفيف كمات بالككفة كعمره مائة كعشريف سنة

 والستون السنة التاسعة

فييػػػا شػػػرع عبػػػد الممػػػؾ بػػػف مػػػركاف فػػػي عمػػػارة القبػػػة عمػػػى صػػػخرة بيػػػت المقػػػدس كعمػػػارة المسػػػجد 

 . 1األقصى

كفييا تكفي األحنؼ بف قيس التميمي البصرم كاسمو الضػحاؾ أدرؾ عصػر رسػكؿ ا، صػمى ا، 

ـ كالسػؤدر، عميو كسمـ كلـ يػره، كػاف أعػكران قصػيران ذميمػان أعػكج السػاقيف كالػي األحنػؼ انتيػى الحكػ

 .شيد صفيف مع أمير المؤمنيف كمات بالككفة

كاسمو ظالـ بف عمرة البصرم كػاف شػاعران متشػيعان ككػاف معػدكدان مػف طبقػات  2أبك األسكد الدؤلي 

 .الناس مف الفقياء كالشعراء كالفرساف كاألمراء كاألشراؼ ككاف قبيح المنظر

 السنة السبعون

لعػراؽ لحػرب مصػعب بػف الزبير،فكاتػب عبػد الممػؾ أصػحابو فييا سار عبد الممؾ بف مػركاف إلػى ا

ككعػػػدىـ الكاليػػػات كأشػػػار إبػػػراىيـ بػػػف األشػػػتر إمػػػا أف يقػػػتميـ أك يحبسػػػيـ، فػػػأبى كاتقػػػكا عمػػػى ديػػػر 
                                                           

 .182ص,2ج. تاريخ.حكؿ عمارة قبة الصخرة أياـ عبد الممؾ انظر اليعقكبي 1
ككانكا . كاف ينزؿ البصرة في بني قشيرك ....... مف المشيكريف بصحبة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب: أبك األسكد الدؤلي 2

، 1ط. ت محمد ابراىيـ. نزىة األلباء في طبقات األدباء .األنبارم، كماؿ الديف.. يرجمكنو بالميؿ لمحبتو عميان رضي ا، عنو كأىؿ بيتو
 .17ص 16ص.  2003المكتبة العصرية، : بيركت
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الجػػاثميؽ، ككػػاف عػػركة بػػف المغيػػرة بػػف شػػعبة مػػع مصػػعب فنظػػر إليػػو كىػػك يتصػػفحو النػػاس يمينػػان 

 :كشماالن كقد خذلو أىؿ الككفة كىك ينشد

 األيلػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػالطؼ مػػػػػػػػػف وؿ ىاشػػػػػػػػػـ                     إف 
              

 تأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا فىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكا لمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ النأًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا 
 

قػػاؿ فقمػػت إنػػو ال يػػريـ حتػػى يقتػػؿ كلمػػا رأل عبػػد الممػػؾ مػػا وؿ إليػػو أمػػر مصػػعب ككػػاف ( ب 01)

مثمػي ال ينصػرؼ عػف ىػذا المكقػؼ  ػال  البػا أك : يحبو فبعػث إليػو كأعطػاه األمػاف فقػاؿ مصػعب

كبان فحمؿ عميو زائدة فطعنو فصرعو كنزؿ إليو عبد ا، بف زياد فحز رأسو كأتى بو عبد الممؾ، مغم

 .ككاف عمره خمسة كثالثكف سنة

 السنة الثانية والسبعون

فييا كمؿ بنػاء الصػخرة كالجػامع األقصػى فػاف ابػف الزبيػر كػاف فػي المكاسػـ بمكػة يػذكر مثالػب وؿ 

لممػػؾ النػػاس مػػف الحػػج كأمػػرىـ أف يقفػػكف بالصػػخرة كيطكفػػكف مػػركاف كيػػدعكا إلػػى نفسػػو فمنػػع عبػػد ا

 .1حكليا كينحركف يـك العيد

 السنة الثالثة والسبعون

فييا تكفيت أسماء بنت أبي بكر الصػديؽ رضػي ا، عنػو، أسػممت بمكػة قػديمان كبايعػت رسػكؿ ا، 

 .كشيدت كىي ذات النطاقيف

سػػػكؿ ا، كىػػػك رجػػػؿ، كىػػػك أكؿ مكلػػػكد كلػػػد عبػػػد ا، بػػػف الزبيػػػر بػػػف العػػػكاـ مػػػات ر 2]كفييػػػا قتػػػؿ [

لممياجريف بالمدينة، ككاف أطمػس ال لحيػة لػو ككػاف يصػٌمي فسػقط عميػو حيػة مػف السػقؼ فتطكقػت 

                                                           
 . 182ص,2ج. تاريخ. انظر اليعقكبي 1
 .ضافة يقتضييا سياؽ الكالـما بيف المعقكفيف إ 2
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عمػػى بطنػػو كىػػك نػػائـ فصػػاح أىػػؿ البيػػت كقتمكىػػا فمػػـ يمتفػػت، ككػػاف يكاصػػؿ الصػػياـ سػػبعان كيصػػكـ 

حصػػره الحجػػاج كضػػرب الكعبػػة بالمدينػػة فػػال يفطػػر إال بمكػػة ؛ ككػػاف ضػػيؽ الفطػػف بخػػيال حسػػكدا 

بالمجػػانيؽ كالجيػػكش محدقػػة بالكعبػػة كابػػف الزبيػػر يحمػػؿ عمػػى ىػػؤالء مػػرة كعمػػى ىػػؤالء مػػرة حتػػى 

يا أىؿ الشاـ احممكا حممة : يخرجيـ البطح،كتفرؽ عنو أصحابو كخرجكا الى الحجاج فقاؿ الحجاج

عميػػو فكقػػع عمػػى ظيػػره الرجػػؿ الكاحػػد فحمػػؿ عمػػييـ فكقعػػكا عمػػى كجػػكىيـ ثػػـ حمػػؿ عمػػييـ فتكػػاثركا 

 . 1فقتمكه، كبعث الحجاج برأسو كرؤكس أصحابو إلى عبد الممؾ

 السنة الرابعة والسبعون

 .فييا نقض الحجاج الكعبة كأعادىا إلى البناء األكؿ الذم ىك قائـ اليكـ

عبد ا، بف عمر بف الخطاب .كفييا تكفي بشر بف مركاف بف الحكـ كاليو ينسب دير بشر بالمرج 

ا، عنػػػو مػػػف الطبقػػػة الثانيػػػة مػػػف المياجريف،أسػػػمـ قػػػديما مػػػع أبيػػػو ككػػػاف يخضػػػب بالصػػػفرة رضػػػي 

نعػػـ الرجػػؿ " ، قػػاؿ رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ(أ 02)كيخفػػي شػػاربو ككػػاف زاىػػدا عابػػدا كرعػػا 

 . عبد ا، الرجؿ الصالح كما أكؿ طعاما إال كعمى خكائو يتيـ، عاش أربع كثمانيف سنة

سعيد الخدرم مف الطبقة الثالثة مف األنصار،شيد الخندؽ كما بعدىا مع رسكؿ الو  فييا تكفي أبك

 .صمى ا، عميو كسمـ كتكفي بالمدينة كدفف بالبقيع كعمره تسعكف سنة

 

                                                           
 .165، ص2ج. تجارب األمم. ابف مسككيو.192ص,6تاريخ ج. انظر الطبرم 1
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 السنة الخامسة والسبعون

 [فييا كلي عبد الممػؾ الحجػاج بػف يكسػؼ العػراؽ كقػدـ الككفػة فػكافى المسػجد  كقػت األذاف كىػك  

قػبح ا، مػف بعػث ىػذا : مامة خػز حمػراء فصػعد المنبػر فجمػس كىػك سػاكت فقػاؿ النػاسبع 1]معمـ

 : اصبركا حتى نسمع ما يقكؿ، فكشؼ كجيو كقاؿ: كىمكا بحصبو فقاؿ ليـ محمد بف عمير

ػػػػػػػػػػػال كطيػػػػػػػػػػػالع الثنايػػػػػػػػػػػا                         أنػػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػػفي جى

 صػػػػػػػػػمب العػػػػػػػػػكد مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػمفي مػػػػػػػػػرار                        
              

 متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع العمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكني 

 كنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ كضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح الجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف
 

 

ـٌ قاؿ نػي كا، : ث يا أىؿ العراؽ يا أىػؿ الشػقاؽ كالنفػاؽ إنػي أرل رؤكسػان قػد أينعػت كحػاف قطافيػا كاي

 لصاحبيا أنا الحجاج بف يكسؼ الثقفي إني كا، ألنظر الدماء بيف العمائـ كالمحى

 2قد شمرت عف ساقيا فشمركا

 ػػػػػػػػػػػػػػس براعػػػػػػػػػػػػػػػػي إبؿو كال عنػػػػػػػػػػػػػػػػـ ىذاليػػػػ

 فاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدم ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ           3أكاف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير
              

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؽ حطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 كال بجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزارو عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 

 

 باتكا نياما كابف ىند لـ ينـ                                

 

ضػرب  ،الؽ يا عبيد العصا كيا أكالد الزنػا إنمػا مػثمكـ كمػا قػاؿ تعػالىيا أىؿ الشقاؽ كمساكئ األخ

ا، مػػثالن قريػػة ومنػػة مطمئنػػة يأتييػػا رزقػػا ر ػػدا مػػف كػػؿ مكػػاف فكفػػرت بػػأنعـ ا، فأذاقيػػا ا، لبػػاس 

                                                           
 .143ص,4ج.انظر ابف األثير ]ممثـ{[ما بيف المعقكفيف عند ابف األثير 1
 .203، ص6ج. تاريخ. الطبرم" تشميرا" في الطبرم  2
 .143, 4ج.الكامل .ابف األثير" الحرب" كفي الكامؿ , 203،ص6ج. تاريخ. الطبرم" ىذا أكاف الشد" في الطبرم  3
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فتساقطت الحجارة التي أرادكا يحصبكه بيا مف : قاؿ ابف عمير 1الجكع كالخكؼ بما كانكا يصنعكف

 . أيدييـ

ي شريح بف الحارث مف الطبقػة األكلػى مػف التػابعيف قيػؿ أدرؾ زمػف رسػكؿ ا، كلػـ يكػف لػو القاض

 .لحية كاله عمر القضاء كعاش مائة كعشركف سنة

 السنة السادسة والسبعون

دخػػؿ شػػبيب الخػػارجي الككفػػة كمعػػو امرأتػػو  زالػػة كصػػار معػػو مائػػة كسػػتيف رجػػال ( ب 02)فييػػا 

كا عمػػى خػػانقيف فيػػزميـ شػػبيب كجػػاء إلػػى المػػدائف فقتػػؿ كسػػبى كجيػػز الحجػػاج إلػػييـ العسػػاكر كالتقػػ

فبعػث إليػػو الحجػػاج ابػػف سػػعد الكنػػدم فػػي أربعػػة والؼ فػػارس ككػػاف مػػع شػػبيب مائػػة كسػػتيف فػػارس 

فركب إلييـ حبيب فكجػدىـ قػد خنػدقكا عمػييـ، فبمػغ الحجػاج فبعػث سػعيد اميػران عمػى الجػيش فخػرج 

ال حكػػـ إال ، فحمػػؿ شػػبيب عمػػى سػػعيد فضػػربو : العسػػكر كأقبػػؿ شػػبيب كحمػػؿ عمػػييـ كىػػك يقػػكؿ

فخمط دما و فكقع ميتا كانيـز العسكر كسار شبيب إلى الككفة، كبمغ الحجاج فبعث إليو سكيد بف 

عبػد الػػرحمف فػي ألفػػي فػارس كعثمػػاف بػف قػػيس فػػي ألفػي، فركػػب شػبيب فػػي أصػحابو كىػػـ بالككفػػة 

ؽ الككفة، ككانت امرأتو  زالة قػد نػذرت كطمب القصر كالحجاج فيو فضربو بالنار ك ابكا في أسكا

أنيػػػا تصػػػمي ركعتػػػيف بػػػالبقرة كوؿ عمػػػراف فكقػػػؼ شػػػبيب عمػػػى بػػػاب الجػػػامع كدخمػػػت  زالػػػة فصػػػمت 

ركعتيف كقرأت فييما البقرة كوؿ عمراف كالحجاج ينادم فكؽ القصر، كقتؿ شبيب جماعػة مػف أىػؿ 

 .الككفة كعاد

                                                           
 .112وية . سكرة النحؿ 1
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 السنة السابعة والسبعون

خػرج فػي نحػك ثمانمائػة إلػى جيػة المػدائف، فسػير عبػد الممػؾ سػفياف بػف  فييا قتؿ شبيب كذلػؾ انػو

كأقبػؿ شػبيب كنػزؿ  ربػي دجمػة كنػزؿ جػيش . األسكد كحبيب بف عبد ا، في ستة والؼ مف الشػاـ

الشاـ الككفة،ككاف أىؿ الككفة في أربعيف ألؼ فأقبؿ شػبيب فػي سػتمائة ككقػؼ حتػى أضػاء القمػر 

إال ، ثػػـٌ  حمػػؿ عمػػييـ فػػانيزمكا ككقػػع السػػيؼ فػػييـ، كحػػكل فمشػػى بػػيف الصػػفيف كصػػاح ال حكػػـ 

شبيب جميع ما في عسكرىـ، ككاف لما دخؿ عسكر الشاـ الككفة قد قكم قمب الحجاج بيػـ كأقبػؿ 

شػػبيب حتػػى نػػزؿ السػػبخة كخػػرج إليػػو الحجػػاج بأىػػؿ الشػػاـ فحمػػؿ فػػالتقكه باألسػػنة فصػػاح األرض 

قيتػػػػؿ أخػػػػك شػػػػبيب ك زالػػػػة امرأتػػػػو،ككبر الحجػػػػاج كقػػػػاتمكا ف( أ 03)األرض كترجػػػػؿ ىػػػػك كأصػػػػحابو 

شدكا عمييـ فانيـز أصحاب شبيب فقطع شبيب : كأصحابو،فركب شبيب كأصحابو فصاح الحجاج

الجسػػر كمعػػو خيػػؿ الحجػػاج، كانصػػرؼ إلػػى كرمػػاف كتراجػػع إليػػو بعػػض أصػػحابو،ثـ جيػػز الحجػػاج 

ػؿ شػبيب فػي مائػة إلى شبيب سفياف بف االبػراد إلػى األىػكاز فػالتقكا كاقتتمػكا فػألجؤك  ىـ الجسػر كترجَّ

اعبركا الجسر فعبركا كتخمؼ شبيب في وخرىـ كتحتو حصػاف كبػيف : مف أصحابو كقاؿ ألصحابو

يديو حجره فنرا فرسو عمييا كىك عمى الجسر فنزؿ حافر فرسو عمى حرؼ السفينة فنػزؿ فػي المػاء 

ـٌ ارتفػػع كقػاؿ: فقػاؿ ـٌ : ليقضػػي ا، أمػرأ كػػاف مفعػػكال فغػاص فػػي المػػاء ثػ ذلػػؾ تقػػدير العزيػز العمػػيـ ثػػ

 ػػاص فاسػػتخرجو سػػفياف كعميػػو الػػدرع فشػػؽ بطنػػو كأخػػرج قمبػػو فكػػاف مجتمعػػا صػػمبا كأنػػو صػػخرة 

: قيتػؿ، قالػت: مػا مػات، قيػؿ: مػات شػبيب،قالت: فضرب بو األرض فكثػب قامػة إنسػاف كقيػؿ ألمػو

لدتػو خػرج منػي شػياب لمػا ك :  كمػف أيػف لػؾ ىػذا، قالػت: نعـ، قيؿ ليػا:  رؽ، قالت: ما قيتؿ، قيؿ

 .1مف نار فعممت ما يطفئو إال الماء 

                                                           
إال أف الطبرم يذكر أف كفاة شبيب كانت .  192ص,2ج.تاريخ. انظر اليعقكبي. ق78كيذكر اليعقكبي أف كفاة شبيب كانت سنة  1
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 السنة الثامنة والسبعون والتاسعة

 .فييا فرغ الحجاج مف بناء كاسط كنقؿ إلييا كجكه الناس

كفييا تكفي النابغة الجعدم كاسمو قيس بف عبد ا، ككػاف مػف شػعراء الجاىميػة، كفػد عمػى رسػكؿ  

 .ت بأصبياف كعاش مائة كستيف سنةا، صمى ا، عميو كسمـ كمدحو، ما

 السنة الثمانون

كفييػا تػكفي عبػد ا، بػف جعفػر بػف أبػي طالػب كلػد بالحبشػة .فييا كلد أبك حنيفػة النعمػاف بػف ثابػت

فػػي اليجػػرة الثانيػػة كتػػكفي رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ كعمػػره عشػػر سػػنيف، كػػاف جػػكادان ظريفػػان 

افير مػػف نحػػاس كحيػػة مػػف نحػػاس ك ػػراب فػػنذا انقضػػت عميػػو عصػػ. 1.]........[( ب  03)حميمػػان 

ساعة خرجت الحية فصفرت فصاحت العصافير كنعؽ الغراب كسقطت حصاة في الطست كفكارة 

 .جيركف أحدثت سنة تسع كستيف كثالثمائة ثـ حددت مرران 

 .2كفييا   زا قتيبة بف مسمـ الصيف ككاشغر 

 .3كفييا قيتؿ قتيبة بف مسمـ بخراساف  

كلما تكفي الكليد بدمشؽ كػاف سػميماف بالرممػة فسػار . 4ي سميماف  بف عبد الممؾ الخالفة كفييا كل

ككاف عمر بف عبد العزيز قد أخذ لو يكـ مات أخػكه الكليػد كاتخػذ عمػر بػف عبػد . حتى قدـ دمشؽ

                                                           
 ما بيف المعقكفيف ساقط في األصؿ 1
 .500ص,6ج.تاريخ.نظر الطبرما 2
 .506ص,  6ج .تاريخ. حكؿ قتؿ قتيبة بف مسمـ انظر الطبرم 3
. انظر اليعقكبي.كىذه السنة ىي السنة السادسة كالتسعكف كفؽ ما ذكر اليعقكبي كىي السنة التي تكفي فييا الكليد بف عبد الممؾ 4

 .205ص204ص,2ج .تاريخ
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 العزيز كزيران كمشيران فرد المظالـ كأحسف إلػى النػاس كىػدـ كػؿ قاعػدة بناىػا الكليػد مػف الظمػـ فأحبػو

 .الناس كعزؿ كالة الظمـ

الكليػد بػف عبػػد الممػؾ بػػف مػركاف بنػػى المسػاجد كالجكامػػع بدمشػؽ كالمدينػػة،  كسػاؽ المػػاء الػى مكػػة 

كالمدينػػة، كىػػك أكؿ مػػف كتػػب بػػالطكامير ككػػاف متيػػكس باألبنيػػة الفػػاخرة كاتخػػاذ المصػػانع، كأجػػرل 

فػكلي . ذا بنيػت مػاذا جػددتمػا: المياه فكاف الناس في زمانو يمتقكف بعضيـ بعضا فيقكؿ لصاحبو

سػػميماف فكػػاف صػػاحب طعػػاـ كنكػػاح فكػػاف النػػاس يسػػأؿ بعضػػيـ بعضػػا عػػف الطعػػاـ كالنكػػاح، فممػػا 

كليًّ عمر بف عبػد العزيػز كػاف صػاحب نيسػؾ كعبػادة، فكػاف يقكلػكف لبعضػيـ بعضػا مػا كردؾ فػي 

 .الميؿ ككـ حفظت مف القروف كما تصكـ

 السنة السابعة والتسعون والثامنة

جيز سميماف بف عبد الممؾ أخػاه مسػممة بػالجيكش الػى القسػطنطينية كأمػره اف يقػيـ بيػا حتػى فييا 

يفتحيا فنزؿ عمييا كبنى بيكتا مف خشب كشتًّى بيا كأمرىـ بالزرع فزرعكا كخرج سميماف فنزؿ مرج 

 .كأقاـ بو الى أف مات فأرسؿ عمر بف عبد العزيز فأقفميـ كالـ الجند مسممة 1دابؽ

 سعة والتسعونالسنة التا

مػػركاف كأمػػو اـ  2]بػػف [ بػػف عبػػد العزيػػز( أ  16) فييػػا تػػكفي سػػميماف بػػف عبػػد الممػػؾ كقػػاـ عمػػر 

عاصـ بنت عاصـ بف عمر بف الخطاب، كأكؿ ما بكيع لعمر بف عبد العزيز دخؿ عميو بالؿ بف 

ياىا كما قاؿ القائ: أبي بريدة فقاؿ  :ؿيا امير المؤمنيف مف تكف الخالفة زانتو فأنت كاي

                                                           
 .530ص,6ج.تاريخ .رمالطب.209ص,2ج. تاريخ. انظر اليعقكبي 1
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كيريػػػػػػػػػػػد أف يطيػػػػػػػػػػػب الطيػػػػػػػػػػػب طيبػػػػػػػػػػػا           

سػػػػػػػػػػػػػػػػػف الكجػػػػػػػػػػػػػػػػػكه               كاذا الػػػػػػػػػػػػػػػػػدر زاف حه
              

 1]ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ[بنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ زينػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر حي
 

 

عرؼ بنفسي إني إلى عفك ا، أحكج مني الػى مػدحكـ كلمػا كلػي : فقاؿ لو عمر بف ًى ًن دعني فأنا أن

انػو قػد نػزؿ : ه بكاءن عاليا فىسئؿ عف البكاء فقيؿ إف عمر خٌيػر جكاريػو كقػاؿالخالفة سمعكا في دار 

بي أمر شغمني عنكف فمف أحبَّت اف امسكيا مسكتيا، كلما كلي عمر بف عبد العزيز قالت الرعاة 

كمػػا عممكػػـ بقػػذلؾ، : مػػف ىػػذا الخميفػػة الصػػالح الػػذم قػػد قػػاـ لمنػػاس فقيػػؿ ليػػـ: فػػي رؤكس الجبػػاؿ

قػػاـ خميفػػة صػػالح كفػػت الػػذئاب عػػف شػػائنا، ككػػاف عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز مػػف أعطػػر إنػػو إذا : فقػػالكا

الناس كألبس النماس فمما استخمؼ قكمكا ثيابو باثني عشر درىما،كلما بدأ عمر بأىػؿ بيتػو فػي رٌد 

ال تمكمكه كلكمكا أنفسكـ عيدتـ إلػى رجػؿ مػف وؿ : ما كاف بأيدييـ مف المظالـ قاؿ عمر بف الكليد

اب فكليتمػػكه عمػػيكـ ففعػػؿ بكػػـ ىػػذا،كما زاؿ يػػرد المظػػالـ مػػف أيػػاـ معاكيػػة بػػف أبػػي عمػػر بػػف الخطػػ

سفياف إلى زمف سميماف بػف عبػد الممػؾ، كلمػا جػاءت الجمعػة التػي كلػيَّ فييػا عمػر كخطػب النػاس 

ربنػا أ فػر " فمما بمغ المكاف الذم كانت بنك أمية تسب فيو أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب قاؿ

ـٌ نزؿ فكاف ذلؾ أشؽ عمػى . 2" ا الذيف سبقكنا باإليماف إف ا، يأمر بالعدؿ كاإلحسافلنا كإلخكانن ث

بني امية مف رد المظالـ،فممػا مػات كلػيَّ يزيػد بػف الكليػد ك أعػاد سػٌب أميػر المؤمنيف،كفييػا اشػترل 

عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز ممطيػػة مػػف الػػرـك بأربعمائػػة ألػػؼ دينػػار كخمػػص منيػػا ألػػؼ اسػػير كأسػػكنيا 

فصػيحا لسػنان طػكاالى ( ب 16)سميماف بػف عبػد الممػؾ بػف مػركاف ككنيتػو أبػك أيػكب كػاف . مميفالمس

معجباى بنفسو حسف السيرة متكقفػاى عػف سػفؾ الػدماء أذىػب ا، بػو ظمػـ الحجػاج كبنػى مدينػة الرممػة 

                                                           
 ل ما بيف المعقكفيف مطمكس في األصؿ 1
 .227وية : سكرة النحؿ 2
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كمسجدىا قائـ الى اليـك كختـ أفعالو باستخالؼ عمر بف عبد العزيز عمى األمة كمع قصر أيامو 

. -مدينػة بػالمغرب  -انت أكائؿ خيمػو فػي الصػيف مػع يزيػد بػف الميمػب كوخػر خيمػو فػي طميطمػة ك

ككاف شرىا أككال يأكؿ يأكؿ فػي اليػكـ مائػة رطػؿ كيتنػاكؿ فػي سػاعة كاحػدة أربعػيف رقاقػة مػع عػدة 

خرفاف ككاف نكاحو عمى قدر أكمو ككاف الطباخ يأتيو السفاقير كعمييا الدجاج المشكم فيدخؿ يػده 

: ي كمػػو كعميػػو ثيػػاب الكشػػي فيمسػػؾ السػػفكد بكمػػو كيأكػػؿ أربعػػيف دجاجػػة كحكػػى األصػػمعي قػػاؿفػػ

جيء الى الرشيد بصناديؽ مف ذخائر بني أمية فكجد فييـ ثياب الكشي كقد سؿ الػدىف صػدكرىف 

ىػػذه ثيػػاب سػػميماف بػػف عبػػد الممػػؾ كػػاف شػػرىٌا : كأكمػػاميف فسػػأؿ عػػف ذلػػؾ فقيػػؿ يػػا أميػػر المػػؤمنيف

د نزؿ بمرج دابؽ فنظر في المروة يكما فأعجبو نفسو ككاف عميو حمة خضػراء كعمػى أككال، ككاف ق

فمػػا الػػػذم حركػػػًت : قػػرة العػػػيف، قػػػاؿ: كيػػؼ ترينػػػي قالػػػت: رأسػػو كصػػػيفة فحركػػػت شػػفتييا فقػػػاؿ ليػػػا

 :قمت: شفتيؾ قالت

 أنػػػػػػػػت نعػػػػػػػػـ المتػػػػػػػػاع لػػػػػػػػك كنػػػػػػػػت تبقػػػػػػػػى                          

                       .   1انػػػػػػت خمػػػػػػكي مػػػػػػف العيػػػػػػكب كمػػػػػػا تكػػػػػػره
              

  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اف ال بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء لمنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفس  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 

 

عمػػيَّ بتمػػؾ : ثػػـ خػػرج الػػى الخيمػػة ليخطػػب كيصػػمي فطعػػف فخفػػت صػػكتو ثػػـ حمػػؿ الػػى بيتػػو فقػػاؿ

ألسػت : كمػا قمػتي قػاؿ: أعيػدم مػا قمػت، قالػت: الكصيفة التي كانت قائمة عمى رأسي فجػاءت قػاؿ

 :القائمة

 أنت نعـ المتاع لك تبقى 
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كا، ما طرؽ سمعي ىذا قط فعمـ أف نفسػو قػد نعتػو فمػات، ككانػت خالفتػو سػنتيف كثمانيػة : فقالت

 .1أشير كعاش تسعة كثالثيف سنة،( أ 19)

 السنة المائة

في ىذه السنة كاف أكؿ دعكة بني العباس، بعث محمد بف عمي بف عبد ا، بف العباس مف أرض 

عة إلى خراساف ديعاة لبني ىاشـ، منيـ أبك عكرمة السراج كأبك محمد الصادؽ كميسػرة الشراة جما

 .2فأكصمكا الكتب إلى أربابيا كعادكا بالجكاب

 السنة الحادية بعد المائة

كتػكلى يزيػد بػف عبػد الممػؾ بػف مػركاف كأمػو عاتكػة بنػت يزيػد بػف  3فييا تكفي عمر بف عبد العزيػز

صػػاحب ليػػك كشػػراب كلػػذات كنقػػض جميػػع مػػا بنػػاه عمػػر بػػف عبػػد  معاكيػػة، ككػػاف جسػػيمان عػػاجزان 

 . العزيز كأعاد سبَّ أمير المؤمنيف عمى المنابر

عبد ا، بف شفيؽ البصرم مف الطبقة األكلػى مػف التػابعيف مػف أىػؿ البصػرة، كػاف صػالحان مجػاب 

 .الدعكة

ف العنبػػر كنػػكر نػػكره عمػر بػػف عبػػد العزيػػز بػػف مػركاف الزاىػػد العابػػد الػػكرع الػػذم نشػػر نشػرة أذكػػى مػػ

 :أنكر مف القمر األزىر كحالكة عدلو أحمى مف السكر كىك أحؽ بقكؿ القائؿ مف جميع البشر

 مػػػػػا لػػػػػذَّ فػػػػػي السػػػػػمع مػػػػػف حػػػػػديثؾ لػػػػػي             

 كأبػػػػػػػػث مػػػػػػػػا يجػػػػػػػػرم عػػػػػػػػنيـ كذاكػػػػػػػػرىـ
          

 إذا ذكػػػػػػػػػػػػػػػرتيـ مػػػػػػػػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػال ضػػػػػػػػػػػػػػػجر 

 أعػػػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػػػديثؾ لػػػػػػػػػػػػػػػػي بأطيػػػػػػػػػػػػػػػػب الخبػػػػػػػػػػػػػػػػر
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ميس كعشر ذم الحجة كالمحـر كقاـ في جامع دمشؽ كىك خميفة كنادل ككاف يصكـ االثنيف كالخ

بأعمى صكتو ال طاعة كنا في معصية ا،، كقيؿ انو لـ يتمال بالطعاـ مف يكـ كليَّ إلى أف مات، 

ذا كبػر  ككاف يخرج إلى العبيد مشيا، ككتب إلى عدم بف أرطأة انظر إلى أىؿ الذمة كأرفؽ بيػـ كاي

ىػذا أمػر قػد فيػرغ منػو أيدع لػي : أبقػاؾ ا،، فقػاؿ: نفؽ عميػو، كقػاؿ لػو رجػؿاحدىـ كليس لو مػاؿ فػا

دمػػاء كػػؼ ا، يػػدم عنيػػا فانػػا أكػػره : بالصػػالح، كسيػػئؿ عػػف عمػػي كعثمػػاف كالجمػػؿ كصػػفيف فقػػاؿ

 .فييا( ب 19)أ مس لساني  ]1أف[

يػا  :كفد رزيؽ مكلى عمي رضي ا، عنػو عمػى عمػر بػف عبػد العزيػز فقػاؿ: حكى ابف عساكر قاؿ

لو مف أم الناس أنت ؟ : أمير المؤمنيف إني تعممت القروف كالفرائض كالسنف كليس لي ديكاف فقاؿ

مػكلى رجػؿ مػف المسػمميف ككػاف عمػي : مكلى مىف ابف  مىػف ؟ قػاؿ: مف مكالي بني ىاشـ،قاؿ: قاؿ

ػف أنػت، قػاؿ: فقاؿ لػو عمػر –ال يذكر بيف أحد مف بني أمية  بػف أنػا مػكلى عمػي : أسػألؾ مػكلى مى

كأنػا مػكلى عمػي بػف أبػي طالػب، : أبي طالب،  فبكى عمر حتى كقعت دمكعو عمػى األرض كقػاؿ

؛   2"أنػػت منػػي بمنزلػػة ىػػاركف مػػف مكسػػى:" سػػمعت رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ انػػو قػػاؿ لعمػػي

أعطػو مػف مػالي خمسػيف دينػاران : مائػة درىػـ، قػاؿ عمػر: كػـ ييعطػى أمثالػو، قػاؿ: ثػـ قػاؿ يػا مػزاحـ

أدخػؿ : لػك كنػت فػي قتمػة الحسػيف، كقيػؿ لػي يػـك القيامػة: لعمي بف أبػي طالػب، ككػاف يقػكؿ لكالئو

الجنػػة لػػـ ادخػػؿ مخافػػة أف يرانػػي رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ فاسػػتحي منػػو، كمػػرض فاسػػتقبؿ 

 .3ىك القبمة ك مض عينيو كمات بدير سمعاف 

                                                           
 ما بيف المعقكفيف إضافة يقتضييا سياؽ الجممة 1
 . 330ص. المسند. ركاه احمد بف حنبؿ 2
 . 265، ص45ج. تاريخ مدينة دمشق. انظر ابف عساكر 3
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و، كػػاف مػػف أحػػد الفقيػػاء السػػبعة فييػا تػػكفي القاسػػـ بػػف محمػػد بػػف أبػػي بكػػر الصػػديؽ رضػػي ا، عنػػ

بعػػث إليػػو عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز ألػػؼ دينػػار فردىػػا تكرعػػان، ككػػاف يخضػػب رأسػػو كلحيتػػو بالحنػػاء، 

 .كذىب بصره كعاش سبعيف سنة

 السنة الثانية بعد المائة

خكتو  .1فييا قيتؿ يزيد بف الميمب كاي

 . 2باسية كفييا بعث ميسرة مف العراؽ إلى خراساف رجاال يظيركف الدعكة الع

عػامر بػف كائػؿ بػف عبػد ا، الكنػاني ككنيتػو أبػػك الطفيػؿ، كلػد عػاـ احػد كأدرؾ مػف حيػاة رسػػكؿ ا، 

صػمى ا، عميػو كسػػمـ ثمػاني كىػػك وخػر سػػائر الصػحابة مكتػا بمكػػة، كىػك وخػػر مػف رأل رسػػكؿ ا، 

 .ياشيد معو مشاىده كيمى ( أ 12)صمى ا، عميو كسمـ، ككاف مف أصحاب عمي رضي ا، عنو 

إني ألرجػك أف : يزيد بف الميمب بف أبي صفرة،كلما خمع يزيد بف الميمب يزيد بف عبد الممؾ قاؿ 

أنقيػض سػكر دمشػؽ حجػران حجػران، كجػاء مسػممة بعسػػكر الشػاـ فقصػد يزيػد كجػاء يزيػد فنػزؿ القصػػر 

انيـز كمسػممة مقابمػو كقػػاـ القتػاؿ يعمػػؿ بيػنيـ كقػػد تػرؾ يزيػد الجسػػر كراءه فػأحرؽ مسػػممة الجسػر فػػ

خكتػػو فقػػاتمكا فعطفػػت عميػػو خيػػكؿ الشػػاـ فقتمػػكه : أصػػحاب يزيػػد فقػػاؿ يزيػػد قػػاتميـ ا، كتقػػدـ يزيػػد كاي

 .كبعثكا برأسو إلى يزيد بف عبد الممؾ،ككاف عمره ثمانية كأربعيف سنة

 السنة الثالثة بعد المائة

 .فييا كثر فساد يزيد بف عبد الممؾ كجكره 

ليَّ القضاء في الككفة بعد شريح كمات بالككفةكفييا تكفي أبك بردة بف أبي مكس   .ى األشعرم، كي
                                                           

 .349ص,4ج. الكامل.انظر ابف األثير 1
 .617ص 616ص,6ج. تاريخ. الطبرم.218ص,2ج. تاريخ. انظر اليعقكبي 2
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 السنة الرابعة والخامسة بعد المائة

كتػػكلى ىشػػاـ بػػف عبػػد الممػػؾ بػػف مػػركاف، ككػػاف ىشػػاـ بالرصػػافة  1فييػػا تػػكفي يزيػػد بػػف عبػػد الممػػؾ 

ة  يػرىـ،  فجاءه البريد بالخاتـ كالقضيب ك، فتكجو إلى دمشػؽ كبكيػع لػو كلػـ يىػًؿ أربػع إخػكة الخالفػ

ككػاف أحػػكؿ كمنػع النػػاس أف ييقبمػكا األرض، ككانػػت داره بدمشػؽ عنػػد الخكاصػيف كبعضػػيا مدرسػػة 

 .خزائنو كثيابو تحمؿ عمى تسعمائة جمؿ 2]ككانت [نكر الديف،

فييا تكفي كثير عٌزة الخزاعي ككاف مف الكيسػانية يقػكؿ بالرجعػة كأف محمػد بػف الحنفيػة حػي مقػيـ 

فأخػذ .تػاب مػف الشػاـ إلػى مكػة بمعػف أميػر المػؤمنيف لػٌي بػف أبػي طالػببجباؿ رضكل، ككرد فػي ك

 :كثير بأستار الكعبة كقاؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػف يىسيػػػػػػػػػػػػػػػػػبي عميػػػػػػػػػػػػػػػػػا              لعػػػػػػػػػػػػػػػػػف ا، مى

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمف الطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كالكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكش كال            

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي المطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركف أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال             أيسى
              

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ   كبنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقة كاي

 كالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر األخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿ كاألعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

 الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمف وؿ
 

 

 :فضربكه حتى أبمغكه،كدخؿ عمى عبد الممؾ فأنشد

خيػػػػػػػر إخكانػػػػػػػؾ المشػػػػػػػارؾ فػػػػػػػي اليػػػػػػػـ       

الػػػػػذم إف حضػػػػػرت سػػػػػرؾ فػػػػػي الحػػػػػي        

ذا مػػػػػػػػػػا رأكؾ قالػػػػػػػػػػكا جميعػػػػػػػػػػػػػػػػا أنت   كاي

 فػػػػػػػػػػػػػػي معشػػػػػػػػػػػػػػر إذا  بػػػػػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػػػػنيـ         

ـ  أينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كاف  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف أذنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلكا كممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينؾ زينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ عمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

                                                           
 220ص,2ج.تاريخ, انظر اليعقكبي. ككانت كفاة يزيد السنة الخامسة بعد المائة 1
      كتـ  إضافة التاء حيث  يقتضييا سياؽ الجممة}ككاف  {اما بيف المعقكفيف في األصؿ  2
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 :يا كثير أيف اإلخكاف  ير أنني أقكؿ:  فقاؿ لو عبد الممؾ

صػػػػػػػػػػػػػػػديقؾ حػػػػػػػػػػػػػػػيف تسػػػػػػػػػػػػػػػتغني كثيػػػػػػػػػػػػػػػر             

فػػػػػػػال تنكػػػػػػػر عمػػػػػػػى أحػػػػػػػد إذا مػػػػػػػا طػػػػػػػكل             

 فػػػػػػػػػػػػػػرت ذنكبػػػػػػػػػػػػػػو كصػػػػػػػػػػػػػػفحت عنػػػػػػػػػػػػػػػو            

 الصػػػػػػػػػػػػػػديؽ أراد  يضػػػػػػػػػػػػػػي           ككنػػػػػػػػػػػػػػت إذا 
              

 كمالػػػػػػػػػػػػػػػػؾ عنػػػػػػػػػػػػػػػػد فقػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػػػديؽ 

 عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؽ

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ كأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقني بريقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 مخافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن أف أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال صديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ
 

 

 السنة السادسة بعد المائة والسابعة والثامنة والعاشرة

ناسػػكان،ككاف يصػػفر تػػكفي الحسػػف بػػف أبػػي الحسػػف البصػػرم ككػػاف إمامػػان عالمػػا فقييػػا ثقػػة مأمكنػػان  

لحيتو كيمبس الطيمسػاف،ككليَّ قضػاء البصػرة بعػد إيػاس بػف معاكيػة ثػـ اسػتعفي كمػات كعمػره سػبع 

رأيت في المناـ طائران أخذ حصاةن مف المسػجد فقػاؿ ابػف : قاؿ رجؿ البف سريف مكلى.كثمانيف سنة

 .إف صدقت رؤياؾ فقد مات الحسف البصرم، فمـ يمبث قميال حتى مات: سريف

ييػػا تػػكفي محمػػد بػػف سػػريف مػػػكلى انػػس بػػف مالػػؾ كنيتػػو أبػػك بكػػػر كػػاف أكحػػد زمانػػو فػػي تعبيػػػر كف

إف : رأيػػت فػػي المنػػاـ كػػاف الجػػكزاء قػػد تقػػدمت الثريػػا، قػػػاؿ: قمػػت البػػف سػػريف: الرؤيا،قػػاؿ المغيػػرة

َـّ أمكت أنا بعده فكاف كذلؾ  .صدقت مات الحسف ث

 .كفييا تكفي كىب ابف منبو بصنعاء اليمف 
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 حادية عشرة بعد المائةالسنة ال

 .فييا تكفي جرير بف عطية الشاعر البصرم كالفرزدؽ ىماـ بف  الب كعمره تسعكف سنة

 السنة الثانية عشرة بعد المائة

ككنيتػػػو أبػػػك عبيػػػدة مػػػكلى وؿ مػػػركاف  1فييػػػا قتػػػؿ عبػػػد الكىػػػاب بػػػف بخػػػت صػػػاحب البطػػػاؿ ( أ 11)

 .الد الشاـكأصمو مف مكة نزؿ الشاـ ككاف مع البطاؿ في الغزك بب

 السنة الرابعة عشرة ومائة

 .فييا  زا عبد ا، البطاؿ بالد الرـك ككسر قسطف كأسره

قبػيح الكػالـ سػالح المئػاـ قػاؿ : محمد بف عمي بف الحيف بف عمي بف أبي طالػب البػاقر كػاف يقػكؿ

ال بػأس بيػا قػد حمػى أبػك بكػر الصػديؽ سػيفو : عركة ؾ سألت محمد الباقر عف حمية السيؼ فقػاؿ

نعػػـ الصػػديؽ نعػػـ الصػػديؽ نعػػـ الصػػديؽ : كيقػػكؿ الصػػديؽ فكثػػب كاسػػتقبؿ القبمػػة كقػػاؿ: قػػاؿ فقمػػت

قػػاؿ لػػي : كعػػف جػػابر قػػاؿ. كمػػف لػػـ يقػػؿ الصػػديؽ ال صػػدؽ ا، قكلػػو ال فػػي الػػدنيا كال فػػي اآلخػػرة

بمغني أف قكما بالعراؽ يزعمكف أنيـ يحبكنا كيتناكلكف أبا بكر كعمر كيزعمكف أننػي : محمد الباقر

أمرتيـ بذلؾ أال فأبمغيـ إني أبرأ إلى ا، منيـ كالذم نفسي بيده لػك كليػت لتقربػت إلػى ا، بػدمائيـ 

عػػاش ثالثػػا .ال نػالني شػػفاعة محمػد صػػمى ا، عميػػو كسػمـ إف لػػـ أكػػف أسػتغفر ليمػػا كأتػػرحـ عمييمػا

 .2كسبعكف سنة كتتكفي بالمدينة 

 

                                                           
 .88ص,7ج.تاريخ. انظر الطبرم.مائةكالمثبت عند الطبرم أف مقتؿ عبد الكىاب كاف في السنة الثالثة عشرة ك  1
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 السنة السابعة عشرة ومائة

 .1الحسيف بالككفة فييا تكفيت سكينة بنت 

كفييػػا تػػكفي عمػػي بػػف عبػػد ا، بػػف العبػػاس بػػف عبػػد المطمػػب كػػاف إذا قػػدـ حاجػػا أك معتمػػران عطمػػت 

ف نيػػػض نيضػػػكا سػػػكف الشػػػراة قػػػرب  قػػػريش مجالسػػػيا كلزمػػػت مجمسػػػو إجػػػالال لػػػو إف قعػػػد قعػػػدكا كاي

 .2البمقاء

 السنة الحادية والعشرون ومائة 

عػػف العػػراقيف كخراسػػاف، ككػػاف مػػف أىػػؿ دمشػػؽ  4قسػػرمعبػػد ا، ال 3]خالػػد بػػف [فييػػا عػػزؿ ىشػػاـ 

 . ككانت داره بناحية دار بطيح

 .5كفييا كلي ىشاـ نصر بف سيَّار خراساف كما كراء النير

(  ب 11)كفييا خرج زيد بف عمي بف الحسػيف بػف عمػي بػف أبػي طالػب كذلػؾ أنػو قػدـ عمػى خالػد  

ؿ خػػالج كتػػكلى يكسػػؼ بػػف عمػػر العػػراقيف، ابػػف عبػػد ا، القسػػرم العػػراؽ فأجػػارىـ كرجعػػكا فممػػا عػػز 

فكتب ىشاـ إلى عاممو بالمدينة أف يسرحيـ إليو فمما قدمكا إلى ىشاـ سيرىـ إلى يكسؼ بػف عمػر 

فأكرميـ كخمى عنيـ فعادكا إلى المدينة كاختفى زيد بالككفػة كبايعػو خمسػة عشػر ألفػان، فممػا دخمػت 

مػا تقػكؿ فػي : ليػو جماعػة مػف الشػيعة كقػالكاسنة اثنتيف كعشريف، عـز زيػد عمػى الخػركج كاجتمػع إ

ىمػا كثبػا عمػى سػمطانكـ فنزعػاه مػف أيػديكـ : رحميمػا ا، ك فػر ليمػا ،قػالكا: أبي بكر كعمر، فقػاؿ
                                                           

 .107ص,7ج.تاريخ. انظر الطبرم 1
 .111ص,7ج. تاريخ. انظر الطبرم.كيذكر الطبرم أف كفاة عمي بف عبد ا، بف العباس كانت السنة الثامنة عشرة كمائة 2
 .142، ص7ج. تاريخ .ما بيف المعقكفيف ناقص في األصؿ كالمثبت مف الطبرم 3
ابف . 142ص,7جتاريخ . انظر الطبرم.كيذكر كؿ مف الطبرم كابف األثير أف عزؿ ىشاـ لخالد كانت  في السنة العشركف كمائة 4

 .442ص,4ج.لكاملا. األثير
 .447ص,4ج .الكامل. انظر ابف األثير. ساف السنة العشركف كمائةكيذكر ابف األثير أف ىشاـ كلى نصر بف سيَّار خرا 5
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إنيمػػػا ك ػػػف كانػػػا دفعانػػػا عػػػف حقنػػػا  يػػػر أنيمػػػا قػػػد كليػػػا فعػػػدال فعػػػال كعمػػػال بالكتػػػاب : فقػػػاؿ ليػػػـ

كـ فيػػػػؤالء الػػػػذيف تريػػػػد قتػػػػاليـ مػػػػا ظممػػػػككـ فممػػػػف نقاتػػػػؿ إذا كػػػػاف أكلئػػػػؾ مػػػػا ظممػػػػك : كالسػػػػنة،قالكا

ال : مػػا نقاتػػؿ معػػؾ حتػػى تتبػػرأ مػػف أبػػي بكػػر كعمر،فقػػاؿ: ىػػؤالء ليسػػكا كأكلئؾ،فقػػالكا: أيضػػا،فقاؿ

فعمتو أبدان فرفضكه كسمكا الحؽ فسػمكا لرافضػة،كلما جػٌف الميػؿ خػرج زيػد كنػادكا بشػعاره يػا منصػكر 

ب الشػرطة الػدركب فغمقػت كأبػكاب  المسػجد أمت، فممػا أصػبحكا خرجػكا إلػى الصػحراء كأمػر صػاح

كأىػػؿ الككفػػة فيػػو، كأقبػػؿ يكسػػؼ بػػف عمػػر مػػف الحيػػرة كمعػػو أىػػؿ الشػػاـ كلػػـ يجتمػػع إلػػى زيػػد سػػكل 

مائتيف كثماف عشرة رجؿ،ثـ سار زيد حتى انتيى إلى الكيناسة كبيا جماعػة مػف أىػؿ الشػاـ فحمػؿ 

لميػؿ كاقتتمػكا ثػاني يػـك فجػاء زيػد سػيـ فػي عمييـ فانيزمكا كطمب زيد المسجد كاقتتمػكا فحػاؿ بيػنيـ ا

جبيتو ككصؿ إلى دما ػو فمػات فقطػع رأسػو كبعػث بػو إلػى الشػاـ كأقػاـ البػدف مصػمكبا حتػى مػات 

ىشػػاـ كعمػػؽ الػػرأس عمػػى درج بػػاب الجػػامع ثػػـ أرسػػمو إلػػى المدينػػة،كلما كلػػٌي الكليػػد بػػف يزيػػد أمػػر 

فييا تكفي إياس .إلى خراساف( أ 16)ية كخرج كلده يحي بف زيد في نفر مف الزيد 1بالجسد فأحرقو

لد لمعبػاس 2بف معاكية  ،كاف عاقال فطنا كاله عمر بف عبد العزيز قضاء البصرة ككاف يقكؿ أبكه كي

الكاحػػدة مرضػػع كاألخػػرل بكػػر كالثالثػػة ثٌيػػب : عميػػو ثػػالث نسػػكة فقػػاؿ 3[كدخمػػت]ابنػػا ككلػػد لػػي أب 

ت أمسػكت بيػدىا ثػدييا، كأمػا البكػر فننيػا لمػا أما المرضع فننيا لمػا قعػد: مف أيف عرفت قاؿ: قيؿ

 .دخمت لـ تمتفت إلى أحد كأما الثيب فننيا لما دخمت رمقت بعينيا

عبػػد ا، البطػػاؿ مػػكلى بنػػي أميػػة دمشػػقي ككػػاف شػػجاعان مقػػدامان صػػاحب  ػػزكات، ككػػاف معػػو عبػػد 

ذا نزلت قرية كقمت ألصحابي ال : ما أعجب ما رأيت في  زكاتؾ قاؿ: الكىاب قيؿ لو ييجػكىـ، كاي

ال أسممتؾ إلى البطاؿ كأنػا قػائـ : ببيت فيو سراج كالمرأة تخكؼ أبنيا كىك يبكي كتقكؿ لو اسكت كاي
                                                           

 .461ص,4ج.الكامل. ابف األثير.189ص188ص,7ج.تاريخ. انظر الطبرم. ككاف مقتؿ زيد بف عمٌي سنة اثنتيف كعشريف كمائة 1
 .463ص,4ج.الكامل. ف األثيرانظر اب.كىذه السنة ىي سنة اثنتيف كعشريف كمائة كفؽ ما ذكر ابف األثير كفاة إياس بف معاكية 2
 ,التاء في كممة دخمت إضافة مما يقتضيو سياؽ الجممة 3
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يػا : عمى البػاب كىػـ ال يشػعركا بػي فممػا كثػر بكػاؤه أخذتػو عمػى يػدىا كأشػارت بػو إلػى البػاب كقػاؿ

 .ىات فأخذتو كبقي معي مجاىدان في  زكاتو: بطاؿ خذه فقمت

 والرابعة والعشرون ومائة السنة الثالثة

قػػدـ جماعػػة مػػف شػيعة بنػػي العبػػاس مػػف خراسػػاف إلػى الككفػػة فغمػػز عمػػييـ فحبسػػكا، ( ب 16)فييػا 

ككػػاف فػػييـ بكيػػر بػػـ ماىػػاف ثػػـ أيطمقػػكا كبقػػي بكيػػر ككػػاف فػػي الحػػبس أبػػك عاصػػـ كعيسػػى العجمػػي 

اشػػترل بكيػػر مػػف كمعػػو أبػػك مسػػمـ  ػػالـ يخدمػػو فػػدعاىـ بكيػػر إلػػى بنػػي العبػػاس فأجابػػاه إلػػى ذلػػؾ ك 

عيسى أبا مسمـ بأربعمائة درىـ فبعث بو بكير إلى إبراىيـ اإلمػاـ، فأعطػاه إبػراىيـ لمكسػى السػراج 

 .1فأقاـ عنده ككاف يختمؼ إلى خراساف 

 السنة الخامسة والعشرون  بعد المائة

فػاؽ فييا تكفي ىشاـ بف عبػد الممػؾ بػف مػركاف ككلػي الكليػد بػف يزيػد بػف عبػد الممؾ،ككتػب إلػى اآل

فييا قدـ جماعة مف شيعة بني العباس بمكة كاجتمعكا بمحمد .بالبيعة كأحسف إلى الخاصة كالعامة

ما أظنكـ تمقكني بعد عامي ىذا فػاف حػدٌث بػي أمػر : بف عمي كاخبركه بقضية أبي مسمـ فقاؿ ليـ

ـٌ تكفي عقيب ذلؾ  .فصاحبكـ إبراىيـ بف محمد فأكصيكـ بو ث

حسيف بف عمٌي بػف أبػي طالػب، قػد ذكرنػا خركجػو إلػى خراسػاف كسػير يحيى بف زيد بف عمٌي بف ال

إليو نصر بف سٌيار جيشا كثيفا ككاف مع يحيى سبعيف رجال فاقتتمكا فكسػرىـ يحيػى ثػـ أرسػؿ إليػو 

نصر بف سٌيار سػالـ بػف أحكز،فسػار حتػى أتػى  حػراة فػاقتتمكا فرمػى رجػؿ نشػابو كقعػت فػي جبيػة 

                                                           
 .198ص,7ج.تاريخ.انظر الطبرم.كتحديد ىذه السنة كاف الرابعة كالعشريكف كمائة كفؽ الطبرم  1
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سرىـ، كأيرسؿ رأسو إلى يكسؼ بف عمر كصمبكا جسده عمى باب يحيى فكقع ميتا كقيتؿ أصحابو بأ

ـٌ أحرقكه كنسفكه نسفا مدينة حرماف ث
1. 

 السنة السادسة والعشرون بعد المائة

فييا قتؿ الكليد بف يزيد بف عبد الممؾ ككليَّ يزيد بف الكليد بػف عبػد الممػؾ،بكيع لػو بالخالفػة بقريػة 

ـٌ  دخؿ إلى دمشؽ فغمب عمييا ، كبعث إلى ابف عمو الكليد بف يزيد فقتمػو، كىػك أكؿ خميفػة المزَّة ث

كفييػا . خرج يكـ العيد بيف الصفيف مف الفرساف كعمييـ السالح كسمؾ مسمؾ عمر بف عبد العزيز

اضطرب حبؿ بني مركاف كىاجت الفتف كانتقضى أمرىـ،كفييا أظير مركاف الخالؼ عمى يزيد بػف 

ك أظيػر الطمػب بػدـ الكليػد،فمات يزيػد بػف الكليػد كأقػاـ بعػده  الكليد كقدـ إلى حراف في عشريف ألفػا

خالفػة إبػػراىيـ بػف الكليػػد بػف عبػػد الممػؾ بػػف مػركاف ككػػاف ضػعيؼ الػػرأم يسػمـ عميػػو . أخػكه إبػػراىيـ

 .2بالخالفة جمعة كباإلمرة أخرل

يػو كفييا تكفي عبد الرحمف بف القاسـ بف محمد بف أبي بكر الصديؽ ككنيتو أبك محمد فقيو بف فق

 .كزاىد بف زاىد، ماتى بالفدف مف أعماؿ دمشؽ

كصػدر الفضػػالء لػـ يجتمػػع فػي شػػاعر مػا اجتمػػع ( أ 19)الكميػت بػػف زيػد الشػػاعر أكحػد الشػػعراء  

فيو،كاف حافظ القروف، خطيبان كاتبان نسابو راميان بالنبؿ شجاعا مييبان فقييػان محبػان ألىػؿ البيػت، كىػك 

 :لبني أسد منقبة إال الكميت لكفاىا، كمف شعرهأكؿ مف ناظر في التشيع كلك لـ يكف 

طربػػػػت كمػػػػا شػػػػكقا إلػػػػى البػػػػيض أطػػػػرب                 

كلػػػػػػػػػػػػػـ يمينػػػػػػػػػػػػػي دار كال رسػػػػػػػػػػػػػـ منػػػػػػػػػػػػػزؿ                 

 كمػػػػػػػػػػػا لمصػػػػػػػػػػػبى منػػػػػػػػػػػي كذك الشػػػػػػػػػػػيب يمعػػػػػػػػػػػب 

 كال تطربنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف مخضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

                                                           
 .232، ص2ج تاريخ، . اليعقكبي. 230ص.7انظر الطبرم، تاريخ، ج 1
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كلكػػػػػػػػػف إلػػػػػػػػػى ألػػػػػػػػػي الفضػػػػػػػػػائؿ كالنيػػػػػػػػػى                  

فمػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػي إال وؿ أحمػػػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػػػيعتو                   

       بنػػػػػػػػػػػي ىاشػػػػػػػػػػػػـ رىػػػػػػػػػػػػط النبػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػننني            

ألػػػػػػػػػػػػـ ترنػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػب  وؿ محمػػػػػػػػػػػػد                   

 إلػػػػػػػػػػػػى النفػػػػػػػػػػػػر الغػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػذيف بحػػػػػػػػػػػػبيـ                  
              

 كخيػػػػػػػػػػػػػػػر بنػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػكاء كالخيػػػػػػػػػػػػػػػر يطمػػػػػػػػػػػػػػػب

 إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ا، فيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رابنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب

 بيػػػػػػػػػػػػػػػػـ كليػػػػػػػػػػػػػػػػـ أرضػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػراران كألعػػػػػػػػػػػػػػػػب

 كمرحػػػػػػػػػػػػػػػب إلػػػػػػػػػػػػػػػى كنػػػػػػػػػػػػػػػؼ عطفػػػػػػػػػػػػػػػاه أىػػػػػػػػػػػػػػػؿ

 كمػػػػػػػػػػػالي لػػػػػػػػػػػي إال مػػػػػػػػػػػذىب الحػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػذىب
 

 

 : كحكى ابف عساكر أف الكميت رأل رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ في المناـ فقاؿ لو أنشدني

 طربت كما شكقا إلى البيض أطرب

فدعا لو كلقكمو بالبركة، فكانػت منػازليـ مباركػة مػا دخميػا أحػد إال كجػدكا أثػر البركػة فػي بنػي أسػد 
 : دير خـ كىك القائؿ في1

كعػػػػػػػػػا                       نفػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػف عينػػػػػػػػػؾ األرؽ الييجي

إلػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػرحمف يشػػػػػػػػػػػػػفع بالمثػػػػػػػػػػػػػاني                      

كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تبايعكىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا                       

 كيػػػػػػػػػػػػػػكـ الػػػػػػػػػػػػػػدَّكح دىٍكحي  ػػػػػػػػػػػػػػدير خػػػػػػػػػػػػػػـ
                      

 كىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمكعا 

 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيعا

 اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك أطيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الك 

بيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أر مثميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران مى
 

 

 :قاؿ الكميت فرأيت أمير المؤمنيف عميو السالـ في المناـ فأنشدتو إياىا فأنشدني

                                                           
يا رسكؿ ا،، مف بني : رأيت كأنا متخؼو فيما يرل النائـ رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ فقاؿ لي مـ خكفؾ ؟ قمت" قاؿ ابف عساكر  1

 حياتؾ كانت مجدنا : أمية قاؿ ألست القائؿ
 كأنا القائؿ 

 الـ ترني حب وؿ محمد         أركح كأ دكا خائفان أترقب
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               فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أر مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكما                         

 (ب 19)كلػػػػػػػػػػػػػػـ أرى مثمػػػػػػػػػػػػػػو حقػػػػػػػػػػػػػػان أضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػعا  
 

 فانتبيتي جزعا  مذعكران 

 

ف يزيػػد بػػف عبػػد الممػػؾ لػػـ يػػزؿ ىشػػاـ معظمػػان لمكليػػد حتػػى ظيػػر منػػو شػػرب الخمػػر كاتخػػاذ الكليػػد بػػ

لمصبياف كاستخفافا لمديف فأراد ىشاـ خمعو فأبى كأقاـ الكليد بالبرية حتى مات ىشاـ ككلٌي الخالفة 

فػػػػػزاد فسػػػػػاد فسػػػػػاده كاسػػػػػتيتاره ككػػػػػاف يمػػػػػأل البركػػػػػة خمػػػػػران كينػػػػػزؿ بثيابػػػػػو فيعبػػػػػث فييػػػػػا كالجػػػػػكارم 

فكرىو الجنػػد كالرعيػػة كشػػيد عميػػو بنػػك ىاشػػـ كرمػػكه بػػالكفر كانػػو شػػرب الخمػػر كفػػتح بيػػت يرقصػػف،

، ككػاف الكليػػد بػأرض عمػاف البمقػاء فسػار كنػػزؿ البحػرة مػف المػرج كأرسػؿ إليػػو 1المػاؿ كفػرؽ مػا فيػو

َـّ زحػػؼ إليػػػو  يزيػػد بعبػػد العزيػػػز بػػف الحجػػاج فػػػدخؿ الكليػػد إلػػػى المدينػػة فأخػػذ عبػػػد العزيػػز يقاتمػػو ثػػػ

العبػػاس لعبػػد العزيػػز فبػػايع يزيػػد،فمما رأل ذلػػؾ أصػػحاب الكليػػد تفرقػػكا عنػػو فػػدخؿ الكليػػد  كأحضػػر

قصر البحرة كأ مؽ الباب كأحدؽ بو عبػد العزيػز فتسػكركا عميػو كاحتػزكا رأسػو كجػاءكا بػو إلػى عبػد 

 .العزيز فأرسمو إلى يزيد فطاؼ برأسو كحممت جثتو فدفنت بباب الفراديس

الممػػؾ بػػف مػػركاف، كلػػيَّ سػػتة أشػػير كمػػات فػػي عيػػد األضػػحى بالطػػاعكف يزيػػد بػػف الكليػػد بػػف عبػػد  

 .كدفف بيف باب الجابية كباب الصغير

 

 لسنة السابعة والعشرون بعد المائةا

فييا سار مركاف بف محمد إلى الشاـ يطمب ثار الكليد بف يزيد بجند الجزيرة، فكصػؿ عػيف الجسػر 

كليد لسميماف بف ىشاـ في مائة كعشػريف ألػؼ،فنزؿ مف البقاع في ثمانيف ألؼ كجيز إبراىيـ بف ال

مػػركاف جسػػر كعبػػر إلػػى نيػػر ( أ 10)منػػزؿ قبالػػة مػػركاف فػػاقتمكا مػػف أكؿ النيػػار إلػػى وخػػره فعمػػؿ 
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البقاع فانكسر سميماف كانيـز إلى دمشؽ ك نـ مركاف ما في عسكرىـ كاخذ البيعة لمحكـ كعثمػاف، 

قتػؿ الكليػد كدخػال عمػى الحكػـ كعثمػاف كىمػا فػي  فمما قرب مركاف مف دمشؽ اجتمػع الػذيف باشػركا

السجف فقتالىما، ككاف بالسجف أبك محمد السفياني كيكسؼ بف عمر فدخؿ مركاف دمشػؽ كنبشػكا 

يزيػػد بػػف الكليػػد كصػػمبكه عمػػى بػػاب الجابيػػة كجػػيء بػػالحكـ كعثمػػاف إلػػى مػػركاف كىمػػا مقتػػكالف كاتػػٌي 

مركاف بنمرة أمير المؤمنيف كمركاف يكمئػذ ال بأبي محمد السفياني كيكسؼ في قيكدىما فسمـ عمى 

فقػاؿ إف الحكػـ كعثمػاف حمفانػا لػؾ كأنشػده شػعران قالػو ! مػو مػا ىػذا : يسمـ عميو إال باإلمرة فقػاؿ لػو

 :الحكـ مف جممة أبيات

 فػػػػػػػػػػاف أىمػػػػػػػػػػؾ أنػػػػػػػػػػا ككلػػػػػػػػػػي  عيػػػػػػػػػػػػػػػدم                 
              

 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركاف أميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر المؤمنينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ؾ فبايعو كبايعو الناس كصمب يزيد بػف خالػد القسػرم كعبػد العزيػز بػف الحجػاج عمػى قاؿ لو مد يد

ذكر مركاف بف محمد بف مركاف بف الحكـ .1باب الجابية،كبايعو إبراىيـ ككانت أيامو سبعيف يكما 

كأمو لبابو كردية،كاف طكاال احمر أبيض الػرأس كالمحيػة جػكادا شػجاعا، ككػاف يمقػب بالحمػار ألنػو 

ـٌ نقضػػكا بيعتػػو فسػػار إلػػييـ مػػركاف  كػػاف حمػػار الحرب،أقػػاـ أىػػؿ الشػػاـ ثالثػػة أشػػير فػػي طاعتػػو ثػػ

فكصؿ حمص فدخميا كقاتمو بعض أىؿ المدينة فألقى فػييـ السػيؼ كثػار أىػؿ الغكطػة عمػى زامػؿ 

النائب بيا ككلكا عمييـ يزيد بف خالد القسرم فبعث إلييـ مركاف أبػا الػكرد فانيزمكا،كجػاء ثابػت بػف 

فمسطيف إلى طبرية فحصرىا فرحؿ مركاف مف حمص إلى دمشػؽ، فممػا عمػـ أىػؿ طبريػة نعيـ مف 

، فأرسػؿ مػركاف خمفػو أبػا الػكرد (ب10)خرجكا مف المدينة عمى ثابت بف نعيـ فانيـز إلى فمسطيف 

 . فأخذه كبعث بو إلى مركاف فقطع أيدييـ كأرجميـ كصمبكا عمى أبكاب دمشؽ
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ف ديػػر أيػػكب كقػػد اسػػتقاـ لػػو الشػػاـ إال تػػدمر فسػػار نحكىػػا كأقػػاـ مػػركاف بػػدير أيػػكب كانصػػرؼ مػػ 

 .فأجابكا إلى الطاعة كأمر بخراب سكرىا كسار إلى الرصافة

 

 السنة الثامنة والعشرون بعد المائة

فييا بعث إبراىيـ أبا مسمـ إلى خراساف كأمره عمى أصحابو كشيعتو أنػاىـ،فمـ يقبمػكا منػو فكتػب لػو 

 .إبراىيـ كتابان ثانيا

كفييػػػػػا قيتػػػػػؿ الضػػػػػحاؾ بػػػػػف قػػػػػيس .ا تػػػػػكفي أبػػػػػك سػػػػػفياف الثػػػػػكرم ككػػػػػاف فاضػػػػػال زاىػػػػػدا عابػػػػػدان كفييػػػػػ

مػػركاف بػػالجزيرة فسػػر : الخارجي،كذلػػؾ انػػو حاصػػر عبػػد ا، بػػف عمػػر فػػي كاسػػط فأرسػػؿ إليػػو يقػػكؿ

إليػػو فػػاف قتمتػػو فأنػػا معػػؾ فصػػالحو كتكجػػو إلػػى المكصػػؿ ففػػتح لػػو أىميػػا األبكاب،كجػػاء مػػركاف فػػي 

ا عمػػى كفػػر تكتػػا فػػاقتتمكا نيػػارىـ كترجػػؿ الضػػحاؾ كسػػتة والؼ معػػو كأحػػدقت بيػػـ سػػتيف ألفػػان كالتقػػك 

 .خيؿ مركاف فقتؿ الضحاؾ كعامة مف معو كقطعكا رأسو كطاؼ بو بالد الجزيرة

 

 السنة التاسعة والعشرون ومائة

 كاجتمعػت 1فييا كتب إبراىيـ اإلماـ إلى أبػي مسػمـ كالنقبػاء بخراسػاف بنظيػار الػدعكة كلػبس السػكاد

ار كتابػػان فممػػا قػػرأه قػػاؿ ليػػذا الكتػػاب  ًٌ الشػػيعة إلػػى أبػػي مسػػمـ كقىػػًكمى أمػػره ككتػػب إلػػى نصػػر بػػف سػػٌي

شأف،ككاف أبك مسمـ نازؿ في خباء شعر ليس لو حاجب كال بكاب ثـ سار أبك مسػمـ كقطػع الميػرة 

 عف نصر بف سيَّار، فكتب نصر بف سيَّار إلى مركاف 
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 الرمػػػػػػػػاد كمػػػػػػػػيض جمػػػػػػػػرو        1أرل خمػػػػػػػػؿ

 نف النػػػػػػػػػػػػػػػار بػػػػػػػػػػػػػػػالعكديف تػػػػػػػػػػػػػػػذكي        فػػػػػػػػػػػػػػػ

 فاف تؾ فكقنػػػػػػػػػػا أصحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا نيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا      

 نقمػػػت تعجػػػا يػػػا ليػػػت شػػػعرم        ( أ  11) 

 فػػػػػػػػػػػنف لػػػػػػػػػػػـ تطفئكىػػػػػػػػػػػا تكػػػػػػػػػػػف حربػػػػػػػػػػػا 
                    

 كيكشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أف يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ 

ف الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب أكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ  كاي

 ا الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـكجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أأيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظه أميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أـ نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

 فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ قكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد وف القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ
 

أمػا صػاحبكـ فقػد : فممػا فػض نصػر كتابػو قػاؿ 2الشاىد يػرل مػا اليػرل الغائػب : فكتب إليو مركاف

أخبركـ أف ما عنده نصػرة ككتػب مػركاف إلػى الكليػد بػف معاكيػة كىػك عاممػو عمػى دمشػؽ أف يكتػب 

لحميمػػة كيكثػػؽ إبػػراىيـ بػػف محمػػد كيحممػػو  إلػػى حػػراف، فأخػػذ إلػػى عامػػؿ البمقػػاء ليسػػير إلػػى كػػدار كا

عامػػؿ البمقػػاء إبػػراىيـ فأكقفػػو كلػػؼ رأسػػو فػػي كسػػاء كبعثػػو فػػي عػػدة مػػف أىمػػو إلػػى مػػركاف فأحضػػره 

قػد نمتيػا كأنػت ابػف طريػد رسػكؿ : أترجكا أف تناؿ الخالفة، فغضب إبراىيـ كقػاؿ: ككبخ بو كقاؿ لو

ني كليو  .3فضربو كحبسو ا، صمى ا، عميو كسمـ كاي

 السنة الثالثون ومائة

فييػػا جيػػز قحطبػػة أبػػا عػػكف إلػػى شػػيرزكر ككػػاف بيػػا عثمػػاف بػػف سػػفياف فػػاقتتمكا قتػػاال شػػديدا فقتػػؿ 

 .4عثماف كاستباح أبا عكف عسكره

                                                           
 : اختالؼ فقاؿ اليعقكبي. 239ص,237ص.2كفي اليعقكبي ج 1

 كيكشؾ أف يككف لو ضراـ        أرل بيف الرماد كميض جمر  
 فاف النار بالعكديف تػػػػػػكرل           كاف الفعؿ يقدمو الكػػػالـ

 أقكؿ مف التعجب ليت شعرم              أأيقاظ أمػػػػية أـ نيػػػػاـ
دار الكتب العممية،  : ت،بيرك 1مج .  1ط . أحمد محمكد. ت.  تاريخ الموصل. يزيد. ابف اياس األزدم. انظر بتفصيؿ ىذه الحادثة 2

 .249ص. ـ 2006-ىػ  1427
 .370ص,7ج.تاريخ.انظر الطبرم 3
 239ص,2ج.تاريخ.انظر اليعقكبي 4
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كفػتح الخػزائف كبػذؿ  1كفييا رحؿ مركاف مف حراف إلى المكصؿ لمػا بمغػو خبػر أبػا عػكف بشػيرزكر

اف كالػػده مػػف سػػبي سجسػػتاف ككػػاف مالػػؾ زاىػػدا عابػػدا كرعا،ككػػاف يكتػػب مالػػؾ بػػف دينػػار كػػ.األمػػكاؿ

 . المصحؼ في أربعة أشير

كفييػػا تػػكفي نصػػر بػػف سػػيَّار كالػػي خراسػػاف ككػػاف حازمػػا شػػجاعا جػػكادا مػػات بسػػاكة كعمػػره خمػػس 

 .كثمانكف سنة

 السنة الثانية والثالثون ومائة

ع أبػك العبػاس عبػد ا، بػف محمػد السػفاح كفييػا بكيػ.فييا خرج محمد بف خالد القسرم كلبس السػكاد

 .بالخالفة، كخرج إلى عسكر أبي سممة فنزؿ في سرداقو

كفييا كانت كقعة الزاب كىزيمة مركاف، كجاء أبػك عػكف فنػزؿ الػزاب كجيػز إليػو أبػك العبػاس القػكاد 

 مف يسير إلى مركاف مف أىؿ بيتي فيك الخميفة مف بعدم فقاؿ عمو: في تسعة والؼ فارس كقاؿ

فنػزؿ بيػا  2حتى قدـ عمى أبي عكف فتحػكؿ لػو عػف سػرداقو ( ب 11)أنا فسار : عبد ا، بف عميٌ 

كجاء مركاف فنزؿ الزاب فأمر عبد ا، بف عتبة فعبر إلػى عسػكر مػركاف فػي خمسػة والؼ فػاقتتمكا 

إلػػى الميػػؿ كرجػػع عتبػػة فعبػػر المخاضػػة كأصػػبح مػػركاف عنػػد الجسػػر كعبػػر عبػػد ا، بػػف عمػػٌي فقػػاؿ 

إف زالػت الشػمس اليػـك كلػـ يقاتمكنػا كنػا الػذيف نػدفعيا : اف لعبد العزيز بف عمر بف عبد العزيزمرك 

نػػا إليػػو راجعػػكف  ف قاتمكنػػا قبػػؿ الػػزكاؿ فننػػا ، كاي ،كقطػػع عبػػد ا، بػػف عمػػٌي 3إلػػى عيسػػى بػػف مػػريـ كاي

                                                           
بالفتح ثـ السككف كراء مفتكحة بعدىا زام ككاك ساكنة كراء كىي في اإلقميـ الرابع طكليا سبعكف درجة كثمث كعرضيا سبع :  شيرزكر 1

ة كاسعة في الجباؿ بيف إربؿ كىمذاف أحدثيا زكر بف الضحاؾ كمعنى شير بالفارسية المدينة كأىؿ كثالثكف درجة كنصؼ كربع كىي ككر 
ىذه النكاحي كميـ أكراد قاؿ مسعر بف ميميؿ األديب شيرزكر مدينات كقرل فييا مدينة كبيرة كىي قصبتيا في كقتنا ىذا يقاؿ ليـ نييـ 

 . 375، ص3ج. معجم البمدان. الحمكم. ازرام كأىميا عصاة
 .7.420ج.تاريخ, الطبرم.241ص,2ج,تاريخ.انظر اليعقكبي 2
 .433ص,7ج.تاريخ.انظر الطبرم 3
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إذا  :الزاب في اثني عشر ألفا ككاف مركاف في سػبعيف ألػؼ ككػاف السػفاح عمػؿ بيتػيف كقػاؿ لرجػؿ

 :التقى الجمعاف فاصعد عمى رأس الجبؿ كانشدىا كىما

يػػػػػػػػػػػػػػػػا وؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػركاف إف ا، ميمككػػػػػػػػػػػػػػػػـ               

 ال عمػػػػػػػػػػػر ا، مػػػػػػػػػػػف أكالدكػػػػػػػػػػػـ أحػػػػػػػػػػػدا
              

 كمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدال أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكـ خكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريدا 

 كبػػػػػػػػػػػػػػػثكـ فػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػالد الخػػػػػػػػػػػػػػػكؼ تطريػػػػػػػػػػػػػػػػدا
 

 

مػؿ الكليػد بػف معاكيػة بػف فح.فمما سمع ذلؾ أىؿ الشاـ انزعجػكا كارتػاع مػركاف ككػاف سػبب خذالنػو

مػػػركاف فكشػػػؼ ميمنػػػة عبػػػد ا، فانحػػػاز أبػػػك عػػػكف إلػػػى عبػػػد ا، كصػػػاح عبػػػد ا، األرض األرض 

ككقػؼ عبػد ا، عمػى الفػػرات .فترجمػكا كجثػكا عمػى الر كػب كشػػعكا بالرمػاح فػانيـز مػركاف كأىػؿ الشػػاـ

ذا فرقنػػا بكػػـ البحػػر فأنجبنػػاكـ كأ رقنػػا وؿ فرعػػكف " كقػػرأ  لػػى أبػػي العبػػاس بػػالفتح فسػػار ككتػػب إ 1"كاي

مركاف إلى حراف كقتؿ إبراىيـ اإلماـ كقطع الفرات كجاء عبػد ا، بػف عمػي المكصػؿ فػدخميا ككػاف 

َـّ فمسػطيف كأمػا عبػد  مركاف لما مرَّ بقنسريف كالعكاصـ كحمص طمعكا فيػو كنيبػكه فكصػؿ دمشػؽ ثػ

ـٌ نػزؿ بػاب شػرقي ا، بف عمٌي فقطع الفرات كجعؿ طريقو عمى بعمبؾ ككصؿ دمشؽ كنػ زؿ المػزة ثػ

( أ 12)كبدمشػػؽ يكمئػػذ خمسػػكف ألػػؼ فقاتػػؿ فحصػػرىـ يػػكميف فكقعػػت الفتنػػة داخػػؿ دمشػػؽ كقتمػػكا 

بعضيـ بعضا،فدخميا عبد ا، بف عمٌي فأباحيا ثالث ساعات كجعؿ جامعيا سػبعيف يكمػا سػبعيف 

ـ يجػدكا فيػو إال خطػا كنبشكا قبر معاكية بف أبػي سػفياف فمػ: يكما اصطبال لدكابو، قاؿ ابف عساكر

ـٌ حرقػو كداره، كسػار عبػد ا،  أسكدان إال ىشاـ فننيـ كجدكه صحيحا فضربو بالسػياط كخػاله أيامػان ثػ

بف عمٌي يطمب مركاف فكصؿ فمسطيف كسير صالح بف عمٌي خمؼ مركاف فسار إلى مصػر كتتبػع 

رممػة كجعػؿ عمػييـ المكائػد عبد ا، بف عمٌي أكالد خمفاء بني أمية فأخذ منيـ سػبعيف فقػتميـ عمػى ال

كقطػع مػركاف النيػؿ كأحػرؽ الجسػكر فنػزؿ بكصػير .كىك يأكؿ كيسمع أنينيـ كال يرؽ كالناس يبكػكف
                                                           

 .50أية  : سكرة البقرة 1
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ال تقتمػػكني فعنػػدم ميػػراث رسػػكؿ ا، : فجػػاءه صػػالح فقتػػؿ لمػػا يػػذكر كأرادكا قتػػؿ خػػادـ مػػركاف فقػػاؿ

بػردة كالقضػيب كالقصػب صمى ا، عميو كسمـ فأخرجيـ إلى ظػاىر بكصػير فبحػث الرمػؿ كأخػرج ال

المخضػػب الػػذم كػػاف لرسػػكؿ ا، فبعػػث بػػو صػػالح بػػف عمػػٌي إلػػى أخيػػو عبػػد ا، بػػف عمػػٌي مػػع رأس 

الحمد ، الذم أظيرني عميؾ : مركاف كبعث بو إلى بني العباس، فمما حصؿ بيف يديو سجد كقاؿ

ىشػامان بزيػد بػف  كما أبالي لك متي الساعة قتمت بالحيف مػائتي رجػؿ مػف أعيػاف بنػي أميػة كأحرقػت

كأمػا البػردة كالقضػيب فتكارثػو بنػك العبػاس إلػى أيػاـ . عمٌي بف الحسيف كقتمػتي مػركاف بػأخي إبػراىيـ

 . المقتدر با، فكاف وخر العيد بو

 السنة الثالثة والثالثون ومائة

 مػا بايعنػاؾ عمػى سػفؾ الػدماء كأخػذ األمػكاؿ كالعمػؿ :فييا ثار أىؿ خراساف عمى أبػي مسػمـ كقػالكا

 .بغير كتاب ا، تعالى فجيز إلييـ زياد بجيش فالتقكا فكسرىـ

 السنة الخامسة والثالثون ومائة

تسػػأليف  فقيػػؿ ليػػا أال (ب 12) إنيػػا احتاجػػت، فييػػا تكفيػػت رابعػػة العدكيػػة ككانػػت مػػكالة وؿ عتيػػؾ

خػؿ د.كعػزة ربػي ال سػألتي الػدنيا قػط ممػف يممكيػا فكيػؼ أسػأليا مػف ال يممكيػا :أىمؾ فبكت كقالػت

قػؿ كا قمػة حزنػاه ألنػؾ لػك  :قالػت ،ما أقكؿ :قاؿ، تكذب :كأحزناه فقالت: عمييا سفياف الثكرم فقاؿ

 .كفاتيا بالبصرة كقد جاكزت الثمانيف 1]ككانت [،كنت حزينان أىناؾ عيش

 

 

                                                           
 ما بيف المعقكفيف في األصؿ كاف كالتاء إضافة يقتضييا السياؽ 1
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 السنة السادسة والثالثون ومائة

د لػػو عمػػى الصػػائفة مػػف فييػػا قػػدـ عبػػد ا، بػػف عمػػٌي مػػف الشػػاـ إلػػى أبػػي العبػػاس كىػػك باألنبػػار فعقػػ 

كفييػػا عيػػد أبػػك العبػػاس إلػػى أخيػػو أبػػي جعفػػر  .أىػػؿ خراسػػاف فضػػاؼ إلػػى الشػػاـ فعػػاد إلػػى الشػػاـ

 .المنصكر كمف بعده إلى عيسى بف مكسى

كفييا كتب أبك مسػمـ إلػى السػفاح يسػتأذنو فػي الحػج فػأذف لػو فقػدـ عميػو فأكرمػو كأنزلػو قريبػا منػو  

يػا أخػي قػد عممػت مػا كػاف مػف بالئػو  :إف فػي رأسػو لغػدرة كقػاؿ لػواقتمػو فػكا،  :فقاؿ لو أبك جعفػر

ًٌ سار أبك جعفر كأبك مسمـ إلى الحج ككاف أبك مسمـ يتقدـ أبا جعفر بمرحمة  ،كقيامو في أمرنا ـٌ ث

كلمػا انقضػى الحػج نفػر أبػك مسػمـ قبػؿ أبػي جعفػر كازداد حنقػان عميػو كلمػا عػاد  ،ككاف المصيب لػو

ت عرؽ فكرد الخبر بكفاة السػفاح ككاليػة أبػي جعفػر فأرسػؿ إليػو إف قػد مف الحج نزؿ أبك مسمـ بذا

 .1حدث أمر فأسرع فجاءه فألقى إليو الكتاب كبايعو أبك مسمـ كقدما الككفة 

عبػػد ا، المنصػػكر بػػف محمػػد بػػف عمػػي بػػف عبػػد ا، بػػف العبػػاس كىػػك أبػػك  ذكــر خالفــة أبــي جعفــر 

ككػاف ، سػعيف ككػاف أسػمران طػكاال نحيفػان يخضػب بالسػكادالخمفاء العباسييف كلد بالشراة سنة أربع كت

بكيع لو في ذم الحجة كبعث عيسى بف مكسى إلى عبد ا، بف ، لو أىبة الممكؾ كلقب بالمنصكر

ا، بمػػف معػػو مػػف الجيػػكش فنػػزؿ حػػراف ( أ 13)عمػػٌي أف يأخػػذ البيعػػة ألبػػي جعفػػر فانصػػرؼ عبػػد 

ر حتػى بيػع الكػبش بػدرىـ كالتمػر سػبعكف رطػؿ كبايع لنفسو كرخصت األسػعار فػي كاليػة أبػي جعفػ

 .بدرىـ كالزيت عشرة أرطاؿ بدرىـ

أبك العباس السفاح كاسمو عبػد ا، بػف محمػد بػف عبػد ا، بػف محمػد بػف عبػد ا، بػف العبػاس كىػك 

ككػػػاف السػػػفاح يسػػػمع الغنػػػاء كراء  .أكؿ مػػػف أجػػػاز ألػػػؼ ألػػػؼ درىػػػـ لعبػػػد ا، بػػػف حسػػػف بػػػف حسػػػف

                                                           
 .470  - 469ص, 7ج تاريخ،.انظر الطبرم 1
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احدث الستارة بينػو كبػيف ندمائػو ككػاف أبسػط النػاس عمػى الطعػاـ مدحػو أبػك كىك أكؿ مف ، الستارة

 :عطاء السندم فمـ يجزه فقاؿ

كػػػػػػػػـ                   ي ىاشػػػػػػػػـ عػػػػػػػكدكا إلػػػػػػػػى نخالتبنػػػػػػػ

 د                  فػػػػػػػػػػػاف قمػػػػػػػػػػػتـ رىػػػػػػػػػػػط النبػػػػػػػػػػػي محمػػػػػػػػػػػ
              

 ـفقػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػاد بيػػػػػػػػػػػع التمػػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػػاعا بػػػػػػػػػػػدرى 

 فػػػػػػػػػاف النصػػػػػػػػػارل رىػػػػػػػػػط عيسػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػريـ
 

 

نظر يكما فػي المػروة ككػاف أجمػؿ النػاس . اجمع بيف العقكبة كالمنع :كبمغو ذلؾ فمـ يقؿ شيئا كقاؿ

الميػػػـ  :الميػػػـ إنػػػي ال أقػػػكؿ كمػػػا قػػػاؿ سػػػميماف بػػػف عبػػػد الممػػػؾ أنػػػا الممػػػؾ الشػػػاب كلكػػػف أقػػػكؿ :فقػػػاؿ

راف األجؿ بيننا شي :عمرني طكيال فما استتـ كالمو حتى سمع  الما مف  ممانو يقكؿ لغالـ وخر

كعشػػرة أيػػاـ فتىطيػػر مػػف ذلػػؾ فمػػا  مضػػت أيػػاـ حتػػى أخذتػػو الحمػػى كمػػات بعػػد شػػيريف كعشػػرة أيػػاـ 

ـٌ خالد بف برمؾ  .كأكؿ مف كزر لو أبك سممة ث

 ومائة نالسنة السابعة والثالثو

إف شػػئت  :كلمػا بػدا مػف عبػد ا، مػػا بػدا جمػع أبػك جعفػػر أىمػو كقػكاده استشػارىـ فقػػاؿ لػو أبػك مسػمـ

ف شػئت سػرتي إلػى عبػد أقمت ببابؾ أ ف شئت ذىبت إلى خراساف كجيػزت إليػؾ الجنػكد كاي خدمؾ كاي

 كجػػاء أبػػك مسػػمـ فنػػزؿ، بػػؿ تسػػير إلػػى عبػػد ا، فسػػار أبػػك مسػػمـ كارتحػػؿ عبػػد ا، مكانػػو :ا، فقػػاؿ

 13) فاقتتمكا سػتة أشػير فترجػؿ أبػك مسػمـ كصػاح أنػا أبػك مسػمـ فػانيـز أىػؿ الشػاـ كىػرب مكضعو

 .ككتب أبك مسمـ إلى أبي جعفر بالفتح،برية إلى البصرةعبد ا، في ال (ب

كاسػػمو عبػػد الػػرحمف بػػف مسػػمـ المػػركزم كلػػد بأصػػبياف  يكفييػػا قتػػؿ أبػػك جعفػػر أبػػا مسػػمـ الخراسػػان 

كػاف أسػػمر ممػيح الكجػػو ربعػة شػػجاعان مقػداما إذا عقػػؿ كحػـز قيػػؿ لػو بمػػا أدركػت مػػا ، كنشػأ بالككفػػة

كتمػاف كسػامحت المقػادير كلمػا فعػؿ بعبػد ا، بػف عمػٌي مػا ارتديت الصبر كالتحفت بال :أدركت قاؿ
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قد كليتؾ مصػر كالشػاـ فكجػو  :فعؿ خاؼ أبك جعفر أف يفكتو كتكجو إلى خراساف فكتب إليو يقكؿ

فمما بمغ أبا جعفر أنو عمى عػـز المضػي إلػى خراسػاف فنػزؿ أبػك .إلييما مف شئت فغضب مف ذلؾ

ميو فسار أبك مسمـ حتى قرب المدائف فأمر أبػك جعفػر جعفر المدائف ككتب إلى أبي مسمـ ليقدـ ع

قػد كصػمتى متعكبػا فانصػرؼ  :الناس بممتقاه فػدخؿ عميػو عشػية فسػمـ كقػاـ قائمػا بػيف يديػو فقػاؿ لػو

 :فأرح نفسؾ كادخؿ الحماـ كأبك مسمـ يأتي إليو كؿ يـك كىك يكرمو حتى دخؿ عميو يكمػا فقػاؿ لػو

إذا قػػدـ عميػػؾ عبػػد ا، بػػف محمػػد فأشخصػػو إلػػى اسػػـ  :ؿأخبرنػػي عػػف كتابػػؾ إلػػى نائبػػؾ بػػالرم فقػػا

محمد في حؽ نبيػو كقػاؿ فػي  :إني كجدت ا، تعالى يقكؿ :أخاطب بو إال عبد ا، بف محمد فقاؿ

فػأخبرني عػف تقػدمؾ إيػاٌم  :قاؿ،فسػمي نبيػو باسػمو ككنػى عػدكه1" تبت يػدا أبػي ليػب " :حؽ عدكه

فػػأخبرني عػػف سػػتمائة ألػػؼ مػػف : قػػاؿ،تتضػػرر الناسكرىػػت اجتماعنػػا عمػػى الميػػاه ف :قػػاؿ،فػػي الحج

دع عنػؾ ىػذا  :فمما ألح عميو أبك جعفر قػاؿ أبػك مسػمـ،لتستقيـ دكلتكـ: قاؿ،المسمميف قتمتيـ صبران 

يػا ابػف المخنػاء ماكػاف  :فقاؿ أبك جعفػر، سعيي في خدمتكـ كما أخاؼ إال ا، تعالى( أ 26)اذكر 

ـٌ صػفَّؽ فخرجػكا ذلؾ يريح دكلتنا كلك كانت أمة مكانؾ ل فعمت ما فعمت كضربو بعمػكدو كػاف بيػده ثػ

عميو فضربكه بأسيافيـ قمـ تغف شيئان ثـٌ صاح اذبحكه فذبحكه كالقكه في كساء ككاف عمػره يػكـ قتػؿ 

 .2ستة كثالثكف سنة

 السنة الثامنة والتاسعة والثالثون ومائة

يػػرة األنػػدلس كممكيػػا كسػػمي  فييػػا كصػػؿ عبػػد الػػرحمف بػػف معاكيػػة بػػف ىشػػاـ بػػف عبػػد الممػػؾ إلػػى جز 

 .الداخؿ كىك أكؿ الخالئؼ مف بني أمية بالمغرب

 .كفييا كسع أبك جعفر المسجد الحراـ
                                                           

 .1وية : سكرة المسد 1

 .112 -111ص,5ج .الكامل.ابف األثير. 257ص.256ص,2ج تاريخ،.انظر اليعقكبي 2
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 السنة األربعون ومائة

: فييػػا حػػج أبػػك جعفػػر كاسػػتدعى عميػػو الجمػػالكف إلػػى قاضػػي المدينػػة كىػػك محمػػد بػػف عمػػراف كقػػالكا

قاضػي أبػا جعفػر فحضػر إليػو فمػا تحػرؾ لػو استأجرنا كجمالنا مف الككفة كلـ يعطنا شػيئا فطمػب ال

 .كادعكا عميو الجمالكف فمـ يكف لو بينة فقضى عميو كعاد عمى طريؽ الشاـ

كفييا تقدـ اإلماـ المنصكر إلى صالح بف عمي عـ المنصكر ببناء مدينة المصيصة فبناىا ككمؿ 

 .عمارتيا في التاريخ

 السنة الحادية واألربعون ومائة

 .كاسكنيا المسمميف ككانت مدينة ركمية 1صيصةفييا كمؿ بناء الم

 السنة الثانية والثالثة واألربعون ومائة

فجيز إلييـ أبك جعفػر  ،فييا ثارت الديمـ عمى المسمميف فأفنكا مف ناحية البصرة كالرم خمقا كثيران  

 .2جيشان كأكقع بيـ

محمػد ابنػي عبػد ا، بػف كفييا قدـ محمد الميدم مف خراساف كجػدَّ أبػك جعفػر فػي طمػب إبػراىيـ ك  

خكتػو كيشػدىـ  حسف ككتب إلى ريػاح بػف عثمػاف أف تأخػذ أباىمػا عبػدا، كثاقػا كيبعػث ( ب 26)كاي

فػػأخرجكىـ مػػف دار مػػركاف كىػػـ فػػي الحديػػد  3ككػػاف أبػػك جعفػػر قػػد حػػٌج فػػي تمػػؾ السػػنة .بيػػـ إليػػو

ي الػػدخكؿ عميػػو فمػػـ كحممػػكىـ عرايػػا لػػيس تحػػتيـ كطػػاء فكافػػكه بالربػػذة فسػػأؿ عبػػد ا، أف يػػأذف لػػو فػػ

الفاسػقاف : إف لي المكالي ثـ دعاه أبك جعفر كعنده عيسػى بػف عمػي فقػاؿ أبػك جعفػر: يأذف لو قاؿ
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ابنػػا الفاسػػؽ الكػػذاب فقمػػت امرأتػػو طػػالؽ كعمػػيَّ كعمػػيَّ إف كنػػت أعػػرؼ مكانيمػػا فضػػربني أربعمائػػة 

بيف مػا فعػال كأبكىمػا أخبرنػي عػف الكػذا: سكط ثـ بعث إلى محمد بف عبد ا، فممػا دخػؿ عميػو قػاؿ

فكػاف أكؿ مػف ، كا، ما لي ييما عمـ فجرده كضربو مائة سكط كحمميـ إلػى العػراؽ كحبسػيـ :فقاؿ

 . مات بالسجف عبدا، بف حسف

 السنة الخامسة واألربعون ومائة

كخػرج التػرؾ مػف بػاب  1إبراىيـ بالبصػرة كمحمػد بالمدينػة،فييا خرج إبراىيـ كمحمد عمى أبي جعفر

 .2ب فقتمكا مف المسمميف خمقا كثيران األبكا

كفييا أسست بغداد ككػاف مكانيػا أجمػة فأحضػرت الميندسػيف فخطكىػا كأخػذ أبػك جعفػر بيػده لبنػة  

بسػػـ ا، كبػػا، األرض ، يكرثيػػا مػػف يشػػاء كبناىػػا بيػػده مػػدكرة الشػػكؿ كانفػػؽ عمييػػا ثمانيػػة : كقػػاؿ

راعػػا ككػػاف أبػػك حنيفػػة النعمػػاف بػػف ككػػاف أسػػاس السػػكر مػػف أسػػفؿ خمسػػيف ذ،عشػػر ألػػؼ ألػػؼ درىـ

كجعػؿ ليػا أربعػة أبػكاب مػف كػؿ بػاب ألفػا ذراع كمائتػا ذراع كنقػؿ  3ثابت يتػكلى عػدَّ المػبف بالقصػبة

ككاف ال يدخميا احد راكب كبنى القبة الخضراء في ارتفػاع ثمػانيف ذراعػا ككػاف  ،إلييا أبكاب كاسط

فكػػػاف إذا مػػػدَّ الػػػرمح كاسػػػتقبؿ بعػػػض  فػػػرس عميػػػو فػػػارس فػػػي يػػػده رمػػػح( أ 29)عمػػػى رأسػػػيا تمثػػػاؿ 

فسػقطت  ةالجيات عمـ أنو قد ظير فييا خارجي فبقي عمػى ذلػؾ إلػى سػنة تسػع كعشػريف كثالثمائػ

 .القبة الخضراء ككانت تاج بغداد

كفييػػا تػػكفي إبػػراىيـ بػػف حسػػف بػػف حسػػف بػػف عمػػي بػػف عػػٌي بػػف أبػػي طالػػب فػػي السػػجف ككػػاف مػػف 

 . الزىاد العباد كأمو فاطمة بنت الحسيف
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إبراىيـ بف عبدا، بف حسف بف حسف بف عمي بف أبي طالب كىك الخارج بالبصرة كقد كاف محمد 

بف عبد ا، بف حسف لما خرج كطمب مكة كممكيا كالمدينة كسمـ عميو بالخالفػة كجػو أخػاه إبػراىيـ 

فػة فسػير إلى البصرة فمـ يزؿ بيا إال أف قتػؿ أخػكه محمػد بالمدينػة فخػرج يريػد أبػا جعفػر كىػك بالكك 

إليو عيسى بف مكسى كأقبػؿ إبػراىيـ فػاقتتمكا فػانيـز حميػد بػف قحطبػة كثبػت عيسػى فػي مائػة رجػؿ 

اذىػػب بػػو إلػػى  :كجػػاء إلبػػراىيـ سػػيـ فػػي حمقػػو فذبحػػو فقطعػػكا رأسػػو كأتػػكا بػػو أبػػا جعفػػر فقػػاؿ لمربيػػع

ؽ لقد كفيت يرحمؾ ا، يا أبا إسحا :كأىمو ككانكا في السجف فكضعو في حجر أمو فقالت 1المدينة

قػػػؿ لصػػػاحبؾ مضػػػى مػػػف بؤسػػػنا أيػػػاـ كمػػػف نعمتػػػؾ أيػػػاـ  :بعيػػػد ا، كلػػػـ تػػػنقض الميثػػػاؽ ثػػػـ قالػػػت

 .كالممتقى بيننا القيامة كالحاكـ ا،

 السنة السادسة والسابعة والثامنة واألربعون ومائة

كيكنػى الصػادؽ كأمػو أـ  2فييا تكفي جعفر بف محمد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالػب

قػػاؿ جعفػػر  ،فػػركة بنػػت القاسػػـ بػػف محمػػد بػػف أبػػي بكػػر ككػػاف مشػػغكال بالعبػػادة عػػف طمػػب الرئاسػػة

مػف ال حػكؿ كال قػكة أال بػا، ( ب 29)أذا حزَّ بؾ أمر مف سمطاف أك  يػره فػأكثر  :لسفياف الثكرم

سـ يا بني مف قنع بما ق :العمي العظيـ فننيا مفتاح الفرج ككنز مف كنكز الجنة كمف كصيتو البنو

كمػػف لػػـ يػػرض بمػػا قسػػـ ا، اتيػػـ ا،  ،ا، اسػػتغنى كمػػف مػػٌد عينػػو إلػػى مػػا فػػي يػػد  يػػره مػػات فقيػػران 

كمف ،قضائو كمف استصغر كلو ثقة استعصـ رأيو  يره كمف استصغر زلة  يره استعظـ زلة نفسو

كمػف احتفػر ألخيػو بئػران  ،كمػف سػؿَّ سػيؼ البغػي قتػؿ بػو، كشؼ حجاب  يره انكشفت عػكرات بيتػو

ًقر ًقر ،سقط فييا كمف خالط السفياء حي كقػؿ  ،كمف داخؿ مداخؿ السكء ايتيػـ ،كمف داخؿ العمماء كي
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ياؾ كالنميمة فننيا تزرع الشحناء في قمػكب الرجػاؿ تكفيَّ بالمدينػة كدفػف بػالبقيع ،الحؽ لؾ كعميؾ كاي

 .1كىك ابف إحدل كسبعيف سنة

 السنة الخمسون ومائة

كىػػك مػػف أبنػػاء فػػارس ككػػاف إذا  2النعمػػاف بػػف ثابػػت مػػف أىػػؿ الككفػػة فييػػا تػػكفي اإلمػػاـ أبػػك حنيفػػة 

ذا اكتسػػػى ثكبػػػا أكسػػػى بقػػػدر ثمنػػػو الشػػػيكخ مػػػف العممػػػاء  أنفػػػؽ عمػػػى عيالػػػو نفقػػػة تصػػػدؽ بمثميػػػا كاي

ذا كضػػع بػػيف يديػو طعػػاـ رفػػع منػػو جػزء لمفقػػراء كالمسػػاكيف،كالزىػاد ككػػاف يخػتـ القػػروف فػػي ركعػػة  ،كاي

ككػاف يصػمي الغػداة ثػـ يجمػس فػيعمـ النػاس  ،خرة أربعػيف سػنةكصمى الفجر بكضكء عشاء اآل،كترة

كفي الميؿ ينتصب في المسجد إلى الصباح ،العمـ إلى الظير ثـٌ يصمي كيجمس لمناس إلى العشاء

 :فيصمي الفجر ككاف ينشد دائمان 

 كفػػػػػػػػػػػػى حزنػػػػػػػػػػػػا أف ال حيػػػػػػػػػػػػاة ىنيئػػػػػػػػػػػػة         
              

 كال عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ يرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ا، صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح 
 

خص أبك جعفر بأبي حنيفة مف الككفة إلى بغداد كعرض عميو القضػاء فػامتنع فحبسػو ككاف قد ش

 .كعمره سبعكف سنة( أ 22) خمسة عشر يكما ثـٌ مات

 السنة الحادية والخمسون ومائة

فييا ابتدأ أبك جعفر ببناء الرصافة بالجانب الشرقي كعمؿ ليا سكران كخنػدقان كأجػرل إلييػا كمػا فعػؿ 

 .3ببغداد 

                                                           
 .266ص,2ج.تاريخ.انظر اليعقكبي,كيذكر اليعقكبي أنو تكفي كلو ست كستكف سنة 1

 .192ص,5ج.الكامل.انظر ابف األثير 2
 .198ص,5ج.الكامل.ابف األثير. 37ص,8ج.تاريخ,انظر الطبرم 3



220 
 

 الثانية والثالثة والخمسون ومائةالسنة 

 .1فييا قتمت الخكارج معف بف زائدة بسجستاف

 .2كفييا أخذ أبك جعفر الناس بمبس القالنس الطكاؿ فكانكا يرفعكنيا بالقصب مف داخؿ

 .كفييا تكفي القاضي عبد الرحمف بف أبي ليمى 

 .كفييا فتحت الالذقية 

سػػاف لػو لسػػاف فػي التككػػؿ كىػك أسػػتاذ حػاتـ األصػػـ شػفيؽ بػػف إبػراىيـ البمخػػي مػف كبػػار مشػايخ خرا

مػف كالمػو اصػحب النػاس ، ككاف لو دنيا كاسعة فخرج منيا كتزىد كصحب إبراىيـ بف أدىـ ك يره

الزاىػد الػذم يقػيـ فػي زىػده بفعمػو كالتزىػد  :مثمما تصحب النار خذ منفعتيا كاحذر أف تحرقػؾ كقػاؿ

 . الذم يقيـ زىده بمسانو تكفي ببمخ

 رابعة والخمسون ومائةالسنة ال

مدينػػة إلػػى جانبيػػا كىػػي اليػػـك القائمػػة كخربػػت  3فييػػا مػػرَّ أبػػك جعفػػر بالرقػػة فعػػـز عمػػى بنػػاء الرافقػػة

 . الرقة

 .4كفييا كقعت صاعقة في البيت الحراـ أحرقت  سبع نفر

 

                                                           
انو قتؿ سنة " كذكر الطبرم . 269ص,2ج.تاريخ.انظر اليعقكبي.151ككفؽ ما ذكر اليعقكبي أف كفاة معف بف زائدة كانت سنة  1

 .41ص,8ج.تاريخ.انظر الطبرم, 152
 198ص,5ج.الكامل.انظر ابف األثير.كفؽ ما ذكر ابف األثير 153كىذه السنة ىي سنة  . 42ص,8ج.تاريخ.انظر الطبرم 2
 44ص,8ج.تاريخ.انظر الطبرم 3

 .205ص,5ج.الكامل. انظر ابف األثير.كذكر ابف األثير أف الصاعقة أحرقت خمسة نفر 4
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 السنة الخامسة والخمسون ومائة

كفييػا  .1الخنػدؽ مػف أمػكاؿ أىميػافييا بنى أبك جعفػر سػكر الككفػة كالبصػرة كنيسػابكر كأدار عمييػا 

نشػػأ بالمدينػػة فػػي دكر ،كػػاف مػػكلى عثمػػاف بػػف عفػػاف ككػػاف ازرؽ أحػػكؿ اقرع ،تػػكفي أشػػعب الطػػامع

: أبػػي طالػػب ككانػػت أمػػو تغػػرل بػػيف أزكاج النبػػي صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ ؛ جمػػس أشػػعب يكمػػا فقػػاؿ

( ب 22)كسػمـ  سػمعت رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػو: سمعت عكرمة يقػكؿ سػمعت ابػف عبػاس يقػكؿ

نسػي عكرمػة كاحػدة كنسػيت : قػاؿ، مػا ىمػا :ثػـ سػكت فقػالكا" خمتاف ال تجتمعاف فػي مػؤمف:" يقكؿ

اعممػو كاسػعا لعميػـ ييػدكف إلينػا فيػو  :كمرَّ برجػؿ يعمػؿ طبقػا فقػاؿ. أنا األخرل فضحككا كانصرفكا

 .أكصى لي بشيءما خرجت في جنازة فرأيت اثنيف يتشاكراف إال ظننت أف الميت قد : كقاؿ. شيئا

 السنة السابعة والخمسون ومائة

أبػػك عمػػر األكزاعػػي كاسػػمو عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػر كلػػد سػػنة ثمػػاف كثمػػانيف ككػػاف ثقػػة فاضػػال خيػػرا 

ككاف يسكف بيػركت كمػات بيػا كىػك ابػف سػبعيف سػنة كاألكزاع  قريػة بدمشػؽ خػارج بػاب الفػراديس 

 .فمات كسبب كفاتو أف امرأة  مقت عميو باب الحماـ ببيركت

خرجت أريد البيت المقدس فرافقني ييكدم فمما صرنا طبرية نزؿ فاستخرج ضفدعا : قاؿ األكزاعي

اصػبر حتػى اذىػب كأبيعػو لمنصػارل فػذىب كباعػو كأتػى : فشد في عنقو خيطا فصػار خنزيػران كقػاؿ

ذا القػكـ فػي طمبػو فقػاؿ تػة فجاءت منػي التفا،أحسػبو قػد عػاد ضػفدعا :بطعاـ فما سرنا  ير بعيػد كاي

ذا بدنو ناحية كرأسو ناحية ، لػي الػرأس ارجعػكا: فمما نظركا إليو خافكا مف السمطاف فرجعكا فقػاؿ، كاي

 .كا، ال رافقتؾ أبدان كفارقتو: فقمت، نعـ فالتأـ الرأس إلى البدف :قمت

                                                           
كيخالؼ ابف .46ص,8ج.تاريخ.انظر الطبرم.إال أف الطبرم يذكر أف األمكاؿ التي أنقصيا المنصكر في بناء الخنادؽ مف أمكاؿ أىمو 1

 .كقد يككف رأم ابف األثير ىك األصح. 206ص,5ج. الكامل.انظر ابف األثير.األثير الطبرم في ذلؾ
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 السنة الثامنة والخمسون ومائة

  .1فييا كلي أبك جعفر خالد بف برمؾ المكصؿ

كلما جاءتػو ،كاسمو ككنيتو أبك عبد ا، كلد سنة سػبع كعشػريف كمائػة 2خالفة كفييا كليَّ الميدم ال

لقد كاف لكـ في رسكؿ ا، أسكة حسنة ثـ أخػرج كتػاب  :الخالفة صعد منبر الرصافة فخطب كقاؿ

 :فقاؿ أبك دالمة 3العيد مف أبيو فبايعو الناس 

عينػػػػػػػػػػػػػػاف كاحػػػػػػػػػػػػػػدة تػػػػػػػػػػػػػػرل مسػػػػػػػػػػػػػػركرة           

          اتبكػػػػػػػػػػػي كتضػػػػػػػػػػػحؾ مػػػػػػػػػػػرة كيسػػػػػػػػػػػػكؤى

ة         أىػػػػػػػػػػػػدل ليػػػػػػػػػػػػذا ا، فضػػػػػػػػػػػػؿ خالفػػػػػػػػػػػػ

 مػػػػػػػػػكت الخميفػػػػػػػػػة محرمػػػػػػػػػا   افيسػػػػػػػػػكؤى
 

 باماميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدال كأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل تحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدب 

  (أ 21) مػػػػػػػػػػا أنكػػػػػػػػػػرت كيسػػػػػػػػػػرىا مػػػػػػػػػػا تعػػػػػػػػػػرؼ

 كيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا أف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا األرب

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات النعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ تزخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ
 

َـّ كػػاف يصػػمي الفجػػر ثػػ، بػػف عبػػاس أبػػك جعفػػر المنصػػكر عبػػد ا، بػػف محمػػد بػػف عمػػي بػػف عبػػد ا،

َـّ يخمػكا إلػى العصػر َـّ يجمػس مػف العصػر  ،يجمس فينظر في أحكاؿ الرعية إلػى الظيػر فيصػمي ثػ ثػ

َـّ يصػمي كيقػرأ مػا بػيف المغػرب كالعشػاء ،إلى المغرب يقضػي الحػكائج َـّ يجمػس مػع سػماره إلػى  ،ثػ ثػ

َـّ يقػػرأ فػػي المصػػحؼ حتػػ َـّ ينتػػو فيصػػمي إلػػى الفجػػر ثػػ َـّ ينػػاـ الثمػػث األكسػػط ثػػ ى ترتفػػع ثمػػث الميػػؿ ثػػ

مقا، الشػػػمس فػػػنذا جمػػػس لمنػػػاس عمػػػى سػػػريره تغيػػػر لكنػػػو كأزبػػػد كجيػػػو ،ككػػػاف مػػػف أحسػػػف النػػػاس خي

 :ككاف يشاكر الناس إلى أف سمع قكؿ برىمة،كاحمرت عيناه

 ؿى خميػػػػػػػػػػػػػرٌا  يػػػػػػػػػػػػػر مختمػػػػػػػػػػػػػؼ العقػػػػػػػػػػػػػفنػػػػػػػػػػػػػاج كمػػػػػػف يشػػػػػػرؾ األذنػػػػػػيف فػػػػػػي سػػػػػػٌر أمػػػػػػره                     

                                                           
 .212ص,5ج .الكامل.ابف األثير. 54ص.8ج.تاريخ.محكؿ سبب تكلية المنصكر المكصؿ انظر الطبر  1
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 يره                     إذا مػػػػػػػػػػػا أراد األمػػػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػػػاجى ضػػػػػػػػػػػم
              

 إذا انتقضػػػػػػػػػػػػت باألضػػػػػػػػػػػػعفيف قػػػػػػػػػػػػكل الحبػػػػػػػػػػػػؿ
 

َـّ أصػبح ، فمـ يشاكر بعد ذلؾ كتكفي ببئػر ميمػكف لسػت خمػكف مػف ذم الحجػة ككػتـ الربيػع مكتػو ثػ

 .1فأخذ البيعة لمميدم ثَـّ  سمو ككفنو ككشؼ رأسو ألجؿ اإلحراـ كدفف بأعمى مكة

 

 السنة التاسعة والخمسون ومائة

كلػػد بمكػة كعػاد بػػو ، إبػراىيـ بػػف أدىػـ بػف منصػػكر العجمػي البمخػي مػف أبنػػاء ممػكؾ بمػخ فييػا تػكفي

فثار أرنب فحرؾ الفرس فسػمع النػداء مػف كرائػو ، ركب يكما فرسو ككمبو معو لمصيد، أبكه إلى بمخ

مقػػت كال بيػػذا ايمػػرت فكقفػػت انظػػر يمينػػان كشػػماال فػػال أرل أحػػدا فقمػػت لعػػف ا،  :قػػاؿ ،لػػيس ليػػذا خي

مقػػت كال بيػػذا أيمػػرت  :ثَـّ حركػػت فرسػػي فسػػمعت نػػداء أجيػػر مػػف ذلػػؾ يػػا إبػػراىيـ،إبمػػيس مػػا ليػػذا خي

َـّ  ،انتييت انتييت جػاءني النػذير :فمعنتي إبميس فسمعت نداء مف قربكس سرجي يقكؿ ذلؾ فقمت ثػ

 جئت إلى بعض رعاة أبي فأخذت منو جبة ككساء كألقيت لو ثيابي كقصدت طرسكس أحصػد مػع

فنذا بخادـ قد أقبؿ كمعو أصحابو فصػاح يػا  ،كنت ناطكران عمى بستاف :يف كقاؿالحصاد (ب 21)

يا نػاطكر أنػت  :إبراىيـ وتنا أكبر رٌماف تقدر عميو فأتيتو فأخذ رٌمانة فكسرىا فكجدىا حامضة فقاؿ

فقمػتي كا، مػا  :قػاؿ ،في بستاننا مف مدة كذا ككػذا تأكػؿ مػف رٌماننػا كال تعػرؼ الحمػك مػف الحػامض

أتراؾ لك كنتى إبراىيـ بػف أدىػـ مػا فعمػت ىػذا  :منو شيئان كال أعرؼ الحمك مف الحامض فقاؿ أكمتي 

فجػاء الخػادـ كمعػو  ،كانصرؼ  فمما كاف الغػد ذكػر صػفتي فػي المسػجد فعرفنػي بعػض الحاضػريف

جماعة مف الناس فمما رأيتو اختفيت خمؼ الشػجر كالنػاس داخمػكف فيربػت ككػاف إبػراىيـ قاعػد فػي 

 :كمػا ىػي قػاؿ :قاؿ،يا أبا اسحؽ إف لي إليػؾ حاجػة :مشؽ فمرَّ بو رجؿ راكب بغمو فقاؿمشربو بد

                                                           
 61- 60ص, 8ج  .تاريخ. الطبرم. 272، ص2ج .تاريخ.انظر اليعقكبي 1



224 
 

أنػػا كا، كثيػػر المػػاؿ  :إف كنػػت  نيػػا فعمػػت فقػػاؿ :فقػػاؿ إبػػراىيـ ،أريػػج أبػػدؿ ثكبيػػؾ بثػػكبيف جديػػديف

أعطػػػي ىػػػذا كوخػػػذ مػػػف ىػػػذا فقػػػاؿ لػػػو  :مػػػا لػػػي أراؾ تغػػػدك كتػػػركح فقػػػاؿ: كالضػػػياع كالعبيػػػد فقػػػاؿ لػػػو

فأنت فقػي ألنػؾ تبتغػي الزيػادة كتػكفي فػي بعػض جرائػر البحػر كبجبمػة قبػر ييػزار يقػاؿ انػو  :إبراىيـ

 .قبره

 السنة الحادية والستون ومائة

كتكفي بالبصػرة كطمبػو الميػدم فخػرج  1كلد سنة سبع كتسعيف، سفياف بف سعيد بف مرزكؽ الثكرم

إلػى جػكاره  وة فعمـ بو فجيء فحكلكقدـ البصر ،إلى مكة فكتب الميدم يطمبو فتكارل إال ألىؿ العمـ

إف تجار القروف اتخذكا القروف سمما إلى الدنيا ككاف ال يقبؿ يد احد ككاف معو مػائتي  :كقاؿ سفياف

 .دينار يتجر لو بيا قكـ

 السنة الثانية والستون ومائة

بػػف جعفػػر فػػرأل عمػػٌي بػػف أبػػي طالػػب فػػي منامػػو كىػػك يقػػكؿ يػػا ( أ 26) فييػػا حػػبس الميػػدم مكسػػى

فأحضر مكسى في الميػؿ  2" فيؿ عسيتـ إف تكليتـ أف تفسدكا في األرض كتقطعكا أرحامكـ"د محم

يا أبػا الحسػف رأيػت أميػر المػؤمنيف عميػان رضػي ا، عنػو كىػك يقػرأ عمػيَّ ىػذه : كقاؿ.كأعتقو كأجمسو

كا، مػػػا فعمػػػت ذلػػػؾ كال ىػػػك مػػػف شػػػأني  :حػػػد مػػػف كلػػػدم فقػػػاؿأف ال تخػػػرج عمػػػيَّ كال عمػػػى أ اآليػػػة 

 .عطاه ثالثة والؼ دينار كرده إلى أىمو بالمدينةفأ
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 السنة الثالثة والرابعة والخامسة والستون ومائة

بػداؿ إذا رأتػو السػباع خضػعت بيػت كاف مف األ، عبد الرحمف بف ثابت بف يكناف العبسي الدمشقي

فحمػػػػؿ يكمػػػػا فجػػػػاء عمػػػػى حمػػػػاره كخػػػػرج صػػػػيداء فألفاىػػػػا فػػػػي ، يديػػػػو ككػػػػاف يسػػػػكف صػػػػيدا السػػػػاحؿ

كخرج بالحمارة ترعى فجاء السبع فأكميػا فصػاح فيػو يػا كمػب أكمػت حمػارم تعػاؿ احمػؿ  ،كفالطاح

دقيقنا فجاء السػبع إليػو فػألقى عمػى ظيػره الغػرارة كحمميػا إلػى صػيدا فممػا أصػبح ألقػى الغػرارة عمػى 

 .ظيره

 السنة السادسة والستون مائة

فأقاـ سبع عشرة سنة ثـ خػرج  ضب الميدم عمى كزيره يعقكب بف داكد كحبسو في المطبؽ  فييا

 .1في أياـ ىاركف الرشيد

 .فييا تكفي خالد بف برمؾ البرمكي أبك يحيى بف خالد 

 السنة السابعة والستون ومائة

ييرمػػى بالزندقػػة فقػػاؿ لػػو  فكأحضػػر ودـ بػػف عبػػد العزيػػز ككػػا2فييػػا جػػدَّ الميػػدم فػػي طمػػب الزنادقػػة  

 :سكط كىك القائؿ ةالميدم فضربو ثالثمائ

ي كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؽ خميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي               اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقن

 قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكةن صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفراء صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفا        

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا               

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الطكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 ؿسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ؿمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف فقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كنبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت دعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأرجي أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل               
              

 ؿمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف رحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ السمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي
 

َـّ كقع عقيبو كباء كىمؾ معظـ أىػؿ كفييا أظممت الدنيا ظممة شديدة كأمطرت السماء رمالن أح مران ث

لد أعمى كاف ييكل امرأة فسافرت عنو ،بشار بف برد الشاعر العقيمي مكلى عقيؿ .بغداد كالبصرة كي

 ( ب 26) :فقاؿ

ىػػكل صػػاحبي ريػػح الشػػماؿ إذا سػػرت                    

ي                    كمػػػػػػػػػػػا ذاؾ إال إنيػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػيف تنتيػػػػػػػػػػػ

ال يمػػػػكت                          يقكلػػػػكف لػػػػك عاينػػػػت نفسػػػػؾ 

 .1يعػػػػػػذيرم مػػػػػػف العػػػػػػذاؿ إذ تعػػػػػػذلكن
                      

 كأىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل لقمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أف تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب 

 تجػػػػػػػػػػػػػػػػيء كفييػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػف عبيػػػػػػػػػػػػػػػػدة طيػػػػػػػػػػػػػػػػب

 سػػػػػػػػػػػػػػػػفاىا كمػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػػػػػػالميف لبيػػػػػػػػػػػػػػػػب

 فقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لمعاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيف ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ
 

 :فقػاؿ :عكضؾ فقػاؿ قاؿ رجؿ لبشار إف ا، ما سىمب أحدان عينيو إال كعكضو خيران منيا فما الذم

 :فقد النظر إلى  مثمؾ كمف شعره

إذا كنػػػػػػػت فػػػػػػػي كػػػػػػػؿ األمػػػػػػػكر معاينػػػػػػػا               

إذا أنػػػت لػػػـ تشػػػرب مػػػرارا عمػػػى القػػػرل              

و لمممػػػػػػػػػػػػة                أخػػػػػػػػػػػػكؾ الػػػػػػػػػػػػذم إف تدعػػػػػػػػػػػػ

 وفعػػػػػػػػش كاحػػػػػػػػػدا كصػػػػػػػػػؿ خميمػػػػػػػػػؾ إنػػػػػػػػػ
 ج   

صػػػػديقؾ لػػػػـ تمػػػػؽ الػػػػذم ال تعاينيخمسػػػػة أبػػػػى  

 والنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفكا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارب

 مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽ ذنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة كمحابتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

ف عاتبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الف جانبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ييجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ كاي
 

 :كانو ىجاه بأبيات 2كسبب كفاتو انو بمغ الميدم انو زنديؽ 
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 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلنا ا، بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره            

 خميفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يىزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بعٌماتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو            
              

 1يمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؼ كالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلجاف  

 كدسَّ مكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػزراف
 

 :د قد استكلى عمى الميدم فقاؿ بشارككاف يعقكب بف داكك 

ضػػػػػاعت خالفػػػػػتكـ يػػػػػا قػػػػػكـ  فػػػػػاطمبكا            

 كـ  بنػػػػػػػػػػػي أميػػػػػػػػػػػة ىبػػػػػػػػػػػكا طػػػػػػػػػػػاؿ نػػػػػػػػػػػكم
          

 إف الخميفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف داكد 

 .2خميفػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ا، بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػام كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد 
 ج

 

 السنة الثامنة والتاسعة والستون ومائة

سػػنة سػػت كأربعػػيف كمائػػة ككػػاف الميػػدم كلػػد بػػالرم ، كتػػكلى مكسػػى اليػػادم 3فييػػا تػػكفي الميػػدم 

مدحػو ابػف خيػاط فػأمر لػو بخمسػيف ألػؼ درىػـ  ،جكادا شػجاعا فاضػال،حسف األخالؽ كثير الحيػاء

 :فمما قبضيا صرفيا عمى الناس كقاؿ

لمسػػػػػػػػت بكفػػػػػػػػي كفػػػػػػػػو ابتغػػػػػػػػي الغنػػػػػػػػى           

 الغنػػػػػػى ]4ابتغػػػػػي [فػػػػػال أنػػػػػا منػػػػػو مػػػػػا 
                    

 فػػػػػػػػػػػػػو يعػػػػػػػػػػػػػدمكلػػػػػػػػػػػػػـ أدر أف الجػػػػػػػػػػػػػكد مػػػػػػػػػػػػػف ك 

 كأعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداني فأفنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم
 

كػػاف يصػػمي  (.أ 29) كبمػػغ الميػػدم فأعطػػاه عػػكض كػػؿ درىػػـ دينػػار أكؿ مػػا قػػدـ الميػػدم البصػػرة

يػا أميػر المػؤمنيف  :بالناس الصمكات الخمس في جػامع البصػرة فأقيمػت الصػالة يكمػا فقػاؿ أعرابػي

المحراب قائما حتى تكضأ  لست عمى طير كقد دعيت إلى ا، تعالى في الصالة خمفؾ فكقؼ في

                                                           
 .181ص,8ج.تاريخ.الطبرم" كلجافيمعب بالدبكؽ كالص" كفي الطبرم 1

 .156ص,8ج,تاريخ.الطبرم" بيف الدؼ كالعكد" كفي الطبرم 2

 .171ص,8ج,تاريخ.انظر الطبرم. كىذه السنة ىي السنة التاسعة كالستكف كمائة التي تكفي فييا الميدم كفؽ ما ذكر الطبرم 3

 .474مج، ص.صلتاريخ المو . ابف اياس األزدم. ما بيف المعقكفيف مطمكس في األصؿ 4
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 :ككػاف نائمػا بقصػره فانتبػو كىػك يبكػي كقػاؿ ،كجاء فكبر كصمى فعجب الناس مف سػماحة أخالقػو

 :أتاني وتو في ىذه الساعة فكقؼ عمى باب القصر كقاؿ

و          كػػػػػػػأني بيػػػػػػػذا القصػػػػػػػر قػػػػػػػد بػػػػػػػاد أىمػػػػػػػ

و          فمػػػػػػػػػػػػػػػػـ يبػػػػػػػػػػػػػػػػؽ إال ذكػػػػػػػػػػػػػػػػره كحديثػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كصػػػػار عميػػػػد القػػػػكـ مػػػػف بعػػػػد بيجػػػػةو 
              

 كأكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كمنازلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 كممػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى قبػػػػػػػػػػػػػػػػػر عميػػػػػػػػػػػػػػػػػو جنادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالت حالئمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

ككػػاف فػػي صػػحبتو مػػكاله الربيػػع  1فمػػـ يمبػػث سػػكل عشػػرة أيػػاـ كمػػات فػػي قريػػة مػػف قػػرل ماسػػبيذاف

إلػى  كيحيى بف خالد ككلده ىاركف ؛فسيَّر ىاركف بصير الخادـ بالخاتـ كالقضيب كالتعزية كالتينئة

فسار اليادم مف قصره عمى خيؿ البريػد فممػا كصػؿ بغػداد كلػي الربيػع الػكزارة  ،اليادم عمى البريد

، 2مػػانيكاسػػتقامت لػػو األمػػكر كجػػٌد فػػي طمػػب الزنادقػػة كأصػػحاب ، كخػػرج إلػػى لقائػػو أخػػكه ىػػاركف

ب مػف فصػم،ككانكا قد حرمكا أكؿ المحكـ كعقيدتيـ عبػادة النػكر كنكػاح األميػات كالبنػات كاألخكات

ذكػػر انػو حػػج فػرأل النػػاس فػي الطػػكاؼ حػكؿ الكعبػػة  ،كقػع بػو مػػنيـ كمػف جممػػتيـ عمػٌي بػػف يقطػيف

 :فقاؿ بعضيـ، 3ما أشبييـ ببقر يدكس البيدر :فقاؿ

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ا، فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي خمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو                    

كيجعػػػػػػؿ النػػػػػػاس إذا مػػػػػػا سػػػػػػعكا حمػػػػػػران                   

 ككارث الكعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالمنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 دريشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو الكعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                           
 .255ص,5ج.الكامل.ابف األثير 213ص,8ج.تاريخ.انظر الطبرم  1

ككاف ماني الثنكم الزنديؽ صاحب القكؿ بالنكر كالظممة قد ظير في أياـ جده سابكر فاتبعو قميال ثـ رجع إلى المجكسية ديف : ماني 2
، 9ط .تاريخ ابن خمدون. عبد الرحمف، ابف خمدكف.و كقالكا زنديؽوبائو كلما كلي بيراـ بف ىرمز جمع الناس المتحانو فأشادكا بكفره كقتم

 .261، ص9362دار القمـ، : ، بيركت2ج

 .100ص  .ت.د –مكتبة الثقافة الدينية  :بكرسعيد. ط.،د6ج.البدء والتاريخ ،.المطير .المقدسي 3
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 افرو مػػػػػػػػػػػػػاذا تػػػػػػػػػػػػػرل فػػػػػػػػػػػػػي رجػػػػػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػػػػػ
                 

 1يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكس البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الدكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 

 السنة السبعون ومائة

 29) كلػد سػنة خمػس كأربعػيف، فييا تكفي مكسى اليادم كتكلى ىػاركف الرشػيد ككنيتػو أبػك جعفػر 

رشػػيد كفييػػا أمػػر ال. كمائػػة بػػالرم كبكيػػع لػػو بالخالفػػة ببغػػداد كاسػػتكزر يحيػػى بػػف خالػػد البرمكػػي( ب

ذكر كفاة اليادم ككانت أمو الخيزراف سػبب ىالكػو كأمػرت الجػكار  .بعمارة طرسكس كنزليا الناس

فأرسػػؿ إلييػػا لػػيس لمنسػػاء  ،كتسػػمؾ مسػػمؾ أبيػػو ربقتمػػو ألنيػػا كانػػت فػػي أكؿ خالفتػػو تسػػتبد بػػاألمك 

 .2اعتراض في أمر الممؾ كعميؾ بصالتؾ كسبحتؾ

 السنة الثالثة والسبعون ومائة

  .الذم كاف يؤخذ منيـ بعد مقاسمة النصؼ 3الرشيد عف أىؿ السكاد العشر كفييا كضع 

 .كفييا حبس الرشيد لمكسى بف جعفر؛ كتكفيت الخيزراف كحج ىاركف الرشيد

 

 السنة التاسعة والسبعون ومائة

إمػػاـ دار اليجػػػرة مػػف أىػػػؿ  ،فييػػا تػػكفيى مالػػػؾ بػػف أنػػػس بػػف مالػػػؾ األصػػبحي ككنيتػػػو أبػػك عبػػػد ا،

ككاف لباسػػػو الثيػػػاب العدنيػػػة ،قػػػد يكػػػكف الحمػػػؿ ثػػػالث سػػػنيف يعنػػػي بػػػذلؾ نفسػػػو :ؿ مالػػػؾالمدينػػػة قػػػا

فقيؿ لو في ذلؾ ،ما شاء ا، :ككاف يكره حمؽ الشارب ككاف إذا دخؿ بيتو أدخؿ رجمو كقاؿ،الجياد

ككاف مجمسو مجمس كقار  4"شاء ا،كلكال إذ دخمت جنتؾ قمت ما " :سمعت ا، تعالى يقكؿ :فقاؿ
                                                           

 .190ص,8ج,تاريخ.ر الطبرمانظ" كيجعؿ الناس إذا ما سعكا      حمران تدكس اليبيرَّ كالدكسر" كفي الطبرم 1

 .267ص ,5ج ,الكامل.ابف األثير. 205ص,8ج,تاريخ.انظر الطبرم 2

 .236ص, 8ج .تاريخ.انظر الطبرم" أف ىاركف الرشيد قد كضع عف أىؿ السكاد العشر سنة اثنتيف كسبعيف كمائة" كيذكر الطبرم  3

 .39وية : سكرة الكيؼ 4
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َـّ  ،كاف يأتي المسجد كيشيد الصمكات كالجمعة كالجنائز كيعكد المرضى كيقضي الحقكؽك  ،كحمـ ث

ـٌ ترؾ ذلؾ كمو كلػـ يشػيد  ،ترؾ الجمكس في المسجد ككاف يصمي كينصرؼ كترؾ شيكد الجنائز ث

 .كتكفٌي في ربيع األكؿ كدفف بالبقيع كعمره خمس كثمانكف سنة ،الصمكات في المسجد كال الجمعة

 

 لثمانون ومائةالسنة ا

 .1سكندرية في البحررأس منارة اال( أ 20)فييا كاف بمصر كاإلسكندرية زالزؿ عظيمة ككقع 

كاف مكلى الحارث  ،سيبكيو النحكم كىك عمر بف عثماف البصرم ككنيتو أبك بشر 2]كفييا تكفي[ 

 .تكفيَّ كىك ابف اثنيف كثالثيف سنة بساكة ،بف كعب ككاف يالـز الخميؿ بف احمد

 السنة الثانية والثمانون ومائة

كاقبػػؿ  .3فييػػا أخػػذ ىػػاركف البيعػػة البنػػو المػػأمكف بعػػد األمػػيف كأقطعػػو خراسػػاف كبايعػػو بنػػك ىاشػػـ 

 . الشافعي إلى بغداد

القاضػػي أبػػك يكسػػؼ صػػاحب أبػػي حنيفػػة كاسػػمو يعقػػكب بػػف إبػػراىيـ كاله الميػػدم قاضػػي القضػػاة 

فمما دخػؿ ىػاركف مكػة صػمى  ،كحج معادال لياركف ،4ببغداد كلـ يزؿ ىك ككلده عمييا إال أف مات

يػػا أىػؿ مكػة أتمػػكا صػالتكـ فأنػػا قػـك سػػفر  :بالنػاس الظيػر ركعتػػيف فممػا سػػمـ قػاـ أبػك يكسػػؼ كقػاؿ

يػا ابػف  :فقػاؿ لػو أبػك يكسػؼ ،نحػف أفقػو مػف أف نيعىمػـ :فقاؿ رجؿ مف أىؿ مكة ،أشار إلى الحديث

                                                           
 .302ص,5ج.الكامل.انظر ابف األثير 1
 .بيف المعقكفيف إضافة يقتضييا سياؽ الجممة ما 2
انظر . إال أف اليعقكبي يذكر أف ىاركف الرشيد قد اخذ البيعة البنو المأمكف السنة الثالثة كالثمانكف بعد المائة 3

بف ا.  269ص,8ج.تاريخ. انظر الطبرم, بينما يؤكد كؿ مف الطبرم كابف األثير ركاية ابف أبي الييجاء.291ص.2ج.اليعقكبي
 .308ص,5ج.الكامل.األثير

 .307ص,5ج. الكامل.ابف األثير.181يذكر ابف األثير أف كفاة أبك يكسؼ القاضي كانت سنة   4
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كدفػػف . 1]..........["رب ىػػاركف الرشػػيد كقػػاؿ فطػػ ،أخػػي لػػك كنػػت فقييػػان مػػا تكممػػتى فػػي صػػالتؾ

 .ببغداد كعمره تسع كستيف سنة

 والثمانون ومائة ةالسنة الثالث

لػػو مػػف الكػػالـ الحسػػف كالمقامػػات عنػػد الخمفػػاء كػػاف ، فييػػا تػػكفي محمػػد بػػف صػػبح السػػماؾ الكػػكفي

ؾ لػف تكسػب نػاألربػاح فاجعػؿ نفسػؾ فيمػا تكسػبو فنيػا ابػف ودـ إنمػا تغػدكا كتػركح فػي كسػب  :يقكؿ

 :كمات لياركف الرشيد ابف فحزف عميو فدخؿ عميو محمد بف السماؾ فقاؿ. مثميا

أفنيػػػػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػػػرؾ فػػػػػػػػػػػػػػي ا تػػػػػػػػػػػػػػرارؾ        

 و        كلبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاختر لنفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أف        

 ف تأتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعة 
   

 ؾكمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بانتظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  

 ككنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بادركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾ

 (ب 20) سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعات ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أك نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾ

 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزعج فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارؾتف
 

َـّ قػػاؿ يػػا أميػػر المػػؤمنيف حػػدثني صػػديؽ لػػي كػػاف يسػػافر إلػػى الصػػيف ككػػاف صػػديؽ ممػػؾ الصػػيف  ثػػ

دخمػػت الصػيف فكافيتػػو قػػد مػات كلػػده كرأيتػػو لػـ يكتػػرث كلػـ ينػػزعج لمكتػػو فممػا خرجػػت الجنػػازة  :قػاؿ

غطػػػػاة إلػػػػى الصػػػػحراء إذا عشػػػػرة والؼ كصػػػػيؼ ككصػػػػيفة عمػػػػى أيػػػػدييف أطبػػػػاؽ الػػػػذىب كالفضػػػػة م

ذا بعشػرة والؼ مػف الرىبػاف كالزىػاد عمػييـ المسػكح ،بالسندس قػد أحػدقكا بالجنػازة يزمزمػكف حكليػا كاي

ذا بعشرة والؼ فارس كىـ عمى الخيكؿ السكابؽ  ،كبأيدييـ األناجيؿ كىـ يقرؤكف فأحدقكا بالجنازة كاي

عمػػػى قبػػػره كخرج الممػػػؾ يمشػػػي فػػػي أصػػػحابو كخكاصػػػو فممػػػا دفنػػػكه جمػػػس الممػػػؾ ،فأحػػػدقكا بالجنػػػازة

إف الػػذم : أمػػا الكصػػائؼ فحممػػكا مػػا فػػي خزائنػػي مػػف الجػػكاىر فممػػا زمزمػػكا قػػالكا :فاسػػتدعاني كقػػاؿ

لػػك كػػاف الػػذم يقػػبض : قػػبض ركحػػؾ لػػك قبػػؿ رشػػكة لكػػاف فيمػػا معنػػا كفايػػة كأصػػحاب المسػػكح قػػالكا
                                                           

 .ما بيف المعقكفيف ناقص في األصؿ 1
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لػػػك كػػػاف الػػػذم يقػػػبض ركحػػػؾ محػػػارب  :ركحػػػؾ يقبػػػؿ شػػػفاعة لشػػػفعنا إليػػػو كأصػػػحاب الخيػػػكؿ قػػػالكا

  .، دره مف كافر ما كاف أحسف مف يقينو :بناه فقاؿ ىاركفلحار 

مكسػػى بػػف جعفػػر بػػف محمػػد بػػف عمػػي بػػف الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب كيقمػػب بالكػػاظـ كلػػد 

بالمدينػػة سػػنة ثمػػاف كعشػػريف كمائػػة ككػػاف سػػيدان عالمػػان فاضػػالن مجػػاب الػػدعكة جػػكادان لػػـ يػػزؿ مقيمػػان 

فسػػمع ىػػاركف منػػو ،قبػػر رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسمـ بالمدينػػة حتػػى كلػػيَّ ىػػاركف فاجتمعػػا عنػػد

خرجػػت حاجػػان فنزلػػت القادسػػية  :قػػاؿ شػػفيؽ البمخػػي، (أ 21) كالمػػان فخافػػو فحممػػو معػػو إلػػى بغػػداد

فبينما انظر إلى الناس في زينتيـ ككثرتيـ إذ نظرت إلى فتى حسف الكجو كقد جمػس منفػردان فقمػت 

يككف ًكال عمى الناس كا، ألمضيف إليو كألكبخنو فممػا  في نفسي ىذا الرجؿ مف الصكفية يريد أف

فقمت فػي نفسػي إف ىػذا ألمػر ،يا شفيؽ اجتنبكا كثيػران مػف الظػف ثػـ تركنػي كمضػى :دنكت منو قاؿ

عظيـ قد تكمـ عما في نفسي فأسرعتي في طمبو فمـ أره فمما نزلنا كاقضة إذا بو إذا بو قائـ يصػمي 

ذا الفتى عمى كأعضايو تضطرب كدمكعو تجرم فأق بمت نحكه فتركني كمضى إلى المنزؿ اآلخر كاي

 :البئر كبيده رككة يريد أف يستقي ماءن فسقطت الرككة مف يده فرأيتو قد رمؽ السماء كقاؿ

 أنػػػػػػػت ربػػػػػػػي إذا ضػػػػػػػمئت مػػػػػػػف المػػػػػػػاء        
              

 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتي إذا أردت الطعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

كا، لقد رأيت ماء البئر قد ارتفع فمدَّ يده  كأخذ ف :قاؿ شفيؽ،الميـ سيدم مالي سكاىا فال تعدمنييا

َـّ مػػاؿ إلػػى كثيػػب رمػػؿ فجعػػؿ يقػػبض بكفػػو كيطرحػػو فػػي الركػػكة  الركػػكة فمألميػػا كتكضػػأ كصػػمى ثػػ

يػا  :أطعمني مف بعض ما انعػـ ا، بػو عميػؾ قػاؿ :فسممت عميو فردَّ السالـ فقمت،كيحركو كيشرب

ذا  شػفيؽ لػـ تػزؿ نعمػة ا، عمينػػا ظػاىرة كباطنػة فأحسػف ظنػؾ بربػػؾ فنػازلني الركػكة فشػربت منيػػا كاي

ىػػي سػػكيؽ بسػػكر فػػكا، مػػا شػػربت قػػط ألػػذ منػػو كال أطيػػب ريحػػان فشػػبعت كركيػػت كأقمػػت ايامػػان ال 

ذا ىك في حاشية كمكالي كىك عمى خالؼ ما رأيتو ، أشتيي الطعاـ َـّ ما رأيتو حيف كصمنا مكة كاي ث
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مكسػى بػف جعفػر ( ب 21: )فقيؿ،مف ىذا :و فقمتحيف في الطريؽ كالناس مف حكلو يسممكف عمي

قػػػد عجبػػػت أف تكػػػكف ىػػػذه العجائػػػب إال لمثػػػؿ ىػػػذا كحبسػػػو ىػػػاركف ببغػػػداد كتػػػكفيَّ بيػػػا فػػػي  :فقمػػػت

ككاف لػو ، كيسمكف قبره باب الحكائج إلى ا، تعالى. 1الحبس في رجب سنة ثالث كثمانيف كمائة 

 .أربعكف كلد ما بيف ذكر كأنثى

 مانون ومائةالسنة السادسة والث

فييا تكجو ىاركف مف الرقة إلى مكة عازمػا عمػى الحػج كمعػو كلػداه األمػيف كالمػأمكف كبػدأ المدينػة 

ميػػو الشػػاـ كالعػػراؽ كمصػػر كالػػيمف كالمغػػرب ، كضػػـ عكقػد ذكرنػػا انػػو عقػػد البنػػو األمػػيف كاليػػة العيػد

 :كأعطى المأمكف ىمذاف إلى المشرؽ فقاؿ عبد الممؾ

     لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم    يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ا

 ا، فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد          

 اعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لقاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ البيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
      

 دالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف نجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 2كاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدح لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ زنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادا

 ردا فاجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كالة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 

فممػا قضػى ىػاركف مناسػكو  ،فبايع ىاركف القاسـ كأعطاه الجزيرة كالثغكر كالعكاصـ كلقبػو المػؤتمف

كأمر بتعميؽ الكتابيف عمى ،مف حضر مف العمماء كتب بيف األميف كالمأمكف كتابيف كشيد عمييما

أردنػا أمػرأن كأراد ا،  :ىػذا أمػر ال يػتـ فتطيػر ىػاركف كقػاؿ :فمما رفعا كعمقا كقعا فقاؿ الناس،الكعبة

 .3 يره 
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 السنة السابعة والثمانون ومائة

ىاركف في كأكؿ ما بدا مف  ،كقتؿ جعفر بف يحيى كحبس يحيى كأىمو ،فييا أكقع الرشيد بالبرامكة

قػػػاؿ جبريػػػؿ  ،حػػػؽ البرامكػػػة أف يحيػػػى كػػػاف يػػػدخؿ عمػػػى ىػػػاركف كلػػػك فػػػي فراشػػػو فػػػال يحجػػػب عنػػػو

يػا جبريػؿ أيػدخؿ إليػؾ أحػد  :دخؿ يحيى يكما كأنا عند ىاركف فالتفت إلػيَّ ىػاركف كقػاؿ :المتطبب

ميػؾ قػد كنػت أدخػؿ ع :قاؿ يحيى.فما بالنا ييدخؿ عمينا بغير إذف :قاؿ،ال ( :أ 22) قمت،بغير إذف

 .1كأنت مجرد في فراشؾ فأطرؽ ىاركف

كفييا نقض نقفكر ممؾ الرـك العيد كلـ يتجاسر أحػد أف يخبػر الرشػيد فػأتى شػاعر مػف أىػؿ جػدة  

 (:ب 12) فأنشده

فمقػػػػػػػػػػػػػد تباشػػػػػػػػػػػػػرت الرعيػػػػػػػػػػػػػة إذ أتػػػػػػػػػػػػػى               

      أبشػػػػػػػػر أميػػػػػػػػر المػػػػػػػػؤمنيف فانػػػػػػػػو  ػػػػػػػػنـ        

 نقفػػػػػػػػػػػػكر 2اكػػػػػػػػػػػػونقػػػػػػػػػػػػض الػػػػػػػػػػػػذم أعط
               

 فعميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو دائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكار تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكر 

 رأتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنقض منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير
 

 .أكقد فعميا فسار بعساكره كأناخ عمى ىرقمة فصالحو نقفكر عمى ما أراد :فقاؿ ىاركف الرشيد

فكاف يحضػػرىا إذا ،ككػػاف الرشػػيد ال يصػػبر عمػػى أختػػو العباسػػة بنػػت الميػػدم:مقتػػؿ جعفػػر البرمكػػي

فتزكجيا ثـ كاف يحضرىما مجمػس  ر أزكجؾ إياىا ليحؿ لؾ النظر إلييا ؛جمس لمشرب فقاؿ لجعف

الشػػػراب فجامعيػػػا جعفػػػر فحبمػػػت ككلػػػدت  المػػػا فخافػػػت مػػػف الرشػػػيد فبعثػػػت الغػػػالـ إلػػػى مكػػػة مػػػع 

فحج ،الحكاضػػػف مػػػف جكارىػػػا فكشػػػيت بعػػػض الجػػػكار إلػػػى الرشػػػيد كدلتػػػو عمػػػى مكػػػاف الصػػػبي بمكػػػة

ككاف ،فممػػا عػػاد مػػف حجتػػو قيتػػؿ جعفػػر لمػػا يػػذكر الرشػػيد كأحضػػر الحكاضػػف كحقػػؽ الخبػػر،ىػػاركف 
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كلمػػا كػػاف انسػػالخ المحػػـر أرسػػؿ ، يحيػػى بػػف خالػػد يكػػره مداخمػػة جعفػػر لمرشػػيد كينيػػاه عػػف منادمتػػو

الرشيد مسركر الخادـ كمعػو جماعػة مػف الخػدـ فأحػاطكا بػو كأخرجػو كقيػده ؛ثػـ أخػذ رأسػو كأتػى بػو 

مػػف يمػػكذ بػػو كأخػػذ مػػا كجػػد ليػػـ كبعػػث بجيفػػة الرشػػيد كأمػػر أف يحتػػاط عمػػى يحيػػى بػػف خالػػد ككلػػده ك 

جعفر إلى بغداد كنصب رأسو عمى الجسر األكسط كقطعة منو عمى الجسر األعمػى كقطعػة عمػى 

جعفػر بػف يحيػى قػاؿ الرقاشػي ( ب22)كلمػا صػمب  1كحبس يحيى كالفضؿ بالرقػة ،الجسر األسفؿ

 :2الشاعر كأنشد

 كؼ كاشو كا، لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

            ؾ كاسػػػػػػػػػػػتممنالطفنػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػكؿ جػػػػػػػػػػػذع 

عمػػػػػػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػػػػػذات كالػػػػػػػػػػػػػػدنيا جميعػػػػػػػػػػػػػػا             

 فمػػػػػا أبصػػػػػػػرت مثمػػػػػؾ يػػػػػا ابػػػػػف يحيػػػػػى            
              

 اـكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفه لمخميفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ال تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحجر استػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ 

 اـحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاما فمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ الحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .3الـ لدكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وؿ برمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ج

أضػػحى كعنػػدىا امػػرأة تحادثيػػا فػػي  دخمػػت عمػػى ابنتػػي يػػكـ :قػػاؿ محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف الياشػػمي

أذكػر لػؾ : حدثيني بعض أمركـ قالػت:ىذه أـ جعفر بف يحيى فرحبتي بيا كقمت ليا  :إيكاف فقالت

َـّ عمػيَّ مثػػؿ ىػذا العيػػد كعمػى رأسػػي أربعمائػة كصػػيفة  ،جممػة كافػة فييػػا اعتبػار لمػػف اعتبػر لقػػد ىجػ

جمد شاتيف اجعؿ احدىما شعارا كاآلخػر  كأنا ازعـ أف ابني جعفر لي عاؽ كقد وتيتكـ اليـك أسألكـ

ذا بقافمػػػة فقػػػاؿ ،الفضػػػؿ بػػػف عيػػػاض اليربػػػكعي كػػػاف يقطػػػع الطريػػػؽ كحػػػده .كػػػػػػنارا فخرج ذات يػػػكـ كاي

 :بعضيـ لبعض اعدلكا إلى ىذه القرية فاف أمامنا الفضؿ يقطع الطريؽ فسمع الفضؿ فأرعػد كقػاؿ

جػع عمػا كػاف عميػو ككقػؼ يػكـ عرفػة كقػد يا قكـ أنػا الفضػؿ جػكزكا كبػا، ال عصػيت ا، بعػدىا كر 
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ككػػاف يخػػتـ القػػروف فػػي كػػؿ ،أسػػكتاه منػػؾ كاف  فػػرت لي :حػػاؿ البكػػاء بينػػو كبػػيف الػػدعاء كىػػك يقػػكؿ

أحػؽ النػاس بالرضػا عػف ا،  :مىف جمػس مػع صػاحب بدعػة لػـ ييػؤتى الحكمػة كقػاؿ :ليمة كىك يقكؿ

: كقػاؿ، كعػؼ عػف مػاؿ  يػره تكرعػان الكػريـ مػف جػاد بمالػو تبرعػا  :كقػاؿ، عز كجؿ أىؿ المعرفة بو

دفػف بػالعال كقبػره لي مف أف يصحبني عابد سػيء الخمػؽ، لئف يصحبني فاجر حسف الخمؽ أحب إ

 (أ 23) .ظاىر

 1]ومائة والثمانون  السنة الثامنة[

النبي العامرم قاؿ رأيت   2  ] ........ [يا أمير المؤمنيف :كقؼ لو بيمكؿ كقاؿ، كىي وخر حٌجة

يكػػف ثػػـ طػػرد كال ضػػرب كال إليػػؾ إليػػؾ ثػػـ قػػاؿ يػػا   3 ].............[ميػػو كسػػمـ عمػػى صػػمى ا، ع

 .ىب انؾ قد داف لؾ العباد :أمير المؤمنيف

               ألػػػػػػػػيس  ػػػػػػػػدا مصػػػػػػػػيرؾ جػػػػػػػػكؼ قبػػػػػػػػر                     

َـّ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا   كيجثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 

ا، جمػػاال كمػػاال كعػػؼ فػػي جمالػػو  نعػػـ مػػف رزقػػو :قػػاؿ، أحػػدث يػػا بيمػػكؿ فيػػؿ :قػػاؿ 4]        [

قػػد أمرنػػا بقضػػاء  :فظػػف الرشػػيد أنػػو يريػػد شػػيئاو قػػاؿ: قػػاؿسػػى فػػي مالػػو كتػػب فػػي ديػػكاف األبػػرار، ككا

تككمػػت عمػػى ا، كمػػا أرجػػك  :ال يقضػػي ديػػف بػػديف فػػاف الػػذم أعطػػاؾ مػػا ينسػػاني قػػاؿ :دينػػؾ فقػػاؿ

 .سكل ا، كما الرزؽ مف الناس بؿ الرزؽ مف ا،
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 سعون ومائةالسنة الت

كفييػػا دخػػؿ الرشػػيد بػػالد الػػرـك فػػي مائػػة كخمسػػة ، فييػػا اسػػمـ الفضػػؿ بػػف عمػػي عمػػى يػػد المػػأمكف

كبػث العسػاكر كنػازؿ ىرقمػة كفتحيػا كىػدميا كأسػر  ] 1فمػف يأكػؿ الػديكاف [كثالثيف ألؼ مف الجند 

يف سػعدكف  مػف عقػالء المجػان .2خمقا عظيما مف الركـ كمػف جزيػرة قبػرس مقػدار سػت عشػر ألفػا 

سػػمع يكمػػا كػػالـ ذم النػػكف ، صػػاـ سػػتيف سػػنة حتػػى خػػؼ دما ػػو، كػػاف صػػاحب محبػػة ، تعػػالى

 :المصرم فصرخ كقاؿ

               كال خيػر فػي شػككل إلػى  يػر مشػػتكي               

 

 

 كال بػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػككل إذا لػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػبر 
 

نػا مػار بػيف النػاس إذا بيػديف خرج الناس يستسقكف بالبصػرة فبينمػا أ :كعف ذم النكف المصرم قاؿ

المصػمى ادعػػكا ا، تعػػالى  :أيػف تريػػد فقمػػت، سػػعدكف: فقػػاؿ، مػػف أنػت :قػد قبضػػا عمػػى رجمػي فقمػػت

ـٌ قاؿ، بقمب سماكم كالنا بصير ادعكا كأكمف عمى دعائؾ كادعكه كتؤمف عمى دعػائي فقمػت بػؿ  :ث

ـٌ قػػاؿ. تػػدعكا كأكمػػف فػػكا، لقػػد : امطرتنػػا قػػاؿأال  (ب 23) اليػػي نجػػكل البارحػػة :كصػػؼ قدميػػو ثػػ

كأفكاه الغزالي فقمت بحؽ معبػكدؾ أم شػيء كػاف بينػؾ كبػيف حبيبػؾ  أيت الغيكـ قد ارتفعت كجاءر 

 :البارحة فقاؿ

             ي سػػػػػػػػػػػػػكاه    أنسػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػال أبغػػػػػػػػػػػػػ

 فحسػػػػػػػػػػػػػبؾ حسػػػػػػػػػػػػػرة كظنػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػقما  
               

 ال أراهمخافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أف اطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردؾ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالس أكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءه
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 ى بن خالد بن برمك أبو جعفريحي

ًٌ قد ضـ إليو ىاركف الرشػيد كجعمػو فػي حجره فممػا كلػيَّ ىػاركف فػكض إليػو ،كاف الميدم فمما كلٌي

ككاف مػف عقػالء النػاس حسػف التػأني مػأمكف النقبػة عػديـ النظيػر فػي الػدنيا كمدحػو شػاعر ،األمكر

 :فقاؿ

فقمػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػراء قػػػػػػػػػػاؿ ال بػػػػػػػػػػؿ كراثػػػػػػػػػػة             

ػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػألت النػػػػػػػػػػػدل ىػػػػػػػػػػػؿ أ  ر  نػػػػػػػػػػػت حي
           

 فقػػػػػػػػاؿ ال كلكننػػػػػػػػي عبػػػػػػػػد ليحيػػػػػػػػى بػػػػػػػػف خالػػػػػػػػد 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكارثني مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 

ثالثػػة : فأعطػػاه مائػػة ألػػؼ درىػػـ ككػػاف صػػمتو لمػػف يتعػػرض إليػػو إذا ركػػب مػػائتي درىػػـ ككػػاف يقػػكؿ

اكتبػػػكا أحسػػػف مػػػا  :ككاف يقػػػكؿ لكلػػػده،كالرسػػػكؿ ،كالكتاب،اليديػػػة: أشػػػياء تػػػدؿ عمػػػى عقػػػكؿ أربابيػػػا

 .حفظكا أحسف ما تسمعكف كتحدثكا بأحسف ما تحفظكفتسمعكف كا

مكلػػده سػػنة سػػبع  ،الفضػػؿ بػػف يحيػػى بػػف خالػػد البرمكػػي اخػػك جعفػػر: السػػنة الثانيػػة كالتسػػعكف كمائػػة

كىب الفضؿ بعض األدبػاء .كأرضعت الخيزراف الفضؿ كأرضعت أـ الفضؿ ىاركف.كأربعيف كمائة

ال كا، كلكػف أبكػي كيػؼ تػكارم  :قػاؿ، ال ليػاأتبكػي اسػتقال: عشرة والؼ دينار فبكػى األديػب فقػاؿ

 .1تكفي في محـر كأخرجت جنازتو ككاف يكما عظيمان .األرض مثمؾ

 السنة الثالثة والتسعون ومائة

فييا نزؿ الرشيد بطكس كبدا بو المرض كبمػغ خبػره إلػى كلػده األمػيف فكتػب إلػى الفضػؿ بػف الربيػع 

ككػػاف الرشػػيد قػػد شػػيد عميػػو أف ،عسػػكر مػػف األمكاؿبأنػػو إف حػػدث أمػػر يقفمػػكا إلػػى بغػػداد بمػػا فػػي ال
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كىػػػك كأنػػػو جػػػالس عمػػػى سػػػريره فػػػي  (أ 36) ككػػػاف الرشػػػيد رأل فػػػي منامػػػو. الجميػػػع البنػػػو المػػػأمكف

كفػي الكػؼ تربػة حمػراء ، بستاف إذ بدت مف تحتو ذراع ككؼ يعرفيا إال انو ال يفيػـ اسػـ صػاحبيا

: كأيف ىػي ؟ قػاؿ :فقاؿ،بة التي تدفف فييايقكؿ ىذه التر ،كقائؿ يقكؿ يسمع صكتو كال يرل شخصو

فممػػا تكجػػو مػػف الرقػػة إلػػى بعػػض طريػػؽ طػػكس بػػدت بػػو العمٌػػة ، ك ابػػت اليػػد كانقطػػع الكػػالـ،بطكس

حتى دخؿ طكس فنزؿ ضيعة تعرؼ بشرباذ فذكر تمؾ الرؤيػا فكثػب متحػامال يقػـك كيسػقط ثػـ رفػع 

 :ران عف ذراعيػو فممػا نظػر إليػو قػاؿىات مف تربة ىذا البستاف فأتى بو حاس :يده إلى مسركر كقاؿ

كبكيػػع بالخالفػػة لألمػػيف فػػي عسػػكر أبيػػو بطػػكس كىػػك ابػػف  1ىػػذه كا، الػػذراع التػػي رأيتيػػا بالبسػػتاف

 .ثالثة كعشريف سنة كالمأمكف بمرك

كلد األميف سنة إحدل كسبعيف كمائة كلـ يكف في زمانو أحسف منو كال أشجع كال اقكم كيكنى أبا  

ف الخمفػاء مػػف أمػو كأبػػكه ىاشػمياف سػػكل عمػٌي بػػف أبػي طالػػب كاألمػيف كأمػػو كليس مػػ،مكسػى محمػد

ىجـ عميػو يكمػا أسػد كىػك فػي بسػتاف كلػيس معػو سػالح ،زبيدة بنت جعفر بف أبي جعفر المنصكر

ككػػاف سػػيء السػػيرة سػػفاكا ، فكثػػب عمػػى األسػػد مػػف خمفػػو فركبػػو كعصػػر فخذيػػو عميػػو فػػأقعى كمػػات

كاسػػتكزر الفضػػؿ بػػف الربيػػع  ،مػػكت أبػػو صػػعد المنبػػر كنعػػى أبػػاهكلمػػا بمغػػو ، لمػػدماء مشػػغكال بمذاتػػو

 :كأنشد أبك نكاس

        جػػػػػػػػػػػرت جػػػػػػػػػػػكار بالسػػػػػػػػػػػعد كبػػػػػػػػػػػالنحس      

     يف تبكػػػػػػػػػػػػي كالسػػػػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػػػػاحكةن          العػػػػػػػػػػػػ

دان ببغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد              بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدراف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ف  يضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحكنا القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائـ األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
             

 رسفػػػػػػػػػػػػػػػػػػنحف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػأتـ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 سي اينػػػػػػػػػػػػػػػػػفالنػػػػػػػػػػػػػػػػػاس فػػػػػػػػػػػػػػػػػي كحشػػػػػػػػػػػػػػػػػةو كفػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ( ب  36)  سكيبكينػػػػػػػػا كفػػػػػػػػاة األمػػػػػػػػيف بػػػػػػػػاألم

 فػػػػػػػػػػي الخمػػػػػػػػػػػد كبػػػػػػػػػػدر بطػػػػػػػػػػػكس فػػػػػػػػػػي الرمػػػػػػػػػػػؿ
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كتػػب إلػػييـ  ؿكأمػػا المػػأمكف فممػػا بمغػػو رحيػػؿ العسػػاكر بػػاألمكا،ككػػاف األمػػيف شػػديد الػػبغض لممأمكف

إنما أنا كاحد مف  :كتابا لحقيـ عمى ثالث مراحؿ فأكصؿ الكتاب إلى الفضؿ بف الربيع فقرأه كقاؿ

قػؿ لصػاحبؾ لػك كنػت حاضػران لكضػعت ىػذا الػرمح فػي فيػؾ :شدَّ عمى القاصػد بػالرمح كقػاؿالقكـ ك 

الرأم أف تبعث إلى الفقياء فتػدعكىـ إلػى  :فرجع إليو كخبره فقاؿ لو الفضؿ بف سيؿ ذك الرئاستيف

الحؽ كتعمؿ بو كتقعد عمى المبكد كترد المظالـ كتكـر القكاد كأبناء الممكؾ كتحط عف خراساف ربع 

 .كأما األميف فانو تشا ؿ بالميك كالمعب ،فسرَّ بو الناس،خراج ففعؿال

كيتصػدؽ مػف صػمب مالػو كػؿ ،ىاركف بف محمد الرشيد كاف يصمي كؿ يـك كليمة مائػة ركعػة نافمة

ككػاف ، يكـ ألؼ درىـ كحج مرارا عديدة كدخؿ بالد الرـك  ير مرة كأنػاخ عمػى خمػيج القسػطنطينية

 .1ألؼ ألؼ دينار ةكمات كفي بيت الماؿ تسعمائ،ـ كاألدبجكادا شجاعان يحب أىؿ العم

 السنة الرابعة والتسعون ومائة

فحصػػرىـ  2فييػػا عصػػى أىػػؿ حمػػص كخػػرج العامػػؿ كأقػػاـ بسػػميمة فػػكلي عمػػييـ عبػػد ا، بػػف سػػعد 

َـّ أمنيـ  .كضربيا بالنيراف ث

 .3كفييا ظير الفساد بيف األميف كالمأمكف 

ة لػػػػػو لسػػػػػاف فػػػػػي التككػػػػػؿ كىػػػػػك أكؿ مػػػػػف تكمػػػػػـ فػػػػػي عمػػػػػـك شػػػػػفيؽ البمخػػػػػي أحػػػػػد مشػػػػػايخ الصػػػػػكفي 

دخمػت األمػة مػف الخاصػة عمػى  :صحب إبراىيـ بف أدىػـ كاخػذ الطريقػة عنػو كقػاؿ شػقيؽ،األحكاؿ

كالتجػػػار فأمػػػا العممػػػاء فيػػػـ كرثػػػة األنبيػػػاء  ،كالغػػػزاة ،كالزىػػػاد ،العممػػػاء :العامػػػة كىػػػـ خمػػػس طبقػػػات

نمػ ،كاألنبياء لـ يكرثكا ديناران كال درىمػا فالجاىػؿ مػف ،فػنذا كػاف العػالـ طامحػا جامعا، ا كرثػكا العمػـكاي
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كأما الغػزاة فيػـ الػذيف ،فأما الزىاد فيـ ممكؾ الدنيا فنذا كاف الزاىد را با فالرا ػب مػف يقتػدم.يقتدم

كأمػا التجػار ،الديف فنذا كاف الغازم يقعد عػف الجيػاد كيطمػب الراحػة فمػف يغزك (أ 39) يذبكف عف

كأمػا الممػكؾ فيػـ الرعػاة فػنذا  ،ضو فنذا كاف األميف خائنػا فػبمف يقتػدم المػكدعفيـ أمناء ا، في أر 

ظيػر  :كاف الراعي ىك الذئب فالػذئب كممػا يجػده يأكمػو فقػد فسػدت المكاسػب كانسػدت طرقيػا كقػاؿ

إذا شػئت أف تكػكف فػي راحػة فكػؿ مػا أصػبت  :كقػاؿ ،قمبؾ مف حػب الػدنيا ليػدخؿ فيػو حػٌب اآلخػرة

العبادة عشرة أجزاء تسعة منيا في اليػرب مػف  :بما قضى ا، عميؾ كقاؿكالبس ما كجدت كارض 

 .رحمو ا، تعالى 1 ككالف الناس ككاحد في السككت كاستشيد شقيؽ في  زاة

 السنة الخامسة والتسعون ومائة 

فييػػا أظيػػر األمػػيف خمػػع األمػػيف كسػػير عمػػي بػػف عيسػػى كمعػػو العسػػاكر لقتػػاؿ المػػأمكف كمعػػو قيػػد 

ككتػب األمػيف إلػى أبػي دلػؼ أف يػنظـ إلػى عمػي بػف عيسػى  ،ليقيد بيا المأمكف 2 ذىب كقيد فضة

فعسكر طاىر بػالرم ،فأجابو كسار حتى صار بينو كبيف الرم عشر فراسخ فخرج طاىر كأصحابو

كعسػػكر عمػػي بػػف ،فعبػػا عمػػي بػػف عيسػػى عسػػكره كتقاتػػؿ الفريقػػاف ككػػاف عسػػكر ظػػاىر أربعػػة والؼ

ىشػاـ الكرقػة التػي فييػا البيعػة كاإليمػاف عمػى رأس رمػح ككقػؼ عيسػى ثمػانيف ألػؼ كأخػذ عمػي بػف 

فيـز عمػي بػف عيسػى كعسػكره كأكثػر ،بيف الصفيف فجعؿ طاىر بيف يديو ألفػيف مػف الرمػاة كحممػكا

ككتب إلى المأمكف بػالفتح كسػير إليػو رأس عمػي بػف عيسػى ، فييـ القتؿ كرمكا عمى عيسى فذبحكه

ككصمت الفمكؿ إلى بغداد ككػاف األمػيف ،ميف كسماه المخمكعفخمع المأمكف في ذلؾ اليـك محمد األ

دعنػػي فػػنف كػػكثر قػػد  :فقاؿ،عمػػى جانػػب دجمػػة يصػػطاد السػػمؾ ككػػكثر خادمػػو فػػأخبره بعػػض الخػػدـ
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فسػػار حتػػى سػػبؽ ،اصػػطاد سػػمكتيف كأنػػا مػػا صػػدت شػػيء ثػػـ جيػػز عبػػد الػػرحمف فػػي عشػػريف ألفان 

 .ماف فأمنوكجاء طاىر فحصره كطمب عبد الرحمف األ،طاىر إلى ىمداف

 السنة السادسة والتسعون ومائة

كجمع الحسيف بف عمي بف عيسى العساكر كسار بيـ إلػى  (ب 39) فييا سار طاىر كنزؿ حمكاف

كاجتمػػػع إليػػػو النػػػاس فخمػػػع األمػػػيف كأخػػػذ البيعػػػة لممػػػأمكف كخػػػرج ،بغػػػداد ككقػػػؼ ببػػػاب الجسػػػر كعبره

كاجتمعكا إلى محمػد بػف أبػي خالػد ثـ أصبح الناس ،األميف مف قصر الخمد فحبسو في قصر زبيدة

كنيضػػكا فقػػاتمكا الحسػػيف بػػف عمػػي  فقتمػػكا مػػف أصػػحابو الخمػػؽ الكثيػػر كأسػػركه كفكػػكا قيػػكد األمػػيف 

فعفا عنػو ككاله أمػكر العسػاكر كأمػره ،كعادكه إلى الخالفة كأحضركا الحسيف بف عمي إلى بيف يديػو

عػو كىػرب فسػاؽ النػاس خمفػو فتقنطػر فمما جػاكزه قط،بالمسير إلى حمكاف لقتاؿ طاىر فعبر الجسػر

 .بو فرسو فقتمكه كجاءكا برأسو إلى األميف

 السنة السابعة والتسعون ومائة

 .فييا حاصر طاىر كىرثمة بغداد كنصب المجانيؽ فحاصر األميف كىك في ليكه

 السنة الثامنة والتسعون ومائة

يف ك ػػدا طػػاىر إلػػى بغػػداد فييػػا ممػػؾ ىرثمػػة جانػػب بغػػداد الشػػرقي كاسػػتأمف إلػػى طػػاىر قػػكاد األمػػ

كبكيع لممأمكف بالخالفة ككلػي الحسػف بػف سػيؿ  ،بعسكره كىرب األميف كأمو إلى مدينة أبي جعفر

 .ككلي طاىر الجزيرة كالشاـ كالمغرب،جميع ما افتتحو طاىر بف الحسيف

مػجَّ األميف محمد بػف الرشػيد ىػاركف كػاف فصػيحا أديبػا عالمػا بأيػاـ النػاس لكنػو ىػاف عميػو القػبح ف 

 :في بحر ىكاه ككاف لو خادـ اسمو ككثر فقاؿ فيو
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 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس           

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكثر دينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كدنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
            

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبن بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل كئيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 

 م كسقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كطبيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

ما ضػر يزيػد بػف معاكيػة لعبػو كليػكه كمػا نفػع  :ككاف إذا بمغو لـك الناس لو عمى شربو كليكه يقكؿ

فمما أمسى ، كلما ضايقكه في قصر أـ جعفر كعطش عطشان شديدان ، ىده كدينوعبد ا، بف الزبير ز 

فصػػػار إلػػػى ىرثمػػػة فكثػػػب طػػػاىر كأصػػػحابو فرمػػػكه ،ركػػػب كبػػػيف يديػػػو شػػػمعة كعميػػػو ثيػػػاب الخالفة

راقػػة فغػػرؽ محمػػد كىرثمػػة فسػػبح محمػػد األمػػيف  حتػػى صػػار ( أ 32)بالسػػياـ كالحجػػارة فانكفػػأ إلػػى حي

حميػد كأخػذه فحممػكه عمػى بػرذكف كألقػكا عميػو أزار كصػاركا بػو  إلى بسػتاف مكسػى فعرقػو محمػد بػف

إلى منزؿ إبراىيـ بف جعفر كىك عرياف بسراكيؿ كعمى كتفو خرقة فدخؿ أصػحاب طػاىر كبأيػدييـ 

 .فضربو رجؿ عمى رأسو كذبحكه كأخذكا رأسو كحممكه إلى المأمكف،السيكؼ

 السنة المائتان

 .1انكا ثالثة كثالثيف ألفان كمائتيف ذكر كأنثىفييا أحصى كلد العباس بف عبد المطمب فك

قؿ ثالث ثالثة فيقكؿ : معركؼ إلى المؤدب فقاؿ لو كاف أبكاه نصرانياف فأسمما؛ :معروف الكرخي

بػػؿ ىػػك الكاحػػد فضػػربو المعمػػـ فيػػرب كأسػػمـ عمػػى يػػد عمػػي بػػف مكسػػى الرضػػا كأسػػمـ أبػػكاه : معػػركؼ

احفػظ لسػانؾ مػف المػدح كمػا تحفظػو مػف الػذـ  :ككاف يقكؿ أعكذ با، مف طكؿ األمػؿ ككػاف يقػكؿ

 .2كمات ىك كأبك نكاس في يـك كاحد 

 

 

                                                           
 .545ص ,8ج ,تاريخ.انظر الطبرم 1
 .418ص, 5ج.الكامل. انظر ابف األثير 2
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 السنة الحادية والمائتين

كلمػا تكجػو ،1فييا جعػؿ المػأمكف عمػي بػف مكسػى الرضػا كلػي عيػده كطػرح السػكاد كلػبس الخضػرة 

فخػػرج إليػػو عمماؤىػػا لطمػػب الحػػديث منػػو  رعمػػي مػػف مكسػػى إلػػى المػػأمكف بمػػرك كصػػؿ إلػػى نيسػػابك 

فأجابيـ ثـ سار إلى المأمكف فتمقاه بنفسو كعظمو كعيد إليػو كضػرب الػدينار كالػدرىـ ،كالراكية عنو

ككتػػب إلػػى الػػبالد يػػأمرىـ  2كتزكج المػػأمكف بػػكراف بنػػت الحسػػف بػػف سػػيؿ،عمػػى اسػػمو كزكجػػو ابنتػػو

مػر برمي السكاد كلبس الخضرة فقاؿ بعض أىؿ بغداد ال نبايع كال نمبس الخضػرة كال يمنػع ىػذا األ

نخمػػع المػػأمكف فبػػايعكا إبػػراىيـ بػػف الميػػدم كلمجانػػب الشػػرقي مػػف بغػػداد  :عػػف بنػػي العبػػاس كقػػالكا

 .كأجرل المأمكف عمى عمي بف مكسى في كؿ سنة ألؼ ألؼ درىـ،العباس بف مكسى اليادم

فييػػا شػػغب الجنػػد عمػػى إبػػراىيـ بػػف الميػػدم كطمبػػكا أرزاقيػػـ فكتػػب ليػػـ : السػػنة الثانيػػة بعػػد المػػائتيف

كأمػػكاؿ النػػاس  3فخرجكا كنيبػػكا الحاصػػميف،ؽ شػػير كعمػػى السػػكاد ببقيػػة مػػا ليػػـ حنطػػة كشػػعيربػػرز 

ككانػػػت الحػػػرب قائمػػػة بػػػيف الحسػػػف بػػػف سػػػيؿ ( ب 32) كشػػػخص المػػػأمكف مػػػف مػػػرك يريػػػد العػػػراؽ

بػػراىيـ بػػف لميػػدم فممػػا كصػػؿ سػػرخس دخػػؿ الفضػػؿ بػػف سػػيؿ الحمػػاـ فػػدخؿ عميػػو قػػكـ فضػػربكه  كاي

 .4بالسيكؼ حتى قتمكه

الممقب ذم الرئاستيف أسمـ الفضؿ عمى يد المأمكف كتقدـ عنده بخاللػو الجميمػة . بن سيلالفضل 

 .مف الكـر  كالكفاء كالبال ة كلقبو ذا الرئاستيف

 

                                                           
 . 315ص,2ج.تاريخ.انظر اليعقكبي 1

انظر .كىذه السنة التي تزكج فييا المأمكف بكراف ىي السنة الثانية كالمائتيف حسب ركاية الطبرم ككذلؾ ابف األثير 2
 .437ص,5ج.الكامل.ابف األثير.566ص,8ج.تاريخ.برمالط

 557ص,8ج.تاريخ.انظر الطبرم" نيبكا النصيبيف" كفي الطبرم 3

 436ص,5ج.الكامل.انظر ابف األثير.317ص,2ج.تاريخ.انظر اليعقكبي 4
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 السنة الثالثة بعد المائتين

فييا تكفي عمي بف مكسى الرضا كذلؾ انو لما كصؿ المأمكف إلى طػكس نػزؿ عنػد قبػر أبيػو أكػؿ 

ثر منو فمات فجأة فػي وخػر صػفر كصػمى عميػو المػأمكف كدفنػو عنػد قبػر عمي بف مكسى عنبا كأك

عمػػي بػػف مكسػػى الرضػػا بػػف . كفييػػا  مبػػت السػػكداء عمػػى الحسػػف بػػف سػػيؿ كقيػػدكه بالحديػػد. الرشػػيد

كاف يفتي في مسػجد ،جعفر بف محمد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب رضي ا، عنو

 قػد خػػرج مػف الحمػاـ فقػػدـ لػو طبػػؽ  ككػاف، عشػريف سػػنة رسػكؿ ا، صػمى ا، عميػػو كسػمـ كىػك ابػػف

قػػاؿ فيػػو أبػػك  1كحػػزف عميػػو المػػأمكف ككػػاف زاىػػدان عابػػدان معرضػػا عػػف الػػدنيا ، مسػػمـك فأكمػػو فمػػات

 :نكاس

قيؿ لي أنػت أكحػد النػػػػػػػاس        قمػت  

ال اىتدم لمدح إماـ كاف        فمما ذا 

فعػػػال تزكػػػت مػػػدح ابػػػػف         لػػػؾ فػػػي 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىر ال
          

  

 فػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػػػالـ مػػػػػػػػػػػف المقػػػػػػػػػػػاؿ البديػػػػػػػػػػػة 

 تنشػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػدم منتحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 مكسػػػػػػػػػى كالحصػػػػػػػػػاؿ التػػػػػػػػػي تحمػػػػػػػػػض فيػػػػػػػػػو

 جبريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ خادمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ألبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 ج

 .2ككاف عمره خمس كخمسيف سنة 

 السنة الرابعة بعد المائتين

كر فجمػس لمنػاس كفكر فػي عاقبػة األمػ،فييا دخؿ المأمكف بغداد كلباسػو ك لبػاس أصػحابو الخضػرة

جمكسػػا عامػػا كدعػػا كجػػكه بنػػي ىاشػػـ كلػػبس حمػػة سػػكداء كخمػػع عمػػى الطػػالبييف ككجػػكه بنػػي ىاشػػـ 

                                                           
 .568ص,8ج.تاريخ.الطبرم. 318ص,2ج.تاريخ.انظر اليعقكبي  1

 .318ص,2ج.تاريخ.انظر اليعقكبي" سنةأربعا كأربعيف " كفي اليعقكبي كاف عمره  2
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أىنئػػػؾ  :أـ األمػػػيف كقالػػػت (أ 31) كدخمػػػت عميػػػو زبيػػػدة ،1السػػػكاد  كرمػػػى الخضػػػرة كطابػػػت قمػػػكبيـ

يفػة لػـ بخالفة قد منيت نفسي بيا قبؿ لقائؾ كاف كنت فقدت ابنا خميفػة كلدتػو فقػد عكضػني ا، خم

فقاؿ المأمكف ما تمد النساء مثؿ ىذه كسألتو أف يتغدل  عندىا  ،ألده كما خسر مف اعتاض بمثمؾ

 :ففعؿ كأخرجت لو جارية مف جكارم األميف فغنتو

 ىػػػػػػػػػػػػػـ قتمػػػػػػػػػػػػػكه كػػػػػػػػػػػػػي يككنػػػػػػػػػػػػػكا مكانػػػػػػػػػػػػػو        

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ال تككنػػػػػػػػػػػػػػػػػكا قاتميػػػػػػػػػػػػػػػػػو فننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
       

 

 كمػػػػػػػػػػػػػا فعمػػػػػػػػػػػػػت يكمػػػػػػػػػػػػػا بكسػػػػػػػػػػػػػرل مرازبػػػػػػػػػػػػػو 

 وربسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاءه عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ماسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككه كضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

يا أمير المؤمنيف حرمني ا، أجػره إف كنػت عممتيػا  :فتغير كجو المأمكف كقاـ مغضبا فقالت زبيدة

 .ؽكصدقيا كعجب مف ىذا االتفا

كلػد بغػزة حفػظ القػروف كىػك ابػف ،أبك عبد ا، محمد بف إدريس الشافعي مكي األصػؿ مصػرم الدار

فػػظ عشػػرة والؼ حػػديث ككػػاف يخػػتـ كمػػا أفتػػى حتػػى ح ،سػػبع سػػنيف كالمكطػػأ ىػػك ابػػف عشػػرة سػػنيف

 :القروف كؿ ليمة كمف شعره

ف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي           إذا المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالت تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي

كلكننػػػػػػػػػػػػػي بمػػػػػػػػػػػػػدة األصػػػػػػػػػػػػػغريف أقػػػػػػػػػػػػػيس           

  كلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بائعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ           
 

 كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفت خفاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنظر 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا كذا الخ

 بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 

َـّ قدـ بغد اد ثـ خػرج إلػى مصػر ككػاف بػو عمػة البكاسػير كقدـ بغداد كخرج منيا إلى مصر كاليمف ث

 .2تكفي ليمة الجمعة وخر رجب سنة أربع كمائتيف بمصر، ال يبرح الطست تحتو

                                                           
 .575ص.8ج.تاريخ. انظر الطبرم 1

 443ص,5ج.الكامل.انظر ابف األثير 2
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 السنة الخامسة بعد المائتين

 .1فييا كلي المأمكف طاىر بف الحسيف مدينة السالـ إلى أقصى عمؿ المشرؽ

كاف كبير الشأف في ،بف عطية العنسيكفييا تكفي أبك سميماف الداراني كاسمو عبد الرحمف أحمد  

لكال الميؿ ما حببت البقاء في  :كانسياحات ككاف يقكؿ( ب 31) تعمـك الحقائؽ ككاف لو الرياضيا

كاصػػؿ كػػؿ خيػػر فػػي الػػدنيا ، قػػاؿ أبػػك سػػميماف مفتػػاح الػػدنيا الشػػبع كمفتػػاح اآلخػػرة الجػػكع  ،الػػدنيا

نيا مف يحب كمف ال يحػب كال يعطػي اآلخػرة كاف ا، يعطي في الد ،كاآلخرة الخكؼ مف ا، تعالى

 .تكفي بداريا ك قبره معركؼ، إال مف يحب

 السنة السابعة ومائتين

 .2فييا خرج مف جفف طاىر بف الحسيف بترة فمات 

 السنة الثامنة ومائتين

كلمػػا ضػػعؼ أمػػر ، كلػػد سػػنة أربعػػيف كمائػػة كاسػتكزره الرشػػيد،فييػا تػػكفي الفضػػؿ بػػف الربيػع الحاجب

كجدَّ المأمكف في طمبو فخرج يكما كقد ىانت عميػو ركحػو فمقيػو طػاىر بػف . ستخفى ببغداداألميف ا

: فقاؿ،صػدقت: فقاؿ،الحسيف فثنى دابتػو معػو كقػاؿ أييػا األميػر ىػذا عنػاف مػا ثنػى قػط إال لمخميفػة

كأنػا أسػتجير بػا، كبػؾ فشػفع فيػو فقبػؿ المػأمكف كأقػاـ عنػد المػأمكف حتػى ، ما عض الغارب القتػب

 .تكفي

                                                           
 577ص,8ج.تاريخ.انظر الطبرم 1

 456ص,5ج.الكامل.ابف األثير.321ص,2ج,تاريخ.انظر اليعقكبي 2
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 السنة العاشرة ومائتين

الميػػدم كحبسػػو فػػي الػػدار ثػػـ أخرجػػو عبػػد الممػػؾ األصػػمعي ]1 بػػف[فييػػا ظفػػر المػػأمكف بػػنبراىيـ 

كفييػا تكفيػت عميػة . سمع مف األعراب بالبكادم اختص بالبرامكة كتكفي بالبصػرة.الباىمي البصرم

جبينيا سعة تشيف  أخت ىاركف الرشيد ككانت مف أجمؿ الناس كأظرفيف ككاف في 2بنت الميدم 

ككانػػػت تحػػب المراسػػػمة كاألشػػػعار فعمػػػؽ قمبيػػػا بخػػػادـ  ،كجييػػا فاتخػػػذت العصػػػابة المكممػػػة بػػػالجكىر

 : حتى أبصرتو كقالت ميزاب لمرشيد اسمو طؿ فمـ تره أيامان فمشت

 حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أتيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ زائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران عجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن         

 قػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػا كمفتػػػػػػػػػػو زمنػػػػػػػػػػا باطػػػػػػػػػػؿ 
      

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يكتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

  ي عمػػػػػػػػػػػػػػى حتفػػػػػػػػػػػػػػيأمشػػػػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػػػػى حتفػػػػػػػػػػػػػػ
 

 . يا حمى فماتتتكقىبؿ المأمكف رأسيا كىك مغطى فتأذت كلحق، فعمـ الرشيد فأكىبيا إياه

 عشرة ةالسنة الحادية عشر ومائتين والثالث

كامػػتحف  (أ 36  فييػػا اظيػػر المػػأمكف القػػكؿ بخمػػؽ القػػروف كثػػارت الفػػتف كاشػػمأزت قمػػكب الخػػكاص

 .العمماء كضربيـ بالسياط

 .3ف إلى اآلفاؽ بتفضيؿ عمٌي بف أبي طالب عمى سائر الصحابةفييا كتب المأمك 

 .كتكفيت زبيدة بنت جعفر بف أبي جعفر المنصكر سنة خمس عشر كمائتيف 

 

 

                                                           
 .663ص,5ج.تاريخ.انظر الطبرم.ما بيف المعقكفيف إضافة يقتضييا السياؽ 1
 .469ص,5ج.الكامل.ية بنت الميدم انظر ابف األثيرحكؿ عم 2
. 619ص,8،جتاريخ.انظر الطبرم. ىػ 212كفؽ ركاية كؿ  مف الطبرم كابف األثير  أف المأمكف أظير القكؿ بخمؽ القروف في السنة  3

 473ص,5ج,الكامل.ابف األثير
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 السنة الثامنة عشر ومائتين

حمػػد بػػف فأجػػاب أكثػر العممػػاء خكفػا إال أ فييػا شػػدد المػأمكف عمػػى النػػاس بػالقكؿ فػػي خمػؽ القػػروف  

فمما كصال الرقة مات ، 1ا بالحديد كبعث بيما إلى المأمكف بطرسكس فشدك  ،حنبؿ كمحمد بف نكح

كلػػد سػػنة ثمػػاف كسػػبعيف كمائػػة ، كتػػكلى المعتصػػـ أبػػك إسػػحاؽ محمػػد بػػف الرشػػيد ىػػاركف2المػػأمكف 

 .ككاف أميا ال يعرؼ الخط

المأمكف عبد ا، بف ىاركف كاف  ماما فػي كػؿ فػف كعمػؿ الػزيج المػأمكني كسػتخرج كتػب اليكنػاف 

 ،يػػرة قبػػرس فنقميػػا أبػػك معشػػر إلػػى العربيػػة ككػػاف ال يػػأمر إال بالعػػدؿ كال ينطػػؽ إال بالفضػػؿمػػف جز 

دعاني المأمكف يكما فكجدتو جالسا عمى نير البرزكف كالمعتصـ عف يمينو كقد :قاؿ سعيد العالؼ

َـّ قػػاؿ رطػػب األزاد : قػػاؿ،أم شػػيء يطيػػب أف يؤكػػؿ عمػػى بػػرد ىػػذا الماء :دليػػا أرجميمػػا فػػي النيػػر ثػػ

فمػا قػاـ مػف الحاضػريف أحػد إال كىػك محمػـك ،ذا البريد كمعو رطػب األزاد فأكػؿ كشػرب مػف الماءكاي 

 :فكانت منية المأمكف فرثاه أبك سعيد

ي الشػػػػػػػػمس       أييػػػػػػػػا الجاىػػػػػػػػؿ المفكػػػػػػػػر فػػػػػػػػ

 ما  3اػػػػػػػػػػكس مثممػػػػػػػػي طرسػػػػػػػكه برجمخمفػػػػػػػ

 عػػػػػػػػف المػػػػػػػػأمكفرأينػػػػػػػػا النجػػػػػػػػـك أ نػػػػػػػػت 
         

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا أخسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكسالمع 

 و الماسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكسفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز ممكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كسخمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 السنة التاسعة عشر ومائتين

 . فييا كانت ظممة عظيمة مف الظير كزالزؿ ىائمة 

                                                           
 .6ص,6ج.الكامل.انظر ابف األثير  1
 .339ص,2ج.تاريخ.انظر اليعقكبي 2

 655ص,8ج.تاريخ.الطبرم" خمفكه بعرصٍتي طرسكس"في الطبرمك  3
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محمػد عمػػي بػف مكسػى بػػف جعفػر بػػف .1كفييػا امػتحف المعتصػػـ احمػد بػف حنبػػؿ كضػربو عمػػى يديػو

كلػػد سػػنة خمػػس ،كيمقػػب بالجكاد طالػػب( ب 36) محمػػد بػػف عمػػٌي بػػف الحسػػيف بػػف عمػػٌي بػػف أبػػي 

كجػو ابنتػو أـ الفضػؿ قػدـ  ،كتسعيف كمائة ككاف عمى منياج أبيو في العمـ كالتيقػى ككػاف المػأمكف زى

مف المدينة كافدان عمى المعتصـ كمعػو بنػت المػأمكف فأكرمػو كتػكفيَّ ببغػداد كدفػف عنػد جػده مكسػى 

 .بف جعفر كعمره خمس كعشركف سنة

 السنة العشرون ومائتين

فييػػا بنػػى المعتصػػـ سيػػٌر مػػف رأل كذلػػؾ أف مماليػػؾ األتػػراؾ تكلعػػكا بحػػريـ النػػاس فشػػكاه النػػاس   

ال قاتمناؾ :كقػػػػػالكا قػػػػػالكا ، كيػػػػػؼ تقػػػػػاتمكني كفػػػػػي عسػػػػػكرم ثمػػػػػانيف ألػػػػػؼ مػػػػػدرع: فقػػػػػاؿ،أنصػػػػػفنا كاي

 .2فبنى سيٌر مف رأل كأسكنيا مماليكو، كا، ما لي بيا طاقة :فقاؿ،ؿبالمي

 ومائتين السنة الحادية والعشرون

ككػاف شػاعران فصػيحان فمػف ، فييا تكفي محمكد بف الحسف الكراؽ ككاف نخاسان يبيع الغمماف كالجػكاد

 :شعره

 بمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ذك المػػػػػػػػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػو              

 و         فػػػػػػػػػػػػػػػنف نزلػػػػػػػػػػػػػػػت بغتػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػـ ترعػػػػػػػػػػػػػػػ

 فػػػػػػػػػػػػػػػػنف يدىنػػػػػػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػػػػػػركؼ الزمػػػػػػػػػػػػػػػػاف        

 ف أيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو        ك الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمكذ

 ررأل اليػػػػػػػػػػػػػػػػـ يفضػػػػػػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػػػػػػى وخػػػػػػػػػػػػػػػػ
          

 مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابيو قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أف تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزال 

 لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثال

 فتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير وخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره أكال

 كينسػػػػػػػػػػػػػػػػى مصػػػػػػػػػػػػػػػػارع مػػػػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػػػػد خػػػػػػػػػػػػػػػػال

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعض مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائبو أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال
 

                                                           
 ,332ص,2ج.تاريخ.انظر اليعقكبي 1
 .22ص,6ج.الكامل.انظر ابف األثير 2
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 السنة الثانية والعشرون ومائتين

، كلػـ عمكريػة: ألنػو سػأؿ أم بػالد الػرـك أمنػع؟ قػالكا 1فييا  زا المعتصـ بالد الرـك كفتح عمكرية 

فسار المعتصـ إلييا كدار حكليػا كقسػـ أبراجيػا ، ف أكؿ اإلسالـحد مف المسمميف ميتعرض إلييا أ

فػػدٌليـ عمػػى ، تنصػر كأقػػاـ بيػػا عنػدىـ( أ 39) عمػى القػػكاد كنػػزؿ إلػى المعتصػػـ رجػػؿ أسػير كػػاف قػػد

َـّ ، عػػكرة البمػػد فنقػػؿ المعتصػػـ فضػػربو إلػػى قبالػػو ذلػػؾ فنصػػب عميػػو المجػػانيؽ فانصػػدع السػػكر فطػػ

فقتػػؿ سػػتة والؼ ،ففتحيػػا عنػػكة كانصػػرؼ المعتصػػـ يريػػد الثغكرالخنػػدؽ كزحػػؼ بالػػدبابات كالسػػاللـ 

 .أسير ككصؿ إلى طرسكس

 السنة الخامسة والعشرون ومائتين

أبك دلؼ العجمي كاسمو القاسـ بف عيسػى  .فييا استكزر المعتصـ محمد بف عبد الممؾ بف الزيات

 :رأنت الذم يقكؿ فيؾ الشاع :شجاعان جكادان شاعران قاؿ لو المأمكف يكمان 

 إنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك دلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ                

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذا كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك دلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ
                 

  

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف باديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كمحتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره
 

 :يا أمير المؤمنيف شيادة زكر كأصدؽ منو قكؿ القائؿ: فقاؿ

دعينػػػػػي لعػػػػػكب األرض الػػػػػتمس الغنػػػػػى          

 ؼ قاسػػػػػػػػػػـكانػػػػػػػػػػت األرزاؽ فػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػ إذا
           

 رخ الػػػػػػػػػػػػدنيا كال النػػػػػػػػػػػػاس قاسػػػػػػػػػػػػـفػػػػػػػػػػػػال الكػػػػػػػػػػػػ 

 اف قاسػػػػػػػػػػػػػػـفػػػػػػػػػػػػػػال كانػػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػػدنيا كال كػػػػػػػػػػػػػػ
 

 .تكفي ببغداد، فضحؾ المأمكف كسكف  ضبو
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 السنة السابعة والعشرون ومائتين

فبعػػث إليػػو رجػػاء فػػي ، كبمػػغ المعتصػػـ خبػػره كىػػك مػػريض 1فييػػا خػػرج أبػػك حػػرب المبرقػػع بفمسػػطيف 

كلد ،2المعتصـ كتكلى الكاثؽ با، أبك جعفر كفييا تكفيَّ  .ألؼ فارس فأخذه أسيران كقدـ بو المعتصـ

 :بمكة سنة تسعيف كمائة فقاؿ فيو دعبؿ

الحمػػػػػػػػد ، الحبػػػػػػػػر كال جػػػػػػػػار كال رقػػػػػػػػػاد        

رَّ الشػػػػػػػػػػػػػؤـ يتبعػػػػػػػػػػػػػو         فمػػػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػػػذا كمػػػػػػػػػػػػػ

 زف لمكتػػػػػػػو أحػػػػػػػدخميفػػػػػػػة مػػػػػػػات لػػػػػػػـ يحػػػػػػػ
 ج       

 كل رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكاإذا أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 دوخػػػػػػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػػػػػػاـ لػػػػػػػػػػػػػػػـ يفػػػػػػػػػػػػػػػرح بػػػػػػػػػػػػػػػو أحػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنكػػػػػػػػػػػػػػػػػد  كقػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػذا فقػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الكيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كا
 

 

ككػاف يػدعى بالثمػانيف ألنػو كلػد ( ب 39) عاش ستة كأربعيف سنة،المعتصـ با، محمد بف ىاركف

كفييػػا تػػكفي بشػػر بػػف . 3كفتح ثمػػانيف فتػػكح كخالفتػػو ثمانيػػة سػػنيف ،كىك ثػػامف الخمفػػاء،سػػنة ثمػػانيف

كرع كلػػد بمػػرك سػػنة خمسػػيف كمائػػة كسػػكف بغػػداد كفػػاؽ أىػػؿ عصػػره فػػي الزىػػد كالػػ،الحػػارث الحافي

 .كالفضؿ كمات ببغداد في ربيع األكؿ

 السنة الثانية والثالثون ومائتين

فييػػا مػػات الكاثػػؽ كبكيػػع المتككػػؿ عمػػى ا، جعفػػر بػػف المعتصػػـ كىػػك أخػػك الكاثػػؽ لمػػو كفيػػو يقػػكؿ 

 :الشاعر
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 اسػػػػػػػػػػػػػػػػػتقبؿ الممػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ إمػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ اليػػػػػػػػػػػػػػػػػدل           

 ال رحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ا، امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ             

             إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لنرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا بنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل

 خالفػػػػػػػػػػػػػػػػػة أفضػػػػػػػػػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى جعفػػػػػػػػػػػػػػػػػر
               

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالث كثالثينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػع عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرينا

 أف يممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ثمانينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 اعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

كلػػد سػػنة ثمػػاف ،أصػػمو مػػف قريػػة جاسػػـ مػػف حكراف يكفييػػا تػػكفي أبػػك تمػػاـ حبيػػب بػػف أكس الطػػائ

ككاف الشػػعراء يجتمعػػكف كػػؿ جمعػػة ،ر مػػف شػػعرهككػػاف عقمػػو أكفػػ،ككاف أسػػمران طكاال،كثمػػانيف كمائػػة

 :إذا شاب جالس في أخريات النػاس فػي زم األعػراب فقػاؿ، بجامع بغداد كيتناشدكف كبينيـ دعبؿ

 :قد سمعت إنشادكـ فاسمعكا إنشادم كقاؿ

ذؿ           ا مػػػػػعػػػػػيف عمػػػػػى نجػػػػػكاؾ يػػػػػفحػػػػػكاؾ  

       رة    مػػػػػػػػػػػا أقبمػػػػػػػػػػػت أكجػػػػػػػػػػػو المػػػػػػػػػػػذات سػػػػػػػػػػػاف

لمصػػػػػطبر           إف شػػػػػئت إف ال تػػػػػرل صػػػػػبران 

 مػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػاء معنػػػػػػػػػػاه بعبػػػػػػػػػػرة دمكعنػػػػػػػػػػا           كأن

 يػػػػػػػػػػػا فرقػػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػػرت            مػػػػػػػػػػػف حرقػػػػػػػػػػػة أطمق

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىـ كمكقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ت  فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاي
            

 ينقضػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػف قكلػػػػػػػػػػؾ الخطػػػػػػػػػػؿ حتػػػػػػػػػػاـ ال 

 نػػػػػػػػػػػػػػػػا األكؿمػػػػػػػػػػػػػػػػذ أدبػػػػػػػػػػػػػػػػرت بػػػػػػػػػػػػػػػػاليكل أيام

 فػػػػػػػػػانظر عمػػػػػػػػػى أم حػػػػػػػػػاؿ أصػػػػػػػػػبح الطَّمػػػػػػػػػؿ

 نيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانكا كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ت

 سػػػػػػػػػػتياللنا رجػػػػػػػػػػؿفػػػػػػػػػػي مكقػػػػػػػػػػؼ النػػػػػػػػػػاس ال

 زؿره  ػػػػػػػػػػػػػػػػػقمبػػػػػػػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػػػػػػذؿ بخبػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

فعرفناه حتى صار معنػا كارتفعػت :قالكا،لمف أنشدكمكه أبك تماـ: قاؿ،لمف ىذا الشعر :قالكا( أ 30)

 .كلما عاد مف خراساف كاله الحسف بف كىب المكصؿ كتكفيَّ بيا، حالو حتى كاف منو ما كاف

أحسػف إلػى وؿ عمػي بػف أبػي طالػب ككػاف قػد الكاثؽ با، ىػاركف بػف المعتصػـ كػاف حسػف السػيرة ف

 .فتكفيَّ بسرَّمف رأل ءكمرض باالستقصا، رجع مف القكؿ بخمؽ القروف
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 السنة الثالثة والثالثون ومائتين

فييا  ضب المتككؿ عمى كزيو ابف الزيات كعذبو حتى مات ككػاف أبػكه تػاجران ككػاف يحثػو عمػى   

ؽ ككػػػػاف أديبػػػػان فاضػػػػال شػػػػاعران جػػػػكادان كحبسػػػػو المتككػػػػؿ التجػػػػارة كيػػػػأبى إال الكتابػػػػة؛ كاسػػػػتكزره الكاثػػػػ

كسبب ىالكو أف الكاثؽ كاف  ضب عمى المتككػؿ فصػار المتككػؿ إلػى ابػف الزيػات أف ،كاستأصمو

مػػػا الػػػذم جػػػاء بػػػؾ : يكمػػػـ الكاثػػػؽ فػػػي الرضػػػى عنػػػو فمكػػػث قائمػػػان بػػػيف يديػػػو ثػػػـ أمػػػره بػػػالقعكد كقػػػاؿ

اذىب فانؾ إذا أصمحت حالؾ : رضى عني فقاؿجئت لتسأؿ أمير المؤمنيف أف ي :فقاؿ كالمتيدد 

أتػػاني جعفػػر ليسػػألني أف أكمػػـ  :فقػػاـ كئيبػػا حزينػػا فكتػػب ابػػف الزيػػات إلػػى الكاثػػؽ يقػػكؿ،يرضػػى عنؾ

فػػأمره الكاثػػؽ يحضػػره كيجػػز شػػعره ،أميػػر المػػؤمنيف فيػػو كىػػك فػػي زٌم المخنثػػيف لػػو شػػعر عمػػى قفاه

ثـ ،فممػا كلػيَّ الخالفػة اسػتكزره.كجيػو فدعا الحجاـ كقص شعره كضرب بو،كيضرب بو قفاه ككجيو

قبض عميو كنيب داره كقيده سكر كمنع مػف النػكـ فكػاف يػنخش بمسػمةو لػئال ينػاـ ثػـ عمػؿ لػو تنػكر 

مػػف خشػػب فيػػو مسػػامير حديػػد كأكؿ مػػف اختػػرع التنػػكر ابػػف الزيػػات ليعػػذب بػػو النػػاس فعذبػػو ا، بػػو 

ح عمػى بػاب خشػب كسػممكه إلػى فطيػر  ،بطنو حتػى مػات( ب 30)فأخرجو مف التنكر كضرب عمى 

 .1فنبشتو الكالب كأكمكه ،أىمو فغسمكه عمى الباب كدفنكه

 السنة الخامسة والثالثون ومائتين

 :فييا عزؿ المتككؿ عبد ا، بف  الب عف القضاء كفيو يقكؿ أبك العتاىية

 أبكػػػػػػػػػػػػػػػي كأنػػػػػػػػػػػػػػػدب فجعػػػػػػػػػػػػػػػةن لمسػػػػػػػػػػػػػػػالـ          

 إف الحػػػػػػػػػػػػػػكادث مػػػػػػػػػػػػػػا عممػػػػػػػػػػػػػػت كثيػػػػػػػػػػػػػػرة
 ج           

 رت تقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـإف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 كأراؾ بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادث األيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ   
 

                                                           
 .95 -,94ص,6ج.انظر ابف األثير 1
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كفييػا أمػر المتككػػؿ أىػؿ الذمػة بمػػبس الطيالسػة العسػػمية كالزنػانير كركػكب السػػركج بالركػب الخشػػب 

زر نسػػائيـ ،كعمػػى رؤكسػػيـ القالنػػس المختمفػػة األلػػكاف كاف تحػػيط الرقػػاع فػػي ظيػػكرىـ كصػػدكرىـ كاي

كاف ييعممػكا ،كنيى أف ييستخدمكا في الػدكاكيف،رةعسمي كجعؿ أبكاب دكرىـ شياطيف مف خشب مسم

 .1أكالدىـ في مكاتب المسمميف

 السنة السادسة والثالثون ومائتين

كأف يػػزرع ، فييػا أمػػر المتككػػؿ بيػػدـ قبػػر الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب كمػػا حكلػػو مػػف المنػػازؿ 

كقاؿ ابػف ، صمكاتفكتب أىؿ بغداد بسب المتككؿ عمى الحيطاف كدعكا عميو عقيب ال ،2يا يكيسق

 :السكيت

تػػػػػػػػػػػػا، إف كانػػػػػػػػػػػػت أميػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػد قتمػػػػػػػػػػػػكا          

فمقػػػػػػػػػػػػػػد ركمػػػػػػػػػػػػػػكه بنػػػػػػػػػػػػػػك أبيػػػػػػػػػػػػػػو مثميػػػػػػػػػػػػػػا          

 أسػػػػػػػػػػفكا عمػػػػػػػػػػى أف ال يككنػػػػػػػػػػكا شػػػػػػػػػػارككا
            

 ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـ مظمكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكما

 افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فتتبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكه رميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 .3كفييا استكتب المتككؿ الفتح بف خاقاف

تعمػؽ بػو جماعػة التجػار  ،لما تػكفيَّ ككضػع فػي سػريره،يؿ كػاف جػكادا كريمػا ممػدكحاالحسػف بػف سػ

 .4فديفف فتكسط أمرىـ يحيى بف خاقاف ،كمنعكا دفنو

                                                           
 .172 -171ص, 9ج .تاريخ.الطبرم.342ص.2ج.تاريخ.انظر اليعقكبي 1

 .185ص,9ج.تاريخ.انظر الطبرم 2

  .185ص,9ج.تاريخ.انظر الطبرم.كعند الطبرم عبيد بف يحيى بف خاقاف 3
 184ص,9ج.تاريخ.انظر الطبرم 4
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 السنة السابعة والثالثون ومائتين

فيرب الناس كلػـ تػزؿ كػذلؾ إلػى ثمثػي  دفييا ظيرت نار بأرض عسقالف فأحرقت المنازؿ كالمساج

 .الميؿ

فػػي جانػػػب زرع كػػػاف مػػف األبػػػداؿ مجػػػاب الػػػدعكة ( أ 31)ف قريػػػة بيسػػػر بحػػػكراف مػػ :عبيـــد البســـري

كخػػرج مػػرة فػػي  ػػزاة ككػػاف ، ككػػاف إذا خػػرج فػػي جػػيش انتصػػر ،صػػاحب كرامػػات كجيػػادو ك ػػزكات

يا رب أنا ضعيؼ ال أقدر عمى المشي فأعرني إيػاه حتػى أرجػع  :تحتو مير فكقع المير ميتا فقاؿ

يػػا بنػػي خػػذ السػػرج عػػف الميػػر فننػػو عاريػػة كأخػػذ  :بيسػػر قػػاؿ البنػػوفممػػا عػػاد إلػػى  ،فػػنذا الميػػر قػػائـ

 .ككانت كفاتو ببسر كقبره بيا معركؼ، السرج فكقع المير ميتا

 السنة الثامنة والثالثون ومائتين

 .1كفتحيا عنكة فييا حاصر بيغا الشرابي مدينة تفميس

كسبكا كأخذكا األمػكاؿ كأحرقػكا مركب كدخمكا دمياط كقتمكا  ةكفييا قصدت الرـك دمياط في ثالثمائ 

 .2الجامع كعادكا

 السنة األربعون ومائتين

فييا كثب أىؿ حمص عمى كالييا فأخرجكه منيػا كقتمػكا جماعػة مػف أصػحابو فبعػث إلػييـ المتككػؿ 

 .3جيشا فقتؿ منيـ كفتؾ

                                                           
 .112ص,6ج.الكامل.ابف األثير.192ص,9ج.تاريخ.انظر الطبرم 1

 .194ص193ص,9ج,تاريخ.انظر الطبرم 2
 3455ص344ص,2ج.تاريخ.انظر اليعقكبي 3
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ت كاسػكد ،كفييا خيسؼ بثالث عشػر قريػة مػف القيػركاف كلػـ يػنج مػف أىميػا إال أنثػى كأربعػيف رجػال

كفييػػا سػػمع أىػػؿ خػػالط صػػيحة مػػف السػػماء  .كجيػػكىـ فمنعػػكىـ أىػػؿ القيػػركاف مػػف الػػدخكؿ عمػػييـ

 .فمات خمؽ كثير عمييـ

 السنة الحادية واألربعون ومائتين

كفييا ماجت النجـك في السماء كتناثرت الككاكب مػف  ػركب الشػمس ، فييا كثب أىؿ عمى كالييـ

كلػػيَّ ببغػػداد سػػنة أربػػع  ،النقػػؿ كالعمػػـ كالزىػػد كالػػكرعاإلمػػاـ احمػػد بػػف حنبػػؿ كىػػك  مػػاـ .إلػػى الفجػػر

حمػد ، قيػؿ مػا رؤل اإلمػاـ أكسافر فػي طمػب العمػـ إلػى مكػة كالمدينػة كالػيمف كالشػاـ ،كستيف كمائة

ذكر ابف عساكر أنو لمػا كلػيَّ صػالح بػف اإلمػاـ أحمػد القضػاء كػاف بينػو كبػيف أبيػو .ذكر الدنيا قط

الخػكؼ يمنعنػي مػف الطعػاـ  :كيتقكت بيػا ككػاف يقػكؿ 1التكؾينسج ككاف ، باب فسده أحمد كىجره

 31) حكػػى الخطيػػب انػػو تػػكفيَّ يػػكـ الجمعػػة فػػي ربيػػع األكؿ مػػف السػػنة رحمػػو ا، تعػػالى.كالشػػراب

 . 2(ب

 السنة الثانية واألربعون ومائتين

ا،  فييا كقع طائال دكف الرحمة كفكؽ الغػراب عمػى دلبػةو ببمػد حمػب فصػاح يػا معاشػر النػاس اتقػكا

 .ا، ا، صاح أربعيف صكتان كطار

 

 

                                                           
، ميدم المخزكمي، إبراىيـ 5ج.  ت .العين .الخميؿ. الفراىيدم.  جمع تكة كىي تكة السراكيؿ كفالف يستتكؾ بالحرير: التكؾ 1

 275ص.  ت.د  ، دار كمكتبة اليالؿ .السامرائي

 .122ص,6ج.لكاملانظر ابف األثير ا 2
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 السنة الثالثة واألربعون ومائتين

فييػا تكجػو المتككػؿ إلػى دمشػؽ فممػا روىػا أعجبتػو كنقػؿ إلييػا أىمػو كدكاكينػو كشػرع فػي بنػاء قصػر 

كفييػػا تػػكفي . 1كخػػرج إلػػى الصػػيد فػػأراد جماعػػة مػػف مماليكػػو قتمػػو فعػػاد إلػػى سػػرَّ مػػف رأل  ،بػػداريا

كليَّ قضػاء البصػرة كبغػداد كالككفػة ككػاف عالمػان فاضػال ،ف أكثـ بف يحيى األسػدمالقاضي يحيى ب

فطنػان بصػيران باألحكػاـ ذا فنػكف مػف العمػكـ كاله المػأمكف أمػر مممكتػو ككانػت الػكزراء ال تعمػؿ شػيئان 

كخرج إلى الحج ثـ عاد المدينة كعاد إلى العراؽ فمات بالربػذة كقبػره ، في تدبير الممؾ إؿ عف رأيو

 .إلى جانب قبر أبي ذر

 السنة الخامسة واألربعون ومائتين

فييػػػا عمػػػت الػػػزالزؿ الػػػدنيا كأخربػػػت القػػػالع كالمػػػدف كىمػػػؾ خمػػػؽ عظػػػيـ كسػػػقط مػػػف إنطاكيػػػة ألػػػؼ 

كتقطع ،كسػػمعكا مػػف السػػماء صػػكتا ىػػائال كىػػرب أىميػػا إلػػى البريػػة ،كخمسػػمائة دار كتسػػعكف برجػػان 

ك ػار  ،كارتفػع منػو دخػاف أسػكد منػتف ،حر مػف ذلػؾاألقرع جبؿ أنطاكية كسقط في البحر فياج الب

 .كامتدت إلى سائر الشاـ كالجزيرة كمصر كخراساف، 2نير أنطاكية

 .كفييا أ ارت الرـك عمى بمد حمب كقتمكا كسبكا كعادكا

 .ةكفييا كقع الفداء بيف المسمميف كالركـ فىفكدم بألفيف كثالثمائ

 

 

                                                           
انظر .ككانت السنة التي دخؿ فييا المتككؿ دمشؽ ىي سنة أربع كأربعيف كمائتيف كفؽ ما ذكر الطبرم كابف األثير 1

 .125ص,6ج.الكامل.ابف األثير. 210ص,9ج.تاريخ.الطبرم
. ابف األثير.213 - 9ج .تاريخ.انظر الطبرم" ك ار منيا نير"  ركر كؿ مف الطبرم كابف األثيلـ يذكر أف النير ىك نير أنطاكية كذ 2

 .127ص,6ج.الكامل
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 السنة السادسة واألربعون ومائتين

سػافر إلػى خراسػاف كمػدح كعبػدا،   ،كدعبػؿ لقػب، كاسػمو عبػد الػرحمف 1يَّ دعبػؿ الخزاعػيفييا تػكف

  ( أ 23) كىجكه في المعتصـ حيث يقكؿ ،طاىر كىجا المعتصـ كالكاثؽ كالرشيد كالمأمكف

 اس سػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعة          ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾ بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

         لقػػػد أضػػػاع أمػػػر النػػػاس إذ سػػػاس أمػػػرىـ 

 يـ كمػػػػػػػػػػػباة ثػػػػػػػػػػػكك فيػػػػػػػػػػػو ك ثػػػػػػػػػػػامن ػػػػػػػػػػػد
       

 كػػػػػػػذلؾ أىػػػػػػػؿ الكيػػػػػػػؼ فػػػػػػػي الكيػػػػػػػؼ سػػػػػػػبعة 

 ف ليػػػػػػػػػػػػـ الكمػػػػػػػػػػػػبكلػػػػػػػػػػػػـ يأتنػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي ثػػػػػػػػػػػػام

 ـ الخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ككاف شيعة أمير المؤمنيف عمي بف  ،ككاف المعتصـ قد ىدر دمو فخرج ىاربان إلى المغرب ثـ عاد

 :كمدح عمٌي بف مكسى الرضا بالقصيدة التي يقكؿ مف جممتيا، أبي طالب

 كة مػػػػػػػػػدارس ويػػػػػػػػػات خمػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػال
            

 كميػػػػػػػػػػػػػػػبط كىػػػػػػػػػػػػػػػي مقفػػػػػػػػػػػػػػػر العرصػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 

 

ذك النكف المصرم النكبي كاسػمو يكنػاف قيػؿ . كتكفيَّ دعبؿ كدفف بالسكس كلو سبعة كتسعكف سنة

خرجػػت مػػف مصػػر إلػػى بعػػض القػػرل فنمػػت فػػي بعػػض الصػػحارم : قػػاؿ،مػػا كػػاف سػػبب تكبتؾ:لػػو

 فانشػػؽ المكضػػع فخػػرج منػػو كفتحػػت عينػػي فػػنذا بقنبػػرة عميػػاء قػػد كضػػعت مػػف ككرىػػا عمػػى األرض

أحدىما مف ذىب كاألخرل مف فضة في أحدىما سمسـ كفي األخرل مػاء فجعمػت تأكػؿ  سكرجتاف

دخمػت عمػى ذم النػكف المصػرم عنػد مكتػو فقمػت لػو  :حسػبي قػد تبػت قػاؿ بعضػيـ :كتشرب فقمت

 : فقاؿ ،كيؼ تجد الحاؿ

 أمػػػػػػػػػػكت كمػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػات إليػػػػػػػػػػؾ صػػػػػػػػػػبابتي
          

 أكطػػػػػػػػػارمكال ركيػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػدؽ حبػػػػػػػػػؾ  
 

                                                           
ىك أبك عمي، شاعر زمانو ،الخزاعي، لو ديكاف شعر مشيكر  ككتاب طبقات الشعراء، مف  الة الشيعة، كلو ىجك .دعبؿ الخزاعي 1

 .519، ص11ج. سير أعالم النبالء. الذىبي. مقذع
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 .1تكفيَّ بالحيرة كحمؿ إلى الفسطاط

 السنة السابعة واألربعين ومائتين

مكلػػػده سػػػنة اثنتػػػيف ،ككلػػػي ابنػػػو المنتصػػػر محمػػػد ككنيتػػػو أبػػػك جعفر 2(ب 32)فييػػػا قيتػػػؿ المتككػػػؿ 

بكيع لو بالخالفة يـك األربعاء ألربع خمكف مف شكاؿ أكؿ مف دخؿ عميػو قاضػي ،كعشريف كمائتيف

فما فعؿ : قاؿ،قتمو الفتح بف خاقاف: قاؿ، كأيف أمير المؤمنيف :المنتصر بايع فقاؿ القضاة فقاؿ لو

 .فبايىعو كبايىعو الكزير،ماتى كلٌي الدـ: فقاؿ،قتمو بيغا :قاؿ،الفتح بف خاقاف

ككاف شجاعان جكادان لكال انحرافو ،كلد سنة سبع كثمانيف كمائة.المتككؿ عمى ا، جعفر بف المعتصـ

منيف عمي بف أبي طالب كىدمو مشيد الحسيف بػف عمػي كأبػاد العمػكييف كشػتتيـ فػي عف أمير المؤ 

كأراد أف ينقػػؿ العيػػد  ،كسػػبب قتمػػو تغيػػره عمػػى كلػػده المنتصػػر،ككػػاف يسػػب عميػػان فػػي المحافؿ،البالد

ككاف المنتصر يحب عمي بف أبي طالب فأحضره ليمة كأمػر جمسػاءه بشػتـ عمػي  ،إلى ابنو المعتز

تػػأمر ، أمػػا تسػػتحي مػػف رسػػكؿ ا، صػػمى ا، عميػػو كسػػمـ :ب المنتصػػر كقػػاؿبػػف أبػػي طالػػب فغضػػ

 :فقاؿ المتككؿ لممغاني  نكا،بسب ابف عمو الصفاعنةىؤالء 

  ار الفتى البف عمو         رأس الفتى في حر أمو

 

كجمس المتككػؿ ،ككافؽ كصيؼ لممنتصػر عمػى قتمػو بعػد أف أفتػكه الفقيػاء ،فبقت في قمب المنتصر

 :الشراب كعنده الفتح بف خاقاف فغنى المطرب في مجمس

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػف البميػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػا تصػػػػػػػػػػػػػػػػػفاف  زعمػػػػػػػػػػػػػػػػت بثينػػػػػػػػػػػػػػػػة أف رحمتنػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػدو        

                                                           
 .129ص,6ج.الكامل.انظر ابف األثير.كذكر ابف األثير أف كفاة ذم النكف المصرم كانت في السنة السادسة كاألربعيف كمائتيف 1

 .227ص,9ج.تاريخ.الطبرم. 346ص,2ج.تاريخ.حكؿ قتؿ المتككؿ انظر اليعقكبي 2
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 يػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػاذلي مػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػالـ دعػػػػػػػػػػػػائي
          

 ال مرحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني
 

فىتطيرى المتككػؿ ؛ كدخػؿ بػا ر كمعػو جماعػة مػف األتػراؾ مػف بػاب المػاء 
فضػربو بػا ر بالسػيؼ  1

كسػػممكا عمػػى  .فصػػاح الفػػتح بػػف خاقػػاف فرمػػى نفسػػو عميػػو فقتمػػكه،زؿ عمػػى خاصرتوعمػػى عاتقػػو فنػػ

كزير ،ككػاف الفػتح بػف خاقػاف تركيػان . 2المنتصر بالخالفة ككاف عمػر المتككػؿ إحػدل كأربعػيف سػنة 

 .ككاف خاقاف عظيما عند المعتصـ ،المتككؿ ككاف أديبا ظريفا جكادا شاعرا فصيحا

فييا أعاد المنتصر بنػاء مشػيد الحسػيف الػذم خربػو أبػكه إلػى مػا : تيفالسنة الثامنة كاألربعكف كمائ

عمى خالؼ  ،را با في الخير  ،ذا ىيبةو كتعدد ،ككاف راجح العقؿ كاسع االحتماؿ ،كاف عميو كىزارىه

فيَـّ األتػراؾ بػو .أف لي مف قبؿ أبي:بيغا كيقكؿ (أ 33) ككاف يتيدد.3أبيو في محبة وؿ أبي طالب 

يو ألنو كاف مييبا شجاعا فدسكا إلى طبيبو ثالثيف ألؼ دينار ففصده بمبضع مسمـك فمـ يقدركا عم

متػى كليػتـ احػد مػف  5]فقػاؿ ليػـ أتػامش[فاجتمع المكالي بيغا الكبير كبيغا الصغير كأتامش ، 4فمات

 6فكلكا المسػػتعيف أبػك العبػاس أحمػػد بػف المعتصػػـ كاسػتكزره أتػػامش،كلػد المتككػؿ مػػا يبقػى منػػا باقيػة

ذا كقعػػػػػت الغك ػػػػػاء كنػػػػػادكا المعتػػػػػز يػػػػػا ،أربػػػػػاب المناصػػػػػب مػػػػػف العباسػػػػػييف كالطػػػػػالبييف كحضػػػػػر كاي

فػأجالىـ ككضػع المسػتعيف العطػاء  7كنيبكا خػزائف السػالح كدكران كثيػرة فجػاء بيغػا الصػغير،منصكر

كفييا شغب أىؿ حمص عمى عامؿ المستعيف كأخرجكه منيا فأرسؿ إلييـ كخدعيـ كدخميا .فسكنكا

بيغػػا الشػػرابي مػػكلى المعتصػػـ مػػف أكػػابر الدكلػػة جػػاكز تسػػعيف سػػنة كباشػػر .عظيمػػان  فقتػػؿ مػػنيـ خمقػػان 

                                                           
 .133ص,6ج.الكامل.انظر ابف األثير" كفي ابف األثير مف باب الشط 1

كفي ابف األثير نحك أربعيف .346ص,2ج.ختاري.انظر اليعقكبي.ليعقكبي أف عمر المتككؿ عند كفاتو كاف اثنيف كأربعيف سنةكيذكر ا 2
 134ص,6ج.الكامل.انظر ابف األثير.سنة

 .145ص,6ج.الكامل.انظر ابف األثير 3

 .144ص,6ج.الكامل.ابف األثير.251ص,9ج.تاريخ.حكؿ مكت المنتصر انظر الطبرم 4
 .ف المعقكفيف مف اليامش األيسرما بي 5

 256ص,9ج.تاريخ.حكؿ تكلية المستعيف انظر الطبرم 6
 .146ص,6ج.الكامل.ابف األثير" جاء بيغا الكبير"كفي ابف األثير  7
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ػػػرحى قػػػط كعقػػػد المسػػػتعيف لكلػػػده عمػػػى الجبػػػاؿ  ،الحػػػركب كلػػػـ يكػػػف يمػػػبس السػػػالح فػػػي حػػػرب كال جي

 .كأعماليا

 السنة التاسعة واألربعون ومائتين

ؿ اسػتكلكا عمػى العامػة كأخػذكا فييا شغب الجند كالعامة ببغداد كذلػؾ أف التػرؾ بعػد مػا قتمػكا المتككػ

كأقبؿ النػػػاس مػػػف نػػػكاحي ،إلػػػييـ الشػػػاكريةانظػػػـ وفاجتمعػػػت العامػػػة كنػػػادكا النفيػػػر ،حػػػريميـ كأمكاليـ

الجباؿ كالسكاد كفتحكا السجكف كأحرقكا جسر بغداد كنيبكا الدكاكيف كقطعكا أكراؽ الحسػاب كألقكىػا 

األسػػكاؽ كاسػػتكزر المسػػتعيف محمػػد بػػف  كأحرقػػت 1كنيبكا النصػػارل كالييػػكد كقيتػػؿ أتػػامش،فػػي دجمػػة

 .2كفييا قتؿ عمي بف الجيـ الشاعر. الفضؿ ككلى بيغا الصغير فمسطيف ككصيؼ األىكاز

 السنة الخمسون ومائتين

كفييػػا  .3ظيػػر يحيػػى بػػف عمػػر بػػف الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب بالككفػػة كقيتػػؿ( ب 33)فييػػا 

عمػػٌي بػف أبػػي طالػػب كامتػػد سػػمطانو إلػػى أف  خػرج الحسػػف بػػف زيػػد بػػف محمػد بػػف إسػػماعيؿ مػػف كلػػد

كفييػا كثػب أىػؿ .جبى خراساف كالٌرم كىمداف فبعث المسػتعيف جيشػا عظيمػا إلػى ىمػداف كأقػاـ بيػا

عامؿ المستعيف فقتمكه فأرسؿ المسػتعيف إلػييـ مكسػى بػف بيغػا الكبيػر  4....حمص عمى الفضؿ بف

 .تؿ مف فييا كىدـ سكرىافمقكه أىؿ حمص مف الرستف فيزميـ كفتح حمص كأحرقيا كق

                                                           
 .264ص263ص,9ج.تاريخ.حكؿ قتؿ اتامش انظر الطبرم 1
 .151ص,6ج.الكامل.انظر ابف األثير 2
 .266ص,9ج.تاريخ.محكؿ مقتؿ يحيى بف الحسيف انظر الطبر  3

 .157ص ,6ج.الكامل.ابف األثير" الفضؿ بف قارف أخك مازيار بف قارف" ناقص في األصؿ كالمثبت عند ابف األثير 4
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 السنة الحادية والخمسون ومائتين

ككػاف بػا ر قػد لػـز خدمػة ،قاتؿ المتككؿ 1كسببو قتؿ با ر التركي، فييا اضطربت أمكر المستعيف

عمػػى خػػركج بػػا ر مػػف الػػدار  (أ 966) كتعاىػػد بيغػػا ككصػػيؼ ،المسػػتعيف ككػػره المسػػتعيف مالزمتػػو

فأعمـ ،تؿ المتككؿ عمى أف يقتمػكا المسػتعيف كبيغػا ككصػيؼفأحسَّ با ر فبايع الذيف ساعدكه عمى ق

كبمػػػػغ األتػػػراؾ فنيبػػػكا اصػػػػطبؿ  ،فأرسػػػػؿ إلػػػى بػػػا ر كحبسػػػػكه فػػػي حمػػػاـ، المسػػػتعيف بيغػػػا ككصػػػيؼ

فأرسؿ بيغا ككصيؼ مف قتؿ با ر كترؾ المستعيف كبيغا ككصيؼ  ؽالمستعيف كحصركه في الجكس

امراء فػػػػػاجتمع األتػػػػراؾ كأخرجػػػػػكا المعتػػػػػز كىاج األتػػػػراؾ ككقػػػػػع النيػػػػػب بسػػػػ،فػػػػي حراقػػػػػة إلػػػػى بغػػػػػداد

كأخرج المعتػػز مػػا كػػاف فػػي بيػػت المػػاؿ كفرقػػو عمػػى األتػػراؾ فأقػػاـ المسػػتعيف ببغػػداد كاألمػػر ،كبػػايعكه

 .لبيغا ككصيؼ فقاؿ الشاعر

 خميفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص         

 يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
              

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ كبيغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ البىبىغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 

كقػػدـ مكسػػى بػػف بيغػػا كمػػاؿى إلػػى ،يف بغػػداد كحفػػر الخنػػادؽ كنصػػب المجانيؽكأمػػر المسػػتعيف بتحصػػ

فمما عممػكا العػكاـ ،المعتز كنزلكا عمػى بغػداد كجػدكا فػي القتػاؿ فخرجػكا عمػييـ كىزمػكىـ إلػى سػامراء

بذلؾ نيبكا سكؽ سامراء ثَـّ عاد األتراؾ كنزلكا عمى بغداد كضعؼ حاؿ كقكم عـز األتراؾ كصاح 

كاتفػػػؽ ابػػػف بػػػا ر مػػػع بيغػػػا ككصػػػيؼ عمػػػى خمػػػع المسػػػتعيف فػػػامتنع ثػػػـ ،2الجػػػكع  أىػػػؿ بغػػػداد الجػػػكع

كبعثكا إلػػػى المعتػػػز بػػػذلؾ فتكجػػػو ،كأحضػػػركا القضػػػاة كالحكػػػاـ كأشػػػيدىـ عمػػػى نفسػػػو بػػػالخمع،أجاب

مكلػػده سػػنة أربػػع كثالثػػيف ،المسػػتعيف إلػػى كاسػػط كبكيػػع المعتػػز كاسػػمو الزبيػػر ككنيتػػو أبػػك عبػػد ا،
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ككتب إلػى ،إلػى مػا كانػا عميػو كفػكض إلػى مكسػى بػف بيغػا مػا كػاف ألبيػو فرٌد بيغا ككصيؼ،كمائتيف

سػعيد بػف محمد بف طػاىر أف يكتػب إلػى عامػؿ كاسػط بتسػميـ المسػتعيف إلػى سػيما الخػادـ فتسػممو 

 .1صالح كقتمو

 السنة الثالثة والخمسون ومائتين

في عمـك التكحيد كىك كاف أكحد زمانو ،سرم السقطي أبك الحسف الزاىد العابد العارؼ خاؿ الجنيد

اعتممػت بعمػة الػذرب بطرسػكس فػدخؿ عمػي جماعػة مػف ثقػالء  :قاؿ السرم،أكؿ مف تكمـ بيا بغداد

الميػػـ عممنػػػا كيػػؼ نعػػػكد  :الغػػزاة فأطػػػالكا الجمػػكس فقػػػالكا إف رأيػػت أف تػػػدع لنػػا فمػػػددت يػػدم كقمػػػت

 :كدخؿ رجؿ عميو فقاؿ كيؼ أنت فقاؿ،المرضى فقامكا

             ؤادهمػػػػػػػف لػػػػػػػـ ينػػػػػػػب كالشػػػػػػػكؽ حشػػػػػػػك فػػػػػػػ

 تفتػػػػػػػػػػػػػػػػػت األكبػػػػػػػػػػػػػػػػػاد ؼلػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػدر كيػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 .تكفي في رمضاف مف السنة

كػػػاف أميػػػران كبيػػػران خػػػدـ جماعػػػة مػػػف الخمفػػػاء كاسػػػتكلى عمػػػى المعتػػػز كعمػػػى بيػػػت  :وصـــيف التركـــي

 .2ما لكـ إال التراب فكثبكا عميو فقتمكه :فشغب األتراؾ فطمبكا أرزاقيـ فقاؿ،الماؿ

 نالسنة الرابعة والخمسون ومائتي

كسػػبب قتػػؿ بيغػػا الصػػغير أنػػو طغػػى  ،فييػػا قتػػؿ بيغػػا الشػػرابي كعقػػد ألحمػػد بػػف طكلػػكف عمػػى مصػػر

البرمكػػي عػػدكان لبيغػػا فشػػكى  3كخػالؼ أمػػر المعتػػز كحػػاز األمػػكاؿ كاسػػتبد بػػاألمر دكنػػو ككػػاف بايكبػػاؿ

عتػػز المعتػز إليػو مػف بيغػا كبمػغ بيغػا فخػرج بغممانػو فمحقػو كليػد المغربػي فذبحػو كبعػث برأسػو إلػى الم
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عمٌي بف محمد بػف عمػٌي بػف مكسػى بػف جعفػر بػف محمػد بػف عمػي بػف .1فأعطاه عشرة والؼ دينار

انتقػػؿ إلػى سيػػرَّمىف رأل كأقػػاـ  ،الحسػيف بػػف عمػػي بػف أبػػي طالػػب العسػكرم أحػػد األئمػػة اإلثنػى عشػػر

 .تكفٌي بسر مف رأل  كدفف في داره، 2عكف سنة مكلده سنة أربع عشر كمائتيف .بيا

 والخمسون ومائتين السنة الخامسة

فمـ يكػف ( ب 966)زاد طمب الترؾ كالجند ألرزاقيـ  كسبب خمعو أنو،فييا خمع المعتز مف الخالفة

في بيت الماؿ شيء فمبسكا سالحيـ كىجـ عميو جماعػة مػف القػكاد فجػركا برجمػو إلػى بػاب الحجػرة 

قػدما كيضػع قػدما  فخرج كقميصو مخرؽ كأقامكه في الشمس فبقػى يرفػع ،كتناكلكه بضرب الدبابيس

ثـٌ جعمكا يمطمكنو في كجيو كيقكلكف اخمعيا كأحضركا القاضي كشيد عميو بالخمع
3. 

بكيع ،مكلده سػنة خمػس عشػر كمػائتيف،محمد بف ىػاركف الكاثػؽ أبػك إسػحاؽ :خالفة الميتدي باهلل

ٌي كفييػا ظيػر صػاحب الػزنج بالبصػرة كزعػـ انػو عمػ.4لثالث بقيف مف رجب كمٌد المعتز يده كبايعو

بػػػػف محمػػػػد مػػػػف وؿ عمػػػػٌي بػػػػف أبػػػػي طالػػػػب كجمػػػػع إليػػػػو الػػػػزنج كيقػػػػكؿ ال حكػػػػـ إؿ ، كيػػػػرل رأم 

فجيز إليػػػػو الميتػػػػدم جيشػػػػان فيػػػػزميـ ثػػػػـ جيػػػػز جيشػػػػا وخػػػػر ،كىجـ األىػػػػكاز كقتػػػػؿ كسػػػػبى،األزارقػػػػة

الجاحظ كاسمو عمرك بػف بحػر بػف محبػكب أبػك عثمػاف البصػرم طػالع فػي كتػب الفالسػفة .فيزميـ

المعتز با، بف المتككؿ قد ذكرنا أنو أ رل األتراؾ بقتؿ . 5في نفي الصفاتكرأل مذىب الفالسفة 

فعػػـز المعتػػز عمػػى قتػػؿ صػػالح فجمػػع األتػػراؾ كدخػػؿ عميػػو  ،بيغػػا فتغيػػر عميػػو صػػالح بػػف كصػػيؼ

 .كأدخمكه حماما كمنعكه الماء البارد ثـ أخرجكه فسقكه الماء كالثمج فمات
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 السنة السادسة والخمسون ومائتين

جػػػػػو مكسػػػػػى بػػػػػف بيغػػػػػا كمػػػػػف معػػػػػو مػػػػػف المػػػػػكالي إلػػػػػى سػػػػػامراء كشػػػػػير السػػػػػالح يػػػػػركـ قتػػػػػؿ فييػػػػػا تك 

كىجـ مكسػػى عمػػى الميتػػدم كأقػػامكه كحممػػكه عمػػى دابػػة كمضػػكا بػػو إلػػى الكػػرخ كنيبػػكا مػػا ،الميتػػدم

كتربػة المتككػؿ ال نالػؾ : فقػاؿ لػو مكسػى،كيحػؾ يػا مكسػى اتػؽ ا، :كاف بالجكسؽ كالميتػدم يقػكؿ

كبعثػػكا  ،العيػػكد كالمكاثيػػؽ أف ال يمػػالئ صػػالحان عمػػييـ فجػػددكا لػػو البيعػػة ثـ أخػػذكا عميػػو،منػػا سػػكء

يحضػػركف صػػالحا فاسػػتتر صػػالح كبعػػث بكتػػاب مػػع امػػرأة إلػػى الميتػػدم فقػػرأه كأكقػػؼ مكسػػى عميػػو 

فمما سمع القـك اتيمكه بو كأصبحكا متفقيف عمػى ،كذكر الميتدم ما يدؿ عمى االتفاؽ كالصمح معو

قػد بمغنػي مػا  :كتقمد سيفا كقاؿ ليـ 1م فخرج إلى مجمسو كلبس ثيابا شعثا فبمغ الميتد،خمعو كقتمو

يػػـك الجمعػػة أيحضػػر القضػػاة  :لػػو احمػػؼ لنػػا فقػػاؿ( أ 969)أنػػتـ عميػػو كلسػػت كمػػف تقػػدمني فقػػالكا 

كتكجو مكسػى بػف بيغػا كبايكبػاؿ ،فرضكا بذلؾ ثـٌ  ثاركا يطمبكف العطاء فكعدىـ،كالياشمييف كأحمؼ

كاف الميتدم قد اسػتماؿ جماعػة مػف األتػراؾ مػنيـ بايكبػاؿ فكتػب إليػو يػأمره ك ،عمى طريؽ خراساف

فكقؼ مكسى عمى الكتاب كقاؿ بايكباؿ إني لست أمزح بيذا إذا فعؿ بػؾ اليػكـ شػيئان ، بقتؿ مكسى

الػـ ومػرؾ بقتػؿ مكسػى كأخػذ : فعػاد إلػى سػامراء كدخػال عمػى الميتػدم فغضػب كقػاؿ، فعؿ بي  دان 

طئ عمى أصحابو جاشكا كأحاطكا بالجكسؽ فقاؿ الميتدم لصالح بف عمي فمما أب ،سالحو كحبسو

فضػرب عنقػو كألقػى  ،قد كاف أك مسمـ أعظـ شأنا كأنػت أشػجع مػف المنصػكر فاقتمػو: ما ترل فقاؿ

رأسػػػو عمػػػى أصػػػحابو فجاشػػػكا كأرسػػػؿ الميتػػػدم إلػػػى الفرا نػػػة كالمغاربػػػة فجػػػاءكا كاقتتمػػػكا كقتػػػؿ مػػػف 

يـ الميػػؿ كجػػاءكا ثػػاني يػػـك فػػي عشػػرة والؼ فخػػرج الميتػػدم كمعػػو األتػػراؾ أربعػػة والؼ كحجػػز بيػػن

أييا الناس انصركا خميفتكـ فحمؿ عميو أخػك بايكبػاؿ  :صالح بف عمٌي كالمصحؼ كعمقو في عنقو

فمػاؿ األتػراؾ الػذيف كػانكا مػع الميتػدم  ميػو كالػتحـ القتػاؿ فػانيـز الػذيف كػانكا ،في خمسمائة فارس

فػدخؿ ،كالسؼ في يده مشيكر كىك ينادم أييا الناس انصركا خميفتكـمع الميتدم كانيـز الميتدم 
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إلى أخرل فرماه بعضػيـ بسػيـو كفجػو حو كلبس البياض كىك ييرب مف دارن دار صالح كرمى سال

اآلخػػر كلزمػػكه كحممػػكه إلػػى احمػػد بػػف خاقػػاف كأركبػػكه بغػػى كجعمػػكا خمفػػو سائسػػان كجعمػػكا يمطمػػكه فػػي 

خالفة المعتمػد عمػى . كبايعكا احمد بف المتككؿ ،1تى مات رأسو ككجيو كعصركه عمى خصييو ح

بكيع لػو فػي رجػب كعمػره ،كلد سنة تسػع كعشػريف كمػائتيف،ا، أحمد بف المتككؿ كيكنى أبا العباس

 .خمس كعشركف سنة

كحمػؿ النػاس  ،الكاثػؽ لػـ يػزؿ صػائمان منػذ كلػيَّ الخالفػة حتػى قتػؿ الميتدي باهلل محمد بن ىارون

قا زالة المنكرات ككاف يقكؿ أما يستحي بنػك العبػاس أف ال يكػكف فػييـ عمى العدؿ كاي مة الصمكات كاي

 .2كالخميس لرفع المظالـ  فككاف يجمس االثني ،عمر بف عبد العزيز( ب 969)مثؿ 

 

 السنة السابعة والخمسون ومائتين

بػف زيػد  كفييػا ظيػر بالككفػة عمػيٌ  .3فييا دخؿ صػاحب الػزنج البصػرة فقتػؿ مػف أىميػا خمقػان عظيمػان 

 .الطالبي فبعث إليو المعتمد ابف ميكائيؿ فمقيو الطالبي فيـز ابف ميكائيؿ

 

 السنة الستون ومائتين

مالػػؾ بػف طػكؽ بػف مالػؾ صػػاحب . 4فييػا قيتػؿ صػاحب الػزنج عمػى يػػد زيػد العمػكم صػاحب الككفػة

 .كلي إمرة دمشؽ كاألردف كتكفي بالرحبة. كاف أحد أجكاد العرب، الرحبة التغمبي
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 لسنة الحادية والستون ومائتينا

ككاف أبػػػػك يزيػػػػد أفقػػػػو أىػػػػؿ ،أبػػػػك يزيػػػػد طيفػػػػكر بػػػػف عيسػػػػى البسػػػػطامي كػػػػاف جػػػػده مجكسػػػػيا فأسػػػػمـ 

كاف يعػػػض نفسػػو كيصػػػيح عمييػػا يػػػا مػػأكل كػػػؿ سػػكء المػػػرأة إذا حاضػػت طيػػػرت كأنػػت بعػػػد ،زمانػػو

دركا ا، كمػػا قػػ" يكمػػا بػػيف يػػدم المنبػػر فقػػرأ الخطيػػبكجمس ،ثالثػػيف سػػنة مػػا طيػػرت فمتػػى تطيػػريف

كفييػا تػكفي مسػمـ بػف الحجػاج القشػيرم احػد . فخرج الدـ مف بيف عينيو كتكفي ببسطاـ.1"حؽ قدره

 .2تكفٌي بنيسابكر كدفف بيا ،األئمة كصاحب المسند الصحيح

 

 السنة الثانية والستون ومائتين

أخػػاه  فجيز إليػػو،فييػػا زحػػؼ يعقػػكب بػػف الميػػث الصػػفار مػػف كاسػػط إلػػى ديػػر العػػاقكؿ نحػػك المعتمػػد

 .فانيـز يعقكب كعاد المعتمد إلى سامراء كيعقكب إلى فارس،المكفؽ فاقتتمكا قتاال شديدان 

فييػػػا تػػػكفيَّ عبػػػد ا، بػػػف يحيػػػى بػػػف خاقػػػاف الػػػكزير التركػػػي كزيػػػر : السػػػنة الثالثػػػة كالسػػػتكف كمػػػائتيف

 شػػجاعان بغػػداد ككػػاف جػػكادان  3]إلػػى [كقػػدـ معػػو الشػػاـ كنفػػاه المسػػتعيف إلػػى برقػػة ثػػـ عػػاد،المتككؿ

 . 4دخؿ المدائف يمعب بالكرة فصدمو خادمو رشيؽ فسقط مف دابتو فمات، (962)

 السنة الرابعة والستون ومائتين

 .5فييا خرج المكفؽ إلى قتاؿ الزنج كمعو مكسى بف بيغا كنزال بغداد فمات مكسى بف بيغا

 
                                                           

 . 91وية : سكرة النعاـ  1

 .253ص,6ج.لكاملا.انظر ابف األثير 2

  .ما بيف المعقكفيف إضافة يقتضييا السياؽ 3
 .267ص,6ج.الكامل.انظر ابف األثير 4
 .533ص,9ج.تاريخ.انظر الطبرم 5
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 السنة الخامسة والستون ومائتين

الشػػاـ فحصػػر سػػيما الطكيػػؿ بأنطاكيػػة كافتتحيػػا كقتػػؿ  فييػػا خػػرج احمػػد بػػف طكلػػكف مػػف مصػػر إلػػى

 .1سيما

 السنة السادسة والستون ومائتين

فييػػػا كصػػػمت سػػػػرايا الػػػرـك إلػػػى ديػػػػار ربيعػػػة كقتمػػػت مػػػػف المسػػػمميف جماعػػػة كىػػػػرب أىػػػؿ الجزيػػػػرة 

كفييا كثب األعراب عمػى كسػكة البيػت .كفييا كاف كقعة بالمدينة بيف الجعافرة كالعمكييف .كالمكصؿ

 .2بكىا فانتي

 السنة السابعة والستون ومائتين

فجيػز المكفػؽ ابنػو أبػا العبػاس إلػى الػزنج فػي عشػرة  ،فييا دخمت الزنج كاسط فسبكا كقتمػكا كأحرقػكا

فرحػػػؿ إلػػػى ديػػػر العػػػاقكؿ فػػػالتقكا فكسػػػر أبػػػك العبػػػاس الػػػزنج كقتػػػؿ مػػػنيـ خمقػػػان كثيػػػران ك ػػػرؽ  ،والؼ

ـٌ اجتمػػع إلػػى الػػزنج كدخػػؿ أبػػك العبػػاس كاسػػ،كػػذلؾ فسػػار المكفػػؽ مػػف  ،كأقػػامكا شػػيريف يقػػاتمكىـ ،طث

بغداد بجيكشو كالسفف إلى كاسط كنزؿ عند عسكر ابنػو ثػـ سػار إلػى المدينػة التػي سػماىا صػاحب 

كاسػتكلى عمػى مػا كػاف فييػا كىربػكا  ،الزنج المنيعة كىجميا أبػك العبػاس فقتػؿ مػف الػزنج خمقػا كثيػران 

ألػؼ مقاتػؿ مػا بػيف  ةلخبيػث ممػؾ الػزنج فػي ثالثمائػكخػرج ا ،كتػبعيـ أبػك العبػاس فقتمػكىـ ك رقػكىـ

 فارس كراجؿ كركب المكفؽ في خمسيف ألؼ كنادل المكفؽ 

 .باألماف ألصحاب الخبيث فاستأمف إليو خمؽ كثير

  

                                                           
 .271ص,6ج.الكامل.ابف األثير .ثير أف كفاة سيما في السنة الرابعة كالستكف كمائتيفكيذكر ابف األ 1

 .553ص,9ج.تاريخ.انظر الطبرم 2
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 السنة التاسعة والستون  ومائتين

المعتمػػػد مػػػف سػػػامراء يريػػػد  (ب 962) كفييػػػا شػػػخص،فػػػي المحػػػـر اجتمػػػع كسػػػكؼ الشػػػمس كالقمر

اسحاؽ عامؿ المكفؽ عمى المكصؿ فبعػث إليػو  1] .....[ابف طكلكف ألمرو تقرر بينيما اإللحاؽ ب

كلما كصػمكا المكصػؿ كرحمػكا ،المكفؽ بالقبض عمى المعتمد ككاف المعتمػد قػد أقػاـ بالكيحيػؿ يتصػيد

فمما بقػي بػيف المعتمػد كبػيف أعمػاؿ ابػف طكلػكف ،عنيا كاف  ابف طكلكف قد بعػث قائػديف إلػى الرقػة

إنكػـ إذا  :مر برحيؿ الغمماف كاألتقاؿ فخال اسحاؽ بالقكاد الذيف كانكا مع المعتمػد كقػاؿ ليػـمنزؿ أ

ـٌ أخرجيـ مف مضرب المعتمد ،صرتـ إلى ابف طكلكف كاألمر أمره فأنتـ تحت يده أفترضكف بذلؾ ث

كىػػك أكؿ ، كأدخميػـ فػي مضػرب نفسػػو كقيػد الجميػع ثػـ حمػػؿ المعتمػد  كمػف كػاف معػػو إلػى سػامراء

 :فة حجر عميو كميصر فقاؿ المعتمدخمي
          

 ألػػػػػػػػػػػػػيس مػػػػػػػػػػػػػف العجائػػػػػػػػػػػػػب أف مثمػػػػػػػػػػػػػي
 

 2يػػػػػػػػػػػػػػػػرل مػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ممتنعػػػػػػػػػػػػػػػػا عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 كتؤخػػػػػػػػػػػػػػػذ باسػػػػػػػػػػػػػػػػمو الػػػػػػػػػػػػػػػدنيا جميعػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػف ذاؾ شػػػػػػػػػػػػػػػيء فػػػػػػػػػػػػػػػي يديػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

قػد نكػث المكفػؽ بػأمير المػؤمنيف بخمعػو  :كلما بمغ ابف طكلكف مػا فعػؿ المكفػؽ بأخيػو المعتمػد قػاؿ

كنصػب المجػانيؽ كنػزؿ المػرج ،لكف مػف دمشػؽ إلػى المصيصػة كبيػا خادـكسار ابف طك ،مف العيد

الخػػػادـ نيػػػر طرسػػػكس فغػػػرؽ المػػػرج كارتحػػػؿ ابػػػف  3كالبػػػرد شػػػديد كالمطػػػر كثيػػػر ففػػػتح عميػػػو يازمػػػاف

 .طكلكف فرحؿ كىك خائؼ كنيب أىؿ طرسكس معظـ عسكره كسار إلى دمشؽ كمات مف الغبف

 

                                                           
 ناقص في األصؿ ما بيف المعقكفيف  1

 .443،ص7,ج.البداية والنياية. انظر ابف كثير" كمف العجائب في الخميفة أف ييرل ما قٌؿ ممتنعان عميو " كعند ابف كثير  2
 .320ص. 6ج .الكامل.ابف األثير. 27ص,10ج.تاريخ.انظر الطبرم.كعند الطبرم أيضان يازماف  كلكف عند ابف األثير يازمار 3



271 
 

 السنة السبعون ومائتين

كس في مائة ألؼ فكبسيـ يازماف الخادـ كقتػؿ مػنيـ سػبعيف ألفػان كأخػذ مػنيـ فييا نزلت الركـ طرس

( أ 961) كطكلػكف  ػالـ نػكح بػف أسػد، 2كفييا تػكفي أحمػد بػف طكلػكف التركػي .1صميب الصمبكت

مػؽ حسػف الصػكت يػدرس القػروف ، عامؿ بخارل كخراسػاف أىػداه نػكح إلػى المػأمكف ككػاف طػاىر الخي

ف الفرات إلى المغرب كركب يكمػا يتصػيد بمصػر فغاصػت قػكائـ ككاف يحب الجياد ككاف حكمو م

فرسو في الرمؿ فأمر بكشؼ ذلؾ فكجد فيو مطمب فيو ألؼ ألؼ دينار ككاف يتصدؽ فػي كػؿ يػـك 

إال أنػو كػاف ظالمػا ،ككاف خػراج مصػر فػي أيامػو فػي كػؿ سػنة أربعػة والؼ ألػؼ دينػار،بمائة دينار

 .3تكفيَّ بمصر كعمره خمسكف سنة، رة ألؼ نفسمات في حبسو بمصر ثماف عش،سفاكان لمدماء

 السنة الخامسة والسبعون ومائتين

الحسيف بف جعفر بف مكسى بف جعفر إلى المدينة كقػتال جماعػة مػف  افييا دخؿ محمد كعمي ابن 

 .4أىميا كلـ يصؿ احد في مسجد رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ جمع أربع جمع

 والثامنة السنة السابعة والسبعون ومائتين

َـّ صػارت الجمػة دكائػر ككردت األخبػار أف نيػؿ مصػر  ػار كلػـ يبػؽ   فييا طمػع كككػب ذك جمػة ثػ

. كفييا تكقيَّ المكفؽ طمحة بف المتككػؿ.منو شيء كلـ يعيد ذلؾ قط كال سمع بو في األياـ السالفة

لجف كىك عبػد ديؾ ا. كفييا ظيرت القرامطة بسكاد الككفة كادعكا أف محمد بف الخميفة ىك الميدم

                                                           
 319ص,6ج.الكامل.انظر ابف األثير 1

 .421ص,7ج.البداية. ابف كثير. 666ص,19ج.تاريخ.انظر الطبرم 2

 .13ص ,3ج. ت. دار الكتب،  د: بيركت . صر والقاىرةالنجوم الزاىرة في مموك م..انظر ابف تغرم بردم جماؿ الديف 3

 .65ص,3ج .النجوم. ابف تغرم بردم.كفي النجـك الزاىرة ىذه السنة ىي سنة إحدل كسبعكف كمائتيف 4
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السػػالـ بػػف رعبػػاف شػػاعران فصػػيحان كػػاف أبػػك تمػػاـ يعتػػرؼ لػػو بالفضػػؿ ككػػاف يتشػػيع كيسػػكف حمػػص 

 .تكفيَّ بحمص في ىذه السنة

 السنة التاسعة والسبعون ومائتين

فييػػػا تػػػكفيَّ المعتمػػػد عمػػػى ا، ككػػػاف مػػػع سػػػماحة أخالقػػػو شػػػديد العربػػػدة عمػػػى ندمائػػػو كجمػػػس يكمػػػان 

 961) ماف كأكػؿ كشػرب فػي ذلػؾ اليػكـ رؤكس الجػداء كأصػبح مصػطبحان بالقصر مع المعتػز كالنػد

المعتضػػد بػػا، احمػػد بػػف المكفػػؽ طمحػػة بػػف المتككػػؿ كػػاف أسػػمر . 1كاشػػتكى تمػػؾ الميمػػة كمػػات (ب

يػػػـك االثنػػػيف مػػػف شػػػير رجػػػب ككلػػػي عبػػػد ا، بػػػف سػػػميماف الػػػكزارة  ةنحيػػػؼ البػػػدف بكيػػػع لػػػو بالخالفػػػ

و المشرؽ كالمغرب كأسقط المككس كسػار فػي النػاس أحسػفى كصمحت الدنيا كسكنت الفتف فانفتح ل

 .ككاف يقتؿ األسد كحد لشجاعتو ككاف شحيحان بخيالن ،سيرة

 السنة الثمانون ومائتين

 .فييا تـ بناء القصر الذم ىك دار الخالفة اليـك كتحكؿ إليو المعتضد 

 السنة الحادية والثمانون ومائتين

كأكػؿ  3فكاف يبػاع المػاء ثالثػة أرطػاؿ بػدرىـ ك مػت األسػعار  2فييا  ارت المياه بالرم بطبرستاف 

 .الناس بعضيـ بعضا فأكؿ إنساف ابنو

في المحـر أمر المعتضد بتغيير نػكركز العجػـ كأقػره حػادم عشػر : السنة الثانية كالثمانكف كمائتيف

مػػف  فييػػا دخػػؿ المعتضػػد بقطػػر النػػدل بنػػت خماركيػػو ككػػاف. 4حزيػػراف كسػػٌماه النػػكركز المعتضػػدم

كقيػػكـ مػػا كػػاف معيػػا فكػػاف ،جممػػة جيازىػػا أربعػػة والؼ تكػػة مجػػكىرة كعشػػر صػػناديؽ جػػكاىر كتحؼ

 .ألؼ ألؼ كعشركف ألؼ دينار
                                                           

, دار الفكر, 2ج,1مجمد  .شذرات الذىب في أخبار من ذىب. أبي الفالح عبد الحي.ابف العماد. 29ص,10ج.تاريخ.انظر الطبرم 1
 .173ص. ـ1988: بيركت

 .36ص,10ج.تاريخ.انظر الطبرم 2

 .361ص,6ج.الكامل.انظر ابف األثير 3

 .39ص ,10ج.تاريخ.انظر الطبرم 4
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ككاف كثير الفساد بالخػدـ ، كلي بعد أبيو إمرة مصر الشاـ كالثغكر، خماركيو ابف أحمد بف طكلكف

لفاحشة فامتنع حياءن مف رفاقو متجرئان عمى ا، فدخؿ الحماـ مع جماعة منيـ فطمب مف بعضيـ ا

ككػاف ،فكرىػو الغمماف،فأمر خماركيو أف يدخؿ في دبره قد فمـ يزؿ يصيح إلػى أف مػات فػي الحماـ

ـٌ كلػي  1قد بنى قصران بسػفح جبػؿ قاصػيكف فػدخؿ الحمػاـ فذبحػو خدمػو فمػات كحممػكه إلػى مصػر ثػ

 .بعده ابنو جيش فقتمكه بعده بيسير

 تينالسنة الثالثة والثمانون ومائ

 ،كفييػا كثػب البربػر كالمغاربػة عمػى جػيش بػف خماركيػو فقتمػكه كقتمػكا أمػو .فييػا كلػي دمشػؽ طغػج 

أحػد المشػايخ كمػف أكػابر عممػاء  3سػيؿ بػف عبػد ا، التسػترم .2كأقعدكا ىاركف بف خماركيو مكانػو

 (أ 966)مػا تقػكؿ فػي ىػذا الػذم يقكلػكف يكػكف الرجػؿ : المتكمـ عمى عمكـ الخالص قيؿ لػو، القكـ

أليس يككف لبعض الممكؾ عبد يدفع إليو مفاتيح خزائنو : بالغداة في البصرة كبالعشي في مكة قاؿ

كأقطع ،اسػػتجمب حػػالكة الزىػػد بقصػػر األمػػؿ: كقػػاؿ ،يتصػرؼ فييػػا كيػػؼ يشػػاء فكػػذا العبػػد إذا أطػاع

كاسػػػتفتح بػػػاب الحػػػزف  ،كتعػػػرض لرقػػػة القمػػػب بمجالسػػػة أىػػػؿ الػػػذكر ،أسػػػباب الطمػػػع بصػػػحة البػػػأس

ياؾ كالغفمة فنف فييا سكاد القمب ،كتزيف ، بالصدؽ ،ؿ الفكرةبطك   .كاي

 كمف شعره  4شاعر مشيكر،الشاعر عمٌي بف العباس مكلى عبدا، بف عيسى: ابن الرومي

     إذا مػػػػػػا كسػػػػػػػاؾ الػػػػػػػدىر سػػػػػػػرباؿ صػػػػػػػحة    

 وال تغػػػػػػػػػػػػػػػػػػبطف المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفيف فننػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
           

 ذبكلػػػػػػػػػػػـ تنحػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػكت يمػػػػػػػػػػػذ كييعػػػػػػػػػػػ 

 الػػػػػػػػدىر يسػػػػػػػػمب عمػػػػػػػػى قػػػػػػػػدر مػػػػػػػػا يكسػػػػػػػػكىـ
 

 :كلو

                                                           
 .64ص63ص,3ج .النجوم. حكؿ مقتؿ خماركيو انظر ابف تغرم بردم 1
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 عػػػػػػػػػػػػػػػػددتكـ حصػػػػػػػػػػػػػػػػػنا حصػػػػػػػػػػػػػػػػنا لتػػػػػػػػػػػػػػػػػدفعكا

 كقػػػػػػػػػد كنػػػػػػػػػت أرجػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػنكـ خيػػػػػػػػػر ناصػػػػػػػػػرو 

 فػػػػػػػػأف انػػػػػػػػتـ لػػػػػػػػـ تحفظػػػػػػػػكا لمػػػػػػػػكدتي ذمامػػػػػػػػا
 

 نبػػػػػػػػػػاؿ العػػػػػػػػػػدل  نػػػػػػػػػػى فكنػػػػػػػػػػتـ نصػػػػػػػػػػاليا 

 عمػػػػػػػػى حػػػػػػػػيف  ػػػػػػػػدرات اليمػػػػػػػػيف شػػػػػػػػماليا

 فككنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا ال عمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كال ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 .تكفيَّ ببغداد

ـٌ عػاد شاع،كاسمو الكليد بف عيسى بف ص الطائي مف منبج: البحترم ر مشيكر أقاـ ببغداد مدة ث

 :كمف شعره،1إلى بمده كمات فيو 

 قػػػػػػػػػػػـ إذا أخػػػػػػػػػػػذكا األقػػػػػػػػػػػالـ مػػػػػػػػػػػف  ضػػػػػػػػػػػب

ف كثػػػػػػػػػػػػركا  نػػػػػػػػػػػػالكا بيػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف أعػػػػػػػػػػػػدائيـ كاي
        

َـّ اسػػػػػػػػػػػػػػػػػتمدكا بيػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػاء المنيػػػػػػػػػػػػػػػػػات    ثػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفيات
 

 :كلو

 أتاؾ الربيع الطمؽ يختاؿ ضاحػػكاي         

 س الدجػػى        كقد نبو النكركز في مجم

 أكائػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كركدكػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمس نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكما  

 مػػػػػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػػػػػف حتػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػاف أف يتكممػػػػػػػػػػػػا

 

 

 السنة الرابعة والثمانون ومائتين

فييػػا عػػـز المعتضػػد عمػػى لعنػػة معاكيػػة بػػف أبػػي سػػفياف عمػػى المنػػابر فخكفػػو الػػكزير مػػف اضػػطراب 

 2لجمعة عمى أف الخطيب يقرأهفمـ يمتفت ككتب كتابان فيو لعنة معاكية كاجتمع الناس ا،العامة عميو

                                                           
 .455ص,7ج.البداية. انظر ابف كثير 1
 185ص,2ج.شذرات.ابف العماد.456ص455ص,7ج,البداية.ابف كثير.56ص,10ج.تاريخ.انظر الطبرم 2
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كفييا أكعد المنجمكف الناس بفريؽ األقاليـ السبعة لكثرة األمطار كزيادة المياه في العيكف .فمـ يقراه

 .1فانقطع المطر كزادت العيكف

 السنة الخامسة والثمانون ومائتين

يدان برعػػدو صػػفراء ثػػـ اسػػتحالت سػػكداء كمطػػرت مطػػران شػػد( ب 966) فييػػا ىػػبَّ بنػػكاحي الككفػػة ريػػح

كفييػػا تػػكفيَّ المبػػرد النحػػكم كعمػػره  2ثـ مطػػرت قريػػة تعػػرؼ بأحمػػد أبػػاد حجػػارة سػػكد كبػػيض،كبػػرؽ

 .تسعة كسبعيف سنة ببغداد

 السنة السادسة والثمانون ومائتين

 ....فييا نازؿ المعتضد ومد

ـٌ أمنػػو المعت  ضػػد كفييػػا محمػػد بػػف احمػػد الشػػيخ كنصػػب المجػػانيؽ كأقػػاـ الحصػػار أربعػػيف يكمػػان ثػػ

 :ككاف لمحمد بف الشيخ عمة فاضمة فأرسمت رقعة كفييا 3كخرج كدخميا المعتضد

قػػػػػػػػػػػػػؿ لمخميفػػػػػػػػػػػػػة كاإلمػػػػػػػػػػػػػاـ المرتضػػػػػػػػػػػػػى          

عمػػػػػػػػػػػػػػػـ اليػػػػػػػػػػػػػػػدل كسػػػػػػػػػػػػػػػراجو كمنػػػػػػػػػػػػػػػػػارة           

بػػػػػؿ أصػػػػػمح ا، الػػػػػبالد كأىػػػػػػػميايا بيجػػػػػة 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر ممككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا            

 أعطػػػػػػػػػػاؾ ربػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػا تحػػػػػػػػػػب فأعطػػػػػػػػػػو 
           

 لخالئػػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػريش األبطػػػػػػػػػػػحكابػػػػػػػػػػػف ا 

 حمفتػػػػػػػػػػػػػػػػاح كػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ عظيمػػػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تفػػػػػػػػػػػػػػػػػت

 حبعػػػػػػػػػػػد الفسػػػػػػػػػػػاد كطػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػـ تصػػػػػػػػػػػم

 حمػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػد يحػػػػػػػػػػب كجػػػػػػػػػػد بعفػػػػػػػػػػكؾ كاصػػػػػػػػػػف

 حىػػػػػػػػػػػػػػػػػب ظػػػػػػػػػػػػػػػػػالمي كمفسػػػػػػػػػػػػػػػػػدم لمصػػػػػػػػػػػػػػػػػم
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 السنة السابعة والثمانون ومائتين

فػػكلى عبػػاس  ،عمػػى البصػػرة فبعػػث إلػػييـ المعتضػػد جيشػػان فكسػػركه افييػا  مػػظ أمػػر القرامطػػة كأ ػػارك 

فتكجػو كجػاءه القرمطػي فكسػركه أسػركه كقتػؿ مػف عسػكره سػبعمائة كىػرب ،مطةالبحريف كحػرب القرا

 .1أىؿ البصرة كأطمؽ القرمطي عباس

 السنة التاسعة والثمانون ومائتين

كفييػػػا تػػػكفيَّ .فييػػا فػػػاض مػػػاء البحػػػر عمػػػى السػػػاحؿ فػػػأخرب الػػبالد كالحصػػػكف كلػػػـ يعيػػػد قبػػػؿ ذلػػػؾ

كلد سنة أربع كستيف كمائتيف ككاف أحسف ، ميككليَّ الخالفة كلده المكتفي أبك محمد ع 2المعتضد

 .الخمفاء صكرة بكيع لو يـك الجمعة في ربيع اآلخر

 السنة التسعون ومائتين

فييػػا حصػػر القرمطػػي دمشػػؽ كفييػػا طغػػج فعجػػز عػػف مقاكمتػػو كقتػػؿ القرمطػػي عمػػى بػػاب دمشػػؽ 

الحمػػامي كفػػي رمضػػاف عػػاد القرمطػػي إلػػى دمشػػؽ فخػػرج إليػػو بػػدر  ،كأقػػامكا أخػػاه الحسػػيف مقامػػو

 كفييػػا خرجػػت التػػرؾ إلػػى بػػالد المسػػمميف فػػي جيػػكش كثيػػرة.3صػػاحب ابػػف طكلػػكف فيػػـز القرمطػػي 

كػاف فييػػا سػبعمائة قبػػة تركيػة ال تكػػكف القبػة إال عمػػى الممػؾ فػػكفى المسػممكف التػػرؾ كىػػـ  (أ 969)

س كفييػػا  ػزا  ػػالـ زرافػػة مػػف طرسػػك .ومنػكف مػػف الصػػبح فقتمػػكا مػػنيـ مقتمػة عظيمػػة كانيػػـز البػػاقكف

عمػى الػػركـ فكصػؿ إنطاكيػػة قريبػػان مػف القسػػطنطينية ففتحيػػا بالسػيؼ عنػػكة فقتػػؿ كأسػر كاسػػتنفذ مػػف 

كفييػا تػكفيَّ القاسػـ بػف عبػدا، الػكزير .أسارل المسمميف أربعة والؼ ككقع سػيـ الفػارس ألػؼ دينػار
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ألخفػػش كفييػػا تػػكفيَّ ا.كدخػػؿ محمػػد بػػف سػػميماف دمشػػؽ ككػػاف بيػػا بػػدر الحمػػامي فتمقػػاه كقمػػده إياىػػا

 .النحكم كاسمو ىاركف بف مكسى التغمبي كلد سنة ثمانيف

 

 السنة الثانية والتسعون ومائتين

فخرج إليػػو ىػػاركف كجػػرل بيػػنيـ ،فييػػا سػػار محمػػد بػػف سػػميماف لحػػرب ىػػاركف بػػف خماركيػػو بمصػػر

ـٌ جػػرل بػػيف أصػػحاب ىػػاركف حػػرب فخػػرج ىػػاركف يسػػكتيـ فرمػػاه بعػػض المغاربػػة بسػػيـ  كقعػػات ثػػ

كفييػػػا زادت الدجمػػػة أحػػػد  .1مػػػد بػػػف سػػػميماف مصػػػر كاحتػػػكل عمػػػى دكر وؿ طكلػػػكففػػػدخؿ مح،فقتمو

عمػػى مصػػر كاسػػتكلى عمييػػا كجيَّػػز  2كفييػػا ػػػػػ قائػػد مػػف قػػكاد مصػػر يقػػاؿ الخمنجػػي،كعشػػريف ذراعان 

 .3المكتفي فاتكان مكلى المعتضد لمحاربة الخميجي كضـٌ إليو بدر الحمامي

 السنة الثالثة والتسعون ومائتين

ـر كاقع الخمنجي عسكر المكتفي عمػى العػريش فيػزميـ أقػبح ىزيمػة ككػاف فػييـ احمػد بػف في المح

  4كفييا ظفر فاتؾ بالخميجي كدخؿ مصر كأخذه أسيران كسيره إلى بغدد فحبس بيا ،كيغمغ

 ،فػػي المحػػـر خػػرج زكركيػػو القرمطػػي عمػػى الحجػػاج كركػػب خراسػػاف كقتػػؿ مػػف الحجػػاج عشػػريف ألفػػان 

داككد بالعسػكر ككصػيؼ فنصػرىـ ا، عمػييـ كقتمػكا أكثػرىـ كجػاءكا بيػـ  فندب مف بغداد محمػد بػف

  .5بغداد 
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 السنة الخامسة والتسعون ومائتين

كتكلى ،فييػػا تػػكفيَّ المكتفػػي بعمػػة الػػذرب ليمػػة األحػػد حػػادم عشػػر القعػػدة كعمػػره اثنػػيف كثالثػػيف سػػنة

كثمانيف كبكيع لو كىك ابف  (ب 969) كلد سنة اثني،الخالفة المقتدر با، أبك الفضؿ بف المعتضد

 .ثالثة عشر سنة كلـ يمي الخالفة مف بني العباس قبمو أصغر منو سنان 

 ومائتين 1[والتسعون ]السنة السادسة

فييا خمع المقتدر لصغر سنو كقصكره عف تػدبير الخالفػة ككلػكا الخالفػة عبػدا، بػف المعتػز كلقبػكه 

در يػػأمره بالرحيػػؿ عػػف دار الخالفػػة فأجػػاب مبػػاكر بالمنتصػػؼ بػػا، كأرسػػؿ ابػػف المعتػػز إلػػى المقتػػ

الحسػػػيف بػػػف حمػػػداف لينيػػػب دار الخالفػػػة فدفعػػػو الغممػػػاف كالخػػػدـ فحمػػػؿ مػػػا قػػػدر عميػػػو مػػػف المػػػاؿ 

كالحريـ كسار إلى المكصؿ كخرج مؤنس الخادـ كخكاص المقتدر قاصديف قتاؿ ابف المعتز فخػرج 

كبس ابف المعتز في داره كقبض عميو كحبسو ابف المعتز إلى سامراء فمـ يتبعو احد فأنفذ مؤنس ك 
كفييػػا كقػػع فػػي بغػػداد فػػي شػػير كػػانكف ثمػػج مػػف أكؿ  .كفييػػا كلػػي أبػػك الحسػػف بػػف الفػػرات الػػكزارة. 2

عبػد .النيار إلى العصر كأقاـ أياما كدخؿ السيؿ مكة فأ رؽ البيت مف أربػع أركانػو كفاضػت زمػـز

تيف ككاف  زير األدب بارع الفضؿ بديع الشعر ا، بف المعتز المتككؿ كلد سنة ست كأربعيف كمائ

                                                                                                       :كلـ يسبقو إلى التشبييات أحد ككاف جكادا ممدحا فمف شعره

تطػػػػػػػػػػػرؽ أىػػػػػػػػػػػؿ الفضػػػػػػػػػػػؿ دكف الػػػػػػػػػػػكرل       

 ال يحػػػػػػػػػػػػػبس مػػػػػػػػػػػػػف جنسػػػػػػػػػػػػػيا ركػػػػػػػػػػػػػالطي
       

 مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا كافاتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 إال الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم يظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاتيا
 

 :كلو

                                                           
 .140ص,10ج.تاريخ.الطبرم.ما بيف المعقكفيف في األصؿ كالثمانكف 1

 .141ص,10ج.تاريخ.انظر الطبرم 2
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 يطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؼ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالراح بيننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا        

 يكػػػػػػػػػػػػػاد لحػػػػػػػػػػػػػظ العيػػػػػػػػػػػػػكف حػػػػػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػػػػػدا
   

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحكـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب كالعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده دـ الخجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 

 

 .كسمـ المقتدر البف المعتز إلى مؤنس فقتمو كأخرجو ممفكفا في كساء

 السنة السابعة والتسعون ومائتين

ككػػاف سػػيد الطائفػػة مػػف دار أئمػػة القػػـك فقييػػا أفتػػى كىػػك ابػػف  1ييػػا تػػكفي الجنيػػد بػػف محمػػد الخػػزارف

عشريف  كأخذ الطريقة مف خالو سػرم السػقطي كسػرم عػف معػركؼ الكرخػي مػف عمػٌي بػف مكسػى 

مشػى قػـك عمػى المػاء بػالنفس : كقػاؿ عأقاـ ثالثيف سنة ال يأكؿ إال مف األسبكع إلى األسػبك ،الرضا

دخػؿ عميػو كىػك فػي النػزاع فسػمـ عميػو فمػـ يػرد  .نفسػان مػنيـ( أ 960)لعطش مف ىػك أقػكل كمت با

ـٌ قاؿ اعذركني فنني كنت في كردم السابع ثـٌ حكؿ كجيو إلى القبمة ككبَّر كتكفيَّ  :ث
2. 

 السنة الثامنة والتسعون ومائتين

ـٍ إلػى بغػداد فكلػكه ديػار بكػر كديػار رب كجػاءت إلػى الالذقيػة .يعػةفييا قدـ الحسيف بف حمػداف مػف ًلػ

 4أحمػػػد بػػػف يحيػػػى الراكنػػػدم  .3كىبػػػت ريػػػح صػػػفراء بالمكصػػػؿ حػػػارة فمػػػات لشػػػدة حرىػػػا جماعػػػة 

البغػػػدادم المنسػػػكب الػػػى الزندقػػػة كػػػاف يجػػػالس الزنادقػػػة كأىػػػؿ اإللحػػػاد كيػػػدَّعي انػػػو يريػػػد أف يعػػػرؼ 

                                                           
. البداية والنيايةابف كثير . أصمو مف نياكند، كلد ببغداد كنشأ بيا, كيقاؿ القكاريرم, ـ الخزارأبك القاس: الجنيد بف محمد 1
 .498ص,7ج

 . 456ص.6ج .الكامل. انظر ابف األثير 2
 .456ص,6ج.الكامل.انظر ابف األثير 3

. ابف خمكاف. كاف مف الفضالء في عصره أبك الحسيف احمد بف إسحاؽ الراكندم، العالـ المشيكر،لو مقالة في عمـ الكالـ،: الراكندم 4
ابف .كاف أبكه ييكديا فأظير اإلسالـ..... الركاندم احد مشاىير الزنادقة الممحديف: كقاؿ ابف كثير. 35ص. ,1. مج. كفيات األعياف

 .497ص,7ج .البداية والنياية.كثير
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 ،قػدـ العػالـ كالصػانعي :كصنؼ إلى الزندقة كتابا كبيران فطعف في المسمميف كالقروف كقػاؿ ،مذاىبيـ

 .صمبو بعض الممكؾ كعمره ستة كثالثيف سنة،ككاف يكذب رسكؿ ا، صمى ا، عميو كسمـ

 السنة التاسعة والتسعون ومائتين

كاسػػتكزر المقتػػدر محمػػد بػػف خاقػػاف ككردت مػػف مصػػر ىػػدايا  .1فييػػا ظيػػرت ثػػالث ككاكػػب بنذنػػاب

 .2فييا ضمع إنساف طكلو أربع عشر شبر كعرضو شبر

 ةلسنة الثالثمائا

فييا ساخ جبؿ الدينكر في األرض كخرج مف تحتو ماء كثير  رَّؽ القرل ككقع قطعة عظيمة مف  

 .لبناف في البحر كتناثرت النجكـ

 ةالسنة الحادية والثالثمائ

كفييػا أيدخػؿ حسػيف الحػاٌلج عمػى . 3فييا أىدل صاحب عيماف لممقتدر ببغاء بيضػاء ك ػزاالن أسػكدان 

بس بحمكؿ الالىػكت لػي األشػراؼ مػف النػاس  :كظير عنو أنو أدعى بأنو الوه كأنو يقكؿ  ،جمؿ كحي

كفييػا قتػؿ محمػد بػف إسػماعيؿ عمػى يػد  ممانػو ككػاف . 4فيكتب الى تالمذتو مف النكر الشعشػعاني

 .5صاحب خراساف بنير بمخ 

 ةالسنة الثانية وثالثمائ

 .مكصؿفييا قٌمد المقتدر ألبي الييجاء بف حمداف الجزيرة كال
                                                           

 .501ص,7ج. البداية. انظر ابف كثير 1

 .502ص,7ج.البداية والنياية.انظر ابف كثير 2

 .506ص,7ج .البداية والنياية. انظر ابف كثير 3

 .506ص,7ج .البداية والنياية.ابف كثير. 465ص,6ج.الكامؿ.انظر ابف األثير 4

 .466ص465ص,6ج.الكامل.انظر ابف األثير 5
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 السنة الرابعة وثالثمائة

ذكركا أنيـ يركنػو فػي الميػؿ عمػى أسػطحتيـ كأنػو يأكػؿ  1فييا فزع الناس مف حيكاف يسمى الزبزب 

فأخػػذ صػػاحب ، (ب 960) ككػػانكا يتحارسػػكف طػػكؿ الميػػؿ كيضػػربكف الطاسػػات كالطسػػكت،أطفاليـ

كفييػا أعيػد أبػك .كف النػاسالشرطة حيكانان أبمؽ كأنو مف كالب المػاء كصػمبو كذكػر انػو الزبػزب فسػ

 . 2الحسف بف الفرات الى الكزارة

 السنة السادسة وثالثمائة

كفييا أمرت أـ المقتدر قيرمانة ليػا أف تجمػس لممظػالـ كتنظػر  .فييا قبض عمى الكزير ابف الفرات

ككانت تقؼ عمى القصص التي تدفعيا الى القاضػي ،في رقاع الناس كتبرز التكاقيع كعمييا خطيا

 .3عي األجكبة منيا كىذا أمر لـ يعيد بمثموفتستد

 السنة الثامنة وثمثمائة

كفتحػػكا الحبػػكس  ،فييػػا  مػػت األسػػعار ببغػػداد كشػػغب العامػػة كركػػب العسػػكر ككقػػع النيػػب ببغػػداد

كفييػػا اسػػتكلى عبػػدا، العمػػكم . 4كنيبػػكا دكر النػػاس كتغيػػرت أحػػكاؿ الدكلػػة العباسػػية مػػف ىػػذه السػػنة

 .ى القيركاف كافريقيةجٌد الخمفاء المصريف عم

 السنة التاسعة وثمثمائة

كاف جٌده مجكسيان كنشأ بكاسػط كخػالط الصػكفية كطػاؼ الػدنيا كدخػؿ الينػد ،فييا قتؿ حسف الحاٌلج

كاف يحمؿ إليو في كؿ يـك قرص خبز فيعض عميو أربع عضػات كيػرد ،كعبر النير كحٌج  كجاكر
                                                           

 .512ص,7ج .البداية والنياية. ابف كثير. الزرنب" كعند ابف كثي 1

 .512ص,7ج .البداية والنياية. انظر ابف كثير 2

 .515ص,7ج .البداية والنياية.انظر ابف كثير 3

 .518ص,7ج,البداية والنياية.انظر ابف كثير 4
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عمػػى الصػػخر كالعػػرؽ يسػػيؿ منػػو فػػروه أبػػك كيصػػعد إلػػى أبػػي قبػػيس كقػػت اليػػاجرة فيقعػػد  ،1البػػاقي

يتصػػبر عمػػى ا، ككػػاف جػػاىال ،فقػػد بحمقو،سػػكؼ يبميػػو ا، بػػالء ال يطيقػػو  :عبػػدا، المغربػػي فقػػاؿ

فأخرجػػو ،ككتػػب الفقيػػاء بنراقػػة دمو ،ككجػػد فػػي كتبػػو الػػى مغػػرؽ قػػكـ نػػكح كميمػػؾ عػػادان كثمػػكدان ،جدان 

قو عمى الجسر كقطع رأسو كأرسمو إلى صاحب الشرطة كضربو ألؼ سكط كقطع يديو كرجميو كشن

 .2كبقي أصحابو أربعيف يكما ينتظركف خركجو كبعضيـ يزعـ أنو روه عند ذلؾ اليكـ ،خراساف

 السنة العاشرة وثمثمائة والثانية عشرة

فييا عارض القرامطة الحجاج ككاف في الحج جماعة مف األعياف أبك الييجاء بف حمداف فأسرىـ 

كتػرؾ الحجػاج مكاضػعيـ بغيػر زاد  ،الػى ىجػر( أ 961) ؿ كالنساء كسار بيـالقرمطي كأخذ األمكا

ككثػػب العامػػة عمػػى ،كال مػػاء فمػػاتكا؛ كانقمبػػت بغػػداد كخػػرج النسػػاء منشػػرات الشػػعكر مكشػػفات الكجكه

 .3الكزير ابف الفرات كرجمكا طيارتو كامتنع الناس مف الصمكات في الجكامع كالمساجد

 وثمثمائة عشرة السنة الثالثة

فييػػػػػا خػػػػػرج الحجػػػػػاج مػػػػػف بغػػػػػداد كمعيػػػػػـ ألػػػػػؼ فػػػػػارس فمقػػػػػكا القرمطػػػػػي بزبالػػػػػة فاضػػػػػطرب النػػػػػاس 

 .4كنزؿ القرمطي بظاىر الككفة كدخميا كنيب كسبى،كرجعكا

 السنة الرابعة عشرة وثمثمائة

 .كدخمػػت الػػركـ ممطيػػة فقتمػػكا كأسػػركا ،فييػػا خػػرج أىػػؿ مكػػة بػػأمكاليـ كأىػػالييـ خكفػػا مػػف القرمطػػي

ميدت الد كفييػا ظيػرت الػديمـ عمػى الػرٌم كالجبػاؿ . 5جمػة عنػد المكصػؿ كعبػر عمييػا الػدكابكفييا جى

فكثب عميػػو فقتمػػو ،ك مػػب عمػػى قػػزكيف رجػػؿ ديممػػي يقػػاؿ لػػو أسػػفار ككػػاف لػػو قائػػد يقػػاؿ لػػو ميسػػرر

                                                           
 .4ص,7ج.الكامل.انظر ابف األثير. كفي ابف األثير يعض ثالث عضات 1

 .519ص,7ج .ةالبداية والنياي. ابف كثير, 24ص,7ج .الكامل. ابف األثير. 141ص140ص,3ج. كفيات األعياف. انظر ابف خمكاف 2

 .540ص, 7ج ,البداية والنياية. انظر ابف ككثير. كىذه السنة كفؽ ما ذكر ابف األثير ىي السنة الثانية عشرة كثمثمائة 3

 .543ص, 7ج .البداية والنياية.ابف كثير. 31ص,7ج.الكامؿ.انظر ابف األثير 4

 7,544ج.البداية والنياية. انظر ابف كثير 5
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فػػدخؿ عميػػو الحمػػاـ يكمػػان فكثػػب عميػػو ،أنػػا سػػميماف بػػف داككد :كجمػػس عمػػى سػػرير مػػف ذىػػب كقػػاؿ

والؼ راجؿ  ةكفييا كصؿ طاىر القرمطي الككفة في ألؼ فارس كخمسمائ. 1األتراؾ بالحماـ فقتمكه

كجيػػز إليػػو المقتػػدر يكسػػؼ بػػف أبػػي السػػاج فػػي عشػػريف ألػػؼ مػػف فػػارس كراجػػؿ كالتقػػكا عمػػى بػػاب 

فعػـز أىػؿ بغػداد أف ينتقمػكا مػف الجانػب ، الككفة فمما كاف وخر النيار أسركا يكسؼ بف أبي السػاج

كأشػار ،كنزؿ القرمطػي األنبار،كأبك الييجاء بػف حمػداف كأىػؿ بغػدادكخرج مؤنس كالعساكر ،الغربي

كأصػػػبحكا كقػػػد جػػػاءىـ ،أييػػػا األميػػػر اقطعػػػو كاقطػػػع لحيتػػػي معو :أبػػػك الييجػػػاء بقطػػػع الجسػػػر كقػػػاؿ

كلـ يتجاسر العسكر ،مخاضة فعاد نحك األنبار (ب 961) القرمطي فرأل الجسر مقطكعان كلـ يجد

يجػػاء بػف حمػػداف مػػف قطػع الجسػػر تكفيػؽ مػػف ا، فأنػو لػػك كػػاف أف يتبعػو ككػػاف الػذم أشػػار أبػك الي

 .صحيح لعبر كانيـز عسكر الخميفة كتممككا بغداد كظيرت الكحشة بيف المقتدر كمؤنس

 ثمائةالسنة السابعة عشرة وثال 

فييا خرج مؤنس الى باب الشماسية كمعو جميع الجيش كركب نازكؾ الكالي في جيشو كعبر الػى 

لييجاء بف حمداف الى مؤنس أيضان كأحاطكا بالمقتدر في داره كمعو ىػاركف بػف مؤنس كخرج أبك ا

كدخؿ  ،عريب كاحمد بف كيغمغ كأرسمكا الى المقتدر أف يخرج ىاركف بف عريب مف بغداد فأجابيـ

ػػو مػػف الػػدار إلػػى دار مػػؤنس كأحضػػركا محمػػد بػػف  مػػؤنس مػػف بػػاب الميػػداف كأخرجػػكا الخميفػػة كحرمي

فممػػا كػػاف ،2بالخالفػػة كلقػػب القػػاىر بػػا، كأشػػيد المقتػػدر عمػػى نفسػػو بػػالخمع المعتضػػد كسػػممكا عميػػو 

يكـ االثنيف بكر الناس إلى دار الخالفة كحضر الرجالة كحممة السالح كطمبػكا رزؽ سػنة كارتفعػت 

كنزع ،األصكات كقتمكا نازكؾ كصاحكا المقتدر يا منصكر كساركا إلػى دار مػؤنس يطمبػكف المقتػدر

كحممكا المقتػػدر عمػػى اكتػػافيـ كدخمػػكا ،مػػداف سػػكاده كلػػبس جبػػة صػػكؼ كانصػػرؼأبػػك الييجػػاء بػػف ح
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يا وؿ تغمب أيقتؿ بػيف الحيطػاف  :كخرج أبك الييجاء بف حمداف كالجمؿ اليائج كصاح،دار الخالفة

فرماه رجؿ بسيـو فقتمو كجركا رأسو كجيء بالقػاىر إلػى بػيف يػدم المقتػدر ،أيف الكميت أيف الدىماء

كسػػكف  ،يػػا أخػػي أنػػت كا، ال ذنػػب لػػؾ ال جػػرل عميػػؾ منػػي سػػكء :جبينػػو كقػػاؿ لػػو فاسػػتدناه كقبَّػػؿ

ثـ دخػػؿ مػػؤنس عمػػى المقتػػدر كسػػمـ عميػػو ،كزارتػػو( أ 962)كعػػاد أبػػك عمػػي بػػف مقمػػة الػػى ، 1اليػػيج

بالخالفػػة كسػػار الحػػاج فكافػػاىـ أبػػك طػػاىر القرمطػػي يػػـك التركيػػة فقتػػؿ الحػػاج فػػي المسػػجد الحػػراـ 

 .2عو فيمؾ تحتو أربعيف جمال فمما عاده عمى قعكد ىزيؿكاقتمع الحجر األسد م

 

 السنة التاسعة عشرة وثمثمائة

كفييا كصؿ الديمـ إلى الدينكر كقتمكا أىميػا . فييا استكحش مؤنس مف المقتدر كسار إلى المكصؿ

فكصػػػؿ بعضػػػػيـ بغػػػػداد كقػػػد سػػػػكدكا كجػػػػكىيـ كرفعػػػكا المصػػػػاحؼ عمػػػػى القضػػػب يػػػػـك عيػػػػد النحػػػػر 

 . منعكا الخطيب مف الخطبة كالصالة كأ مقكا األسكاؽك ،كساعدىـ العكاـ

 :السنة العشرون وثمثمائة

كسػار إلػى عكبػرا كاجتيػد المقتػدر عمػى ىػاركف  ،3فييا استكلى مؤنس عمى المكصػؿ كبنػى حمػداف

أف يحارب المقتدر فامتنع فركب المقتدر كمعػو الجماعػة كعميػو البػردة كبيػده القضػيب كالمصػاحؼ 

كشػػؽ بغػػداد إلػػى الشماسػػية كاشػػتد الحػػرب بػػيف الفػػريقيف فيػػرب أصػػحاب المقتػػدر  كالقػػراء بػػيف يديػػو

ككافػػى جماعػػة مػػف البربػػر فأحػػاطكا بالمقتػػدر فضػػربو رجػػؿ فػػي حمقػػو فسػػقط عمػػى األرض كذبحػػو 
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كمسػػؾ ، 1كشػػاؿ رأسػػو عمػػى خشػػبة ثػػـ سػػمب ثيابػػو كسػػراكيمو كألقػػاه مكشػػكؼ العػػكرة كدفػػف فػػي جػػكره

 .قبيا كعمَّقيا حتى ماتتالقاىر أـ المقتدر فصادرىا كعا

 السنة الحادية والعشرون وثمثمائة

كفييا اسػتكحش مػؤنس كبميػؽ كجػاء عمػي بػف بميػؽ إلػى دار الخالفػة .فييا شغب الجند عمى القاىر

فراسػؿ القػاىر السػاجية ككاتػب أبػا جعفػر بػف القاسػـ ،أحمد كفيػؽ عمػى القاىر( ب 962) فككؿ بيا

قػػاىر يػػدبر عميػػو كعمػػى مػػؤنس كبميػػؽ فػػاتفؽ معيػػـ عمػػى خمعػػو ككعػػده بكزارتػػو كبمػػغ ابػػف بقمػػة أف ال

كجاء بميؽ إلى دار الخالفة كمعو القكاد فقبض عميو كعمى مؤنس كاستبرأ ابف مقمة ،كتقميد المكتفي

كاستكزر محمد بف القاسـ كنيب دكر المخالفيف كذبح مؤنس كبميؽ ككلده كخرجت الرؤكس كطيؼ 

 ر لمقاىربيا في جانبي بغداد كاستقامت األمك 

 السنة الثانية والعشرون وثمثمائة

ككاف عمٌي بف بكيو مف جممة قكاده ،فييا ظيرت الديمـ كذلؾ ألف أصحاب مرداكيج دخمكا أصبياف

ككاف بكيو فقيران جدان ال يؤبو ،كالتقى عمٌي بف بكيو بابف ياقكت فيزمو كاستكلى عمى فارس كأعماليا

كره عمكد مف نار ثـ شعب منو عف يمينو كيساره كأمامو فرأل في المناـ كأنو باؿ فخرج مف ذ ،بو

 .أبشػػر فػػننيـ يممكػػكف الػػدنيا: قػػاؿ،نعـ :قػػاؿ،لػػؾ أكالد :فقيػػؿ لػػو،فقص رؤياه،كخمفػػو حتػػى مػػأل الػػدنيا

بػػيف الحجريػػة كالسػػاجية مػػف القػػاىر حتػػى قبضػػكا عميػػو ككػػانكا ككمػػكا الرجػػاؿ  شكفييػػا بػػدأ االسػػتيحا

َـّ نػػزؿ إلػػييـ عمػػى دار الخالفػػة كىػػرب الػػكزير كدخ مػػكا عمػػى القػػاىر فيػػرب إلػػى سػػطح كاسػػتتر فيػػو ثػػ

فقبضػػكا عميػػو كحممػػكه إلػػى الحػػبس كأحضػػركا أبػػا العبػػاس احمػػد بػػف المقتػػدر فبػػايعكه كلقبػػكه الراضػػي 
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ككاف القاىر أىكجان سفاكان لمدماء  1كأشيد القاضي عمى القاىر بالخمع فأبى فسممكه لمسمار محمى

ػػذب بػػأن خالفػػة الراضػػي أبػػك العبػػاس محمػػد بػػف جعفػػر كلػػد سػػنة . 2كاع العػػذابقبػػيح السػػيرة كقيتػػؿ كعي

ككاف مربكعػان نحيػؼ الجسػـ كاسػتكزر ابػف مقمػة ككلػى أبػا بكػر بػف ( أ 963)سبع كتسعيف كمائتيف 

عبدا، بف محمد بف ميمكف بف محمد بف إسماعيؿ بػف جعفػر الصػادؽ كيمقػب . رائؽ إمارة الجيش

تكجػػو إلػػى المغػػرب كلػػـ يػػزؿ ،ه بسػػممية سػػنة تسػػعيف كمائتيفبالميػػدم جػػد الخمفػػاء المصػػريف مكلػػد

كبنػى الميديػة سػنة ،يسعى كيستجمب القمكب إلى أف سمـ عميػو بػنمرة المػؤمنيف كانتقػؿ إلػى القيركاف

مػػؾى بعػػده كلػػده أبػػك القاسػػـ محمػػد  مػػؾ إفريقيػػة كالقيػػركاف كتػػكفيَّ فػػي ربيػػع األكؿ كمى ثمػػاف كثمثمائػػة كمى

 .القائـ

 لعشرون وثمثمائةالسنة الثالثة وا

فييا شغب الجند كطمبػكا أرزاقيػـ كفتحػكا الحبػكس كالمطبػؽ كأطمقػكا مػف كػاف فييػا كنيبػكا األسػكاؽ  

 .كفييا  ال السعر ببغداد كبيع الكىري الحنطة بمائة كعشريف دينار،كحصركا دار الخالفة

 السنة الرابعة والعشرون وثمثمائة

 3فمات فييا قطعت يد ابف مقمة كلسانو كلحقو ذرب 

كفييا كرد كتاب ممكؾ الرـك إلى الراضي ككانت الكتابة ركمية بالذىب كالترجمة عربيػة بالفضػة . 

كعنكانػػػو مػػػف ركمػػػانس كقسػػػنطيف كانبطػػػانكاس عظمػػػاء ممػػػكؾ الػػػرـك إلػػػى الشػػػريؼ ضػػػابط سػػػمطاف 

 .المسمميف كطمبكا اليدنة فأجابيـ إلى ما التمسكا كتقرر الحاؿ
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 ثمائةالسنة السابعة والعشرون وثم

فكصػؿ  1فييا خرج الراضي مف بغداد إلى المكصؿ لمحاربػة الحسػف بػف حمػداف فننػو أخػر الحمػؿ 

ـٌ عػاد  تكريت كسار بجكـ إلى المكصؿ كلقيػو ابػف حمػداف إلػى أمػد كسػار الراضػي إلػى المكصػؿ ثػ

 .كعادت القرامطة( ب 963)ابف حمداف إلى نصيبيف 

 

 السنة التاسعة والعشرون وثمثمائة

كفييػا تػكلى الخالفػة المتقػي بػا، .الخبر بأف سيؼ الدكلة بف حمداف لقػيَّ الدمسػتؽ فيزمػوفييا كرد 

بايعو الناس كلـ يغيػر ،إبراىيـ بف جعفر المقتدر ككنيتو أبك إسحاؽ كلد سنة سبع كتسعيف كمائتيف

كفػػي جمػػادل اآلخػػرة سػػقطت القبػػػة  .ككػػاف كثيػػر الصػػػـك كالتعبػػد لػػـ يشػػرب الخمػػر قػػػط ،شػػيئان قػػط

الراضػػي بػػا،  .كفييػػا مػػات بختيشػػكع المتطبػػب. اء ككانػػت تػػاج بغػػداد كمػػأثرة بنػػي العبػػاسالخضػػر 

محمد بف المقتػدر كػاف سػمحان شػاعران خػتـ الخمفػاء أمػكر عػدة منيػا انػو وخػر خميفػة لػو ديػكاف شػعر 

 :كمف شعره 2كوخر خميفة انفرد بتدبير الجيكش كوخر خميفة خطب عمى منبر

 

 ـو          حتػػػػػػػػى كػػػػػػػػأف الػػػػػػػػػذم بكجنتيػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف د

 يصػػػػػػػػػػػػفر كجيػػػػػػػػػػػػي إذا تأممػػػػػػػػػػػػو طرفػػػػػػػػػػػػي
          

 كيحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو خجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن  

 جسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقال
 

 .3تكفيَّ ببغداد سنة إحدل كثالثيف 
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 سنة ثالثون وثمثمائة

كسػدكا ، فييا صعد أبك الحسف عمٌي بف محمد البريػدم إلػى بغػداد ك حػارب المتقػي كرائػؽ فيزميمػا

كدخػؿ جماعػػة مػف الػػديمـ دار الخميفػة فممككىػا فخػػرج المتقػي ىاربػػان أبػكاب بغػداد كنصػػبكا المجػانيؽ 

كبمغ الىكىري الحنطة ثمثمائة كست عشر ديناران  ،إلى المكصؿ كنيبكا بغداد كأخرجكا الناس مف دكرىـ
 .2كعاد المتقي إلى بغداد كمعو ابف حمداف كىرب البريدم . 1

مسػجد أبػي صػالح خػارج بػاب شػرقي كػاف  أبك صالح مفمح بف عبدا، الدمشػقي الػذم ينسػب إليػو 

 .تكفيَّ بدمشؽ :مف األبداؿ قاؿ

 ج

 السنة الحادية والثالثون ثمثمائة

 .3فييا زكَّجى المتقي ابنو بنت ناصر الدكلة ابف حمداف

كفييا كصؿ األميػر أحمػد بػف بكيػو مػف األىػكاز يقصػد قتػاؿ البريػدم كفييػا اسػتكحش سػيؼ الدكلػة 

كاف مقيمان بكاسط فيرب إلى بغداد كقصد تكزكف بغػداد فػدخميا كىػرب عمٌي بف حمداف مف الترؾ ك 

 .سيؼ الدكلة إلى المكصؿ

 ج

 السنة الثانية والثالثون وثمثمائة

الدكلػة بػف حمػداف عمػى المتقػي بتكريػت كقػدـ تػكزكف بغػداد كاسػتعد لقتػاؿ ( أ 996) فييا قدـ سػيؼ

كجػػاء ،الب كابػػف مسػػككيو الكردمبنػػي حمػػداف كجمػػع ناصػػر الدكلػػة بنػػي نميػػر كبنػػي قشػػير كبنػػي كػػ
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 ؾناصر الدكلػة إلػى تكريػت كقػاؿ لممتقػي ابعػث حريمػؾ إلػى المكصػؿ فبعػثيـ كسػار تػكزكف بػاألترا

إلى عكبرا كسار ناصر الدكلة كالتقكا فانيـز بنك حمػداف إلػى المكصػؿ كالمتقػي معيػـ كعػاد تػكزكف 

يـز بنػػك حمػػداف كسػػار ناصػػر إلػػى بغػػداد كجػػاء سػػيؼ الدكلػػة إلػػى تكريػػت كعػػاد تػػكزكف فػػالتقكا فػػان

الدكلة كسيؼ الدكلة كمف معيـ إلى نصيبيف ثـ أرسؿ تكزكف لممتقي عمٌي بف صػالح كاتفػؽ الحػاؿ 

 .كعاد تكزكف إلى بغداد

 السنة الثالثة والثالثون وثمثمائة

فييا سيمؿى المتقي ككلي المستكفي كذلؾ أف المتقي لما استكثؽ مف تكزكف مف اإليماف كتكجػو إلػى 

د كالتقاه تكزكف كترجؿ كقبَّؿ األرض بػيف يديػو فػأمره بػالرككب فممػا نػزؿ المضػرب قػبض عميػو بغدا

ثـٌ كحمو فصاح المتقي كمف كاف معو فأمر تػكزكف بضػرب الربػارب حػكؿ المضػرب كأدخمػو بغػداد 

 .1كأخذ منو الخاتـ كالبردة كالقضيب كاحضر المستكفي فبايعو

  .كعمره أحد كأربعيف سنة ةتفي بكيع بالخالفخالفة المستكفي با، عبدا، بف المك

كجػرل ،بكيو عمى األىكاز كالبصرة ككاسط في  يبة تػكزكف عػف البالد 2[ بف] كفييا استكلى أحمد 

كفييػا سػار سػيؼ الدكلػة عمػٌي بػف حمػداف إلػى حمػب .بينيـ الحرب تسعة أشير ككميػا عمػى تػكزكف

جيشػان إلػى سػيؼ الدكلػة فػالتقكا  داإلخشػيفممكيا ككاف أميرىػا مػؤنس فخػرج منيػا إلػى مصػر كجيػز 

َـّ سػار سػيؼ الدكلػة  عمى الرستف فخرج فيزميـ سيؼ الدكلة كاخػذ مػنيـ ألػؼ رجػؿ كفػتح الرسػتف ثػ

إلى دمشػؽ فممكيػا كجػاء اإلخشػيد فنػزؿ طبريػة فرجػع سػيؼ الدكلػة إلػى حمػب كجمػع القبائػؿ كسػار 
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مػػؾ حمػػب كسػػار سػػيؼ الدكلػػة إلػػى كالتقػػكا عمػػى قنسػػريف فيػػزميـ اإلخشػػيد كم( ب 996)  داإلخشػػي

 .الرحبة

 وثمثمائة نالسنة الرابعة والثالثو

مَّػػؼى التػػرؾ  فييػػا تػػكفي تػػكزكف التركػػي بالييػػت ككػػاف معػػو كاتبػػو ابػػف شػػيرزاد فطمػػع فػػي المممكػػة كحى

 .كالعساكر لنفسو

كفييا تـ الصمح بيف سيؼ الدكلة عمػٌي بػف حمػداف كبػيف اإلخشػيد عمػى أف حمػص كحمػاه كحمػب  

 .اكية لسيؼ الدكلة كباقي الشاـ كمصر لمخشيدكانط

كفييػػا قصػػد معػػز الدكلػػة بػػف بكيػػو بغػػداد كنػػزؿ أحمػػد بػػف بكيػػو الشماسػػية كدخػػؿ معػػز الدكلػػة عمػػى 

كقػرر الخميفػة كػؿ  ،الخميفة كقؼ بيف يديو كأخذ عميو البيعة كضرب ألقابيـ عمى الػدنانير كالػدراىـ

دكلػة عمػى الخميفػة كىػك جػالس عمػى سػريره فكقػؼ يكـ برسـ النفقة خمسة ألػؼ درىػـ كدخػؿ معػز ال

عمى عادتو كالناس كقكؼ فتقدـ رجػالف مػف الػديمـ فمػٌد الخميفػة يػده ظنػان منػو أنيمػا يقبالىػا فجػدباه 

مف عمى السرير كرمياه إلى األرض كنيض معز الدكلة كاضطرب الناس كىجـ الديمـ عمى الحػـر 

مع مف الخالفة كأيخذ الخميفة مف قصره ماشيان عمى دار معز ا  .1لدكلة كسيممت عيناه كخي

  .بكيع بالخالفة كعمره احدل كأربعيف سنة خالفة المطيع باهلل عبداهلل بن المكتفي 

كفييا استكلى أحمد بف بكيو عمى األىكاز كالبصرة ككاسط في  يبة تكزكف عف البالد كجرل بينيـ 

 ،ع لػػو كىػػك ابػػف ثالثػػة كثالثػػيف سػػنةأبػػك القاسػػـ الفضػػؿ بػػـ جعفػػر المقتػػدر بكيػػ.الحػػرب تسػػعة أشػػير
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 1كأحضر المستكفي فسمـ عميو بالخالفة كجعؿ لممطيع كؿ يكـ ألفي درىـ كاشتركا لمعز الدكلة كير  

 .حنطةو بعشرة والؼ درىـ

كفييػػا تػػكفي اإلخشػػيد كسػػار سػػيؼ الدكلػػة فممػػؾ دمشػػؽ كتكجػػو إلػػى الرممػػة كجػػاء أبػػك جعفػػر بػػف  

فرجػع سػيؼ الدكلػة  ،مصػر كمػدبر أمػره كػافكر اإلخشػيدممحمد بف طغػج بػالجيكش مػف ( أ 999)

َـّ اتفقػا عمػى أف يكػكف لسػيؼ  إلى دمشؽ ثـ إلى حمب فساؽ خمفػو فػانيـز سػيؼ الدكلػة إلػى الرقػة ثػ

 .الدكلة ما كاف عمى زماف اإلخشيد كعادكا إلى مصر

 السنة التاسعة والثالثون وثمثمائة

ز كسار أخكه معز الدكلة إليو كقبؿ األرض بػيف فييا كصؿ عماد الدكلة عمي بف بكيو عمى األىكا

 .يديو ككقؼ فأمره بالجمكس فمـ يقعد

 .كفييا تكفي اإلماـ المستكفي با، كعمره ستة كأربعيف سنة 

كفييػا تػػكفٌي عمػػاد الدكلػػة بػػف بكيػػو بشػػيراز ؛ كىػػك أكؿ مػػف ظيػػر مػػف الػػديمـ كعمػػره تسػػعة كخمسػػيف 

 .وكأقاـ المطيع أخاه ركف الدكلة مقام .سنة

كفييػػػا  ػػػزا سػػػيؼ الدكلػػػة بػػػالد الػػػرـك ففػػػتح حصػػػكنا كثيػػػرة كأخػػػذ عميػػػو الػػػرـك الػػػدرب عنػػػد خركجػػػو  

 .كاستكلكا عمى أصحابو قتال كأسران كأفمت سيؼ الدكلة في عدد يسير

 . 2كفييا ردَّ الحجر األسكد إلى مكضعو ككاف أقاـ عند القرامطة اثني كعشريف سنة

 .د الرـك كعاد إلى حمبكفييا جمع سيؼ الدكلة فأك ؿى في بال
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 السنة الحادية واألربعون ثمثمائة

 .1فييا دخؿ الرـك مدينة سركج فقتمكا كأسركا كسبكا

مػػات كعمػػره تسػػعة  ،إسػػماعيؿ بػػف محمػػد بػػف عبيػػد ثالػػث الخمفػػاء المصػػرييف كيمقػػب بالمنصػػكر 

 .كثالثيف سنة كأقاـ بعده كلده المعز

 السنة الثالثة واألربعون وثمثمائة

 .ر سيؼ الدكلة قسطنطيف بف الدمستؽ كقتؿ خمقا عظيما مف الركـفييا أس

كفييا كانت كقعة عظيمة بيف سيؼ الدكلة كالدمستؽ عمى الحدث كىرب الدمسػتؽ كاستؤسػر ميػره 

 .2ك نـ سيؼ الدكلة عسكرىـ

 السنة الخامسة واألربعون وثمثمائة

 .فييا كزر أبك محمد الميمبي لمعز الدكلة

 .ة بالد الرـك فبمغ خرشنةكفييا  زا سيؼ الدكل

 .كفييا كصمت الرـك إلى ميافارقيف

 واألربعون وثمثمائة ( ب 000) السنة السادسة

 .فييا نقص البحر ثمانيف ذراعان كظير فيو جباؿ كجزائر لـ يعرفكىا
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كخسؼ بمائة كخمسيف قريػة مػف الػٌرم كقػذفت  ،كفييا خسؼ ببمد الطمقاف كرسا كصارت كميا ناران  

كتقطع بالٌرم جباؿ كبجباؿ حمكاف حتػى كػاف يقػاؿ كػاف ىػا  ،كألقت عظاـ المكتى ،ييااألرض ما ف

كعمقت قرية بيف السماء كاألرض بمف فييا مف  دكة إلى الظيػر ثػـ خسػؼ بيػا كبمػف  ،1ىنا جباؿ

 .2كاف فييا كانخرؽ في األرض خرقان عظيمان كخرجت منيا مياه منتنة كدخاف عظيـ

 وثمثمائةالسنة السابعة واألربعون 

 .3فييا عادت الزالزؿ بحمكاف كقـ كقاشاف فأتمفت خمقان عظيمان 

كفييا كانت كقعة عظيمة بيف الركـ كسيؼ الدكلػة ككانػت عمػى سػيؼ الدكلػة كقتمػكا معظػـ رجالػو  

ـٌ مالكا عمى سميطات  ك ممانو ث
 .فأخربكىا 4

 السنة الحادية والخمسون وثمثمائة

 .ا كسبكا كقتمكافييا كصمت الركـ إلى حٌراف كالريى

كفييػػا نقمػػت .كفييػػا كقعػػت فتنػػة عظيمػػة ببغػػداد بػػيف السػػنة كالشػػيعة كتعطمػػت الصػػمكات فػػي الجكامػػع

سػػنة خمسػػيف كثمثمائػػة إلػػى سػػنة إحػػدل كخمسػػيف الخراجيػػة ككتػػب أبػػك إسػػحاؽ الصػػابي كتابػػان عػػف 

لنجػـك السػائرة فيمػا أمير المؤمنيف إلى األفاؽ مف جممتو كقد جعؿ ا، لعباده ىذه األفالؾ الدائرة كا

ينقمب إليو مف إيصاؿ كافتراؽ كيتعاقب عميو مف اختالؼ كاتفاؽ لمنػافع تظيػر فػي كػركر الشػيكر 

كاألعػػػكاـ كمػػػركر الميػػػالي كاأليػػػاـ كتعاقػػػب الضػػػياء كالظػػػالـ كاعتػػػداؿ المسػػػاكف كاألكطػػػاف كتغػػػاير 

و صانعو زلػؿ بػؿ ىػك فما في نظاـ ذلؾ خمؿ كال صنع ،كنشكء النبات كالحيكاف ،الفصكؿ كاألزماف
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ىػػك الػػذم جعػػؿ الشػػمس ضػػياءن " :منػػكط بعضػػو بػػبعض محػػكَّط مػػف كػػؿ ثمػػـ كنقػػص قػػاؿ ا، تعػػاؿ

ألػػـ تػػر أف ا، يػػكلج الميػػؿ فػػي النيػػار كيػػكلج النيػػار فػػي الميػػؿ كسػػخٌر " كقػػاؿ تعػػالى 1"كالقمػػر نػػكرا 

يؤديػاف ( أ 992) فػنف تمػؾ المخالفػة كالمباينػة فػي السػير 2"الشمس كالقمر كؿ يجرم ألجؿ مسػمى

كخمسػػة  3]ك[إلػػى مؤالفػػة كمكافقػػة فػػي التػػدبير فمػػف ىنػػاؾ زادت السػػنة الشمسػػية فصػػارت ثمثمائػػة 

كنقصػت السػنة اليالليػة فصػارت ،كىي المدة التي تقطع فييا الشمس الفمؾ مػرة كاحدة،كستكف يكمان 

السػػػنيف عمػػػى  كما زالػػػت األمػػػـ السػػػالفة تكػػػبس زيػػػادات،أربعػػػة كخمسػػػيف يكمػػػان ككسػػػران  4]ك[ثمثمائػػػة 

كفييػػػا نػػػزؿ الػػػركـ عمػػػى عػػػيف زربػػػة فػػػي مائػػػة كسػػػتيف ألفػػػان  .اخػػػتالؼ مػػػذاىبيا كذكػػػر كالمػػػان طػػػكيال

كطمبت أىميا األماف فأمنيـ كخرج أىميا عمى كجػكىيـ فمػا سػمـ مػنيـ إال القميػؿ ؛ كأخربػكا الجػامع 

بغػػراس مائػػة ألػػؼ كأخػػذكا مػػف أىػػؿ ،كاألسػػكار كعػػادكا بعػػد أف أقػػامكا فػػي بػػالد اإلسػػالـ عشػػريف يكمان 

فأقاـ بحمػػب  يػػر ،درىػػـ كظػػفَّ سػػيؼ الدكلػػة أف الدمسػػتؽ فػػي ىػػذه السػػنة ال يعػػكد إلػػى بػػالد اإلسػػالـ

ذا قد أقبؿ الدمستؽ بغتةن فخرج سيؼ الدكلة إليو كحاربو ككاف الدمسػتؽ فػي مػائتي ألػؼ  ،مستعد كاي

 .فانيـز سيؼ الدكلة كحاصر الرـك حمب فممككىا كامتنعت القمعة عنيـ

 .يا أسرت الرـك أبا فراس بف حمداف مف منبج ككاف كاليياكفي 

 .عاش أربعة كستيف سنة،كفييا تكفٌي الحسف بف محمد الكزير الميمبي في بغداد 
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 السنة الثانية والخمسون ثمثمائة

كنصػػبكا القبػػاب فػػي األسػػكاؽ ،فييػػا فػػي يػػـك عاشػػكراء مػػف المحػػـر أمػػر معػػز الدكلػػة بغمػػؽ األسكاؽ 

كىػػذا أكؿ يػػكـ يػػنح ببغػػداد فيػػو عمػػى  ،مسػػكح كأقمػػف المػػآتـ عمػػى الحسػػيف بػػف عمػػيٌ كعمقػػكا عمييػػا ال

 .1الحسيف

كفػػي ثػػامف عشػػر الحجػػة كىػػك يػػـك عيػػد الغػػدير أشػػعمت النيػػراف  ،كفييػػا أصػػاب سػػيؼ الدكلػػة فػػالج 

 .2ببغداد كضربت الدبادب كالبكقات كأصبح الناس لصالة العيد بمقابر قريش

اصػػر الدكلػػة رجمػػيف ممتصػػقيف سػنييما خمسػػة كعشػػريف سػػنة كليمػػا كفييػا أرسػػؿ ممػػؾ األرمػػف إلػى ن 

كلكػؿ كاحػدو منيمػا ، يختمؼ أكقػات جكعيمػا كعطشػيما كبرازىمػا،بطناف كسرَّتاف كمعدتاف مختمفتػاف

كككاف احدىما يميؿ إلى النساء كاآلخػر ( ب 992) صدر ككتفاف كذراعاف كيداف كفخذاف كساقاف

 .3مات مف نتف رفيقولمصبياف فمات أحدىما كبقٌي اآلخر ف

 السنة الثالثة والخمسون وثمثمائة

في عاشكراء المحـر أمر معز الدكلة أف يفعؿ ببغداد ما فعؿ فػي السػنة الخاليػة مػف  مػؽ األسػكاؽ 

 .4ككقعت فتنة عظيمة بيف السنة كالشيعة، كالنكح

ميا كدفعكه عنيا كفييا نزؿ الدمستؽ عمى المصيصة كأقاـ عمييا سبعة أياـ كنقب سكرىا كقاتمو أى 

كفييػا عمػؿ سػيؼ الدكلػة خيمػة ارتفػاع عمكدىػا  .كأحرؽ رسػتاؽ المصيصػة كأذنػة كطرسػكس كعػاد

 .خمسيف ذراعان 
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 السنة الرابعة والخمسون وثمثمائة

كفييػػا كثػػب  ممػػاف سػػيؼ  .فييػػا عمػػؿ يػػـك عاشػػكراء ببغػػداد النػػكح كمنػػع النػػاس مػػف البيػػع كالشػػراء

كفييا بنى بيقكر ممؾ الػرـك  .سيكؼ بحضرة سيؼ الدكلة فقتمكهالدكلة عمى  المو نجا كضربكه بال

قيسػػارية قريبػػة مػػف بمػػد اإلسػػالـ كنقػػؿ إلييػػا أىمػػو كعيالػػو فخػػاؼ أىػػؿ طرسػػكس كسػػار ممػػؾ الػػرـك 

كفييا في . 1بنفسو إلى المصيصة ففتحيا بالسيؼ ثـٌ سار إلى طرسكس فحصرىا كممكيا باألماف 

ظيار الزينة يـك الغدير عمؿ ما جرت بو العادة مف احمد بف الحسيف  .ضرب الدبادب كالبكقات كاي

كلد بالككفػة بكنػدة سػنة ثػالث ،كاف أبػكه يعػرؼ بعبيػد السػقا،المتنبي ىك أبك الطيب الجعفي الشاعر

 :كثمثمائة كنشأ في بادية الشاـ كفاؽ أىؿ زمانو في الشعر كفيو يقكؿ الشاعر

عػػػػػػاش حينػػػػػػا يبيػػػػػػع فػػػػػػي الككفػػػػػػة المػػػػػػاء      

 شػػػػػػػػػػاعرو يطمػػػػػػػػػػبي  الػػػػػػػػػػرزؽى أمي فضػػػػػػػػػػؿو ل
       

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةن  كعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا  

 كحينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان يبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  المحيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 

ثـٌ مضى إلى مصر كمدح كافكر ثـ كرد إلى بغداد ككػاف ،كاتصؿ باألمير سيؼ الدكلة بف حمداف

َـّ ادعػى النبػكة كحػبس دىػران طػكيالن كخػرج مػف بغػداد إلػى  إذا خرج إلى كمب ادعى فييـ أنو عمكم ثػ

د الدكلة ثـ عاد إلى بغداد فقتؿ في الطريؽ قتمو فاتؾ األسدم ،فارس  .2كمدح عىضي

 الخامسة والخمسون وثمثمائة( أ 001)السنة 

فييا كصمت الركـ إلى أمد كأقامكا عمييا أيامان فمـ يقدركا عمييا فساركا إلى نصيبيف فنيبػكا كأحرقػكا 

 .3يقدر عمى فتحياكفييا حاصر ممؾ الرـك أنطاكية فقاتمكه كلـ  .كعادكا

                                                           
قسـ ثاني، منشكرات دار , 1ج( يحيى عبادة) تحقيؽ . األعالق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة.عز الديف إبراىيـ. ابف شداد 1

 .322ص321ص. 1991دار إحياء التراث العربي، : الثقافة، دمشؽ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 277، ص ص7ج .الكامل. ثيرانظر ابف األ 2
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 السنة السادسة والخمسون وثمثمائة

 .1فييا مات معز الدكلة احمد بف بكيو

 .كفييا تكفيَّ سيؼ الدكلة بف حمداف 

كلػػد ،كفييػػا تػػكفيَّ أبػػك الفػػرج األصػػفياني مصػػنؼ كتػػاب األ ػػاني كاسػػمو عمػػي بػػف الحسػػيف األمكم 

كلما ،مكانػو كلػده بختيػار بعيػدو مػف أيػوكلمػا تػكفيَّ معػز الدكلػة جمػس . 2سنة أربع كثمػانيف كمػائتيف

كأقػامكا بعػده  ،3تكفيَّ سيؼ الدكلػة ابػف حمػداف بحمػب كػاف عمػره ثػالث كخمسػكف سػنة بعمػة البػكؿ 

 .كلده سعد الدكلة أبك المعالي

 السنة السابعة والخمسون وثمثمائة

كح ككذا فعؿ فييا عمؿ بختيار يـك عاشكراء أكثر ما كاف يعمؿ أبكه مف إظيار الحزف كلبس المس

يكـ  دير خـٌ 
4 . 

 . كفييا تكفيَّ ناصر الدكلة بف حمداف بقمعة ككاشيو

 ،5كفييػػا تػػكفٌي أبػػك فػػراس الحػػارث ابػػف أبػػي العػػالء بػػف سػػعد بػػف حمػػداف التغمبػػي األميػػر الشػػجاع 

كاف سيؼ الدكلة قد كاله منػبج كحػٌراف فممػا نػزؿ الػركـ  ،مكلده منبج كنشأ بيا سنة عشريف كثمثمائة

حمب خرج يتصيد حكؿ منبج فأسركه الركـ كبقٌي فػي القسػطنطينية فػي السػر سػنتيف فقػاؿ لػو عمى 

                                                           
(. محمد عبد القادر، مصطفى عبد القادر ) تحقيؽ  .المنتظم في تاريخ األمم والمموك. أبي الفرج. انظر ابف الجكزم 1
تغرم ابف . 11ص,8ج. البداية. ابف كثير. 283ص,7ج. الكامل. ابف األثير/182ص. 1992دار الكتب العممية، : بيركت,14ج,1ط

 .14، ص4ج. النجـك الزاىرة. بردم

 .15ص, 4ج. النجـك الزاىرة. ابف تغرم بردم. 287، ص7ج .الكامل. انظر ابف األثير 2
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ال كا، كقػػاطع عػػف نفسػػو كمػػف معػػو بمػػائتي ألػػؼ  :اشػػتر نفسػػؾ دكف أصػػحابؾ فقػػاؿ :ممػػؾ الػػركـ

ال كا، إال أنػا كمػف  :فقاؿ،أبصر ما ينكبؾ مف ىذا الماؿ كأطمػؽ كحػدؾ :فقاؿ لو ممؾ الركـ،دينار

 :ؿ جعفر بف قيس في ذلؾفقا،معي

عػػػػػػػػػػػرض الفػػػػػػػػػػػداء عميػػػػػػػػػػػؾ فاسػػػػػػػػػػػتيجنتو                

 مػػػػػػػػػػػػػػةن كبػػػػػػػػػػػػػػذلت نفسػػػػػػػػػػػػػػان ال تػػػػػػػػػػػػػػزاؿ عظي
                  

 حتػػػػػػػػػػػػػػى يكػػػػػػػػػػػػػػكف عمػػػػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػػػػديؾ عمكمػػػػػػػػػػػػػػا 

 لمػػػػػػػػػػػػػػػا طمبػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػف الفيجػػػػػػػػػػػػػػػار عظػػػػػػػػػػػػػػػيـ
 

      ( ب 991) :كمف شعر أبي فراس

       و          بمػػػػػػػػػػػف يثػػػػػػػػػػػؽ اإلنسػػػػػػػػػػػاف ممػػػػػػػػػػػا ينكبػػػػػػػػػػػ

       يػػػػػػػػػـ             أقمكقػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػار ىػػػػػػػػػذا النػػػػػػػػػاس إال 

        تغابيػػػػػػػػػتي عػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػكمي فظنػػػػػػػػػكا  بػػػػػػػػػاكة          

     ؾ            كبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم بينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

          رةه         فميتػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ تحمػػػػػػػػػػػػػػػػػك كالحيػػػػػػػػػػػػػػػػػاة مريػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يكلػػػػػػػػػػػػػػػػػك عرفػػػػػػػػػػػػػػػػػكني حػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ معرفتػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                    

 ابي كمػػػػػػػػػػػػػف أيػػػػػػػػػػػػػف لمحػػػػػػػػػػػػػر الكػػػػػػػػػػػػػريـ ًصػػػػػػػػػػػػػح 

 ابذئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابه عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاميـ ثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 رابحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ أعيانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 ابي إذا عممػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدت كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػابكليتػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ترضػػػػػػػػػػػػػػػػػى كاألنػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  

 راب عػػػػػػػػػػامر كبينػػػػػػػػػػي كبػػػػػػػػػػيف العػػػػػػػػػػالميف خػػػػػػػػػػ
 

        

كجرت كحشة بيف أبي فراس كبيف أبي المعالي بف سيؼ الدكلة فانحاز أبك فراس إلى ناحية صدد 

ض األتراؾ مف أرض حمص فنزؿ أبك المعالي سميمة كسيَّر جماعة مف عسكره ك ممانو فاحتز بع

 .1رأس أبي فراس

                                                           
 .291ص, 7ج. الكامل.انظر ابف األثير 1
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 السنة الثامنة والخمسون وثمثمائة

خػراج أبػا المعػالي بػف  .فييا كصمت الركـ إلػى حمػص فأحرقكىػا كفييػا تغمػب قرعكيػة عمػى حمػب كاي

فجاء أبك المعالي إلػى حػٌراف فغمقػكا فػي كجيػو البػاب  ،انو ال يصمح لمميمؾ :سيؼ الدكلة منيا كقاؿ

 .1كانت أمو بميافارقيف ففتحت لو األبكاب كدخؿ ككذلؾ أىؿ أرزف كميافارقيف ك 

ـٌ قصػػػػد حمػػػػص   كفييػػػػا نػػػػزؿ ممػػػػؾ الػػػػركـ عمػػػػى أنطاكيػػػػة كاحػػػػرؽ بعػػػػض طػػػػرابمس كفػػػػتح عرقػػػػة ثػػػػ

نيا،كأخربيا  .كقصد حمب فكجٌد قرعكيو قد حصَّ

اشػػتراه أبػك بكػػر بػػف محمػػد بػف طغػػج بثمػػاف عشػػر  ،صػػاحب مصػػر مكفييػا تػػكفي كػػافكر اإلخشػيد 

ر كالشػػاـ كتػػكفٌي اإلخشػػيد سػػنة أربػػع كثالثػػيف كثمثمائػػة كأقعػػد ابنػػو القاسػػـ دينػػار فاسػػتكلى عمػػى مصػػ

مؿ  2ثـ ممؾ كافكر مصر ككاف شجاعان مقدامان تكفيَّ سنة ثماف كخمسيف كثمثمائة بمصر،مكانو كحي

 :تابكتو إلى بيت المقدس ككيتب عمى قبره

 اؿ       اد الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػدكس قبػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ أيسػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ردان مػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػاؿ قبػػػػػػػػػرؾ يػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػافكر منفػػػػػػػػػ
          

 بلصػػػػػػػػػػػػػػػػححح بعػػػػػػػػػػػػػػػػد العسػػػػػػػػػػػػػػػػكر المجػػػػػػػػػػػػػػػػبا 

 قػػػد كانػػػػت أسػػػػكد الثػػػرل تخشػػػػاؾ مػػػػف كتػػػػبك 
 

 

فػدخميا فػي شػعباف ( أ 996) كفييا سٌير المعز لديف ا، القائد جكىر بعسػاكر المغاربػة إلػى مصػر

كىربػت اإلخشػيدية مػف مصػر إلػى  ،كانقطعت دعكة بني العباس بمصػر كالمغػرب كالحجػاز كالػيمف

لقائػػد جعفػػر بػػف فػػالح إلػػى الرممػػة فكسػػر الحسػػف بػػف طغػػج كبعػػث بػػو إلػػى الشػػاـ  ثػػـ أرسػػؿ جػػكىر ا

ككػػاف بدمشػػؽ  ،كعػػاد ابػػف فػػالح إلػػى الرممػػة، مصػػر كسػػار إلػػى دمشػػؽ فممكيػػا سػػنة تسػػع كخمسػػيف

الشػػريؼ أبػػك يعمػػي القاسػػـ بػػف عمػػٌي الياشػػمي فمػػبس السػػكاد كقػػاـ معػػو أحػػداث دمشػػؽ فقػػاـ بيػػـ يػػكـ 
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كأتػػى ابػػف الفػػالح  ،بنػػي العبػػاس كأخػػرج كالػػي المصػػرييفالجمعػػة كبىطيػػؿ خطبػػة المصػػرييف كخطػػب ل

كيػػـك  ،فممػػا كػػاف يػػـك عيػػد األضػػحى زحػػؼ ابػػف فػػالح بعسػػكره إلػػى البمػػد ،بعسػػكره فنػػزؿ الشماسػػية

السبت تزاحـ الفريقػاف كالتقيػا فػي الشماسػية كقتػؿ مػف الفػريقيف جماعػة كعػاد عسػكر دمشػؽ ىزيمػة 

خرجػكا مػف البمػد كأصػبح النػاس مػف  ػد ذلػؾ  ،ذلػؾ فمما رأل الياشػمي كاألحػداث،إلى باب الجابيػة

كسػكنت الفتنػة كشػرط أف ال  ،فأمر ابف فالح الشريؼ الجعفػرم أف يسػكف البمػد ففعػؿ ،اليـك حيارل

فػػالح كيطػػكؼ البمػػد  1[ابػػف[يخػػرج أحػػد مػػف منزلػػو زال يخػػرج رأسػػو مػػف طاقػػة إلػػى أف يػػدخؿ القائػػد 

القاسـ الياشمي فأنو طمب بغداد كلحقو في البرية ففعمكا ذلؾ كأما الشريؼ أبك  ،كيرجع إلى عسكره

 .فالح فأكرمو 2]ابف[العرب فمسككه كأحضركه إلى 

 سنة تسع وخمسين وثمثمائة

فثػػػار النػػػاس كحممػػػة السػػػالح فقتمػػػكا مػػػف  ، ػػػدرت المغاربػػػة بأىػػػؿ دمشػػػؽ كدخمػػػكا البمػػػد كعػػػاثكا فيػػػو

ؽ كلـ يزؿ الشريؼ أبك القاسـ إلى كشرع الناس في تحصيف البمد كحفر الخناد،المغاربة جممة كافرة

فقدـ األحػػداث كقػػبض ،أف قػػرر الصػػمح كدخػػؿ صػػاحب الشػػرطة كقػػبض عمػػى إسػػحاؽ بػػف العضػػكد

 .عمى الشريؼ أبي القاسـ الياشمي كجماعة مف األحداث كسٌيرىـ إلى مصر

 السنة الستون وثمثمائة

 .في يـك عاشكراء فعمكا ببغداد ما جرت بو العادة مف النكح ك يره

كصػػؿ أبػػك محمػػد القرمطػػي إلػػى دمشػػؽ كمعػػو محمػػد المعضػػكد كظػػالـ العقيمػػي  (ب 996) ييػػاكف 

كخرج جماعة كجعؿ النػاس ،مف المغاربة فقتمو -فنزؿ عمى دمشؽ ابف عضكد البمد كصادؼ رجالن 
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كثار القرمطػي كابػف الفػالح كالتقػى الجمعػاف كانيػـز عسػكر ابػف فػالح مػف ،بيف يديو كثػـ إلػى قنينػو

مىػؾى القرمطػي دمشػؽ كشىػرعى فػي النيػب ككالىػا ظػالـ  ،ع المغاربة إلى جبؿ قاسػيكفالقرمطي كاندف كمى

ككتػػب  ،العقيمػػي كعػػاد القرمطػػي إلػػى ناحيػػة مصػػر كطػػرح المراكػػب فػػي البحػػر كتأىػػب لمقػػاء جػػكىر

 .جكىر إلى المعز بذلؾ فسار ككصؿ في رمضاف سنة اثني كستيف كثمثمائة

 السنة الثانية والستون وثمثمائة

كبنػػى القػػاىرة كنػػزؿ بيػػا  ،دخػػؿ المعػػز مصػػر كمعػػو تكابيػػت وبائػػو كقػػد ميَّػػد لػػو جػػكىر األمػػكر فييػػا

كقػػد لػػبس الحريػػر األخضػػر كجعػػؿ عمػػى كجيػػو اليكاقيػػػت  1فظيػػر بعػػد مػػدة ،كاحتجػػب عػػف النػػاس

 ،كالجػػكاىر كزعػػـ أنػػو كػػاف  ائبػػان فػػي السػػماء كأف ا، رفعػػو إليػػو فػػامتألت قمػػكب العامػػة منػػو رعبػػان 

فكتػػب القرمطػػي جكابػػو كصػػؿ كتابػػؾ  ،إلػػى القرمطػػي كتابػػان طػػكيالن مشػػحكنان بػػالمكاعظ ككتػػب المعػػز

الذم كىثيرى تفصيمو كقىؿى تحصيمو كنحف سائركف إليؾ عمى أثره كالسالـ
2. 

كاشػتد األمػر ككػاف حسػاف  ،كسار القرمطي إلى مصر كنػزؿ عػيف شػمس فزحػؼ إلػى خنػدؽ البمػد 

عز كبذؿ لو مائة ألؼ دينار كضرب لو دنانيران مػف صػفر بف جراح الطائي مع القرمطي فكاتبو الم

فممػػا كقػػع ،فعمػػد عمػػى فػػؿ القرمطي ،كطمكىػػا بالػػذىب كجعمكىػػا فػػي أكيػػاس كحممكىػػا إلػػى ابػػف جػػراح

الحػػرب كلػػى ابػػف جػػراح منيزمػػان فممػػا روه القرمطػػي انيػػـز كتبعػػكه المغاربػػة كظفػػركا بعسػػكره كنيبػػكه 

َـّ طمػب  ،عشرة والؼ فارس كجردكا القائد محمكد في أثر القرمطي في ككصػؿ القرمطػي أذرعػات ثػ

 .3شؽالحسا كالقطيؼ ككصؿ القائد محمكد دم
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 السنة الثالثة والستون وثمثمائة

فخمػػعى نفسػػو كسػػمَّـ األمػػر إلػػى كلػػده  ،فييػػا ثىقيػػؿ لسػػاف المطيػػع كتعػػذر الحركػػة عميػػو كلحقػػو الفػػالج 

كركب عميػػو البػػردة ،سػػنة( أ 999) كأربعػػكفالطػػائع ، عبػػد الكػػريـ ككنيتػػو أبػػك بكػػر كعمػػره ثمانيػػة 

الشػػػيعة تنػػػػادم بشػػػػعار عػػػز الدكلػػػػة كالسػػػنة تنػػػػادم بشػػػػعار  ،1كصػػػػارت العامػػػة حػػػػزبيف ،كالقضػػػيب

 .3ككىثيرت الفتف 2]سبكتكيف[

عمييا كالقائد محمكد مقدـ عسكريان كاضطرب الناس  كفييا كصؿ القائد ظالـ العقيمي دمشؽ كاليان  

كخمػت القػرل مػف سػكانيا كنيبػكا القصػاريف مػف  ،الفساد كقطع الطرقػاتكامتدت أيدم المغاربة في 

فكقػع الصػائح فثػارت األحػداث ككقػع القتػاؿ كظػالـ يظيػر انػو يريػد الػدفع عػف البمػد  ،ناحية الميداف

كخػػرج قػػكـ مػػف المغاربػػة فظفػػركا بقافمػػةو عمػػى طريػػؽ الحرجمػػة فأخػػذكىا  كقتمػػكا ثػػالث نفػػر فحممػػكىـ 

فمػبس النػاس السػالح كخػرج أصػحاب  ،مع فغمقت األبكاب كصاحكا النفيػرالناس فطرحكىـ في الجا

ككقػػؼ  ،ظػػالـ مػػع الرعيػػة كزحػػؼ المغاربػػة كنشػػب القتػػاؿ كقصػػدكا بػػاب الصػػغير كحممػػكا أألحػػداث

ـٌ انيػػػـز ظػػػالـ كأصػػػحابو  كجػػػاءت المغاربػػػة نحػػػك بػػػاب  ظػػػالـ عنػػػد الجسػػػر المعقػػػكد عمػػػى بػػػردل ثػػػ

كامتدت النار حتى بمغت مسػجد القاضػي كأتػت عمػى دكر  كدخمكا الدركب كطرحكا النار ،الفراديس

بنػػػي حذيفػػػة كقصػػػدت خيػػػؿ المغاربػػػة ناحيػػػة الشماسػػػية كطرحػػػكا لنػػػار فػػػي لؤلػػػؤة الكبػػػرل كالصػػػغرل 

ـٌ أخذت النار إلى مسجد معاكية كأحرقت درب  ،كالقنكات كأقبؿ الميؿ فبات الناس عمى أسكأ حاؿ ث

بػاب الحديػػد طرحػػكا النػار فػػي دار ابػف طغػػج كمػػف كلمػػا تمكنػكا مػػف  ،السػماقي إلػػى حمػاـ العصػػمي

كقكيػػت النػػار فػػي قصػػر عاتكػػة كقصػػر  ،بػػاب الحديػػد إلػػى الطريػػؽ األكحػػد إلػػى حػػارة حجػػر الػػذىب
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ككانت المغاربة تمؾ الميمة في ليك كفرح كممػا نظػركا النػار تعمػؿ فػي البمػد ؛ فممػا أصػبحكا  ،جحجا

كاشػتد القتػاؿ كضػرب القائػد أبػك محمػكد  ،لى بػرافخرج الناس إ ،انحدر العسكر مف الدكة يريد البمد

فممػػا حضػػركا بػػيف يديػػو شػػككا إليػػو مػػا ىػػـ ،كظيػػر مػػف البمػػد العممػػاء كاألخيار ،فػػي الميػػداف خيمتػػو

كعػاد  ،مػا نزلػت فػي ىػذا المكػاف إال ألرد ىػؤالء المفسػديف عػنكـ :فيو مف الضػرر فقػاؿ( ب 999)

فدخال البمد في جمعو عظيـ كراـ بعػض  ،ة لرجميفالقائد أبك محمكد بعسكره إلى الدكة ككلى الشرط

فغمقػػت  ،المغاربػػة أف يأخػػذ صػػبيان جميػػؿ الصػػكرة مػػف البمػػد فضػػرب الدمشػػقي لممغربػػي بالسػػيؼ قتمػػة

كاجتمػع مشػايخ البمػد  ،األسكاؽ كثار العسكر يريد باب الصغير كصاح ابف الماركد مقدـ األحػداث

كلـ  ،ا، ا، أييا القائد في الحريـ كاألطفاؿ :كقالكا لو كفييـ الشريؼ أبك القاسـ العقيقي إلى القائد

 .يزالكا إلى أف امسؾ عف القتاؿ كعاد إلى الدكة

 السنة الرابعة والستون وثمثمائة

 .2النار ببغداد كنيبكا ماال عظيمان كتمكنكا مف الناس 1فييا أكقع العياركف

بػػك تغمػػب بػػف ناصػػر الدكلػػة بػػف حمػػداف إلػػى كفييػػا سػػار عضػػد الدكلػػة إلػػى العػػراؽ بالعسػػاكر كردَّ أ 

فسػػار األتػػراؾ  ،بغػػداد كقتػػؿ جماعػػة مػػف العيػػاريف كقطػػع الجسػػر كقػػبض عمػػى جماعػػة مػػف األتػػراؾ

فكسػػرىـ كمضػػى الطػػائع إلػػى عكبػػرا كدخػػؿ التػػرؾ بغػػداد كأخػػذكا أكالدىػػـ كمػػا خػػؼ حممػػو مػػف المػػاؿ 

كلمػا كصػؿ األتػراؾ  ،ؿ البسػاطكطمبكا الشاـ ؛ كدخؿ عضد الدكلة عمى الطائع كىػك فػي طيػارة فقبَّػ
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أمػػكر دمشػػؽ قػػد  1ككانػػت ،إلػػى تكريػػت لػػـ يبػػؽ مػػع الفتكػػيف سػػكل ثمثمائػػة  ػػالـ فسػػار إلػػى حمػػص

كعاثت األحداث فييا كتمكنكا مػف أذل كبػار أىميػا ؛  ،اضطربت كأتمفيا المغاربة بالخراب كالحريؽ

بيػػا فػػدخؿ دمشػػؽ بعػػد أف كسػػألكا الفتكػػيف المقػػاـ  ،فخػػرج ًكبػػار أىػػؿ دمشػػؽ كفضػػالئيا إلػػى حمػػص

كقصػد  ،كقامت لو ىيبة في الصدكر ،استكثؽ منيـ كاستكثقكا منو فأحسف السيرة كقمع أىؿ الفساد

ككاتػػػب المعػػػز لمصػػػر عمػػػى سػػػبيؿ  ،كسػػػكف النػػػاس( أ 990) العػػػرب كأكقػػػع بيػػػـ كقتػػػؿ كثيػػػران مػػػنيـ

ككػاف  .ى الثغػكركخرج ابف الشمقمؽ ممػؾ الػرـك كاسػتكلى عمػ ،فأجابو كاستدعاه لحضرتو،المغالطة

أبك بكر بف الزٌيات الدمشقي بطرسكس فصالحو كسار معو كنػزؿ حمػص كبعمبػؾ فافتتحيػا كقصػد 

دمشؽ فكتب ابف الزيات إلى الفتكيف كأشار عميػو بالػدخكؿ فػي طاعتػو فقبػؿ الفتكػيف إشػارتو كقػرر 

ف الزٌيػػات كرضػػٌي بػػالخراج كأنفػػذ إلػػييـ صػػميبان مػػع صػػاحب ابػػ ،ابػػف الزٌيػػات مػػع ممػػؾ الػػركـ الحػػاؿ

فأقبؿ عميو كسار المممؾ إلى  ،فخرج الفتكيف كتمقاه بالقبكؿ كأخذ  ممانو كأشراؼ البمد كقصد الممؾ

كتقػػدـ إلػػى أصػػحابو بكػػؼ األذيػػة  تحسػػف بسػػاتينيا كجكامعيػػا كميػػدانيا،كاس ،دمشػػؽ كنػػزؿ بظاىرىػػا

 .عنيا

راكبان كالطرسيسيكف  كخرج الفتكيف كمشايخ دمشؽ كمعيـ التقادـ كالماؿ المقرر عمييـ فكجده 

كلعب  ،يتطاردكف بالرماح بيف يديو فترجؿ الفتكيف كمف معو كقبمكا األرض مراران فسٌر الممؾ ذلؾ 

فأطمؽ لو الخراج الذم قرره عمى  .الفتكيف بيف يديو فاستحسف لعبو كشاىد فركسيتو ما أعجبو

فعصكا عميو ففتحيا  كسار إلى بيركت ،دمشؽ فترجؿ الفتكيف كقٌبؿ األرض كخمع الممؾ عميو

كسار إلى أنطاكية  ،كسار إلى طرابمس كأقاـ عمييا أربعيف يكمان فسقيَّ سمان  ،عنكة كسبى كقتؿ

فنزؿ البرجي محاصران أنطاكية كسار إلى القسطنطينية بعد فتح البرجي  ،فقكمَّ عميو المرض

 .أنطاكية
                                                           

 .ككانت إضافة يقتضييا سياؽ الجممةالتاء في كممة  1



305 
 

 السنة الخامسة والستون وثمثمائة

كلد بالميدية سنة تسػع عشػر  ،معد بف عبد ا، أبك تميـ صاحب مصر فييا تكفيَّ المعز لديف ا،

 990) فحكػـ  ،ككاف مغرمان بػالنجكـ فنظػر فػي مكلػده ،كثمثمائة كىك أكؿ خميفة ظير منيـ بمصر

 ،فعمػػؿ ذلػػؾ ،فأشػػاركا عميػػو بعمػػؿ سػػرداب يتػػكارل فيػػو إلػػى حسػػف جػػكاز القطػػع ،لػػو بقطػػع فيػػو( ب

كلقىبو العزيز با،  ،ا، عيدان كقد جعمتي كلدم نزار كلي عيدم إف بيني كبيف :كأحضر قكاده كقاؿ

كنزؿ السرداب فأقاـ فيو سػنة ككػاف المغاربػة إذا رأكا  مامػان  ،كجعؿ القائد جكىر يدبره ،مدة  يبتي

 .يشير إلى أف المعز فيو ،ترجمكا كقبَّمكا األرض كأكمئ بالسالـ

ككاتب العزيز الفتكيف  .1كأقاـ كلده العزيز بعده .ثَـّ خرج بعد ذلؾ كجمس لمناس ثـ مرض كتكفيَّ  

ككصؿ بالعساكر إلى الرممة كسار  ،فأ اظ العزيز كأخرج إليو القائد جكىر  ،فأجابو جكابان  ميظان 

فظير مف شجاعة  ،كنزؿ الشماسية كبرز إليو الفتكيف كنشبت الحرب مدة شيريف ،إلى دمشؽ

فخاؼ أف  ،كبمغ جكىر تكجو القرمطي ،مف النفكس الفتكيف كالغمماف الذيف معو ما عظمكا بو

فتتبعو  ،فرحؿ جكىر إلى عسقالف ،يبقى بيف عدكيف فعاد إلى طبرية ككصؿ القرمطي إلى الرممة

فسأؿ جكىر الفتكيف الخركج مف عسقالف مف  .الفتكيف إلييا كحاصراه بيا حتى أكمكا لحـك الكالب

أف يعمؽ الفتكيف سيفو كالقرمطي رمحو عمى فتقرر الحاؿ أف يخرج بمف معو عمى  ، ير حرب

كخرج جكىر بمف معو تحتيما ككصمكا  ،كيخرج جكىر تحتيما معمقان السيؼ كالرمح ،باب عسقالف

فبرز العزيز كاستصحبى معو الخزائف  ،مصر؛ كاجتمع بالعزيز كأشار عميو أف يخرج بنفسو

 ،فعاد إلى الرممة ،كيف كالقرمطيككصؿ الخبر إلى الفت ،كسار جكىر في مقدمتو .كتكابيت وبائو

 ،كأصبحا كاتقيا كجاؿ الفتكيف  بيف الصفيف يكر كيحمؿ ،ككصؿ العزيز كنزؿ عمى الرممة

                                                           
 .71ص70ص, 4ج. النجوم الزاىرة. ابف تغرم بردم.246ص, 14ج.المنتظم .انظر ابف الجكزم 1
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فأعجب العزيز ما روه منو ثَـّ حمؿ الفتكيف عمى الميسرة فكسرىا كقتؿ كثيران منيا ؛ فحمؿ العزيز 

ككضع السيؼ فقتؿ منيـ  ،قرمطيكال( أ 991) فانيـز الفتكيف  ،با، كالميمنة عمى الفتكيف

كسار الفتكيف عمى الساحؿ كتبعو ثالث مف  ،عشركف ألفان كمضى القرمطي  ىاربان عمى كجيو

فمقيو المفرج بف الجراح فطمب ماء فأعطاه كأنزلو في ،ككاف بو جرح كقد كدَّه العطش ، ممانو

لو نكبة كأنزلو بيا كأعاد فأخذ جكىر كمضال فسممو إليو فضرب  كبادر إلى العزيز كعرفو،. بيتو

ككؿ ما حصؿ في األسر مف أصحابو كرتبكىـ في خدمتو كألبسكه  ،إليو كمما كجد مف خيمو كعدتو

فمما كاف في  ،فجدد الدعاء كتقبيؿ األرض ،حمة مف مالبس العزيز كأعممكه رضى العزيز عميو

إلى مصر كالفتكيف  كعاد العزيز ،الميؿ ركب العزيز إليو كسمـ عميو كخاطبو بما سكف نفسو

 .فتكبر عمى الكزير ابف كمس فعمؿ الحيمة عميو كدسَّ لو سيمَّان فقتمو ،حاجبو

 السنة السادسة والستون وثمثمائة

 .1في المحـر مف سنة ست تكفيَّ ركف الدكلة الحسيف بف بكيو عضد الدكلة

 السنة السابعة والستون وثمثمائة

ككاف عمره ستة  ،ككاف يصرع الثكر الشديد ،ز الدكلة بف بكيوفييا تكفيَّ عز الدكلة بختيار بف مع

 .2كثالثكف سنة

لمػا دخػؿ عضػد الدكلػة بغػداد سػممو إليػو  ،أبك طاىر محمد بف محمد بف تقيػو كزيػر عضػد الدكلػة 

ػػمب فػػي   ،ثػػـ أمػػر أف يطػػرح تحػػت أرجػػؿ الفيمػػة ،أبػػك سػػعيد مسػػمكالن فشػػيره فػػي جػػانبي بغػػداد ثػػـ صي

 :أبك الحسف محمد بف عمر األنبارم الصكفي فقاؿطرؽ الجسر فاجتاز بو 

                                                           
 .249ص, 14ج .المنتظم. كزمانظر ابف الج 1

 .47ص, 8ج .البدايةابف كثير، . 256ص, 14ج. المنتظم .انظر ابف الجكزم 2
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 مػػػػػػػػػػػكا فػػػػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػػػػاة كفػػػػػػػػػػػي الممػػػػػػػػػػػات             

كػػػػػػػػػػػأف النػػػػػػػػػػػاس حكلػػػػػػػػػػػؾ حػػػػػػػػػػػيف قػػػػػػػػػػػامكا                

كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائـه فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـ خطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب                     

                    1مػػػػػػػػػػػػػػػددت يػػػػػػػػػػػػػػػديؾ نحػػػػػػػػػػػػػػػكىـ ابتغػػػػػػػػػػػػػػػاء

كلمػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػاؽ بطػػػػػػػػػف األرض عػػػػػػػػػف أف         

اسػػػػػػػػػػػػتبانكا          كأصػػػػػػػػػػػػاب الجػػػػػػػػػػػػك  يػػػػػػػػػػػػرؾ ك 

لعظمػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػي النفػػػػػػػػكس ثيػػػػػػػػاب ترعػػػػػػػػى           

كتكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ النيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف                       

كلػػػػػػػػػػـ أرى قبػػػػػػػػػػؿ جػػػػػػػػػػدعؾ قبػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػدعا             

أسػػػػػػػػػػػػاءت إلػػػػػػػػػػػػى النكائػػػػػػػػػػػػب فاسػػػػػػػػػػػػتنارت          

كلػػػػػػػػػػػػك أنػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػدرت عمػػػػػػػػػػػػى قيػػػػػػػػػػػػامي               

كلكنػػػػػػػي أصػػػػػػػبر عنػػػػػػػؾ نفسػػػػػػػي مخافػػػػػػػة          

تطػػػػػػػػػػػػػػػػرل             فعميػػػػػػػػػػػػػػػػؾ تحيػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػرحم

 كمالؾ تربة فأقكؿ تسقى 

 بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت إحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل المعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزات 

 أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة   2كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ 

 ككميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ قيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان لمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـ باليبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

 (ب 991) يضػػػػـ  ػػػػالؾ مػػػػػف بعػػػػد الممػػػػػات

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف األكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقيات

 بخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضو كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراسو ثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة

 تمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ المكرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

 ؿ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار النائبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتفأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت فتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بفرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ كالحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ كالكاجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

 أف اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الجنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

 ألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ىطػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطالت

 برحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ركائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح عاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 

 السنة الثامنة والستون وثمثمائة

فصػار لػو  ،كالسػبب فيػو أف الفتكػيف كػاف قػد اسػتخدمو كقدمػو ،فييا كانت كالية قساـ التراب دمشػؽ

ككػػػاف فيػػػو المعػػػركؼ  ،أكػػػابر الػػػكالة بعػػػد الفتكػػػيفصػػػيته ييخشػػػى كييرجػػػى فػػػاتفؽ خمػػػك دمشػػػؽ مػػػف 
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فطػرده قسػػاـ كنيػب مػا كػاف فػػي داره  ،بحميػداف قػد كليػو كأمػػر فيػو ففسػد األمػر بػػيف قسػاـ كحميػداف

فػاتفؽ ىػاركف أبػي تغمػب بػف ناصػر الدكلػة ابػف حمػداف بػف عضػد  ،ككلى القائد أبك محمكد دمشػؽ

كخػاؼ قسػاـ مػف  ،أف يكليػو العزيػز دمشػؽفقصد دمشؽ كطمػع  ،الدكلة ككصكلو البرية إلى حكراف

كنزؿ القكاد ثـ سار إلى الرممة كقصده ابف جراح كتكافقػكا فػانيـز  ،ذلؾ كرحؿ أبك تغمب مف دمشؽ

أبػػك تغمػػب فمحقػػو بعػػض أصػػحاب ابػػف جػػراح كضػػرب عرقػػكب فرسػػو بػػالرمح فكقػػؼ الفػػرس فأخػػذه 

 .كسار بو نحك ابف جراح فأركبو جمالن كشيره بالرممة كقتمو كحرقو

 السنة التاسعة والستون وثمثمائة

فصػادؼ قسػاـ   ،ككصػمكا دمشػؽ( أ 992)فييا خرج العسكر المصرم مػع القائػد سػميماف بػف فػالح 

فثػار قسػاـ بمػف  ،فثقؿ أمره عمى قساـ كقمت نفقتو كبعث إلى الغكطػة مػف يتكالىػا  ،قد  مب عمييا

مكا سميماف مف بستانو كانزلكه الدكة  ،المشايخ ككتػب إلػى مصػر بمػا جػرل كأحضر قساـ ،معو كرحَّ

فرحػػؿ كرجػػع القائػػد أبػػك محمػػكد إلييػػا  ،فأنفػػذ العزيػػز كتابػػان إلػػى سػػميماف يػػأمره بالرحيػػؿ عػػف دمشػػؽ

ككػػاف بكجػػكر قػػد كلػػيَّ حمػػص مػػف قبػػؿ سػػعد الدكلػػة بػػف سػػيؼ الدكلػػة بػػف  .كاشػػتد الغػػالء بدمشػػؽ

قػػػد ضػػػمف مػػػف أعمػػػاؿ  ككػػػاف بكجػػػكر ،فكاصػػػؿ إلييػػػا الغػػػالؿ مػػػع العػػػرب كحفػػػر الطرقػػػات ،حمػػػداف

 فحماىـ مف العرب كالحرامية ،دمشؽ قاران كيبركد كمعمكال كالتينة كصدنايا كالمعرة

 السنة الحادية والسبعون وثمثمائة

كجمػع ابػف جػراح  ،فييا جيز عسكر مصر إلى ابف جرح مع القائد بمتبكيف التركي كنزلػكا الرممػة  

يػػة كاسػػتجار بصػػاحبيا كسػػار بمتبكػػيف إلػػى كقصػػد أنطاك ،كنشػػب الحػػرب بيػػنيـ فػػانيـز ابػػف جػػراح

 .ككاف بدمشؽ القائد جيش بف المصمصامة ،دمشؽ كمشى حاؿ قساـ معو
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 السنة الثانية والسبعون وثمثمائة

بنػػى السػػكر عمػػى مدينػػة النبػػي صػػمى ا،  ،فناخسػػرك ابػػف بكيػػو شاىنشػػاه 1فييػػا تػػكفي عضػػد الدكلػػة 

كديفػػف بمشػػػيد  ،بعػػده كلػػػده صمصػػاـ الدكلػػػة ككلػػػيَّ  ،عميػػو كسػػػمـ كمػػات كعمػػػره سػػبعة كأربعػػػيف سػػنة

كأمػر أف يكتػب  ،الغربي عند أمير المؤمنيف عمػي بػف أبػي طالػب رضػي ا، عنػو فػي بػاب المشػيد

  2"ككمبيـ باسط ذراعيو بالكصيد" ره عمى قب

فظيػر عمػييـ  ،فييا كقع بيف قكـ مف أصحاب قسػاـ كبػيف بشػارة الخػادـ عنػد بػاب الحديػد بدمشػؽ 

كنشػػػػبت الحػػػػرب ربػػػػض بػػػػاب  ،كأقبػػػػؿ فػػػػي  ػػػػد أصػػػػحاب جػػػػيش بػػػػف الصمصػػػػامةأصػػػػحاب بشػػػػارة 

 كأحرقػػػػكا الشػػػػا كر ككممػػػػكا النػػػػاس قسػػػػاـ أف يخػػػػرج بمتكػػػػيف ،شػػػػرقي فػػػػي عػػػػدة مكاضػػػػع( ب992)

فخػػرج النػػاس إلػػييـ ككممػػكه فػػي كػػؼ أصػػحابو  ،افعمػػكا مػػا شػػئتـ :كذؿ بعػػد تجيػػره كقػػاؿ 3]........[

ٍطميػػخفكفيػػـ كخػػاؼ قسػػاـ ككلػػى بمتكػػيف ح ،عػػف القتػػاؿ  فػػدخؿ المدينػػة كلػػـ يتعػػرض  ،اجبػػان ييعػػرؼ بيخي

فعفػػى عنػػو ككػػاف قسػػاـ  ،فقيػػده كسػػيَّره إلػػى مصػػر ،لقسػػاـ كىػػرب قسػػاـ فزلػػكه كأحضػػركه إلػػى بمتكػػيف

ككػػاف حسػػف  ،نشػػأ بدمشػػؽ ككػػاف يعمػػؿ فػػي التػػراب ،أصػػمو مػػف قريػػة بجبػػؿ سػػنير ييقػػاؿ ليػػا تمفيتػػا

 .4نده حتى صار منو ما صارالصكرة فأخذه البمتكيف كرباه كماؿ إليو كتقدـ ع

فغمػػب سػػيؼ  ،كػػاف مممككػػان لقرعكيػػو أحػػد مماليػػؾ سػػيؼ الدكلػػة بػػف حمػػداف :واليــة بكجــور دمشــق

كلمػا طمعػت العربػاف فػي  ،ثػـ كاله حمػص كاىػتـ بعمارتيػا ،الدكلة عمى حمب كاستناب بكجكر فييا

جػػكاب انػػو إذا ككػػاف بكجػػكر يكاتػػب العزيػػز بمصػػر كيصػػمو ال ،كاليػػة دمشػػؽ كانقطػػع الغػػالؿ عنيػػا

                                                           
، 4ج. النجوم الزاىرة. ابف تغرم بردم. 50، ص 4. مجان وفيات األعي. ابف خمكاف. 289ص,14ج. المنتظم. انظر ابف الجكزم 1

 .322ص. تاريخ الخمفاء. السيكطي. 142ص

 .18وية . سكرة الكيؼ 2

 . ما بيف المعقكفيف بياض في األصؿ 3
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كسػار إلػى دمشػؽ  ،فأخذ بكجكر ما كاف لو بحمص كحممو إلى بعمبؾ ،كصمت إلينا كليناؾ دمشؽ

كعسػػؼ كظمػػـ فسػػيَّر إليػػو مػػف مصػػر جػػيش فالتقػػاه كانكسػػر كىػػرب مػػف دمشػػؽ إلػػى الرقػػة  ،فتكالىػػا

 .كراسؿ األمير باد الكردم

 السنة الرابعة والسبعون وثمثمائة

كسار إلى ميافارقيف ك يرىػا  ،كممؾ أبك عمي حصف كيفا ،ر كميافارقيففييا ممكت األكراد ديار بك

 .مف الحصكف فممكيا

لػػػد بميافػػػارقيف سػػػنة خمػػػس كثالثػػػيف  ،1كفييػػػا تػػػكفيَّ الخطيػػػب عبػػػد الػػػرحيـ بػػػف محمػػػد بػػػف نباتػػػو  كي

ذيكػػر أنػػو خطػػب يػػكـ الجمعػػة فػػرأل ليمػػة السػػبت فػػي  ،ككػػاف صػػالحان  ،ككػػاف خطيػػب حمػػب ،كثمثمائػػة

فقػػاؿ لػػي   ،(أ 993) كرأل بيػػا جمعػػان كثيػػران بػػيف القبػػكر د الجبانػػة،بظػػاىر ميافػػارقيف عنػػمنامػػو كأنػػو 

مرحبػػػا بالخطيػػب يػػا خطيػػػب  :فقػػاؿ ،قائػػؿ ىػػذا النبػػي صػػػمى ا، عميػػو كسػػمـ فقصػػػدتو ألسػػمـ عميػػو

 ،الخطبػػاء كيػػؼ تقػػكؿ كأكحػػي إلػػى القبػػكر كػػأنيـ لػػـ يككنػػكا لمعيػػكف قػػرة كلػػـ يعػػدكا فػػي األحيػػاء مػػرة

يـك يعيد  ،، الذم أنطقيـ كأبادىـ الذم خمقيـ كستجدىـ كما أخمفيـ كيجمعيـ كما فرقيـأسكنيـ ا

كيجعؿ الظالميف لنار جينـ كقكدان يكـ تككنكا شػيداء عمػى النػاس كيكػكف  ،ا، العالميف خمقان جديدان 

احسػبت أدنػو أدنػو  :فقاؿ لي ،يكـ تجد كؿ نفسو ما عممت مف خيرو محضران  ،الرسكؿ عميكـ شييدان 

كبقي  ،كفقؾ ا، فانتبيت كأخبرت أىمي :كقاؿ ،فأخذ كجيي فقبمو كتفؿ في فمي ،فدنكت منو :قاؿ

 ،كييؤخػذ مػف فيػو مثػؿ رائحػة المسػؾ ،الخطيب بعد ىذا المناـ ثالثة أياـ ال يطعػـ طعامػا كال يشػربو
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كعػػاش تسػػعة  ،الخطيػػب كتػػكفٌي كبػػرع فػػي عمػػـ األدب  كأنشػػأ  ،كلػػـ يعػػش بعػػد ذلػػؾ إال مػػدة يسػػيرة

 .1كثالثيف سنة كتكفيَّ بميافارقيف

 السنة الثامنة والسبعون وثمثمائة

ككػػاف سػػيدان  ،فييػػا تػػكفٌي الشػػريؼ أحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف أحمػػد العمػػكم الدمشػػقي المعػػركؼ بػػالعقيقي

كخرج  ،كلما تكفٌي  مقت أسكاؽ دمشؽ ،2جمع بيف الفضؿ كالكـر كالنسب ،نبيؿ القدر عالي اليمة

كقػػػد  ،كجػػكر فػػي جنازتػػو ماشػػيان كديفػػف ببػػاب الصػػغير كىػػك صػػاحب الػػدار المشػػيكرة ببػػاب البريػػدب

  .صارت اآلف تربة لمممؾ الظاىر ركف الديف بيبرس

 السنة التاسعة والسبعون وثمثمائة

 ،فكسػركا بػاد كقيتػؿ ،كقد ممؾ المكصػؿ كديػار بكػر ،فييا خرج عسكر بغداد إلى األمير باد الكردم

 .فأعاده إلييا ،كراسؿ سعد الدكلة أف يعيده إلى كالية حمص فخاؼ بكجكر

 .3كفي سنة ثمانيف كثمثمائة تكفي الكزير ابف كمس كزير العزيز بمصر

 السنة الحادية والثمانون وثمثمائة

كما تقدـ أبك شجاع بكراف كجذب الطائع عف السرير بحمائػؿ  ،(ب 993) فييا قبض عمى الطائع

 ،؛ كاختػػبط النػػاسكحممػػكه إلػػى خرابػػة فػػي دار المممكػػةمـ فمفػػكه فػػي كسػػاء كتكػػاثر عميػػو الػػدي ،سػػيفو
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ككقع النيب كأخيذت ثياب مف كقػع مػف القضػاة كالشػيكد  ،فمما روه الناس سكنكا ،فركب بياء الدكلة

 .1ككلكا القادر ،ككتب عف الطائع كتابان بخمع نفسو ،كالعمماء كاحتيط عمى الخزائف كالخدـ

بكيػع لػو بالخالفػة كسػمـ  ،مكلػده سػنة سػت كثالثػيف كثمثمائػة :حمد بـن المقتـدرخالفة القادر باهلل ا

 ،كذلػػؾ  أنػػو عصػػى عمػػى سػػعد الدكلػػة ابػػف سػػيؼ الدكلػػة 2كفييػػا قتػػؿ بكجػػكر .إليػػو الطػػائع فحبسػػو

كسػار بكجػكر  ،كيككف كصكليما حمب في يػـك كاحػد ،ككتب إلى نزاؿ كالي طرابمس كبالمسير إليو

فػػي كبػػرز سػػعد الدكلػػة  ،فكصػػؿ مػػرج دابػػؽ ،ة البرجػػي صػػاحب الػػركـإلػػى حمػػب فكاتػػب سػػعد الدكلػػ

فعطػؼ العػرب الػذيف مػع بكجػكر عمػى سػكاده فنيبػكه  ،بيف الفػريقيف ممانو كأصحابو ككقع التطارد 

فعػـز بكجػكر يجمػع صػناديد أصػحابو كيحمػؿ عمػى سػعد  ،كتقاعدكا إلى طػرابمس عػف كصػكلو إليػو

فنػزؿ تحػت لػكاءه لؤلػؤ  ،اف سعد الدكلة قد عمـ القضيةكك ،فحمؿ حممة ارتجت ليا األرض ،الدكلة

ككصػؿ بكجػكر بمػف معػو إلػى لؤلػؤ كضػربو عمػى رأسػو رمػاه  ،كانحاز سعد الدكلػة إلػى جيػة أخػرل

كراح في سبع نفر مف  ممانو كتـ إلى طاحكف عمى فرسػخ  ،فساؽ سعد الدكلة عمى بكجكر فيزمو

قبػؿ جماعػة مػف العػرب مػنيـ شػخص كػاف كأ ،مف حمػب فاسػتجار بصػاحبيا كاختبػأ فػي زرع ىنػاؾ

كأعمػـ سػعد الدكلػة فسػيَّر  ممانػو  ،فكثػؽ بػو كخػرج إليػو فأخػذه كحممػو إلػى مضػربو ،صديقان لبكجكر

ككػػاف  ،كزينػػكا البمػػد ،كأحضػػركه فضػػرب عنقػػو كصػػمبو  كعػػاد سػػعد الدكلػػة إلػػى حمػػب فرحػػان مسػػركراو 

فأتػاه  ،نيػا سػقط عنيػا كقػد جػؼَّ نصػفوفممػا فػرغ م ،فكاقعيا في تمؾ الميمة( أ 926)يحب جارية لو 

ـٌ  :فقػاؿ ،يا مكالنا اليمػيف :فقاؿ الطبيب ،الطبيب فأعطاه اليد اليسرل مػا تركػت لػي اليمػيف يمػيف ثػ

 .3قضى نحبو
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كاف ابف أبي العكد شديد المعاندة لمقائد منير ييذكر  ،والية القائد منير الخادم ومنجوتكين دمشق 

فخػرج  ،ككاشػؼ بالعصػياف ،فأنفػذ منيػر مػف قبػؿ ابػف أبػي العػكد ،عنو أنو يكاتب إلى حمػي كبغػداد

فجمػع  ،إلى دمشؽ ككاف منير قد حشد كجمع كاستعد لمحرب [عسكر مصر مع منجكتكيف كسار 

فخػػرج  ،ككصػػؿ نػػزاؿ مػػف طػػرابمس كنػػزؿ مػػرج عػػذرا ،عمػػى أف يحػػرؽ دمشػػؽ 1]منجػػكتكيف النفػػاطيف

فخػػرج عميػػو عػػرب  ،2ؿ حتػػى خػػرج عنػػد جكسػػية فػػانيـز منيػػر فػػي الجبػػا ،منيػػر كالتقػػكا بمػػرج عػػذرا

ـٌ النػػاس الػػبالء مػػف ظممػػة  ،ككػػاف قػػد دخػػؿ إلػػى دمشػػؽ ،فأخػػذكه إلػػى دمشػػؽ كسػػممكه منجػػكتكيف كعػػ

فتحصػف بيػا  ،ككاف قد كلييا أبك الفضائؿ بف سعد الدكلة ،ثـٌ قصد حمب في ثالثيف ألؼ ،كعسفة

فكتػػب إلػػى البرجػػي  ،سػػعد الدكلػػة كذكػػر مػػا كػػاف بينػػو كبػػيف ،كسػػٌير لؤلػػؤ إلػػى بسػػيؿ عظػػيـ الػػركـ

فرحػػػػؿ  ،فسػػػػار كنػػػػزؿ جسػػػػر الحديػػػػد ،صػػػػاحب أنطاكيػػػػة أف يجمػػػػع عسػػػػاكر الػػػػرـك كيقصػػػػد حمػػػػب

كجمع مف رؤكس القتمى عشرة والؼ رأس كتبعيـ المسػممكف إلػى  ،منجكتكيف كقصد الرـك فكسرىـ

ـٌ إلى دمشؽ  .أنطاكية فأحرقكا بالدىا كعادكا إلى حمب ث

 ن وثمثمائةالسنة الثانية والثمانو

فكتب لؤلؤ إلى بسيؿ ممؾ الػرـك  ،فييا عاد منجكتكيف كحاصر حمب كأقاـ عمييا ثالثة عشر شيران 

ككػاف العسػكر المصػرم  ،فسػار بسػيؿ مػف كقتػو كطمػب حمػب ،كأعممو أنو لـ يبؽ فييـ بحمب رمػؽ

فػي فأحرؽ منجكتكيف الخػزائف كاألسػكاؽ ككصػؿ ممػؾ الػرـك حمػب كعػاد  ،قد سرح خيمو في المركج

                                                           
 ما بيف المعقكفيف مف اليامش األيسر 1
قرية مف قرل حمص عمى ستة فراسخ منيا مف جية دمشؽ بيف جبؿ : بالضـ ثَـّ السككف ككسر العيف الميممة، كياء خفيفة: جكسية 2

 .125ص, 2ج .معجم البمدان. ياقكت الحمكم. لبناف كجبؿ سنير
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كفػتح حمػص كسػار إلػى طػرابمس فنػزؿ عمييػا أربعػيف  ،(ب 926) اليكـ الثالث إلى شيزر فتسػمميا

ثـٌ عاد إلى الركـ ،يكمان 
1. 

 السنة الخامسة والثمانون وثمثمائة

 ،كاف أفضػؿ كزراء الػديمـ ،كيمقب بكافي الكفاة ،فييا تكفٌي الصاحب إسماعيؿ بف عباد الطالقاني 

 2تكفٌي بالرم كديفف بأصبياف ،حبكىك أكؿ مف تمقب بالصا

 السنة الخامسة والسادسة  والثمانون وثمثمائة

كلػػػد  ،مػػػف الخمفػػػاء العبيػػػدييف بمصػػػر ،فييػػػا تػػػكفٌي اإلمػػػاـ العزيػػػز بػػػا، نػػػزار بػػػف معػػػد بػػػف منصػػػكر 

كتػكلى بعػده كلػده اإلمػاـ الحػاكـ أبػك عمػي  ،بالميدية سنة أربع كأربعػيف كثمثمائػة كتػكفيَّ فػي الحمػاـ

فأحسػػف السػػيرة كأمػػا منجػػكتكيف فننػػو أقػػاـ بدمشػػؽ  ،كرد تػػدبير أمػػره إلػػى برجػػكاف الخػػادـ ،كرالمنصػػ

فأرسػػؿ برجػػكاف أبػػا تمػػيـ أبػػف فػػالح كأمػػره بالمسػػير إلػػى  ،كأشػػاع أف منجػػكتكيف قػػد عصػػى بدمشػػؽ

كنػزؿ ابػف فػالح عمػى عسػقالف كالتقػى الجيشػاف فظيػر  ،فسار منجكتكيف إلى الرممة فممكيػا ،الشاـ

فسػػٌيره إلػػى مصػػر كنيػػب أىػػؿ دمشػػؽ دار  ،كأيسػػر منجػػكتكيف ،فػػالح عمػػى منجػػكتكيفعسػػكر ابػػف 

فأرسػػػؿ أخػػػاه عميػػػان فػػػي خمسػػػة والؼ إلػػػى دمشػػػؽ  ،منجػػػكتكيف كمػػػا فييػػػا مػػػف مػػػاؿ السػػػمطاف كعػػػدده

ثػـ كصػؿ ابػف فػالح  ،فزحػؼ عمػييـ كممػؾ البمػد كطػرح النػار فػي حػارة حجػر الػذىب ،فعصكا عميػو

ككلػى أخػاه طػرابمس فقصػد جػيش بػف  ،فػي قصػره بظػاىر دمشػؽ فتمقاه النػاس كطيػب قمػكبيـ كنػزؿ

 .الصمصامة مصر

                                                           
 . 286ص,1ج .اتعاظ الحنفا. انظر المقريزم .ةريزم ىي سنة خمس كثمانكف كثالثمائكىذه السنة كفؽ ما ذكر المق 1

. 2003دار الكتب العممية،: بيركت, 1ط. ذيل تجارب األمم. محمد بف الحسف.الركذراكدم. 71ص, 8ج. البداية. انظر ابف كثير 2
 .157ص
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 ةالسنة السابعة والثمانون وثالثمائ

فمػـ يشػعر أال بزحػؼ  ،فييا كردت الكتب مف الحاكـ إلى أىؿ دمشؽ بالقياـ عمى سميماف بف فالح

 ،بو قػتالن كنيبػان العامة عمى قصره فخػرج ىاربػا كنيبػكا أمكالػو كأكقعػكا بمػف كػاف فػي البمػد مػف أصػحا

 ،أمػػر البمػػد إلػػى األحػػداث كاخػػرج برجػػكاف جػػيش بػػف الصمصػػامة كسػػيره إلػػى دمشػػؽ (أ 929) كعػػاد

فسار ككصؿ إلى دمشؽ فدخميا كخمع عمى مقدمي األحداث كطيب قمكبيـ كسار إلى حمص يريد 

ـك عمػػى فحمػػؿ الػػر  ،فػػالتقى الفريقػػاف كاشػػتد الحػػرب ،لقػػاء ممػػؾ الػػرـك الخػػارج عمػػى اإلسػػالـ بأفاميػػة

فثبػػت بشػػارة اإلخشػػيدم فػػي  ،الميسػػرة فكسػػركىا كعمػػى القمػػب كفيػػو جػػيش بػػف الصمصػػامة فيزمػػكه

فانيـز الػرـك كقتػؿ مػنيـ عشػرة  ،كقصد ممؾ الرـك رجؿ كردم فرماه بخشت فقتمو ،خمسمائة  الـ

 .والؼ كعاد إلى دمشؽ كلـ ييمكف العسكر مف دخكليا

 ةثمثمائ ( ب 000) السنة الثامنة والثمانون

فييػػا تػػكفيى صمصػػاـ الدكلػػة أبػػك الكاليجػػار  
كذلػػؾ أف  ،2كفييػػا تػػكلى بشػػارة اإلخشػػيدم دمشػػؽ  .1

 ،كجعػؿ ليػـ السػماط فػي كػؿ يػكـ ثجيش شػرع فػي العػدؿ كزمػع الكمػؼ كاسػتخمص مقػدمي األحػدا

فأقسػـ البمػد ككتػب لكػؿ  ،فمضى عمى ذلؾ برىة ثـ أحضر قكاده كتقدـ إلػييـ أف يككنػكا عمػى أىبػة

فمما دخؿ  ،كأكمكا السماط ،ة بالمكاف الذم يدخؿ فيو فدخؿ مقدمي األحداث عمى عاداتيـقائد رقع

ليـ بالسالح كضعكا السيؼ  3المترنيففخرج عمييـ  ،حجرتو كدخمكا المجمس ك مؽ الفراشكف الباب

فركػػب القػػكاد كدخمػػكا البمػػد مػػف كػػؿ جانػػب كقتمػػكا كنيبػػكا  ،فػػييـ فقتمػػكىـ بأسػػرىـ ككػػانكا مػػائتي نفػػر

مىمكا السكر مف كؿ جانب كقتمػكا فػي المػرج كالغكطػة ألػؼ مػف األحػداث كقػبض عمػى كجػكه البمػد كث

                                                           
 .83ص, 8ج .البداية. ابف كثير. 10ص, 15ج. المنتظـ. انظر ابف الجكزم 1

 .19ص, 2ج. اتعاظ الحنفا .انظر المقريزم 2

 .لـ أعثر عمى معنى ليذه الكممة كقد تككف خطا في النسخ 3
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ككظؼ عمى أىؿ البمد خمسمائة ألؼ دينار كجاءه أمر ا، الذم  ،كاخذ أمكاليـ كحمميـ إلى مصر

 .كلحقو ناسكر في سفمو فمات كقمد األمر بعده لكلده ،ال يدفع

 ةمائالسنة التاسعة والثمانون وثالث

كفييػا أ ػرل زيػداف الحػاكـ عمػي برجػكاف كقػرر معػو انػو  .فييا كلي برجكاف محمد بف جيش دمشؽ

إذا انصػػرؼ النػػاس عنػػو بعػػد الظيػػر يركػػب لمصػػيد كاف يقػػؼ لػػو فػػي البسػػتاف الػػذم داخػػؿ القصػػر 

 ،فبدره زيداف بضربو بيف أكتافػو بسػكيف أطمعيػا مػف صػدره ،فنذا عبر برجكاف يقتمو ،جماعة بالعدة

كأحػدؽ التػرؾ المشػارقة بالقصػر كعمػى شػرؼ القصػر الخػدـ كبأيػدييـ  ،تمكه فأشير الجند سػيكفيـفق

ككقػػع االختيػػار  1فترجمػػكا كقبَّمػػكا األرض  ،فظيػػر الحػػاكـ مػػف منظرتػػو كسػػمـ عمػػى النػػاس ،السػػيكؼ

 .فكصؿ دمشؽ كبقػيَّ شػيران كتػكفيَّ بيػا ،عمى عزؿ محمد بف جيش عف دمشؽ ككاليتيا لمقائد تميـ

 .القائد عمي بف جعفر بف فالح 2]كلييا ف[

 ةالسنة الحادية والتسعون وثالثمائ

 :كمف شعره 3الشاعر كاف محتسبان ببغداد  ،فييا تكفيَّ الحسف بف أحمد المعركؼ بابف حجاج

يػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػف مكاعيػػػػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػػػػكاه ديػػػػػػػػػػػػػػكف              

 سػػػػػػػػػػػػػألت عػػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػػالي يػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػيدم
              

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أف يخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف 

 ثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك لػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ م
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 .27ص25ص, 2ج .ظ الحنفااتعا. المقريزم, 86ص, 8ج .البداية. ابف كثير. 278ص
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 ةالسنة الثالثة والتسعون وثالثمائ

 ،دمشؽ 1حتكيف كفييا تكفيَّ القائد . فييا تكفيَّ أبك الفتح عثماف بف جنٌي النحكم المكصمي ببغداد

َـّ عيػزؿ فػكلى طكممػت بػف بكػار البربػرم دمشػؽ كأقػاـ عمييػا سػنة كفييػا تػكفي  .كسكف دار اإلمػارة ثػ

 .اإلماـ الطائع ،

 .إلماـ الحاكـ بقطع جميع الكـر بديار مصر احترازا مف عصر الخمركفييا أمر ا 

 .كفييا كصؿ القائد مفمح إلى دمشؽ كاليان عمييا 

 ةالسنة التاسعة والتسعون وثالثمائ

  .2الحاكـ يا منصكر( أ 922) :فييا كانت فتنة عظيمة ببغداد بيف السنة كالشيعة  

كلما قرب قتؿ الحاكـ رجػع عػف  ،3الكنائس بمصر كالشاـكفييا ىدـ ًبيعة قمامة ك يرىا مف الًبيع ك 

كأمر بنعادة الكنائس كالبيع الميدكمة إلى ما كانت  ،كفسح لمف أسمـ منيـ أف يرجع إلى دينو،ذلؾ

  .كفييا ممؾ صالح بف مرداس الرحبة كأقاـ الدعكة بيا لمحاكـ .عميو

 :4فقاؿ الشاعر كفييا صرؼ أبك عمر عف قضاء البصرة ككلييا ابف أبي الشكارب

ى        عنػػػػػػدم حػػػػػػػديث ظريػػػػػػػؼ بمثمػػػػػػػو يتغنػػػػػػػ

 اسػػػػػترحناىػػػػذا يقػػػػكؿ اكرىكنػػػػػا كذا يقػػػػكؿ 
        

 مػػػػػػػػف قاضػػػػػػػػييف ييعػػػػػػػػزل بيػػػػػػػػذا كىػػػػػػػػذا ييينػػػػػػػػي 

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا جميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كا، اعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ م
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َـّ تػكلى األمػر  ،كفييا كصؿ القائد حامد بف مميػـ إلػى دمشػؽ كاليػان عمييػا كأقػاـ سػنة كأربػع شػيكر ثػ

ـٌ كافاه كتاب العزؿ ،فدخؿ دمشؽ كقرئ سجمو عمى المنبر ،د أبك عبدا،بعده القائ  .ث

 سنة أربعمائة

كأمػػر أف يقػػرأ فييػػا فضػػائؿ الصػػحابة  ،كنقػػؿ إلييػػا كتػػب السػػنة ،فييػػا أمػػر الحػػاكـ بعمػػارة دار العمػػـ

 .1ك يَّر اآلذاف كأبطؿ حي عمى خير العمؿ

 السنة الحادية وأربعمائة

بك المنيع قركاش بػف المقمػد الحػاكـ بالمكصػؿ كسػار إلػى الككفػة فأقاميػا فييا خطب معتمد الدكلة أ

 .2يـك الجمعة

كفييا كلي الحاكـ القائد بدر العطار دمشؽ كأقاـ في كاليتو شػيريف كعػزؿ ككلػى القائػد لؤلػؤ كعػزؿ 

ككلييا األميػر كجيػو الدكلػة أبػك المطػاع بػف حمػداف ككصػؿ دمشػؽ يػـك عيػد النحػر فصػمى بالنػاس 

كعػزؿ القائػد  ،كصػمى بيػـ كجيػو الدكلػة صػالة الجمعػة ،لؤلػؤ صػالة العيػد ككػاف يػكـ الجمعػةالقائد 

 .فنزؿ المزة كدخؿ القصر ،ككصؿ القائد أبك عبدا، بف نزاؿ ،كجيو الدكلة بف حمداف

 السنة الثانية وأربعمائة

س ككػػػاف صػػػالح بػػػف مػػػردا ،أقػػػاـ الػػػدعكة لمحػػػاكـ بحمػػػب( ب 922)كػػػاف مرتضػػػى الدكلػػػة لؤلػػػؤ قػػػد 

فبعثيا  ،فطمع فطمب مف صاحب أنطاكية ألفي رجؿ ،فبمغو أف الحاكـ قد مات ،كالنقيب بيف يديو

كبعػػث صػػالح بػػف  ،إليػػو فسػػٌير أخػػاه أبػػا الجػػيش مػػع ألفػػي  ػػالـ مػػف الحمدانيػػة إلػػى مصػػر أفاميػػة

اد فعػ ،فكرد الخبر بعافية الحاكـ ،فأخذىا ككتب كالي أفامية إلى الحاكـ كأعممو ،مرداس إلى الحبة

                                                           
 .102ص, 8ج .البداية. انظر ابف كثير 1

 .53ص, 8ج .الكامل. انظر ابف األثير 2
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كعبر القصػر كمعػو ألػؼ مػف العػرب  ،أبك الجيش إلى أخيو بحمب ككصؿ صالح بف مرداس حمب

فأمر ابف لؤلؤ بالقبض عمى صالح ك مؽ أبكاب المدينة كأمر الحمدانيػة بػأف  ،قد كقفكا عمى الباب

 ،فىقيتؿ منيـ نحك مػائتي فػارس كأخػذ مائػة كعشػريف فرمػاىـ مػع صػالح فػي المطػامير ،يقتمكا العرب

فا تنـ صالح بػف مػرداس  فمػة المػككميف  ،كتزكج ابف لؤلؤ زكجة صالح بف مرداس ،ات أكثرىـفم

عميو كطمع عمى سكر القمعة إلى ابف لؤلػؤ يخبػره بمػا مػفَّ ا، عميػو ؛ كاجتمعػت إليػو العػرب كسػار 

لػذم كانػت فانيـز ابف لؤلؤ ثـ أخػذه أسػيران كقيػده بالقيػد كالمبنػة ا ،كخرج ابف لؤلؤ كاقتتمكا ،إلى حمب

ـٌ أطمقو كأقطعو بالسف كمنبج ،في رجمو ث
1. 

 السنة الثالثة وأربعمائة

 .2فييا قمد الشريؼ المرتضي المكسكم نقابة األشراؼ في سائر الممالؾ

 .3كفييا تكفيَّ بياء الدكلة بف عضد الدكلة كتكلى سمطاف الدكلة أبك شجاع

 السنة الرابعة وأربعمائة

ككػاف بقمعػة حمػب كالػي ييقػاؿ  ،صر عمى حمػب كزاؿ ممػؾ بنػي حمػداففييا استكلى الحاكـ خميفة م

 انـ  (أ 921) ككاف بحمب شيخ ييقاؿ لو ابف ،فاتيمو بخركج ابف مرداس ،لو الفتح  الـ ابف لؤلؤ

فػأمر ابػف لؤلػػؤ أخػاه أبػا الجػػيش  ،ككػاف بػيف ابػػف عمػي كبينػو مػػردة ،كلػو مػاؿ كابػػف لؤلػؤ طػامع فيػػو

 ،الفػػتح قػػد شػػربت دكاء فتػػكخى الصػػعكد فػػأظير ابػػف لؤلػػؤ انػػو مػػريضفقػػاؿ  ،بالصػػعكد إلػػى القمعػػة

كصعدت كالدتو إلى القمعة كقالت انو عمى حاؿ العػدـ كيريػد يكصػيؾ فاعتػذرى  ،كحجب الناس عنو

 ،فػردَّ عميػو الجػكاب بمػا يختػار ،فأرسػؿ الفػتح إلػى نائػب الحػاكـ بأفاميػة ،عف النزكؿ بضعؼ البدف

                                                           
 .56ص, 8ج .كاملال. نص الركاية في ابف األثير 1

  89ص, 15ج .المنتظم. انظر ابف الجكزم2

 56ص, 8ج .الكامل. انظر ابف األثير 3
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فثػار  ،كاسػتماؿ الرجػاؿ ككاشػؼ ابػف لؤلػؤ فركػب ابػف لؤلػؤ إلػى القمعػة فقكمَّ عـز الفتح كبذؿ المػاؿ

عميو كشتمكه كزحؼ العامة عمى داره فخرج ىاربان كترؾ األمكاؿ كالحريـ كنادل الفتح بأعمى القمعة 

ككصػؿ عسػكر الحػاكـ إلػى حمػب مػع عمػٌي بػف  ،بشعار الحاكـ ؛ كنيػب النػاس دار لؤلػؤ كأحرقكىػا

 .1مد كسار الفتح إلى صكراحمد كتسمـ القمعة كالب

 السنة الخامسة وأربعمائة

ككػػاف عضػػد الدكلػػة قػػد كاله الجبػػاؿ كىمػػداف كالػػدينكر كنياكنػػد  ،2فييػا قتػػؿ األكػػراد بػػدر بػػف حسػػنكيو

ككاف أبك الكضاح الحسػيف بػف مسػعكد الكػردم  ،ككاف شجاعا مييبان عادال كثير الصدقة ،كسابكر

كعػرؼ زلػؼ الكػردم  ،عػة مػف الجكرقػاف عمػى قتػؿ بػدركتحػالؼ جما ،قد قاتؿ بػدر مػع كلػده ىػالؿ

فقتمػكه ؛ ككجػدكا فػي خزائنػو   3فنذا بستيف نفر مف الجكرقاف قد حممكا عميو بالخشػكت  ،كبدر بذلؾ

مػؿ إلػى مشػيد أميػر المػؤمنيف عمػي فػدفف فيػو ،أربع عشر بدرة ذىػب كأربعػيف ألػؼ بػدرة فضػة  ،كحي

 ،فخػرج عميػو الجكرقػاف كالتقيػا ،كنزؿ الدينكر كىمػداففسار  ،ككلى سمطاف الدكلة كلده ىالؿ مكانو

 .فكسر ىالؿ كأسر كقتؿ

 السنة السادسة وأربعمائة

ًينػػػا ( ب 921)كػػػاف عػػػالي  ،4فييػػػا تػػػكفٌي الشػػػريؼ الرضػػػي محمػػػد بػػػف احمػػػد المكسػػػكم   اليٌمػػػة دى

 :حفظ القروف كقاؿ الشعر كعرؼ الفقو كمف شعره ،صالحان 

                                                           
 .58ص,57ص, 8ج .الكامل. انظر ابف األثير 1

أبك النجـ الكردم، كاف مف خيار الممكؾ بناحية الدينكر كىمداف، كلو سياسة كصدقة كثيرة، كناه : بدر الديف بف حسنكيو بف الحسيف 2
 .115، ص8ج .البداية. ابف كثير. ا، أبا نجـ كلقبو ناصر الدكلةالقادر ب

 .500ص, 1ج. إبراىيـ  أنيس. المعجم الوسيط .مف شىخيتى شخكتو، دؽى جسمو خمقةن :الخشكت 3

محمد بف الطاىر أبك احمد الحسيف بف مكسى  أبك الحسف العمكم، لقبو بياء الدكلة بالرضي، كلقبو أخاه ذم : الشريؼ الرضي 4
 .119ص, 8ج .البداية. ابف كثير. الحسييف، كلقبو أخاه المرتضى ذم المجديف
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      أحػػػػب الثػػػػرل النجػػػػدم مػػػػف أمػػػػف الحمػػػػى  

 يا  ىػػػػػػػػػػػػػبَّ عمػػػػػػػػػػػػػكم النسػػػػػػػػػػػػػيـ رأيتنػػػػػػػػػػػػػإذ
          

 كػػػػػػػػػػػػػأني لمػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػاآلخر عػػػػػػػػػػػػػيف نسػػػػػػػػػػػػػيب 

 أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػض حفػػػػػػػػػػػػػػػػػكني أف ييقػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى مريػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 

 

 السنة السابعة وأربعمائة

 .1فييا ممؾ محمكد بـ سبكتكيف خكارـز كاستكلى عمييا  

 .كفييا كصؿ القائد يكسؼ بف ياركخ إلى دمشؽ كاليان عمييا ثـٌ عيزؿ في سنتو 

 منة وأربعمائةالسنة الثا

كىك الذم بنػى جسػر  ،ككاف ظالمان  شكمان  ،فييا كصؿ شيـ الدكلة شاتكيف إلى دمشؽ كاليا عمييا

ال يعبػػر عميػػو احػػدد  :بػػاب الحديػػد تحػػت القمعػػة عمػػى بػػردل كاتفػػؽ أف يػػـك فرا ػػو مػػف الجسػػر قػػاؿ

ذا بفػارس قػ ،كجمس باكر عمى بػاب القمعػة ينظػر إليػو ليكػكف أكؿ عػابر عميػو ،قبمي د أقبػؿ فعبػرى كاي

 :عميو كناكلو كتاب الحاكـ بعزلو فقاؿ احمد بف عبد الماىر

  2عقد الجسر كقد حمؿ عزلو بيديو      ما درل أف عميو يعبر العزؿ إليو 

 ج

 السنة التاسعة وأربعمائة

 ،فييا سٌير اإلماـ الحاكـ مف مصر أبا القاسـ كلي عيد المسمميف ابف عبد العزيز با، إلى دمشؽ

كساركا  ،فما أحسَّ إال كقكـ قد أقبمكا عميو مف جية الحاكـ فيجمكا عميو ،اـ إلى سنة أحد عشرفأق

 .بو إلى مصر
 ج

                                                           
 121ص, 8ج .البداية. ابف كثير. 121ص, 15ج .المنتظم. انظر ابف الجكزم 1

, 4ج .النجوم الزاىرة. ابف تغرم بردم. عقد الجسر كقد حؿَّ عراه بيده     ما دىرل أف عميو يعبر العزؿ إليو. كفي النجـك الزاىرة 2
 .242ص
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 السنة الحادية عشرة وأربعمائة

فمـ يشعر إال كقد كصػؿ  ،فييا عاد أبك القاسـ كلي عيد المسمميف إلى دمشؽ ثاني مرة كاليان عمييا

ـٌ كصػؿ كجيػو الدكلػة أبػك  ،فسػار بػو إلػى مصػر ،ومف مصر داكد عمى نجيب مسرع بكتػاب عزلػ ثػ

فكصػػؿ األميػػر  ،ككػػاف أديبػػان فاضػػال فأقػػاـ مػػدة ،المطػػائع بػػف حمػػداف كاليػػان عمػػى دمشػػؽ دفعػػةن ثانيػػة

كلمػا زاد أمػر  ،فنػزؿ المػزة كدخػؿ القصػر ،إلػى دمشػؽ كاليػان عمييػا( أ 926)شياب الدكلة شحتكيف 

 ،شػػكى المقػػدمكف إلػػى أختػػو بنػػت الممػػؾ ،لػػدماءالحػػاكـ فػػي عسػػؼ النػػاس كمػػا ارتكبػػو مػػف سػػفؾ ا

كرتبػت لػو مػف اختمػى بػو فػي بعػض مقاصػيره  ،كلػـ تجػد حيمػة إال العمػؿ فػي إتالفػو ،فأنكرت ذلؾ 

 ،كقاؿ المغالكف فػي المػذىب انػو  ائػب مػره كال بػٌد لػو أف يظيػر ،فقتمو كأخفى أمره إلى عيد النحر

مػػػػذمـك  ،قبػػػيح السػػػػيرة ،الطبػػػػع قاسػػػي القمػػػػبككػػػػاف  مػػػيظ  ،كال بػػػػٌد أف يرجػػػع ،كمسػػػتتر فػػػػي  يبتػػػو

 .1كأيخذت لو البيعة ،كأقاـ بعده كلده الظاىر إلعزاز ديف ا، ،السياسة

 السنة الثامنة عشرة وأربعمائة

  .فييا خطب ببغداد لجالؿ الدكلة عمى المنابر بالسمطنة

ككزر العزيز  ،ةثمائكلد بمصر سنة سبعيف كثال :3الحسف بف عمي الكزير المقرم   2]كفييا تكفيَّ [

فخػػدـ  ،ثػػـ قبضػػو ،ثػػـ خػػدـ شػػرؼ الدكلػػة بػػف قػػركاش ،كخػػدـ بنػػي بكيػػو ،كىػػك إلػػى العػػراؽ ،كالحػػاكـ

كزار رجػالن مػف المنقطعػيف إلػى  ،ككاف عاقالن شيمان فاضالن شجاعان  ،كاستكزره ،نصير الدكلة مركاف

ـٌ قاؿ ،يا شيخ لك صبحتنا الستفدنا منؾ :فقاؿ لو ،ا،  :دهفأنش ،زدني :ث

 يػػػػػػػػػػػػان   فػػػػػػػػػػػػال ا   بإذا شػػػػػػػػػػػػئت أف تحيػػػػػػػػػػػػ
             

 ةو إال رضػػػػػػػػػػػػػػػػػيت بػػػػػػػػػػػػػػػػػدكنيا تكػػػػػػػػػػػػػػػػػف بمنزلػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

                                                           
. 8ج .البداية. ابف كثير. 112ص, 111ص, 8ج.الكامل. ابف األثير. 150ص, 140ص, 15ج .المنتظم. انظر ابف الجكزم 1

 .127ص,126ص

 ما بيف المعقكفيف إضافة يقتضييا سياؽ الجممة  2
 ,266، ص4ج .النجوم الزاىرة. حكؿ الحسف بف عمي المغربي انظر ابف تغرم بردم 3
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كانقطػع  ،الميـ أ ننا كمػا أ نيػت ىػذا الشػيخ :ثـ قاؿ ،يا شيخ ىذا بيت شعر ذا بيت ماؿ :فقاؿ لو

بػف كنيقػؿ إلػى مشػيد عمػٌي  ،عف الكزارة كسمؾ العبادة كتكفٌي بميافارقيف كىك ابف ستة كأربعػيف سػنة

 .1أبي طالب رضي ا، عنو

 السنة التاسعة عشرة وأربعمائة

 2كاليػة أميػر الجيػكش النػكرم .فييا فتح األمير حساـ الديف بف أبي الشكؾ الشاىنكارم بمدة كدقكقا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   الختمي

مكلػػده مػػا كراء النيػػر كسػػبى  ،ر أميػػر الجيػػكش أبػػك منصػػكر أنكشػػتكيفدمشػػؽ كىػػك األميػػر المظفػػ

ككػػػاف كسػػػيـ الكجػػػو فاشػػػتراه القائػػػد تزبػػػر الػػػديممي  ،(ب 926) كحمػػػؿ إلػػػى كاشػػػغر ثػػػـ إلػػػى دمشػػػؽ

ـٌ أىػداه إلػى اإلمػاـ الحػاكـ ،بدمشؽ سنة أربعمائة فسػٌيره إلػى  ،فجعػؿ يتقػرب إلػى الخػاص كالعػاـ ،ثػ

فجػردكا عسػكران ينػػزؿ  ،كصػادؽ كالة األطػراؼ ثػـ عػاد إلػى مصػر ،كػرهفانتشػر ذ ،بعمبػؾ كاليػان عمييػا

 :فقػاؿ ،مػا تحتػاج إليػو لخركجػؾ :فقػاؿ لػو الػكزير ،فكقػع االختيػار عميػو ،إلى الشاـ كيصمح أحكالػو

فجػػردت العسػػاكر  ،فػػرس أركبػػو كخيمػػة اسػػتظؿ بيػػا فأعجػػب الػػكزير كأطمػػؽ لػػو خمسػػة أالؼ دينػػار

كقصػػد صػػالح بػػف مػػرداس كحسػػاف بػػف  ،فسػػار كعٌيػػدى بالرممػػة ،ةكليقػػب بػػالمظفر منتخػػب الدكلػػ ،معػػو

كتكجػػو إلػػى حمػػب  ،كانيزمػػت العػػرب كقتػػؿ صػػالح بػػف مػػرداس ،مفػػرج كالتقػػاىـ  باألقحكانػػة فكسػػرىـ

ـٌ عػاد إلػى  ،فقتمػو كعػاد أميػر الجيػكش بدمشػؽ ،فضػرب صػالح ،فظفر بشبؿ الدكلػة كنػزؿ بقصػره ثػ

فظيػػر لػػو مػػف عسػػكر  ،أف الػػكزير قػػد تغيػػر عميػػو ثػػـ بمغػػو ،كتسػػمـ قمعتيػػا كعػػاد إلػػى دمشػػؽ ،حمػػب

 ،فسػػار مػػف دمشػػؽ بعػػد أـ أمػػر الغممػػاف بنيػػب مػػا فػػي القصػػر ،دمشػػؽ مػػا يكػػره كىمػػكا بالقيػػاـ عميػػو

                                                           
 . 186ص, 15ج .المنتظم،. كزمانظر ابف الج 1

   268، ص4ج .النجوم الزاىرة. ابف تغرم بردم" أمير الجيكش الدزبرم " كفي النجـك الزاىرة  2
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ـٌ لحقو حمى كفالج ،ككصؿ حمب كالـز الشراب كخمػؼ مػف  ،كمات سنة ست كثالثػيف كأربعمائػة ،ث

ككػاف لػػو مػع التجػػار  ،ئتي ألػؼ دينػػاركأخػذ لػػو مػف دمشػػؽ كفمسػطيف مػػا ،المػاؿ سػػتمائة ألػؼ دينػػار

 .كنييبى لو مف القصر بدمشؽ مائتي ألؼ دينار ،خمسيف ألؼ دينار

 :مف شعره 1عبد المحسف الصكرم

 و     خه مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني نزكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأ

 ر       بػػػػػػػػػت ضػػػػػػػػػيفان لػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػا حكػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػدى

 اؿ       سػػػػػػػػػػػػافركا تغنمػػػػػػػػػػػػكا فقػػػػػػػػػػػػاؿ كقػػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػػ

َـّ تغربػػػػػػػػػػػػػػػػػت؟ قػػػػػػػػػػػػػػػػػ         اؿ رسػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ ا،لػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قػػػػػػػػػكؿ كىػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػكرة فابتػػػػػػػػػدأني ي
        

 2مثممػػػػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػػػػني مػػػػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػػػػكع قيػػػػػػػػػػػػػػرحي  

 كفػػػػػػػػػػػػػػػػي حكمػػػػػػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػػػػػػػرء قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػح  

 كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافح لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح

 حكالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح كنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث صػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمكا تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػحكا 
 

 :كلو

يـ            شػػػػػػػػػػػػػػػػغمت عػػػػػػػػػػػػػػػػف أفعاليػػػػػػػػػػػػػػػػا أفعػػػػػػػػػػػػػػػػال

 كتريػػػػػػػػػؾ نفسػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػف معانػػػػػػػػػدة الػػػػػػػػػكرل
             

 ( أ 929) درشػػػػػػػػدان كلسػػػػػػػػتي إذا فعمػػػػػػػػت براشػػػػػػػػ 

 ىػػػػػػػػػػػػػال اقتصػػػػػػػػػػػػػرت عمػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػػدكو كاحػػػػػػػػػػػػػد 
 

 ج

 السنة العشرون وأربعمائة

 . 3ككانت كالثكر النائـ ،فييا كقع في العراؽ برده كزف الكاحدة مائة كخمسكف رطال

 .كفييا تكفٌي الشريؼ احمد بف إبراىيـ بف أبي الحسف العمكم الدمشقي

 

                                                           
 .234ص.232ص. 3ج .وفيات األعيان. انظر ترجمة الشاعر في ابف خمكاف 1

 .144ص, 8ج .البداية. ابف كثير. كأخو مسو نزلي بقرح    مثؿ ما مسني منو جرح: كفي ابف كثير 2

 .160ص, 8ج .الكامل. انظر ابف األثير 3
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 السنة الحادية والعشرون وأربعمائة

كقتػػؿ مػػف  ،فقامػػت الفػػتف ،راء عمػػؽ أىػػؿ الكػػرخ المسػػكح كبطمػػكا البيػػع كالشػػراءفييػػا فػػي يػػـك عاشػػك 

 .1الفريقيف جماعة 

 ،يمػػيف الدكلػػة محمػػكد بػػف سػػبكتكيف صػػاحب خراسػػاف كصػػاحب الممػػكؾ السػػامانية 2 [كفييػػا تػػكفي]

كلمػػا تػػكفي أبػػكه سػػبكتكيف اسػػتكلى عمػػى  ،كىػػـ إلػػى سػػاماف ممػػكؾ سػػمرقند كفر انػػة كمػػا كراء النيػػر

كدخػؿ الينػػد كالسػند كفػتح اماكنػػان لػـ يصػػؿ  ،ثػـ سػػار إلػى السػػامانية فاسػتكلى عمػى ممكيػػـ ،خراسػاف

كقػػاـ كلػػده محمػػكد  ،مػػات كعمػػره ثػػالث كسػػتيف سػػنة ،كخطػػب فػػي عامػػة بػػالد المشػػرؽ ،إلييػػا  يػػره

 .3مقامو

 السنة الثانية والعشرون وأربعمائة

ككػاف مػف السػتر  ،ةست كثالثيف كثالثمائػ كلد سنة ،فييا تكفٌي اإلماـ القادر با، أحمد بف المقتدر

  .4كصنؼ كثيران مف فنكف عديدة ،كالصيانة كالعفة كالديانة كحسف الطريقة كصحة االعتقاد

مكلػػػده سػػػنة إحػػػدل كتسػػػعيف  ،ككنيتػػػو أبػػػك جعفػػػر ،كاسػػػمو عبػػػد ا، بػػػف أحمػػػد :خالفـــة القـــائم بـــاهلل

اف ابف كثاب النميرم بحػراف فيػادف الػرـك كك ،فممىؾى الرىا ،كفييا بعث ممؾ الركـ عسكران .كثالثمائة

 .كقرر عميو خراج يحممو إلييـ ،عمى حراف كسركج

 

 
                                                           

 .272ص, 4ج .النجوم الزاىرة. انظر ابف تغرم بردم 1

 .ما بيف المعقكفيف إضافة يقتضييا سياؽ الجممة 2
 .300، ص4ج .النجوم الزاىرة. ابف تغرم بردم, 164ص, 8ج .الكامل. انظر ابف األثير 3

 .164ص, 8ج .الكامل. انظر ابف األثير 4



326 
 

 السنة الخامسة والعشرون وأربعمائة

كفي يـك عاشكراء فعؿ أىؿ الكرخ مػا جػرت بػو  ،فمـ ييسقكا ،فييا خرج الناس يستسقكا بأمر الخميفة

كنيبػػت  ،العيػػاريف مػػا لػػـ يجػػر مثمػػوكفييػػا جػػرل عمػػى بغػػداد مػػف  .العػػادة مػػف النػػكح كلػػبس السػػكاد

ثػػـ أف العيػػاريف طمعػػكا كدخمػػكا يػػدىـ فػػي  ،كلػػبس النػػاس السػػالح لػػيالن كنيػػاران  ،الخانػات كالػػدكر نيػػاران 

 .أعماؿ السمطاف كجبكا البمد كعممكا ليـ أعالمان مذىبة

 السنة السادسة والعشرون وأربعمائة

ككػػاف  ،يبػػؽى لمخميفػػة كال لجػػالؿ الممػػؾ حكػػـكلػػـ  ،فييػػا اسػػتكلى العيػػاركف عمػػى بغػػداد مػػف الجػػانبيف

 .1العياركف في دكر األتراؾ كالخاصة كبيـ يفعمكف ذلؾ

 السنة السابعة والعشرون وأربعمائة

فخرج إلػييـ فمػـ يترجمػكا كقػالكا لػو  ،كحدقكا بدار الممؾ ،كركبكا بأجمعيـ ،فييا شغب الغمماف ببغداد

فخػرج الممػؾ نصػؼ  ،فقػاتمكىـ الحاشػية ،أحرقػكا بابػوكضربو احدىـ بػأجرة فػي صػدره ك  ،قكالن  ميظان 

 ،فنيبكا داره كأخػذكا مػا فييػا حتػى أبكابيػا كسػقكفيا ،الميؿ كعبر إلى دار المرتضى بالجانب الغربي

ـٌ كاتبو الغمماف فاعتذركا إليو  ث
 ،كعمػره أحػدل كثالثػيف سػنة 3كفييا تكفٌي اإلماـ الظاىر بمصػر .2

 .ـ معد المنتصر با، كبايعكه كعمره ثماف سنيفككلى األمر بعده كلده أبك تمي

 

 

                                                           
 .426ص, 4ج .النجوم الزاىرة. انظر ابف تغرم بردم 1

 .193ص, 8ج .الكامل. انظر ابف األثير 2

 .282ص, 4ج .النجوم الزاىرة. ابف تغرم بردم. 182ص, 2ج .اتعاظ الحنفا. انظر المقريزم 3
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 السنة الثامنة والعشرون وأربعمائة

كانتيت إليو رئاسة  ،كلد سنة اثنتيف كستيف كثالثمائة ،فييا تكفيَّ احمد بف محمد القدكرم البغدادم

 .1كتكفيَّ ببغداد ،أصحاب أبي حنيفة بالعراؽ

 السنة الثالثون وأربعمائة

 ،كفييػػا اسػػػتكلى الغػػػز عمػػػى ىمػػػداف .كقتػػؿ شػػػبؿ الدكلػػػة صػػػالح الكالبػػػي ،حمبػػػان فييػػا فػػػتح الػػػدزبرم  

  .كاستفحؿ أمرىـ في البالد

 ،كىػرب مسػعكد بػف محمػكد مػنيـ ،فييا استكلى بنك سمجكؽ عمى خراسػاف كالجبػاؿ :2بنو سمجوق

و رجؿ فزكج سمجكؽ ابنت ،مف كراء النير 3ككاف أصميـ تركماف ينزلكا الخركاكات  ،كاقتسمكا البالد

فقصػػػدىما  ،فأفسػػػد عمػػػٌي عمػػػى محمػػػكد بػػػف سػػػبكتكيف الػػػبالد بالنيػػػب كالغػػػارات ،ييعػػػرؼ بعمػػػٌي تكػػػيف

 ،كاسمو محمد بف ميكائيؿ بف سػمجكؽ فػي أربعػة والؼ خركػاه ،محمكد فأسر سمجكؽ كبقٌي طغرؿ

فػػػكرد  ،كاجتمػػػع إلػػػى طغرلبػػػؾ خمػػػؽ عظػػػيـ مػػػف التركمػػػاف ،فممػػػا تػػػكفي محمػػػكد اشػػػتغؿ ابنػػػو بمذاتػػػو

كسػار إلػى مسػعكد فيزمػو كاسػتكلى عمػى  ،(أ 920) كقد استكلى عمييػا المصػكص فيػدميا نيسابكر

 .فكقع بذخائر كثيرة فتقكل بيا ،كقصد الرم ،ككلى أخاه داكد ك ابف عمو ىراة كسجستاف ،خراساف

 السنة الثانية والثالثون وأربعمائة

صػػدان إلػػييـ فاعتصػػمكا جمػػع مسػػعكد عسػػاكره قا ،كلمػػا اسػػتكلى طغرلبػػؾ كأخػػكه داكد عمػػى خراسػػاف

 .فسار طالبان  رتو ،الصعبة فباألماك

                                                           
 .78ص. 1ج .وفيات األعيان. انظر ابف خمكاف 1

 .303، ص 1. مج, 1ط .ب التواريخ واألخبارنزىة األنظار في عجائ. حكؿ السالجقة انظر مقديش 2

ًي شى بالجكخ كنحكه، ييحمؿ في السفر لتككف في الخيمة لممبيت في : الخركاة 3 كىي بيت مف خشب مصنكع عمى ىيئة مخصكصة كًم
 .146ص, 2ج .صبح األعشى. القمقشندم. الشتاء لكقاية البرد
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 السنة الرابعة والثالثون وأربعمائة

 ،كاسػػتكلى معػػز الدكلػػة بػػف صػػالح بػػف مػػرداس الكالبػػي عمػػى شػػاـ حمػػب ،فييػػا اختمػػت أمػػكر الشػػاـ

كفييا استكلى طغػرؿ كالغيػز عمػى  .كاستكلى حساف بف المفرج بف جراح عمى شاـ دمشؽ كالسكاحؿ

 .1ـزخكار 

 السنة الخامسة والثالثون وأربعمائة

كاسػػػتنجد قػػػركاش بػػػالعرب كبػػػأبي نصػػػر  ،فقتمػػػكا كسػػػبكا حػػػريـ قػػػركاش ،فييػػػا دخمػػػت الغيػػػز المكصػػػؿ

كفييػػا تػػكفٌي  .فتبعػػكىـ فرجعػػكا عمػػييـ كقتمػػكا مػػف الغيػػز مقتمػػة عظيمػػة ،الكػػردم صػػاحب ميافػػارقيف

 .2كخيطب ببغداد ألبي كاليجار صاحب فارس ،جالؿ الدكلة

سنة سبع  .تكفٌي الشريؼ المرتضى أخك الشريؼ الرضي ببغداد]3 كأربعمائة  [نة ست كثالثيف  س

كرد الخبر بأف األميػر شػرؼ الػديف عيسػى بػف مكسػى بػف جكػكبر اليػذباني  ]4كأرعمائة  [كثالثيف 

ككػػاف  ،فرمػػاه كلػد أخيػػو بخشػبتيف فقػػتاله كاسػتكليا عمػػى قمعػة أريػػؿ .صػاحب أربػػؿ خػرج إلػػى الصػيد

كأخػػذ القمعػػة كقسػػـ مػػا  ،فسػػار معػػو ،أخػػك المقتػػكؿ بالمكصػػؿ عنػػد معتمػػد الدكلػػة ابػػف قػػركاش سػػالر

كرتػػب سػػالر فػػي ممكيػػا إلػػى سػػنة ثمػػاف  ،ككػػاف ألفػػي ألػػؼ كمائػػة ألػػؼ درىػػـ ،كجػػد فييػػا مػػف المػػاؿ

فانتزعيا منو األمير أبك الحسف بف مكسى بػف جككيػو اليػذباني كممكيػا إلػى سػنة أربعػيف  ،كثالثيف

كسػػمميا إلػػى  ،فانتزعيػػا منػػو األميػػر أبػػك الحسػػف بػػف عيسػػكاف الحميػػدم صػػاحب العقػػر ،كأربعمائػػة

 .عمٌي بف الحسف بف مكسؾ
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 السنة الثامنة والثالثون وأربعمائة

فقطػػع طغرلبػػؾ  ،فييػػا  ػػارت التػػرؾ عمػػى مػػا كراء النيػػر كاسػػتكلكا عمػػى بخػػارل كسػػمرقند كخػػكارـز

فيػػزميـ  ،اسػػتكلى عمييػػا كالتقػػى طغرلبػػؾ التػػرؾفكصػػؿ ك  ،كبعػػث إبػػراىيـ ينػػاؿ إلػػى العػػراؽ ،جيحػػكف

 .1(ب 920) كعاد إلى خراساف

 السنة األربعون وأربعمائة

ككػانكا  ،كصػمى يػكـ الجمعػة بالمكصػؿ أربعمائػة نفػس ،فييا كقع الكباء بالمكصؿ كالجزيرة كبغػداد 

 .مػى ابنػو نصػركخمع ع ،كفييا تكفي أبك الكاليجار سمطاف الدكلة .ثالثمائة ألؼ نفس كأكمكا الميتة

المستنصرم إلى دمشؽ كاليان عمييا في يكـ الجمعة  ؽكصار طار  ،كفييا كصؿ األمير بياء الدكلة

ثـٌ صػرؼ طػارؽ فتكالىػا رفػؽ  ،كقرئ سجؿ كاليتو كالدعاء لو ،مستيؿ رجب سنة أربعيف كأربعمائة

ثـٌ سار إلى حمب ،المستنصرم
2. 

 السنة الحادية واألربعون وأربعمائة

كبنى أىؿ الكرخ سكران فعمؿ أىؿ القالئيف سػكران  ،ببغداد بيف السنة كالشيعة فتنة عظيمةفييا جرت 

 .3كجرل بيف الفريقيف حرب عظيـ ،كاجتمع الديمـ إلى الكرخ كاألتراؾ إلى القالئيف ،مثمو

                                                           
 .15ص. 1980دار اآلفاؽ الجديدة، , 2ط, (لجنة إحياء التراث ) تحقيؽ. تاريخ دولة آل سمجوق .عماد الديف. انظر األصفياني 1

مكتب البحكث كالدراسات ) إشراؼ ,1ج. العبر في َخبر َمن َعَبر. شمس الديف. الذىبي. 313ص, 15ج .المنتظم. انظر ابف الجكزم 2
 .455ص, 1997.1,دار الفكر: بيركت, 1ط( 

 .457ص, 1ج .العبر. انظر الذىبي 3
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 السنة الثانية واألربعون وأربعمائة

ب البصػػرة بحػػب عمػػى خيػػر كأذنػػكا فػػي بػػا ،كصػػارت كممػػتيـ كاحػػدة ،فييػػا اصػػطمح السػػنة كالشػػيعة

كقػػػرئ ببػػػاب  ،كاجتمعػػػكا عنػػػد قبػػػر مكسػػػى بػػػف جعفػػػر ،كقػػػرئ فػػػي الكػػػرخ فضػػػائؿ الصػػػحابة ،العمػػػؿ

 .1البصرة فضائؿ أىؿ البيت 

 السنة الثالثة واألربعون وأربعمائة

كىجـ أىؿ باب البصرة درا الخميفة كاستنجدكا بعيػار  ،فييا تجددت الفتنة بيف السنة كالشيعة ببغداد

كأتكا إلى مسجد مكسى بف جعفر فنيبكه كأخذكا ما فيو كأخرجكا  ،بالقطيطي عمى أىؿ الكرخييعرؼ 

كحفػػركا ضػػريح  ،كأحرقػػكا ضػػريح مكسػػى بػػف جعفػػر كمحمػػد الجػػكاد ،جماعػػة مػػف قبػػكرىـ كأحرقػػكىـ

 .2فمنعيـ نقيب العمكييف ،مكسى بف جعفر ليخرجكه كيدفنكه عند أحمد بف حنبؿ

 بعمائةالسنة السادسة واألربعون وأر 

 ،ككاتػػب المستنصػػر بمصػػر ،كىػػرب البساسػػيرم إلػػى الرحبػػة فييػػا تقػػدـ السػػمطاف طغرلبػػؾ  بغػػداد،

إنما قصدت العتبػة الشػريفة ليتبػرؾ  ،كلما قرب طغرلبؾ مف بغداد كتب إلى الخميفة ،فمده باألمكاؿ

مضػػاف كدخػػؿ بغػػداد فػػي ر  ،كخػػرج الػػكزير كالنػػاس إلػػى لقائػػو  4]..........[3بيػػا كيسػػير إلػػى الحػػج

كانتيػػت دكلػػة  ،كاعتقػؿ فػػي بعػػض القػالع ،كقيطعػػت خطبػػة الممػؾ الػػرحيـ ،(أ 921) كخيطػب لػػو بيػا

 .ككانت أياميـ مائة كتسعة كعشريف سنة ،الديمـ

                                                           
 .325ص, 15ج .المنتظم. انظر ابف الجكزم 1

 .460ص,456ص, 1ج. العبر. الذىبي. 229ص, 15ج .المنتظم. انظر ابف الجكزم 2
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 السنة الثامنة واألربعون وأربعمائة

فييػػا عقػػد الخميفػػة عمػػى خديجػػة المػػدعكة أرسػػالف خػػاتكف بنػػت األميػػر جعفػػرم بػػؾ أخػػك السػػمطاف 

 .1صداؽ مائة ألؼ ديناركال ،طغرلبؾ

كأيزيػؿ حػي  ،كفييا أقيـ اآلذاف في مسجد مكسى بف جعفر كمساجد الكرخ بالصالة خير مف النػكـ 

 .عمى خير العمؿ

 السنة التاسعة واألربعون وأربعمائة

كدخػػؿ قػػريش كدبػػيس فػػي  ،فييػػا سػػار السػػمطاف إلػػى المكصػػؿ  كانػػدفع البساسػػيرم عنيػػا إلػػى بكشػػرة

 كفييػػا .كسػػار البساسػػيرم مػػف الرحبػػة إلػػى بالسػػف ،ف إلػػى الجزيػػرة كحاصػػرىاكسػػار السػػمطا ،الطاعػة

 ،كقصػػد السػػمطاف سػػنجار ففتحيػػا عنػػكة ،صػػالحى مػػركاف الكػػردم السػػمطاف عمػػى مائػػة ألػػؼ دينػػار[

 .كتكجو إلى بغداد

 ،ككػاف ريمػيى باإللحػاد ،تػكفٌي بػالمعٌرة ،أحمػد بػف عبػد ا، بػف سػميماف التنػكخي :أبو العـالء المعـري

كمكلػػده سػػنة ثػػالث كسػػػتيف  ،بػػؿ مػػا تنبتػػػو األرض ،ـ يكػػف يأكػػؿ لحػػكـ الحيػػػكاف كالبػػيض كالمػػبفكلػػ

 :كمف شعره ،كثالثمائة

صػػػػػػػػػػػػػػرؼ الزمػػػػػػػػػػػػػػاف مفػػػػػػػػػػػػػػرؽ األلفػػػػػػػػػػػػػػيف     

كزعمػػػػػػػػػػػػػػػػت أف ليػػػػػػػػػػػػػػػػا معػػػػػػػػػػػػػػػػادا ثانيػػػػػػػػػػػػػػػػان        

 أنييػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػف قتػػػػػػػػػػؿ النفػػػػػػػػػػكس تعمػػػػػػػػػػدان 
     

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحكـ إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ذاؾ كبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 كبعثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لقبضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا ممكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف

 ا عػػػػػػػػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػػػػػػػػاليف مػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػاف أ ناىػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :كلو

 تنػػػػػػػػػػػػػػاقضه مالػػػػػػػػػػػػػػو إال السػػػػػػػػػػػػػػككت لػػػػػػػػػػػػػػو         

  1يػػػػػػػػػػػد بخمػػػػػػػػػػػس مػػػػػػػػػػػف عسػػػػػػػػػػػجد فػػػػػػػػػػػدنت
        

 اركاف تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكذ بمكالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 مػػػػػػػػػػػا باليػػػػػػػػػػػا قطعػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػي ربػػػػػػػػػػػع دينػػػػػػػػػػػار
 

 :كلو

 قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؽ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديـ            

ه             ىػػػػػػػػػػػػػػػػذا كػػػػػػػػػػػػػػػػالـ لػػػػػػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػػػػػػي معنػػػػػػػػػػػػػػػػا

 افزعمتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكه بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
             

 كؿقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدقتـ ىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ن 

 2كؿ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف أال ن

 كؿ لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 

 السنة الخمسون وأربعمائة

كفييػا صػرؼ أبػك عمػكاف ثمػاؿ بػف صػالح  ،كخػرج القػائـ منيػا ،فييا استكلى البساسيرم عمػى بغػداد

 .كعكػػا ككالىػػا اإلمػػاـ المستنصػػر ألبػػي عمػػـ مميػػـ( ب 921) عػػف حمػػب كأقطػػع صػػيدا كقيسػػارية 

رم كقػريش كبػدراف كمػف معيمػا مػف الغممػاف كاألكػراد كصػمكا إلػى تػؿ كفييا كرد الخبر بػأف البساسػي

ككػاف قػد مضػى  ،ككصمكا إلى المكصؿ فسار إبػراىيـ ينػاؿ إلػى المكصػؿ ككافػاه حمػاد بػاش ،أعفر

فممػا  ،كبرز السمطاف خيمتو نحك المكصػؿ ،ابف حككيو ،ؿلى األمير مكسؾ اليذباني صاحب أربإ

كاستشػعر إبػراىيـ  ،مطاف قمعػة المكصػؿ كرحػؿ إلػى نصػيبيففيػدـ السػ ،قرب منيا ىػرب البساسػيرم

فسػار السػمطاف مجػدا خمفػو  ،كسار فػي قطعػة عظيمػة مػف العسػكر إلػى ىمػداف ،يناؿ مف السمطاف

كقاتػؿ  ،كتحصػف السػمطاف بيمػداف ،ككصؿ إبراىيـ بعده في خمؽو عظيـ مف التركماف ،إلى ىمداف
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ـٌ دخػؿ بغػداد يػكـ األحػد ثػامف  ،قريش عمى ىيػتأىميا معو كتكاترت األخبار بنزكؿ البساسيرم ك  ثػ

كركػػب عميػػد العػػراؽ مػػف الجانػػب الشػػرقي فػػي  ،فخػػرج إليػػو أىػػؿ الكػػرخ كنثػػركا عميػػو الػػذىب ،القعػػدة

كأعػػاد أىػػؿ الكػػرخ األذاف  ،كطػػرح البساسػػيرم النػػار فػػي بػػاب البصػػرة ،العسػػكر كالياشػػمييف كالعػػكاـ

كألبس  ،ة بجامع المنصكر اإلماـ المستنصركخطب البساسيرم يـك الجمع ،بحي عمى خير العمؿ

كخػػرج  ،كعبػػر البساسػػيرم بعسػػكره ،1الخطيػػب حمػػة بيضػػاء كزيػػد فػػي األذاف حػػي عمػػى خيػػر العمػػؿ

كحمؿ أصحاب عميد العراؽ  ،كقصد البساسيرم دار الخالفة ،إليو عميد العراؽ كبنك ىاشـ كقاتمكه

كصػػعد النػػاس عمػػػى  ،عمػػييـ فػػانيزمكا ثػػػـ أكػػبَّ  ،عميػػو فقتمػػكا احػػد مماليكػػو كاسػػتنجدىـ البساسػػيرم

كانيػػػـز ابػػػف رئػػػيس الرؤسػػػاء إلػػػى دار الخالفػػػة كدخػػػؿ العػػػكاـ دار الخالفػػػة كنيبػػػكا حريمػػػو  ،القتمػػػى

فركػػب الخميفػػة كعميػػو السػػكاد كعمػػى كتفػػو البػػردة كفػػي يػػده سػػيؼ مجػػرد كالياشػػميكف حكلػػو  ،كأمكالػػو

فدخمكا إلى الحمبػة فطمػع  ،لرماحكالجكار حاسرات منشرات الشعكر معيف المصاحؼ عمى رؤكس ا

يػػػا عمػػػـ الػػػديف أميػػػر المػػػؤمنيف  :فقػػػاؿ ،الخميفػػػة إلػػػى منظػػػره كقػػػاؿ لػػػرئيس الرؤسػػػاء ائتنػػػي بقػػػريش

نعػػـ كقمػػع  :فقػػاؿ ،أميػػر المػػؤمنيف نطمػػب منػػؾ الػػذماـ :فقػػاؿ ،فممػػا دنػػا إلػػى تحػػت النظػػرة ،يسػػتدينؾ

فقبَّػؿ  ،الخميفػة كابػف رئػيس الرؤسػاء كنىػزؿى  ،قمنسكة مف تحت عمامتو كأعطاىا ذمامان لمخميفة  كنػزؿ

كانصرفكا بالخميفة في ىكدج عمى جمؿ  ،األرض كحمؿ الخميفة إلى العسكر راكبان ( أ 922) قريش

كفييا كصػؿ األميػر ناصػر الدكلػة ابػف حمػداف إلػى دمشػؽ كاليػان عمييػا دفعػةن  .كساركا عمى الحديثة

ثـٌ كرد عميو األمر بالمسير إلى حمب فتكجو ،ثالثة
2. 
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 السنة الحادية والخمسون وأربعمائة

ـٌ كرد الخبػر بقربػو مػف بغػداد ،فييا كردت األخبار بتجييز السمطاف طغرلبػؾ إلػى العػراؽ  كجػاء  ،ثػ

كجػاء  ،فانتقػؿ الخميفػة إلييػا ،السمطاف فػدخؿ بغػداد كسػٌير المكاكػب كالسػرداؽ كالخيػكؿ إلػى الخميفػة

جاء السمطاف إلى لقاء  ،عمى الخميفة كقبَّمكا األرضفنزلكا كدخمكا  ،عميد الممؾ كاألمير أنك شركاف

فقػػاؿ الخميفػة يػػا  ،فممػا كقعػػت عينػو عمػى السػػرداؽ ترجػؿ كمشػى كقٌبػػؿ األرض سػبع مػرات ،الخميفػة

فجمػس  ،كأخذ الخميفة كأخذ الخميفة مخدةن مف دستو كطرحيػا بػيف يديػو ،ركف الديف ماذا لقينا بعدؾ

لػػى حػػيف عكدتػػو إلػػى بغػػداد سػػنة كاممػػةككػػاف مقػػ ،عمييػػا كركبػػكا ككصػػمكا بغػػداد كعبػػر  ،اـ الخميفػػة كاي

خػػذ معػػؾ  :السػمطاف دجمػػة كجػاءه سػػرايا ابػػف المنيػع مقػػدـ بنػي خفاجػػة كاسػػتدعى حمػاتكيف كقػػاؿ لػو

كرحػػؿ البساسػػيرم كابػػف  .كسػػار السػػمطاف بنفسػػو إلػػى كاسػػط ،ألفػػي  ػػالـ كسػػر عمػػى طريػػؽ الككفػػة

فأطمقػػو  ،زيػد كأسػركا أبػػا الفػتح بػف كراـ مقػػدـ األكػرادفمحقػكىـ كثبػػت البساسػيرم كانيػـز ابػػف م ،مزيػد

فضربو في كجيػو بالسػيؼ كنازعػو عميػو أردـ  ،أنك شركاف كانيـز البساسيرم فأدركو بعض الغمماف

 .كنزؿ فحزَّ رأسو كجاء بو إلى السمطاف كسٌيره إلى بغداد ،الخادـ

 السنة الثانية والخمسون وأربعمائة والثالثة

 .تماـ الدكلة سبكتكيف إلى دمشؽ  ير كاؿو عمييا إلى أف كصمو التقميد فتكالىػافييا كصؿ األمير  

فمػا  ،كتحػدثت فػي ذلػؾ لرسػالف خػاتكف زكجػة الخميفػة ،كفييا خطػب السػمطاف السػيدة بنػت الخميفػة

األميػر احمػد بػف مػػركاف الكػردم صػاحب ميافػارقيف كديػػار ]كفييػػا تػكفيَّ  [.أجػاب الخميفػة إلػى ذلػؾ

( ب 922)كأقػػاـ فيػػػو ثالثػػػةه كخمسػػػيف سػػػنة  ،ى الممػػػؾ كلػػو اثنػػػاف كعشػػػركف سػػػنةاسػػػتكلى عمػػػ ،بكػػر

فػػنذا قيػػؿ  ،كػػـ ينفػػؽ لػػرده :ككػػاف مػػدبران لمممػػؾ إذا قصػػده عػػدك يقػػكؿ ،كعمػػٌر الثغػػكر ،كأحسػػف السػػيرة

قيػؿ  ،ككػاف فػي قصػره ثالثػة والؼ جاريػة كخمسػمائة خػادـ ،بعػث بيػا إلػى العػدك ،مائة ألؼ دينار
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ألف  :ككيػػؼ ؟ قػػاؿ :قيػػؿ ،مائػػة كسػػبعيف سػػنة :نػػت أيػػاـ نصػػر الدكلػػة ؟ فقػػاؿكػػـ كا :ألحػػد جمسػػائو

كتممػػؾ بعػػده ابنػػو نظػػاـ الػػديف أبػػك  ،كتػػكفٌي بميافػػارقيف كدفػػف بيػػا ،لياليػػو كانػػت أحسػػف مػػف أياميػػا

كانصػػرؼ  ،ككرد عزلػػو ،كفييػػا كصػػؿ ألميػػر حسػػاـ الدكلػػة عمػػى دمشػػؽ كاليػػان عمييػػا .1القاسػػـ نصػػر

ثػـ عػزؿ ككلييػا األميػر معتػز الدكلػة  ،الدكلة بػف ناصػر الدكلػة بػف حمػداف ثـ كرد عدة ،عف الكالية

 .ثـ انصرؼ معزكالن  ،بف عصب الدكلة

 السنة الرابعة والخمسون وأربعمائة

كشػػيد عميػػو كطابػػت  ،فييػػا كردت الكتػػب مػػف السػػمطاف بالحكطػػة عمػػى إقطػػاع الخميفػػة إلػػى الكصػػمة

 ،ف صالح صاحب حمػب كبػيف الػرـك عمػى ارتػاحكفيو جرت كقعة بيف معز الدكلة ثماؿ ب ،النفكس

فصػػالحكه كأعطػػكه مػػػاالن  ،كفػػتح ارتػػاح كانتيػػى إلػػػى أنطاكيػػة ،فنصػػره ا، عمػػى الػػرـك كقتػػؿ أكثػػػرىـ

  .فرجع

  
 السنة الخامسة والخمسون وأربعمائة

ككقػػع بينػػو كبػػيف عسػػكرىا كقػػائع  ،فييػػا كصػػؿ األميػػر تػػاج الدكلػػة مقػػدـ الجيػػكش بػػدر إلػػى دمشػػؽ

 .فيرب منيا

 السنة السادسة والخمسون وأربعمائة

فييا اسػتقر أمػر بػف قػريش كخمػع عميػو كعمػى أبػي الحسػف بػف مكسػؾ اليػذباني صػاحب أربػؿ كأبػك 

كفييا تكلى األمير محمكد بف شبؿ الدكلة عمى حمػب كحصػر عمػو  .الحسف بف عيسكاف الحميدم
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ـٌ  ،كفييا كصؿ األمير حصف الدكلة حيدرة كاليان عمى دمشؽ .عطية أصرؼ عنيا بشػياب الدكلػة ث

 .المستنصرم

ثػػـ صػػرؼ كتكجػػو إلػػى الممػػة كأقامػػت دمشػػؽ خاليػػة مػػف الػػكالة إلػػى أف كصػػؿ إلييػػا أميػػر ( أ 923)

 .الجيكش بدر دفعة ثانية

 :السنة التاسعة والخمسون وأربعمائة

 فكقػع بينػو كبػيف أىػؿ ،فييا كصؿ أمير الجيػكش بػدر عمػى دمشػؽ كاليػان عمييػا كعمػى الشػاـ بأسػره 

 .دمشؽ كثار الحرب بينيـ

 السنة الستون وأربعمائة

ككسػػر المغاربػػة عػػدة دفعػػات  ،فييػػا اسػػتفحؿ أمػػر ناصػػر الدكلػػة بػػف حمػػداف كانحػػاز إليػػو المشػػارقة

كفييػػػا كلػػػى المستنصػػػر األميػػػر قطػػػب الدكلػػػة بارزطغػػػاف  .1كاسػػػتكلت السػػػكداف عمػػػى صػػػعيد مصػػػر

  .دار العقيقيكنزؿ ب ،دمشؽ ككصؿ معو السيد الشريؼ أبك طاىر حيدرة

 السنة الحادية والستون وأربعمائة

 ،فخػػرج إليػػو محمػػكد ككاقعػػو كقعتػػيف ،فػػي المحػػـر كصػػؿ ممػػؾ الػػرـك إلػػى بمػػد حمػػب فػػي مػػائتي ألػػؼ

فبمػػػغ ممػػػؾ الػػػرـك ابػػػف اإلفشػػػيف فػػػتح  ،2كفػػػتح الػػػركـ حصػػػف عػػػـ كأرتػػػاح كمنػػػبج ،كانيػػػـز المسػػػممكف

كقػرر عمػييـ  ،نطاكيػة فحصػرىا كخػرب بمػدىاكجاء اإلفشيف إلى أ ،فعاد إلى القسطنطينية ،عمكرية

 .عشريف ألؼ دينار
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كذكػػر أف  ،كفييػػا كانػػت كاليػػة حيػػدر بػػف معػػال دمشػػؽ كىػػك حصػػف الدكلػػة الكنػػاني مػػف  يػػر تقميػػد 

فكقػػع  ،كجػػال أىميػػا ،فػػأخرب الػػبالد ،فبػػادر فػػي المصػػادرات كارتكػػب الظمػػـ ،التقميػػد بعػػد ذلػػؾ يصػػمو

  .ثـ طمع عمى مصر كىمؾ في االعتقاؿ ،أقاـ بيافيرب إلى بانياس ك  ،بينو كبيف العسكر

فأحرقػت كاتصػمت النػار إلػى  ،كرمػكا النػار فػي البمػد ،كفييا كقع الحمؼ بدمشؽ بيف العسػكر كأىميػا

فػػػػاحترؼ فػػػػي يػػػػـك كليمػػػػة يػػػػـك االثنػػػػيف انتصػػػػاؼ شػػػػعباف سػػػػنة أربػػػػع كسػػػػتيف  ،الجػػػػامع مػػػػف  ربيػػػػة

 ،(ب923) كالػداني الحتػراؽ ىػذا الجػامع كأسػؼ القاصػي ،فقمؽ الناس مف ىذا الحػادث ،كأربعمائة

 .الجامع المحاسف كالغرائب

 السنة الثانية والستون وأربعمائة

فبعث المستنصر إلػى أسػد الدكلػة مقػدـ األتػراؾ  ،فييا اختؿ ممؾ مصر كاستكلى عمييا ابف حمداف

انيـز ابػف فػ ،كاجتمعكا إلػى بػاب القصػر كالتقػكا مػع ابػف حمػداف ،فحمفو كاستكثؽ منو كمف المغاربة

ـٌ جمػػػع العػػػرب كحاصػػػر مصػػػر ،كصػػػار يشػػػف الغػػػارات عمػػػى مصػػػر ،حمػػػداف عمػػػى السػػػكندرية  ،ثػػػ

كأقػاـ  ،بحيث لـ يعيد بمثمو مف زماف يكسؼ عميو السالـ ،فىعيدمت األقكات بمصر ك مت األسعار

كأكؿ الجند  ،ابتاع ر يؼ كاحد خبز بخمسيف ديناران  ،الغالء سبع سنيف كاكؿ الناس بعضيـ بعض

فصػالحو  ،بحيػث أف المستنصػر كػاف يركػب كحػده كخكاصػو مشػاة حكلػو ،1يـ كجماليـ كبغاليـخيم

 ،كفييا ثػار أىػؿ دمشػؽ عمػى بػدر الجمػالي .المستنصر عمى أف ينفرد ابف حمداف بتدبير العساكر

كجػػػاءت  زيػػػو فغػػػارت عمػػػى قصػػػر  ،كراسػػػميـ مسػػػمار بػػػف سػػػناف الكمبػػػي ،كأ مقػػػكا أبكابيػػػا كحػػػاربكه

كأنفػذ  ،كنيػب أىػؿ دمشػؽ قصػر اإلمػارة كأخربػكه ،فسار بدر إلى عسػقالف ،مشؽالسمطنة بظاىر د

فظيػػركا المغاربػػة  ،كاتفػؽ مػػع أىػؿ دمشػػؽ كثػاركا عمػػى المغاربػة ،مسػمار إلػػى دمشػؽ كاليػػان مػف قبمػػو
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 ،كفييا كقع بيف ناصر الدكلة بف حمداف كبػيف األتػراؾ .عمييـ كأحرقكا قطعة مف البمد كنيبكا أكثره

ككقػػع القتػػاؿ بػػيف مصػػر  ،لدكلػػة إلػػى الريػػؼ كانحػػاز إلػػى المستنصػػر أعيػػاف األتػػراؾفأجفػػؿ ناصػػر ا

فممػػا روه ناصػػر الدكلػػة  ،فركػػب المستنصػػر كعمػػى رأسػػو األعػػالـ كخمفػػو الككسػػات تخفػػؽ ،كالقػػاىرة

ثػـ  ،كأما الخميفة فػال كانيػـز إلػى اإلسػكندرية ،أنا كنت أقاتؿ عسران مثمي :ترجؿ كقٌبؿ األرض كقاؿ

كدخؿ ابف  ،(أ 916) فصالحو المستنصر عمى أف يبعد األتراؾ  ،كعاد حصر مصرجمع العرب 

كفييػا اسػتكلى القاضػي مسػتحض الدكلػة  .حمداف إلػى مصػر كممكيػا كلػـ يبػؽ لممنتصػر فييػا حكػـ

  .كطرد نكاب أمير الجيكش كأكقع بو أىؿ دمشؽ ،بف أبي الجف الحسني عمى دمشؽ

 السنة الثالثة والستون وأربعمائة

كذلػػؾ أف السػػمطاف فػػتح أرجػػيس منػػادكرد  ،كانػػت كقعػػة عظيمػػة بػػيف ألػػب أرسػػالف كممػػؾ الػػركـ فييػػا

كسػػار السػػمطاف إلػػى الرَّىػػا كصػػالحكه  ،فنػػزؿ إلػػى خدمتػػو نظػػاـ الممػػؾ بػػف مػػركاف ،كقصػػد ميافػػارقيف

ـٌ  ػػدركا ،عمػػى خمسػػيف ألػػؼ دينػػار كسػػار طالبػػان لمفػػرات فمػػـ يخػػرج إليػػو محمػػكد صػػاحب حمػػب  ،ثػػ

كنزؿ السمطاف عمى حمب كخرج إليو محمكد في  ،خرجت العساكر بمد حمب كنيبكهفأ ،فغاضو ذلؾ

ككرد الخبػر بػأف ممػؾ الػرـك  ،فعاد السػمطاف راجعػان  ،1فأكرمو كأعاده إلى القمعة  ،الميؿ كمعو كالدتو

ككاف قد تفرؽ عسكر السمطاف فأنفذ نظاـ الممؾ إلػى ىمػداف  ،قاصد بالد المسمميف بالجمع الكبير

مػػع كػػؿ  ػػالـ فػػرس يركبػػو كوخػػر  ،كبقػػٌي السػػمطاف فػػي أربعػػة والؼ  ػػالـ حريػػدة ،لعسػػاكرليجمػػع ا

كسػػار قاصػػدان ممػػؾ الػػركـ كقصػػد ممػػؾ الػػركـ إلػػى منػػازكرد فأخػػذىا كتكاقػػؼ السػػمطاف كممػػؾ  ،بجنبػػو

ككػاف مػع  ،ككاف قد اجتمع إلى السمطاف عشرة والؼ مػف األكػراد ،الركـ يكـ الجمعة كقت الصالة

فممػا كػاف كقػت الصػالة رمػى السػمطاف القػكس مػف  ،ألؼ مقاتؿ كمائة ألؼ جرجػي ممؾ الركـ مائة

                                                           
دار الكتب : بيركت, 26ج ,1ط, 13. مج. حكمت فكاز. د .نجيب فكاز.ت.نياية األرب في فنون األدب. شياب الديف.انظر النكيرم 1

 .180ص, .2004,العممية
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كفييا  .1كأيسر ممؾ الرـك  ،كلـ ينج منيـ إال القميؿ ،يده كأخذ الدبكس كساقكا عمى الرـك فكسركىـ

 .كفييا تكفي أبك بكر بف احمد الخطيب. ممكت الفرنج جزيرة صقمية

 السنة الرابعة والستون وأربعمائة

المارككية عمػى الشػاـ كطػردكا العػرب الػذيف كػانكا اسػتكلكا عمػى بػدر  (ب 916)اتسز  استكلى فييا

ثـٌ ساركا إلى حصف عمػاف فنزلػكا عميػو كممكػكه كجػاءكا إلػى  ،الجمالي كنزلكا طبرية كاقتسمكا البالد

  .كممككا الشاـ بأسره 2الرممة فممككىا كعمركىا 

 .ا مف المسمميفكفييا ممؾ الفرنج جزيرة صقمية كانتزعكى

ككػاف جػكادان  ،كفييا تكفٌي القاضي أمير الدكلػة عبػدا، بػف محمػد بػف عمػار الحػاكـ عمػى طػرابمس 

 .كريمان 

 السنة الخامسة والستون وأربعمائة

كفييػػا قتػػؿ أسػػد الدكلػػة يمػػدكز مقػػدـ  .كأقػػيـ كلػػده ممكشػػاه مقامػػو ،3فييػػا قتػػؿ السػػمطاف ألػػب أرسػػالف

ككػاف  ،فركػب يمػدكز فػي خمسػيف فػارس ،ككانػا يتػزاكراف ،بػف حمػداف األتراؾ بمصر لناصر الدكلة

كدخػػؿ عميػػو  ،فأخػػذه كقصػػد ابػػف حمػػداف قبػػؿ أف يخمػػؼ بػػو أصػػحابو ،لػػو  ػػالـ ييقػػاؿ لػػو كمشػػتكيف

فضربو يمدكز في خاصرتو ضربة  ،كالفراشكف ينفضكف البسط كابف حمداف يمشي في صحف الدار

كػاف محمػكد بػف دينػاف أميػر بنػي سػنيس فػي القػاىرة  ك  ،فقطع رجميػو كحػٌز رأسػو ،كضربو كمشتكيف

                                                           
 .125ص,16ج. المنتظم. انظر ابف الجكزم 1

 .363ص, 8ج .الكامل. انظر ابف األثير. كيذكر ابف األثير أف ىذه األحداث كقعت سنة أربعمائة كثالث كستكف 2

 .236ص, 8ج .البداية. ابف كثير. 147ص, 16ج .المنتظم. انظر ابف الجكزم 3
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ـٌ دخمػػكا إلػػى دار فخػػر العػػرب ابػػف حمػػداف فقتمػػكه كجػػاءكا إلػػى القصػػر معيػػـ  ،فػػدخمكا عميػػو كقتمػػكه ثػػ

 .كلـ يرض الخميفة بذلؾ ،الرؤكس

كلػػد سػػنة سػػت  ،كاسػػمو عبػػد الكػػريـ بػػف ىػػكازف ،كفييػػا تػػكفي أبػػك القاسػػـ القشػػيرم صػػاحب الرسػػالة 

 .1ثمائة كسبعيف كثال

 :مف شعره ،2عمي بف الحسيف الشاعر صركد  

كأكػػػػػػػػػػػػػػتـ لمركػػػػػػػػػػػػػػب أكطػػػػػػػػػػػػػػارم كأسػػػػػػػػػػػػػػألو                

 أكمؼ القمب أف ييكل كألزمو صبرا 

 فنف ركيتى أحاديث الذيف مضكا  (أ 919)

 بػػػػػػػػرىػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػدح عنػػػػػػػػده مػػػػػػػػف منكػػػػػػػػر خ
                 

 دادؾ جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ات نفسػػػػػػػػػػػػػػي لقػػػػػػػػػػػػػػد أتعبػػػػػػػػػػػػػػت ركادمحاجػػػػػػػػػػػػػػ

 ج الفسػػػػػػػػػػػػػادحػػػػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػػػػرائككيػػػػػػػػػػػػػؼ يعمػػػػػػػػػػػػػـ 

ػػػػػػػػػػبا كالبػػػػػػػػػػرؽ أسػػػػػػػػػػتارم  ككيػػػػػػػػػػؼ نسػػػػػػػػػػيـ الصى
 

 

 السنة السادسة والستون وأربعمائة

كتعاىػػدا  ،فييػػا سػػار بػػدر الجمػػالي إلػػى عكػػا كمنيػػا إلػػى دميػػاط كدخػػؿ مصػػر بعػػد اتفػػؽ مػػع يمػػدكز

كفييػػا  .كقتػػؿ مػػنيـ خمػػؽه كثيػػر ،فقػػبض عمػػى يمػػدكز كأىانػػو كعذبػػو كانتػػزع الشػػرقية مػػف أيػػدم نكابػػو

 .فأقطع بعض ضياعو ،ت نية نظاـ الممؾ عمى الخميفةتغير 

بطػاؿ الخطبػة   قامػة الخطبػة العباسػية كاي كفييا كردت كتب مقػدـ التركمػاف البارككيػة بفػتح القػدس كاي

 .3المصرية 

                                                           
 .237ص, 8ج. البداية. ابف كثير انظر 1

 .322ص, 2ج.شذرات الذىب. ابف العماد. 385ص, 3ج. ابف خمكاف. انظر كفيات األعياف 2

 .311ص, 2ج .اتعاظ الحنفا. انظر المقريزم 3
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 .كفييا بنى حساف بف مسمار الكمبي قمعة صرخد 

ف فصػػػيحان شػػػاعران ككػػػا ،قػػػرأ األدب عمػػػى أبػػػي العػػػالء المعػػػرم ،كفييػػػا تػػػكفٌي ابػػػف سػػػناف الخفػػػاجي 

  .فاضالن 

كأقػيـ كلػده  ،كفييا كردت األخبار مف حمب بكفاة صاحبيا األمير محمكد بف سيد الدكلة بف صػالح

 .األمير نصر مقامو

 السنة السابعة والستون وأربعمائة

 .فييا فتح أمير التركماف البارككية عكا

 .كقػاـ كلػده نصػر مقامػو ،ىنكانيكفييا تكفٌي األمير بػدر بػف ميميػؿ بػف أبػي الشػكؾ الكػردم الشػا 

كفييا تكفٌي اإلماـ القائـ مف القصاد كتكلى الخالفػة المقتػدم بػأمر ا، عبػدا، بػف ذخيػرة الػديف بػف 

 . 1مكلده سنة ثماف كأربعيف كأربعمائة  ،محمد ابف القائـ .أبي العباس

تػكفٌي بدمشػؽ  ،كفييا تكفي عمي بػف الحسػيف بػف أحمػد التغمبػي المعػركؼ بػابف صصػرل الدمشػقي

 .كأصؿ بني صصرل مف بمد قريبة مف أعماؿ المكصؿ ،ككاف ثقة

 

 السنة الثامنة والستون وأربعمائة

كفييا عـز السمطاف عمى أف ينفذ أخػاه تػاج الدكلػة تػتش  ،فييا قتؿ نصر بف محمكد صاحب حمب

ائع فػي ىػذه فكتػب إلػى السػمطاف أنػا الخػادـ الطػ ،كبمغ اتسػز الخػكارزمي صػاحب الشػاـ ،إلى الشاـ

  .فبعث إليو يطيب قمبو ،(ب 919)األعماؿ 

                                                           
 .241, 8ج. البداية. ابف كثير. 161ص, 16ج .المنتظم. انظر ابف الجكزم 1
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 .1كخيطب لمدكلة العباسية ،كفييا قيطعت خطبة المستنصر بدمشؽ

 السنة التاسعة والستون وأربعمائة

فبػػػرز إليػػػو أميػػػر الجيػػػكش بػػػدر  ،فييػػػا جمػػػع الممػػػؾ اتسػػػز كحشػػػد مػػػف دمشػػػؽ كقصػػػد ناحيػػػة مصػػػر

فسػػرت النفػػكس بػػذلؾ ككػػاف  ،نيػػـز إلػػى دمشػػؽكا ،ككضػػعكا السػػيؼ فػػي عسػػكره ،بالعسػػاكر فكسػػركه

 .ظالمان 

 السنة السبعون وأربعمائة

 .فييا نزؿ عسكر مصر عمى دمشؽ مع ناصر الدكلة الجيكشي كرحؿ عنيا 

 .2كفييا نزؿ تاج الدكلة تتش عمى حمب فمـ يممكيا 

 3]وأربعمائة  [السنة الحادية والسبعون 

فاضػػطر  ،كاسػػتكلى عمػػى أعماليػػا ،عمػػى دمشػػؽفييػػا نػػزؿ نصػػير الدكلػػة الجيكشػػي بعسػػاكر مصػػر 

فتكجػػو إليػػو كرحػػؿ عسػػكر  ،اتسػػز صػػاحبيا أف يراسػػؿ تػػاج الدكلػػة تػػتش كيىعػػده بتسػػميـ دمشػػؽ إليػػو

كنػزؿ تػتش عمػى مػرج عػذراء كخػرج فتكجػو إليػو إتسػز إليػو فػدخؿ تػتش دمشػؽ  ،مصر عنيا مجفالن 

 .كقبض عمى اتسز كخنقو بكتر ممؾ تاج الدكلة دمشؽ

 .فنزؿ حمب كممؾ حصف بزا ة كعاد إلى دمشؽ ،تاج الدكلة مف دمشؽكفييا برز  

                                                           
 .315ص, 2ج .اتعاظ الحنفا. انظر المقريزم 1

 .319ص, 2ج .اتعاظ الحنفا. المقريزم. 192ص, 16ج .المنتظم. انظر ابف الجكزم 2
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 السنة الثالثة والسبعون وأربعمائة

 :1كمف شعره  ،كفييا تكفٌي محمد بف الحسيف الشاعر البغدادم  

فمرحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكجعيف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارة             

 تظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفَّ لعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازؿ أك  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر 
              

 حالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء كالضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء 

 مثػػػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػػػػماتة األعػػػػػػػػػػػػػػداءفػػػػػػػػػػػػػي القمػػػػػػػػػػػػػػب 
 

 

 :كلو

أييػػػػػػػػػػػػػػػػػا القمػػػػػػػػػػػػػػػػػب المػػػػػػػػػػػػػػػػػدار              2فكيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارؾه قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أم شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي              

كدنيػػػػػػػػػػػػػػػػػا كممػػػػػػػػػػػػػػػػػا كضػػػػػػػػػػػػػػػػػعت جنينػػػػػػػػػػػػػػػػػان             

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ودـ أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو             

 العػػػػػػػػػػػػػػػػدك منػػػػػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػػػػػػاة             لقػػػػػػػػػػػػػػػػد بمػػػػػػػػػػػػػػػػغ 

ضػػػػػػػػػػػػػػػائعيف كقػػػػػػػػػػػػػػػكـ مكسػػػػػػػػػػػػػػػى               كقفنػػػػػػػػػػػػػػػا

دخمنػػػػػػػػػػػػػػػػػا               كنخػػػػػػػػػػػػػػػػػرج كػػػػػػػػػػػػػػػػػارىيف كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

تعاقػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػي الظيػػػػػػػػػػػكر كمػػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػػػدنا            

 |فيػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػؾ أكمػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػا زاؿ فييػػػػػػػػػػػػػػػا
               

 أقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد    ذا المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير أـ اضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطرار 

 ا منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ انبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارففػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أفيامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نكائبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكار

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذنبو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذار

 رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادـ فينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكار

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال عجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كال خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكار

 (أ 912) عمينػػػػػػػػػػػػػػا نقمػػػػػػػػػػػػػػةن كعميػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػار

 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذبح فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األـ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكار

 ارخػػػػػػػػػػػػػػػػػػركج الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أخرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 

مػات بدمشػؽ  ،األمير الفصػيح،أبك الفتياف محمد بف حيكس الدمشػقي الغنػكم ،كفييا تكفٌي أبك مي

 :فمف شعره ،كقد جاكز الثمانيف

                                                           
 214ص, 213ص, 16ج .المنتظم. كاألبيات مجمميا عند ابف الجكزم 1

 .214ص,16ج .المنتظم" بربؾ" كعند ابف الجكزم 2
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أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف نعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف األراؾ يتيقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا           

        كدكمػػػػػػػػػكا عمػػػػػػػػػى حفػػػػػػػػػظ الػػػػػػػػػكداد فنننػػػػػػػػػػي   

لميػػػػػػػؿ عنػػػػػػػي قػػػػػػػد تنػػػػػػػأت ديػػػػػػػاركـ           سػػػػػػػمكا ا

ػػػػػػػػػػ  اركـ ردت أسػػػػػػػػػػا كبػػػػػػػػػػرؽ ديػػػػػػػػػػكىػػػػػػػػػػؿ جي
           

 1بػػػػػػػػػػػػػػػػأنكـ فػػػػػػػػػػػػػػػػي ريػػػػػػػػػػػػػػػػع قمبػػػػػػػػػػػػػػػػي سيػػػػػػػػػػػػػػػػكاف 

 كابميػػػػػػػػػػػػػػػػت بأحبػػػػػػػػػػػػػػػػاب إذا حفظػػػػػػػػػػػػػػػػكا خػػػػػػػػػػػػػػػػان

 ىػػػػػػؿ اكتحمػػػػػػػت بػػػػػػػالغمض لػػػػػػي فيػػػػػػػو أجفػػػػػػػاف

 اف انػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إال جفػػػػػػػػػػػػػػػػػػكني أجفػػػػػػػػػػػػػػػػػػفك
 

 السنة الرابعة والسبعون وأربعمائة

ككصػػػؿ إليػػػو أرتػػػؽ بػػػؾ فػػػي جمػػػع مػػػف  ،اف كسػػػركجفييػػػا كرد الخبػػػر أف مسػػػمـ بػػػف قػػػريش فػػػتح حػػػرٌ 

 ،فخنقػػو بػػكتر ،كفييػػا كثػػب خػػادـ لمسػػمـ بػػف قػػريش ككػػاف خصػػيان عنػػده فػػي الحمػػاـ عميػػو .التركمػػاف

 ،فتنفس كدبَّ الدـ فيو فأفاؽ ،فسمعت خاتكف فدخمت كالخادـ خارج مف عنده فكجدتو ميتان  ،كصاح

كفييا كرد الخبػر بػأف الحسػف عمػي بػف  .كقتموفىأيحضر إليو  ،كطمب الخادـ فكجده في منارة سنجار

كفييػػا ابتػدأ مسػػمـ بػف قػػريش بعمػػارة . مقمػد بػػف منقػذ أخػػذ حصػف شػػيزر مػػف األسػقؼ الػػذم كػاف فيػػو

 .سكر عمى المكصؿ بحجر كجص

 ،عػاش ثمػػانيف سػػنة ،نػكر الدكلػػة أبػػك األ ػر دبػػيس بػػف عمػي بػػف مزيػد صػػاحب الحمػػة 2كفييػا تػػكفي

كحمػػػؿ إلػػػى النجػػػؼ فػػػدفف فػػػي مشػػػيد أميػػػر  ،كقػػػات الصػػػمكاتككانػػػت الطبػػػكؿ تضػػػرب عمػػػى بابػػػو أ

 .3المؤمنيف

 السنة الخامسة والسبعون وأربعمائة

 .فييا فتح سميماف بف قتممش حصف طرسكس مف الركـ

                                                           
 ,112ص, 5ج .النجوم الزاىرة. ابف تغرم بردم. عماف األراؾ تيقنكا    بأنكـ في ربع قمبي سيكافأسكافي ن" كفي النجـك الزاىرة  1

 .ما بيف المعككفيف إضافة يقتضييا السياؽ 2
 .255ص, 8ج .البداية. انظر ابف كثير 3
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فكصػؿ خبػر  ،كفييا تكجو تاج الدكلة إلى ناحية الػركـ كمعػو األميػر كثػاب بػف محمػكد بػف صػالح 

ثػـ سػار إلػى  ،فعػاد تػاج الدكلػة إلػى دمشػؽ ،ضػايقياشرؼ الدكلة بف قريش انو نػزؿ عمػى دمشػؽ ك 

 .1انطرسكس (ب 912) ناحية طرابمس كفتح

 السنة السادسة والسبعون وأربعمائة

كفييػا تػكفٌي أبػك إسػحاؽ الشػيرازم جمػاؿ الػديف إبػراىيـ بػف عمػي . 2فييا ممؾ مسمـ بف قريش حٌرأف

ـ الممػػؾ النظاميػػة ألجمػػو رحمػػو ا، كبنػػى نظػػا ،كلػػد سػػنة ثػػالث كتسػػعيف كثالثمائػػة ،الفيػػركز وبػػادم

 .تعالى

 السنة السابعة والسبعون وأربعمائة

فجمػع أرتػؽ جمعػان كثيػران مػف  ،فبمغػو أف مسػمـ بػف قػريش قػد قصػده ،فييا ابػف جييػر إلػى ديػار بكػر

كاسػتكلى التركمػاف  ،فطمب ابف قريش ناحيػة ومػد ،فكانكا أضعافيـ ،التركماف كاحتاطكا عمى العرب

مؿ  ،فرحػؿ إلػى سػنجار ،كأرسؿ ابف قريش أرتؽ كبػذؿ لػو مػاؿ فأجابػو ،كسبكا نساء العرب،عمى الحي

فنػػدب السػػمطاف عميػػد  ،كأقػػاـ ابػػف جييػػر عمػػى ميافػػارقيف ،كخػػرج ابػػف قػػريش مػػف ومػػد ككصػػؿ الرقػػة

كسار أرتؽ مف  ،كأخذ ابف قريش كسار السمطاف مف أصبياف يريد المكصؿ ،الدكلة لحرب الجزيرة

فأرسػؿ إلػى ابػف  ،كدخػؿ المكصػؿ ،كنزؿ السػمطاف بػالبكازيج ،الدكلة بالمكصؿ سنجار فالتقى عميد

كفييػا فػتح سػميماف بػف قػتممش  .كعاد السػمطاف إلػى أصػبياف ،كأحضره كأعاد المكصؿ إليو ،قريش

كأمػا السػمطاف . كعٌدؿ فييا فعمرىػا ،بنقيو كجميع ما يمييا مف طرسكس كأذنة كالمصيصة كأنطاكية

مسمـ ابف  .فكجد أخاه بكيف قد أفسد في البالد ،نفر يسير حتى كصؿ نيسابكرفننو سار مجدان في 

                                                           
معجم . بت عند البغدادمكىك الصكاب كما ىك مث, 115ص, 5ج .النجوم الزاىرة. ابف تغرم بردم"انطرطكس."كفي النجـك الزاىرة 1

 .270ص, 1ج. البمدان

 ,257ص, 8ج البداية،. انظر ابف كثير 2
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كػػاف قػػد اسػػتكلى سػػميماف بػػف  ،قػػريش بػػف بػػدر بػػف العقيمػػي شػػرؼ الدكلػػة صػػاحب المكصػػؿ كحمػػب

فخػػرج إليػػو  ،فسػار مسػػمـ  فػػي قميػؿ مػػف عسػػكره كنػزؿ حمػػب كقصػػد أنطاكيػة ،قػتممش عمػػى أنطاكيػػة

ائفػػػة كبيػػرة مػػػف التركمػػػاف فمػػػالكا إلػػػى سػػػميماف بػػػف قػػػتممش ككػػػاف مػػػع مسػػػمـ ط ،سػػميماف بػػػف قػػػتممش

 .كانيزمت العرب كقتمكا التركماف مسمـ بف قريش

ككسػػػر مقػػػػدميـ كىػػػػك  ،كردت األخبػػػػار أف الفػػػرنج اسػػػػتكلكا عمػػػػى جزيػػػرة األنػػػػدلس (أ 911) كفييػػػا 

كأدل ابػػف عبػػاد  ،كحاصػػر طميطمػػة كممكيػػا مسػػتيؿ صػػفر مػػف السػػنة ،األذفػػكنش لممعتمػػد بػػف عبػػاد

ا، الطميطمػػي فقػػاؿ فػػي ذلػػؾ محمػػد بػػف عبػػد  ،فمػػـ يقبػػؿ طمعػػا فػػي ممػػؾ بػػالده ،لضػػريبة لألذفػػكنشا

 :ككانت كسط األندلس

ابكـ يػػػػػػػػػػػػػا أىػػػػػػػػػػػػػؿ أنػػػػػػػػػػػػػدلس           حثػػػػػػػػػػػػكا ركػػػػػػػػػػػػػ

مػػػػػػػػف جػػػػػػػػاكز الشػػػػػػػػر ال يػػػػػػػػأمف عكاقبػػػػػػػػو           

 رافػػػػػػػػػػػػػػػو كأرلالعقػػػػػػػػػػػػػػػد ينثػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػف أط
            

 طالمقػػػػػػػػػػػػػػػاـ بيػػػػػػػػػػػػػػػا إال مػػػػػػػػػػػػػػػف الغمػػػػػػػػػػػػػػػ فمػػػػػػػػػػػػػػػا 

 شػػػػػػػػػػػػكران مػػػػػػػػػػػػف الكسػػػػػػػػػػػػطسػػػػػػػػػػػػمؾ الجزيػػػػػػػػػػػػرة من

 كيػػػػػػػػػؼ الحيػػػػػػػػػاة مػػػػػػػػػع الحيػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػفط
 

 

فكصػػؿ مسػػرعان إلػػى مدينػػة سػػبتو كعبػػر  ،فأرسػػؿ إلػػى يكسػػؼ بػػف يعقػػكب بػػف تاشػػفيف مستصػػرخان بػػو

فخػػرج مػػف طميطمػػة فػػي أربعػػيف  ،فبمػػغ األذفػػكنش ،بعسػػاكره إلػػى الجزيػػرة كاجتمػػع بالمعتمػػد بػػف عبػػاد

، المسػػمميف كانيػػـز األذفػػكنش كذلػػؾ يػػـك فنصػػر ا ،ألػػؼ فػػارس كتصػػافا فػػي مكػػاف ييعػػرؼ بالزالقػػة

ك ػنـ  ،كثبػت المعتمػد عمػى ا، ثباتػان عظيمػان  ،1الجمعة عاشر شػعباف سػنة تسػع كسػبعيف كأربعمائػة

كجمعت رؤكس القتمػى فكانػت عشػريف والؼ رأس فبنكىػا أربػع منػائر كأذف  ،المسممكف ما ال ييحسد

كعػاد يكسػؼ إلػى بػالده كقػد صػار فػي نفسػو مػف  ،كلـ ينجي مف الفرنج إال اليسير ،المسممكف عمييا

 ،فعاد في سنة سبعيف عبر كنزؿ عمى بعض قالع الفرنج فمـ يقدر ،األندلس كطيبيا ككثرة أمكاليا
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كعبر إلى  رناطة فخرج عميو صاحبيا عبدا، فغدر بو يكسؼ كدخؿ البمد ككجػد فيػو  ،فرحؿ عنو

و مف األندلس كما بيػا مػف المبػاني كالمطػاعـ كفي نفس ،كعاد إلى مراكش ،مف األمكاؿ ما الييحسد

 (ب 911) فجيػػز العسػػاكر إلػػى األنػػدلس كحاصػػركا المعتمػػد فػػي اشػػبيمية حصػػاران طػػكيالن  ،كاألمػػكاؿ

 :إلى أف ممككىا كقبضكا عمى المعتمد كقيدكه فقاؿ ابف المباف

 ادتبكػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػماء بػػػػػػػػػػػدمع رائػػػػػػػػػػػحو  ػػػػػػػػػػػ
               

 عمػػػػػػػػػػػػػػى البياليػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػف أبنػػػػػػػػػػػػػػاء عػػػػػػػػػػػػػػػػباد 
 

 

فحبس المعتمد بمدينة ا مات فاعتقػؿ بيػا إلػى  ،ثـ حممكىـ إلى األمير يكسؼ بف تاشفيف بمراكش

   :كذلؾ في شكاؿ سنة ثماف كثمانيف كأربعمائة كرثاه عبد الصمد بقكلو ،الممات

ادم              ممػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الممػػػػػػػػػػػػػػػػكؾ أسػػػػػػػػػػػػػػػػامع فأنػػػػػػػػػػػػػػػػ

قبمػػػػػػػت فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا الثػػػػػػػرل لػػػػػػػؾ خاضػػػػػػػعان             

 فلػػػػػػػـ تكػػػػػػػلمػػػػػػػا نقمػػػػػػػت مػػػػػػػف القصػػػػػػػكر ك 
                  

ػػػػػػػػػػػكادم    أـ قػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػدتؾ عػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػماع عي

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػادفييػػػػػػػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػػػػػي األع

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ مكضػػػػػػػػػػػػػػػػػعى اإلنشػػػػػػػػػػػػػػػػػادقكجعمػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
 

 

 . 1كاستكلى عمى مممكة بني مركاف األكراد  ،كفييا فتح فخر الدكلة بف جيير ميافارقيف

 .2ةر كأربعمائكلد سنة سبع عش ،كفييا تكفٌي عبد الممؾ بف عبدا، الجكيني إماـ الحرميف

 السنة التاسعة والسبعون وأربعمائة

فجػاء  ،كجػاءه تػاج الدكلػة تػتش كأرتػؽ مػف دمشػؽ كاقتتمػكا ،فييا نزؿ سميماف بف قتممش عمػى حمػب

 .3كنزؿ تتش عمى حمب كفتح لو أىميا أبكابيا فممكيا،ابف قتممش سيمان في كجيو فكقع ميتان 

ككػػاف مػػف أبمػػغ أىػػؿ الشػػاـ فػػي  ،ذ صػػاحب شػػيزركفييػػا تػػكفٌي األميػػر سػػديد الممػػؾ عمػػٌي بػػف منقػػ 

  :معرفة المغة كالنحك كمف شعره

                                                           
 .240ص, 16ج .المنتظم. انظر ابف الجكزم 1

 ,216، ص8ج .البداية. كىذه السنة ىي السنة الثامنة كالسبعكف كأربعمائة كفؽ ما ذكر ابف كثير 2

 .264ص, 8ج .البداية. انظر ابف كثير 3



348 
 

أحبابنػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػك لقيػػػػػػػػػػػػتـ فػػػػػػػػػػػػي مقػػػػػػػػػػػػامكـ                

 ألصػػػػػػػػبح البحػػػػػػػػر مػػػػػػػػف أنفاسػػػػػػػػكـ يبسػػػػػػػػان 
                   

 مػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػبابة مػػػػػػػػا القيػػػػػػػػػت فػػػػػػػػي الطعػػػػػػػػػف  

 ي ينشػػػػػػػػػػػػؼ بالسػػػػػػػػػػػػفف كػػػػػػػػػػػػالبر مػػػػػػػػػػػػف أدمعػػػػػػػػػػػػ
 

 

 :كلو

            ال تعجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليجراف النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل      

 ء فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكظاىركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ب
                   

 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكـ منَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى الي 

 ذرأ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ   البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ج

 السنة الثمانون وأربعمائة

يػف البمػد ،كفييػا زيفػت ابنػة السػمطاف إلػى الخميفػة. 1فييا تكلى قسيـ الدكلة حمػب  (أ 916) كنقػؿ ،كزي

اكر كالخػدـ كفػي الغػد شػيئان وخػر عمػى أربعػة كسػبعيف كبػيف العسػ ،الجياز عمى مائة كثالثيف جمؿ

كنقمت خػاتكف فػي الميػؿ عمػى محفػة مرصػعة  ،ككانت الخزانة اثني عشر صندكقان مف فضة ،جمؿ

كبيػػد كػػػؿ كاحػػد مػػػنيـ  ،كبػػيف يػػػدييا نظػػاـ الممػػػؾ كاألمػػراء ،بػػالجكاىر كقػػد أحػػػاط بيػػا مػػػائتي جاريػػة

الجديػػدة ككانػػت قػد انيػػدمت كنقمػكا اآلجػػر فػػي  كفييػػا خػرج أىػػؿ بػػاب البصػرة يبنػػكف القنطػرة .شػمعة

 .2فثار عمييـ أىؿ الكرخ كجرل بينيـ مقتمة عظيمة ،أطباؽ الذىب كالفضة

 

 السنة الثانية والثمانون وأربعمائة

 ،فييا كقع بيف أىؿ الكرخ كباب البصرة ك مقت األسكاؽ كرفع أىؿ الكرخ المصاحؼ عمى القصب

كنادكا المستنصر يا منصكر كنادت الطائفة  ،كالعسكر فمـ يمتفتكاكالخدـ  فكأرسؿ الخميفة الياشميي

كسػػبَّت الطائفػػة األخػػرل أىػػؿ  ،كسػػٌب أىػػؿ الكػػرخ أصػػحاب رسػػكؿ ا، ،األخػػرل المسػػيح يػػا منصػػكر
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 ،كفييا جيػز بػدر الجمػالي نصػير الدكلػة الجيكشػي إلػى السػاحؿ. 1كقتؿ بينيـ مائتي نفس  ،البيت

كبيا ابف  فكفييا فتح تاج الدكلة تتش حمص باألما .ؿ بعمبؾكفتح صكر كصيدا كعكا كجبيؿ كنز 

 .2مالعب

 

 السنة الرابعة والثمانون وأربعمائة

 .كفييا بعث السمطاف لسعد الدكلة إلى اليمف فممكو كخطب لمسمطاف بو

 

 السنة الخامسة والثمانون وأربعمائة

كفييػا [.كزف البردة عشرة أرطػاؿ كفييا كقع بالبصرة برد. 3فييا بنى السمطاف جامع السمطاف ببغداد

ككاف  ،ككاف مف أكالد الدىاقيف ،كلد بطكس ،نظاـ الممؾ أبك الحسف عمي الطكسي الكزير 4]تكفيَّ 

كيراعػي  ،ككاف إذا سمع األذاف امسؾ عما ىك فيو ،عالي اليمة كمجمسو عامر بالعمماء الصمحاء

 ،بنى المدارس كالربط في كؿ بمػد ،ان حميمان كقكر  ،كالخميس فيصكـ يكـ االثني ،(ب 916)الصكات 

ككػػاف ممػػؾ  ،ككػاف يطمػػؽ ببغػداد رسػػـ الصػالت كػػؿ سػنة عشػػرة والؼ دينػار كخمػػس مائػة كػػر  مػة

 ،فنػػزؿ بقريػػة مػػف قػػرل نياكنػػد ،كخػػرج نظػػاـ الممػػؾ بعػػده ،شػػاه قػػد خػػرج مػػف أصػػبياف يقصػػد بغػػداد

 :فقػاؿ ،كبيػده قصػة الصػكفية يفاعترضو صػبي ديممػي فػي زيػ ،ككاف صائمان كبو نقرس في رجميو
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 1كىػك أكؿ مػف قتمتػو الباطنيػة ،كقيطػع الػديممي قطعػا ،ىات كمٌد يده فضربو بسكيف في فؤاده فمات

 :كرثاه بعضيـ

قػػػػػػػػػػػد قمػػػػػػػػػػػت لمرجػػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػػكلى  سػػػػػػػػػػػمو                

ـٌ  سػػػػػػػػػػػػػػػػمو بمػػػػػػػػػػػػػػػػا                 جنبػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ثػػػػػػػػػػػػػػػ

 التػػػػػػػػػػػػػػػكه أعنػػػػػػػػػػػػػػػاؽ الرجػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بحكمػػػػػػػػػػػػػػػةو                

 يبكط كأقمؿ أفاكيو الحنكط

 لػػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػػد أطػػػػػػػػػػاع ككنػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػف نصػػػػػػػػػػحائو 

 أبكػػػػػػػػػػػػػػػت عيػػػػػػػػػػػػػػػكف المجػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػف والئػػػػػػػػػػػػػػػو

 عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كطيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ثيابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 تكفيػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػييف مػػػػػػػػػػػػػػػػػف نيعمائػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 .كانفصؿ وؽ سنقر قيراف إلى بركياقكؽ ،كسنجار كانيـز بنك عقيؿ( أ 912)

 السنة السابعة والثمانون وأربعمائة

 .كقتؿ وؽ سنقر قيراف ،بمصر كالمستنصر كبدر الجمالي 2فييا تكفٌي المقتدم ببغداد

كبكيػع بالخالفػة كعمػره سػبع  ،كلػد سػنة سػبعيف كأربعمائػة ،خالفة المستظير با، احمد بف المقتدم

 .عشرة سنة

فنصػر ا، تػاج  ،فتقػدـ إليػو قسػيـ الدكلػة كالتقيػا ،كفييا بػرز تػاج الدكلػة مػف دمشػؽ كقطػع العاصػي

 ،كسػػاؽ تػػاج الدكلػػة إلػػى حمػػب فسػػممكىا إليػػو ،كضػػرب رقبتػػو ،الدكلػػة كأسػػر قسػػيـ الدكلػػة وؽ سػػنقر

كسػار فممػؾ حػٌراف كالرىػا  ،كضرب رقبة األمير بزاف صاحب الرىا ككػذلؾ كربقػا صػاحب المكصػؿ

فكاتبػت تػاج الدكلػة فػي  ،كسركج ككاتب االخاتكف زكجة السمطاف ممؾ شاه مستكلية عمػى أصػبياف

مطاف بركيػػاركؽ إلػػى أصػػػبياف فسػػػار السػػ ،فعػػػرض ليػػا مػػرض فتكفيػػت ،الكصػػمة بػػو فتكجػػو نحكىػػا

مىػػػؾى الػػػٌرم كبػػػرز السػػػمطاف بركيػػػاركؽ بالعسػػػاكر مػػػف  ،فػػػدخميا ككصػػػؿ تػػػاج الدكلػػػة إلػػػى ىمػػػداف كمى
                                                           

 .275، ص8ج البداية،. ابف كثير. 303ص, 16المنتظـ، ج. انظر ابف الجكزم" نظاـ الممؾ " حكؿ الحسف بف عمي  1

 .194ص  . 1992دار المشرؽ، : ، بيركت3ط. تاريخ مختصر الدول. انظر ابف العبرم ،  ريغكريكيس 2
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فممػػا  ،كقيتػػؿ ،فنصػػر ا، بركيػػاركؽ ككسػر تػػاج الدكلػػة ،فػػالتقى الفريقػػاف كتقػػاتال أشػدَّ قتػػاؿ ،أصػبياف

ككصػؿ إليػو مػف  ،ان كدخػؿ حمػبككػاف نػازالن عمػى عانػة فرحػؿ ميجػد ،بمغ كلده فخػر الممػكؾ رضػكاف

فسػار كسػاقكا  ،الفؿ أخكه شمس الممكؾ دقاؽ كراسمو األميػر سػكريكيف الخػادـ النائػب ألبيػو بدمشػؽ

 .ككصؿ إلى دمشؽ فممكيا كاستقاـ لو األمر ،خمفو فمـ يمحقكه

اعة كػػاف ذا ىمػػة عاليػػة كشػػج ،المقتػػدم بػػا، عبػػدا، بػػف الػػذخيرة محمػػد بػػف القػػائـ 1]كفييػػا تػػكفيَّ  [

مف ىذه األشخاص الذيف قػد دخمػكا عمينػا بغيػر  :قدـ إليو الطعاـ كأكؿ منو ك سؿ يديو فقاؿ ،كافرة

ميتػان كعمػره ثمانيػة كأربعػيف ( ب 919) إذف كتغير حالو كاسترخت يداه كرجػاله كسػقط إلػى األرض

ك ابػف سػبع كلػٌي الخالفػة كىػ ،المستنصر با، معد بف الظاىر بف الحػاكـ ككنيتػو أبػك تمػيـ .2سنة 

كفييا كردت أخبار بأف األمير أصفيد التركماني دخؿ مكة . 3كأقاـ ستيف سنة خميفة كمات ،سنيف

ـٌ عػاد ،كمعػو أربعمائػة فػارس مىكىيػا ثػػ كفييػا كصػؿ األميػر ظييػر الػديف طغتكػػيف  .كقتػؿ األشػراؼ كمى

فتمقػاه  ،فػي تربيتػو ككاف تاج الدكلة قد سمـ إليو كلده دقاؽ كاعتمد عميػو ،مف اعتقالو عقيب الكسرة

كدخػؿ  ،فزكجػو بكالدتػو صػفكة الممػؾ ،شمس الممكؾ دقاؽ كردَّ إليو أمر السفيسػالرية عمػى العسػكر

ككػػاف شػػمس الممػػكؾ دقػػاؽ  ،فجمػػع الممػػؾ رضػػكاف كحشػػد كنػػزؿ عمػػى دمشػػؽ ،بيػػا فاسػػتقاـ الحػػاؿ

ـ كقربػكا إلػى فزحفػكا إلػى سػكؽ الغػن ،كعسكره  ائبيف عف دمشؽ كليس بيا إال الػكزير رزيػف الدكلػة

 ،فثار عمػييـ أحػداث البمػد مػع السػالر بختيػار الشػحنة كالػرئيس أمػيف الدكلػة بػف الصػكفي ،األسكار

فرحؿ شمس الممكؾ دقاؽ إلى  ،فعادكا كرحمكا إلى برج الصقر كعاثكا في حكراف كعادكا عمى حمب

كأكؿ  ،ثمائػػةفصػػؿ فػػي كاليػػة بنػػي مػػركاف الكػػردم أكؿ ممكيػػـ لػػديار بكػػر سػػنة ثمػػانيف كثال .دمشػػؽ

مىػػؾ بعػػده كلػػده  ،كبعػػده صػػيره مػركاف ،ظيػػر سػػنة أربػع كسػػبعيف كثالثمائػػة ،ممػككيـ األميػػر بػػاذ ـٌ مى ثػػ
                                                           

 .المعقكفيف إضافة يقتضييا سياؽ الجممة ما بيف 1
 .332ص. تاريخ الخمفاء. انظر السيكطي 2

 .283ص, 8ج .البداية. انظر ابف كثير 3
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 ،كتػػكفٌي كقػػاـ بعػػده كلػػده نظػػاـ الػػديف ،احمػػد بػػف مػػركاف فأقػػاـ إلػػى سػػنة ثػػالث كخمسػػيف كأربعمائػػة

 .فاستكلى ابف جيير عمى بالدىـ سنة تسع كسبعيف كأربعمائة

 ثمانون وأربعمائةالسنة التاسعة وال

كسار إلى حمص فممكيا ألنيػا  ،فييا استكحش جناح الدكلة حسيف أتابؾ مف فخر الممكؾ رضكاف

 .كميا ممؾ وبائو كأجاده

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػر الكػػػػػػػػػػػػػػػػراـ الكػػػػػػػػػػػػػػػػاتبيف بحممػػػػػػػػػػػػػػػػة
        

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقا ألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌت تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراىـ بنزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 

نت لو أفعاؿ في كا ،ككنيتو أبك الفتح ،ممؾ شاه بف ألب أرسالف بف داككد بف ميكائيؿ بف سمجكؽ

ككػاف مبمغيػا ألفػي  ،أسػقط الضػرائب كالمكػكس مػف بػالده ،الخير كثيرة ينصؼ المظمكـ مف الظػالـ

كبنػػى فػػي كراء النيػػر كالككفػػة منػػارتيف مػػف قػػركف  ،ككػػاف حسػػف الكجػػو كػػريـ األخػػالؽ ،ألػػؼ دينػػار

قػكؿ أخػذ لػي سار مف جيحػكف إلػى أنطاكيػة فمػا قػدر احػد ي ،ككانت السبؿ في أيامو ومنة ،الغزالف

 .كمات كعمره سبعة كثالثيف سنة  ،العسكر مخالة تبف بغير ثمنيا

 

 السنة السادسة والثمانون وأربعمائة

ككاتػب الخميفػة كسػار مػف السػاـ إلػى  ،لما بمػغ تػاج الدكلػة تػتش كفػاة أخيػو طمعػت نفسػو بالسػمطنة

ريش كقصػد ومػد كميافػارقيف فخرج إليو كاقتتمػكا فقيتػؿ إبػراىيـ بػف قػ ،المكصؿ كبيا إبراىيـ بف قريش

 (.أ 910) فأخذىما كبعثى عمالو إلى المكصؿ
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ألنيػا [جناح الدكلة حسػيف بػف مالعػب أتابػؾ مػف فخػر الممػكؾ رضػكاف كسػار إلػى حمػص فممكيػا 

 .1]كانت ممؾ وبائو كأجداده 

كفييػػا تػػكاترت األخبػػار بظيػػكر الفػػرنج مػػف بحػػر القسػػطنطينية فػػي عػػالـ ال ييحصػػى كدخمػػكا الػػركـ  

فشرع بف قتممش في الجمع كالتأىػب   ،لتقاىـ صاحب قكنيا فكسركه كقتمكا رجالو كقىربكا مف البالدفا

كاستصػػرخ بالممػػؾ دقػاؽ كجنػػاح الدكلػة بحمػػص كنػزؿ الفػػرنج عمػػى  ،كنػزؿ بأنطاكيػػة كقػد قربػػكا منيػا

 .كىي أكؿ بمد فتحكه ،ثَـّ قصدكا أنطاكية كفتحكا نقية ،بغراس في شكاؿ

 تسعون وأربعمائةالسنة الحادية وال

 ،فييػػا تسػػمـ الفػػرنج أنطاكيػػة كسػػببو أف قػػـك مػػف أىميػػا يقػػاؿ الػػزراديف سػػممكىا كصػػاحكا عنػػد الفجػػر

فتكجػػو الفػػرنج إلػػى المػػرية  ،فممػػا كصػػؿ أرمنػػاز سػػقط عػػف فرسػػو فمػػات 2فػػانيـز صػػاحبيا بيغػػا سػػغاف

رحمػػكا نحػػك البيػػت ف ،كقػػابمكىـ كزحفػػكا كنصػػبكا البػػرج فممككىػػا فػػي سػػنة ثمػػاف كتسػػعيف كقتمػػكا أىميػػا

فكرد الخبر بكصكؿ األفضؿ كقػد فػات  ،المقدس كممككا الرممة كتكلكا عمى البيت المقدس كضايقكه

 .فنزؿ الفرنج عمى عسقالف كضايقكىا ،األمر فنزؿ عسقالف كنيض الفرنج إليو فانيـز إلى مصر

 السنة الثالثة والتسعون وأربعمائة

 .رحبة إلى ميافارقيف فتسمميافي رجب سار الممؾ دقاؽ مف دمشؽ عمى ال 

 السنة الرابعة والتسعون وأربعمائة

مػػادل خػػرج بركيػػاركؽ مػػف  .فييػػا كصػػؿ السػػمطاف بركيػػاركؽ إلػػى بغػػداد كنػػزؿ بػػدار المممكػػة كفػػي جي

َـّ اجتمػع إليػو أصػػحابو  ،فػانيـز بركيػاركؽ ،محمػد شػاه إلػى ىمػداف كالتقيػػا( ب 910)بغػداد كجػاء  ثػ
                                                           

 ما بيف المعقكفيف مف اليامش األيسر 1

 .396ص, 2ج. الذىبشذرات  . انظر ابف العماد 2
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كفييا فتح الفرنج حيفا بالسيؼ كقيسارية بالسيؼ  1.محمد كأيسر سنجركعاد لقي محمد شاه فانيـز 

 .2كأرسكؼ باألماف

 .كفييا قبض الممؾ دقاؽ عمى أمير الدكلة  بف الصكفي رئيس دمشػؽ كصػالحو عمػى مػاؿ كأطمقػو

كفييا  .كفييا التقى محمد كبركياركؽ كاقتتال فكسره بركياركؽ كحصره في أصبياف فيرب في الميؿ

 .3كفييا نزؿ صنجيؿ كالفرنج عمى طرابمس كضايقكىا. قة الحمة كنزؿ بياعمَّر صد

كتػكفي َّ بعػده كلػده اآلمػر  ،تػكفيَّ كعمػره سػبع كعشػركف سػنة ،كاسػمو أحمػد بػـ معػد:تعمي باهللالمس

  .بأحكاـ ا، كعمره خمس سنيف

ث دخػؿ يػـك الجمعػة فكثػب عميػو ثػال ،كفييا قتؿ جنػاح الدكلػة حسػيف بػف مالعػب صػاحب حمػص

فسػػار  ،نفػػر عجػػـ مػػف الباطنيػػة كمعيػػـ شػػيخ يػػدعكف لػػو فػػي زم الزىػػاد فضػػربكه بسػػكاكينيـ فقتمػػكه

َـّ حمص  .4كفييا ممؾ الفرنج جبيؿ. شمس الدكلة دقاؽ كتسم

  5كفييا نزؿ بغدكيف صاحب القدس عمى عكا كحاصرىا كضايقيا فممكيا بالسيؼ

 السنة السابعة والتسعون وأربعمائة

كأكصػى إلػى ظييػر الػديف طغتكػيف أف يكػكف كلػي عيػد  ،كؾ دقػاؽ بعمػة الػدؽفييا مػرض تػاج الممػ

ككػػاف دقػػاؽ قػػد اعتقتػػؿ أخػػاه أرتػػاش بقمعػػة بعمبػػؾ فأطمقػػو ظييػػر الػػديف ككصػػؿ دمشػػؽ  ،كلػػده تػػتش

                                                           
 .167ص, 5ج .النجوم الزاىرة. انظر ابف تغرم بردم 1

. ابف كثير. 31ص, 2ج .العبر. انظر الذىبي. ر كابف تغرم بردم فتح حيفا بينما ذكر الذىبي  ما ذكره أبك الييجاءلـ يذكر بابف كثي 2
 ..167ص, 5ج .النجوم الزاىرة. ابف تغرم بردم. 296، ص8ج .البداية

 .شذرات الذىب. العمادابف .  32ص, 2ج .العبر. انظر. الذىبي. 78ص, 17ج .المنتظم. كىذه السنة  كفؽ ما ذكر ابف الجكزم 3
 .244ص, 2مجمد  .أخبار الدول. القرماني. 402ص, 2ج
شذرات .ابف العماد.34ص, 2ج .العبر. كىذه السنة  التي ممؾ الفرنج فييا جبيؿ ىي سنة أربعمائة كسبع كتسعكف كفؽ ما ذكر الذىبي 4

 .404ص, 2ج .الذىب

 404ص, 2ج .شذرات الذىب.انظر ابف العماد 5
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َـّ اسػتكحش مػف ظييػر الػديف فخػرج إلػى بيصػرل فعػاث فػي حػكراف ،كأقاـ في منصب أخيو دقاؽ  ،ثػ

َـّ تكجػػػو إلػػػى ناحيػػػ الممػػػكؾ دقػػػاؽ  ( أ 911) كتػػػكفيَّ تػػػتش كلػػػد شػػػمس ،ة الرحبػػػةكراسػػػؿ بغػػػدكيف ثػػػ

 .1كاستقامت األمكر لظيير الديف طغتكيف

 

 السنة الثامنة والتسعون وأربعمائة

محمػد بػف عمػي بػف  ] 2 كفييػا تػكفيٌ [ .كدخػؿ السػمطاف محمػد بغػداد ،فييا تكفٌي السمطاف بركيػاركؽ

 :إسحاؽ الشيرازم كمف شعره

                  فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ذاؾ ينفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى   

 مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػاه كلػػػػػػػػػي حشػػػػػػػػػػمة
                      

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مكالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديقو ال كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 

 :كلو

ا                      سػػػػػػػػػػػػػػػػػػميت ثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيف عامػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركا تميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذرم  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذا عمَّ
                     

   

 منعتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدقاءي القيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىـ بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت كقامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 :كلو

إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ يػػػػػػػػػػػػػػػػكـ بعػػػػػػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػػػػػػكـ                     

زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كاف                    فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككت ال

      افى              مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم و

 ككجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤه فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف 

 كف بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كال يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كفكلػػػػػػػػػػػػػػػػيس عمػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا ديػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                           
 35ص, 2ج .العبر. يانظر الذىب 1

 .301, 8ج .البداية. ابف كثير. 94ص, 17ج. المنتظم .انظر ابف الجكزم. ما بيف المعككفيف إضافة يقتضييا سياؽ الجممة 2



356 
 

 كقػػػػػػػػػػػػػػػػكتي قرضػػػػػػػػػػػػػػػػتاف إلػػػػػػػػػػػػػػػػى ثػػػػػػػػػػػػػػػػالث
                     

 جنػػػػػػػػػػػػػكف  شػػػػػػػػػػػػػككت الٌزمػػػػػػػػػػػػػاف فانػػػػػػػػػػػػػو منػػػػػػػػػػػػػي
 

 

 السنة التاسعة والتسعون وأربعمائة

 .فييا خرج الفرنج إلى سكاد طبرية كىـ عمى  فمةو فممؾ الحصف بما فيو كقىتؿى كأىسر 

 .1كفييا ممىؾى الفرنج ثغر أفامية 

 السنة الخمسمائة

 فييا  رؽ قمج أرسالف بف قتممش ز كفييا بمغ السمطاف قكة الفرنج كاستيالئيـ عمى حصػكف الشػاـ

ككتب إلى األمير صدقة بف  ،فندب السمطاف األمير جاكلي سقاكة كأسره ،كتضييقيـ عمى طرابمس

لى جكرمش صػاحب المكصػؿ  ،فخػرج إلػى جػاكلي سػقاكة فأسػره كانيػـز كلػده إلػى المكصػؿ ،مزيد كاي

فسػػار  ،فكاتػػب كلػػده قمػػج أرسػػالف بػػف قػػتممش ،رأسػػو إلػػى المكصػػؿ (ب 911) فقتػػؿ جكػػرمش كأنفػػذ

فرحػػؿ جػػاكلي فػػي طمػػب عسػػكر قمػػج إلػػى  ،ككصػػؿ إلػػى ابػػف جكػػرمش بنصػػبيف ،بػػةقمػػج إلػػى الرح

ككصؿ إليو األمير نجـ الديف أليغازم بف أرتؽ كاستنجد عميو رضكاف ؛ فسار نحكه كممؾ  ،الرحبة

 ،كرحػػػؿ إلػػػى ماكسػػػيف كمعػػػو فخػػػر الممػػػكؾ رضػػػكاف فػػػالتقكا عسػػػكر قمػػػيج كتصػػػافكا ،جػػػاكلي الرحبػػػة

 .د جاكلي إلى المكصؿ كفخر الممكؾ رضكاف إلى حمبكعا ،فانكسر عسكر قميج أرسالف

 السنة الحادية والخمسمائة

الػديف  ( أ 912) فأرسػؿ  فخػر الممػكؾ ابػف عمػار إلػى ظييػر ،2فييا اشتد حصار الفػرنج لطػرابمس

ككػاف فخػر الممػكؾ قػد خػرج مػف طػرابمس سػران كمعػو مقػدار خمسػمائة فػارس فكصػؿ إلػى  ،يستنجده
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ككػاف قػد اسػتناب بطػرابمس أبػا المناقػب ابػف  ،فأكرمػو ظييػر الػديف ،ديػددمشؽ كنزؿ بمرج باب الح

فأرسػؿ فخػر الممػؾ إلػى أصػحابو  ،عمو فعصى عميو كنادل بشعار األفضؿ أمير الجيكش بمصػر

 ،كتكجػػػو فخػػػر الممػػػؾ كتػػػاج الممػػػكؾ بػػػكرم إلػػػى بغػػػداد .فقبضػػػكا عميػػػو كحممػػػكه إلػػػى حصػػػف الخػػػكابي

 ،زائػػد عػػف أممػػو كأكعػػده بتجييػػز العسػػاكر لقتػػاؿ الفػػرنج فحصػػؿ لفخػػر الممػػؾ مػػف إلكػػراـ كاالحتػػراـ

كتكجػػو إلػػى جبمػػة كأنفػػذ أىػػؿ  ،كدافعػػكه مػػف كقػػت إلػػى كقػػت فضػػجر مػػف مقامػػو كعػػاد إلػػى دمشػػؽ

فكصػػؿ  ،طػرابمس إلػػى األفضػػؿ يطمبػكف منػػو إنفػػاذ كالػػي يصػؿ إلػػييـ فػػي البحػػر كمعػو الغمػػة كالميػػرة

اعػػة مػػف أصػػحاب فخػػر الممػػؾ كحمميػػـ إلػػى فقػػبض عمػػى جم ،إلػػييـ شػػرؼ الدكلػػة بػػف الطيػػب كاليػػان 

كفرٌؽ عسكره فرقتيف أحدىما إلى أرض فمسطيف  ،كفييا سار ظيير الديف أتابؾ إلى طبرية .مصر

 .فخرج إلييـ صاحبيا فقتمكه كأسركا أكثر أصحابو ،كاآلخر  ار بيا عمى طبرية

 السنة الثانية وخمسمائة

 ،مس منو أف يرسؿ مف جيتػو مػف يتسػمميا منػوفييا سٌير صاحب عرقة إلى ظيير الديف أتابؾ يمت

فبػػادر الفػػرنج بػػالنزكؿ عمييػػا فتكجػػو ظييػػر الػػديف فكجػػدىـ قػػد أحػػاطكا  ،فنػػدب بعػػض ثقاتػػو كتسػػمميا

ككصػػؿ حمػػص عمػػى أقػػبح صػػفة  ،فعػػاد كتبعػػو الفػػرنج ك نمػػكه ،كلػػـ يػػتمكف مػػف دفعيػػـ عنيػػا ،بيػػا

كأسػػندكا بػػرجيـ إلػػى السػػكر فضػػعفت  ،كممكػػكا الفػػرنج عرقػػة باألمػػاف كنزلػػكا بجمػػكعيـ عمػػى طػػرابمس

ككاف طنكرم قػد  ،فشد الفرنج في الزحؼ كىجمكا عمى األبراج فممككىا كقتمكا رجاليا ،نفكس أىميا

 .نزؿ بانياس كافتتحيا
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كفييا تيادف ظيير الديف كالفرنج عمى أف يككف السكاد كجبؿ عكؼ أثالثان لممسمميف الثمث كالفػرنج 

ؿ فخػػػر الممػػػؾ بػػػف عمػػػاد دمشػػػؽ فأكرمػػػو ظييػػػر الػػػديف كأنزلػػػو داران ككصػػػ .1الثمػػػث كالفالحػػػيف الثمػػػث

 .مميحة كأقطعو الزبداني

 السنة الثالثة والخمسمائة

كلمػػا فػػرغ  ،فضػػربو فػػي عنقػػو بسػػكيف كبػػرئ ،فييػػا كثػػب بػػاطني عمػػى نظػػاـ الػػديف بػػف نظػػاـ الممػػؾ

الرس عمى أف فترددت ،الفرنج مف طرابمس نيضكا إلى رفنية ينيض ظيير الديف بالعسكر مجانبيا

فأقػامكا مػدة كلػـ يثبتػكا  عمػى  ،كيسػمـ إلػييـ حصػف المنيطػرة كعكػار ،يككف لمفرنج ثمث مغؿ البقػاع

كتكجػو  ،كصحب معو فخر الممؾ ابف عمار ،المكادعة فتأىب لممسير بنفسو إلى بغداد مستصرخان 

لسػػمطاف ثػػـ بمغػػو أف ا ،بدمشػػؽ كلػػده تػػاج الممػػكؾ بػػكرم( ب 912) عمػػى طريػػؽ السػػماكة كاسػػتناب

كلمػػا عػػاد بمغػػو أف  ،فعػػاد كسػػيَّر فخػػر الممػػكؾ ابػػف عمػػار كمػػف عػػٌكؿ عميػػو مػػف ثقاتػػو ،متغيػػر عميػػو

فسار ظيير الديف  ،كمشتكيف الخادـ الباجي كالي بعمبؾ قد عامؿ الفرنج كبعثيـ عمى شف الغارات

 ،مى بعمبؾككتب إلى كلده تاج الممكؾ يأمره بالخركج كالنزكؿ ع ،بمف معو مف العسكر إلى طريقو

فػػدخؿ  ،ثػػـ كصػػؿ ظييػػر الػػديف كزحفػػكا عمييػػا كنصػػبكا المجػػانيؽ ،فنػػزؿ عمييػػا فػػي  فمػػةو مػػف أىميػػا

كفييػا ممػؾ طنكػرم  .الخادـ في الطاعة كسمـ عمى بعمبؾ فأعطاىا ظييػر الػديف لكلػده تػاج الممػكؾ

و كنزؿ عمػى حصػف األكػراد كحاصػره مػدة طكيمػة كضػايقو فتسػمم ،طرسكس كأخرج ممؾ الرـك منيا

 ،كفييػا كردت األخبػار بظيػكر كػافرترؾ .كفييا ممككا الفرنج ثغػر بيػركت بعػد قتػاؿ شػديد .مف أىمو

 .ككصمكا جيحكف فأنيض السمطاف سنجر إلييـ بالعساكر فظفركا بيـ ككسركىـ كعادكا
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كفييػػا أمػػر السػػمطاف األميػػر سػػكماف القطبػػي كشػػرؼ الػػديف مػػكدكد صػػاحب المكصػػؿ بالمسػػير إلػػى 

ككصػػؿ نجػػـ الػػديف أليغػػازم بػػف أرتػػؽ صػػاحب مػػارديف كنزلػػكا عمػػى الرىػػا  ،نيضػػاالجيػػاد فجمعػػا ك 

فػػاجتمع طنكػػرم صػػاحب أنطاكيػػة كابػػف صػػنجيؿ صػػاحب طػػرابمس  ،كأشػػرؼ مػػف بيػػا عمػػى اليػػالؾ

فسػػمع ظييػػر الػػديف طغتكػػيف فأخػػذ العسػػاكر كسػػار مػػف  ،كالممػػؾ بغػػدكيف كرحمػػكا بأسػػرىـ إلػػى الرىػػا

 ،نج مػنيـ رحمػكا عػف الرىػا كنزلػكا حػٌراف عمػى سػبيؿ الخديعػةكلما عمـ المسممكف بقرب الفػر  ،دمشؽ

كتػػرددت بػػيف  ،فغػػنـ المسػػممكف سػػكادىـ ،كنيػػض المسػػممكف فػػي أثػػرىـ ،فنظػػر الفػػرنج لػػذلؾ فرجعػػكا

كطػػاؿ مقػػاـ عسػػكر المسػػمميف  ،ظييػػر الػػديف طغتكػػيف كبػػيف األميػػر شػػرؼ الػػديف مػػكدكد مراسػػالت

اؿ بػػيف فخػػر الممػػكؾ رضػػكاف كطنكػػرم أف يحمػػؿ كاسػػتقر الحػػ ،(أ 913) عمػػى الرىػػا فعػػادكا عنيػػا

كفييػػا كصػػؿ الممػػؾ بغػػدكيف إلػػى ناحيػػة  .طنكػػرم كػػؿ سػػنة عشػػريف ألػػؼ دينػػار كعشػػر رؤكس خيػػؿ

 .بعمبؾ كاستقر الحاؿ بينو كبيف ظيير الديف أف يككف ثمث مغؿ البقاع لمفػرنج كالثمثػيف لممسػمميف

 1.ظيـبعد زحؼ كقتاؿ ع فكفييا تسمـ الفرنج ثغر صيدا باألما

 السنة الرابعة والخمسمائة

فييا قدـ تجار مف الشاـ إلى بغداد ككسركا المنبر كمنعكا الخطيػب مػف الخطبػة كاسػتغاثكا فكعػدىـ 

كفييػا نقػض الممػؾ بغػدكيف العيػد كقصػد ناحيػة الثنيػة كحػكراف فػنيض  .2السمطاف بمسير العسػاكر

َـّ رحػػؿ إلػػى المجػػاه فمنػػع الميػػرة  ،عػػاد الفػرنج إلػػى الصػػنميفف ،ظييػر الػػديف أتابػػؾ كنػػزؿ رأس المػػاء ثػ

 .عنيـ كاستقر الحاؿ أف تككف ليـ نصؼ السكاد كجبؿ عكؼ كالجابية

                                                           
 .7ص,4ج .شذرات الذىب. ابف العماد. 41, 2ج .العبر. انظر الذىبي. نة ىي سنة خمسمائة كأربع كليس خمسمائة كثالثكىذه الس 1

 .120ص, 17ج .المنتظم. انظر ابف الجكزم 2
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 السنة الخامسة وخمسمائة

فييػػا جمػػع الممػػؾ بغػػػدكيف كقصػػد صػػكر فبػػادر عػػػز الممػػؾ كاليػػو كأىػػؿ البمػػػد مراسػػمة ظييػػر الػػػديف 

كالعػدد كاتػى  إلػى صػكر  ؾف األتػرايستصرخكه كيسممكا البمد إليو فبػادر فػي إرسػاؿ جماعػة كافػرة مػ

كنػزؿ بغػدكيف عمييػا كبنػى بيػكت اإلقامػة فزحػؼ عمييػا كقاتميػا عػدة  ،جماعة كافرة مف جبؿ عاممػة

كخرج ظيير الديف اتابؾ مف دمشؽ كخٌيـ عمى بانياس كبث سراياه في بػالد  ،دفعات كيعكد خاسران 

فممكػػو  ،كىك منيػػع ال ييػػراـ،ادالفػػرنج بالنيػػب كالحريػػؽ كنيػػض إلػػى حصػػف الحبػػيس الػػذم فػػي السػػك 

 ،بالسػيؼ كقتػػؿ مػف كػػاف فيػو؛ كعمػػؿ الفػػرنج بػرجيف عظيمػػيف مػف الخشػػب ممػبس بجمػػكد الجػػكاميس

كلكػػؿ بػػرج كبشػػيف عظيمػػيف فػػي رؤكسػػيما قنػػاطر مػػف الحديػػد يجرانػػو بالعجػػؿ كالجػػكاميس ليػػنطح 

( ب 913)مػػػى كعػػػاد ظييػػػر الػػػديف أتابػػػؾ ع ،السػػػكر كتترامػػػى الرمػػػاؿ الػػػذيف فيػػػو إلػػػى أعمػػػى السػػػكر

كتقػػػدـ الفػػػرنج بػػػالبرجيف إلػػػى  ،فقتػػػؿ خمقػػػان عظيمػػػان ك ػػػرؽ فػػػي سػػػاحؿ البحػػػر عشػػػريف مركبػػػان  ،صػػػيدا

ككاف طكؿ كؿ بػرج نيػؼ كخمسػيف ذراعػان فػألقى أىػؿ صػكر عمييػا بالنػار كالػنفط كالحطػب  ،السكر

ييػا مػف كاتصػمت بػالبرج الكبيػر فاحترقػا كنيػب مػا كػاف ف ،فعمؽ النار فػي البػرج الصػغير ،كالقطراف

كتقػدمكا بيمػا  ،السالح ككاظب الفرنج الزحؼ فطمكا الثالث خنادؽ كعممكا البػرجيف أحسػف مػا كانػا

فتعػػذر كصػػكليما  ،فنقػػب أىػػؿ صػػكر كجػػو السػػكر الػػذم قػػداـ البػػرجيف كرمػػكه ،كدفعكىمػػا إلػػى السػػكر

 إلػػػى السػػػكر فكسػػػؼ الفػػػرنج الػػػردـ كجركىمػػػا إلػػػى أبػػػراج أيخػػػر كدفعكىمػػػا كصػػػدمكا بالكبػػػاش السػػػكر

فعمػػؿ رجػػؿ مػػف مقػػدمي  ،كأشػػرؼ  أىػػؿ لبمػػد عمػػى اليػػالؾ ،فزعزعػػكه ككقػػع منػػو شػػيء مػػف الحجػػارة

كالليػب حديػد تمسػؾ الكػبش إذا نطػح  -لو فيـ كمعرفة بأحكاؿ الحرب  -البحر مف أىؿ طرابمس 

ـٌ عمػػؿ خشػػبة طكيمػػة أقاميػػا فػػي بػػرج البمػػد فػػي رأسػػيا خشػػبة عمػػى شػػكؿ الصػػميب طكليػػا  ،السػػكر ثػػ

كفػػي طػػرؼ  ،تػػدكر عمػػى بكػػر بمكلػػب عمػػى مثػػاؿ مػػا يكػػكف عمػػى الصػػكارم البحريػػة أربعػػيف ذراعػػان 

الخشػبة التػي تػػدكر سػيـ حديػػد فػي طرفيػػا اآلخػر حبػػاؿ مػدارة بيػػا عمػى مػػا يريػد مكانيػػا فييػا جػػرار 
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كعمػػد إلػػى سالسػػؿ العنػػب فجعػػؿ فييػػا الزيػػت كالقيػػر كالسػػراقة  ،القػػدر ليشػػغميـ بطػػرح ذلػػؾ عمػػييـ

فممػا كثػر رميػو لػذلؾ كعممػت  ،النار فنذا عمؽ فيقػع النػار عمػى أعمػى البػرج كيطمؽ فييا ،كالقمفكنية

فيػػرب مػػف كػػاف فييمػا كخػػرج أىػػؿ البمػػد فنيبػػكا مػػا  ،النػار بعضػػيا فػػي بعػػض كتحكمػػت فػي الخشػػب

 . 1كاف فييما كرحؿ الفرنج عنيا 

فػي  كلػد سػنة خمسػيف كأربعمائػة كدرس ،كفييا تكفي أبػك حامػد محمػد بػف محمػد الغزالػي الطكسػي 

ـٌ عػػػػاد كتػػػػكفي  ،ببغػػػػداد( أ 966)النظاميػػػػة  كرحػػػػؿ إلػػػػى الشػػػػاـ ك أقػػػػاـ بالبيػػػػت المقػػػػدس كدمشػػػػؽ ثػػػػ

 .2بطكس

 السنة السادسة والخمسمائة

فكاتػػب  ،فييػػا تػػكاترت  ػػارات بغػػدكيف عمػػى  البثنيػػة كحػػكراف كانقطعػػت الطػػرؽ إلييػػا كقمػػت األقػػكات

 ،مػػف األكػػراد كاألتػػراؾ ظييػػر الػػديف لشػػرؼ الػػديف مػػكدكد صػػاحب المكصػػؿ فكصػػؿ بجمػػع عظػػيـ

فاجتمع بظيير الديف أتابؾ كنزال عمى األقحكانة ككصػؿ بغػدكيف كالفػرنج إلػى جسػر الصػنبرة ككقػع 

كقتػػؿ مػػف الفػػرنج ألفػػي رجػػؿ فصػػعد مػػف سػػمـ الفػػرنج  ،الطػػراد كنشػػب الحػػرب فنصػػر ا، المسػػمميف

ي جكسػػػؽ كتحصػػػف بالجيػػػؿ كعػػػاد ظييػػػر الػػػديف كشػػػرؼ الػػػديف مػػػكدكد إلػػػى دمشػػػؽ كنػػػزؿ مػػػكدكد فػػػ

 .كحمؿ اتابؾ مصحؼ عثماف مف طبرية إلى جامع دمشؽ ،الميداف

 السنة السابعة والخمسمائة

كلمػػا كػػاف يػػـك الجمعػػة اآلخػػرة مػػف ربيػػع األكؿ دخػػؿ األميػػر شػػرؼ الػػديف مػػكدكد مػػف مخيمػػو إلػػى 

 ،الجامع فمما قضيت الصالة قاـ كأتابػؾ أمامػو عمػى سػبيؿ الخدمػة لػو فكثػب إليػو رجػؿ ال يؤبػو بػو

                                                           
 .48ص,3ج .اتعاظ الحنفا. المقريزم. انظر باختصار حكؿ حصار صكر 1
 .311 ,8ج .البداية. ابف كثير. 43ص, 2ج.العبر. انظر الذىبي 2
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ىػذا كالسػيكؼ تأخػذه مػف كػؿ جيػة كقطػع  ،ف يدعكا لو فضربو بخنجر فػي أسػفؿ سػرتو ضػربتيفكا

فحيمؿ مكدكد إلى الدار األتابكية كاضطرب الناس كماجكا ؛ كتكفي إلى رحمة ا، تعػالى بعػد ،رأسو

مػػؿ  ،كدفػػف بالمشػػيد داخػػؿ بػػاب الفػػراديس ،فقمػػؽ النػػاس كزاد حػػزنيـ كأسػػفيـ ،سػػاعات يسػػيرة ـٌ حي ثػػ

إف امػةن " كلما بمغ ممؾ اإلفرنج ذلؾ كتػب إلػى ظييػر الػديف كتابػان مػف جممتػو  ،إلى المكصؿ تابكتو

( ب 966)كفييػا تػكفيَّ . 1معبكدىػا حػؽ عمػى ا، أف ييبيػدىاقتمت عميدىا في يكـ عيدىا فػي بيػت 

فظمػـ كعسػؼ كقػبض  ،2فخر الممكؾ رضكاف صػاحب حمػب كتقػرر األمػر بعػده لكلػده ألػب أرسػالف

ككصؿ بنفسو إلػى دمشػؽ  ،كقتميـ كأرسؿ ظيير الديف أتابؾ كسألو الكصكؿ إلى حمبعمى إخكتو 

كسػػاس األحػػكاؿ كسػػكف الرعيػػة كعػػاد إلػػى  ،فانزلػػو بالقمعػػة كعػػاد معػػو إلػػى حمػػب كقػػرر لػػو األمػػكر

ككػاف بنػي منقػذ قػد خرجػكا لمشػاىدة عيػد  ،كفييػا رتػب الباطنيػة عمػى حصػف شػيزر فممكػكه .دمشؽ

 .فقتمكىـ بأسرىـ ذزر كرفعكىـ بالحباؿ كأدرككىـ بنك منقفبادر أىؿ شي ،النصارل

 السنة الثامنة والخمسمائة

فييا كاطئ لؤلؤ عمى الممؾ ألب أرسالف صاحب حمب كاتفؽ مع جماعة مف الغمماف كقتمكه بقمعػة 

 ،كفييػا نػزؿ األميػر نجػـ الػديف أيمغػازم عمػى حمػص كبيػا خيػر خػاف بػف قراجػا المالعبػي. 3حمب 

ـٌ أطمقػو بعػد  فشرب أيمغازم كسػكر فخػرج إليػو مػف القمعػة كقػبض عميػو كأطمعػو إلػى قمعػة حمػص ثػ

 .مدة

                                                           
 .337ص.تاريخ الخمفاء. السيكطي. 207ص, 5ج. النجـك الزاىرة. انظر ابف تغرم بردم 1

 313، ص8ج .البداية. انظر ابف كثير 2

 316ص, 8ج .البداية. انظر ابف كثير 3
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 السنة التاسعة والخمسمائة

فسار مف دمشؽ إلى بغداد في  ،فييا بمغ ظيير الديف أتابؾ انو قد حصؿ عميو مف جية السمطاف

فييػا  .إلػى دمشػؽفكتب لػو منشػكر بكاليػة الشػاـ حربػان كخراجػان كعػاد  ،خكاصو ك ممانو كدخؿ بغداد

ككػاف ممكػان كبيػران صػاحب أذربيجػاف  ،كرد الخبر بأف الباطنية قتمكا األمير أحمد بؾ الكردم الكادم

 .ككاف كريمان شجاعا مقدامان ذا ىمة عالية ،كما يمييا

 السنة الحادية عشرة وخمسمائة

فييػػا تػػكفيى السػػالر
السػػالر عمػػر فػػي ككػػاف عفيفػػا فػػي أفعالػػو كأقػػيـ كلػػده  ،بختيػػار شػػحنة دمشػػؽ 1

 .منصبو

كفييػػا تػػكفي السػػطاف  يػػاث الػػديف محمػػد شػػاه بػػف ممكشػػاه بػػف ألػػب أرسػػالف كعمػػره سػػبع كثالثػػيف  

  .2بعده كلده محمكد كخمؼ مف الماؿ عشرة األلؼ ألؼ دينار رفقاـ باألم ،سنة

  .الفرنج عمى ربض حماة كقتمكا جماعة مف أىميا (أ 969) كفييا ىجمت

أرتػػؽ أمػػر حمػػب كتػػدبيرىا كفسػػد عميػػو الحػػاؿ فخػػرج  3]بػػف[ ـ الػػديف أليغػػازمكفييػػا تػػكلى األميػػر نجػػ

كفييا كردت األخبار بيػالؾ الممػؾ بغػدكيف صػاحب  .كبقي كلده األمير حساـ الديف تمرتاش ،منيا

 .4البيت المقدس

                                                           
لمكتبة العصرية، ا: بيركت, 1ط.عبد السالـ تدمرم. ت .البستان الجامع  لجميع تواريخ أىل الزمان. عماد الديف. انظر األصفياني 1

 .321ص.2002

 .159ص, 17ج .المنتظم. انظر ابف الجكزم. كقاؿ ابف الجكزم أف ممكشاه قد خمؼ عشر ألؼ ألؼ دينار عينان  2

 .ما بيف المعككفيف يقتضييا سياؽ الجممة 3

 .56ص, 3ج ,اتعاظ الحنفا. حكؿ مقتؿ بغدكيف انظر المقريزم 4
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 وخمسمائة (ب 020) السنة الثانية عشرة

 .مكانػػو كلػػده المسترشػػد بػػا، الفضػػؿككلػػى  ،فييػػا تػػكفٌي اإلمػػاـ المسػػتظير بػػا، أحمػػد بػػف المقتػػدم

 .سكفييا ممؾ الفرنج مدينة سرقسطة باألندل

 السنة الثالثة عشرة وخمسمائة

فػػػي ىػػػذه السػػػنة حكػػػى مػػػف كرد مػػػف البيػػػت المقػػػدس بظيػػػكر قبػػػكر إبػػػراىيـ الخميػػػؿ ككلديػػػو إسػػػحاؽ 

كعمػييـ فػي  ،عظػـ كيعقكب كاألنبياء عمييـ السالـ بغارة ككأنيـ أحياء لـ يبؿ ليـ جسـ كال رَـّ ليػـ

 .المغارة قناديؿ مف الذىب كالفضة فأيعيدت القبكر عمى حاليا

ككػاف اآلمػر  ،فييػا قيتػؿ األفضػؿ ابػف أميػر الجيػكش كزيػر اإلمػاـ :السنة الخامسة عشرة كخمسمائة

 .كفييا كسر ظيير الديف الفرنج عمى دحر العقبة .1قد رزؽ عميو مف قتمو كأظير أنيـ باطنية

 .كفييا ىبت ريح سكداء بمصر. سممكف مدينة تفميس كقتمكا خمقان عظيمان كفييا فتح الم

 السنة السادسة عشرة وخمسمائة

ككػاف شػجاعا  ،فييا تكفي َّ األمير نجـ الديف اليغازم بف أرتػؽ صػاحب مػارديف كحمػب كديػار بكػر

مػد بػف تكفيػؽ بػف مح ،2كاستكلى كلده حساـ الديف تمرتػاش عمػى مػارديف  ،جكادا لو  زكات عديدة

 :الحسيف الطرابمسي كمف شعره

و               لػػػػػػػػػػػػػػػػ ار كػػػػػػػػػػػػػػػػأعراؼ الػػػػػػػػػػػػػػػػديكؾنػػػػػػػػػػػػػػػػكجم

مثػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػركس تجمػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػـك زينتيػػػػػػػػػا              

 خصػػػػػػػػػػػػػػر تمػػػػػػػػػػػػػػيس كأذنػػػػػػػػػػػػػػاب الطػػػػػػػػػػػػػػكاكيس 

مػػػػػػػػػر الحمػػػػػػػػػ  يسى عمػػػػػػػػػى خيضػػػػػػػػػر المالبػػػػػػػػػحي

                                                           
 .222, 5ج .النجوم الزاىرة. غرم بردمابف ت. 53ص, 2ج. العبر. انظر الذىبي 1

 .48ص, 4ج .شذرات الذىب. ابف العماد. 224ص,223ص, 5ج. النجـك الزاىرة. انظر ابف تغرم بردم 2



365 
 

و                ر بػػػػػفػػػػػي مجمػػػػػس لعبػػػػػت أيػػػػػدم السػػػػػرك 

 سػػػػػػػػقا الحيػػػػػػػػػاء أربعػػػػػػػػان بحيػػػػػػػػػاء النفػػػػػػػػػكس
                

   

 لػػػػػػػػػػػػدل عػػػػػػػػػػػػريش يحيػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػرش بمقػػػػػػػػػػػػيس

 بيػػػػػا مػػػػػا بػػػػػيف بصػػػػػرل إلػػػػػى بػػػػػاب الفػػػػػراديس 
 

 .كفييا تكفي الحاجب فيركز شحنة دمشؽ

 السنة السابعة عشرة وخمسمائة

بػأف بغػدكيف الػركيس كجكسػميف كجماعػة مػف الفػرنج المعتقمػيف  1فييا كرد الخبر مف ناحية خرتبرت

ـٌ سػار األم ،بيػا  عممػكا الحيمػػة كممكػكا القمعػة كفييػا تػػكفٌي  .يػر بمػػؾ بػف أرتػؽ كضػػايقيا كاسػتعادىاثػػ

 :كمف شعره ما كتبو ابف حبكس الشاعر بحمب ،أحمد بـ محمد الخياط الشاعر الدمشقي

        اع بحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو     لػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 إال بقيػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػػػػػػػػنتيا
             

 ر ككفػػػػػػػػػػػػػػاؾ منػػػػػػػػػػػػػػي منظػػػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػػػف مخبػػػػػػػػػػػػػػ 

 عػػػػػػػػػػػػف أف تبػػػػػػػػػػػػاع كأيػػػػػػػػػػػػف أيػػػػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػػػػترم 
 

 

 امنة عشرة وخمسمائةالسنة الث

كذلػؾ انػو لمػا عمػـ الفػرنج ضػعؼ حاليػا تػأىبكا كنزلػكا عمييػا  2ففييا ممؾ الفرنج ثغر صػكر باألمػا

فعيػػدمت األقػػكات بيػػا كتكجػػو ظييػػر الػػديف بالعسػػكر إلػػى بانيػػاس كعمػػـ ضػػعؼ  ،كضػػايقكىا بػػالزحؼ

يسػػممكا البمػػد باألمػػاف فكاتػػب الفػػرنج كقػػرر الحػػاؿ عمػػى أف  ،البمػػد كأىمػػو كأنيػػـ ال قػػدرة ليػػـ لحفظيػػا

 ،عمػػى أف يخػػرج مػػف يريػػد الخػػركج مػػف العسػػكرية كالعامػػة كيقػػـ مػػف يريػػد المقػػاـ كال يعارضػػيـ احػػد

فحمؿ كؿ كاحد منيـ ما  ،ككقؼ اتابؾ بعسكره بنزاء الفرنج كفتح باب البمد كأذف لمناس في الخركج
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كفييػا . 1يعجػز عػف الحركػةكخرجكا بيف الصفيف فمـ يبؽ بيا إال ضػعيؼ  ،خؼَّ عميو كترؾ الباقي

فسػار األميػر سػيؼ  ،نزؿ اإلفرنج عمى حمب كضايقكىا كقمت األقػكات كأشػرؼ أىميػا عمػى اليػالؾ

كدخػؿ األميػر  ،الديف وؽ سنقر البرسقي صاحب المكصؿ إلييـ فأجفمكا مكليف كعادكا إلى أنطاكية

 .2وؽ سنقر إلى حمب كأحسف السيرة فييا

بأ نػػاميـ يطمبػػكف الرعػػي ببمػػد أربػػؿ فمػػنعيـ صػػاحبيا كخػػرج إلػػييـ  كفييػػا عبػػر التركمػػاف البابكريػػة 

فعػاد التركمػاف عمػييـ  ،فكسركا التركماف كاشتغمكا في النيػب كالسػبي ككمػت خيػكليـ ،بعسكره جريدة

مدينػػة أربػػؿ فممككىػػا ثػػـ عػػادكا ( أ 962)ككسػػركىـ كاستخمصػػكا مػػا كػػانكا  نمػػكه كسػػاقكا خمفيػػـ إلػػى 

 .راجعيف

 عشرة وخمسمائةالسنة التاسعة 

فخػرج  ،كنزلػكا مػرج الصػفر 3فييا تحركت الفرنج كعاثكا في حكراف كأخربكا البالد ككصػمكا شػرخكب

كظيػػرت قػػكة المسػػمميف كتقػػدمكا أحػػداث البمػػد كشػػباب  ،ظييػػر الػػديف كنػػزؿ بػػنزائيـ كتطػػارد الفريقػػاف

تركمػػاف مػػف كحممػػت ال ،كطمعػػكا فػػي الفػػرنج كخطفػػكىـ مػػف كػػؿ جانػػب ،المػػرج كالغكطػػة كالمتطكعػػة

كتخػػػػاطؼ  ،الجانػػػػب اآلخػػػػر كخػػػػاؼ الفػػػػرنج كعممػػػػكا أف ال طاقػػػػة ليػػػػـ بالمسػػػػمميف كانكفػػػػكا راجعػػػػيف

فعػػػادكا كحممػػػكا  ،التركمػػػاف أثقػػػاليـ كحمػػػؿ العسػػػكر عمػػػييـ كىػػػـ مكلػػػكف كضػػػايقكىـ مػػػف كػػػؿ ناحيػػػة

 كأطمقػكا السػيؼ ،حممتيـ المعركفة فكسركا المسمميف كىزمكىـ كتـ العسكر فػي اليزيمػة إلػى دمشػؽ

 .ككصؿ ظيير الديف أتابؾ منيزمػان إلػى دمشػؽ ،في الرجالة كالمتطكعة حتى كصمكا عقبة شحكراء

تاج الممكؾ أبك الييجاء الحسيف بف أبي عمي مكسػؾ ،األمير عز الديف شياب الدكلة ميد اإلسالـ
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كػػػاف ييعػػػد مػػػف الممػػػكؾ األكائػػػؿ فػػػي كرمػػػو كعطائػػػو كمأككلػػػو  ،صػػػاحب أربػػػؿ ،بػػػف حككيػػػو اليػػػذباني

كقيػؿ انػو  ،ككاف شػجاعان عػادالن ؛ ككػاف اتػـ النػاس طػكالن كصػكرة كأبعػدىـ صػكتان جكىريػان  ،سوكممبك 

كقػػد مدحػػو مسػػير  –قربيػػة مػػف أربػػؿ  –كػػاف إذا عطػػس فػػي النػػاىكؾ سيػػمع عطاسػػو مػػف الحجػػؼ 

 :بقصائد منيا

يػػػػػػػػػػػػػػػرة           حسػػػػػػػػػػػػػػبي بفضػػػػػػػػػػػػػػمي ثػػػػػػػػػػػػػػركةن كذخ

كتمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالء أركع ماجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد            

ز نعتػػػػػػػػػػػػو          ممػػػػػػػػػػػػؾ عمػػػػػػػػػػػػى الغػػػػػػػػػػػػالت عػػػػػػػػػػػػ

    و      كتميػػػػػػػػػػػػػػدت فػػػػػػػػػػػػػػي عزمػػػػػػػػػػػػػػو كحسػػػػػػػػػػػػػػام

   ائع       نظمػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػو عقػػػػػػػػػػػػد البنػػػػػػػػػػػػاء ضػػػػػػػػػػػػ

فػػػػػػػػػػػػػػافخر فمػػػػػػػػػػػػػػف إحسػػػػػػػػػػػػػػانؾ البػػػػػػػػػػػػػػيض          

كمػػػػػػػػػف اعتزامػػػػػػػػػؾ مكئػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػكنت بػػػػػػػػػو          

في حمى إزائو فنف احتمت         كاف 

عمػػو             قػػـك قصػػر عػػف قصػػر ف

بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ رزؽ األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة كالظبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي               

 لتو السػػػػػػػػػػػػبيؿ خصػػػػػػػػػػػػػاـر نسػػػػػػػػػػػػب أصػػػػػػػػػػػػػا
 

 راءبػػػػػػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػػػػػػكرل األثػػػػػػػػػػػػػػػ إف عػػػػػػػػػػػػػػػز مػػػػػػػػػػػػػػػا 

 خالءسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أيامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

 داءالػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف الحنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ كذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػت األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 راء فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػالت الدكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اءشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفت نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائس درىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا النعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 راء الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي كالزينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

 ( ب 962) اءمتنػػػػػػػػػػػػػػػػاع القمعػػػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػػػملم

 اءبفنائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اءبالركػػػػػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػػػػػك ظفػػػػػػػػػػػػػػػرت بيػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػدم

 ؽي البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكرىـ كرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 فػػػػػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػػػػػمـ كالحػػػػػػػػػػػػػػػرب األعػػػػػػػػػػػػػػػكاف ركاء
 

 

كىػك الػذم  ،يعني بقكلو شيدت بصحة ممكو الكتػاب أف اليدبانيػة بنتسػبكف إلػى الجمنػدم بػف كركػر

ػػػًرضى بنربػػؿ كتػػػكفيَّ فػػي يػػػكـ  1" ككػػاف كراءىػػػـ ممػػؾ يأخػػػذ كػػؿ سػػػفينةو  صػػبا" قػػاؿ ا، فػػي حقػػػو  مى
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لسػػنة كتػػكلى بعػػده كلػػده الجػػيف أبػػك عمػػي الحسػػف شػػياب السػػبت سػػادس عشػػر جمػػادل اآلخػػر مػػف ا

 .كممؾ األتراؾ أربؿ في السنة كانقضى ممؾ اليذبانييف منيا ،الديف

 السنة العشرون وخمسمائة

كفييػا اسػتفحؿ أمػر بيػراـ مقػدـ الباطنيػة كتبعػو مػع  .فييا استكلى ظيير الديف طغتكيف عمػى تػدمر

الػديف طغتكػيف كالػتمس مػف ظييػر الػديف حضػان يػأكم كشد منػو كزيػر ظييػر  ،جيمو سفياء األعكاـ

فعظمػػت المصػػيبة كضػػاقت صػػدكر العممػػاء  ،إليػػو فسػػمـ  ميػػو ثغػػر بانيػػاس كاجتمعػػت إليػػو األكبػػاش

كفييا كرد الخبر مف المكصؿ باستشياد األمير  .كأحجـ كؿ منيـ عف الكالـ فييـ خكفا مف أذيتيـ

 ،المسػجد الجػامع بيػػا ككػاف عمػػى  ايػة الػػتحفظفػػي  1سػيؼ الػديف وؽ سػػنقر البرسػقي بيػػد الباطنيػة 

فمما حصؿ في الجامع صارت ىذه الطائفة الخبيثة في زٌم الصػكفية يصػمكف  ،كعميو لباس الحديد

فمما عقد اإلماـ النية كثبكا عميو بسكاكينيـ كضربكه عػدة ضػربات  ،في جانب الجامع كال يؤبو بيـ

 ،قصػدكا رأسػو فجػركه إلػى حػيف أدركػو أصػحابوك ،فمـ يؤثر فيو مف لبس فػافتض سػيفو كقتػؿ احدىـ

كفييػا تػكفيَّ األميػر  .األمػر بعػده كلػده مسػعكد( أ 961)كمات شييدان كقتمكا جماعة مػنيـ كقػاـ فػي 

 .كفييا ممؾ الفرنج رفينية .طرخاف بف محمد الشيباني أحد أمراء دمشؽ

 السنة الحادية والثانية والعشرون وخمسمائة

كفػػتح  ،2كأعماليػػا لعمػػاد الػػديف زنكػػي بػػت وؽ سػػنقر كحكػػـ بالمكصػػؿ فييػػا كلػػى السػػمطاف المكصػػؿ

 .فييا اشتد المرض بظيير الديف أتابؾ كأكصى إلى كلده تاج الممكؾ بكرم .جزيرة ابف عمر كاربؿ

                                                           
كيذكر ابف الجكزم أف كفاة وؽ سنقر كانت سنة خمسمائة كتسع عشرة ككذلؾ الذىبي، بينما يذكر ابف العماد أف كفاة وؽ سنقر كانت  1

. تاريخ اإلسالم. الذىبي. 230، ص17ج. المنتظـ. انظر ابف الجكزم. كالمرجح رأم ابف الجكزم كالذىبي. سنة  خمسمائة كعشركف
 .61، 4ج .شذرات الذىب. ابف العماد. 306ص( 520-510)أحداث 

 .7ص( 530-521) حكادث سنة .الذىبي. 244ص, 17ج. المنتظـ. انظر ابف الجكزم 2
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كلما تمكف أفكر في أمر الباطنية كقكتيـ فػي حصػف  ،1كتكفٌي في صفر فأحسف كلده السيرة بعده 

كاتفػؽ أنيػـ قتمػكا بػرؽ بػف جنػدؿ الحميػة ألخػذ ثػاره إلػى أف خػرج بيػراـ بانياس كقكة عزميـ بالكزير 

فنيضكا بأجمعيـ إليو كىجمكا عميو ضػربان بالسػيكؼ كرشػقان بالسػياـ  ،مف بانياس يطمب كادم التيـ

فطابت النفكس كزاؿ عف العقالء كالعمماء البؤس كقػاـ  ،كيده 2كذبحان بالسكاكيف كقطعكا رأس بيراـ

صاحبو إسماعيؿ العجمي فػزاد فػي الجيػؿ كالفسػاد فممػا كػاف فػي شػير رمضػاف فييـ عكض بيراـ 

كقاـ األمراء فأشار تػاج الممػكؾ إلػى  ،حضر الكزير في جممة مف األمراء عمى الرسـ في قبة الكرد

فثػارت  ،مف ضرب رقبة الكزير كحمؿ عمى خشبة إلى مادة باب الحديد فألقى عمييا كاحرؽ بالنػار

حممػػكا السػػالح كقتمػػكا مػػف رأكه مػػف الباطنيػػة كمػػف كػػاف يتعمػػؽ بيػػـ كجعمػػكىـ األحػػداث كاألكبػػاش ك 

ـٌ  ،فممػػا عمػػـ إسػػماعيؿ الػػداعي بػػذلؾ أرسػػؿ الفػػرنج كسػػمـ إلػػييـ بانيػػاس ،مصػػرعيف عمػػى المزابػػؿ ثػػ

 .عرض لو عمة الذرب فمات

 .كفييا تكفيت الخاتكف ست النساء كالدة تاج الممكؾ كدفنت في قبتيا خارج باب الفراديس 

 السنة الثالثة والعشرون وخمسمائة

 961) فييا سمـ ابف محرز حصف القػدمكس ككصػمكا جسػر الخشػب كنزلػكا الميػداف كخػرج العسػكر

فمػػـ يخػرج مػػنيـ  ،مػف دمشػؽ كاألميػػر مكسػى بػف ربيعػػة كالتركمػاف كداركا حػكليـ مػػف كػؿ جيػة( ب

ـ كشجعانيـ كصػحبتيـ األثقػاؿ ككانكا قد جردكا جماعة كبار ممككي ،أحد كأقامكا أيامان ال يتحرككف

فعنػػػد ذلػػػؾ جػػػرد تػػػاج الممػػػكؾ األمػػػراء كاألبطػػػاؿ مػػػف المسػػػمميف  ،ليحضػػػركا ليػػػـ الميػػػرة مػػػف حػػػكراف

فمػػـ  ،فيجػـ عمػييـ كىػـ  ػافمكف ،صػحبة األميػر مكسػى كصػبح بػراؽ المػكم فكجػدىـ فػػي عػدد كثيػر

كعػادكا إلػى دمشػؽ فػابتيج  يركبكا خيكليـ إال كقد قتؿ ثمثيـ كدار حػكليـ فأخػذكىـ كميػـ قػتالن كأسػران 
                                                           

 .60ص, 2ج .العبر. انظر الذىبي 1

 .336ص .البستان الجامع. األصفياني. 121ص, 3ج. اتعاظ الحنفا. انظر المقريزم 2
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كخرج النػاس ،الناس بيذا اليكـ السػعيد فممػا تحققػكا ذلػؾ رحمػكا مػف الميػؿ كتركػكا أثقػاليـ عمػى حاليػا

 .1إلى مخيميـ فغنمكا الشيء الكثير كلطؼ ا، كفرَّج ىذه الكربة

 السنة الرابعة والعشرون وخمسمائة

 ،ممؾ أبي الذكاد المفرج بف الصػكفي رئػيس دمشػؽفييا قمد تاج الممكؾ كزارتو لمرئيس الكجيو ثقة ال

كفييػػػا كرد الخبػػػر بكصػػػكؿ األميػػػر عمػػػاد الػػػديف زنكػػػي صػػػاحب  .كجمػػػع لػػػو بػػػيف الرئاسػػػة كالػػػكزارة

فسػير  ،المكصؿ إلى حمب في العسكر عازمان عمى الجياد كراسؿ تػاج الممػكؾ كطمػب منػو المعكنػة

حمػاة يػأمره بػالخركج كاالخػتالط بالعسػكر ككتب إلى كلده بياء الديف سػكنج ب ،إليو خمسمائة فارس

ـٌ  ػدر بيػـ كقػبض  ،الدمشقي كقصد خدمػة عمػاد الػديف زنكػي فأحسػف لقػاءىـ كبػالغ فػي إكػراميـ ثػ

ككػاف صػاحبيا  ،عمى سكنج كنيب خياميـ كزحػؼ فػي يكمػو إلػى حمػاه فممكيػا كرحػؿ إلػى حمػص

فعػػاد إلػػى المكصػػؿ  ،خيػػر خػػاف فنػػزؿ إلػػى خدمتػػو فمزمػػو كطمػػب تسػػميـ حمػػص مػػف كلػػده فمػػـ يجيػػب

ككلػػي  3كفييػػا كردت األخبػػار مػػف مصػػر بقتػػؿ صػػاحبيا اإلمػػاـ اآلمػػر بأحكػػاـ ا، . 2كمعػػو سػػكنج

 :4مكانو كلده الحافظ لديف ا، إبراىيـ بف عثماف الغزم الشاعر مف شعره

كحثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ أرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك دكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن كزراؤىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا              

عسػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػيف أحشػػػػػػػػػاء الميػػػػػػػػػالي عجيبػػػػػػػػػة             

 عمييـ مػا حػكل سػمؾ نػاظـ سكاء( أ962)
               

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػردكف عػػػػػػػػػػػػػػػػػف حييػػػػػػػػػػػػػػػػػتيـ بالحكاجػػػػػػػػػػػػػػػػػب 

 كمػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػمو فػػػػػػػػػي ظممػػػػػػػػػة حبػػػػػػػػػؿ حاطػػػػػػػػػب

 حبػػػػػػػػػػػػػػػػالى الميػػػػػػػػػػػػػػػػالي أميػػػػػػػػػػػػػػػػات العجائػػػػػػػػػػػػػػػػب
 

 

                                                           
 .18ص ,17ص( 530-521)سنةحكادث .تاريخ اإلسالم. انظر الذىبي 1

 .61ص, 2ج .العبر. الذىبي. 257ك ص17ج .المنتظم. انظر ابف الجكزم 2
( عبد السالـ تدمرم ) تحقيؽ  .نزىة المالك والممموك في مختصر سيرة من ولي مصر من المموك. الحسف بف أب محمد. الصفدم 3
 .68ص, 5ج .الزاىرةالنجـك . ابف تغرم بردم. 122ص,121ص. ـ2003المطبعة العصرية، : صيدا, 1ط

 .68ص, 4ج. شذرات الذىب. حكؿ الشاعر الغزم انظر ابف العماد 4
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 :كلو

مػػػػػػػػػػا مضػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػات كالمؤمػػػػػػػػػػؿ  يػػػػػػػػػػب              

 الػػػػػػػػػػػػدنيا متػػػػػػػػػػػػاعالحيػػػػػػػػػػػػاة  إنمػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػذه
               

 فالسػػػػػػػػػػػػػػػػػفينة الغػػػػػػػػػػػػػػػػػكل مػػػػػػػػػػػػػػػػػف يصػػػػػػػػػػػػػػػػػطفييا 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػػػػػػػػاعة الػػػػػػػػػػػػػػػذم أنػػػػػػػػػػػػػػػت فييػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 

 :كلو

 ضركرةن          :الشعر قمت 1تركت :قالكا

كمػػػػػػػػػػػػػػف العجائػػػػػػػػػػػػػػب انػػػػػػػػػػػػػػو ال ييشػػػػػػػػػػػػػػترل          

 خمػػػػػػػػػػػتي الػػػػػػػػػػػديار فػػػػػػػػػػػال كػػػػػػػػػػػريـ يرتجػػػػػػػػػػػى
          

 مغمػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ثبػػػػػػػػػػػػػػػػػاب الػػػػػػػػػػػػػػػػػدكاعي كالبكاعػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿ كال ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيحه ييعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ

 كيخػػػػػػػػػػػػػػاف فيػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػع الكسػػػػػػػػػػػػػػاد كيسػػػػػػػػػػػػػػرؽ
 

 

 السنة الخامسة والعشرون وخمسمائة

كتػػكلى أخػػكه السػػمطاف  ،اد بكفػػاة السػػمطاف مغيػػث الػػديف محمػػد بػػف ممكشػػاهفييػػا كرد الخبػػر مػػف بغػػد

فييػػا انيػػـز دبػػيس بػػػف صػػدقة كقصػػد األميػػر مػػرَّل بػػػف ربيعػػة فػػانيض تػػاج الممػػكؾ مػػػف . 2محمػػكد

يمػتمس انفػاده إليػو  3]إليػو رسػكالن  [فبمغ عماد الػديف زنكػي فسػيَّر ،أحضره إليو كاعتقمو بقمعة دمشؽ

فسٌيره تاج الممكؾ كحضر سكنج كالعسػكر  ،سكنج بف تاج الممكؾ بكرم كيككف عكضو بياء الديف

 .الدمشقي الذيف كاف  در بيـ عماد الديف زنكي

 :محمد بف أحمد بف حنا مف شعره 4]كفييا تكفيَّ [

                                                           
 .240ص, 8ج .البداية" ىجرتك "كعند ابف كثير  1
 .3ص, 27ج .نياية األرب. انظر النكيرم 2

 ما بيف المعككفيف إضافة يقتضييا سياؽ الجممة  3

 .ما بيف المعككفيف إضافة يقتضييا السياؽ 4
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  حتػػػػػػػػػػاـ أجػػػػػػػػػػرل فػػػػػػػػػػي ميػػػػػػػػػػاديف اليػػػػػػػػػػكل          

مػػػػػػا ىزنػػػػػػػي طػػػػػػػربه إلػػػػػػى رمػػػػػػػؿ الحمػػػػػػػى            

     شػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ بػػػػػػػػػػػػػػػػأطراؼ الػػػػػػػػػػػػػػػػبالد مفػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ        

كمػػػػػػػػػػػػػػدامع كفمػػػػػػػػػػػػػػت تعػػػػػػػػػػػػػػارض مزنػػػػػػػػػػػػػػةن               

ال نيػػػػػػػػػػػػػػػػنيف عػػػػػػػػػػػػػػػػف الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ بزفػػػػػػػػػػػػػػػػرة              

إف عػػػػػػػػػػػػػػادت األيػػػػػػػػػػػػػػاـ لػػػػػػػػػػػػػػي بطكيمػػػػػػػػػػػػػػع              

 فكػػػػػػػػػػػػػػػػأف جفنػػػػػػػػػػػػػػػػي بالػػػػػػػػػػػػػػػػدمكع مككػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
               

 دان كال مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكؽ ال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابؽ أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 إال تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزع كعقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ

 يحػػػػػػػػػػػػػكم شػػػػػػػػػػػػػتيت الشػػػػػػػػػػػػػمؿ كىػػػػػػػػػػػػػك فريػػػػػػػػػػػػػؽ

 لمعػػػػػػػػػػػػػػت ليػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػيف الضػػػػػػػػػػػػػػمكع بػػػػػػػػػػػػػػػركؽ

 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل مخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ

ـٌ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كالظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعنيف فريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  أك ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كلتطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربف لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ
 

 

 السنة السادسة والعشرون وخمسمائة

كصػػؿ السػػػمطاف مسػػعكد إلػػى بغػػػداد فػػي عشػػرة والؼ فػػػارس كانحػػدر عمػػاد الػػػديف ( ب 966)فييػػا 

كػػاف مػػع ك  ،كتكجػػو سػػنجر إلػػى ىمػػداف فػػي مائػػة كسػػتيف ألػػؼ ،بيػػنيـ ؽزنكػػي إليػػو ثػػـ حصػػؿ االتفػػا

كقتػػػؿ بػػػيف  ،فقتػػػؿ قراجػػػا كانيػػػـز مسػػػعكد ،مسػػػعكد كقراجػػػا ثالثػػػيف ألػػػؼ فتكاقعػػػكا قريػػػب مػػػف الػػػدينكر

فجػاء زنكػي  ،الفريقيف أربعيف ألفان كعاد سػنجر إلػى خراسػاف ككتػب إلػى زنكػي كدبػيس بقصػد بغػداد

ردة الخميفػػة فػػي ألفػػي فػػارس كالتقػػكا فجػػدب الخميفػػة سػػيفو كعميػػو البػػكدبػػيس فػػي سػػبعة والؼ كطمػػع 

 .1فحمؿ فانيزما كىرب زنكي إلى تكريت

كفييػػػا نقػػػض جػػػرح تػػػاج الممػػػكؾ بػػػكرم كتػػػكفي إلػػػى رحمػػػو ا، تعػػػالى كأقػػػاـ كلػػػده شػػػمس الممػػػكؾ  

 .إسماعيؿ في المممكة فبسط العدؿ في الرعية
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 السنة السابعة والعشرون وخمسمائة

ر مجػد الػديف أسػامة فييا قبض شمس الممكؾ عمى األمير مرم بف ربيعة مقدـ العرب كعمى األميػ

كأقاـ مػػرم فػػي الحػػبس إلػػى أف قتػػؿ، كفييػػا جمػػع شػػمس الممػػكؾ ،بػػف منقػػذ كقػػرر عميػػو مػػاؿ كأطمقػػو

كقصػػػد بانيػػػاس كضػػػايقيا كزحػػػؼ عمييػػػا كممكيػػػا بالسػػػيؼ كعػػػاد إلػػػى دمشػػػؽ باألسػػػرل، كفييػػػا عػػػـز 

شػػمس الممػػكؾ عمػػى قصػػد حمػػاة كأخفػػى ىػػذا األمػػر كرحػػؿ إلييػػا كىجػػـ عمييػػا فممكيػػا كعػػاد  إلػػى 

 .كالحماـ بالقمعةة بقمعة دمشؽ دمشؽ، كفي ىذه السنة بنى شمس الممكؾ دار المسرَّ 

 السنة الثامنة والعشرون وخمسمائة

فممكػػو كانتزعػػو مػػف يػػدم ضػػحاؾ بػػف جنػػدؿ  زكفتيػػ فيؽفييػػا نيػػض شػػمس الممػػكؾ بعسػػاكره إلػػى شػػ

 .1اليتمي

ميػو أحػد مماليػؾ جػده كفييا خرج شمس الممكؾ إلػى الصػيد بػاحيتي صػيدنايا كجبػة عسػاؿ فكثػب ع

ميا كضربو بالسيؼ ضربة ىائمة فانقمب مف يده كلـ يعمؿ شيئا فرمى بنفسػو إلػى األرض ييعرؼ با

كتكػاثر عميػو الغممػاف فػانيـز كعػاد شػمس الممػكؾ  ،فػي عنػؽ الفػرس( أ969)كضربو ثانيػة فكقعػت 

ؾ سػألو مػا الػذم فممػا حضػر شػمس الممػك  ،فمحقػكا إيميػا المػذككر كخػرج جماعػة بالنشػاب ،إلى البمد

لػػـ أفعػػؿ إال تقربػػا إلػػى ا، تعػػالى فػػي قتمػػؾ فقتمػػو مػػع بػػاقي الغممػػاف : حممػػؾ عمػػى ىػػذا الفعػػؿ فقػػاؿ

 .2 كاتيـ أخاه سكنج فقتمو أشنع قتمو

فسار شػمس  ،كفييا نقض الفرنج اليدنة كقصدكا حكراف كشرعكا في خراب أميات األضياع الكبار

يف ثػـ أ فميػـ كنيػض فػي فريػؽ مػف العسػكر كمػف ال يشػعركف الممكؾ إلييـ ككقع الطراد بيف الفريق
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حصػػػى مػػػف المكاشػػػي كالنسػػػكاف كالصػػػبياف فػػػأجفمكا فػػػر بمػػػا ال يي ظف ،كقصػػػد عكػػػا كالناصػػػرة كطبريػػػة

 .1 كفييا كردت األخبار بكفاة السمطاف طغرؿ بف محمد بف ممؾ شاه. الفرنج راجعيف

 السنة التاسعة والعشرون وخمسمائة

مطاف مسػعكد كخطػب لسػنجر كداكد كخػرج الخميفػة سػرادقو فتسمسػؿ جماعػة فييا قطعت خطبػة السػ

مػػػف أصػػػحاب الخميفػػػة إلػػػى مسػػػعكد كالتقػػػى الخميفػػػة كمسػػػعكد فغػػػدرت ميسػػػرة الخميفػػػة كمالػػػت إلػػػى 

ؿ ككصػػؿ مسػػعكد كقبَّػػ ،فػػانيـز عسػػكر الخميفػػة كأسػػر الخميفػػة كجػػاء بػػو مسػػعكد إلػػى مرا ػػة ،مسػػعكد

فػي عنػؾ كطػب قػد عي : ت الخميفة ساعة ثػـ رفػع رأسػو كقػاؿاألرض بيف يديو كسأؿ العفك عنو فسك

اشػية كجميػع األمػراء يمشػكف حفقدـ لمخميفة فرس فركب عميو كمسعكد بيف يديو عمى كتفو ال ،نفسا

كدخػػػؿ الخميفػػػة السػػػرادؽ كجمػػػس عمػػػى التخػػػت ككقػػػؼ السػػػمطاف بػػػيف يديػػػو زمانػػػا فػػػأمره  ،بػػػيف يديػػػو

ككػاف إقطاعػو المنيحػة مػف  ،ركز شػحنة دمشػؽكفييا ىرب الحاجػب يكسػؼ بػف فيػ. بالجمكس فأبى

( ب 969)كفييػػػا زاد شػػػمس الممػػػكؾ إسػػػماعيؿ فػػػي الظمػػػـ كالعػػػدكاف كارتكػػػاب  .الغكطػػػة إلػػػى تػػػدمر

القبػػػػائح كالمنكػػػػرات كاسػػػػتخدـ بػػػػيف يديػػػػو رجػػػػال جػػػػاىال كرديػػػػا مػػػػف حمػػػػص يعػػػػرؼ ببػػػػدراف كنصػػػػبو 

راءه ككتابػو ككبػراء البمػد تابػو فػأيقف أمػكشػرع يقػبض عمػى أصػحابو ككي  ،الستخراج ماؿ المصػادرات

فاستدعتو ككعضتو فمػـ يفػد ذلػؾ  ،2كاجتمعكا كانيكا الحاؿ إلى كالدتو صفكة الممؾ ،كالبكار بالتالؼ

 ،فحمميػػا فعميػػا الجميػػؿ كدينيػػا القػػكيـ عمػػى النظػػر فػػي ىػػذا األمػػر لرأيػػو دكاء إال الراحػػة منػػو ،فيػػو

رت  ممانيػػا بقتمػػو كأمػػرت بنخراجػػو فصػػرفت ىمتيػػا إلػػى مناجزتػػو كارتقبػػت الفرصػػة فػػي خمكتػػو فػػأم

لقائػػو فػػي مكضػػع مػػف الػػدار فكػػؿ سيػػ كنػػكدم  ،بمصػػرعو كذلػػؾ ربيػػع اآلخػػر سػػنة تسػػع كعشػػريف رَّ كاي
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فممػا بمػغ عمػاد الػديف  .بشعار أخيو شياب الديف محمكد بف تػاج الممػكؾ بػكرم كجمػس فػي منصػبو

رشػد كمعيػـ لػو زنكي طمػع فػي دمشػؽ ككصػؿ كخػيـ عمػى مػرج عػذراء ككصػمت رسػؿ األمػاـ المست

فرحػػػؿ راجعػػػا كقػػػد ذكرنػػػا حػػػديث اإلمػػػاـ المسترشػػػد كالسػػػمطاف  ،أمره بالرحيػػػؿ عػػػف دمشػػػؽيػػػالخمػػػع ك 

كلمػػػا كػػػاف سػػػابع عشػػر صػػػفر ركػػػب مسػػػعكد بالعسػػاكر لممتقػػػى السػػػمطاف سػػػنجر فيجمػػػت  ،مسػػعكد

 الباطنية عمى الخميفة فقتمكه ككقع، كأحاطت العساكر بالسػرداؽ كخػرج القػـك كالسػكاكيف فػي أيػدييـ

فف الخميفة عمى باب مرا و ككاف عمره خمس كأربعيف فمالت العساكر عمييـ فقتمكىـ كأحرقكىـ كدي 

 .سنة كبايعكا اإلماـ الراشد با، منصكر بف المسترشد

 السنة الثالثون وخمس مائة

 ،فييا خمع السمطاف مسعكد لمماـ الراشػد ككلػي المقتفػي محمػد بػف المسػتظير ككنيتػو أبػك عبػد ا،

دار ( أ 960)فسػػػػار الراشػػػػد إلػػػػى المكصػػػػؿ كأنزلػػػػو زنكػػػػي  ،ه سػػػػنة تسػػػػع كثمػػػػانيف كأربعمائػػػػةمكلػػػػد

 .1السمطنة

كفييا قتؿ الحاجب يكسؼ بف فيركز في  .كفييا تسمـ شياب الديف محمكد بف تاج الممكؾ  حمص

كنصػػحو أىػػؿ  ،التابكيػػة فػػي قتمػػواكلمػػا كصػػؿ مػػف تػػدمر فتحػػدث الغممػػاف  ،ميػػداف المصػػمى بدمشػػؽ

فالحت لألمير بزكاج الفرصة كصادفو فػي   ،عنور األمير معيف الديف أن ةكتمسؾ بمدافع كده فأبى

الميػػػداف المجػػػاكر لممصػػػمى فضػػػربو بالسػػػيؼ فػػػي كجيػػػو فسػػػقط إلػػػى األرض كانيػػػـز شػػػياب الػػػديف 

كأظيػػر األميػػر بػػزكاج  ،فػػف فيػػومحمػػكد إلػػى القمعػػة كحمػػؿ إلػػى المسػػجد الػػذم بنػػاه أبػػكه بالعقيبػػة كدي 

كقصدكا بعمبؾ فخػرج األميػر  ،معو الخالؼ كساقكا الجشار الذم بالمرج إلى البقاع كالغمماف الذيف

ثػػـ اتفػػؽ الحػػاؿ  ،شػمس الدكلػػة بػػف تػػاج الممػػكؾ إلػػييـ فأقػػامكا عنػػده كشػرعكا فػػي فسػػاد الػػبالد كنيبيػػا
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كفييػا قتػؿ الػرئيس أبػك  .ثػالث دنػانير 1كعادكا إلى دمشؽ كارتفعت األسػعار بدمشػؽ كبمغػت الغػرارة

ذلػؾ أف األميػر شػياب الػديف  ،محي الديف المفرج بػف الصػكفي رئػيس دمشػؽ قبمػي المصػمى الذكاد

 .محمكد كبزكاج ك يرىـ كانكا أنكركا عميو كقتمكه شييدا

 السنة الثانية والثالثون وخمسمائة

كفييػا كرد الخبػر بكصػكؿ  .فييا كصؿ عماد الديف زنكي بعسكره إلى البقػاع كممػؾ حصػف المجػدؿ

كلو عمى شػيزر محاصػرا ليػا كنصػب عمييػا عػدة مجػانيؽ كطػاؿ حصػاره ليػا كرحػؿ ممؾ الركـ كنز 

  .2خاسران 

كفييػػػا كرد الخبػػػر بكفػػػاة القاضػػػي بيػػػاء الػػػديف بػػػف الشػػػيرزكرم كحمػػػؿ إلػػػى صػػػفيف، كفييػػػا تػػػكاترت 

المراسػالت بػػيف عمػػاد الػػديف زنكػػي كشػػياب الػػديف صػػاحب دمشػػؽ عمػػى التمػػاس الكصػػمة بالخػػاتكف 

 ،األميػػػر جػػػاكلي فاسػػػتقر الحػػػاؿ بتسػػػميـ حمػػػص إلػػػى عمػػػاد الػػػديف زنكػػػي ةصػػػفكة الممػػػؾ زمػػػرد ابنػػػ

 .4، كفييا استشيد اإلماـ الراشد عمى باب اصبياف3كتكجيت الخاتكف إليو

 السنة الثالثة والثالثون وخمسمائة

كػاكم كقتمػكا األميػر شػياب الػديف محمػكد بػف خر ش األرمنػي كيكسػؼ الخػادـ كالغفي شكاؿ اتفؽ الػن

فحيف بمغ الخبر  ،كطمبكا جماؿ الديف محمد أخاه مف بعمبؾ كسممكا إليو دمشؽ 5كرمتاج الممكؾ ب

الخػػاتكف صػػفكة الممػػؾ باعثػػت عمػػاد الػػديف زنكػػي عمػػى طمػػب الثػػأر فسػػار كنػػزؿ عمػػى بعمبػػؾ ككػػاف 

                                                           

بة األردب مف الغرارة أٌف كؿ  رارة كمد ىي اثنا عشر كيالن، كؿ كيؿ ستة أمراد، ينقص قميالن عف ربع الكيبة المصرم، كنس: الغرارة. 1
 .88ص, 4ج .صبح األعشى. القمقشندم. كنصؼ ثالثة أرداب بالكيؿ المصرم تحريران عمى الدمشقي
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فقؿ الماء عمييـ بيػا  ،معيف الديف أنر منصب عمييا عدة مجانيؽ كقاتؿ مف بيا األمير إلىىا أمري 

كقتػػؿ مػػف كػػاف بيػػا مػػف الجنػػد ككالىػػا األميػػر نجػػـ الػػديف أيػػكب بػػف شػػادم كالػػد  ،مػػاففتسػػمميا باأل

 .2فمح الكاتب البغدادم الشاعر ككاف فاضالأ فكفييا تكفي عمي ب 1صالح الديف

 السنة الرابعة والثالثون وخمسمائة

فييػػػا رحػػػػؿ عمػػػػاد الػػػديف زنكػػػػي عػػػػف بعمبػػػؾ كطمػػػػب دمشػػػػؽ كنػػػزؿ عمػػػػى داريػػػػا فزحػػػؼ مػػػػف ناحيػػػػة 

 ،كمػرض جمػاؿ الػديف محمػد كتػكفي ثػامف شػعباف كدفػف فػي تربػة جدتػو ببػاب الفػراديس ،3المصمى

بمغ عمػاد الػديف زنكػي زحػؼ عمػى البمػد  ،فمما 4 بؽوا عكضو كلده عصب الدكلة مجير الديف ككلك 

فكاتػػػب مػػػف بدمشػػػؽ اإلفػػػرنج فتجمعػػػكا ليقصػػػدكه بدمشػػػؽ فرحػػػؿ عػػػف داريػػػا كطمػػػب حػػػكراف ثػػػـ عػػػاد 

نػر كحصػػرىا ويسػػمـ إلػييـ بانيػاس فػػنيض معػيف الػػديف  أفركط الفػرنج ممػة شػػجمتشػامال ككػاف مػػف 

ة دكفػػػي ذم القعػػػدة كصػػػؿ عمػػػاد الػػػديف زنكػػػي بعسػػػكره جريػػػ. بالمنجيقػػػات فتسػػػمميا  كسػػػمميا لمفػػػرنج

كفييػػا تػػكفي  .عمػػى األسػػكار فعػػاد عمػػى حالػػو ابظػػاىر دمشػػؽ كقػػرب مػػف السػػكر فنفػػر النػػاس فطمعػػك 

 .5قرشي قاضي دمشؽ في ربيع األكؿال ىالقاضي زكي الديف أبك الفضؿ يحي

 السنة السادسة والثالثون وخمسمائة

فييػػا بمػػغ سػػنجر أف طائفػػة مػػف التػػرؾ مػػا كراء النيػػر يقػػاؿ ليػػـ القػػر بنػػكاحي سػػمرقند فجيػػز سػػنجر 

نحػف :كقػالكاد كبعثػكا مشػايخيـ إلػى سػنجر خيػإلييـ العساكر كأكقع بيـ كىتككا نساءىـ فانحازكا أمز 

فمػػـ   ،لػػؾ عمينػػا فػػي كػػؿ سػػنة خمسػػة والؼ  فػػرس كثالثػػيف ألػػؼ رأس  ػػنـ مػػا نػػؤذم أحػػد كنجعػػؿ
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كه فػي بػالد اإلسػالـ فسػار معيػـ فػي سػبعمائة ألػؼ معػكأطا طػخً ال يمتفت ألييـ فقصػدكا خاقػاف ممػؾ

فقطػػع النيػػر كالتقػػى الفريقػػاف فػػانيـز  ،ككػػاف سػػنجر قػػد قتػػؿ أخػػا خػػكارـز شػػاه كبمػػغ سػػنجر  ،مقاتػػؿ

تػػؿ مػػف أصػػحاب سػػنجر مػػف قي  صػػيى كعػػاد صػػاحب خػػكارـز إلييػػا كحي سػػنجر كأسػػرت زكجنػػو كأكالده 

 .فكانكا ستيف ألفا

 السنة السابعة والثالثون وخمسمائة

اليكارية ككاف بيد األكراد كقد أكثػركا فػي الػبالد الفسػاد  بمدفييا سار الشييد عماد الديف زنكي إلى 

كأمػر ببنػاء قمعػة العماديػػة ككانػت مػػف أحصػف قالعيػـ فممكيػا كأخربيػػا  1 ]الشػعباني[فحصػر قمعػة 

فبناىا كسماىا العمادية نسػبو إلػى  ،عجزىـ عف حفظولعظيما أخربو األكراد    ككانت حصنا كبيران 

 .كفتح حاني 2 كفييا ممؾ الشييد مدينو عانو .لقبو

 السنة التاسعة والثالثون والخمسمائة

عمى  رنج كشيطانيـ كالمقدـ ككانت لجكسميف كىك عاتي الف 4الرىا 3الشييد في جمادل اآلخرة فتح

ككػػػاف عمػػػػى  ،الكراسػػػػي( ب 961)شػػػجعانيـ كىػػػي مػػػػف أشػػػرؼ المػػػػدف عنػػػد النصػػػارل كىػػػػي أحػػػد 

كلمػػػا رأل الشػػييد مػػػا ىػػـ النػػػاس مػػػف   ،يػػػامنالمسػػمميف مػػػف الفػػرنج بيػػػا ضػػػرر سػػيما حػػػراف لقربيػػا 

بأخػذ مػا  فتشػا ؿ عنيػا ،الضرر العظيـ بسببيا عمػـ أنػو ال ينػاؿ منيػا  رضػا مػا داـ جكسػميف بيػا

جاكرىا مف ديار بكر التي بيد المسمميف لحاني ك جبؿ حكر كأمد كككؿ بالرىا مف يخبره إذا خمت 
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فمما عمـ جكسميف اشتغالو بديار بكر ظف أنػو ال فػراغ لػو إليػو كأنػو ال يمكنػو اإلقػداـ  ،مف جكسميف

 :فقاؿ فيوبالده الشامية فأقبؿ الشييد مسرعا بعساكره إلييا  إلىعميو فسار مف الرىا 

كجػػػػػػػػػػػػػػيش جػػػػػػػػػػػػػػاش بالفرسػػػػػػػػػػػػػػاف حتػػػػػػػػػػػػػػى        

كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػنة مػػػػػػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػػػػػػذبات حمػػػػػػػػػػػػػػػػػر           

فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ثباتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لمقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا               

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفكح عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قدرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف           

 كأركع جيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ
              

 ظننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا بالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح 

 يخاطبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأفكاه الريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح

 ك مرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد لمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباح 

 لصػػػػػػػػػػػػػػػفاحقميػػػػػػػػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػػػػػػػػفح مػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػيف ا

 احنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىيبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو جناحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لمج
 

 

كألح الشييد في حصارىا فممكيا عنػكة كنكػس صػمبانيا كأبػاد قسكسػيا كرىبانيػا كمػأل النػاس أيػدييـ 

صػػالح حاليػػا سػػار إلػػى البيػػرة كىػػي حصػػف  رغكلمػػا فػػ ،مػػف النيػػب كالسػػبي الشػػييد مػػف أخػػذ الرىػػا كاي

بر نائبو بالمكصؿ نصير فأتاه خ ،حصيف مطؿ عمى الفرات كىك لجكسميف أيضا فحصره كضايقو

فرحػػؿ عنيػػا كتػػرؾ عمييػػا حسػػاـ الػػديف تمرتػػاش بػػف ابمغػػازم  ،تػػؿر بػػف يعقػػكب كأنػػو قي خضػػالػػديف 

فتسمميا مػف الفػرنج ككػاف قتػؿ نصػير الػديف فػي ذم القعػدة مػف السػنة كسػببو أف  ،صاحب مارديف

يد ككػاف ىػك الممؾ ألب أرسالف المعركؼ بالخفاجي ابف السمطاف محمكد بف محمد كاف عند الشي

ككػػاف الشػػييد يظيػػر لمخمفػػاء كالسػػمطاف كممػػكؾ األطػػراؼ أنػػو نائػػب ألػػب  ،كمربيػػو( أ 962)أتابكػػو 

فتحسػػػػف   ،ب السػػػػمطنة لػػػػومػػػػأرسػػػػالف بالمكصػػػػؿ كالػػػػبالد ككػػػػاف ينتظػػػػر كفػػػػاة السػػػػمطاف مسػػػػعكد ليط

المفسػدكف قتػؿ نصػير الػديف كاالسػتيالء عمػى المكصػػؿ كالػبالد فممػا دخػؿ نصػير الػديف عميػو عمػػى 

فػاجتمع أصػحابو كمػف بالبمػد   ،رأسو إلى أصػحابو امكه كألقك تعادتو كثب عميو جماعة مف خدمة فق

كقػاتمكه فػدخؿ إليػػو القاضػي تػػاج الػديف يحيػػى بػف الشػػيرزكرم أخػك كمػػاؿ الػديف كحسػػف لػو الػػدخكؿ 

ير إلى القمعة كأنػو حينئػذ يحصػؿ لػو الممػؾ  فممػا دخميػا سػجنكه بيػا كقتمػكا الغممػاف الػذيف قتمػكا نصػ
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كأرسؿ زيف الديف عمي بػف  ،كاطمأف قمبو جأشوالديف كسيركا إلى أتابؾ الشييد كعرفكه ذلؾ فسكف 

فسػمؾ بالنػاس العػدؿ كحسػف السػيرة فػازداد ك بكتكيف كاليا عمى قمعة المكصؿ ككػاف كثيػر الثقػة بػو 

ميػر كفييػا فػرغ األ .1 كسار الشييد إلى حمػب كسػير جيشػا إلػى شػيزر كحصػرىا ،البالد معو عمارة

قدـ األكراد بدمشؽ مف عمارة المشيد بباب الفراديس ككػاف ممجاىد الديف بزاف بف ماميف الجاللي 

 .مكانو أكال ما يستقبح النظر إليو

 السنة األربعون والحادية واألربعون وخمسمائة

كفييػػا أرسػؿ الشػػييد عسػكرا كبيػػرا  .فييػا بنػػى حسػاـ الػػديف أرتػؽ جسػػر القرمػاف فػػي أرض ميافػارقيف

ؾ المطمػػػة عمػػػى الشػػػط قريػػػب جزيػػػرة ابػػػف عمػػػر كىػػػي قمعػػػة منيعػػػة عمػػػى الغايػػػة نىػػػاصػػػر قمعػػػة فى كح

ركىا إلػى أف قتػؿ صػفمػـ يزالػكا محا  ،كأصحابيا األكراد البشػنكية كىػي بيػدىـ مػف مػدة ثمثمائػة سػنة

يػػا ب، كفييػػا قصػػد عمػػاد الػػديف زنكػػي قمعػػة جعبػػر ك 2 بقمعػػة جعبػػر فرحمػػكا عنيػػا( ب 962)الشػػييد 

كنصػػب المجػػانيؽ عمػػى القمعػػة   3[كممكػػو[الػػربض  سػػالـ بػػف مالػػؾ العقيمػػي فيجػػـ عمػػى شػػياب الػػديف

اتفؽ عمى قتمو ثػالث مػف مماليكػو ممػف  .كلـ يبؽ إال فتحيا إلى ليمة السابع عشر مف ربيع اآلخر

يؿ إليو فذبحكه عمى فراشو كلـ يشعر بيـ أحد مممف ي بخصي كاف ييكاىـ كيثؽ بيـ ككاف مغرم 

فصاحكا مف أعمى القمعة ممحكه ممحػكه كالنػاس ال  ،ككاف صاحبيا قد يئس منيا ،قمعةكىربكا إلى ال

فدفنكه بيا بػال كفػف ثػـ نقمػكه  ،في فراشو بدمائو خصبان يشعركف بما جرل، فمما دخمكا عميو كجدكه م

إلى الككفة ككاف معو أكالده الثالثػة مػكدكد ك ػازم كمحمػكد، فسػار  ػازم إلػى المكصػؿ كبيػا زيػف 

عمي ككجؾ كسار نكر الديف إلى حمػب فػدخميا كأظيػر العػدؿ كأسػقط المكػكس كلقػب بالممػؾ الديف 
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ربيػػع األكؿ كافػت زلزلػػة عظيمػػة  كفػػي ىػذه السػػنة كالتػػي بعػدىا كثػػرت الػػزالزؿ بالشػاـ كفػػي.1 العػادؿ

ثػـ بعػد أيػاـ جػاءت زلزلػة ارتػاع ليػا النػاس فػي أكؿ  ،الميؿىائمة كجاء بعدىا مثميا في النيار كفي 

يار كوخره كتكاصمت األخبػار مػف ناحيػة حمػب كحمػاة بانيػداـ مكاضػع كثيػرة كمػكت عػالـ عظػيـ الن

كفػػي وخػػر الشػػير كافػػت زلزلػػة فػػي وخػػر النيػػار كزلزلػػة  ،يػػةمكانيػػدمت أبػػراج قمعػػة أفا ،تحػػت الػػردـ

كفػي ثػامف  ،كفي وخر الشير كافت زلزلػة فػي وخػر النيػار كزلزلػة ىائمػة فػي الميػؿ ،ىائمة في أفافيو

كفي الميمػة التػي يمييػا زلزلتػاف  ،اـت النكَّ ظىائمة أيق كأخرلف ثالث زالزؿ أخرل كقت الظير رمضا

 وكفػػػي سػػػابع ،كفػػي ثػػػاني شػػكاؿ زلزلػػػة أعظػػػـ منيػػا( أ 963)كفػػي الثالػػػث كالعشػػريف زلزلػػػة مزعجػػػة 

ىػػذه الػػزالزؿ سػػنة إثنػػيف كخمسػػيف كخمػػس مائػػة ككقػػع كىػػـ مػػف الناسػػخ  اراكافػػت مػػر ك كسػػادس عشػػرة 

كأمػػا شػػيزر فػػنف معظميػػا  ،ب كممػػؾ الػػبالد بخػػراب المسػػاكفمػػترت األخبػػار مػػف ناحيػػة حاكتػػك  ،ليػػا

 .سقط عمى مكانو كأما كفر طاب فيرب أىميا منيا خكفا مف الزالزؿ

 

 السنة الثانية واألربعون وخمسمائة

نر إلى ناحية صرخد كبصرل بالعساكر كوالت الحرب كنػزؿ عمػى صػرخد وفييا تكجو معيف الديف 

لنكشاس مممكؾ أميف الدكلة كمشتكيف األتابكي كىك الذم ينسب إليو المدرسة األمنية قبمػي كفييا ا

الجامع بدمشؽ ككاف النكشاش قد حدثػو جيمػو أنػو يقػاـك صػاحب دمشػؽ كأف الفػرنج يعينكنػو عمػى 

ذلػػؾ ككػػاف قػػد تكجػػو مػػف صػػرخد إلػػى ناحيػػة الفػػرنج فحػػاؿ معػػيف الػػديف بينػػو كبػػيف العػػكد إلػػى أحػػد 

سػػؿ نػػكر الػػديف فأجابػػو ككصػػؿ دمشػػؽ كتكجػػو إلػػى نحػػك صػػرخد كلػػـ يشػػاىد أحسػػف مػػف الحنػػيف فرا

عسكره كجيشو كاجتمع العسكراف فاجتمع الفرنج فارسيـ كراجميػـ مجػديف السػير إلػى ناحيػة بصػرل 

مػػػف العسػػػكر محاصػػػرا ليػػػا فنيضػػػت العسػػػاكر كحػػػالكا مػػػا بيػػػنيـ كبػػػيف بصػػػرل  كوخػػػرهكعمييػػػا فرقػػػة 
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كتسػػمـ معػػيف الػػديف بصػػرل كصػػرخد كعػػاد  ،ـ الكفػػار ككلػػكا األدبػػارككقعػػت العػػيف فػػي العػػيف فػػانيز 

فاعتقػػؿ فػػي الحػػاؿ ككػػاف قػػد  ،صػػحبة نػػكر الػػديف إلػػى دمشػػؽ ككصػػؿ النكشػػاش بجيمػػو إلػػى دمشػػؽ

كفييػا كلػد ببعمبػؾ  .عمى دار لو بدمشػؽ كأطمؽفسمـ إليو كسمؿ عينيو  ]1خطمخ[سمؿ عيني أخيو 

كفييػا تقػررت كاليػة حصػف صػرخد لألميػر مجاىػد  .2 الممؾ العادؿ سيؼ الديف أبك بكػر بػف أيػكب

أىػػؿ ( ب 963)كاستبشػػر  ،اميف الكػػردم الجاللػػي عمػػى مبمػػغ مػػف المػػاؿ كالغمػػةمػػالػػديف بػػزاف بػػف 

كفػػي مسػػتيؿ نيسػػاف أظمػػـ الجػػك كنػػزؿ  .كميمػػو إلػػى الخيػػر كالصػػالح كالػػديف كالعفػػاؼ بعدلػػوصػػرخد 

ؿ ما بيف العشاكيف كحصػؿ أىكيػة  يث ساكف ثـ أظممت األرض قي كقت العصر ظالـ شديد مث

كقمعت لذلؾ الخيكؿ مف مرابطيا ثـ سكف  ،الناس لذلؾ عمزعجة كرعد قاصؼ كبرؽ خاطؼ فارتا

كفييػا فػتح  .اليػكاء 3.]......[بقػدرة ا، كأصػبح عمػى األرض كالشػجر  بػار فػي  اآلخرةفي عشاء 

 .4 نكر الديف ارتاح بالسيؼ كحصر باره ككفر البا

 واألربعون وخمسمائةالسنة الثالثة 

كسػػار إلػػى البيػػت المقػػدس كصػػمكا   ،مػػف البحػػر  فػػي جيػػكش ال تحصػػى 5]األمػػاف]فييػػا خػػرج ممػػؾ 

صالة المكت كعادكا إلى عكػا كفرقػكا سػبعمائة ألػؼ دينػار كىػرب المسػممكف مػف بػيف أيػدييـ ككػاف 

بت سػادس فممػا كػاف يػـك السػ ،نػروبر المممكة بيا معيف الػديف دؽ كموبصاحب دمشؽ فخر الديف 

ضر كالسكاحمو بباب شرقي كخرج إلييـ مجبر الديف خربيع األكؿ نزلكا بالكادم كالممؾ بالميداف األ

عػػو جماعػػة مػػف أصػػحابو كم كمعػػيف الػػديف فقتمػػكىـ أشػػد قتػػاؿ كخػػرج الفنػػدالكم الفقيػػو المقػػرئ راجػػالن 

ل ال أقبمػػو كال قػػد بعػػت كاشػػتر  :نحػػف نكفيػػؾ أرجػػع يػػا شػػيخ فقػػاؿ: نػػر كقػػاؿ لػػووفالتقػػاه معػػيف الػػديف 
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ككػاف معػيف الػديف قػد كاتػب سػيؼ الػديف صػاحب المكصػؿ فسػار .استقيمو فقتؿ بيف الربكة كالنيػرب

أف رحمػػػتـ سػػػممت ألػػػيكـ : ية يقػػػكؿمفػػي عشػػػريف ألػػػؼ فنػػػزؿ عمػػػى بحيػػػرة حمػػػص كسػػير إلػػػى السػػػكاح

مػا ضػاؽ كل ،الفكاكػو ككقػع فػييـ المػرض كالمػكت أكمػكاقػد  كاككػان  ،بانياس فحسػنكا لمغربػاء الرحيػؿ

كالصػػبياف ( أ 996)بأىػػؿ دمشػػؽ الحػػاؿ خرجػػكا األمػػكاؿ عمػػى قػػدر حػػاليـ كاجتمػػع الرجػػاؿ كالنسػػاء 

فػػي الجػػامع كنشػػركا مصػػحؼ عثمػػاف كحثػػكا الرمػػاد  عمػػى رؤكسػػيـ كبكػػكا كتضػػرعكا فاسػػتجاب ا، 

ماف قسػيس كبيػر فأصػبح اليػـك العاشػر فركػب حمػاره كعمػؽ فػي رقبتػو صػميب لككاف لممؾ األ ،ليـ

في يديو صػميبيف كعمػؽ فػي عنػؽ حمػاره صػميب كجمػع األقسػاء كاألناجيػؿ بػيف يديػو كركػب  كجعؿ

قػػد كعػػدني المسػػيح أننػػي افػػتح اليػػـك دمشػػؽ كخػػرج  :الممػػكؾ كالخيالػػة كالرجالػػة كقػػاؿ ليػػـ القسػػيس

المسممكف كاستسممكا لممكت كحممػكا حممػة رجػؿ كاحػد كقصػد كاحػد مػف األحػداث القسػيس كىػك فػي 

فأبػػاف رأسػػو كقتػػؿ حمػػاره فػػانيـز الفػػرنج كقتمػػكا مػػنيـ عشػػرة والؼ فأصػػبحكا كقػػد  أكؿ القػػـك فضػػربو

كسمـ معيف الػديف ليػـ بانيػاس ككقػع فػي دمشػؽ طػاعكف فقػاؿ ابػف الحكػـ  1 رحمكا كلـ يبؽ ليـ أثر

 :األندلسي

كلقػػػػػد حممػػػػػت مػػػػػف الشػػػػػاـ ببمػػػػػدة كخمػػػػػت 

 كجاكرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك فأىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
  

 أ ػػػػػػػػػػػػػػػػرز باسػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف ربعيػػػػػػػػػػػػػػػػػا المسػػػػػػػػػػػػػػػػػككف  

 الطعػػػػػػػػػػػػػػػػػف كالطػػػػػػػػػػػػػػػػػاعكف شػػػػػػػػػػػػػػػػػيداء بػػػػػػػػػػػػػػػػػيف
 

 

حي عمى خير العمؿ كالتظاىر بسب الصحابة فحصؿ عند الشيعة مف  أذافنكر الديف  أزاؿكفييا 

 .2ذلؾ القمؽ العظيـ كرىجكا كماجكا ثـ سكنكا 
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 السنة الرابعة واألربعون وخمسمائة

مػف دمشػؽ فييا استكزر األماـ المقتفي عكف الديف يحيى بف ىبيرة، كفييا جمع نػكر الػديف كطمػب 

كجػػاءه عسػػكر أخيػػو سػػيؼ الػػديف  ػػازم  ،فأرسػػمكا إليػػو األميػػر مجاىػػد الػػديف نبػػراف الكػػردم ،نجػػدة

كخػػػرج إليػػػو البػػػرنس كجػػػرل بيػػػنيـ كقعػػػة عظيمػػػة فكسػػػرىـ نػػػكر الػػػديف الكسػػػرة  أنطاكيػػػةكسػػػار إلػػػى 

ككػػاف ألسػػد الػػديف شػػيرككه فػػي ىػػذه الكقعػػة اليػػد .المشػػيكرة عمػػى كشػػفياف كفػػتح حػػاـر كقتػػؿ الفػػرنج

( ب 996)لطػػكلي كأبػػاف عػػف شػػجاعة كبسػػالة كحصػػؿ لػػو مػػف السػػالح الشػػيء الكثيػػر كأرسػػؿ إلػػى ا

منػو جممػة كثيػرة مػف الخيػكؿ كالسػالح ككػذلؾ مجاىػد الػديف بػزاف بػف مػاميف  أيكبأخيو نجـ الديف 

كسػػار نػػكر الػػديف بعسػػاكره كنػػزؿ عمػػى حصػػف  ،كبراعػػةمقػػدـ العسػػكر الدمشػػقي أبػػاف عػػف شػػجاعة 

نر ابف مممكؾ ظيير الديف طغتكيف ككػاف وكفييا تكفي األمير معيف الديف  .حواميو كحصره كفتأف

البػر كدفػف فػي الػدار الػذم كػاف يسػكنيا ثػـ نقػؿ إلػى  أبػكابصالحا عادال كأكقؼ أكقافا كثيرة عمػى 

كفييا استكحش مؤيد الػديف بػف الصػكفي  .2 كأسمو مكتكب عمى بابيا 1قبة بيا قبره شمالي العكنية

ؽ فجمػع الغك ػاء كاألحػداث كأعطػاىـ السػالح كرتػبيـ حػكؿ داره فراسػميـ وبػر الػديف مف األمير فخػ

مجبر الديف كطيب قمكبيـ فمـ يمتفتكا كقصدكا بػاب الحػبس فكسػركه كأطمقػكا المحػابيس كزحفػكا إلػى 

القمعة كاقتتمكا إلى أف تقرر األمر أف  يبعد مجبر الديف عنو مػف يكرىػو الػرئيس كعػاد عمػى كزارتػو 

يشػػاركو فػػي تػػدبير األمػػكر كالػػكزارة أحػػد كسػػار نػػكر الػػديف كنػػزؿ بمػػرج يبػػكس كاتفػػؽ مجبػػر  كأف ال

الػػديف كالفػػرنج عمػػى نػػكر الػػديف ككػػانكا عمػػى عسػػقالف فكصػػمكا إلػػى بانيػػاس كسػػار نػػكر الػػديف كنػػزؿ 

مػػا  رضػػي إال الجيػػاد كأنػػتـ فقػػد اطمعػػتـ : ر الػػديف كالػػرئيس يقػػكؿيػػجسػػر الخشػػب كأرسػػؿ إلػػى مج

ال أصػرفت اليمػة ألػيكـ فكػاف جػكابيـ مالػؾ عنػدنا الفرنج في الب الد فنف اتفقتـ معي عمػى الجيػاد كاي
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ثػػـ راسػػمكه كخػػرج إليػػو مجيػػر الػػديف كبػػذؿ الطاعػػة فخمػػع عميػػو كعمػػى الػػرئيس فأفػػاض  ،إال السػػيؼ

كفييػا تػكفي اإلمػاـ الحػافظ خميفػة مصػر ثػـ  .أنعامو عمى األمراء كالفقيػاء كالفقػراء كعػاد إلػى حمػب

ككلػػػػي الػػػػكزارة أميػػػػر الجيػػػػكش أبػػػػك الفػػػػتح بػػػػف مصػػػػاؿ  إسػػػػماعيؿالظػػػػافر  أبػػػػك منصػػػػكر كلػػػػي ابنػػػػو 

ؽ سػتقر صػاحب المكصػؿ وكفييػا تػكفي سػيؼ الػديف  ػازم بػف عمػاد الػديف زنكػي بػف  .1المصرم

عمػى رأسػو مػف  2مف حمؿ الصػنجؽ أكؿككاف شجاعا جكادا حسف العشرة كالصكرة كىك ( أ 999)

المكصؿ كسار نكر الديف مف حمب في سبعيف فارسػا  3 مكدكدبني أتابؾ كتكلى أخكه قطب الديف 

ميا كلده شمس الديف محمد إلى نكر الديف فخػرج قطػب إلى سنجار كبيا عبد الممؾ بف المقدـ فسمَّ 

ككانػػػت حمػػػص لصػػػاحب  ،فيػػػرب إلػػػى نػػػكر الػػػديف أعيػػػاف العسػػػكر الػػػديف بالعسػػػاكر مػػػف المكصػػػؿ

ف كجعػؿ نػكر الػديف لمػػكزير جمػاؿ الػديف عميػػو فسػار الػكزير جمػػاؿ الػديف إلػى قطػب الػػدي المكصػؿ 

ككصػؿ الخبػػر إلػى نػػكر الػػديف   ،كعػاد نػػكر الػديف إلػػى الشػػاـ ،إقطػاع فػػي السػنة عشػػرة والؼ دينػػار

منػو يطمػب فأخذتو الحمية عمى اإلسالـ فكتب إلى صػاحب دمشػؽ  ،الفرنج في بالد حكراف بنفساد

يككنػكا يػدان  شؽ قد اتفػؽ مػع الفػرنج أفككاف صاحب دم ،المعكنة بألؼ فارس مع مقدـ يعكؿ عميو

فسػػار بجيكشػػو كنػػزؿ مػػرج  ،فقػػاطعكه كلػػـ ينجػػدكه ،كاحػدةن عمػػى مػػف يقصػػدىـ مػػف عسػػاكر المسػػمميف

كعػػرفيـ  كسػػٌير إلػػى الفػػرنج ،كلػػـ يتحقػػؽ صػػاحب دمشػػؽ أيػػف قصػػده ،يبػػكس كمقػػدـ عسػػكره بيعفػػكر

ا سمعكا بقرب نكر الديف ككصؿ بكصكلو ككانكا قد ساركا إلى ناحية عسقالف لعمارة  زة فعادكا لم

ككاف الغيػث قػد انحػبس عػف حػكراف  ،كعرؼ نكر الديف خبرىـ كلـ يحفؿ بيـ ،اكائميـ عمى بانياس

م الػػبالد كجػػرت أكديػػة حػػكراف كزادت األنيػػار فجػػد ك كر  فممػػا كصػػؿ نػػكر الػػديف اتفػػؽ نػػزكؿ المطػػر

بػاألعكج كنػزؿ بجسػر الخشػب ثػـ رحػؿ مػف منزلػو  ،الناس بالدعاء لنكر الديف كقالكا ىذا مف بركتػو
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نمػػا دعػػاني إلػػى  بػػان ممػػا نزلػػت ىػػذا المنػػزؿ ط أننػػيفػػي ذم الحجػػة كأرسػػؿ لمجيػػر الػػديف  لمحػػاربتكـ كاي

ىذا األمر كثر شػكاكم المسػمميف مػف أىػؿ حػكراف كالعربػاف كمػا يجػرم عمػييـ مػف الفػرنج مػف أخػذ 

ف ا، أف أقعد عنيـ مػع النفكس كاألمكاؿ كسبي الحريـ كعدـ الناصر ليـ كال يسعني م( ب 999)

لمحػاربتي  معرفتي بعجزكـ عف حفظ أعمالكـ كالتقصير الذم دعاكـ إلى االستصراخ بالفرنج عميَّ 

ي العمػة مػع حػكبذلكـ ليـ أمكاؿ الضعفاء كالمساكيف مف الرعية كال بد مف المعكنة بػألؼ فػارس مزا

فينا اندنا إال السيؼ كسيك فكاف الجكاب ليس لؾ ع ،مف يكثؽ بشجاعتو ليخمص ثغر عسقالف ك زة

منعتو عف  أمطارفعـز عمى الزحؼ إلى البمد كمحاربتو فتداركت  ،مف الفرنج ما يعيننا عمى دفعؾ

 .ذلؾ

 السنة الخامسة واألربعون وخمس مائة

قامػػة الخطبػػة لػػو  يميافػػي مسػػت تقػػرر الصػػمح بػػيف نػػكر الػػديف كصػػاحب دمشػػؽ عمػػى بػػذؿ الطاعػػة كاي

كخػرج إليػو العممػاء  ،إلػى دمشػؽ كأعػادهالػديف إليػو كخمػع عميػو  كضرب السػكة باسػمو كطمػع مجيػر

، ثػػـ كرد الخبػػر مػػف 1قصػػده كرحػػؿ عائػػدا إلػػى حمػػبمػػف يػػب كالمتطكعػػة كمػػف يػػركـ عطػػاءه فمػػا خي 

ناحية حمب بأف عسكرىا مف التركماف ظفركا بابف جكسميف صاحب إعزاز كأصحابو كحصػمكا فػي 

از كنزؿ عمييا كضايقيا ككاظب القتاؿ عمييا إلى أف كتكجو نكر الديف إلى إعز ؛األسر بقمعو حمب 

كفي ذلؾ يقكؿ ابف القيسراني الشػاعر كيػذكر  ،كرتب بيا مف ثقاتو كعاد إلى حمب 2فتحت باألماف

 :3كقعة انب
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 كىػػػػػػػػذه اليمػػػػػػػػة الالتػػػػػػػػي متػػػػػػػػى خطبػػػػػػػػت

 ال مػػػػػػػا تػػػػػػػدعي القضػػػػػػػب  العػػػػػػػزائـىػػػػػػػذم 

 بػػػػف عمػػػػاد الػػػػديف ذركتيػػػػا ا صػػػػافحت يػػػػا

 قة مػػػػػػػػػػا زاؿ جػػػػػػػػػػدؾ يبنػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػاى

  أقضى، عزمؾ ما امضى كىمؾ ما 

 األجفػػػػػػاف ىاجعػػػػػػةن ك يػػػػػػا سػػػػػػاىر الطػػػػػػرؼ 

 راجفػػػػػػػػػػػػػة  بػػػػػػػػػػػػػاإلفرنجأعػػػػػػػػػػػػػزت سػػػػػػػػػػػػػيكفؾ 

 ضػػػػػػػػػػػػػربت كبشػػػػػػػػػػػػػيـ منيػػػػػػػػػػػػػا بقاصػػػػػػػػػػػػػمة 

نػػػػػػػي صػػػػػػػمت مسػػػػػػػامعيا   قػػػػػػػؿ لمطغػػػػػػػاة كاي

  ضػػػػبت لمػػػػذيف حتػػػػى لػػػػـ يفتػػػػؾ رضػػػػى 

 األعػػػػػػػادم مػػػػػػػف دمػػػػػػػائيـ  طيػػػػػػػرت أرض

كالخيػؿ حتى استطار شػرار الزنػد قادحػة 

  مػػػػػػػػػػػػػػف تحػػػػػػػػػػػػػػت قتالىػػػػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػػػػر ليػػػػػػػػػػػػػػا

 كالنقػػػػػػػع فػػػػػػػػكؽ صػػػػػػػػقاؿ البػػػػػػػػيض منعقػػػػػػػػد 

 كالسػػػػػػػػػيؼ ىػػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػاـ بمعركػػػػػػػػػة 

 كالنبػػػػػػػػػػؿ كالكبػػػػػػػػػػؿ ىطػػػػػػػػػػاؿ كلػػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػػو 

 كلمظبػػػػػػػػػػػػػػػػػي ظفػػػػػػػػػػػػػػػػػر حمػػػػػػػػػػػػػػػػػك مذاقتػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 كلأللسػػػػػػػػػػػػػػػنة عمػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػػػدكرىـ 

 كانػػػػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػػػػيكفيـ أكحػػػػػػػػػػػػػػى حتػػػػػػػػػػػػػػكفيـ 

 كذم المكػػػػػػػػػػػػػػػاـر ال مػػػػػػػػػػػػػػػا قالػػػػػػػػػػػػػػػت الكنػػػػػػػػػػػػػػػب  

 كالخطػػػػػػػػػػػػػػػب األشػػػػػػػػػػػػػػػعارمفيػػػػػػػػػػػػػػػا ختعثػػػػػػػػػػػػػػػرت 

 براحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لممسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي دكنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 

 قبػػػػػػػػػػػػػة أكتادىػػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػػيب  بنػػػػػػػػػػػػػى  حتػػػػػػػػػػػػػى

 (أ 992)اتسػػػػػػػاعا إذا مػػػػػػػا ضػػػػػػػاقت الحقػػػػػػػب 

 ابػػػػػػػػػػػػػت القمػػػػػػػػػػػػػب كاألحشػػػػػػػػػػػػػاء تضػػػػػػػػػػػػػطرب ثك 

 فػػػػػػػػػػػػػػػؤاد ركمنػػػػػػػػػػػػػػػة الكبػػػػػػػػػػػػػػػرل ليػػػػػػػػػػػػػػػا يجػػػػػػػػػػػػػػػب 

 خطػػػػػػػػػػػػب بيػػػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػػػمب كال مأؤدم بيػػػػػػػػػػػػا 

 قػػػػػػػػػػػػػػػكال يضػػػػػػػػػػػػػػػـ القنػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػي ذكػػػػػػػػػػػػػػػره إرب 

 ككػػػػػػػػػاف ديػػػػػػػػػف اليػػػػػػػػػدل مرضػػػػػػػػػاتو الغضػػػػػػػػػب 

 طيػػػػػػػػػػػػػػارة كػػػػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػػػػيؼ عنػػػػػػػػػػػػػػدىا جنػػػػػػػػػػػػػػب

 تختطػػػػػػػػػػػػػػب كاآلجػػػػػػػػػػػػػػاؿفػػػػػػػػػػػػػػالحرب تضػػػػػػػػػػػػػػـر 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػب قػػػػػػػػػػػػػػػػػػكائـ خػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػركض كالخى 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػػػتقؿ دخػػػػػػػػػػػػػػػاف تحتػػػػػػػػػػػػػػػو ليػػػػػػػػػػػػػػػب 

 ال البػػػػػػػػػػػػػيض ذك ذمػػػػػػػػػػػػػػة فييػػػػػػػػػػػػػا كال اليمػػػػػػػػػػػػػػب 

 سػػػػػػػػػػػػػكل القسػػػػػػػػػػػػػػي كأيػػػػػػػػػػػػػػد فكقيػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػحب 

 بكأنمػػػػػػػػػػػػا لمضػػػػػػػػػػػػرب فيمػػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػػنيـ ضػػػػػػػػػػػػر 

  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أـ قي  مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر أقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبه 

 ب طىػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػا رب حائنػػػػػػػػػػػػػػػػػة منجاتيػػػػػػػػػػػػػػػػػا العى 

 ثػػػػػػػػػارت عمػػػػػػػػػييـ بيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف تحتيػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػكب



388 
 

 حتػػػػػػى الطػػػػػػكارؽ ككانػػػػػػت مػػػػػػف طػػػػػػكارقيـ 

 أجسػػػػػػػػػادىـ فػػػػػػػػػي ثيػػػػػػػػػاب مػػػػػػػػػف دمػػػػػػػػػائيـ 

 نلى المسػػجد األقصػػى بػػذم لجػػب فانيضػػ

 زكا بػػػػػػػػػػػػػالد الشػػػػػػػػػػػػػرؾ مػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػاف يغػػػػػػػػػػػػػ

 أبنػػػػػػػػػػػػاء ممحمػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػك أنيػػػػػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػػػػػرت
  

ػػػػػػػػػػػػػػػ  مبكا مسػػػػػػػػػػػػػػػمكبة ككػػػػػػػػػػػػػػػأف القػػػػػػػػػػػػػػػكـ مػػػػػػػػػػػػػػػا سي

 ت أياميػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػربسػػػػػػػػػػػػيفيمػػػػػػػػػػػػا مضػػػػػػػػػػػػى ن

  مكتسػػػػبا مػػػػف الممػػػػكؾ فنػػػػكر الػػػػديف محتسػػػػبي 

 يكليػػػػػػػػػؾ أقصػػػػػػػػػى المنػػػػػػػػػى فالقػػػػػػػػػدس مرتقػػػػػػػػػبي 

 

ضيا كبقي البعض فاجتمع الفرنج كالتقكا مػع نػكر كلما سار نكر الديف إلى قالع جكسميف كممؾ بع

اف بف ماميف قد تكجو إلى ز ككاف مجاىد الديف ب ،الديف بدلكؾ فيزميـ كاستكلى عمى دلكؾ ك يرىا

أصػػػحاب األ ػػػراض ( ب 992)1.....بػػػؽوصػػػرخد ليتفقػػػد أحكالػػػو فعرضػػػت نفػػػرة بػػػيف مجيػػػر الػػػديف 

ككردت األخبػػػار مػػػف مصػػػر  ،طتوالحػػػاؿ فكصػػػؿ كتػػػـ ذلػػػؾ بكسػػػا إلصػػػالحفطمبػػػكا مجاىػػػد الػػػديف 

بػػالخمؼ المسػػتمر بػػيف كزيرىػػا ابػػف مصػػاؿ كبػػيف األميػػر المظفػػر بػػف السػػالر ككقػػكع الحػػرب كسػػفؾ 

 . استقر الحاؿ عػف قتػؿ ابػف مصػاؿ الػكزير كانتصػاب ابػف السػالر مكانػو فػي الػكزارة أفالدماء إلى 

ف صػعرل الدمشػقي ككػاف كفييا تكلى القاضي المكيف محفػكظ بػ .كفييا مطرت اليمف مطرا كمو دـ

نقيػػب  2]بػػف أبػػي الجػػف  [كفييػػا تػػكفي الشػػريؼ النقيػػب فخػػر الدكلػػة أبػػي الحسػػف . مشػػيكرا بػػالخير

  .األشراؼ بدمشؽ

 السنة السادسة واألربعون والخمسمائة

العسػاكر بيػا كتػكترت األخبػار بكصػكؿ الفػرنج  كأحػدقتف الحصػار عمػى دمشػؽ فييا عاد نكر الدي

فرحؿ نكر الديف إلى داريا مستعدا لمقائيـ ثـ رحؿ إلى الزبداني كنزؿ الفػرنج  ك لنصرة مجير الديف

 ،لػييـ كاتفقػكا عمػى الرحيػؿ إلػى بصػرل ألنيػا عصػت عمػى مجيػر الػديفإكخرج مجير الػديف  ،داريا
                                                           

 ال  تكاصؿ مع الصفحة التي تمييا في سياؽ الجممة  1

 ما بيف المعقكفيف مف اليامش األيسر 2
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فرحمكا إلى رأس الماء كتكاجيكا إلػى بصػرل كضػايقكىا فمػـ يظفػركا بيػا كعػرض نػكر الػديف عسػكره 

فعػاد كنػزؿ عمػى مسػجد  ،البقاع فكانكا ثالثيف ألؼ فارس مع التركماف كالعربكىك نازؿ بعيف جر 

ثػػػػـ تػػػػرددت   ،القػػػػدـ ككرد عمػػػػى نػػػػكر الػػػػديف كتػػػػاب حسػػػػاف المنبجػػػػي أنػػػػو فػػػػتح تػػػػؿ باشػػػػر باألمػػػػاف

ككػػاف السػػفير فػػي ذلػػؾ الفقيػػو برىػػاف  ،المراسػػالت بينػػو كبػػيف مجيػػر الػػديف عمػػى شػػركط كاقتراحػػات

كتقارب األمػر فػي ذلػؾ عمػى أف   ،لديف شيرككه كأخكه نجـ الديف أيكبالديف البمخي كاألمير أسد ا

 1استقرت األحكاؿ عمى قبػكؿ الشػركط المقترحػة كرحػؿ نػكر الػديف طالبػا بصػرل ألف كالييػا سػرخؾ

فأنيض نكر الديف إليػو فريقػا كافػرا مػف  ،كاف أشاع خالفو كعصيانو كماؿ إلى الفرنج كاعتضد بيـ

جمادل كاىتزت األرض ثػالث كث زلزلة كافت الميمة الثالثة عشر مف ككردت األخبار بحد ،عسكره

رجفػػات فػػي أعمػػاؿ بصػػرل كحػػكراف كىػػدمت عػػدة كافػػرة مػػف المنػػازؿ، كفييػػا تكجػػو مجيػػر ( أ 991)

كدخؿ عمى نكر الديف فأكرمو كبالغ فػي الفعػؿ الجميػؿ فػي حقػو  ،بؽ إلى حمب في خكاصووالديف 

الفػػرنج فػي جػػيش عظػػيـ  خػرج كفييػػا .إلػػى دمشػؽ مسػػركرا كقػرر معػػو تقريػرات اقترحيػػا عميػػو كرجػع

فػػنيض إلػػييـ   ،أيػػدييـ مػػف الغنػػائـ كاألسػػارل فػػامتألتكشػػنكا الغػػارة عمػػى البقػػاع كالنػػاس  ػػافمكف 

كأصػػاب الفػػرنج بمػػخ فمحقيػػـ كلػػده شػػمس الدكلػػة  ،كىػػك ببعمبػػؾ شػػادماألميػػر نجػػـ الػػديف أيػػكب بػػف 

فييػا فػارؽ صػالح الػديف كالػده كصػار إلػى خدمػة ك  ،اأخػذك قتمػة عظيمػة كخمػص مػف كػانكا مـ .فقتؿ

كفػي الثػاني مػف شػباط كافػت  ،حسػنا إقطاعػاعمو أسد الديف بحمػب مقدمػو إلػى نػكر الػديف كاقطعػو 

 .2زلزلة عظيمة اىتزت ليا األرض ثالث مرات ىائمة كتحركت الدكر كالجدراف

                                                           
 220ص, 1ج .الروضتين" سرخاؾ " كعند أبي شامة  1

 .275ص, 1ج .الروضتين. أنظر أبي شامة 2
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 السنة السابعة واألربعون وخمسمائة

يف عمى حصف انطرسكس كافتتاحو كقتؿ مف كػاف فيػو مػف الفػرنج كؿ نكر الدز فييا كرد الخبر بن  

صػفر تكجػو  أكاخػركفػي  .1كعاد عنػو كممػؾ عػدة حصػكف بالسػيؼ كالسػبي كالخػراب كممػؾ المرقػب

ا محاصرا لسرخؾ كتكجو يفخر الديف بعسكره كمعو مؤيد الديف الكزير إلى ناحية بصرل كنزؿ عمي

ككػػاف فيػػو كلػػده سػػيؼ الػػديف محمػػد فخػػرج  ،ديفإلػػى حصػػف صػػرخد بعػػد مشػػاكرة األميػػر مجاىػػد الػػ

كدخػؿ إليػو كعػاد إلػى مخيمػو شػاكرا مػف فعػؿ مجاىػد  ،الحصػف مػف الرجػاؿ مػىكتمقاه بالمفاتيح كأخ

كفييػا تػكفي السػمطاف مسػعكد بػف  . 2الديف كتقرر الحاؿ مع سػرخؾ كعػاد مجيػر الػديف إلػى دمشػؽ

ف السمطاف محمكد كخطب لػو فػي بػالد كعيد إلى ابف أخيو ممكشاه اب 3محمد بف ممؾ شاه بيمذاف

ؾ البمنكػرم فمػـ يميػؿ بخاصػ]4 أيػاـ السػمطاف مسػعكد  [الجبػؿ ككػاف الغالػب عمػى الػبالد كالعسػاكر

محمػد كىػك بخكزاسػتاف يسػتدعيو  أخيػوحتى قبض عميو ككتب إلى ( ب 991)ممؾ شاه  ير قميؿ 

 ،ؾ خدمػػة عظيمػػةبخاصػػفسػػار إليػػو كاجتمػػع بػػو كخػػدـ   ،إليػػو ككػػاف  رضػػو أف يقػػبض عميػػو أيضػػا

ؾ فقتمػػو محمػػد كألقػػى رأسػػو إلػػى أصػػحابو فتفرقػػكا كاسػػتكلى محمػػد بفممػػا كػػاف الغػػد دخػػؿ عميػػو خاصػػ

 .5]بالد الجبؿ جميعيا [عمى

 

                                                           
 .275ص, 1ج .الروضتين. أنظر أبي شامة 1

 .286, 1ج .الروضتين. انظر أبي شامة 2

تاريخ . يالذىب. 34ص, 27ج. نياية األرب. النكيرم. 200ص, 5ج .وفيات األعيان. حكؿ حياة السمطاف مسعكد انظر ابف خمكاف 3
 .286ص, 550-541أحاث  .اإلسالم

 .286ص, 1ج .الروضتين. ما بيف المعككفيف إضافة يقتضييا السياؽ لتتمة الجممة استدرؾ مف أبي شامة 4
 . 287ص, 1ج .الروضتين. أبي شامة. ما بيف المعككفيف إضافة يقتضييا السياؽ 5
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 السنة الثامنة واألربعون وخمس مائة

 األسطكؿكسببو أف أىميا كانكا في طائفة يرتقبكف مف مصر  1فييا ممكت الفرنج عسقالف باألماف

ا ىػـ فػي وخػر نفػس إذا بمركػب صػغير قػد أقبػؿ كفيػو رجػؿ كمعػو كتػاب إلػى النائػب مػفبين ،كالنجػدة

عسػقالف باقػة قصػب  ػالظ ألجػؿ  ةساعة كقكفؾ عمى ىذا الكتاب تنفذ لنا تقتضي: بعسقالف يقكؿ

نعػػـ إلػػى  ػػدا كخػػرج فػػي الميػػؿ إلػػى الفػػرنج كأخػػذ أمانػػان ألىػػؿ البمػػد كسػػممو : فقػػاؿ الػػكالي ،الشػػبابات

ؿ لمقاصد ىذا جكابؾ، كفييا انحؿ أمر بني سمجكؽ كذىبت دكلػتيـ باسػتيالء الغػز عمػى كقا ،إلييـ

كفييا ىرب ابف الصكفي رئيس دمشؽ إلى صرخد كساقت الخيؿ خمفو فأدرككه كأحضركه . 2سنجر

إلى مجير الديف فضرب رقبتو كأخرج رأسو كطيؼ بو كنيبت العامة دكره كأمكالو كرد مجيػر الػديف 

فسػػر النػػاس   ،ى رضػػي الػػديف أبػػي  الػػب بػػف القالنسػػي التميمػػي كلقبػػو كجيػػو الدكلػػةالبمػػد إلػػ ةسػػئار 

ككاف مجير الديف قد تكجو إلى بعمبؾ لتطييب نفس كالييا الخادـ عطاء كاستصحابو معػو  ،بكاليتو

كعاد ىك معو كجعمو أتابؾ عسكره فاستبد بتدبير األمكر  ،تدبير األمكر يإلى دمشؽ لينكب عنو ف

الظمػػـ كأطمػػؽ لسػانو كأفػػرط فػػي االحتجػػاب كقصػػر فػي قضػػي األشػػغاؿ فاعتقمػػو مجيػػر كمػد يػػده فػػي 

 .الػػديف كقيػػده كطالبػػو بتسػػميـ بعمبػػؾ كمػػا فييػػا مػػف مػػاؿو ك ػػالؿ ثػػـ ضػػرب رقبتػػو كنيػػب العػػكاـ داره

بأف الممؾ العادؿ بف السالر الذم كاف قد تمكف في الكزارة ( أ 996)ككرد الخبر مف ناحية مصر 

يعرؼ باألمير عباس كقد قدمو كاعتمد عميو كلعباس كلد قدمو الكزير كأذف لو أف  كاف لزكجتو كلد

يدخؿ بغير إذف إليو فدخؿ إليو كىك نائـ في فراشو فقطع رأسو كحصؿ عبػاس فػي مكضػع العػادؿ 

كػػاف العػػادؿ بػػف السػػالر كرديػػان  :اف فػػي كتػػاب كفيػػات األعيػػافخمكػػقػػاؿ القاضػػي شػػمس الػػديف بػػف 

                                                           
 ,94ص, 2ج .العبر. الذىبي. 288ص, 1ج .الروضتين. انظر أبي شامة 1

 .304ص, 5ج .النجوم الزاىرة. انظر ابف تغرم بردم 2
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. 1ككػػاف قبمػػو بمكاطػػأة مػػف الخميفػػة الظػػافر باإلسػػكندريةبنػػى مدرسػػة الشػػافعية كىػػك الػػذم  ،اريػػان ز زر 

ككػػػاف بالمدرسػػػة  ،كفييػػػا تػػػكفي الفقيػػػو برىػػػاف الػػػديف البمخػػػي رئػػػيس الحنفيػػػة كدفػػػف ببػػػاب الصػػػغير

كلقمعػة بصػرل   ،الصادرية كجعؿ لو دار طرخاف مدرسة ثـ انتقؿ إلى بصرل كبيػا األميػر سػرخؾ

ككرد الخبر مف حمب بكفاة األديب أبػي الحسػيف أحمػد بػف منيػر . 2 اآلفبرج يعرؼ بالبرىاني إلى 

 االشاعر الطرابمسي ككصؿ أبكعبد ا، بف القسراني الشاعر إلى دمشؽ كمات بعد عشرة أيػاـ ككانػ

 .4كجرير بالفرزدؽ  3"الخريدة"شاعرا الشاـ في كقتيما كقد شبييما العماد الكاتب في 

 سمائةالسنة التاسعة واألربعون وخم

كسير إلػى الفػرنج . فييا ممؾ نكر الديف دمشؽ كسببو ما ظير مف مجير الديف مف العسؼ كالظمـ

فكػػانكا يشػػنكف الغػػارات إلػػى بػػاب  ،يطمعيػػـ فػػي الػػبالد كطمػػع الفػػرنج فيػػو ككػػاف قػػد أعطػػاىـ بانيػػاس

مػػف لبمػػد ابػػار كزحػػؼ إلػػى فسػػار نػػكر الػػديف كنػػزؿ العيػػكف الفاسػػريا ثػػـ رحػػؿ فنػػزؿ بيػػت  اآل ،دمشػػؽ

فممػا كػاف عاشػر صػفر زحػؼ فظيػر إليػو العسػكر مػف البمػد ككقػع  ،شرقيو ككقػع الطػراد بيػنيـ أيامػان 

الطراد فدفعيـ نكر الديف إلى باب كيساف فمـ يبػؽ عمػى السػكر أحػد فجػاء كاحػد مػف أصػحاب نػكر 

مػان لو حبالن فتسمؽ فيو كتبعو الرجاؿ كاصعدكا عم( ب 996)الديف كعمى السكر امرأة ييكدية فدلت 

كفتحػػكه  قكصػػاحكا نػػكر الػػديف يػػا منصػػكر كبػػادر قطػػاع الخشػػب بفػػؤكس إلػػى بػػاب شػػرقي فكسػػركا 

تنػع مجيػر الػديف بالقمعػة كنػادل نػكر الػديف باألمػاف فػي البمػد مفمـ يقؼ بيف أيدييـ أحد كا  ،كدخمكا

لػو كخػرج إلييػا مجيػر الػديف بأمكا ،فمـ يتأذل أحد كتقرر األمر بينو كبيف مجير الديف عمى حمػص

كأسػػبابو، كأطمػػؽ نػػكر الػػديف المكػػكس كالضػػمانات مػػف العرصػػة كدار الطعػػـ كدار البطػػيخ كسػػكؽ 
                                                           

 .95ص, 2ج .العبر. الذىبي. 418ص, 3ج. كفيات األعياف. ابف خمكاف. 292ص, 1ج. الركضتيف. انظر أبي شامة 1

 .95ص, 2ج .العبر. حكؿ البمخي انظر الذىبي 2

 .239ص, 1ج .الروضتين. بي شامةانظر أ. كىك كفؽ ما ذكر أبي شامة كتاب ييدعى الخريدة: الخريدة 3
لجنة التأليؼ : ، القاىرة1، ج8مج .. شكرم فيصؿ. شعراء بالد الشاـ ، ت. ؽ. خريدة القصر وجريدة العصر. الكاتب، عماد الديف 4

 .79ص. 1951كالترجمة، 
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كتكفي الرئيس مؤيد الديف بف الصكفي كفرح النػاس بمكتػو ألنيػـ كػانكا  .1الغنـ كسكؽ الخيؿ ك يره

كأقاـ مجير الديف بحمص كشرع يكاتب أحداث دمشؽ فبمغ نكر الديف فأخذ منو حمص ،بيت فساد

 . كمضى إلى بغداد كبنى بيا داران كأقاـ بيا إلى أف مات. و بالس فمـ يرضى بياكعكض

، 3كلػػده الفػػائز كعمػػره ثػػالث سػػنيف كأقػػيـ 2ككردت األخبػػار بقتػػؿ خميفػػة مصػػر الظػػافر بػػف الحػػافظ 

كذلؾ أف نصر بف عباس لما قتؿ العادؿ بف السالر كتكزر أبكه عباس كىذا عباس بف أبي الفتكح 

  -:معز بف باديس الحميرم كيمقب بالممؾ األفضؿ ركف الديف كفيو يقكؿ ابف منقذبف تميـ بف ال

َـّ جػػػػػكد األفضػػػػػؿ السػػػػػيد الػػػػػكرل  لقػػػػػد عػػػػػ
          

 كأ نػػػػػػػػػػػػا  نػػػػػػػػػػػػػا الغيػػػػػػػػػػػػػث حيػػػػػػػػػػػػػث يصػػػػػػػػػػػػػكب 
 

 

كػػاف نصػػر يعاشػػر الخميفػػة الظػػافر ككػػاف الظػػافر مثيػػر الميػػك أك المعػػب كالتفػػرد بػػالجكارم كاسػػتماع 

كتػرؾ فػي دار أبيػو  ،بف عباس قد مرر مع كلده نصر قتؿ الظػافراأل اني ككاف يأنس إلى نصر 

فػػدعاه إلييػػا فأتػػاه   ،مػف يثػػؽ بيػػـ كتمػػؾ الػػدار ىػػي اآلف المدرسػػة السػيكفية عمػػى مػػذىب أبػػي حنيفػػة

سران مف الناس فمما استقر بيا خرجكا عميو كقتمػكه كرمػاه فػي جػب فػي الػدار كأصػبح الػكزير عبػاس 

كىػػك ( أ 999) لمسػػالـ فجمػػس كقػػد تحقػػؽ قتػػؿ الظػػافرعادتػػو جػػاء إلػػى القصػػر ضػػحكة نيػػار عمػػى 

يظيػػر أنػػو ينتظػػر جمكسػػو ليعبػػر عمػػى جػػارم عادتػػو فتجػػاكز كقػػت جمكسػػو فاسػػتدعى زمػػاـ القصػػر 

مالػػؾ ال : الزمػػاـ فػػي الجػػكاب فصػػاح عميػػو كقػػاؿ 4]فتمػػده [كقػػاؿ مػػا لمكالنػػا مػػا جمػػس إلػػى السػػاعة

 ،مثػؿ مكالنػػا يضػيع ارجػػع كاكشػؼ الحػػاؿ: فقػػاؿ يػػا مػكالم مكالنػػا مػا نػػدرم أيػف ىػك: تجػاكبني فقػاؿ

تبقػػى النػػاس بػػال خميفػػة ككػػاف عبػػاس لمػػا قتػػؿ كلػػده : مػػا كجػػدنا مكالنػػا فقػػاؿ: فمضػػى فرجػػع كقػػاؿ
                                                           

 .374ص, 8ج .البداية.انظر ابف كثير 1

 .97ص, 2ج .العبر. انظر الذىبي 2

بينما يذكر ابف كثير وف عمره كاف . 404ص, 9ج .الكامل. ابف األثير. مر الفائز خمس سنيف عند تكليوكيذكر ابف األثير أف ع 3
 ,373ص, 8ج .البداية. خمس شيكر

 .20ص .االعتبار. كىك مثبت عند ابف منقذ" فتبمد" ما بيف المعككفيف خطأ كالصكاب 4
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الظػافر عػػـز أف يقػكؿ ألخكتػػو أنػتـ قتمتمػػكه كيقػتميـ جميعػػان فػأخرجكا كلػػده الظػافر عمػػى كتػؼ الزمػػاـ 

ذا مج فأخذه عباس كبكى ك بكى الناس ثـ دخؿ بو إلى مس أبيػو كىػك حاممػو كفيػو أكالده الحػافظ كاي

ذا  إنسػػػافالسػػػيكؼ تختمػػػؼ عمػػػى  كىػػػـ يجػػػذبكف  وكشػػػقكا بطنػػػجبريػػػؿ بػػػف الحػػػافظ قػػػد قتمػػػكه ىػػػك  كاي

بػف الحػافظ تحػت ابطػة كفػي رأسػو ضػربة  ثـ خػرج عبػاس كقػد أخػذ رأس األميػر يكسػؼ ،مصارينو

ككػاف أبػك  ،قائمػة عمػى سػاؽ كخػرج كالػدنيا  ،سيؼ كالدـ يفكر منيا كفي القصػر ألػؼ سػيؼ مجػرد

زيػؾ يكمئػذ كاليػان بالصػعيد كمقامػو منيػة بنػى الخصػيب فجػاءه المستصػرخكف  ،الغارات طالئع بػف ري

فػػأعمف ذلػػػؾ كجمػػع أمػػػراء العػػرب كالنػػػاس كاخبػػػرىـ  ،المػػػؤمنيف مػػف القصػػػر بمػػا فعػػػؿ عبػػاس بػػػأمير

رة بػالجمع الكثيػر ككصػمو فسار لكقتو طالبػان القػاى ،كاإلنكاربصكرة ما جرل فحصؿ البكاء كالعكيؿ 

كعػـز عبػاس عمػى أف يجمػع العسػاكر كيخػرج إليػو فتغمػؿ النػاس  ،مف عسكر مصر الخمػؽ العظػيـ

عنو كخاؼ عمى نفسو ككلده ككانت لو أربعمائة جمؿ تحمؿ أثقالو كمائتا بغػؿ رحػؿ كمائتػا خنيػب 

حمػؿ أثقالػو كصػار قاـ عميو عسػكر مصػر كالعامػة كقػد  ،ؿ أثقالو كالخركج مف مصرفمما أراج شيَّ 

الجميع عمى باب داره كقد مألت الفضاء ككاف ذلؾ لطؼ بػو فننيػا سػدت عنػو كمنعػت مػف يصػؿ 

كشػػػرع المصػػػريكف فػػػي نيػػػب األثقػػػاؿ كالخيػػػكؿ كخػػػرج عبػػػاس مػػػف بػػػاب النصػػػر ( ب 999) ،إليػػػو

كخرجػكا فػي أثػػره ثػـ عػادكا طمعػػان فػي نيػػب دكره كأمكالػو ككػاف عبػػاس قػد أحضػر مػػف العػرب ثالثػػة 

فػػارس يتقػػكل بيػػـ كنفػػؽ عمػػييـ األمػػكاؿ فغػػدركا بػػو كقػػاتمكه أشػػد قتػػاؿ سػػتة أيػػاـ يقػػاتميـ كىػػك  أالؼ

ريبػا مػف عسػقالف خرجػكا الفػرنج قمنيـز مف الفجر إلى الميؿ إلى أف كمت خيمو كرجالو فمما كصؿ 

خمقا  ر كقتمكاكبعميو كقد ىمؾ الناس مف الجكع كالعطش فقتمكا عباسان كابنو األكسط كأسركا ابنو األ

 :مي نزيؿ حمص فيو لما قتؿ الظافركالبف أسعد المكص.  كثيرا كأخذكا نساء عباس كخزائنو
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 كانفػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػف أنعػػػػػػػػػاميـ فػػػػػػػػػي ىالكيػػػػػػػػػـ

 سػػػػػقى ربػػػػػو كػػػػػأس المنايػػػػػا كمػػػػػا انقضػػػػػى

 كمػػػػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػػػػدان ىيػػػػػػػػػػػػػػـ طكلكىػػػػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػػػػييـ

 

 كأظيػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػاف عنػػػػػػػػػػػػو ينػػػػػػػػػػػػافؽ 

 ذائػػػػػػػػػػػػػؽ لمكػػػػػػػػػػػػػأسلػػػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػػػير إال كىػػػػػػػػػػػػػك 

 كحمػػػػػػػػػػػػت بأىػػػػػػػػػػػػؿ القصػػػػػػػػػػػػر منػػػػػػػػػػػػو البكائػػػػػػػػػػػػؽ
 

ككاف أسامة بف منقذ قد خرج مع عباس كعجز عف حمػؿ أىمػو معػو فػردىـ مػف بمبػيس ككػاف بينػو 

فحيف حصؿ بالقاىرة كاستبد بالكزارة سير إليو أسامة  ،كبيف الممؾ الصالح بف زريؾ مكدة كصحبة

، كفييػا كرد 1 قد سيرت أىمي كأكالدم إليؾ فأنزليـ في دارو كأكرميـ كرتب ليـ فكؽ حاجتيـ: يقكؿ

الخبػػر بػػأف عػػدة كافػػرة مػػف مراكػػب الفػػرنج كصػػمت إلػػى مدينػػة تنػػيس فيجمػػت عمييػػا كقتمػػت كأسػػرت 

 .كعادت بالغنائـ

 السنة الخمسون وخمس مائة

كفييػػا تػػكلى صػػالح الػػديف يكسػػؼ بػػف . 2فييػػا تسػػمـ نػػكر الػػديف بعمبػػؾ مػػف كالييػػا ضػػحاؾ البقػػاعي

 : أيكب دمشؽ كفيو يقكؿ عرقمة

 لػػػػػػػػػػػئف كػػػػػػػػػػػاف الفسػػػػػػػػػػػاد لكػػػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػػػالحان 

 كبػػػػػػػػػػػػػػكا مف ذنػػػػػػػػػػػػاـ تكبػػػػػػػػػصكص الشل

 فمكالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 ادػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبػػػػػػػػػػا العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكفرى

 (أ 990: )كلو

                                                           
 .27ص21كما فعؿ، صكفيو نص لمركاية كاممة حكؿ عباس . االعتبار. انظر ابف منقذ 1

 .375ص, 8ج .البداية. ابف كثير. 318ص, 1ج .الروضتين. انظر أبي شامة 2
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 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ ميٌقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػع أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

يػػػػػػػػػاكـ  ؼالنبػػػػػػػػػي يكسػػػػػػػػػ 1مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػمي كاي

 ركيػػػػػػػػػػػػػػػػػدكـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػا لصػػػػػػػػػػػػػػػػػكص الشػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػنني لكػػػػػػػػػػػػػػػػـ ناصػػػػػػػػػػػػػػػػح فػػػػػػػػػػػػػػػػي مقػػػػػػػػػػػػػػػػالي 

 ؿكىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ميٌقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 رب الحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كالكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

 

         

جػػرت بينػػو كبػػيف صػػاحب  ةككلػػى صػػالح الػػديف دمشػػؽ مػػدة ثػػـ تركيػػا كسػػار إلػػى حمػػب ألجػػؿ كاقعػػ

ككػاف  ،الديكاف أبي سالـ بف ىماـ فأنفذه نكر الديف كأخذ ابف ىماـ كحمػؽ لحيتػو كطيػؼ بػو دمشػؽ

عسػاؿ كجبػؿ كجبػة  صالح الديف كالي دمشؽ كمشد دكاكينيا ككالي المرج كالغكطة كداريػا كالجبػؿ 

 .يبكس

 السنة الحادية والخمسون وخمس مائة

فييػا حاصػػر نػكر الػػديف قمعػة حػػاـر فصػالحكه عمػػى مناصػػفة الػبالد كعػػاد إلػى حمػػب ثػـ إلػػى دمشػػؽ 

يػاس كسػاقكا نا كأ ػاركا عمػى الدشػارات بشػعراء باككقعت اليدنة مع الفرنج مدة سنة كاممة ثـ  ػدرك 

ككػاف حسػف  ،3 كفييا تكفي الفقيػو الزاىػد أبػك البيػاف ابػف محمػد المعػركؼ بػابف الحػكراني .2الجميع

الطريقة حكى مف شاىده كقد دخؿ مف باب الساعات إلى الجامع فرأل أقكاما في الحائط الشػمالي 

 .ذكرؾ فانسييـ ذكرمكما أنسيتيـ  الميـ: يديو كقاؿيثمبكف أعراض الناس فاستقبؿ القبمة كرفع 
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 السنة الثانية والخمسون وخمس مائة

فييػػا حكصػػرت بغػػداد كبعػػث محمػػد شػػاه يطمػػب الخطبػػة كالسػػمطنة لسػػنجر كجػػاء محمػػد فعبػػر دجمػػة 

ككصػػؿ إليػػو زيػػف الػػديف عمػػي بػػف بكتكػػيف كعسػػاكر المكصػػؿ كاربػػؿ كالجزيػػرة كقطػػع الخميفػػة الجسػػر 

التػاج  بػنزاءكالعػرادات كركػب عسػكر محمػد شػاه كزيػف الػديف عمػى ككجػؾ ككقفػكا  كنصب المجانيؽ

 ،كزحفػػكا فخػػرج إلػػييـ عسػػكر الخميفػػة كصػػبياف بغػػداد كاقتتمػػكا قتػػاالن شػػديدان إلػػى سػػابع الربيػػع اآلخػػر

أنػت قمػت أننػا نأخػذ بغػداد بغيػر تعػب : لزيف الػديف عمػي ككجػؾ يقػكؿ( ب 990)فبعث محمد شاه 

 دان إف شاء ا، تعالى نظـ الخندؽ كنيجـ يدان كاحدة كنأخذ  :ثير فقاؿ زيف الديفكما أرل لقكلؾ تأ

الػديف مػف بعضػيـ بعػض فأشػار زيػف الػديف عمػى محمػد شػاه أف  كزيف كاستكحش محمد شاه ،البمد

أنػػا أعبػػر بعػػدؾ فعبػػر محمػػد شػػاه كأصػػحابو فممػػا كػػاف كقػػت العشػػى قطػػع زيػػف : يعبػػر الجسػػر كقػػاؿ

ر كقمع الخياـ كضرب النار في زكاريؽ الجسر كضرب عمى خزانػة محمػد الديف عمي ككجؾ الجس

كبقػي محمػد شػاه فػي أصػحابو ال يسػتطيع حيمػة فرحػؿ  ،شاه كخيمو كخيامو كسػار طالبػان المكصػؿ 

كفييػػا تػػكفي السػػمطاف سػػنجر . 2، كفييػػا ممػػؾ نػػكر الػػديف حصػػف شػػيزر مػػف بنػػي منقػػذ1 إلػػى ىمػػداف

منػػػابر   كخطػػػب لػػػو عمػػػى جميػػػع ،ؾ أحػػػد كأربعػػػيف سػػػنةجمػػػس عمػػػى سػػػرير الممػػػ ،شػػػاه أبػػػك الحػػػارث

إلػػى ناحيػػة بعمبػػؾ بعػػد أف سػػٌير عػػدة كافػػرة مػػف عسػػاكره صػػحبة  كفييػػا تكجػػو نػػكر الػػديف .3اإلسػػالـ

فكرد عميو الخبر بأف سرية كافرة مػف الفػرنج  ،أمير ميراف أخيو إلى ناحية رأس الماء ناصر الديف 

ا إلػى بانيػاس فػأدركيـ قبػؿ كصػكليـ إلييػا فكمػف ليػـ مقدار سبعمائة فارس سكل الرجالة قػد تكجيػك 

كالتقى الفريقاف كاندفع المسممكف بيف أيدييـ كتبعيـ الفرنج فظيػر الكمػيف عمػييـ كرجػع  ،كأكقع بيـ
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خذكا بيف قتيػؿ كأسػير ككصػمت األسػرل المسممكف كانتصركا عمييـ كلـ ينج مف الفرنج إال القميؿ كأي 

كتبػػع ىػػذا الفػػتح كركد البشػػرل مػػف ناحيػػة . يكمػػان مشػػيكدان  كالػػرؤكس كطيػػؼ بيػػـ فػػي دمشػػؽ ككػػاف

الػديف  أسػدككصػؿ  ،األمير أسد الديف شيرككه بأنو ظفر بسرية كافػرة مػف الفػرنج فػي ناحيػة الشػماؿ

كنػزؿ عمػى بانيػاس فسػير ( أ 991)فسار نػكر الػديف  1[ف قدمكا التركمام[باألسرل كالرؤكس كمعو 

صب المجانيؽ ككرد عميو الخبر أف جماعػة كافػرة مػف الفػرنج قػد إلييـ األمير أسد الديف شيرككه كن

تجمعكا بجبؿ عاممة ليقصدكا الكصكؿ إلى بانياس فسػير إلػييـ األميػر أسػد الػديف شػيرككه فالتقػاىـ 

عمى ىكنيف فأكقع بيـ كىزميـ كأخذىـ اسارل ككصؿ بيـ إلى مخيـ نكر الديف كزحؼ نػكر الػديف 

بالسػػيؼ قيػػران عنػػد تنػػاىي النقػػب كرمػػى النػػار فيػػو كسػػقكط البػػرج عمػػى بانيػػاس كجػػد القتػػاؿ ففتحيػػا 

ككرد الخبػر عمػى نػكر الػديف بػأف الفػرنج تجمعػكا كنزلػكا عمػى المالحػة  ،كتحصيف مف سمـ بالقمعػة 

فحيف شاىدكه ركبكا كافترقكا أربػع  ،ككصميـ بيف طبرية كبانياس لمكشؼ عف القمعة فنيض بعسكره

رجػؿ نػكر الػديف كاألبطػاؿ معػو كأرىقيػـ بالسػياـ كخرصػاف الرمػاح فت فرؽ كحممكا عمػى المسػمميف ؛

كامػتألت أيػدم  كأسػيرت بيـ األقداـ كأنزؿ ا، نصره ككلكا منيزميف كراحكا ما بيف قتيػؿ تزلزلحتى 

نػػكر الػػديف مػػرض حػػاد لكفػػي شػػير رمضػػاف حصػػؿ . 2 العسػػاكر مػػف خيػػكليـ كسػػالحيـ كأسػػالبيـ

ككبار األمراء كأكصى إلى أخيو مف بعده ناصر الديف أمير  الديف شيرككه أسدكاشتد بو فأحضركا 

ميراف كحصػمت األراجيػؼ عمػى نػكر الػديف كىػك بقمعػة حمػب فعمقػت النفػكس لػذلؾ كطمعػت الفػرنج 

كتجمػع مػف عػدة جيػات خمػؽ الكثيػر كمػف  ،كقصدكا مدينة شيزر كىجمكىػا كممككىػا كقتمػكا كأسػركا

كاتفؽ كصكؿ نصرة الػديف أميػر  ،رجكىـ مف شيزررجاؿ االسماعمية كقصدكىـ كظيركا عمييـ كأخ

ميراف إلى حمب فأ مؽ كالي القمعة مجد الديف بف الداية في كجيػو البػاب فثػارت األحػداث ككسػركا 

ىػػذا ممكنػػا بعػػد نػػكر الػػديف كزحفػػكا عمػػى القمعػػة : المدينػػة كادخمػػكه كقػػالكا( ب 991)األبػػكاب  أ ػػالؼ
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خيػر البشػر، فأجػابيـ  مػيٌ مػى خيػر العمػؿ محمػد ك عى ي عحػ وذافكاقترحكا عمى نصػرة الػديف إعػادة 

مكالنػا نػكر الػديف حػي فػي نفسػو كمػا كػاف : كأنفػذكا كالػي القمعػة إليػو يقػكؿ 1إلى ذلػؾ كنػزؿ فػي داره

أنا أصفح لألحداث ما جرل كال أكاخػذىـ كمػا طمبػكا : إلى ما فعؿ حاجة فمما تعافى نكر الديف قاؿ

كفييا كرد  . 2 في نكر الديف كاستدعى العساكر لمجيادكتعا ،اإلصالح حاؿ كلي عيدم مف بعدم

كىػك األمػيف عمػػى   ،الخبػر بكفػاة مخمػص الػػديف ابػف أبػي البركػػات بػف عمػي بػػف أبػي جػرادة الحمبػػي

صػرل بكفييػا كرد الخبػر مػف ناحيػة  .خػطخزائف  ماؿ نكر الديف ككاف فاضػالن كاتبػان بميغػان حسػف ال

كفييا تكفي األمير عػز الػديف .  ةتبمكافقة مف أعياف خاصبأف كالييا فخر الديف سرخؾ قتؿ  يمةن 

أبػػك بكػػر الدبيسػػي صػػاحب جزيػػرة ابػػف عمػػر ككػػاف مػػف األكػػابر األمػػراء كممػػؾ الجزيػػرة قطػػب الػػديف 

 .مكدكد بف زنكي صاحب المكصؿ

 

 السنة الثالثة والخمسون وخمس مائة

مكػػػكه بالسػػػيؼ، كذلػػػؾ فييػػػا نػػػزؿ الفػػػرنج عمػػػى حصػػػف حػػػاـر كضػػػايقكه كرمػػػكه بالمجػػػانيؽ إلػػػى أف م

اإلقميـ ككصمكا داريػان لفرنج في شف الغارات عمى حكراف ك الشتغاؿ نكر الديف بمرضو كتزايد طمع ا

كأحرقػػػكا جامعيػػػا كظيػػػر إلػػػييـ عسػػػكر دمشػػػؽ كأحػػػداثيا فرحمػػػكا وخػػػر النيػػػار كقػػػد أخػػػذ مػػػف الغنػػػائـ 

كائػؿ الربيػع األكؿ فػي أ. ككصؿ نكر الديف إلى دمشؽ كشرع فػي التأىػب لمجيػاد ،كالسبي كاألسرل

كرج الخبػػر بخػػركج عسػػكر كافػػر مػػف  مصػػر ككصػػكليـ إلػػى  ػػزة كعسػػقالف كأ ػػاركا عمػػى أعماليػػا 

مػػف الفػػرنج فػػأظير ا، المسػػمميف عمػػييـ قػػتالن كأسػػرا ك نمػػكا  ييمػػاكخػػرج إلػػييـ مػػف كػػاف ( أ 992)
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الدكلػػة  كعػػادكا كأرسػػؿ الممػػؾ الصػػالح أبػػك الغػػارات طالئػػع بػػف زريػػؾ كزيػػر مصػػر قصػػده إلػػى مؤيػػد

 :ا، عميو مف العافية كىي كيذكر ما مفَّ  1أسامة بف منقذ يحرض فييا نكر الديف عمى الجياد

 العػػػػػػػػػػزائأال ىكػػػػػػػػػػذا فػػػػػػػػػػي ا، تمضػػػػػػػػػػي 

 عزىـ 2 كتستنزؿ األعداءي مف طكؿً 

 كتيغػػػػزم جيػػػػكش الكفػػػػر فػػػػي عقػػػػر دارىػػػػا

 مضػىنذرنا مسير الجيش فػي صػفر فما

 ييجػػػػػػػػػر كالعصػػػػػػػػػفكر فػػػػػػػػػي قعػػػػػػػػػر ككػػػػػػػػػره

 ال تػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ كأنيػػػػػػػػػػػػػػػػػايبػػػػػػػػػػػػػػػػارم خيػػػػػػػػػػػػػػػػػكالن 

 ككاجييػػػػػػػػػػػػػػـ جمػػػػػػػػػػػػػػع الفػػػػػػػػػػػػػػرنج بحممػػػػػػػػػػػػػػةو 

 فمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىـ زرؽ األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة كانطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككا

 كمػػػػػػػػػا زالػػػػػػػػػت الحػػػػػػػػػرب العػػػػػػػػػكاف تشػػػػػػػػػدىا

 يشػػػػػػػػػػبييـ مػػػػػػػػػػػف الح جمعيػػػػػػػػػػـ تشػػػػػػػػػػػدىا

  كعادكا إلى سؿ السيكؼ فقطعت

 خبػػػػػػػػػػره مكلػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػنج مػػػػػػػػػػنيـ يػػػػػػػػػػـك ذاؾ 

 فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػتميـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرأم طػػػػػػػػػػػػػػػػػػكران كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةن 

 عزمػػػػػػػػػػو فقكلػػػػػػػػػػكا لنػػػػػػػػػػكر الػػػػػػػػػػديف ال فػػػػػػػػػػؿَّ 

 تيػػػػػػػػػػف تجيػػػػػػػػػػز إلػػػػػػػػػػى أرض الفػػػػػػػػػػرنج كال

 فمػػػػػػػػػػػػػا مثميػػػػػػػػػػػػػا تبػػػػػػػػػػػػػدم احتفػػػػػػػػػػػػػاالن بػػػػػػػػػػػػػو

 كتنضػػػػػىء لػػػػػدم الحػػػػػرب السػػػػػيكؼ الصػػػػػكاـر 

 ر الرمػػػػػػػػػػػػاح سػػػػػػػػػػػػاللـمكلػػػػػػػػػػػػيس سػػػػػػػػػػػػكل سػػػػػػػػػػػػ

 حماىػػػػػػػػػػػػػػػػا كاألنػػػػػػػػػػػػػػػػكؼ ركا ػػػػػػػػػػػػػػػػـ كتػػػػػػػػػػػػػػػػكطئ

 نصػػػػػػػػػػػػػػػفو حتػػػػػػػػػػػػػػػى انثنػػػػػػػػػػػػػػػى كىػػػػػػػػػػػػػػػك  ػػػػػػػػػػػػػػػانـ

 كيسػػػػػػػػػػػػرم إلػػػػػػػػػػػػى األعػػػػػػػػػػػػداء كالميػػػػػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػػػػػائـ

 إذا مػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػي انقضػػػػػػػػػػػت نسػػػػػػػػػػػكر قشػػػػػػػػػػػاعـ

 ييػػػػػػػػػػػكف عمػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػجعاف فييػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػزائـ

 عمػػػػػػػػػػييـ فمػػػػػػػػػػـ يرجػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػف الكفػػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػػاجـ

 إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػا تالقػػػػػػػػػػػػػػػػػى العسػػػػػػػػػػػػػػػػػكر المتػػػػػػػػػػػػػػػػػراجـ

 مػػػػػػػػػػػػػػػا لمجػػػػػػػػػػػػػػػة بحػػػػػػػػػػػػػػػر مكجيػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػتالطـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز ت لمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنج عً  ـي رؤكس كحي  الًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ؿ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده اآلف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـكال قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ـر تدكسػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ منػػػػػػػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػػػػػػػذاكي الصػػػػػػػػػػػػػػػػػال

 كال حكمػػػػػػػػػػػػػػػػت فيػػػػػػػػػػػػػػػػو الميػػػػػػػػػػػػػػػػالي الغكاشػػػػػػػػػػػػػػػػـ

 كتظيػػػػػػػػػر فتػػػػػػػػػكران إف مضػػػػػػػػػت منػػػػػػػػػؾ حػػػػػػػػػاـر

 كال يعػػػػػػػػػػػػػػػض عمييػػػػػػػػػػػػػػػا الممػػػػػػػػػػػػػػػكؾ األبػػػػػػػػػػػػػػػاىـ
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 فعنػػػػػػػػدؾ مػػػػػػػػف الطػػػػػػػػاؼ ربػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػا بػػػػػػػػػو

 بكقػػػػت أصػػػػاب األرض مػػػػا قػػػػد أصػػػػابيا

 أعػػػػػػػػػػػادؾ حيػػػػػػػػػػػان بعػػػػػػػػػػػدما زعػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػكرل

 كقػػػػػػػػػػػـ كاشػػػػػػػػػػػكر ا، العظػػػػػػػػػػػيـ بنيضػػػػػػػػػػػةو 

 مكػػػػػػػػػػػػومـ ك آكقػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػاف تػػػػػػػػػػػػاريخ الشػػػػػػػػػػػػ

 كخػػػػػػيـ جػػػػػػيش الكفػػػػػػر فػػػػػػي ارض شػػػػػػيزر

   

 عممنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يقينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ راحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

 (ب 992)بأنػػػػػػؾ قػػػػػػد القيػػػػػػت مػػػػػػا ا، حػػػػػػاتـ 

 كحمػػػػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػػػػا تمػػػػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػػػػدكاىي العظػػػػػػػػػػػػائـ

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػيقت سػػػػػػػػػػػػػػػػبايا كاسػػػػػػػػػػػػػػػػتحمت محػػػػػػػػػػػػػػػػاـر

 تكيػػػػػػػػػػػػػػػػػو أنػػػػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػػػػػػػػػػادـكمػػػػػػػػػػػػػػػػػف يح

 إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـ فشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر ا، لمخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الـز
 

 :كلما جمس الصالح بف زريؾ في دست الكزارة نظـ ىذه األبيات

 ، ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار ؾ

 1 ران ػػأم ترخػػػـ تبػػػكلك

 كلمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركا إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 ذىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال كا، مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 احتيا كزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ س 

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفكؼ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغير كال الكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 ء  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ا جػرت بػػو كفييػا فػي أكائػؿ شػير تمػػكز كافػى البقػاع مطػر عظػػيـ بحيػث حػدث منػو سػػيؿ أحمػر كمػ

 . 2ككصؿ دمشؽ سيؿ عظيـ ،العادة في تنبكؿ الشتاء

كفييػػا جمػػع الفػػرنج كحشػػدكا كطمبػػكا نػػكر الػػديف كعسػػكره فػػنيض نػػكر الػػديف إلػػييـ كالتقػػى الجمعػػاف 

قدميػو فشػؿ فانػدفعكا كتفرقػكا بعػد االجتمػاع كبقػي نػكر كاتفؽ أف عسكر اإلسالـ حدث مػف بعػض م

كأطمقػػكا فػييـ السػياـ فقتمػػكا مػنيـ كمػف خيػػكليـ  ،الػديف ثابتػان مكانػو فػػي عػدة يسػيرة فػػي كجػكه الفػرنج
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كعػاد نػكر الػديف إلػى مخيمػو سػالمان  ،الشيء الكثير ثـ كلكا منيزميف خكفػان مػف كمػيف يظيػر عمػييـ

 .كعاد إلى دمشؽ

ـ مف السفياء الذيف ال خالؽ ليػـ كسػألكا أف تعػاد ضػمانات المكػكس كأف يسػتخدـ كفييا تجمع قك  

الجنػػد عمػػى أمػػالؾ النػػاس فظػػف نػػكر الػػديف أف كبػػراء النػػاس سػػألكا ذلػػؾ فػػاتفقكا عميػػو كأمػػر بنجابػػة 

سػػؤاليـ فحصػػؿ عنػػد أربػػاب األمػػالؾ كالعقػػالء مػػف ذلػػؾ كبمػػغ نػػكر الػػديف فكشػػؼ عػػف الػػذيف سػػألكا 

ة يسػػيئان مػػف الػػدنيا فأبطػػؿ مػػا كػػاف تقػػرر كأبطػػؿ مػػع ذلػػؾ ضػػماف الجػػبف كالير فكجػػدىـ ال يممكػػكف شػػ

 .ككثر الدعاء مف الناس( أ 993)كالمبف 

 

 السنة الرابعة والخمسون وخمسمائة

 .1فييا تكفي السمطاف محمد شاه بف محمكد بف ممكشاه الذم حاصر بغداد

كتػػكلى   ،عمػػره سػػت كسػػتكف سػػنةي محمػػد ك فػػالمقتمػػاـ فييػػا تػػكفي اإل :السػػنة الخامسػػة كخمسػػمائة 

كفييا حػج زيػف الػديف عمػي . كلد سنة ثماف عشر كخمس مائة ،الخالفة كلده المستنجد با، يكسؼ

ككجؾ كجمس لو الخميفة كخمع عميو خمعة طكيمة ككاف قصيران فػأخرج منػديالن كشػد كسػطو فأعجػب 

كجعػػؿ يبػػكس كػػؿ كاحػػدة  شػػكاكيبان حميػػا مػػف كسػػطو ىديتػػوالخميفػػة ككػػاف زيػػف الػػديف بخػػيالن كانػػت 

 . 2كفييا حج أسد الديف شيرككه بف شادم فتصدؽ كفعؿ كؿ خير. كيجعميا بيف يدم الخميفة
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 كلد كتكلى بعده اإلماـ العاضد لديف ا، أبك محمد عبد ا، ،كفييا تكفي اإلماـ الفائز خميفة مصر

 .1ؾسنة أربع كأربعيف كخمس مائة كتكلى تدبير ممكو الممؾ الصالح بف زري

 

 السنة السادسة والخمسون والخمسمائة

أبك الغارات طالئع بػف زريػؾ ككػاف سػبب قتمػو أف عمػة العاضػد عممػت  2فييا تكفي الممؾ الصالح

عمى قتمو كأىدت األمكاؿ إلى األمراء فبمػغ ذلػؾ الممػؾ الصػالح بػف زريػؾ فاسػتعاد األمػكاؿ كاحتػاط 

يالئو عمػػى الدكلػػة كحفظػػو األمػػكاؿ كقتػػؿ ككػػاف كراىيػػة عمػػة العاضػػد لػػو السػػت ،عمػػى عمػػة العاضػػد

الحيمة عميػو كبػذلت لجماعػة  أحكمتالصالح بسببيا جماعة مف أمراء الدكلة، ثـ إف عمة العاضد 

مف السكداف ماالن جزيالن حتى أكقعكا بو الفعؿ كجمسكا لػو فػي دىميػز القصػر فممػا كػاف تاسػع عشػر 

عميػو الجماعػة ككقعػت الضػجة فعثػر  رمضاف دخؿ إلى العاضد كسمـ عميو كخرج مف عنده فكثػب

داره كأصػػيب كلػػده رزيػػؾ فػػي ( ب993)الصػػالح بأذيالػػو فطعنػػو أحػػدىـ بالسػػيؼ فقتمػػو  كحمػػؿ إلػػى 

كرخػص ، كانكشػفت شػمس الفضػائؿ: قػاؿ العمػاد ،كتفو كمات الصالح كقد أكصػى إلػى كلػده رزيػؾ

ـي الًعمـ كضاؽ فضاء الفضؿ  مى يؾ، كممؾ صرؼ الدىر كعـٌ زرل ابف رزٌ  سعر الشعير كانخفض عى

 :كمف شعره. ذلؾ المميؾ

                 أحداثػػػػػػػػػػو  مػػػػػػػػػف  كػػػػػػػػػـ ذا يرينػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػدىر

 الممػػػػػػػػات كلػػػػػػػػيس يجػػػػػػػػرم ذكػػػػػػػػره ىنسػػػػػػػػ
 

 الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كاألعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراض عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا كفينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 فينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكرنا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراض
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 :كلو

ف شػػػػػػػط المػػػػػػػزار بكػػػػػػػـ  أحبػػػػػػػاب قمبػػػػػػػي كاي

 فكيػػػػػػػػػػػػػػػػؼ ننسػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ يكمػػػػػػػػػػػػػػػػان لبعػػػػػػػػػػػػػػػػدكـ                        

 رتـ  يرنػػػػػػػػػا لمػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػأت بكػػػػػػػػػـ داران جػػػػػػػػػاك 

ف رجعػػػػػػػػػػتـ إلػػػػػػػػػػى األكطػػػػػػػػػػاف إف لكػػػػػػػػػػـ  كاي
   

 فػػػػػػػػػػػػػػأنتـ فػػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػػميـ القمػػػػػػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػػػػػػكاف 

 صػػػػػػػػػػػػػػػدكران عػػػػػػػػػػػػػػػكض األكطػػػػػػػػػػػػػػػاف أكطػػػػػػػػػػػػػػػاف

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنتـ لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكد جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

 عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كشخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ لمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف إنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
  

 :بقكلو 1كلما مات خرج الخمع لكلده الممؾ العادؿ رزيؾ كرثاه عمارة اليمني

 موأفػػػػػػػػي أىػػػػػػػػؿ ذا النػػػػػػػػادم عمػػػػػػػػيـ أسػػػػػػػػائ

ـي عنػػػػػػػػده  سػػػػػػػػمعت حػػػػػػػػديثان أحسػػػػػػػػدي الٌصػػػػػػػػ

 كقػػػػػػػد رابنػػػػػػػي مػػػػػػػف شػػػػػػػاىد الحػػػػػػػاؿ أننػػػػػػػي

 كال تنكػػػػػػػػػػػػػػركا حزنػػػػػػػػػػػػػػي عميػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػننني 

 كآبػػػػػػػػػػػػػػػةكأنػػػػػػػػػػػػػػػي أرل فػػػػػػػػػػػػػػػكؽ الكجػػػػػػػػػػػػػػػكه 
 

 فػػػػػػػػػػػػنني لمػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػي ذابػػػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػػػب ذاىمػػػػػػػػػػػػو 

 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىؿ كاعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كيخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرس قائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

  وأرل الدسػػػػػػػػػت منصػػػػػػػػػكبا كمػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػو كافمػػػػػػػػػ

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أف الكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكه تكاكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 ممػػػػػػػػػػػػػػػػووتقشػػػػػػػػػػػػػػػػع عنػػػػػػػػػػػػػػػػي كابػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كنػػػػػػػػػػػػػػػػت 
 

  

كدخمػػػت عميػػػو قبػػػؿ مكتػػػو بثالثػػػة أيػػػاـ كفػػػي يػػػده : و بعػػػد ثالثػػػة أيػػػاـ رحمػػػة ا، تعػػػالى قػػػاؿف قتميػػػفكػػػا

 :قرطاس فيو بيتيف قد نظميا تمؾ الساعة ىي

 نحػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػي  فمػػػػػػػػػػػة كنػػػػػػػػػػػـك كلممػػػػػػػػػػػكت

 مػػػػػػػػػػػػػاـ سػػػػػػػػػػػػػنينان قػػػػػػػػػػػػػد دخمنػػػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػػػى الحى 
 

 و ال تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف يقظا 

 ليػػػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػػػعرم متػػػػػػػػػػػػى يكػػػػػػػػػػػػكفي الًحمػػػػػػػػػػػػاـ؟
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 لخمسمائةالسنة السابعة والخمسون وا

فامتنعػت ( أ 906)فييا جمع نكر الديف العساكر بحمب كسار إلػى حػاـر كحصػرىا كجػد فػي قتاليػا 

فراسمكه كتمطفكا الحاؿ   ،عميو لحصانتيا كاجتمع الفرنج مف سائر البالد كساركا نحكه ليرحمكا عنيا

عػػاد إلػػى حمػػب  فممػػا ،معػػو إلػػى أف عػػاد إلػػى بػػالده ككػػاف معػػو األميػػر مؤيػػد الدكلػػة أسػػامة بػػف منقػػذ

 :ككاف قد دخمو في العاـ الماضي سائران إلى الحج فكتب في حائطو1 ]شيرز [دخؿ مسجد

 مػػػػػػػػػػػػا  كأسػػػػػػػػػػػػقطتركضػػػػػػػػػػػػي ففأديػػػػػػػػػػػػت م

 نزلػػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػػذا المسػػػػػػػػػػجد العػػػػػػػػػػاـ قػػػػػػػػػػافالن 

            كمنػػػػو رحمػػػػت لمعػػػػيش فػػػػي عػػػػامي الػػػػذم

 لػػػػػػؾ الحمػػػػػػد يػػػػػػا مػػػػػػكالم كػػػػػػـ لػػػػػػؾ منػػػػػػػةي 
 

 كفضػػػػػػػػػػػػؿ ال يحػػػػػػػػػػػػيط بػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػكرم عمػػػػػػػػػػػػيَّ  

 ب مػػػػػػف األجػػػػػػريالنصػػػػػػ مػػػػػػف الغػػػػػػزك مكفػػػػػػكر

 مضػػػػػى نحػػػػػك بيػػػػػت ا، ذم الػػػػػركف كالحجػػػػػر

 تحممػػػػػػػت مػػػػػػػف ثقػػػػػػػؿ الشػػػػػػػبيبة عػػػػػػػف ظيػػػػػػػرم
 

 

كقػد دخػؿ دار  فروىػاقمت اذكرني ىذا ما كتبو أسامة أيضان بمدينة صػكر كقػد دخػؿ دار ابػف عقيػؿ 

 :كقد انيدمت كتغيرت بعد أف كانت نزىة الزماف فكتب عمى لكح رخاـ فروىاابف عقيؿ 

 ااحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدني

 كانظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػػػػػكناىاتحك 

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركا كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادكا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراه
 

 كال تغتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعمر القصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعتو منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركر

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازؿ كالقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر

 إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكني القبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر
 

قػػرأت  ،كفييػا تكفيػت زمػرد خػاتكف بنػػت جػاكلي أخػت الممػؾ دقػاؽ كىػػي أـ شػمس الممػكؾ إسػماعيؿ

 ،الحديث ككانت محبة لمعمماء كأىؿ الخير حنفية المػذىبالقروف عمى محمد بف طاككس كسمعت 
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عاء دمشػؽ كسػاعدت عمػى قتػؿ ابنيػا شػمس الممػكؾ صػنمسجد خاتكف بالشػرؽ القبمػي بػأرض  نتبى 

كتزكجيا أتابؾ زنكي كلما قتؿ عمػى قمعػة جعبرعػادت إلػى  ،إسماعيؿ لما كثر فساده كسفكو الدماء

نػػة حتػػى تكفيػػت كقػػؿ مػػا بيػػدىا فكانػػت تغربػػؿ دمشػػؽ ثػػـ حػػدت عمػػى طريػػؽ العػػراؽ كجػػاكرت بالمدي

 .1القمح باألجرة لمناس

 

 السنة الثامنة والخمسون وخمسمائة( ب 906)

كفييػا ظيػر شػاكر بػف  .المكصػؿ عمػى جمػاؿ الػديف الػكزير صػاحب كدفييا قبض قطب الديف مكد

الح فخػرج إليػو رزيػؾ بػف الصػ ،الصػعيد كجمػع أكبػاش الصػعيد كقصػد القػاىرة مجير السعيدم مف 

فخػرج عميػو أبػك  ،فيزمو كدخؿ شاكر القاىرة كبعػث إليػو العاضػد بخمػع الػكزارة كلقبػو أميػر الجيػكش

كفييػا دخػؿ نػكر . 2ضر اـ فػانيـز شػاكر إلػى الشػاـ فأكرمػو نػكر الػديف كطمػب منػو النجػدة األشباؿ

ذا قػد الديف بالد الفرنج كنزؿ البقيعة تحت حصف األكراد فبينمػا النػاس فػي كسػط النيػار  ػاركف  كاي

كىجمػػكا عمػػى العسػػكر فركػػب نػػكر الػػديف فػػرس  ،ظيػرت الخيػػؿ كالصػػمباف كاألعػػالـ مػػف كراء الجبػػؿ

تػؿ الكػردم كالسػعيد فقطعيػا رجػؿ كػردم كنجػا نػكر الػديف كقي  والنكبة مػف العسػكر كفػي رحيمػو شػبح

: كاجتمع إليو كؿ مف نجا مػف الفػرار فقػاؿ لػو بعػض أصػحابو ،نكر الديف عمى حمص بحيرة قدس

س مف الرأم أف نقيـ ىاىنا فنف الفرنج ربما حمميـ الطمػع عمػى المجػيء  إلينػا كنحػف عمػى ىػذه لي

إذا كػاف معػي ألػؼ فػارس ال أبػالي بيػـ قمػكا أك كثػركا ك كا، ال أسػتظؿ تحػت : الحاؿ فكبخػو كقػاؿ

ؾ لػ إفكقاؿ لو بعػض أصػحابو كىػك فػي  ايػة مػا يكػكف مػف الفاقػة  ،جدار حتى أخذ بثأر اإلسالـ

بالدؾ أدارارات كثيرة كصالت عظيمة لمفقياء كالفقراء كالصكفية كالقػراء فمػكا اسػتعنت بيػا اآلف في 
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إنػي كا، ال أرجػكا النصػر إال باؤلئػؾ فننمػا ترزقػكف كتنصػركف : فغضب مف ىػذا كقػاؿ ،لكاف أمثؿ

كأصػرفيا  تخطػيءكيؼ أقطع صالت قـك يقاتمكف عني كأنا نػائـ فػي فراشػي بسػياـ ال  ،بضعفائكـ

كفي ىذه الحادثػة يقػكؿ ابػف . 2ني بسياـ تخطىء كتصيبار كأ 1]إال[( أ909) ،إلى مف يقاتؿ عني

 :مسعكد المكصمي نزيؿ حمص

 فػػػػػػي مشػػػػػػيد لػػػػػػك ليػػػػػػكث الغيػػػػػػؿ تشػػػػػػيده

 فقػػػػػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػػػػػردان كقػػػػػػػػػػػػػد كلػػػػػػػػػػػػػت جحافمػػػػػػػػػػػػػو

 فأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممكـككليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ  أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممتمكه

 تـ السػػػػػػػػػػػػػػػيؿ تنجػػػػػػػػػػػػػػػكف النجػػػػػػػػػػػػػػػاةطمبػػػػػػػػػػػػػػػ

 قػػػػػػؿ لممػػػػػػكليف كفػػػػػػكا الطػػػػػػرؼ مػػػػػػف جػػػػػػب

 الشػػمس مػػا أفمػػتفالسػػحر مػػا أصػػبحت ك 

 ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ حنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكةن 

 جػػػػػػػػػػػػػػػيش أصػػػػػػػػػػػػػػػابيـ عػػػػػػػػػػػػػػػيف الكمػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

 ىػػػػػػػػػػػػػؿ أخػػػػػػػػػػػػػذ الخيػػػػػػػػػػػػػؿ أردل فكارسػػػػػػػػػػػػػيا

 سػػػػػػػػػػػػػمبتـ الجػػػػػػػػػػػػػرد معػػػػػػػػػػػػػراة بػػػػػػػػػػػػػال لجػػػػػػػػػػػػػـ

 كمػػػػػػػػا رجعػػػػػػػػتـ بأسػػػػػػػػرل خػػػػػػػػاب سػػػػػػػػعيكـ

 نػػػػػػػػػػي األصػػػػػػػػػػفر مػػػػػػػػػػا نمػػػػػػػػػػتـ بمكػػػػػػػػػػرمكـبى 

نمػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػـ أضػػػػػػػػػػػاعكا حػػػػػػػػػػػربيـ ثقػػػػػػػػػػػةن   كاي

 ىػػػػػػػػػػال كقػػػػػػػػػػد ركػػػػػػػػػػب األسػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػقكر

 ضػػػػػػػػػػػكاًمفه لػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػازكه مػػػػػػػػػػػف نقػػػػػػػػػػػؿً  

  يػػػػػػػػػػػػػػر منتحػػػػػػػػػػػػػػؿ ًعػػػػػػػػػػػػػػز  كعػػػػػػػػػػػػػػزـه كبػػػػػػػػػػػػػػأسه 

 بالختػػػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػػػد تؤسػػػػػػػػػػػػر اآلسػػػػػػػػػػػػاد بالخيػػػػػػػػػػػػؿ

 قػػػػػػػػػػػػػػػػدر المحتػػػػػػػػػػػػػػػػـك فػػػػػػػػػػػػػػػػي األزؿال لينفػػػػػػػػػػػػػػػػذى  

 كال الظبػػػػػػػػػػػي كثنػػػػػػػػػػػبه مػػػػػػػػػػػف مرىػػػػػػػػػػػؽ عجػػػػػػػػػػػؿً 

 كالخيػػػػػػػػػػػػػؿي عازبػػػػػػػػػػػػػة ترعػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػعى اليمػػػػػػػػػػػػػؿ

ػػػػػػػػػػػؿً  فػػػػػػػػػػػر كمػػػػػػػػػػػف كيعي  بمػػػػػػػػػػػا حكاليػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف عي

 كقػػػد سػػػمكا الظبػػػي تحػػػت  ابػػػات مػػػف األسػػػؿ

 بجيميػػػػػػػػػػػػػػػـ كلكػػػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػػػف كاثػػػػػػػػػػػػػػػؽ خجػػػػػػػػػػػػػػػؿ

 كالمكػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ إنسػػػػػػػػػاف أخػػػػػػػػػك الفشػػػػػػػػػؿ

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل األرذاؿ كاألتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع كالسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفؿ

 ؿ فػػػػػػػػػػي الًخمػػػػػػػػػػ كالسػػػػػػػػػػمر مركػػػػػػػػػػكزةه كالبػػػػػػػػػػيضى 

 مثػػػػػػػػػػػػاؿي أخػػػػػػػػػػػػذىا فػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػكؿ كالطػػػػػػػػػػػػكؿ

 كمػػػػػا يخمػػػػػػكا مػػػػػف الػػػػػػنقص إال  يػػػػػر مكتمػػػػػػؿ
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 ظفػػػػػػػػر مػػػػػػػػا يضػػػػػػػػع الميػػػػػػػػث ال نػػػػػػػػاب كال

ػػػػػػػػػػػػػقنػػػػػػػػػػػػػىن لقػػػػػػػػػػػػػا كقسػػػػػػػػػػػػػى   رةو كت يػػػػػػػػػػػػػر مي

 مػػػػػػف أمػػػػػػـ 1] المػػػػػاذمٌ  [حتػػػػػى أتػػػػػػككـ كال

  فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكـ  كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيقظكا كأراد ا،

 ه مػػػػػػػػف سػػػػػػػػمبك بػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػا حػػػػػػػػاز يعكمػػػػػػػػا يي 

 ككافػػػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػػػؾ كػػػػػػػػػػػػػاؼ مػػػػػػػػػػػػػا تحاكلػػػػػػػػػػػػػو

ظبػػػػػي المكاضػػػػػي كأطػػػػػراؼ القنػػػػػا الػػػػػذ بؿي 
   

 كفػػػػػػػػػػػػػػييـ خيػػػػػػػػػػػػػػر األنػػػػػػػػػػػػػػاـ سػػػػػػػػػػػػػػيد الرسػػػػػػػػػػػػػػؿ

 كالسػػػػػػػػػػيؼ مػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػؿ كاالطػػػػػػػػػػكاد لػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػزؿ

 ؿجػػػػػػعتيػػػػػػد المقػػػػػػاء ك ضػػػػػػكا الطػػػػػػرؼ مػػػػػػف خ

 ذتـ إلػػػػػػػػػػػى جيػػػػػػػػػػػؿككػػػػػػػػػػػـ ليػػػػػػػػػػػمكلػػػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػػػذتـ بم

 بثبتػػػػػػػػػػػػةو لػػػػػػػػػػػػػك بغاىػػػػػػػػػػػػا الطػػػػػػػػػػػػػكد لػػػػػػػػػػػػـ ينػػػػػػػػػػػػػؿ

 فكػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػف نفسػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي جحفػػػػػػػػػػؿو زجػػػػػػػػػػؿ

 (ب909)ة الكىػػػػؿ ذقانيػػػػا مػػػػف شػػػػدألت خػػػػرَّ 
 

 

 .رت ككلى بعده ابنو يكسؼمكفييا تكفي عبد المؤمف بف عمي خميفة الميدم محمد بف تك 

 

 السنة التاسعة والخمسون وخمسمائة

فييا جيز نكر الديف العساكر مع األمير أسد الػديف شػيرككه ككػاف صػالح الػديف يكسػؼ بػف أيػكب 

رة خرج إلييـ أبك األشباؿ ضر اـ كالتقػكا عمػى ابف أخيو شحنة دمشؽ فأخذه معو فمما كصمكا القاى

باب القاىرة فحمػؿ ضػر اـ فىطيًعػفى كقتػؿ كاسػتقاـ أمػر شػاكر ككػاف خبيثػان  ػداران كظيػر منػو إمػارات 

فسػار مػف الػدارـك ككصػمكا  .شاكر إلى الفرنج رسكالن يطمبيـ فأقطع أسد الديف الغربية كدسَّ  ،الغدر

ثػـ رجعػػكا كعػاد أسػػد الػديف إلػى دمشػػؽ كأقػاـ بيػػا إلػى سػػنة بمبػيس كحصػركا أسػػد الػديف بيػػا شػيريف 

 .2اثنيف كستيف

                                                           
 .400ص, 1ج .الروضتين. اليامش أبي شامةمف . السالح كمو مف الحديد: الماذمٌ  1
 .272ص271ص. 3ج. اتعاظ الحنفا. المقريزم  2
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كاف نجـ الديف أيكب بف شادم بف مركاف كأخكه شيرككه مف دكيف  :2بني أيوب 1]أمر[ذكر بداية 

كىػي مػف  ،كىي بمدة صغيرة بالعجـ مف قريػة يقػاؿ ليػا أجرافقػاف عمػى بػاب دكيػف كمكلػد أيػكب بيػا

قػدما العػراؽ كخػدما  ،ىـ فخذ مف اليذبانية كىػذه القبيمػة أحشػـ قبائػؿ األكػرادك   ،بالد بالعجـ ركادية

 3 مجاىػػد الػػديف بيػػركز الخػػادـ شػػحنة بغػػداد، فػػرأل مػػف نجػػـ الػػديف أيػػكب عقػػالن كرأيػػاي فػػكاله دزداريػػة

قمعة تكريت فمما انيػـز عمػاد الػديف زنكػي مػف الخميفػة المسترشػد ككصػؿ تكريػت خدمػو نجػـ الػديف 

و المعابر فرأل زنكي لو ذلؾ ككاف نجـ الديف يرمي يكمان بالنشػاب فكقعػت منػو نشػابة أيكب كأقاـ ل

في مممكؾ بيركز فقتمو مف  ير قصدو فاستحيا نجـ الديف كخرج ىك كأخػكه إلػى المكصػؿ كقصػدكا 

فأحسف إلييما كصارا عنده مف جممة أصحابو فممػا فػتح بعمبػؾ كلػى نجػـ الػديف  ،عماد الديف زنكي

بػؽ كمعػيف الػديف وره مجيػر الػديف صػكلـ يزؿ بيا إلى أف قتؿ زنكي عمى قمعػة جعبػر حدزداريتيا، 

فقاتؿ نجػـ الػديف أشػد قتػاؿ كاستصػرخ بنػكر الػديف محمػكد كىػك بحمػب كطمػب النجػدة فاشػتغؿ  ،رنأ

قطاع كانتقؿ نجـ الديف إلى دمشؽ اي فصالح مجير الديف كمعيف الديف عمى ماؿ ك  ،عنو بممؾ جديد

نػػػكر الػػػديف محمػػػكد بحمػػػب فػػػارتقى عنػػػده إلػػػى أف أقطعػػػو الرحبػػػة ( أ 902)خدمػػػة  كأسػػػد الػػػديف إلػػػى

فمما ممؾ نكر الديف دمشؽ صػار نجػـ الػديف أيػكب عنػده فػي أعمػى المراتػب  ،كصار مقدـ عساكره

ألف جميع األمراء كانكا ال يقعدكف عند نكر الديف إال بػنذف إال نجػـ الػديف فننػو كػاف إذا دخػؿ إليػو 

كفييا فتح نكر الديف حاـر كذلؾ أف نكر الديف جمع العساكر كسار إلى حاـر . 4قعد مف  ير إذف

فحشد الفرنج كجاءكا في ثالثيف ألؼ كالتقى الجمعاف فصعد نكر الديف عمى تؿ فشاىد كثرة الفرنج 

سيدم ىذا الجػيش جيشػؾ : فنزؿ كانفرد عف العسكر كصمى ركعتيف كمرغ كجيو عمى التراب كقاؿ
                                                           

 ما بيف المعككفيف مف اليامش األيسر 1

, 3ج, 1ج( محمد زينيـ، مديحة الشرقاكم ) تحقيؽ. الخطط المقريزية. تقي الديف أحمد. حكؿ أصؿ بني أيكب انظر المقريزم 2
 .113ص. 1997مكتبة مدبكلي، : القاىرة

كبعدىا ألؼ كراء ميممة كمعناىا بالعجمي  ةبضـ الكاك الميممة كسككف الزام كفتح الداؿ الميمم: كالدزدار" دزداران " كفي النجـك الزاىرة  3
 .6ص4ص, 6ج. النجوم الزاىرة. ابف تغرم بردم. ماسؾ القمعة

 .6ص, 6ج. ةالنجوم الزاىر . ابف تغرم بردم. 403ص404ص, 1ج. الركضتيف. أنظر أبي شامة 4
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كحممت الفرنج عمى الميمنة فاندفعكا كحمؿ نػكر  ،محمكد في الناس افعؿ ما تراه فكالديف دينؾ كمى 

كفييػا تػكفي الػكزير جمػاؿ الػديف . 1الديف بالعساكر فكسرىـ كعمؿ فييـ السيؼ ك نـ ما كاف معيػـ

كزير األتابؾ زنكي كسػيؼ الػديف كقطػب الػديف ككانػت المكصػؿ فػي  2 محمد بف عمي األصبياني

يكؼ ككاف كثير الصالت كبنى مسػجد الحنيػؼ بمنػى كجػدد الحجػر إلػى جانػب أيامو ممجأ لكؿ مم

البيت كبنى أبكاب الحـر كالمسجد الذم عمى جبؿ عرفات كبنى عمى مدينة رسػكؿ  الكعبة كزخرؼ

فقػبض  كا، صمى ا، عميو كسمـ سكران كبنى الجسكر كالقناطر كالجسر الذم عند جزيرة ابف عمػر 

 :فقاؿ ابف المعمـقطب الديف عميو كاعتقمو 

أف يعزلػػػػػػػػكؾ عمػػػػػػػػى فضػػػػػػػػؿ خصصػػػػػػػػت 

 .بيفأنػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػا أكحػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػدنيا كسػػػػػػػػػيدىا
 

 عمى ذكم األرض ذات العرض كالطكؿ 

 بػػػػػػػػػػػػػذلؾ الجػػػػػػػػػػػػػكد عنيػػػػػػػػػػػػػا  يػػػػػػػػػػػػػر معػػػػػػػػػػػػػزكؿ
 

 

 :فمما مات حممكه إلى أف كصمكا بو الككفة فقاـ بعض العمكييف كانشد

 يمػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػكادم فىتيثنػػػػػػػػػػى رمالػػػػػػػػػػو

 سػػػػػػػػرل نعشػػػػػػػػو فػػػػػػػػكؽ الرقػػػػػػػػاب كطالمػػػػػػػػا
  

 ل جػػػػػػػػػػػػػكده فػػػػػػػػػػػػػكؽ الركػػػػػػػػػػػػػاب كنائمػػػػػػػػػػػػػوسػػػػػػػػػػػػػر  

 عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كبالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم فتثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أراممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 

كسػػاركا بػػو إلػػى مكػػة فممػػا كصػػمكا مكػػاف اإلحػػراـ تركػػكا محرمػػو عمػػى نعشػػو كخػػرج األشػػراؼ كالفقػػراء 

طافكا بو كصمكا تابكتو إلى الحـر في محفؿ عظيـ ك ( ب 902)كالفقياء كالمجاكركف كالتقكه كدخؿ 

 .نة كدفف برباطو بيا رحمو ا، تعالىمؿ إلى المديعميو بالبيت ثـ حي 

                                                           
, 8ج .البداية. ابف كثير. 40ص, 560-515أحداث  .تاريخ اإلسالم. الذىبي. 415ص, 1ج. الروضتين. انظر أبي شامة 1

 .391ص

 146ص.143ص,5ج .وفيات األعيان. حكؿ حياة الكزير األصبياني انظر ابف خمكاف 2
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ككػػاف محبػػان لمخيػػر فػػي دفػػع  1 فييػػا تػػكفي الػػكزير عػػكف الػػديف بػػف ىبيػػرة :السػػنة السػػتكف كخمسػػمائة

الظمػػـ ككانػػت أمكالػػو مبذكلػػة لمعممػػاء كالفقػػراء كمػػف يقصػػده مػػف الشػػعراء كمػػا كجػػب عميػػو زكػػاة قػػط 

 :يص بيص حيث يقكؿحكمدحو جماعة مف الشعراء منيـ 

 لمجػػػػػػػػد سػػػػػػػػاكف عطفػػػػػػػػواديث حػػػػػػػػ ييػػػػػػػػز  

       تذكاعتػػػبى القكمصػػػكيرسػػػكا إذا طاشػػػت 

 صػػػػػػػػػػركـ الػػػػػػػػػػدنايا ىػػػػػػػػػػاجران كػػػػػػػػػػؿ سيػػػػػػػػػػػبة

 يضػػػػػػػػػيؽ بػػػػػػػػػادنى العػػػػػػػػػار ذرعػػػػػػػػػان كقبمػػػػػػػػػو

 إذا قيػػػػػػؿ عػػػػػػكف الػػػػػػديف محػػػػػػي مػػػػػػا لػػػػػػؼ

 تػػػػػػػراه قطػػػػػػػكب الكجػػػػػػػو إف عػػػػػػػف فػػػػػػػاحش
 

 ء مرقػػػػػػػؽاصػػػػػػػيب مػػػػػػػركمػػػػػػػا ىػػػػػػػز شػػػػػػػرب الخ 

 صػػػػعاب الػػػػزرل مػػػػف زعػػػػزع الخطػػػػب رجػػػػؼ

 كلكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بالمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه مكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ

 ىكاؿ مػػػػػػػػػػا يمقػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػػد يصػػػػػػػػػػؼبػػػػػػػػػػأ

 كيبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ثغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران كالفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ينقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ

 الغمػػػػػػػػػػػػػػػاـ كمػػػػػػػػػػػػػػػاس السػػػػػػػػػػػػػػػميرم المثقػػػػػػػػػػػػػػػؼ
 

 

مػػف الفػػرنج بالسػػيؼ كعػػاد إلػػى دمشػػؽ  2كفييػػا فػػتح نػػكر الػػديف قمعػػة بانيػػاس. سيػػـ فػػي شػػراب كمػػات

 .كفتحيا 3كسار إلى المنيطرة

 

 السنة الحادية والستون وخمس مائة والثانية والستون

ا ،ف إلػى مصػر ككػاف بعػد رجكعػو منيػا ال تػزاؿ تحدثػو نفسػو بقصػدىا كمعاكدتػوفييا عػاد أسػد الػدي

 :فسار إلييا كصحبتو ابف أخيو صالح الديف كفي ذلؾ يقكؿ عرقمة

                                                           
 166ص, 18ج المنتظم،. انظر ابف الجكزم 1

بينما يذكر الذىبي أف نكر . 437ص, 1ج .الروضتين. ر الديف بانياس كاف في سنة خمسمائة كستكفكيذكر أبي شامة أف فتح نك  2
 .41ص, 560-515أحاث  .تاريخ اإلسالم. الديف فتحيا في أكاخر سنة خمسمائة كتسع كخمسكف

حدل كستكف 3 ابف , 5ص, 2ج .الروضتين. ةانظر أبي شام. كيذكر أبي شامة كابف كثير أف نكر الديف فتح المنيطرة سنة خمسمائة كاي
 .394ص, 8ج .البداية. كثير
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 عتػد أزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأقػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ كاألتػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؾ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تيا يكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ممكػكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رب  

 كمػػػػػػػػف لػػػػػػػػـ يػػػػػػػػزؿ ضػػػػػػػػراب ىػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػدا

 رنا يكسػػػػػػػػػػػػػػػػػؼػي عصػػػػػػػػػػػػػػػػػممكيػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  

 مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب األعاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 

 عقكبػأبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؽ

 كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أكالد أ

 راقيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع 1 قطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعك ا حقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

فقصػػػد الػػػديار ( أ 901)كجػػػد أسػػػد الػػػديف فػػػي المسػػػير عمػػػى البريػػػة كتػػػرؾ بػػػالد الفػػػرنج عػػػف يمينػػػو 

المصػػرية كقصػػد أطفػػيح ك ػػدا النيػػؿ عنػػدىا إلػػى الجانػػب الغربػػي كنػػزؿ الجيػػزة كتصػػرؼ فػػي الػػبالد 

اف شػػاكر لمػػػا بمغػػو مجػػػيء أسػػد الػػػديف قػػد أرسػػػؿ إلػػى الفػػػرنج ككػػػ ،الغربيػػة كأقػػػاـ بيػػا خمسػػػيف يكمػػا

يستصرخيـ فاجتمعكا كأتكه مف كؿ مكاف طمعان في كسػر أسػد الػديف كتممػؾ الػديار المصػرية، فممػا 

ككػاف أسػد الػديف  ،كصمكا مصر كاجتمعكا بشاكر كعسكر مصر كعػدك جميعػان إلػى الجانػب الغربػي

كسػارت العسػاكر المصػرية كالفرنجيػة كراءىػـ إلػى أف ف معػو إلػى الصػعيد كبمػغ البػابيف بمػقػد سػار 

كصػػػمكا البػػػابيف الخػػػامس كالعشػػػريف مػػػف جمػػػادل األكلػػػى، ككػػػاف قػػػد أرسػػػؿ إلػػػييـ جكاسػػػيس كعػػػادكا 

ػػػددىـ فاستشػػار أصػػػحابو فكميػػـ أشػػػاركا عميػػو بعبػػػكر النيػػؿ إلػػػى الجانػػػب  كأخبػػركه بكثػػػرة عػػددىـ كعي

 نمتجػػئدارنا نصػػؼ عشػػرىا كآلف فػػنلى أيػػف الشػػرقي كالعػػكد إلػػى الشػػاـ فػػنحف فػػي نفػػر يسػػير مػػا مقػػ

كبمف نحتمي ككاف مف جممة األمراء مممكؾ يدعى بزعيش مف المماليؾ النكرية معركؼ بالشجاعة 

مػػف يخػػاؼ مػػف القتػػؿ كالجػراح كاألسػػر ال يخػػدـ الممػػكؾ بػػؿ يػالـز النسػػاء فػػي بيتػػو فقػػاؿ أسػػد : فقػاؿ

ذلػػؾ فجعػؿ صػالح الػػديف ابػف أخيػو فػػي  الػديف كبػػاقي األمػراء عمػى حىػذا رأم ككافقػػو صػال: الػديف

إف الفرنج يظنكف أنني في القمب فيحممكف عميو فػنذا حممػكا انػدفعكا قػداميـ كاختػار : القمب كقاؿ لو

فممػا تقابػؿ الجمعػاف حممػت الفػرنج عمػى القمػب  ،ىك مف الشجعاف الذيف يعرفيـ ككقؼ فػي الميمنػة

ـ فتبعػػكىـ فحمػػؿ أسػػد الػػديف بمػػف معػػو عمػػى مػػف فقػػاتميـ مػػف فيػػو قػػتالن يسػػيران ثػػـ انيزمػػكا بػػيف أيػػدى
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فممػػا عػػاد الفػػرنج السػػابقيف خمػػؼ  ،تخمػػؼ مػػف الفػػرنج فيػػزميـ ككضػػع السػػيؼ فػػييـ كانيػػـز البػػاقكف

القمب لـ يجدكا مف أصػحابيـ أحػدان فػانيزمكا أيضػان ككػاف ىػذا مػف أعجػب مػا يػؤرخ أف ألفػي فػارس 

اإلسػػكندرية كجبػػى مػػف الػػبالد كاألمػػكاؿ ثػػـ سػػار أسػػد الػػديف إلػػى ثغػػر  ،تيػػـز عسػػاكر مصػػر كالفػػرج

مف  ير قتاؿ فاسػتناب بيػا صػالح الػديف ابػف أخيػو كعػاد  اإلسكندرية، كتسمـ (ب 901) 1كالغالؿ

كأمػػا المصػػريكف كالفػػرنج فػػننيـ لمػػا عػػادكا إلػػى القػػاىرة  ،إلػػى الصػػعيد كأقػػاـ بػػو حتػػى صػػاـ رمضػػاف

كحصػركا صػػالح الػديف بيػػا  اإلسػػكندريةنفقػكا األمػػكاؿ كاسػتخدمكا الرجػػاؿ كجمعػكا كحشػػدكا كقصػدكا 

فسػػػار أسػػػد الػػػديف نحػػػكه فجػػػاءه رسػػػؿ المصػػػرييف كالفػػػرنج كبػػػذلكا لػػػو   ،كطػػػاؿ الحصػػػار، كقػػػؿ الػػػزاد

ككصػؿ دمشػؽ  ،خمسيف ألؼ دينار سكل ما استغؿ مف البالد فأجػابيـ عمػى ذلػؾ كعػاد إلػى الشػاـ

ة شحنة كتككف أبكابو بيد فرسػانيـ كأما الفرنج فاستقر الحاؿ بينيـ كبيف شاكر أف يككف ليـ بالقاىر 

 . 2كيككف لمفرنج مف دخؿ مصر كؿ سنة مائة ألؼ دينار، كليس يعمـ العاضد بشيء مف ذلؾ

كفي شعباف قدـ دمشؽ عمػاد الػديف الكاتػب كأنزلػو القاضػي كمػاؿ الػديف بػف الشػيرزكرم بالمدرسػة 

كفييػا أرسػؿ نػكر . 3إلػى العمػاد القصر ببػاب الفػرج المنسػكبة اآلف النكرية الشافعية التي عند حماـ

أخيػػػو قطػػػب الػػػديف يطمػػػب أف يعبػػػر الفػػػرات إليػػػو فسػػػار ىػػػك كزيػػػف الػػػديف عمػػػي ككجػػػؾ  الػػػديف إلػػػى 

فأ ػار عمػى بػالد حصػف األكػراد كطػرابمس   ،كاجتمع بنػكر الػديف عمػى حمػص كدخمػكا بػالد الفػرنج

ثػـ  ،مػص كصػاـ بيػاكنيبكا كسبكا كاحرقكا كاجتاز عمػى عرقػة كحصػرىا كفػتح صػافيتا كعػاد إلػى ح

أخذ العساكر كتكجو إلػى بانيػاس كأ ػار عمػى تبنػيف كىػكنيف كلقػي الفػرنج بالبقيعػة فيػزميـ كأخػرب 
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كفييا عصػى األميػر  ػازم بػف حسػاف . كتكجو قطب الديف إلى المكصؿ ،ىكنيف كعاد إلى دمشؽ

 .1ف حسافعمى نكر الديف في منبج فأرسؿ العساكر كفتحيا كأخرب سكرىا كأعطاىا ألخيو يناؿ ب

ككػاف أخػكه الميػذب أبػك عمػي بػف الزبيػر  ،كفييا تكفي القاضي الرشيد بف الزبير قتمو شاكر صػبرا 

 (ب906: )كلو يمدح الصالح بف رزيؾ  ،أشعر منو تكفي قبمو بسنة

 2 أعممػػػػػػػػػػػػت حػػػػػػػػػػػػيف تجػػػػػػػػػػػػاكر الحبػػػػػػػػػػػػاف

 يػػػػػػػػػػا كاسػػػػػػػػػػر األصػػػػػػػػػػناـ قػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػانيض

 فالشػػػػػػػػػػػاـ ممكػػػػػػػػػػػؾ قػػػػػػػػػػػد كرثػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػالده

ذا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككت بأنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيـ   كاي

مػػػػػػػػػػت أإ  ـػتتمػػػػػػػػػػكا محاسػػػػػػػػػػف ذكرىػػػػػػػػػػ فذ ري

 مػػػػػػا زيلزلػػػػػػت أرضه العػػػػػػدل بػػػػػػؿ ذاؾ مػػػػػػا 

 اػدت لمػػػػػػػػػػػكأقػػػػػػػػػػكؿ أف حصػػػػػػػػػػكنيـ سجػػػػػػػػػػ

 ميـػكلقػػػػػػد بعثػػػػػػت عمػػػػػػى الفػػػػػػرنج مػػػػػػف قتػػػػػػ

 حػحتػػػػػػػػى تسػػػػػػػػاكل النػػػػػػػػاس فيػػػػػػػػؾ كأصبػػػػػػػػ

 ياػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػناؽ البريػػػػػػػػػػػػػػػػػة كػمدت أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق
 

 رافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب مكاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الني 

 بنػػػػػػػػػػػػػػػػاحتي تصػػػػػػػػػػػػػػػػير مكسػػػػػػػػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػػػػػػػػمباف

 عػػػػػػػػػػػػف قكمػػػػػػػػػػػػؾ الماضػػػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػػػف  سػػػػػػػػػػػػاف

 فسػػػػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػػػارث الخػػػػػػػػػػػػػػكالف قػػػػػػػػػػػػػػدما

 سافػفاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػند زكايتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 افػبقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب أىمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الخفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أكتيػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػف ممػػػػػػػػػػػػػػػؾو كمػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػمطاف

 درافػإف البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار تحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ثقميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الثقف  الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان تحمَّ

 ي بمنزلػػػػػػػػػػػػػػػػػة القريػػػػػػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػػػػػػدانيصػػػػػػػػػػػػػػػػػالقا
 

 

                                                           
, 570-561حكادث  .تاريخ اإلسالم. الذىبي. 112ص, 27ج .نياية األرب. النكيرم. 24ص, 2ج .الروضتين. انظر أبي شامة 1

 .9ص

 .كفيو نص القصيدة كاممة. 26ص, 2ج .الروضتين. الحيَّاف أبي شامة. كفي الركضتيف 2



415 
 

 السنة الثالثة والستون وخمس مائة

. 1أعماليػا ككػاف نػكر الػديف قػد جػدد بنػاء سػكرىافييا أقطع نكر الديف ألسد الديف شيرككه حمص ك 

مػف المكصػؿ إلػى اربػؿ كسػمـ  رـ كطػرش فسػار كفييا حصؿ لزيف الديف عمي ككجػؾ بػف بكتكػيف ىػ

جميع ما كاف بيده مف البالد كالقالع إلى قطب الديف ما عدا اربؿ فننيا كانت لو مػف عمػاد الػديف 

إف المػكلى أتبػاؾ ال بػد لػو مػف  :ف يسػمميا فقػاؿزنكي ككاف نائبو بتكريت األمير تبػر فأرسػؿ إليػو أ

كػاف بيػا األميػر  كرككػذلؾ شػيز  ،نائب بتكريت كأنا أكػكف ذلػؾ فمػـ يمكػف مخافقتػو لمجاكرتػو بغػداد

ككػػاف قػػد  ،2 بػزاف فعػػؿ كػػذلؾ ككػػاف زيػف الػػديف قػػد عمػػي فأقػاـ باربػػؿ إلػػى أف تػػكفي فػي ذم الحجػػة

 حسف السػيرة جػكادان محافظػان عمػى حسػف العيػد استكلى عميو اليـر كضعفت قكتو ككاف خيران عادالن 

ف كػاف مضػطرا ككػاف حالػو مػف  ،كأداء األمانة قميؿ الغػدر ككػاف إذا كعػد بشػيء ال بػد أف يفعمػو كاي

ك فمتػػو كتػػارة مػػا يػػدؿ عمػػى  صػػدرهيبػػدك منػػو مػػا يػػدؿ عمػػى سػػالمة ( ب906)أعجػػب األحػػكاؿ تػػارة 

عكضػػو  ذكػػر أنػػو نفػػؽ لػػو فػػأمر لػػو بفػػرسو أتػػاه بعػػض أصػػحابو بػػذنب فػػرس  ،إفػػراط الػػذكاء كالػػدىاء

فأخػػذ ذلػػؾ الػػذنب أيضػػا  يػػره مػػف األجنػػاد كأحضػػره كذكػػر أنػػو نفػػؽ لػػو دابػػة فػػأمر لػػو بفػػرس فتػػداكؿ 

أمػػا تسػػتحكف منػػى كمػػا  :خػػرذلػػؾ الػػذنب اثنػػي عشػػر نفػػر كػػؿ مػػنيـ يأخػػذ فػػرس فقػػاؿ ليػػـ فػػي اآل

يخجؿ أحدكـ أتظنكف أنػي ال أستحي منكـ قد أحضر ىذا عندم اثني عشر رجالن كأنا أتغافؿ لئال 

 .أعرفو

 لػػػػػػػػػػػػيس الغبػػػػػػػػػػػػي بسػػػػػػػػػػػػيدو  فػػػػػػػػػػػػي قكمػػػػػػػػػػػػو
   

 لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد قكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المتغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي 
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ككاف لو البالد الكثيرة اربؿ كحراف كسنجار ك يرىا كلـ يخمؼ شيئان بؿ أنفذه جميعو في العطايا 

ًو  كمسمة  كاألنعاـ عمى الناس ككاف يمبس الغميظ كيشد عمى كسطو كمما يحتاج إليو مف درفشو

ران يككاف تركيان أسمر المكف خفيؼ العارضيف قص ،ككاف أشجع الناس لـ ينيـز قط ،كخيكط ك يره

كككبكرم كاتابكة مجاىد الديف قايماز  كلما تكفي باربؿ جعؿ كلي عيده كلده مظفر الديف ،جدان 

 .الزيني

 والستون وخمسمائة ةالسنة الرابع

احبيا شياب الديف مالؾ بف عمي العقيمي كأخذىا مف ص 1في أكليا ممؾ نكر الديف قمعة جعبر

كذلؾ أف صاحبيا خرج يكمان يتصيد فصادفو بنك كمب  ،ككانت بيد أبائو مف أياـ السمطاف ممكشاه

 .2فأخذكه أسيران كحممكه إلى نكر الديف فسمميا إليو

لى كفييا سار أسد الديف مرة ثالثة إ. 3كفييا تكفي بياء الديف عمر أبك مجد الديف بف الداية 

الديار المصرية كسببو أف الفرنج كانكا قد خبركا الديار المصرية كطمعكا في ممكيا فجمعكا 

إلى  ركمقدميـ الممؾ مرم ككصمكا أكؿ يكـ في صف( أ 909)كحشدكا كتكجيكا إلييا سائريف 

 كرمى ،بمبيس فممككىا قيرا كقتمكا كسبكا ثـ ساركا إلى القاىرة كحصركىا فقاتمكا أىميا أشد قتاؿ

. 4شاكر النار في مدينة مصر خكفا أف يممكيا الفرنج فبقت النار تضـر فييا أربعة كخمسيف يكما

ة الفرنج كتخكيفيـ مف نكر طفكضعؼ أمر القاىرة كخاؼ شاكر أف يممككىا عنكة فشرع في مال

ككاف العاضد قد أرسؿ إلى نكر  ،الديف كأف يحمؿ إلييـ ألؼ ألؼ دينار مصرية فأجابكا إلى ذلؾ

لديف يستغيث بو كأرسؿ في الكتب شعكر النساء كبذؿ لو ثمث الديار مصر كأف يككف أسد الديف ا
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ككاف  ،فجيز نكر الديف األمير أسد الديف بالعساكر كأعطاه مائتي ألؼ دينار ،شيرككه مقيما عنده

العسكر ألفي فارس كجمع مف التركماف ستة أالؼ كسار معو مماليؾ نكر الديف عز الديف 

كعيف الدكلة الياركقي  1]حارتكيف[كعز الديف قميج كشرؼ الديف بز ش كناجح الديف  جرديؾ

جاء السميف كقطب يالديف بف بمبؿ اليذباني كسيؼ الديف المشطكب كحساـ الديف أبك الي بكقط

كرحؿ نكر الديف بعساكره معيـ إلى رأس الماء كأقاـ بو كسار أسد الديف  ،الديف يناؿ بف حساف

ه فمما بمغ الفرنج قربة منيـ رحمكا عف القاىرة راجعيف كأمر نكر الديف بضرب مجدا في سير 

ككصؿ أسد الديف إلى القاىرة سابع ربيع اآلخر كاجتمع بالعاضد فخمع عميو  ،البشائر في بالده

كأكرمو كشرع شاكر يماطؿ أسد الديف في إيصاؿ ما كاف قرره لو مف الماؿ كىك يركب كؿ يـك 

سير معو كيعده كيمنيو ثـ أف عـز عمى أف يعمؿ دعكة ألسد الديف كمف معو مف إلى أسد الديف كي

فمما  ،كا، لئف فعمت ذلؾ ألعرفف أسد الديف: األمراء كيقبض عمييـ فنياه ابنو الكامؿ كقاؿ لو

( ب 909)رأل العسكر النكرم المطؿ مف شاكر اتفؽ صالح الديف كعز الديف جرديؾ ك يرىما 

فؽ أف أسد الديف سار في بعض األياـ لزيارة الشافعي كجاء شاكر عمى كات ،عمى قتؿ شاكر

كسار كمعو قميالن كألقكه عف فرسو  ،عادتو فمقيو صالح الديف كجرديؾ كمعيما جمع مف العسكر

فيرب مف كاف معو كسجنكه في خيمة فمما عمـ أسد الديف كأرسؿ العاضد إلى أسد الديف يطمب 

 مؿ رأسو إلى القصر كدخؿ أسد الديف القاىرة كرأل كثرة الخمؽفي يكمو كح 2 رأسو فقتؿ شاكر

جميعيـ إلييا  أف أمير المؤمنيف قد أمركـ بنيب دار شاكر فرجعكا  :فخاؼ عمى نفسو فقاؿ

أمير  3 خمع الكزارة ألسد الديف قبميا كدخؿ القصر كلقب بالممؾ المنصكر عاضدكيسير ال

كصالح الديف مقرر األمكر   ،لمعساكر التي كصمت معوالجيكش كنزؿ بدار الكزارة كأقطع البالد 

و بخطة ىذا العيد ال عيد لكزير تبيف يديو ككتب ألسد الديف منشكرا بميغا ككتب العاضد في طر 
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أمير المؤمنيف أىالن لحممة كالحجة عميؾ عند ا، بما أكضحو لؾ مف مراشد  روؾبمثمو كتقمد أمانة 

النبكة  كة كاسحب ذيؿ الفخار بأف اعتزت خدمتؾ إلى بنكةفخذ كتاب أمير المؤمنيف بق. سبمو

مف كطمب  ،1 تنقصكا اإليماف بعد تككيدىا كقد جعمتـ ا، عميكـ كفيالكاتخذ لمفكز سبيال كال 

القصر كاتب إنشاء فأرسمكا إليو القاضي الفاضؿ ككاف أبكه مف أىؿ بيساف الشاـ ثـ دفع الفاضؿ 

ا منو كداـ أسد الديف في كزارتو شيريف كخمسة أياـ ككاف كثير إليو ظنا أنو يقتؿ معو كيستريحك 

كطمب جماعة مف األمراء النكرية . 2 األكؿ مكاظب عمى أكؿ المحكـ الغميظة فاعتراه خانكؽ فقتمو

ف أخي أبي الييجاء ابؿ كىك تميالكزارة مثؿ األمير عيف الدكلة الياركقي كقطب الديف خسرك بف 

اربؿ كسيؼ الديف عمي المشطكب كشياب الديف محمكد ( أ 900)اليذباني الذم كاف صاحب 

فأرسؿ الخميفة العاضد إلى صالح الديف ليكليو الكزارة طمعا  ،الحارمي كىك خاؿ صالح الديف

في ضعؼ حالو كظف أف صالح الديف إذا كلييا ما يمتفت كبار األمراء إليو كىك صغير في 

نع صالح الديف كضعفت نفسو عف ىذا متعاضد فاأعيف األمراء فال يقدر أف يخرج عف حكـ ال

لـز كأخذىا أف ا، ليعجب مف قكـ يقادكف إلى الجنة بالسالسؿ فخمع عميو خمعة الكزارة المقاـ فأي 

كلـ يمتفت إليو أحد مف  3 فأقاـ بيا ،كلقب بالممؾ الناصر كسكف دار أسد الديف المعركفة بالكراؽ

ديف عيسى اليكارم معو كاجتمع باألمير سيؼ الديف فقاـ الفقيو ضياء ال .أكلئؾ األمراء

إف ىذا األمر ال يصؿ إليؾ مع كجكد قطب الديف بت تميؿ : المشطكب حتى أماله إليو كقاؿ لو

ىذا صالح : اليذباني كعيف الدكلة الياركقي كالحارمي ثـ قصد شياب الديف الحارمي كقاؿ لو

في إخراجو عنو فمـ يزؿ حتى أحضره إليو  الديف بف أختؾ كقد صار لو األمر فال تكف السبب

صالح الديف قد أطاعو الناس كلـ : كحمفو لو ثـ عدؿ إلى قطب الديف خسرك بف تميؿ كقاؿ لو

يبؽ  يرؾ ك ير الياركقي كعمى كؿ حاؿ يجمع بينؾ كبيف صالح الديف أنو مف اليذبانية فأطاع 
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لجماعة فمـ ينفعو رقاه كال نفذ فيو ككاف أكبر ا ،صالح الديف كعدؿ إلى عيف الدكلة الياركقي

كثبت قدـ صالح الديف في الممؾ كرسخ كىك نائب عف . 1 سحره كعاد إلى نكر الديف فأنكر عميو

الممؾ العادؿ نكر الديف كالخطبة لنكر الديف ككاف نكر الديف يكاتب صالح الديف باألمير 

سمو كال يفرده في كتاب بؿ كيكتب عالمتو عمى رأس الكتاب تعظيما أف يكتب ا 2يالرفساالس

كذا ( ب 900)بالديار المصرية يفعمكف  األمراءككافة  3 يالر صالح الديففسيكتب األمير االس

في قياـ األمر كبذؿ األمكاؿ كاستماؿ القمكب كضعؼ أمر  كقكيت نفس صالح الديف ،ككذا

كفييـ إخكة صالح  ثـ إف الفرنج اجتمعكا ليسيركا إلى مصر فسٌير نكر الديف العساكر .العاضد

كشرع صالح الديف في نقض  ،منيـ شمس الدكلة ترنشاه كىك أكبر مف صالح الديف الديف

ى مؤتمف متحكـ في القصر فكاتب الفرنج أف خصككاف ال ،المصرييف كأعطاىا الشامييف إقطاع

ساف يصمكا كيكقع ىك بصالح الديف فاتفؽ أف رجال مف التركماف عبر بالبتر البيضاء فرأل مع إن

فكجد مكاتبة الفرنج  ،فأتى بيما إلى صالح الديف فشقيما ،نعميف جديديف ليس فييما أثر مشي

فييا مف أىؿ القصر كالخط كاتبو ييكدم فمما حضر نطؽ بالشيادة قبؿ كالمو كاعترؼ أف 

مؤتمف الخالفة أماله الكتاب فعمـ مؤتمف الخالفة كخاؼ كخرج إلى الخرقانية كىي بالقرب مف 

السكداف لذلؾ كثاركا ككانكا أكثر مف  دفعمـ صالح الديف مكانو فأرسؿ إليو مف قتمو فغا ،قميكب

فثارت الحرب بيف  4كركب أصحاب صالح الديف كمقدميـ أبك الييجاء السميف ،خمسيف ألؼ

إلى المحاؿ ككمما لجكا إلى القصريف كعمؿ السيؼ بيف الفريقيف يكميف فانيـز السكداف كلجكا 

 .ةعمييـ حتى أفنكىـ إال مف الذ بالفرار كطمب الجيز حرقكىا محمة 
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كاف كثير الخير   ،كفييا تكفي القاضي زكي الديف أبك الحسف عمي قاضي القضاة بدمشؽ 

كتكفي بيا في  ،بغداد كأقاـ كسمع الحديث كسمع عميو ىكالديف استعفي مف القضاء كحج كعاد إل

 .مد بف حنبؿ رضي ا، عنوشكاؿ مف سنة أربع كستيف كدفف بمقبرة اإلماـ أح

 السنة الخامسة والستون وخمس مائة

فكا كضيقكا عمى مف بيا كأقامكا ثالثة كخمسيف يكما حفي أكؿ صفر نزلت الفرنج عمى دمياط فز  

الديف إلييا العساكر صحبة خالو شياب الديف كتقي ( أ 901)ككجو صالح  1يضربكنيا بالمجانيؽ

ائؼ السنية طيكب لقاه العاضد بنفسو كسير لو مف القصر األلكلما كصؿ نجـ أ ،الديف ابف أخيو

كلقب بالممؾ األفضؿ كأفرد لو صالح الديف دارا إلى جانب دار الكزارة كأقطعو اسكندرية كدمياط 

ككاف عبرتيا مائتي ألؼ كستة كستيف ألؼ ،كأقطع شمس الدكلة أخاه قكص كاسكاف كعيذاب

كأشغميـ نكر  2 ا شمس الخالفة محمد بف بختيارالدكلة إلى قكص ككالى كسار شمس ،دينار

كفي رجب كصؿ نجـ الديف أيكب إلى مصر ككاف  ،الديف بالغارات عمى بالد الشاـ فرحمكا عنيا

صالح الديف قد طمبو مف نكر الديف كخرج صالح الديف إلى لقائو كترجؿ الجميع في خدمتو 

ر عسكرا الديف نزكليـ عمى دمياط سيٌ كلما بمغ نكر  ،فكاف يطمؽ ما يريد ،كحكمو في الخزائف

فكصميا كحصؿ عند الفرنج مف  ،ثقيال مقدمو األمير قطب الديف خسرك ابف تميؿ اليذباني

ككاف الفرنج في مائتي فارس كألؼ تركيبمي  ،كؼ عظيـ كأقاـ سبعة أياـ كرحمت الفرنجخكصكلو 

 .كالراجؿ خمؽ كثير
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كرؾ كحصره كضرب بو المجانيؽ فاجتمع ممكؾ كفييا سار نكر الديف بالعساكر كنزؿ عمى ال 

كفي شكاؿ كاف بالشاـ زالزؿ عظيمة بحيث كقع معظـ دمشؽ  .الساحؿ كقصدكه فتأخر إلى البمقاء

 .1ككقع نصؼ قمعة حمب كىمؾ مف أىميا تحت الردـ ثمانكف ألفا

خكالني فأحرقكه ، ككاف عند قبة أبي مسمـ ال2اآلفكفييا أمر نكر الديف بعمارة جامع داريا القائـ  

كفييا تكفي قطب الديف مكدكد صاحب المكصؿ ابف زنكي . الفرنج عمي أياـ مجير الديف ابؽ

 901. )3أخك نكر الديف ككاف عادال منصفا أسمر المكف تاـ القامة كتكلى كلده سيؼ الديف  ازم

 .كفييا تكفي مجد الديف بف الداية ككاف مف أكابر األمراء شجاعا دينا( ب

تكفي العمادم ككاف إقطاعو بعمبؾ كتدمر فأعطى أكالده بعمبؾ كدفف بقاسيكف عند تربة كفييا  

 .سركس كىي أكؿ قبة بنيت بجبؿ قاسيكف

 السنة السادسة والستون وخمس مائة

فييا تكجو نكر الديف إلى سنجار كفتحيا كسمميا إلى عماد الديف زنكي ابف أخيو كنزؿ عمى 

ديف عبد المسيح فدخميا نكر الديف ككلى عمييا خادما يقاؿ لو المكصؿ ككاف مدير أمرىا فحر ال

ال ستيف ألؼ بف أخيو سيؼ الديف  ازم عمى حالو كأعطى الشيخ عمر المى اكقرر  ،4كمشتكيف

كعاد إلى الشاـ كمعو عبد المسيح كسماه عبد  ،دينار مف فتكح الفرنج كأمره بعمارة الجامع النكرم

 .5نجد با، كتكلي اإلماـ المستضيءكفييا تكفي اإلماـ المست .ا،

                                                           
 .154ص, 2ج .الروضتين. انظر أبي شامة 1

 .405ص, 8ج .البداية. انظر ابف كثير 2

 121ص, 2ج. العبر. الذىبي. 127ص, 27ج .نياية األرب. النكيرم. 161ص, 10ج .الكامل. انظر ابف األثير 3

 .177ص, 2ج .الروضتين. انظر أبي شامة 4

 .29ص, 10ج .الكامل. بف األثيرانظر ا 5
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كفييا بنى صالح الديف مدرسة الشافعية بالقاىرة ككاف بكضعيا حبس المعكنة ككالىا القاضي 

كسار صالح  ،1عبد الممؾ بف صدر الديف درباس اليذباني ككاله قاضي القضاة بمصر كالقاىرة

 .يمةالديف إلى الشاـ كأ ار عمى  زة كعسقالف كالرممة كفتح قمعة أ

 السنة السابعة والستون وخمس مائة

الديف يأمره  ي العباس في الديار المصرية ككاف نكر الديف قد كتب إلى صالحبنفييا خطب ل  

قامتيا لبني العباس فأقاميا لبني عباس في أكؿ محـر ككاف الخطيب  بقطع خطبة العاضد كاي

 .2كيبمحمد بف أبي المضاء البعم

إلى نكر الديف يخبره فبعث بذلؾ إلى بغداد  ثكبع 3كـ عاشكراءككاف العاضد مريض فتكفي ي 

 .فمصو فمات( أ 902)فزينت كنصبكا القباب كذكركا أف العاضد  كاف في يده خاتـ مسمكـ 

كالجكاىر فمنو القضيب الزمرد كطكلو  األمكاؿر مف صكاستكلى صالح الديف عمى ما في الق

بمقدار بيض الحماـ كياقكتو كزنيا أريع عشر قبضة كنصؼ كالجبؿ الياقكت كالدرة اليتيمة 

 .5 كعدة خمفاء مصر أربع عشر خميفة كعدة بني أمية كممككا مائتيف كثمانيف سنتيف. 4مثقاؿ

كفييا بدت الكحشة بيف نكر الديف كصالح الديف ككتب إلى صالح الديف أف يصؿ بالعساكر 

ديف إلى بمبيس ككتب إلى نكر فبرز صالح ال .األمكرليحاصر الكرؾ كيجتمعا ىناؾ لتدبير 

كخرج نكر الديف مف دمشؽ كنزؿ بمقاء كأقاـ ينتظره كشاكر صالح الديف  ،الديف يخبره بأنو كاصؿ

                                                           
 .319, 3ج .اتعاظ الحنفا. المقريزم. 33ص32ص, 10ج .الكامل. انظر ابف األثير 1

 .325ص, 3ج .اتعاظ الحنفا. المقريزم. 189, 2ج .الروضتين. انظر أبي شامة 2

, 2ج.الذىبي. 194ص, 2ج .وضتينالر .انظر أبي شامة" أف العاضد قد تكقي مسمكما " أبي شامة نقال عف ديكاف العماد  كيذكر 3
 .124ص123ص

 .411ص, 8ج .البداية. انظر ابف كثير 4

دار الكتب : بيركت, 1ط. سيد فيمي. ت .روض المناظر في عمم األوائل واألواخر. محمد, ابف الشحنة. حكؿ خمفاء مصر انظر 5
 .219ص. 1997العممبة، 
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يعتذر مف  فأصحابو فخكفكه مف نكر الديف كأثنكا عزمو عف المسير إليو فكتب إلى نكر الدي

يقبؿ عذره كعـز عمى قصد  اختالؿ البالد كأنو ما يمكف خمكىا مف العساكر فشؽ ذلؾ عميو كلـ

نا ءأخيو إف جا ابفما تركف فقاؿ تقي الديف : مصر فجمع صالح الديف أىمو كاألمراء كقاؿ

أنا أبكؾ كىذا خالؾ : ككاف نجـ الديف أيكب حاضرا فشتـ تقي الديف كقاؿ لصالح الديف ،قاتمناه

: ؾ الخير مثمنا قاؿيعني عف شياب الديف صاحب حاـر أيككف في ىؤالء كميـ مف يحبؾ كيريد ل

كلك أمرنا  ،كا، لك رأينا المكلى نكر الديف لـ يمكننا إال أف نترجؿ كنقبؿ األرض بيف يديو :ال فقاؿ

ذا أراد عزلؾ فأم حاجة لو إلى  بقتالؾ فمعمنا كىذه البالد لو نحف مماليكو كأنت نائبو فييا كاي

ككتب  .إلى خدمتو كتفرقكا عمى ىذاينفذ كتاب مع نجاب يأمرؾ بالمسير إليو لنسيرؾ ؛ المجيء 

أيكب فننو خال بابنو ( ب 902)أصحاب األخبار إلى نكر الديف بصكرة المجمس كأما نجـ الديف 

يا قميؿ المعرفة تجمع ىذا الجمع الكثير كتطمعيـ عمى ما في نفسؾ كمتى : صالح الديف كقاؿ لو

الشاـ كالشرؽ كديار بكر كلـ يبؽ منعو مف البالد قصدؾ بعساكر  ىبمغ نكر الديف أنؾ عاـز عم

فاكتب لو كتابا كأذعف فيو بالطاعة كقؿ فيو أبعت بعض  ممانؾ يحممني إلى بيف . 1معؾ أحد

فكتب صالح الديف إلى نكر الديف بذلؾ فرجع  ،يديؾ كاألياـ تندرج كا، تعالى كؿ يـك في شاف

 . 3عف قصده كاستحيا منو كانشغؿ بالفرنج2نكر الديف 

 أعكران  خميعان كاسمو حساف بف  ير الحمبي مف حاضرة دمشؽ كاف شيخا   في عرقمةكفييا تك 

اختص ببني أيكب سيما صالحا لديف كاقترح عميو مجير الديف ابؽ صاحب  ،مطبكعا منادما

 :دمشؽ أف يكازف قكؿ بعضيـ

                                                           
 .37ص, 10ج .الكامل. انظر ابف األثير 1

  180، ص1ج  شعراء الشام،. ؽ. خريدة القصر. نظر ابف العمادحكؿ عرقمة ا 2

 . 49ص, 1قسـ . 1ج ..السموك. المقريزم,414ص, 8ج .البداية.ابف كثير. 123ص, 2ج .العبر. انظر الذىبي  3
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 ككاف عمى رأسو ساؽ مميح  شربت مف دنانة مف كؿ دف قدحا

 :فقاؿ\

 اسػػػػػػنحقػػػػػػد  عػػػػػػذاره دمػػػػػػف لػػػػػػي بسػػػػػػاؽ أ يػػػػػػ

 د عصػػيت فػػي اليػػكل مػػف الـ فيػػو كلحػػاكقػػ

 ىػػػذا الػػػذم تعشػػػقو كػػػـ قمػػػب صػػػب جريحػػػػا

 مػػػػػػا زلػػػػػػت مػػػػػػف مدامػػػػػػو معتقبػػػػػػا مصػػػػػػطبحا
 

 كأنو بدر دجى في كفو شمس ضحى 

 حتى  دكت ال أرل الندماف إال شبحا

 يا قمب كـ تطمبو ال بارحتؾ البرحا

 يا صاح يا صاح اسقني مف كجنتيؾ القدحا
 

 تبقى الميالي فرحاكا تنـ العيش فما 

ككاف صالح الديف قد كعده إذا فتحكا مصر أف يعطيو ألؼ دينار فمما فتحيا سير إليو ىذه 

 :األبيات

 قػػػػػػػؿ لمصػػػػػػػالح معينػػػػػػػي عنػػػػػػػد إعسػػػػػػػارم

  يػػػػػػر كخػػػػػػيمكـ عتقػػػػػػا كأسػػػػػػيافكـ حمػػػػػػر 

 فجػػػػد بيػػػػا عاضػػػػيات مفػػػػردة مػػػػف بعػػػػض

 أخشػػػى مػػػف األسػػػػر إف حاكلػػػت أرضػػػػكـ
 جج

 دينػػػػػػػػػار األلػػػػػػػػػؼف يػػػػػػػػػيػػػػػػػػػا ألػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػكالم أ 

 مػػػػػػػػػػػػا تفػػػػػػػػػػػػي جنػػػػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػػػػػردكس بالنػػػػػػػػػػػػارك 

 خمؼ الطػػػػػػػػػػػػػػػػا ي أبػػػػػػػػػػػػػػػػك الطػػػػػػػػػػػػػػػػارمامػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كأطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم كأعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدائيثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال 
 

فمما أخذىا ( أ 902)فأعطاه صالح مف عنده ألؼ دينار كجمع لو مف أخكتو ألؼ دينا فمما 

 :  أدركو أجمو بدمشؽ كلو في أحمكؿ

 يػػػػػػػػػػػػػا الئمػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػؿ رأيػػػػػػػػػػػػػت أعجػػػػػػػػػػػػػب 

 أقػػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػػي عينيػػػػػػػػػػػػػػو كيكثػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػي 

 مػػػػػػػػػػػػػػف ذم عػػػػػػػػػػػػػػكر ىػػػػػػػػػػػػػػائـ بػػػػػػػػػػػػػػذم حػػػػػػػػػػػػػػكؿ  

 عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس كالمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
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 فالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفة  وفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك رأت حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

 أفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كرد كجنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
   

 كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرد الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الخجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 لعكدتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
     

 

 سنة ثمان  وستين وخمسمائة

فييا سار نكر الديف إلى المكصؿ كخرج صالح الديف كحصر الكرؾ كالشكبؾ كعاد نكر الديف 

 .ه الخبر أف الفرنج نزلكا عمى حمصإلى الشاـ ففتح بينسي كمرعش كأتا

كفييا خرج الفرنج كقصدكا الغارة عمى بالد زرع كحكراف كىـ في جمع عظيـ كنزلكا عمى  

ككاف نكر الديف نازال بالكسكة فركب كساؽ بعساكره إلييـ فمما عممكا كصكلو رحمكا إلى  .كيفسسم

الغارة كعادت  [ا تنـ خمكىا فشنت سرية إلى أعماؿ طبرية ك  كأنفذالسكاد كنزؿ نزر الديف عشترا 

تمؾ السرية كرحؿ نكر الديف إلى  1]ة فكقؼ الشجعاف حتى عبرت ضفمحقكىـ الفرنج عند المخا

 .زرع ثـ عاد إلى دمشؽ

كفييا سير صالح الديف أخاه شمس الدكلة ترنشاه إلى بالد النكبة كفتح حصف أبريـ كىي بالد 

كفييا بعث تقي الديف ابف أخي صالح  2 عاد إلى أسكافعديمة الجدكل كثيرة البمكل ك نـ كسبؿ ك 

جيشا إلى المغرب صحبو مممككو بكزبا فالتقاه عبد المؤمف كىزمو بعد أف أقاـ الدعكة لمعباسية 

 .3بافريقية ككصؿ إلى القاىرة ميزكما

كاف عاقال حازما شجاعا حميما رحيما جكادا عاطفا عمى الفقراء  :منجم الدين أيوب بن شاد

ركب يكما مف داره كخرج  ،مساكيف قميؿ الكالـ جدا ككاف يمعب بالكرة دائما شديد ركض الخيؿكال

                                                           
 ما بيف المعقكفيف مف اليامش األيمف 1

 416ص415, 8ج .البداية. انظر ابف كثير 2

 .48ص, 10ج .الكامل. انظر ابف األثير 3
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مف باب النصر يريد الميداف فشب بو فرسو فكقع عمى رأسو كحمؿ إلى داره كأقاـ ثمانية أياـ 

كدفف إلى جانب أخيو أسد صالح الديف شيرككه ثـ نقال إلى مدينة النبي صمى ا، عميو  ،كمات

كسمـ ككاف صالح الديف قد عاد مف الكرؾ فبمغو خبره في الطريؽ فحزف عميو ( ب 903)

صالح الديف يكسؼ، كالعادؿ أبك بكر، : خمؼ ست أكالد ذككر كىـ ،كتأسؼ حيث لـ يحضره

طغتكيف، كتاج الممكؾ بكرم،  اإلسالـكشمس الدكلة ترنشاه، كزكي الديف شاىاف شاه، كسيؼ 

 .1يعو خاتكفست الشاـ، كرب: كمف البنات

 

 سنة تسع وستين وخمسمائة

زبيد سيؼ  عمييافييا سير صالح الديف أخاه شمس الدكلة إلى اليمف فسار إلييا كممكيا ككلى 

 .الدكلة مبارؾ بف منقذ كعز الديف عثماف بف الزنجيمي

كفييا أكثر نكر الديف مف الصدقات كزاد في األكقاؼ كالصالت ككشؼ المظالـ كبعث خالد بف  

كعمـ أف  يسراني أمينا عمى أمكاؿ الديار المصرية كمشرفا عمى حكاصميا فأكرمو صالح الديفالق

 .القيسراني أف الطاعة مخادعة فمـ يشاققو

 ،اممف أعياف الدكلة المصرية مثؿ داعي الدعاة كعمارة اليمني ك يرى كفييا قبض صالح الديف 

يرمكا قتؿ صالح الديف كرتبكا مع السكداف أف  كأنيـ،مع السكداف ككاتبكا الفرنجانفضكا بمغة بأنيـ 

عظ قد اطمع عمى ذلؾ كأنيى إلى صالح كاككاف زيف الديف ال ،المصرييفيثكركا فينادكا بشعار 

 :ككاف قد نظـ ىذه القصيدة كىي 3كقتؿ داعي الدعاة كصمب عمارة 2 الديف فبادر كقبض عمييـ

                                                           
 126ص, 2ج .العبر. انظر الذىبي 1

 .54ص, 10ج .الكامل. رانظر ابف األثي 2

 .421ص, 8ج .البداية. ابف كثير. 282ص, 2ج. الركضتيف. حكؿ صمب عمارة اليمني انظر أبي شامة 3
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 كلػػػػػػػػـ ينػػػػػػػػؿ جنػػػػػػػػة الخمػػػػػػػػد التػػػػػػػػي خمقػػػػػػػػت

 لحشػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػبعظكـ كا، ال فػػػػػػػػػػاز يػػػػػػػػػػـك ا

 كمػػػػػػػػػا خصصػػػػػػػػػتـ بيػػػػػػػػػذا أىػػػػػػػػػؿ ممػػػػػػػػػتكـ 

 ممػػػػػػػػػؤمنيف كالضػػػػػػػػػيؼ لكانػػػػػػػػػت ركاتػػػػػػػػػبكـ 

 كاألرض تيتػػػػػػػػػػػػز فػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػـك الغػػػػػػػػػػػػدير

ككسػػػكة النػػػاس فػػػي الفصػػػميف قػػػد درسػػػت                

 نػػػػػػػػػػس كافػػػػػػػػػػدكـأدار الضػػػػػػػػػػيافة كانػػػػػػػػػػت 

 أبكػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى مػػػػػػػػأثرات مػػػػػػػػف مكػػػػػػػػارمكـ

فمػات عنيػا بػكجيي خػكؼ منتقػد مػررت 

 بالقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كاألركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف خاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 ل كانػػػػػػػػػػت االفػػػػػػػػػػرنج فاعمػػػػػػػػػػةمػػػػػػػػػػاذا تػػػػػػػػػػر 

 كقػػػػػػػػػػػػػػؿ ألىميػػػػػػػػػػػػػػا كا، مػػػػػػػػػػػػػػا التحمػػػػػػػػػػػػػػت

 بػػػػػػػػػػػػا، زر سػػػػػػػػػػػػاحة القصػػػػػػػػػػػػريف كابػػػػػػػػػػػػؾ

 ياعػػػػػػػػػاذلي فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػكل أبنػػػػػػػػػاء فاطمػػػػػػػػػة 

 قػػػػػػػػػػكـ عرفػػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػػـ كسػػػػػػػػػػب األلػػػػػػػػػػكؼ

 قػػػػػػػػػػػدمت مصػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػأكليتني خالئفيػػػػػػػػػػػا 

ىػػػػػػدمت قاعػػػػػػدة المعػػػػػػركؼ عػػػػػػف عجػػػػػػؿ 

 رتػػػؿ اإلقنػػػى بأنفػػػؾ ال ينفػػػؾ  جػػػذعت مػػػا

 سػػػػػػػػػعيت فػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػنيج الػػػػػػػػػػرأم العثػػػػػػػػػػكر 

 المجػػػػػػد بالشػػػػػػمؿرميػػػػػػت يػػػػػػا دىػػػػػػر كػػػػػػؼ 

 كحيػػػػػػػػػػػػدة بعػػػػػػػػػػػػد حسػػػػػػػػػػػػف الحمػػػػػػػػػػػػى بالعطػػػػػػػػػػػػؿ  

 فػػػػػػػنف قػػػػػػػدرت مػػػػػػػف عثػػػػػػػرات السػػػػػػػعي فانتقػػػػػػػؿ

 مػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػيف نقػػػػػػػػػػػػػػػض الشػػػػػػػػػػػػػػػيف كالخجػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 سػػػػػػػػػقيت ميػػػػػػػػػال أمػػػػػػػػػا تمشػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػى ميػػػػػػػػػؿ 

 ( أ 916)مػػػف المكػػػاـر مػػػا تػػػرل عمػػػى األمػػػؿ 

 كمػػػػػػػػػف كماليػػػػػػػػػا أنيػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػاءت كلػػػػػػػػػـ أسػػػػػػػػػؿ 

 لػػػػػػػػػػػؾ المالمػػػػػػػػػػػة أف قصػػػػػػػػػػػرت عػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػذؿ 

 معػػػػػػػػػي عمييػػػػػػػػػا ال عمػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػفيف كالجمػػػػػػػػػؿ 

 يكـ جراحػػػػػػػػػػػػػػػػي كال قرحػػػػػػػػػػػػػػػػي بمنػػػػػػػػػػػػػػػػدمؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يكمػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػآؿ أميػػػػػػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػػػػػػؤمنيف عمػػػػػػػػػػػػػػي 

 مػػػػػػػػػػػػػػػف الكفػػػػػػػػػػػػػػػكد ككانػػػػػػػػػػػػػػػت قبمػػػػػػػػػػػػػػػة القبػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 مػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػف الكشػػػػػػػػػػػػاة ككجػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػكد لػػػػػػػػػػػػـ يي 

 حػػػػػػػػػػاؿ الزمػػػػػػػػػػاف عمييػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػـ تحػػػػػػػػػػؿ 

 كاليػػػػػػػػػـك أكحػػػػػػػػػش مػػػػػػػػػف رسػػػػػػػػػـ كمػػػػػػػػػف طمػػػػػػػػػؿ

 كرث منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيـ كبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 كمػػػػػػػا تيتػػػػػػػز مػػػػػػػابيف قصػػػػػػػريكـ مػػػػػػػف األسػػػػػػػؿ 

 المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ كالطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 تـ بػػػػػػػػو األقصػػػػػػػػى مػػػػػػػػف الممػػػػػػػػؿحتػػػػػػػػى عممػػػػػػػػ

 كال يخػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ عػػػػػػػػػػػػػػػػذاب ا،  يػػػػػػػػػػػػػػػػر كلػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 العاضػػػػد بػػػػف عمػػػػػي اإلمػػػػػاـمػػػػف خػػػػاف عيػػػػد 



428 
 

     

 

 :صمكب فقاؿمككاف عمارة قد اجتاز قبؿ أف يصمب بثالثة أياـ ب

 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر أراد عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك مرتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 قمػػػػػػػػػػػػػػػػب  1 كنكػػػػػػػػػػػػػػػػس رأسػػػػػػػػػػػػػػػػو لغيػػػػػػػػػػػػػػػػاب

 كمػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػميب الجػػػػػػػػػػػذع منػػػػػػػػػػػو
  

 يفػػػػػػػػػػػػػػكؽ جػػػػػػػػػػػػػػذع كىػػػػػػػػػػػػػػك عػػػػػػػػػػػػػػالفأصػػػػػػػػػػػػػػبح  

 لييمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما

 دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الركايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ
 

 :كلو

 فقػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػارت الػػػػػػػػػدنيا إلػػػػػػػػػيكـ بأسػػػػػػػػػرىا 

 إذا لػػػػػػػـ تزيػػػػػػػدكنا فككنػػػػػػػكا كمػػػػػػػف مضػػػػػػػى 

 لػػػػػػػػك كػػػػػػػػاف قمبػػػػػػػػي يػػػػػػػػـك كاظمػػػػػػػػة معػػػػػػػػي 

 كلػػػػػػػػػػػيس عمػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػر الفطػػػػػػػػػػػاـ إقامػػػػػػػػػػػة
  

 فػػػػػػػػػػػػػػال تشػػػػػػػػػػػػػػبعكا منيػػػػػػػػػػػػػػا كنحػػػػػػػػػػػػػػف جيػػػػػػػػػػػػػػػاع  

 فممنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس أخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماع

 فيػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػركع المكرمػػػػػػػػػػات رضػػػػػػػػػػاع 

 لممكتػػػػػػػػػػػػػػػػو ككضػػػػػػػػػػػػػػػػمت فػػػػػػػػػػػػػػػػيض االدمػػػػػػػػػػػػػػػػع
  

 (ب 916: ) لوك 

 قمػػػػػػػػػػػػب كفػػػػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػػػبابة أنػػػػػػػػػػػػو 

 مػػػػػػػػػػػػػػػا القمػػػػػػػػػػػػػػػب أكؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػادر فألكمػػػػػػػػػػػػػػػو 

 كمػػػػػػػػػػػف الظنػػػػػػػػػػػكف الفاسػػػػػػػػػػػدات تػػػػػػػػػػػكىمني
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػذا الظػػػػػػػػػػػػػػػػاعنيف كمػػػػػػػػػػػػػػػػا دعػػػػػػػػػػػػػػػػي  

  أضػػػػػػػػػػػػػػػمعيبعػػػػػػػػػػػػػػػد اليقػػػػػػػػػػػػػػػيف بقػػػػػػػػػػػػػػػاءه فػػػػػػػػػػػػػػػي ي 

 ىػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػمة األيػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػذ خمقػػػػػػػػػػت معػػػػػػػػػػي
 ج 

 :كلو

 مػػػػػػػػػػػػػػفإذا لثمػػػػػػػػػػػػػػت يمينػػػػػػػػػػػػػػو كخرجػػػػػػػػػػػػػػت 

 شػػػػػػػػػػػػػػػر جبينيػػػػػػػػػػػػػػػو ممػػػػػػػػػػػػػػػؾ إذا قابمػػػػػػػػػػػػػػػت بي 

 ي فارقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كالبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ جبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأبك   ؾ يمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ الممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ثى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كى
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يػـك عيػد الفطػر كزينػت دمشػؽ فركػب  إسػماعيؿنػكر الػديف بتطييػر كلػده الممػؾ الصػالح  أمركفييا 

ىػػذا  :يػػـك العيػػد عمػػى العػػادة ككقػػؼ فػػي الميػػداف الشػػمالي لطعػػف الحمػػؽ  كرمػػى القبػػؽ كالقػػدر يقػػكؿ

القاضػػي شػػمس الػػديف بػػف  وخػػر األعيػػاد كنصػػب خيمػػة فػػي الميػػداف القبمػػي ككضػػع المنبػػر كخطػػب

كعاد إلػػى القمعػة فممػػا كػػاف ثػػاني العيػػد بكػر كركػػب كدخػػؿ الميػػداف كاألمػػراء ،الفػراس قاضػػي العسػػكر

يسايركنو كالكبراء يحاكركنو ككاف فييـ األمير ىماـ الديف مكدكد كالي حمب كاف فقػاؿ لنػكر الػديف 

ثػـ  ،ىؿ نكػكف بعػد شػير :ر الديففقاؿ نك  ،1]العمـ القائؿ[ىؿ نككف ىا ىنا في مثؿ ىذا اليـك في 

صػد فكأشػاركا عميػو بال أسبكعاشرع نكر الديف كلعب باالكرة كدخؿ القاعة فتشكش مزاجو كاحتجت 

حادم عشر شػكاؿ  األربعاءكاشتد مرضو كانتقؿ يـك  ،باألبراج األفراح إالما انتيت تمؾ ففمـ يفعؿ 

ػػرفت العنايػػة إلييػػا كاعتمػػد فػػي إفشػػاء أكلػػى مػػا اعمػػـ أف سػػيرة نػػكر الػػديف  .إلػػى رحمػػة ا، تعػػالى صي

الطالػب عمػى نيػؿ المطالػب كيعػدؿ بيػا الرا ػب إلػى تحصػيؿ الر ائػب الفضائؿ عمييػا ألنيػا تحػت 

كلػػد سػػنة أحػػد عشػػر كخمػػس مائػػة ككػػاف معتػػدؿ  ،طر محاسػػف برحمتػػوكقػػد ذكػػر العممػػاء سػػيرتو كسيػػ

كنشػأ عمػى الخيػر  ،فػي حنكػو خفيفػة القامة أسمر المكف كاسع الجبية حسف الصكرة بمحيتو شػعرات

فػتح نيػؼ كخمسػيف حصػنا  ،لمجنػد( أ 919)قميػؿ المخالطػة  ككػاف ،كالصالح كقػروة القػروف كالعبػادة

األكقػاؼ كبنػى  كبنػى المػدارس كأكقػؼ ،كممؾ المكصؿ كديار بكر كالشػاـ كمصػر كالػيمف كالحجػاز

اقب عمػى شػرب المككس مف سائر مممكتو كع كأسقط  ،سكر دمشؽ كبعمبؾ كحمص كحماه كحمب

كبنى المرستاف كأكقؼ عمى سكاف الحػرميف  2 الخمر الرفيع كالكضيع ككاف في الحرب ثابت القدـ

ككػػاف حسػػف  ،كأمػػر بنكمػػاؿ سػػكر المدينػػة كأجػػرل إلييػػا العػػيف الػػذم تأخػػذ مػػف أيحػػد عنػػد قبػػر حمػػزة

مػػػس فػػػي الخػػػط كثيػػػر المطالعػػػة لمكتػػػب الدينيػػػة متبعػػػا لاثػػػار النبكيػػػة مكاظبػػػا عمػػػى الصػػػمكات الخ
                                                           

 .308, 2ج .الروضتين. استدرؾ مف أبي شامة" العاـ القابؿ " كالصكاب  ما بيف المعككفيف خطأ1
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الجماعػػات عاكفػػا عمػػى تػػالكة القػػروف حريصػػا عمػػى فعػػؿ الخيػػر عفيػػؼ الػػبطف كالفػػرج لػػـ يسػػمع منػػو 

كممػػة فحػػش قػػط فمػػف روه شػػاىد مػػف جػػالؿ السػػمطنة كىيبػػة المممكػػة مػػا يبيػػره فػػنذا فاكضػػو رأل مػػف 

 ككاف يحب الصالحيف كيؤاخييـ كيزركىـ في أماكنيـ ككاف ال يأكؿ كال ،المطالعة كتكاضعو يحيره

يمػػبس إال مػػف ممػػؾ اشػػتراه مػػف سػػيمو مػػف  نػػائـ الكفػػار، كال يمػػبس حريػػرا كال ذىبػػا كال فضػػة ككػػاف 

كثير الصياـ كلو أبراد في الميػؿ كالنيػار ككػاف يقػدـ أشػغاؿ المسػمميف ثػـ يػتـ أبػراده ككػاف قػد تػزكج 

ا كا،  ال قد فرضت ليا ما يكفيي: لبف منو زيادة نفقو فغضب كقاؿ بالخاتكف ابنة معيف الديف ونر

نمػػا ىػػي لممسػػمميف كأنػػا خػػازنيـ فػػال أخػػكنيـ  أخػػكض نػػار جيػػنـ بسػػببيا كىػػذه األمػػكاؿ ليسػػت لػػي كاي

قػدر  2]منيػا[ ، كلي بحمص ثالث دكاكيف اشتريتيا مف الغنائـ كقد كىبتيػا ليػا ككػاف يحصػؿ1فييا

فقػػػاؿ  ككػػػاف يكمػػػا يمعػػػب بػػػاألكرة فػػػي أفيػػػداف دمشػػػؽ فجػػػاءه رجػػػؿ فكقػػػؼ بنزائػػػو كأشػػػار إليػػػو ،يسػػػير

كجػػاء إلػػى ( ب 919)لػػي مػػع نػػكر الػػديف حككمػػة فرمػػي الصػػكلجاف مػػف يػػده : سػػمو فقػػاؿ: لمحاجػػب

ال تنػػزعج كاسػػمؾ معػػي مػػا : المجمػػس القاضػػي كمػػاؿ الػػديف بػػف الشػػير زكرم كتقػػدـ الحاجػػب يقػػكؿ

تسمكو مع أحاد الناس فمما حضر سكم بينيما كتحاكما فمـ يثبت لمرجؿ عميو حؽ فقاؿ نكر الديف 

اشػيدكا عمػى أننػي كىبتػو الممػؾ كقػد كنػت أعمػـ أف ال : ال فقػاؿ: ىؿ ثبت عمػي حػؽ قػاؿ: لمقاضي

نما حضرت لئال يقاؿ عني أننػي دعيػت إلػى مجمػس الشػرع فأبيػت نػكر الػديف ك  ،3 حؽ لو عندم كاي

أكؿ مف بنى دار العدؿ كسماىا دار الكشؼ كسببو أف أمراء دكلتو لما ممؾ دمشػؽ اقتنػكا األمػالؾ 

مػػى النػػاس خصكصػػا أسػػد الػػديف شػػيرككه فننػػو كثػػرت الشػػكاكل إلػػى القاضػػي عميػػو فمػػـ فاسػػتطالكا ع

: نكابػو كقػاؿ فأحضػر شػيرككه 4يقدر عمى االنتصػاؼ منػو فشػكى إلػى نػكر الػديف فػأمر بػدار العػدؿ

إف نػػكر الػػديف مػػا بنػػى ىػػذه الػػدار إال بسػػببي كحػػدم لينػػتقـ منػػي كا، لػػئف حضػػرت إلػػى دار العػػدؿ 
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جمػس نػكر الػديف فػي دار ف ،ضػكهر مبنو فػنف كػاف بيػنكـ كبػيف أحػد منازعػة فابسبب كاحد مػنكـ ألصػ

الحمػػد ، الػػذم جعػػؿ أصػػحابنا : فػػاخبر بمػػا جػػرل فقػػاؿ ،العػػدؿ كالقاضػػي فمػػا شػػكى أحػػد شػػيرككه

كلػو عجػائز يبيعكنيػا كال يػدرم  ،سػكاكر األبػكاب كيعمؿ ككاف يخيط الككافي ،ينصفكف مف أنفسيـ

ذا بتػاجر  ،طر عمى أثمانيا كخرج يتصيد في األرض قطيا كيعفػكرفكاف يـك يصـك يف ،بيف أحد كاي

فقػػدـ خيػػؿ كمماليػػؾ  ،افمغػػأر  ،عجمػػي قػػد أقبػػؿ مػػف ناحيػػة دمشػػؽ ككػػاف صػػاحبا لنػػكر الػػديف فقػػاؿ

خػذ ىػذا : ككاف لو خادـ أبيض اسمو سييؿ فقاؿ لو ،كفييـ مممكؾ مستحسف جدا فقبمو كرد الباقي

نػا ( أ 912)نار كخمعو كبغمو فقاؿ سػييؿ فػي نفسػو إنػا المممكؾ كادفع لصاحبو خمس مائة دي ، كاي

: ففعمػػت مػػا أمرنػػي كتركنػػي أيامػػا كقػػاؿ ،بخمسػػيف دينػػار  إليػػو راجعػػكف ىػػذا مػػا اشػػترل مممككػػا قػػط

 :فأحضرتو فمما كاف بعد أيػاـ قػاؿ لػي: احضر المممكؾ مع المماليؾ كؿ يـك يقؼ في الخدمة قاؿ

ياه عمى باب البرج فقاؿ الخػادـ احضره كقت عشاء اآلخرة إلى الخيمة ىػذا الشػيخ فػي  :كنـ أنت كاي

كجئت ،يقػػع فػػي معصػػية ففممػػا كبػػر يقػػع فييػػا كا، ال قتمنػػو قبػػؿ أ ،زمػػف شػػبابو مػػا ارتكػػب معصػػية

بالمممكؾ إلى الخيمػة فسػيرت أكثػر الميػؿ كنػكر الػديف فػي البػرج فممػا كػاف السػحر نمػت ثػـ انقمبػت 

ذا بو الطبيب  أحضرتفمما أصبحت  ،مثؿ الجمرة قد أخذتو الحمى فكقعت يدم عمى خد الغالـ كاي

يا سييؿ إف : فدعاني نكر الديف كقاؿ ،فمما كاف كقت الظير مات ،ىذا مرضو سماكم: كقاؿ فروه

كا، لمػا رأيػت الغػالـ كقػع فػي قمبػي منػو مثػؿ النػار : فقػاؿ نػكر الػديف ،فاسػتحيت ،بعض الظف إثػـ

فقالػػت نفسػػي أريػػد أف أراه كػػؿ يػػـك فأمرتػػؾ  ،بػػي فمػػـ يػػذىبفقمػػت لػػؾ اشػػتريو لعػػؿ يػػذىب مػػا فػػي قم

ياىا فػي حػرب إلػى كقػت السػحر فيممػت  بنحضاره فمما كاف تمؾ الميمة ما تركتني أناـ كبقيت أنا كاي

مالػػػو بمثػػػػؿ عفكشػػػفت رأسػػػي كقمػػػت أليػػػي محمػػػكد عبػػػدؾ يخػػػتـ أ ،أف أفػػػتح البػػػاب البػػػرج كاصػػػعده

مت أنػو قػد حػدث عميػو حػادث ثػـ قػدـ سػييؿ كأحسػف فعم ،قد كفيناؾ أمره: فسمعت ىاتفا يقكؿ،ىذا

كحضػػر  ،كلمػػا تػػكفي قػػدس ا، ركحػػو أجمسػػكا كلػػده الممػػؾ الصػػالح مكانػػو كلػػـ يكػػف بمػػغ الحمػػـ ؛إليػػو
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القاضي كماؿ الديف بف الشير زكرم كشمس الديف بف المقدـ كجمػاؿ الدكلػة ريحػاف ك أبػك صػالح 

كأف ابف المقدـ يكػكف لػو تقدمػة العسػكر  ،دةكتحالفكا عمى أف تككف أيدييـ كاح( ب 912)العجمي 

أداـ ا، أيػاـ مكالنػا الممػؾ الصػالح كرفػع : ككصؿ كتاب صالح الديف إنشاء القاضي الفاضؿ كفيػو

ا، قدره كعظـ أجر المممكؾ في مكالنا الممؾ العادؿ كأجره خدمتو ىذه يـك الجمعة رابع عشػر ذم 

رخ باسمو في المكسـ العظيـ كالجمع الذم ال لغك فيو القعدة كقد أقيمت الخطبة باالسـ الكريـ كص

كجمع كممة اإلسػالـ ،نسب المممكؾ لنفسو في الخدمة ككفي بما لزمو مف حقكؽ النعمةأك  ،كال تأثيـ

ا، تعالى يخمد ممؾ مكالنا الممؾ الصالح كيصمح بو كعمػى يديػو كيػديـ ك  ،لعممو أف الجماعة رحمة

كفػاة نػكر الػديف قصػدكا بانيػاس طمعػا فػي الػبالد فسػير إلػييـ شػمس كلما بمغ الفرنج . النعماء عميو

فبمغ صػالح  ،الديف بف المقدـ كخكفيـ مف صالح الديف فمـ يمتفتكا فصالحيـ عمى ماؿ دفعو إلييـ

كأما سيؼ الديف  ازم فننو كاف قد سار لنجدة عمو نكر الديف ككصؿ إلى . الديف فشؽ ذلؾ عميو

كأعػػاد الخمػػكر  1 فاسػػتكلى عمػػى الجزيػػرة بأسػػرىا مػػا خػػال قمعػػة جعبػػر فبمغػػو كفػػاة نػػكر الػػديف ،حػػراف

فكثر التػرحـ عمػى نػكر الػديف  ،كالمككس كأقاـ مناديا ينادم كفي يده باطية خمر كقدح كىك يشرب

ارجػع إلػى بمػدؾ : كالذـ لسيؼ الديف كأراد العبكر إلى الشاـ كاالسػتيالء عمػى حمػب فقػاؿ لػو األمػراء

فعػاد إلػى المكصػؿ ككتػب صػالح الػديف إلػى أمػراء نػكر الػديف  ،يممكيا أبكؾ فقد ممكت الجزيرة كلـ

سكؼ أصؿ إلى خدمة ابف مكالم كأجازم : يمكميـ حيث مكنكا سيؼ الديف مف أخذ الجزيرة كيقكؿ

 .ككاف شمس الديف بف الداية حاكما عمى حمب كقمعتيا ،أنعاـ كالده

                                                           
دار الكتب العممية، : بيركت, 1خميؿ المنصكر  ط.ت .زبدة الحَمب في تاريخ حمب .كماؿ الديف. انظر ابف العديـ 1
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  سنة سبعين وخمسمائة

مسػػتنجدم كفعػػؿ بالمسػػتجد مػػا فعػػؿ كطمػػع فػػي الدكلػػة كاسػػتطاؿ كلػػـ ال 1فييػػا كانػػت فتنػػة قايمػػاز 

كاظيػػركا العصػػياف كأ مقػػكا أبػػكاب دار الخميفػػة فصػػعد  ،يتػػرؾ ىػػك كتنػػاقش الخميفػػة حػػديث( أ 911)

يأىؿ بغداد أنا خميفػتكـ كقػد عصػى  :الخميفة عمى منظرة كقد اجتمع أىؿ بغداد تحت المنظرة فقاؿ

 ،فثػارت العامػة ينػادكف لمخميفػة يامنصػكر ، كالمػاؿ لكػـ كالػدـ لػيـر ا،حػعمي قايماز كاستحؿ  مػا 

فيػػػرب ىػػػك كتنػػػامش كالعامػػػة خمفيػػػـ  ،طحنػػػكىـ كأحرقػػػكا بابػػػوك كحمػػػؿ العػػػكاـ عمػػػى أصػػػحاب قيمػػػاز 

ك سػؿ فػي سػقاية ككػاف معػو جماعػة أمػراء مػنيـ حسػاـ  ،2قايمػاز جر ككصمكا المكصػؿ كمػاتباآل

ييػػا تكجػػو الممػػؾ الصػػالح بػػف نػػكر الػػديف إلػػى حمػػب كف .فأكرمػػوتمػػرؾ فقصػػد صػػالح الػػديف  الػػديف

كقػػبض  ،كقػػبض عمػػى أكالد الدايػػة الثالثػػة ككػػاف شػػمس الػػديف مريضػػا كلػػكال مرضػػو مػػا قػػدركا عميػػو

ككػاف عقيػب مػكت نػكر الػديف قػد جػرل بحمػب فتنػو بػػيف  ،3 أيضػا عمػى ابػف الخشػاب مقػدـ الشػيعة

كدكر بنػػػي عصػػػركف فاسػػػتدعى ابػػػف  السػػػنة  كالشػػػيعة كاجتمعػػػت الشػػػيعة كنيبػػػكا دكر بنػػػي العجمػػػي

كبمػغ شػمس الػديف ابػف . 4الفتنػة  ؾ كرمي  رأسو إلػى البمػد  فسػكنتيالخشاب إلى القمعة كقتمو جرد

فكػػػاتبكا سػػػيؼ الػػػديف صػػػاحب المكصػػػؿ  ،بػػػأكالد الدايػػػة المقػػػدـ كجماعػػػة األمػػػراء بدمشػػػؽ مػػػا فعػػػؿ 

خشػػاب كاتػػب الشػػيعة أيضػػا كلمػػا قتػػؿ ابػػف ال ؛ليسػػممكا دمشػػؽ إليػػو  فخػػاؼ أف يكػػكف مكيػػدة كتكفػػؽ

 ،فسػاد أحػكاؿ الممػؾ الصػالح ككاف قػبض أكالد كقتػؿ ابػف الخشػاب ،لسيؼ الديف ليسممكا إليو حمب

ثـ أف الممؾ الصالح طمػب مػف أكالد الدايػة تسػميـ الحصػكف التػي بأيػدييـ فبمػغ صػالح الػديف فشػؽ 

كالد الداية ىػـ أركػاف الدكلػة كقاؿ أ ،عميو، فكتب صالح الديف إلى ابف المقدـ كاألمراء ينكر عمييـ
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قدـ ال تجعؿ ىذا سببا لطمعؾ فػي الػبالد مفكتب إليو ابف ال  ،بددف شممكـككا، لئف لـ تطمقكىـ أل

صالح الديف كتجيز إلى الشػاـ فبمغػو كصػكؿ ( ب 911)فغضب  ،كاف تستكلي عمى بيت استاذؾ

ككاف فيػو ألػؼ  ،الد كتأخرية كفيو ستمائة قطعة فخاؼ عمى البر اصطكؿ مف صقميو إلى االسكند

الزحػؼ فنزلػكا عمػى  ولػةكالمجػانيؽ كالػدبابات ك  األبراجكخمس مائو فارس كثالثيف ألؼ راجؿ معيـ 

كنصبكا الساللـ ففتح المسممكف االبكاب كخرجكا  باألسكار األبراجاالسكندية كزحفكا بأجمعيـ كالقكا 

 .عظيـ كلـ ينج منيـ إال القميؿ بالنفط فحرقكىا فانيزمكا ك رؽ منيـ خمؽ كاألبراج إلييـ

كتكجػو صػالح الػديف نحػك الشػاـ بمكاتبػو شػمس الػديف بػف المقػدـ : 1ذكر ممك صالح الدين دمشق

ككصؿ فنزؿ الجسكر كالتقكه  ،رزكرم كابف الجاكلي كاألعياف كساركايكالقاضي كماؿ الديف بف الش

خػػؿ دمشػػؽ كلػػـ يغمػػؽ فػػي كجيػػو كد ،بػػو كنثػػركا عميػػو الػػذىب كالػػدراىـأىػػؿ دمشػػؽ بأسػػرىـ كأحػػدقكا 

خطبػة،  وكلـ تخط بحمػد ا، إلػى خطبػ ال عنكةن  فممكنا دمشؽ عنايةن : قاؿ القاضي الفاضؿ. 2باب 

كتمنعػػت القمعػػة  ،كنػػزؿ صػػالح الػػديف بػػدار العقيقػػي كىػػي دار أبيػػو كأخػػكه شػػمس الدكلػػة بػػدار عمػػو

 ،دـ كالقاضػػي كمػػاؿ الػػديفكأحسػػف صػػالح الػػديف إلػػى ابػػف المقػػ .عميػػو أيامػػا ثػػـ سػػمميا إليػػو ريحػػاف

يػا كمػاؿ الػديف لمػا كنػت فػي الشػحنكية قػد كػاف : كمشى إلى دار كماؿ الديف كجمس كباسطو كقاؿ

ات كمشػػاحنات كلمػػا جئػػت إليػػؾ إال أزيػػؿ مػػا فػػي خػػاطرؾ مػػف الػػكىـ كأعرفػػؾ أف مػػا فػػي بيننػػا ىٌنػػ

صالح الديف أسكف خاطرؾ منؾ ما تكرىو فطب نفسا كقر عينا  كاألمر أمرؾ كالبمد بمدؾ، ثـ أف 

أخاه طغتكيف قمعة دمشؽ ككتب إلى الممؾ الصالح كتابا يتكاضع فيػو كيخاطبػو لمكالنػا كأف مكالنػا 

 916)فػال تسػمع ممػف  ،جئت مف مصر خدمة لؾ ألكدم ما يجب مف حقكؽ المرحكـ انأ: كيقكؿ

تابػو عمػى فعػرض ك ،عمػى الفػرنج اإلسػالـحكلؾ يفسػد أحكالػؾ  كأنػا فمػا قصػدم إال جمػع كممػة ( أ
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فكتػػػب إليػػػو ينكػػػر عميػػو كينسػػػبو إلػػػى كفػػػر النعمػػػة  ،أربػػاب دكلتػػػو فأشػػػاركا عميػػػو أف يكاتبػػو بالغمطػػػة

كيعيػػػده كيتيػػػدده، كبعػػػث بالكتػػػاب مػػػع ينػػػاؿ بػػػف حسػػػاف صػػػاحب منػػػبج فػػػأ مظ لصػػػالح الػػػديف فػػػي 

كأشػػار إلػػى سػػيفو فغضػػب صػػالح  ،السػػيكؼ  التػػي ممكتػػؾ مصػػر ىػػي التػػي تػػردؾ: الجػػكاب كقػػاؿ

 ،إلػى ىػا ىنػا شػرىان كال طمعػان  كيمؾ كا، لػكال أنػؾ رسػكؿ لضػربت عنقػؾ كا، مػا جئػت: الديف كقاؿ

نما جئت فأنتـ سبب زكاؿ دكلتػو  ،الستنقذ ىذا الصبي مف يد مثمؾ كأمثالؾ فنف في مصر كفاية كاي

ظييػر الػػديف  اإلسػالـكاسػتناب  صػػالح الػديف أخػاه سػػيؼ  ،ثػـ طػرده بغيػػر  جػكاب فعػاد إلػػى حمػب

لى حماة، ففتحيػا ثػـ تكجػو إلػى حمػب فاسػتعانكا عميػو طغتكيف بدم شؽ كسار إلى حمص فأخذىا كاي

ىػـ ناصػر الػديف خمػارتكيف وباإلسماعيمية كأعطكىـ ماال كضياعا كأرسمكا إليو جماعة مف فتاكـ كر 

ليعرفػو فػأدرككه عمػى  فػأنكر عمػييـ كسػبؽ إلػى خيمػة صػالح الػديف   ،صاحب أبي قبػيس فعػرفعيـ

ككػػاف سػػيؼ الػػديف طغريػػؿ أميػػر جنػػدار  ،ثػػـ أرادكا اليجػػـك عمػػى صػػالح الػػديف ،هبػاب الخيمػػة فقتمػػك 

كرحػػؿ صػػالح الػػديف عػػف  ،تمػػكىـقجػػذب السػػيؼ كقتػػؿ كاحػػدا مػػنيـ كاجتمػػع الغممػػاف عمػػى البػػاقكف ف

نػػازؿ بعمبػػؾ فأخػػذىا مػػف يمػػف الخػػادـ ككصػػؿ عسػػكر المكصػػؿ إلػػى  ثػػـ  عمػػى حمػػصفنػػزؿ حمػػب 

ا عمػػى تػػؿ السػػمطاف فسػػاؽ إلػػييـ صػػالح الػػديف كنعػػتيـ كنزلػػك   ،حمػػب كانضػػاؼ إلػػييـ عسػػكر حمػػب

ككاف مقدميـ عز الديف مسعكد أخك سيؼ الديف فكسرىـ كسرة عظيمة ك نـ أثقػاليـ كانيزمػكا إلػى 

فأخػذه مػف  فخػر  فكرجع صالح الديف فنازؿ حصف بارس  ،حمب فحاصر حمب كىي المرة الثانية

كأعطى حمص لناصر الديف محمد بػف أسػد  ،ديفالديف بف الزعفراني ككاف مف أكابر أمراء نكر ال

فأجػابيـ  ،الديف شيرككه كجاءه رسؿ حمػب كاتفػؽ الحػاؿ أف يكػكف بدمشػؽ نائبػا عػف الممػؾ الصػالح

نعـ كجاءتو الخمع كالتشريفات مف : ال بد منيـ فميـ عمينا حقكؽ فقالكا: كشفع في أكالد الداية كقاؿ

و فقتمكا ثالثة  اؽ في عشرة والؼ فارس كنزلكا عمى بزاكفييا كصؿ النكبة مف العر  .الخميفة كألىمو

عشػػر ألػػؼ مػػف االسػػماعيمية كسػػبكا نسػػاءىـ كذرارييػػـ كعػػادكا إلػػى العػػراؽ كمعيػػـ الغنػػائـ كالػػرؤكس 
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كبعث صالح الديف العساكر فأ اركا عمى بالد االسماعيمية كأخربكا سرميف كمعرة   ،عمى رماحيـ

كسػػببو أنػػو التقػػى القاضػػي الفاضػػؿ عمػػػى  1الكاتػػػب مػػادالع كفييػػا اسػػتخدـ صػػالح الػػديف .مصػػريف

 :بأبيات منيا فمدحوحمص 

 عاينػػػػػػػػػػػػػػػػت طػػػػػػػػػػػػػػػػرد سػػػػػػػػػػػػػػػػكينو كرأيػػػػػػػػػػػػػػػػت 

 ت سػػػػػػػػػػػػػحباف البال ػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػاحبا رأيػػػػػػػػػػػػػك 
 

 شػػػػػػػػػػػػػػمس فضػػػػػػػػػػػػػػيمة كردت بحػػػػػػػػػػػػػػر فضػػػػػػػػػػػػػػائؿ 

 2ؿبثنائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الفخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار بكائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 .فدخؿ القاضي الفاضؿ إلى صالح الديف كقرر أمره كاستخدمو بديكاف إنشائو

ككاف  ،الف شاه بف طغرؿ بف ممكشاه السمجكقي كجمس بعده كلده طغرؿ شاهكفييا تكفي أرس 

 ،فأقاـ بيمذاف يدبر األمكر  ،صغير السف كتكلى أمره محمد بف الذكز أتابؾ كيمقب بالبيمكاف

إلى الخميفة يطمب السمطنة لطغرؿ  3 كبعث أخاه قزؿ فاستكلى عمى أذربيجاف كبعث البيمكاف

كلما عمـ سيؼ الديف  ازم ما جرل عمى أخيو عز الديف   ،ت إليوفطرد رسكلو كلـ يمتف ،شاه

كاف قد أظير االنتماء إلى السمطاف  ألنوكاف محاصرا لسنجار كبيا أخكه عماد الديف زنكي 

فخاؼ أف يبمغ   ،انيؽ كأشرفت عمى األخذجصالح الديف فضايؽ سنجار كضايؽ سكرىا بالم

ار مف كقتو إلى نصيبيف كاىتـ بجمع العساكر عماد الديف كسرة أخيو فراسمو كصالحو ثـ س

نفاؽ األمكاؿ كسار حتى كصؿ الفرات كعبر مف جسر البيرة ككصؿ كمشتكيف إليو ( أ 919) كاي

مف جية الممؾ الصالح ثـ سار ككصؿ حمب كاجتمع بالممؾ الصالح كصعد إلى القمعة كخرج إليو 

 .4عسكر حمب كنزلكا عمى تؿ السمطاف
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 سمائةوسبعين وخمى حدإسنة 

فييا نقض الحمبيكف الصمح مع صالح الديف كسببو أف سيؼ الديف  ازم سير كالميـ عمى 

الصمح كسير رسكال لصالح الديف كدفع إليو كتابيف أحدىـ إلى صالح الديف لتقرير الصمح 

كيخبرىـ أنو كاصؿ  1 ككتاب إلى الحمبييف يمكميـ عمى الصمح ،ك رضو أف يأخذ ما عنده 

فبدأ الرسكؿ بصالح الديف كاجتمع بو ككاف قد ربط الكتابيف في منديؿ لتغفمو   ،بعساكر الشرؽ

فغمط كناكلو كتاب الحمبييف لسعادة صالح الديف فقرأه كعمـ أف الرسكؿ قد  مط فمـ يسمع لو كممة 

ككتب صالح الديف إلى أخيو الممؾ العادؿ  ما فات كفيـ الرسكؿ فقاـ كخرج مف عنده كقد فات

فارس كلـ  والؼككاف عسكر المكصؿ كعسكر حمب عشرة  ،عساكر مصر اؿإرسيحثو عمى 

فسار كنزؿ عمى حماه  ،فارس كما رأل التخمؼ عف لقائيـ والؼتكف عند صالح الديف ثالثة 

كساؽ إلى جباب التركماف كجاءه رسكؿ سيؼ الديف  ازم يخكفو كيكعده يأمره  ،كترؾ أثقالو بيا

كىك في خيمة صغيرة عمى بساط لطيؼ كتحتو سجادة كبيف فكافاه الرسكؿ  ،بالرجكع إلى مصر

لى جانبو زرديتو كسيفو بيف يديو يديو كتركاشو معمؽ في  ،كقكسو مصحؼ كىك مستقبؿ القبمة كاي

فكقع في خاطر الرسكؿ أف صالح الديف ىك المنصكر ألنو فارؽ سيؼ الديف  ،عمكد الخيمة

لخيكؿ تعمؿ كليس في خياميـ خيمة إال كفييا كاألمراء كىـ عمى طنافس الحرير كالخمكر تركؽ كا

الظير فصبح العسكر ( ب 919)ديت إليو الرسالة كجاءه كقت أف :أنكاع المحرمات قاؿ الرسكؿ

الحؽ أصحابؾ كقؿ ليـ  يستعدكا لمقائي فننني عند طمكع الشمس  :مف صكت المؤذنيف فقاؿ لي

 ،نا عمى بصيرة مف نصره كخذالنيـ فسقتففارقتو كأ ،عندىـ كيحكـ ا، بيننا كىك خير الحاكميف

فكافيتيـ كقت الفجر سكارل فطمبت سيؼ الديف فقيؿ ىك نائـ فك ا، ما انبسطت الشمس إال 

كركبكا  ،فقامكا مسرعيف مدىكشيف ،اـنيكأعالـ صالح الديف قد أقبمت كالككسات تخفؽ كأصحابنا 
                                                           

 .439ص, 8ج. لبدايةا. انظر ابف كثير 1
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خالو شياب الديف محمكد كعمى  ككاف عمى ميمنة صالح الديف ابف ،كلبسكا كذلؾ عاشر شكاؿ

ميسرتو صاحب بصرل كىك في القمب ككاف في ميمنة المكاصمة مظفر الديف بف زيف  الديف 

كالميسرة الحمبيكف  كالميسرة الحمبيكف كسيؼ الديف في القمب كحمؿ مظفر الديف بف زيف الديف

كاتفؽ  ،ح الديفحطيف ميسرة صالم كحمؿ مظفر الديف بف زيف الديف  ،كسيؼ الديف في القمب

في تمؾ الساعة عسكر مصر فساؽ صالح الديف عمييـ فياؿ المكاصمة ذلؾ كاتخذكا ككلكا 

فعاد  ،خمفيـ فأسر أمراءىـ كأكثر عسكرىـ كنجا سيؼ الديف بنفسو كساؽ صالح الديف ،منيزميف

ي إلى خياميـ فكجد سراؽ سيؼ الديف مفركشة بالرياحيف كالخمكر تركؽ كالمغان صالح الديف

فأرسؿ  ،زاراتيجمكس في انتظاره كأقفاص الطيكر معمقة في الخيمة مف القمارم كالبالبؿ كال

ثـ فرؽ  ،ليؽ بؾ مف مباشرة الحربأصالح الديف ذلؾ كمو إليو كقاؿ لمرسكؿ قمو اشتغالؾ بيذا 

ككاف عز الديف  ،صالح الخيؿ كالخزائف كالخياـ عمى أصحابو كأعطى عز الديف فرخشاه السرادؽ

كبيا قطب الديف يناؿ بف  جذلؾ اليكـ قد أبمى بالء حسنا ثـ سار صالح الديف كنزؿ منب في

كأخذ صالح الديف مف  ،مف السكر فطمب األماف عمى نفسو فأمنو ممةو ثحساف فقابمو كاتفؽ كقكع 

فسار قطب الديف إلى المكصؿ كسار السمطاف ففتح ( أ 910) ،الحصف ثالثمائة  ألؼ دينار

ز إعزاكفييا قفزت االسماعيمية عمى صالح الديف كىك عمى  .عزار ففتحوإزؿ انحصف بزا ة ك 

في زم األجناد فضربو كاحد بسكيف في رأسو ككاف في كمو زرد مدفكف فمـ يجرحو  ةا ثالثنك ككا

فرحؿ السمطاف فنزؿ عمى حمب فبعث الممؾ  ،ميكالر كقتمكا الثالثة بف ، كقتمكا داكد1كخدشت خده

عزار فردىا إر الديف إليو فقاـ كقبؿ األرض كبكى فسألتو أف يرد عمييـ نك بنت  أختوالصالح 

إلى مصر لصالح الديف  ةكاتفؽ مع الممؾ أف مف حما ،ؼ كالماؿحكقدـ ليا الجكاىر كالت2عمييـ 

                                                           
 .372ص317ص .زبدة الحمب. انظر ابف العديـ 1

 . 221ص. روض المناظر. ابف الشحنة.79ص, 10ج .الكامل. انظر  ابف األثير 2
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، كسار إلى بالد االسماعيمية فأخربيا 1إلى الفرات لمممؾ الصالح كأف يطمؽ أكالد الداية ةحماكمف 

ككاف مقدـ االسماعيمية سناف بف محمد فأرسؿ إلى شياب الديف  .نيؽ عمى مصياؼكنصب المجا

نحف جيرانؾ كقد فعؿ ابف أخيؾ فينا ما فعؿ فشفع فييـ كعاد صالح : محمكد صاحب حماة كقاؿ

 .الديف إلى دمشؽ

كفييا  .2شاه أخك صالح الديف مف اليمف كاجتمع بالسمطاف كفرح بونكفييا قدـ شمس الدكلة تر 

ي الحافظ عمي بف الحسف بف عساكر الدمشقي مكلده سنة تسع كتسعيف كأربعمائة كاف أحد تكف

 ،سافر إلى الحجاز كالعراؽ كخراساف لسماع الحديث ،أئمة الحديث المشيكريف كالعمماء المذككريف

ؼ كتبا كثيرة منيا تاريخ دمشؽ في ثمانيف مجمد تكفي في رجب كحضر صالح الديف صنك 

 .3الصالة عميو

  لسنة الثانية والسبعون وخمسمائةا

 مجاىد الديف قايماز الزيني الجامع الذم بظاىر المكصؿ ثـ بنى الرباط كالمدرسة فييا بنى
الديف أنر زكجة نكر ( ب 910)كفييا تزكج صالح الديف بالخاتكف عصمو الديف ابنة معيف .4

 .5الديف محمكد بف زنكي

مف السكداف كسار إلى  والؼجمع ثالثة  ،الصعيدالكنز مقدـ السكداف ب 6نكبةكفييا كانت  

القاىرة فخرج إليو الممؾ العادؿ سيؼ الديف كحساـ الديف أبك الييجاء السميف كعز الديف مكسؾ 

 .فكتب العماد الكاتب قتؿ الكنز كما انتطح فييا عنز ،فقتمكا الكنز كمف معو

                                                           
 .كيذكر أبي شامة ذلؾ في أحداث سنة خمسمائة كاثنتيف كسبعيف, 422ص, 2ج. الروضتين. انظر أبي شامة 1

 .52ص. 1964. بدكف دار نشر, 1ط( جماؿ الشياؿ 0تحقيؽ  .والمحاسن اليوسفية.النوادر السمطانية. انظر ابف شداد، بياء الديف 2

 .442ص441ص, 8ج .البداية. ابف كثير. 420ص, 2ج. الروضتين. انظر أبي شامة 3

 .454ص, 2ج .الروضتين. انظر أبي شامة 4

 .432ص431ص, 2ج .الروضتين؟ .انظر أبي شامة 5
 .130ص, 2ج .الذىبي. انظر الذىبي. كىي ذاتيا كقعة الكنز 6
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فجاءت  ،رنشاه عمى الشاـكفييا سار صالح الديف إلى مصر كاستناب أخاه شمس الدكلة ت 

م ر لقاضي كماؿ الديف محمد عبد ا، الشيرزك  1]كفييا تكفي[.الفرنج ككصمكا داريا كأحرقكا كنيبكا

كلد سنة اثنيف كتسعيف كأربعمائة ككلي قضاء دمشؽ كحمص كحماه كحمب كجميع  2 قاضي الشاـ

ليو أمر السيؼ ،الشاـ تكلى شحنكية دمشؽ  ،كالقمـ ككاف إليو أمكر المدارس كاألكقاؼ كالحسبة كاي

لمف أراد ككاف فاضال جكادا اشترل قرية اليامة بكادم بردل كأكقؼ بعضيا عمى المقادسة 

  :اسيكف كمف شعرهتكفي بدمشؽ كدفف بجبؿ ق األسرلعمى  اآلخركالحنابمة كالنصؼ 

         كلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أتيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ كالنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك ركاكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 كركبػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػكؿ ىػػػػػػػػػػكاؾ كػػػػػػػػػػؿ عظيمػػػػػػػػػػة
 

 ر المشػػػػػػػػػػػرؽ كالفجػػػػػػػػػػػر كىػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػػمي 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنا أف نمتقػإليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ لعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كقاػشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 سنة ثالث وسبعين وخمسمائة

فمـ  ،خرج صالح الديف بالعساكر كنزؿ عسقالف ثـ رحؿ إلى تؿ الصافية اآلخرفي جمادل  

يشعر إال كقد ىجـ عمييـ الفرنج فثبت تقي الديف عمر كقاتؿ ثـ  مب كقتؿ مف المسمميف خمؽ 

كسار صالح الديف في الميؿ إلى مصر بغير دليؿ  4الفقيو عيسىكأسر  3ساكرعكثير كانيزمت ال

كما اتمؼ المسمميف إال أنيـ تفرقكا بسبب الغارات كعاد الفرنج إلى  ،كنيبت خزانتو كعدمت رجالو

مريض كسيؼ الديف المشطكب كلكال المشطكب ممككا ( أ 911)ب الديف محمكد حماه كبيا شيا

                                                           
 .ما بف المعككفيف إضافة يقتضييا السياؽ 1

 .427ص422ص, 2ج .الروضتين. أبي شامة. 86ص, 10ج .الكامل. انظر ابف األثير 2

 .87ص, 10ج.الكامل .انظر ابف األثير: كىذه الكقعة ىي كقعة الرممة 3

, 2ج .الروضتين. انظر أبي شامة. كىذه الكقعة ىي كقعة الرممة التي أنسر فييا اليكارم. المقصكد الفقيو عيسى اليٌكارم 4
 .131ص, 2ج .العبر. الذىبي.462ص
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عمييا  يقدركاا إلى حاـر كنصبكا عمييا المجانيؽ كزحفكا فمـ فأخربكا كسبكا كنيبكا كعادك  1حماه

 .فسار صالح الديف إلى الشاـ كنزؿ دمشؽ كاستناب بمصر أخاه الممؾ العادؿ

 سنة أربع وسبعين وخمسمائة

ككاف صالح الديف  لما ممكيا أعطاه إياىا فخرج  ببعمبؾفييا عصى شمس الديف بف المقدـ 

ر كضربيا بالمجانيؽ ثـ تسمميا كعكضو عنيا باريف ككفر صالح الديف كحصرىا تسعة أشي

ككاف سبب أخذىا مف ابف المقدـ  2 طاب فأعطاىا السمطاف ألخيو المعظـ شمس الدكلة ترنشاه

أف الممؾ المعظـ المذككر طمبيا مف السمطاف فمما أعطاىا لو كدخؿ قمعتيا كجد المجانيؽ قد 

 :كمف شعره 4 كفييا تكفي الحيص بيص الشاعر ،3 ىركىا كأخربكا دكرىا كشعثكىا فما طابت لو

 كال حاللػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػدنيا كلػػػػػػػػػػػػػػػذتيا 

 لػػػػػػػػػػػـ ألػػػػػػػػػػػؽ مسػػػػػػػػػػػتكبرا إال تحػػػػػػػػػػػكؿ لػػػػػػػػػػػي
  

 عنػػػػػػػػػػػػد المقػػػػػػػػػػػػاء لػػػػػػػػػػػػو الكبػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػذم فيػػػػػػػػػػػػو  

 إال مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابمتي لمتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بالتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 :كلو

 ع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ت

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعقكؿ 

 فالشػػػػػػػػػػػػػػريؼ النبيػػػػػػػػػػػػػػػؿ يصػػػػػػػػػػػػػػغر قػػػػػػػػػػػػػػػدرا
  

ف كنػػػػػػػػػػػػػػػػػت مشػػػػػػػػػػػػػػػػػارا إليػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػالتعظ   يـكاي

 رمػػػػػػػػػػػػػػػػػي الخمػػػػػػػػػػػػػػػػػر بمحبيػػػػػػػػػػػػػػػػػا كبػػػػػػػػػػػػػػػػػالتحريـ

 مػػػػػػػػػػػػا ليجػػػػػػػػػػػػرم عمػػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػػريؼ العظػػػػػػػػػػػػيـ
 

 :كلو

                                                           
 .22ص. 580-571حكادث سنة  .اريخ اإلسالمت. انظر الذىبي 1

 .93ص, 10ج .الكامل. انظر ابف األثير 2
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 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ كجانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كال تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب قائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  إف

 

 انػػػػػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػػػػػنقص مػػػػػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػػػػػدر النبيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

 بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيو أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أك دليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 

 سنة خمس وسبعين وخمسمائة

ا التقى صالح كفيي ،1 عضابفييا زلزلت أرمينية كجباؿ أربؿ بحيث تقاربت الجباؿ مف بعضيا  

الديف الفرنج عمى مرج عيكف فأسر مقدـ الراكية كاالسبتار كابف بيزاف كصاحب طبرية كنابمس 

كنزؿ  ،كخمص الفقيو عيسى مف األسر ،كقسطالف يافا كصاحب القدس كجبيؿ( ب 911)كالرممة 

 فاألماالسمطاف عمى قصر يعقكب كبيت األحزاف كنصب عميو المجانيؽ كنقبكا السكر فطمبكا 

كعاجميـ المسممكف ففتحكه عنكة كقتؿ منيـ ألؼ كخمس مائة كخمص مف أسارل المسمميف مائة 

عمر كسيؼ الديف  ، كفييا نزؿ قميج أرسالف عمى رعباف في عشريف ألفا فالتقاه تقي  الديف2أسير

  .يمت بيذه الكاقعة ككاف تقي الديف  ،المشطكب بألؼ فارس فيزمو

المستضيء با، الحسف بف المستنجد  اإلماـكفييا تكفي  .بعمبؾ كفييا تسمـ عز الديف فرخشاه

ككاف جكادا عادال شريؼ النفس حسف السيرة مشفقا عمى الرعية أسقط المككس كالضرائب ككاف 

الناصر  اإلماـمتكاضعا تكفي كعمره ستة كثالثيف سنة ككانت خالفتو تسع سنيف كتكلى الخالفة 

 .3ف كخمسمائةيسنة اثنيف كخمسلديف ا، أحمد أبك العباس كلد 
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 سنة ست وسبعين وخمسمائة

 ،1فييا تكفي سيؼ الديف  ازم بف قطب الديف مكدكد بف زنكي بمرض السؿ كعمره ثالثيف سنة 

ككاليتو عشر سنيف كلما اشتد بو المرض أراد أف يعيد بالممؾ إلى ابنو معز الديف سنجرشاه 

كيعجز عف مقاكمتو كأخي عز الديف عنده مف كقاؿ كلدم صغير  ،فخاؼ مف تمكف صالح الديف

تنع عز الديف مف ذلؾ فأشار عميو مجاىد الديف قايماز مفا ،الرأم كالشيامة ما يقـك بيذا األمر

كفييا تكفي الممؾ المعظـ ترنشاه ابف أيكب  .لو كجمس في العزاء األمراءففعؿ كحمؼ  كاألمراء

، 2و ست الشاـ إلى دمشؽ ككاف كريما جكاداسنة ست كسبعيف كنقمتو أخت( أ 91) باإلسكندرية

في منامو كىك ميت فامتدحو بأبيات كىك في  روهذكر الشيخ ميذب الديف الحيمي نزيؿ مصر أنو 

 :كأنشدني القبر فمؼ كفنو كرماه إليَّ 

 ال تسػػػػػػتقمف معركفػػػػػػا سػػػػػػمحت بػػػػػػو ميتػػػػػػا 

 إنػػػػػي خرجػػػػػت مػػػػػف الػػػػػدنيا كلػػػػػيس معػػػػػي 

 كال تظػػػػػػػػػػػػػػػنف جػػػػػػػػػػػػػػػكدم شػػػػػػػػػػػػػػػأنو بخػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 

 ارم البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدففأمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 مػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػذلي ممػػػػػػػػػػؾ الشػػػػػػػػػػاـ كالػػػػػػػػػػيمف

 مػػػػػػػػف كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػا ممكػػػػػػػػت كفػػػػػػػػي سػػػػػػػػكل كفػػػػػػػػف
  

 

نصرة قمج أرسالف كأخذ عسكر حمب في خدمتو ل 3د ابف الكف كفييا اشتمؿ صالح الديف إلى بال

بيف بينسي كحصف منصكر  األزرؽكاف قد اشترط في الصمح ذلؾ كاجتمعكا عمى النير  ألنو

كبذلكا لو أسارل كعاد إلى نير سنجو الذم  ،حصنا منيـ كأخربو كأخذ األسكدكعبر إلى النير 

 .يرمي إلى الفرات ثـ تكجو إلى دمشؽ

                                                           
 .223ص.روض المناظر. انظر ابف الشحنة 1

 87ص, 6ج .النجوم الزاىرة. ابف تغرم برم. 65ص, 3ج. الروضتين. انظر أبي شامة 2

 .104ص, 10ج .الكامل. كعند ابف األثير  ابف ليكف 3
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 سنة سبع وسبعين وخمسمائة

لعز الديف مسعكد  األمراءكحمفكا  ،بف نكر الديف بقمعة حمب إسماعيؿفييا تكفي الممؾ الصالح  

 ،1 مغ مف العمر عشريف سنةككاف لمكتو كقع عظيـ في قمكب الناس كلـ يب ،صاحب المكصؿ

ى حمب ككاف أكؿ مف كصؿ مف أمرائو إلى حمب مظفر الديف بف لفكصؿ عز الديف مسعكد إ

كدخؿ عز الديف حمب كصعد القمعة كاستكلى عمى ذخائرىا  األمراءزيف كصاحب سركج فحمفكا 

المكصؿ لحاجتو كعمـ أنو ال يمكنو حفظ الشاـ مع  ،كتزكج أـ الممؾ الصالح كأقاـ مدة  ،كأمكاليا

ككاف  ،2في طمب الزيادات كضاؽ عطنو  األمراءإلى مالزمة الشاـ ألجؿ السمطاف كألح عميو 

صاحب أمره مجاىد الديف قايماز ككاف ضيؽ الخمؽ لـ يعتاد مقاساة أمراء الشاـ فرحؿ مف 

د قمعة حمب إلى الرقة كخمؼ مظفر الديف بف زيف الديف نائبو بحمب كلقيو أخك عما( ب 912)

الديف زنكي بالرقة فاستقر بينيما مقايضة حمب بسنجار كتسمـ عماد الديف حمب كعز الديف 

  .3رسنجا

عز الديف فرخشاه كخرج  أخيوكفييا عاد صالح مف دمشؽ إلى القاىرة كاستناب بدمشؽ ابف 

فخرج فرخشاه  ك  دالء مف العربابرنس الكرؾ يريد تيماء لينتيز الفرصة في الحجاج كمعو األ

كأمر صالح الديف أخاه سيؼ  ؛ عساكر الشاـ فبمغ قريبا مف تيماء فعاد البرنس إلى الكرؾب

 .4طغتكيف بالمسير إلى اليميف فأقاـ يتجير اإلسالـ

                                                           
 .76ص75ص, 3ج .الروضتين. أبي شامة. 108ص, 10ج .الكامل. انظر ابف األثير 1

 .لسان العرب. ابف منظكر. الكطف لمناس، كرجؿ رحب العطف ككاسع القطف، أم رحب الذراع كثير الماؿالعطف لمبؿ ك. عطنو 2
 .287ص, 13ج

 .80ص78ص, 3ج .الروضتين. أبي شامة. 109ص, 10ج .الكامل. انظر ابف األثير 3

 .95ص, 3ج .الروضتين. أبي شامة, 106ص, 10ج .الكامل. انظر ابف األثير 4
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 سنة ثمان وسبعين وخمسمائة

طغتكػيف إلػػى الػيمف كبيػػا حطػاف فػػأمره أف يسػير إلػػى الشػاـ فجمػػع أمكالػػو  اإلسػػالـفييػا سػػار سػيؼ 

ككاف  .زبيد فقبض عميو كأخذ منو ما قيمتو ألؼ ألؼ دينار ثـ قتمو بعد ذلؾ كذخائره كنزؿ بظاىر

كفػػي صػػفر خػرج صػػالح الػػديف مػػف  1عثمػاف بػػف الزنجيمػػي بعػدف فممػػا بمغػػو ذلػؾ سػػار يطمػػب الشػاـ

ككػاف  ،كخػرج أعيػاف الدكلػة لكداعػو كسػار السػمطاف عمػى أيمػة ككادم مكسػى 2مصر كنػزؿ البركػة 

رنج قػػد اجتمعػػكا عنػػد الكػػرؾ لقصػػد السػػمطاف فخػػرج مػػف دمشػػؽ فنػػزؿ فرخشػػاه بدمشػػؽ فبمغػػو أف الفػػ

طبرية كعكا كدبكرية فقصدكه الفػرنج فالتقػاىـ كجػرل بيػنيـ حػرب شػديد فنصػر ا، المسػمميف ككلػى 

كساؽ إلى بصػرل فػالتقى السػمطاف  ،3كادسالفرنج منيزميف كقتؿ منيـ كأسر كفتح حصف جمدؾ بال

بف زيف الديف قد كاتب السمطاف كانتمػى إليػو كخػرج السػمطاف بيا كدخال دمشؽ ككاف مظفر الديف 

كاجتمػع بػو كسػيؿ عميػو عبػكر الفػرات  4مف دمشؽ ككصؿ حماه كجاءه مظفر الديف بف زيف الػديف

رأيػػو كعبػػر الفػػرات كنػػزؿ ( أ 913)فاستصػػكب  ،كأخػػذ الجزيػػرة كأنػػو ال يتعػػرض لحمػػب فننيػػا فػػي يػػده

غػازم صػاحب مػارديف ثػـ كصػؿ نػكر اليفجاءه قطػب الػديف البيرة ككاتب ممكؾ الشرؽ بالكفكد إليو 

ثـ سار مف البيرة بعد أف أخذىا كأقطعيا لشػياب  ،الديف محمد بف قرا رسالف صاحب حصف كيفا

 باألمػػافف مسػػعكد بػػف الزعفرانػػي فتسػػمميا فخػػر الػػديالػػديف محمػػكد االرتقػػي فنػػزؿ عمػػى الرىػػا كبيػػا 

ثـ سار إلػى الرقػة  ،5 اف بيده كىي حراف كأعماليافأعطاىا لمظفر الديف بف زيف مضافة إلى ما ك

كبيػػا قطػػب الػػديف ينػػاؿ فأمنػػو كاسػػتكلى عمػػى الخػػابكر كنصػػيبيف ككالىػػا أبػػا الييجػػاء السػػميف ككلػػى 

كنػػزؿ السػػمطاف عمػػى بػػاب  ،كسػػار إلػػى المكصػػؿ كنازليػػا ،يشػػكز الخػػابكر جمػػاؿ الػػديف خشػػتريف اال
                                                           

 .113ص, 10ج .الكامل .انظر ابف األثير 1

 .105, 3ج .الروضتين. انظر أبي شامة 2
 .106ص, 3ج .الروضتين. انظر أبي شامة 3

 113ص,3ج .الروضتين.كىك مظفر كككبرم بف عمي ككجؾ كما ىك مثبت عند أبي شامة 4

 .388ص .زبدة الحمب. انظر ابف العديـ 5
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كتػكلى مجاىػد الػديف  ،عمػر مػف بػاب الشػرؽ العمادم كتػاج الممػكؾ عمػى بػاب الجسػر كتقػي الػديف

كبعػث عػز الػديف محمػكد مسػعكد إلػى الخميفػة يطمػب  ،قايماز حفظ البمد فأحسف التدبير في حفظػو

عمػػى أف  ،الشػػفاعة فبعػػث الخميفػػة شػػيخ الشػػيكخ عبػػد الػػرحيـ يػػأمر السػػمطاف بالرحيػػؿ عػػف المكصػػؿ

السػمطاف عمػى المكصػؿ أربعػيف يكمػا  عز الديف يدخؿ فػي المكافقػة كيعينػو عمػى قتػاؿ الفػرنج فأقػاـ

فرحػؿ كمعػو رسػكؿ الخميفػة  ،فروه بمدا عظيما كفيو العسػاكر كأنػو ال يحصػؿ منػو بالحصػار  ػرض

ربيا بالمجػػانيؽ فانيػػدـ مػػػف ضػػكنػػزؿ عمػػى سػػنجار ككػػاف بسػػنجار شػػرؼ الػػػديف بػػف قطػػب الػػديف ف

ى السمطاف سنجار لتقي كخرج بأىمو كأمكالو إلى المكصؿ فأعط ،فأمنو األماففطمب  ،السكر ثممة

كفييػا كانػت كقعػة  .1 إلػى مراكزىػا بكريػةالديف ابف أخيو ثـ رحؿ إلى حراف كعػادت العسػاكر الديار 

ككػاف قصػده مكػة  ،الحاجب لؤلؤ مع الفرنج خرج ابرنس الكرؾ إلػى أيمػة كأقػاـ بيػا كعمػؿ المراكػب

أخػذ مراكػب التجػار كنيػػب كالمدينػة كالغػارات فػي البحػر فممػا تػـ عمميػا ركػػب فييػا كطمػب عيػذاب ف

حسػاـ الػديف الحاجػب لؤلػؤ  فأمركبمغ الخبر لمممؾ العادؿ  ،كأسر كسار يريد جدة( ب 913)كقتؿ 

فأدركيـ كقد أشرفكا عمى مدينة النبي صػمى ا، القمـز كسار خمفيـ كساعدتو الزنج  فركب في بحر

خمػص أمػكاؿ التجػار كردىػا عميو كسمـ فيرب بعضيـ في البر كأسػر البػاقيف مائػة كسػبعيف أسػيرا ك 

 فقػػاؿ بضػػرب رقػػاب األسػػرل بعضػػيـ بالقػػاىرة ،ككتبػػكا إلػػى السػػمطاف بػػذلؾ عمػػييـ كعػػاد إلػػى القػػاىرة

ككػػاف الفػػرنج قػػد  :ككتػػب القاضػػي الفاضػػؿ إلػػى الخميفػػة كتابػػا فيػػو .2كبعضػػيـ بمكػػة كالمدينػػة ففعمػػكا

نكىا بالمقاتمة كاألزكاد، كضربكا تضكا مف البحر بكرا، كعمركا مراكبا كشحفركبكا مف األمر نكرا، كأ

كما ظف المسمميف إال أف السػاعة قػد نشػر مطػكم أشػراطيا،  ،بيا سكاحؿ تيامة، كأك مكا في البالد

، كمقػػاـ أنبيائػػو المعظػػـ، كضػػريح نبيػػو  كطػػكم منثػػكر بسػػاطيا، فثػػار  ضػػب ا، لفنػػاء بيتػػو المحػػـر

لبيػػت إذ قصػده أصػحاب الفيػؿ، كككمػػكا المفخػـ صػمى ا، عميػو كسػمـ، كزجػػر بفضػؿ ا، ويػة كآيػة ا
                                                           

 .78ص, 1ج, 1قسـ . السموك. انظر المقريزم 1
 .79ص, 1قسـ . 1ج .السموك. المقريزم. 460ص, 8ج .البداية. ابف األثير. 143ص, 3ج .الروضتين. امةانظر أبي ش 2
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فكػػاف حسػػبيـ كنعػػـ الككيػػؿ، فمػػـ يبػػؽ ا، مػػف العػػدك مخبػػرا كال أثػػرا، كسػػيؽ الػػذيف  ،األمػػكر إلػػى ا،

 .كفركا إلى جينـ زمرأ

كفييا قصد ممكؾ الشرؽ السمطاف كىػك عمػى حػراف جػاء شػاه أرمػف ظييػر الػديف سػكماف صػاحب  

فػػي المكاصػػمة فمػػـ يقبػػؿ منػػو فغضػػب كنػػزؿ عمػػى حػػرـز  ععػػث إلػػى السػػمطاف يشػػفبخػػالط ككػػاف قػػد 

ككاف عسكر مصػر قػد كصػؿ منػو إلػى  ،كخرج أليو عز الديف مف المكصؿ بعساكره كعسكر حمب

كسػػار  ،فتفرقػػكا كرجػػع كػػؿ كاحػػد إلػػى بػػالده  ،والؼ فػػارس فسػػاؽ إلػػى رأس العػػيف خمسػػةالسػػمطاف 

سيا محمكد بف نيساف ككاف السمطاف كبيا محمكد بف انكمزم كقد حكـ عميو رئي 1مدوالسمطاف إلى 

فتحيػا فخػرج ( أ 926)كلػـ يبػؽ إال  ،قد كعد بيا نكر الديف بف قرا رسالف فنصػب عمييػا المجػانيؽ

كفييػػا قػػبض الجنػػد الػػذيف بقمعػػة  .إليػػو نسػػاء ابػػف انكمػػزم كابػػف نيسػػاف يسػػألكنو الميمػػة أيامػػا فػػأميميـ

لييػػا فبػػادركا بشػػعار السػػمطاف كب كفييػػا [ .كا إليػػو فأرسػػؿ إلػػييـ مػػف تسػػممياعثػػحػػاـر عمػػى سرخسػػؾ كاي

كػػػاف يسػػػكف أـ عبيػػػدة ككػػػاف لػػػو  .شػػػيخ البطػػػائحيف 3 أحمػػػد ابػػػف عمػػػي بػػػف أحمػػػد الرفػػػاعي 2]تػػػكفي

ككػػاف  إنسػافكرامػات كمقامػات ككػاف يجتمػع عنػده فػي المكاسػـ الخمػؽ العظػيـ نحػك مػف مائػة ألػؼ 

 :كفاتو أف بعض الزىاد أنشدها مف الدنيا كما ادخر شيئا قط كسبب دمتكاضعا سميـ الصدر مجر 

 ىػػػػػػػػػاـ قمبػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػذكركـ  يإذا جػػػػػػػػػف ليمػػػػػػػػػ

 مقتػػػػػػػػكؿ ففػػػػػػػػي القتػػػػػػػػؿ راحػػػػػػػػة أنػػػػػػػػا فػػػػػػػػال 

 كفػػػػػػكقي سػػػػػػحاب يمطػػػػػػر اليػػػػػػـ كاألسػػػػػػى 
 

 أنػػػػػػػػػػػػػػكح كمػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػاح الحمػػػػػػػػػػػػػػاـ المطػػػػػػػػػػػػػػكؽ  

 كتحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار باألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفؽ 

 كال أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ممنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعتؽ
  

 .فبكى الشيخ كمرض كمات ثاني عشر جمادم األكلى

                                                           
 .58ص .النوادر السمطانية. انظر ابف شداد 1

 .ما بيف المعككفيف إضافة يقتضييا السياؽ 2
 .255ص248ص, 580-571كفيات  .تاريخ اإلسالم. انظر الذىبي 3



448 
 

ىاف شاه بف أيكب كيمقب عماد الػديف كػاف مػف األماثػؿ األفاضػؿ كثيػر الصػدقات فرح شاه بف شا 

قػػاؿ العمػػاد ممػػا أنشػػدني بحضػػرة السػػمطاف  1 متكاضػػعا سػػخيا جػػكادا مقػػداما ككػػاف شػػاعرا فصػػيحا

 :لنفسو

 فػػػػػال تضػػػػػع المعػػػػػركؼ مػػػػػع  يػػػػػر أىمػػػػػو 

 إذا شػػػػػػئت أف تعطػػػػػػػي األمػػػػػػػكر حقكقيػػػػػػػا
  

 كتكقػػػػػػػػػػػػع حكػػػػػػػػػػػػـ العػػػػػػػػػػػػدؿ أحسػػػػػػػػػػػػف مكقعػػػػػػػػػػػػو 

 الشػػػػػػػػػػػػػػػػيء مكضػػػػػػػػػػػػػػػػعوفظممػػػػػػػػػػػػػػػػؾ كضػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 

 

ككاف كفاتو بدمشؽ في جمادم األكلى كدفف بقبتو عمى الميداف كأبقى السمطاف بعمبػؾ عمػى كلػده، 

كفييا تكفي قطب الديف النسيابكرم ابف الفقيو الشافعي كلػد سػنة خمػس كخمسػمائة كتػكفي فػي يػـك 

 .عيد الفطر كدفف بمقابر الصكفية ككاف حسف العشرة كريـ األخالؽ

 سبعين وخمسمائةسنة تسع و 

إلػى نػكر الػديف محمػد  اسػمميا كأعماليػ ثػـ في محـر تسمـ السمطاف أمد كجمس فػي دار اإلمػارة بيػا

فػػي ىػػذا الفضػػؿ، كالخػػادـ يتكقػػع فػػي ( ب 926)ككتػػب الفاضػػؿ إلػػى الخميفػػة كتابػػا  2بػف قػػرا رسػػالف

دكلػة أقاميػا، ، كلػيس ذلػؾ لكسػائؿ تقػدمت مػف األقػالـجكابو أف يمد بجيش ىك الكالـ، كرياح ىي 

بعد ميؿ عركشيا، كال بدعكة  قاـ فييا بما تصا رت ىـ جيكشيا، بؿ ألف ىذه الجزيرة منيا تبعث  

الجزيػػرة الكبيػػرة، كىػػي دار الفرقػػة، كمػػدار الشػػقة، كلػػػك انتظمػػت فػػي السػػمؾ النػػتظـ جميػػع عسػػػكر 

دا حمػب، ذكػر كفي المحـر عػاد السػمطاف قطػع الفػرات قاصػ .في قتاؿ أىؿ الشرؾ كالسالـ اإلسالـ

قػاـ لػو ك فتح حمب اختار في طريقو بعيف تاب كبيا ناصح الديف محمد بػف حمػاد تكػيف منػزؿ إليػو 
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كباشػػػر القتػػػاؿ بكػػػره  األخضػػػربالضػػيافة فأبقاىػػػا عميػػػو حمبػػػا سػػادس عشػػػريف محػػػـر كنػػػزؿ بالميػػداف 

 1كعشية كزحؼ أخكه تاج الممكؾ بكرم فجاءه سيـ في عينو فحمؿ كمات في ثالث عشريف صػفر

ثـ عمـ عمػاد الػديف زنكػي انػو ال طاقػة لػو بػو فقػاؿ لحسػاـ الػديف طمػاف أخػرج إلػى السػمطاف كقػرر 

الصمح فخرج سرا كلـ يعمـ بو أحد فقرر الصمح بأف يرد عميو سنجار كأعماليا كالخابكر كنصيبيف 

 أجانػػوكعمػػـ النػػاس فخػػرج االمػػراء إلػػى صػػالح الػػديف فخمػػع عمػػييـ كجعػػؿ أىػػؿ حمػػب تحػػت القمعػػة 

يػا فاعػؿ يػا صػانع انػزؿ كا سػؿ الثيػاب مثػؿ المخانيػث  ابا كصابكنا كصاحكا عمػى عمػاد الػديفكثي

صػفر تػكفي تػاج مػف فممػا كػاف اليػـك الثالػث كالعشػريف  2األشػعاركعممػكا فيػو فما يصمح لؾ  يرىػا 

الممكؾ أخك السمطاف فحزف عميو حزنا عظيما كجمس لمعػزاء كنػزؿ إليػو عمػاد الػديف قالتقػاه كأكرمػو 

ميمػػة كعػػاد عمػػاد الػػديف إلػػى القمعػػة كأقػػاـ السػػمطاف كئيبػػا حزينػػا جدـ لػػو الخيػػكؿ العتػػاؽ كالتحػػؼ الكقػػ

ما كفت حمب بشعرة مف أخي كسػار عمػاد الػديف إلػى سػنجار كأقػاـ : عمى أخيو ككاف يبكي كيقكؿ

بػالمخيـ  يػػر مكتػرث بحمػب ثػػـ صػعد القمعػػة، فأنشػده القاضػي محػػي الػديف بػػف ( أ 929)السػمطاف 

 :، كىيتلديف القرشي أيبازكي ا

 3.مبشػػػػػػػػػػػػر بفتػػػػػػػػػػػػكح القػػػػػػػػػػػػدس فػػػػػػػػػػػػي رجػػػػػػػػػػػػب                    باء فػػػػػػػي صػػػػػػػفريؾ القمعػػػػػػػة الشػػػػػػػحػػػػػػػكفت 
 

فممػػا اتفػػؽ فػػتح القػػدس فػػي رجػػب سػػنة ثػػالث كثمػػانيف عجػػب النػػاس مػػف رميػػة مػػف  يػػر راـ ككاله 

ر السػػمطاف قاضػػي القضػػاة بحمػػب، كجمػػع لػػو بينيػػا كبػػيف دمشػػؽ، كأعطػػى تػػؿ باشػػر كتػػؿ خالػػد لبػػد

از لعمـ الديف سػميماف بػف جنػدر ثػـ رحػؿ عػف نر الديف دلدـر بف بياء الديف ياركؽ، كأعطى قمعة ع
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حمػػب ثػػاني عشػػريف ربيػػع اآلخػػر، كدخػػؿ دمشػػؽ ثالػػث جمػػادم األكؿ فأقػػاـ بيػػا أيامػػا ثػػـ خػػرج إلػػى 

 ؿ، كفييا عصى زيف الديف يكسؼ بف زيػف الػديف عمػى ككجػؾ عمػى صػاحب المكصػؿ بنربػ1كارفال

مطاف كانتمى إليو فبعث إليػو منشػكرا بنربػؿ، كعصػى أيضػا سػنجر شػاه بػف سػيؼ الػديف ككاتب الس

 ػػازم بػػالجزيرة، كىػػك صػػبي صػػغير كسػػبب ذلػػؾ أف مجاىػػد الػػديف قايمػػاز النائػػب بالمكصػػؿ كػػاف 

كالجزيرة، فأشار محمكد بف زلفندار عمى  ؿكسيؼ الديف  ازم عمى كليدىا بنرب الديف  كصي زيف

كحسدا منو لو فاختمت امكر البالد  مجاىد الديفبالقبض عمى  المكصؿعز الديف مسعكد صاحب 

ككاله قمعػػة المكصػػؿ كأحسػػف إليػػو، كقػػبض عمػػى ابػػف زلفنػػدار كعمػػى كػػؿ مػػف  فػػأطمؽ مجاىػػد الػػديف 

 2.أشار عميو بقبض مجاىد الديف

فنػزؿ بيسػاف كقػد ىػرب أىميػا فقػدـ بػيف  اآلخػرفػي جمػادم  ركرحؿ السمطاف مػف الفػك  3 زاة بيساف

ديو جرديؾ النكرم كجاكلي االسدم كجماعة مف النكريػة فجػاءكا إلػى عػيف الجػالكت كالفػرنج عمػى ي

الفكلػػة، فصػػادفكا عمػػى عػػيف الجػػالكت طائفػػة مػػف الفػػرنج فقتمػػكا مػػنيـ مقتمػػة عظيمػػة، كأسػػركا مائػػة 

فطمػب المصػاؼ فتحصػف الفػرنج بالػداخؿ كلػـ يخػرج ( ب 929)فارس، كرحؿ السمطاف إلى الفكلة 

قة فقتؿ منيـ جماعة افيـ يقاتؿ السمد فمما كاف الميؿ ساركا طالبيف عكا كرحؿ السمطاف خمنيـ أح

كدخمكا عكا فأ ار السمطاف عمى صفد فنيب كأحػرؽ كدخػؿ دمشػؽ ثػـ خػرج فػي رجػب إلػى الكػرؾ 

ب فكتػػب إليػػو أف يكافيػػو إلػػى الكػػرؾ فالتقيػػا عمػػى مػػب حمػػككمػػف الممػػؾ العػػادؿ أخػػكه قػػد كتػػب إليػػو يط

السمطاف عمييا المجانيؽ كحشد الفرنج فنزلكا الكالو قريبا عمى الكرؾ فرول السػمطاف  الكرؾ كنصب

أف حصار الكػرؾ يطػكؿ فعػاد إلػى دمشػؽ كمعػو أخػكه العػادؿ فأعطػاه حمػب فسػار إلييػا، كبيػا كلػد 
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السػػمطاف كىػػك الممػػؾ الظػػاىر كسػػيؼ الػػديف أركػػش فسػػمماىا إليػػو، كقػػدـ الممػػؾ الظػػاىر دمشػػؽ فػػي 

بػػاليمف  كاألتػػراؾ األكػػرادكفييػػا كقػػع بػػيف . 1فيػػو ا  فػػي الظػػاىر، كفػػي البػػاطف مػػاخدمػػة أبيػػو راضػػي

 .ككانت الغمبة لمترؾ

ذكر كتاب زيف الديف الكاعظ يشػكؽ السػمطاف إلػى مصػر كىػك أداـ ا، أيػاـ مكالنػا السػمطاف الممػؾ 

يميا كخيرىػا الناصر كقرنيػا بالتأييػد كالنصػر كالتسػديد أرل مػا يشػتاؽ مكالنػا إلػى مصػر كنيميػا، كسػ

 3كبحرىا كخميجيا كنشرىا كأريجيا كمقسػـ مقياسػيا كأنػس أيناسػيا 2كسمبيميا، كدار ممكو كداره فمكو

 ،كتقمػػػػب القمػػػػكب بقميكبيػػػػا ،يػػػػاتي ركى بً يػػػػا ك تي كى كبرى  ،كجيزتيػػػػا كجزيرتيػػػػا ،ىػػػػاكقصػػػػكر معزىػػػػا كمنػػػػازؿ عز  

 ،جنانيػػا كجنػػة رضػػكانياكركضػػة  ،كمرتقػػى اليػػرميف ،كممتقػػى البحػػريف ،ألسػػمكبيا النفػػكسكاسػػتالب 

 .كمشاىدىا كجكامعيا كساحات سكاحميا كويات فضائميا

 ،الشاـ أفضػؿ( أ 922)ا، بركتو كال ريب أف  أداـفكتب إليو السمطاف كرد كتاب الفقيو زيف الديف 

ف أجر ساكنيو أجزؿ ف القمكب إليو أ ،كاي ف زاللو البارد أعؿ كأنيػؿ ،ؿيٌ مكاي ف اليػكاء فػي صػيفو  ،كاي كاي

ف القمػػػػب فيػػػػو أركح ،و أعػػػػدؿكشػػػػتائ ف الحػػػػاؿ فيػػػػو أجمػػػػؿ كالجمػػػػاؿ أكمػػػػؿ كاي كدمشػػػػؽ عقميتمػػػػػو  ،كاي

 إنسػػػافبػػػؿ  إنسػػػانوكحدقتػػػو النػػػاظرة كىػػػي عػػػيف  ،كحديقتػػػو الناضػػػرة ،كعميقتػػػو المنشػػػكطو 4الشػػػركطو

كلكػؿ  ،كمػا فػي ربكتيػا ريبػو ،فعاشقيا مستياـ كما عمى محبيا مػالـ ،عينو، كعقكده كنضار لجينو

 ،رب كتعجػـ كتعػربطػيػا تمكىزاراتيػا كبالب ،اجعاتيا عمى سائر الكرؽ خطبا تطػربكس ،نكر شبيبو

كركح كريحػػػاف كفاكيػػػة كرمػػػاف  أثمػػػافبػػػال  كأثمػػػار ،ككػػػـ فييػػػا مػػػف جػػػكار سػػػاقيات كسػػػكاؽ جاريػػػات
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يػدؿ عمػى فضػمو المكنػكف فقػاؿ  1"كالتيف كالزيتػكف: "كككف ا، تعالى اقسـ بو فقاؿ ،كخيرات حساف

كمػا ننكػر أف ا،  "الشاـ صفكة ا، مف بػالد يسػكؽ إلييػا خيرتػو مػف عبػاده 2" :صمى ا، عميو سمـ

خػرج ملكػف ىػذا أخػرج  3"ألػيس لػي ممػؾ مصػر" تعالى ذكر مصر كلكػف عمػى لسػاف فرعػكف لقكلػو 

يكسؼ عميو السالـ نقؿ منيا إلى الشػاـ، ثػـ المقػاـ بدمشػؽ أقػرب إلػى  أفإال ترل  ،العيب لو كالذـ

 ،كأيػػف ذركة منيػػؼ مػػف ذركة الشػػرؽ المنيػػر ،كأيػػف قطػػكـ المقطػػـ مػػف سػػنير ،شػػاطالربػػاط كأكجػػب الن

كىػؿ النيػؿ مػع طػكؿ نيمػو كطػكؿ ذيمػو  ،كىػؿ ىمػا إال مثػؿ السػمعتيف ،مف اليػرميف فكأيف لبانة لبنا

كأف فاخرنػا بالجػػامع  ،كمػا لػػذاؾ الكبيػر طػالكة ىػػذا القميػؿ ؛ميػؿ كنفػػع العميػؿغكبػرد بػردل فػػي نقػع ال

 ،س لمػا احتػاجكا إلػى قيػاس المقيػاسبانيػاظير بذلؾ قصػر القصػر كلػك كػاف ليػـ مثػؿ كقبة النسر 

 اإليمػػافالػػكطف مػػف ( ب 922)كال نػػأبى فضػػمو كمػػا أبػاه كحػػب  ،كنحػف مػػا نجفػػكا الػػكطف كمػا جفػػاه

زيف الديف يرجع إلى الحؽ كيكافؽ عمى ما : عظيـ الشأف كبعد إقميـمصر  إقميـكنحف ال ننكر أف 

 .حؽ ىك إال

مػد ومثػؿ عسػكر الحصػف ك  لنجدتػوككانت عسػاكر الشػرؽ قػد كصػمت  ،ـ ىجـ السمطاف نابمسكفيي

كتقػػي الػػديف عمػػر فخػػرج مػػف  ،كديػػار بكػػر كمظفػػر الػػديف بػػف زيػػف الػػديف كالممػػؾ العػػادؿ مػػف حمػػب

دمشػػػؽ كنػػػازؿ الكػػػرؾ كنصػػػب عمييػػػا المجػػػانيؽ ككػػػاف مػػػف أكبػػػر ميامػػػو فتحػػػو لككنػػػو عمػػػى طريػػػؽ 

فػػارس كالراجػػؿ كقصػػدكه كنزلػػكا الكالػػو فػػا تنـ السػػمطاف خمػػك السػػاحؿ مصػػر، كبمػػغ الفػػرنج فجمعػػكا ال

 فكنػػػزؿ عمػػػى سبسػػػطية كبيػػػا الرىبػػػا ،فسػػػار عمػػػى البمقػػػاء كنػػػزؿ الغػػػكر كىجػػػـ نػػػابمس فقتػػػؿ كسػػػبى
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ثػػـ سػػمؾ  فػػأمنيـكأف يطمقػػكا مػػا عنػػدىـ مػػف االسػػارل  األمػػافكاالقسػػاء كعنػػدىـ الكدائػػع فطمبػػكا منػػو 

 .1عمى الغكر كعاد إلى دمشؽ

غػػازم بػػف ألبػػي صػػاحب مػػارديف كخمػػؼ كلػػديف صػػغيريف ككػػاف جػػكادا أليا تػػكفي قطػػب الػػديف كفييػػ

 .2شجاعا عادال

 عسػػكر المكصػػؿ مقػػدميـ مجاىػػد الػػديف فيخبػػر أ كفييػػا كصػػمت رسػػؿ زيػػف الػػديف يكسػػؼ بػػف زيػػف 

ككػاف عػدتيـ سػتة والؼ فػارس فخػرج إلػييـ  ،كعسكر قػزؿ كصػمكا مػع مجاىػد الػديف قايمػاز قايماز

بعسكر إربؿ كىك دكف ألؼ فارس فكسرىـ كقتؿ كأسر أكثػرىـ  فممػا بمػغ السػمطاف عظػـ  زيف الديف

 .3]المكصؿ [ عميو ذلؾ لككف زيف الديف منتمي إليو ككصؿ مف دمشؽ طالبا

 سنة أحد وثمانين وخمسمائة

فييا رحؿ السمطاف مػف دمشػؽ كاسػتدعى العسػاكر كنػزؿ عمػى حػراف كالتقػاه مظفػر الػديف بػف زيػف  

كتقػػدـ إلػػى سػػيؼ الػػديف عمػػى المشػػطكب أف يسػػير فػػي تقدمػػة العسػػكر إلػػى رأس   ،ى البيػػرةالػػديف إلػػ

ثػػـ تخيػػؿ السػػمطاف مػػف مظفػػر الػػديف  بػػف زيػػف الػػديف كقػػبض عميػػو لشػػيء كػػاف جػػرل منػػو   ،العػػيف

فخمػع عميػو كطيػب قمبػو  ،االعتقػاؿ تأديبػا لػو مػدة( أ 921)اف كالرىػا كبقػي فػي رٌ حػمعتي قكأخذ منو 

كسػار السػمطاف  ،ىػا ككعػده بيػااف كقمعتيػا كالػبالد التػي كانػت بيػده مػا خػال قمعػة الرَّ رٌ حػكأعاد عميػو 

 ،مف المكصؿ بحيث تركح كؿ يكـ جماعة يحصركا المكصؿ كيعكدكا ريبان إلى نزؿ االسماعيميات ق

يػػا فتكجػػو طمعػػا فػػي أخػػذىا كنػػزؿ ميافػػارقيف كمابى  4 فبمػػغ السػػمطاف مػػكت شػػاه أرمػػف صػػاحب خػػالط

                                                           
  .400ص. زبدة حمب. ابف العديـ. 67ص .النوادر السمطانية. انظر ابف شداد 1

 .465ص.10ج.البداية. انظر ابف األثير 2

 ما بيف المعككفيف مف اليامش األيسر 3
 .69ص .النوادر السمطانية. ابف شداد. انظر 4



454 
 

صػػب عمييػػا المجػػانيؽ كممكيػػا عنػػكة، كلػػـ يػػتـ لػػو مػػف أمػػر خػػالط حالػػو ألنػػو كلييػػا كن،قػػتال عظيما

ككػاف  ،ارفعػاد السػمطاف إلػى المكصػؿ كىػي الدفعػة الثالثػة فنػزؿ كفػر زمَّػ ،بكتمر مممكؾ شاه أرمف

الحر شديد ككاف مف جممػة رجػاؿ الحمقػة رجػؿ كػردم يػنظـ الشػعر كخبػزه فػي قػكص أسػكاف فكتػب 

 :كصؿ مف جممو أبيات كىيإلى السمطاف كىك بالم

    أيحػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػرع النبػػػػػػػػػػػي المرسػػػػػػػػػػػؿ

 خبػػػػػػػػػػػػزا بقػػػػػػػػػػػػكص كحمقػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػي المكصػػػػػػػػػػػػؿ 
 

السػػمطاف مػػدة كأتػػاه سنجرشػػاه صػػاحب  كأقػػاـفأعطػػاه نفقػػة كأقػػره  ،ال كا،: فممػػا بمغػػت السػػمطاف قػػاؿ

كمرض السمطاف مرضا شديدا كسار طالبػا حػراف كىػك يتجمػد كال  ،الجزيرة فأكرمو كأعاده إلى بالده

ركب محفة كبمغ إلى  اية مف الضعؼ كرجفكا بمكتػو ككصػؿ إليػو الممػؾ العػادؿ مػف حمػب كمعػو ي

بيػػب  كالقاضػػي بيػػاء الػػديف بػػف شػػداد يطمبػػكف ر أطباءىػػا ككصػػؿ رسػػؿ المكصػػؿ كىػػـ بيػػاء الػػديف ال

الصػػمح فأجػػابيـ إلػػى ذلػػؾ، كأخػػذ مػػف صػػاحب الجزيػػرة بنػػى النيػػريف كأعطاىػػا لصػػاحب المكصػػؿ 

ككصػؿ خبػػر ناصػر الػػديف محمػد بػف أسػػد الػديف شػيرككه أنػػو تػكفي فجمػػس  .1كحمػؼ لػو يمػػيف نائبػو

كفييػا .3كالتركمػاف فػي كػؿ ناحيػة  األكػراد، كفييا كانت كقعة عظيمػة بػيف 2اءعز الممؾ العادؿ في ال

بدمشػػؽ بأنػػو ييػػب رمػػؿ عظػػيـ مػػع ىػػكاء مػػزعج ييمػػؾ النػػاس فحصػػركا ( ب 921)حكػػـ المنجمػػكف 

عصمة الديف خاتكف بنت األمير معيف الديف أنر  . مف ذلؾ شيءفييا كلـ يحصؿ  كاختبئكاسرابا 

زكجة نكر الديف كصػالح الػديف، ككانػت مػف أعػؼ النسػاء كأكػرميف كأخيػرىف كليػا صػدقات كثيػرة 

بنػػت بدمشػػؽ مدرسػػة ألصػػحاب أبػػي حنيفػػة فػػي حػػارة حجػػر الػػذىب، كبنػػت لمصػػكفية  .كبػػر عظػػيـ

نػػاس، كبنػػت تربػػة بقاسػػيكف عمػػى نيػػر يزيػػد، رباطػػا عمػػى الشػػرؼ القبمػػي خػػارج بػػاب النصػػر عمػػى با
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ككػاف  ،كدفنت بيا في رجب، كبمغ السمطاف كفاتيا، كىك مريض بحراف فتزايد مرضو كحػزف عمييػا

كمػػات بعػػدىا أخكىػػا سػػعد الػػديف مسػػعكد بػػف معػػيف الػػديف أنػػر، ككػػاف مػػف أكػػابر  .يصػػدر عػػف رأييػػا

يػػا السػػمطاف لمظفػػر الػػديف بػػف زيػػف جربيعػػة خػػاتكف، فممػػا تػػكفي زكَّ  أختػػوكزكجػػو السػػمطاف  األمػػراء

ناصػػر الػػديف محمػػد بػػف أسػػد الػػديف شػػيرككه، كػػاف السػػمطاف  2[ كفييػػا تػػكفيَّ  [. 1الػػديف عمػػي ككجػػؾ

يخافو ألنو كاف يدعي انو أحؽ بالممؾ منو، ككاف قد فارؽ السمطاف مف حراف كجػاء إلػى حمػص، 

َـّ  :ثر لحمػو ؛ كقيػؿعرفػة تنػا ككاف زكج ست الشاـ أخت السمطاف، ككاف كفاتو بحمص يكـ أنػو سػ

الشػاـ  ربػي العكينػة، كأبقػى السػمطاف حمػص عمػى  كدفف في تربة ست ،؛ قتمتو زكجتو ست الشاـ

 .3كلده أسد الديف شيرككه كتدمر كالرحبة كسمميو كخمع عميو

 سنة اثنين وثمانين وخمسمائة

كخػرجف يمطمػف مػف بػاب فييا فػرش أىػؿ الكػرخ الرمػاد يػـك عاشػكراء كعمقػكا المسػكح كنػاح النسػاء  

 .4إلى سب الصحابة ككانكا يصيحكف مػا بقػي كتمػاف األمرالبدرية إلى باب حجرة الخميفة كتعدل 

يقتػػرف الككاكػػب السػػيارة كالشػػمس : كقػػالكا( أ 926)العػػالـ  براخػػب اآلفػػاؽكفييػػا حكػػـ المنجمػػكف فػػي 

اف فيػؤثر تػأثيرا يضػمحؿ كالقمر كزحؿ كالمريخ كالزىػرة كعطػارد كالمشػترم فػي بػرج الميػزاف كالسػرط

فاسػػتعد النػػاس كحفػػركا السػػراديب، كجعمػػكا فييػػا  ،كتيػػب سػػمكـ محرقػػو تحمػػؿ رمػػال أحمػػرا ،بػو العػػالـ

 :شعر 5المزاد كانقضت المدة كلـ يحدث شيء كظير كذب المنجمكف

 مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػى جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػادل كجاءنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب   رؼ تػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػؿ ألبػػػػػػػػػػي الفضػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػكؿ مع
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 كمػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػرت زعػػػػػػػػػػػػزع كمػػػػػػػػػػػػا زعمػػػػػػػػػػػػكا                

 كال 1 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك أظممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال كال 

 قضػػػػػػػي عمييػػػػػػػػا مػػػػػػػػف لػػػػػػػيس يعمػػػػػػػػـ مػػػػػػػػا ي

 الصػػػػػػػػطراك بتقكيمػػػػػػػػؾ الفػػػػػػػػرات  فػػػػػػػػارمي

 لمػػػػػػػػػػػسكاحػػػػػػػػػػػد كلػػػػػػػػػػػيس  األمػػػػػػػػػػػرمػػػػػػػػػػػدبر 

 الـ كال زحػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػاؽ سػػػػػػػػػػػال المشػػػػػػػػػػػترم 

 قػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػاف كػػػػػػػػػػػذب المنجمػػػػػػػػػػػكف كفػػػػػػػػػػػي
 

 كال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا كككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ذنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 

 ت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قرانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبدأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يقضػػػػػػػػػػػػػػػى عميػػػػػػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػػػػػػذا ىػػػػػػػػػػػػػػػك العجػػػػػػػػػػػػػػػب

 الخشػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  هر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػفر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب ح

 الكا كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذبكا أم مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػادث سػػػػػػػػػػػػػػػػػػبب عػػػػػػػػػػػػػػػػػػةب

 2كال زىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة كال قطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 

كفييا قطع السمطاف الفرات ككصؿ إلى حمب كخرج يريد دمشؽ فتمقاه أسد الديف، شيرككه صػاحب 

سػػػفرم خػػػاتكف بتػػػؿ السػػػمطاف كمعيػػػا اليػػػدايا العظيمػػػة، كسػػػار إلػػػى حمػػػص فػػػأطمؽ  كأختػػػوحمػػػص 

أقسػػػـ التركػػػة بيػػػنيـ عمػػػى مػػػا فػػػرض ا، تعػػػالى، : المكػػػكس كأزاؿ الضػػػمانات، كقػػػاؿ ألخيػػػو العػػػادؿ

عػػادؿ إلػػى قمعػػة حمػػص، كأقػػاـ أيامػػا يقسػػـ التركػػة ككػػاف قػػد خمػػؼ أمػػكاؿ عظيمػػة كجػػكاىر لفصػػعد ا

، ككػػػاف القاضػػػي نعػػػـ الػػػديف بػػػف عصػػػركف حاضػػػر 3نفيسػػػة، ككػػػاف مبمػػػغ التركػػػة ألػػػؼ ألػػػؼ دينػػػار

إلػػى أف رزمػػكا مػػف كػػاف  داءهأعػػالقسػػمة، فقػػاـ يكمػػا فكقػػع مػػف تحػػت ذيمػػو منطقػػة مجػػكىرة قػػد اىػػتـ 

الممػػؾ العػػادؿ إلػػى مػػاال يميػػؽ، ( ب 926) 4.......حاضػػرا فػػي دسػػيا تحتػػو بحيػػث يمطخػػكا عرضػػو

 .5عف ذلؾ ككاف منزىان 
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بحى عمى خير العمػؿ، فقتػؿ جماعػة مػف العبيػد  األذافإلى مكة فسمع  اإلسالـكفييا دخؿ سيؼ  

ب المفتػاح مػإلى أبي قبػيس فأرسػؿ إليػو كط كانكا يؤذكف الناس كأ مؽ أمير مكة باب البيت كصعد

قؿ لصاحبؾ أف ا، تعالى نيانا عف أشياء فارتكبناىا كقاؿ  :اإلسالـ، فقاؿ سيؼ إنفاذهفامتنع مف 

كنستغفر ا، تعالى، فبعػث  1ال تأخذكا المفتاح مف بني شبيبة فنأخذه  :النبي صمى ا، عميو كسمـ

الد بػػيف أكالده كأىمػػو بػػرأم القاضػػي الفاضػػؿ ككػػاف الممػػؾ كمنيػػا قسػػـ السػػمطاف الػػب .إليػػو بالمفتػػاح

كىػػك المترشػػح لكاليػػة العيػػد ككػػاف فػػي نفػػس السػػمطاف نقػػؿ العزيػػز  ،األفضػػؿ عمػػي بالػػديار المصػػرية

إلػػى مصػػر، فكتػػب إلػػى األفضػػؿ يسػػتدعيو دمشػػؽ بأىمػػو ككالدتػػو، فممػػا حضػػر زكجػػو سػػفرم خػػاتكف 

ككاف يؤثر أف تككف حمب  ،ألفضؿيكد كالمكاثيؽ أخت أسد الديف، كجمع األمراء كجدد  عمييـ الع

ج الظاىر بابنتو، كقاؿ كفيـ العادؿ ذلؾ فزكَّ   ،لمممؾ الظاىر كلده كيستحي مف أخيو الممؾ العادؿ

قػػد عممػػت أف مدينػػة حمػػب جميمػػة كقمعتيػػا عظيمػػة فاطمبيػػا مػػف السػػمطاف فعػػرؼ الظػػاىر أبػػاه  :لػػو

الممػػؾ الظػػاىر، كأمػػر دمشػػؽ إلػػى األفضػػؿ، فاستحسػػف مػػف الممػػؾ العػػادؿ كفػػكض أمػػر حمػػب إلػػى 

صػػر إلػػى العزيػػز، كاقطػػع العػػادؿ إقطاعػػا كثيػػرة بمصػػر كجعمػػو أتابػػؾ العزيػػز كسػػيرىما إلػػى مكأمػػر 

مصر، ككاف تقي الديف ابف أخيو نائبا بيا، كبمغو ما فعؿ السمطاف ككاف يظف أنػو يسػتقؿ بمصػر 

فكتب إليو يسػتدعيو كيطمعػو فػي  ،ككاف  المو قراقكش قد كصؿ إلى أطراؼ المغرب ،فشؽ عميو

ككتػب إلػى السػمطاف يسػتأذنو فشػؽ ذلػؾ ( أ 929)ممؾ جديػد فجيػز أمكالػو كأثقالػو إلػى اإلسػكندرية 

ت بنا كيستدعيو حعمى السمطاف كخاؼ أف يتبعو أكثر العسكر فكتب إليو يعتبو كيكبخو كيقكؿ سم

دمشػػؽ فأعػػاد عميػػو  تقػػي الػػديف إلػػى ادؿ القػػاىرة، كقػػدـإليػػو فمػػا أمكنػػو فخالفتػػو، كدخػػؿ العزيػػز كالعػػ

بػيف الفػرنج كتفرقػت كممػتيـ،  كفييا ظير الخالؼ . 2كأضاؼ إليو ميافارقيف  ،حماة كالمعرة كمنبج
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، ككاف أخبث الفرنج فقطع الطريؽ عمػى قافمػة جػاءت مػف 1 كفييا  در ابرنس الكرؾ كاسمو ابناط

كأرسػػؿ  ،جميػػع قػػتال كأسػػرا كنيبػػامصػػر إلػػى الشػػاـ كفييػػا خمػػؽ كثيػػر كمػػاؿ عظػػيـ فاسػػتكلى عمػػى ال

السمطاف يكبخو عمى ما فعؿ فما التفت كشف الغػارات عمػى بػالد المسػمميف كأقػاـ السػمطاف بدمشػؽ 

 .يتجيز إلى لقاء العدك كاستدعى العساكر مف كؿ جية

 سنة ثالث وثمانين وخمسمائة

الحػػاج  فػػي مسػػتيؿ محػػـر خػػرج السػػمطاف مػػف دمشػػؽ بعسػػاكر الشػػاـ فنػػزؿ بصػػرل يرتقػػب كصػػكؿ 

ككػاف بمغػو أف ابػرنس الكػرؾ يرتقػب كصػكليـ فخػاؼ مػف  ػدره كسػار السػمطاف  ،كأختو ست الشػاـ

ؾ كػذلؾ كأقػاـ ينتظػر عسػكر مصػر، ككػاف بكرعػى الػزركع كفعػؿ بالشػك  األشػجارإلى الكرؾ كقطع 

عند مسيره إلى الكرؾ قد أمر كلده األفضؿ أف ينزؿ عمى رأس المػاء بطائفػة مػف العسػكر فػانيض 

ؿ مػنيـ طائفػة إلػى ناحيػة طبريػة كجعػؿ مقػدـ العسػاكر الشػرقية مظفػر الػديف بػف زيػف الػديف األفض

فخػرج إليػو  ،كعمى عسكر الشاـ صاـر الديف قايماز النجمي، كعمى عسكر حمػب بػدر الػديف دلػدـر

كسار إلى  ،لدـر كأسر كقتؿد( ب 929)تار كمعيا جمع كثير فتقابمكا فكسرىـ يبسمقدـ الداكية كاال

كجػػاء إلػػى السػػمطاف  ،إلػػى األفضػػؿ كىػػك عمػػى شػػغؼ القيقػػاف لباألسػػر  ة ففعػػؿ كػػذلؾ كعػػادصػػفكري

كانػدفع سػابع  ،عشترا كصعد السمطاف عمى تؿ تسػيؿ كعػرض العسػاكر فسػره مػا رأل كاجتمعكا إلى

لقػاء العػدك يػكـ الجمعػة تبركػان  ديحكانػة ككػاف بصػقكنػزؿ عمػى اال ،2عشريف  ربيع األكؿ نحك فيؽ 

مػف الفرسػاف كالرجالػة فكبػر كخػرج  ألفػا كخٌيـ عمى سػاحؿ البحيػرة فػي اثنػي عشػرى  ،ءبأدعية الخطبا

بيف  ألفالمفرنج مف عكا فمـ يدعكا بيا محتمما، ككانكا قد جمعكا كؿ مف بالساحؿ فكانكا في ثمانيف 
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فنزلكا بصفكرية كتقػدـ السػمطاف إلػى طبريػة فنصػب عمييػا المجػانيؽ كنقػب أسػكارىا  1 فارس كراجؿ

كتمنعػػت القمعػػة عميػػو كبيػػا السػػت زكجػػة القػػكمص  ،اآلخػػرا يػػـك الخمػػيس رابػػع عشػػر ربيػػع ففتحيػػ

كتقػدـ الفػػرنج إلػػى لكبيػو يػػـك الجمعػػة كممػػؾ المسػممكف عمػػييـ المػػاء ككػػاف يكمػا حػػارا كالتيػػب الغػػكر 

بػػاتكا طػػكؿ الميػػؿ كالمسػػممكف ك مظفػػر الػػديف بػػف زيػػف الػػديف النػػار فػػي العشػػب كالػػزرع  كأضػػـرعمػييـ 

ممػػا طمػػع الفجػػر قػػاتمكا إلػػى الظيػػر كصػػعدكا إلػػى تػػؿ حطػػيف كالنػػار تضػػـر حػػكليـ فيمكػػكا ف ،حػػكليـ

كتساقطكا عف التؿ، ككاف القكمص معيـ فحمؿ كفتح لػو السػمطاف طريقػا فصػعد إلػى صػفد كعمػؿ 

السػػػيؼ فػػػي الفػػػرنج قػػػتال كأسػػػرا كأسػػػر مػػػف الممػػػكؾ  كػػػاني كأخػػػكه جفػػػرم كابػػػرنس الكػػػرؾ كالينفػػػرم 

إلػػػػى السػػػػمطاف بصػػػػميب  كجػػػػيء ،كمقػػػػدـ الداكيػػػػة، كاالسػػػػبتار ك يػػػػرىـكصػػػػاحب صػػػػيدا، كبيػػػػركت، 

الؽ مف ذىب كىػك عنػد النصػارل مثػؿ المسػيح عكىك مرصع بالجكاىر كاليكاقيت في  2 الصمبكت

السػمطاف نػزؿ كسػجد ( أ 920)فمما روىـ  ،ـ الميرانيجكالذم أسر الممؾ االمير عز الديف درباس 

كجمػػس الممػػؾ عػػف يمينػػو كابػػرنس الكػػرؾ إلػػى جانػػب الممػػؾ  ، تعػػالى كجػػاء إلػػى خيمتػػو فاسػػتدعاىـ

يسػػػقي  كأرادكنظػػر السػػػمطاف إلػػػى الممػػؾ كىػػػك يميػػػث عطشػػا فػػػأمر لػػػو بقػػدح مػػػف ثمػػػج كمػػاء فشػػػربو 

ككػػاف السػػمطاف قػػد نػػذر أف يقتػػؿ  ،سػػقيتو لػػؾ فػػي سػػقيو فمػػـ أذنػػتمػػا : البػػرنس فقػػاؿ لػػو السػػمطاف

 وكضػػػربو بالسػػػيؼ حػػػؿ كتفػػػو كتممػػػ إليػػػوـ يػػػا ممعػػػكف حمفػػػت ك ػػػدرت ثػػـ قػػػا: البػػرنس بيػػػده فقػػػاؿ لػػػو

عمػى الداكيػة كاالسػبتار فمػف أسػمـ  اإلسػالـثػـ عػرض  ؛3المماليؾ كقطعكا رأسو كالقكا جثتو لمكػالب

مػػنيـ اسػػتبقاه كمػػف لػػـ يسػػمـ قتمػػو، كقتػػؿ خمقػػا عظيمػػا كبعػػث بػػاقي الممػػكؾ كاالسػػارل إلػػى دمشػػؽ، 
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كعاد السػمطاف  .1كس بيف يديوكدخؿ القاضي ابف أبي عصركف إلى دمشؽ كصميب الصمبكت من

 .2إلى طبرية كأمف صاحبتيا فسممت القمعة إليو كتكجيت إلى عكا ككلي طبرية قايماز النجمي

ــا ــتح عك ف كقعػػة كلػػيس بيػػا مػػف يحمييػػا أل اآلخػػركسػػار السػػمطاف فنػػازؿ عكػػا سػػمخ ربيػػع  :ذكــر ف

يػػـك كػػا كتسػػمـ ع ـفػػأمنيا يقػػدركف عمػػى حممػػو مػػعمػػى أنفسػػيـ ك  األمػػاففطمبػػكا منػػو  أبػػادتيـحطػػيف 

كجعػػؿ الكنسػػية مسػػجدا  ككػػاف بيػػا مػػف أسػػارل المسػػمميف أربعػػة والؼ األكؿالجمعػػة عشػػرة جمػػادل 

كلمػػا دخػػؿ المسػػممكف عكػػا  نمػػكا أمػػكاال ال تحصػػى كركػػز كػػؿ كاحػػد رمحػػو  األفضػػؿككالىػػا الممػػؾ 

الممؾ  كجاء ،3 كأعطى السمطاف الفقيو عيسى جميع ما يخص الداكية ،عمى دار فأخذىا كما فييا

" العػػادؿ مػػف مصػػر ففػػتح فػػي طريقػػو يافػػا كمجػػدؿ يابػػا ككتػػب العمػػاد الكاتػػب إلػػى بغػػداد كتابػػا أكلػػو 

 أنجػػزالحمػػد ، عمػػى مػػا  4" يرثيػػا عبػػادم الصػػالحكف األرضكلقػػد كتبنػػا فػػي الزبػػكر مػػف الػػذكر أف 

سػر كعمى نظرتو ليذا الديف الحنيؼ مف قبؿ كمف بعد كجعؿ مػف بعػد ع( ب 920)مف ىذا الكعد 

كخكطػب  ،ال يسػتطيع عميػو صػبرا اإلسػالـالػذم كػاف  األمػركىكف  ،أمرا إمرو يسرا كأحدث مف بعد 

كلمػا فػتح عكػا سػار إلػى تبنػيف فتسػمميا  .كالكتاب طكيػؿ 5"كلقد مننا عميؾ مرة أخرل" الديف بقكلو 

كنػػازؿ  ،كالجميػػؿ جبػػريفكتسػػمـ صػػيدا كبيػػركت كجبيػػؿ ك ػػزة كالػػدارـك كالرممػػة كيبنػػا كبيػػت  باألمػػاف

 .6عسقالف فقيؿ عمييا حساـ الديف بف الميراني كتسمميا

منصػػؼ رجػػب كضػػايقو بػػالزحؼ ككػػاف  األحػػدسػػار إليػػو السػػمطاف كنازلػػو يػػـك  :ذكــر فتــوح القــدس

مقاتػؿ كالـز الزحػػؼ لػيال كنيػارا حتػى أخػذ المنقػػب  ألػؼمشػحكنا بالمقاتمػة كفيػو مػا يزيػػد عػف سػتيف 
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فأمنيـ عمى أنفسػيـ كأف يعطػكا  األمافكا االفرنج ذلؾ طمبكا مف السكر مما يمي كادم جينـ فمما رأ

كتسممو يـك الجمعة السابع كالعشريف مف  1خمسة كالصبي دينار كالمرأةعف كؿ راس عشر دنانير 

كارتفعػػػػت  ،رؽخػػػكشػػػيد ىػػػػذا الفتػػػكح جماعػػػة مػػػػف العممػػػاء كالمشػػػايخ كالمتصػػػػكفة كأربػػػاب ال ،رجػػػب

فمػف  ،كحػط الصػميب الػذم كػاف عمػى قبػة الصػخرة ،تكبيربالضجيج كالدعاء كالتيميؿ كال األصكات

أحضر القطيعة سمـ بنفسو كمف أخرىا أخذا يسيرا كنفؽ جميػع مػا حصػؿ مػف القػدس ككػاف مػائتي 

كعينػػكا أماكنػػا يزكركنيػػا ككػػاف مػػدة اسػػتيالء 2دينػػار كأقػػر بأيػػدييـ بيعػػة قمامػػة  ألػػؼألػػؼ كعشػػريف 

كفتحػػت  كأربعمائػػةحػػدل كتسػػعيف إككىػػا فػػي سػػنة الفػػرنج عمػػى القػػدس اثنػػيف كتسػػعيف سػػنة ألنيػػـ مم

 حػػػىكدخػػؿ السػػػمطاف الصػػخرة ك سػػميا بالمػػاركد كبػػػؿ لحيتػػو كىػػك يبكػػي كم  ،سػػنة ثػػالث كثمػػانيف

كتطػاكؿ مػف  األقصػى( أ 921)دار الداكيػة كعمرىػا المسػجد  كأخػربالصكر منيا ككسر الصمباف 

 .إلى الخطابة فذكر قكؿ ابف زكي الديف لما فتح حمب األعياف

                    كفتحػػػػػػػػؾ القمعػػػػػػػػة الشػػػػػػػػيباء فػػػػػػػػي صػػػػػػػػفر

 مبشػػػػػػػػػػػػػػرا بفتػػػػػػػػػػػػػػكح القػػػػػػػػػػػػػػدس فػػػػػػػػػػػػػػي رجػػػػػػػػػػػػػػب  
 

 

فأعطاه الخطابة كخطب أكؿ جمعة، كبعث السمطاف مع الفػرنج المػذيف كػانكا بالقػدس مػف أكصػميـ 

صػػكر ككتػػب العمػػاد إلػػى بغػػداد كتابػػا بميغػػا كرحػػؿ السػػمطاف إلػػى صػػكر فكجػػدىا مدينػػة  مدينػػةإلػػى 

لبحػػر مثػػؿ السػػفينة كلػػيس ليػػا طريػػؽ فػػي البػػر إال مكػػاف كاحػػد فيػػو سػػبعة أبػػراج حصػػينة كىػػي فػػي ا

ككصػمو  .العسػاكر دسػتكرا كشػتى بعكػا كأعطػىفتأخر السمطاف في سمخ شكاؿ ليجـك الشػتاء عميػو 

فممػا  األمػراءالحػاج ككػاف مػف أكػابر  أميػرالخبر مف الحجاج بقتؿ االميػر شػمس الػديف بػف المقػدـ 

فع عمـ السمطاف عمى الجبؿ كيضػرب الطبػؿ فمنعػو طاشػتكيف أميػر حػاج كصؿ عرفات أراد أف ير 
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ابػػف المقػػدـ كمػػف معػػو مػػف الشػػامييف كركػػب طاشػػتكيف كاقتتمػػكا  فركػػبالعػػراؽ كنكػػس عمػػـ السػػمطاف 

 ،ي عػيف ابػف المقػدـ فخػر صػريعافػما فكقػع يفقتؿ مف الفريقيف جماعػة كرمػى مممػكؾ طاشػتكيف سػ

كدفػػف بالمصػػمى، كنيػػب  1لػػى منػػى فتػػكفى يػػـك عيػػد النحػػرفحممػػو طاشػػتكيف إلػػى خيمتػػو كسػػار بػػو إ

 .صػػر لػػوتقػػاتمني ا، أف لػػـ ان: كلمػػا بمػػغ السػػمطاف مقتمػػو بكػػى بكػػاء شػػديدا كقػػاؿ ،الحػػاج الشػػامي

ثػػـ اشػػتغؿ  ،فيمػػا جػػرل فأنػػا الجػػكا: كتأكػػدت الكحشػػة بينػػو كبػػيف الخميفػػة كجػػاءه رسػػكؿ يعتػػذر فقػػاؿ

 .2باألمافلقدس كسير مف حاصر ىكنيف فسممكىا بالجياد كاستدعى أخاه الممؾ العادؿ مف ا

 سنة أربع وثمانين وخمسمائة

 921)فييا جيز الخميفة كزيره ابف يػكنس كعسػاكره إلػى ىمػذاف كسػار إلػى لقػاء السػمطاف طغريػؿ  

كجيػز جيشػا  األمػكاؿعمى ىمذاف، ككاف طغريؿ قػد بعػث إلػى الخميفػة يطمػب السػمطنة كأخػرج ( ب

 ،يف أميػػر الحػػاج كطغػػرؿ صػػاحب البصػػرةكطاشػػت األمػػراءر كمػػف جممػػة كقػػدـ عمػػييـ الػػكزي ،عظيمػػا

كا، ألرمينيـ في اليالؾ، كسػار إلػى بػاب : يكنس عمييما فقاؿ ابف يكنس 3]ابف[فأنفى مف تقدمو 

يف فكسرىـ  السمطاف كمزقيـ كأخػذ الػكزير أسػيرا، ككػاف ككالتقكا ىناؾ فقصر طغرؿ كطاشت،ىمذاف

م السػػمطاف كالبسػػكه طرطػػكرا احمػػرا فيػػو جالجػػؿ، كجعػػؿ يضػػحؾ محمػػكؽ الػػرأس فأحضػػركه بػػيف يػػد

ىػا تحتػاج إلػى وكفييا نزؿ صالح الػديف عمػى كككػب فر  .4 عميو فاستكزر  الخميفة سعيد بف حديدة

كبعػث إلػى  ،كككػؿ بصػفد طغريػؿ الخازنػدار ،قتاؿ كمصابرة فككؿ بيا صاـر الديف قايماز النجمي

فبمغو أف  ،األكؿكدخؿ دمشؽ سادس ربيع  حؿ السمطافكر ، الكرؾ كالشكبؾ ككجبا صير السمطاف

ككػػاف بمغػػو  ،فممػػا بمػػغ الفػػرنج ذلػػؾ كفػكا عػػف جبيػػؿ ،الفػرنج قصػػدكا جبيػػؿ كا تالكىػػا فخػػرج  منزعجػا
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كصكؿ عماد الديف صاحب سنجار كعسكر المكصؿ كمظفر الديف بف زيف الديف إلى حمب فسار 

 فأ ػار األكػرادالكقػت ال يحتمػؿ حصػار حصػف نحك الساحؿ الفكقاني فمما رأم  األكرادإلى حصف 

عبيػة المقػاء ترتب االطالب كرحؿ عمى  األكؿكلما كاف يكـ الجمعة رابع جمادل ،عمى بمد طرابمس

مقدميا مظفر  اآلخرمقدميا عماد الديف زنكي كالقمب في الكسط كالميسرة في  أكالكسارت الميمنة 

 .1الديف بف زيف الديف كالثقؿ في الكسط

كركب كأمر النػاس بػالزحؼ كاشػتد  األكؿككاف نزكلو عمييا سادس جمادم  :ح انطرسوسذكر فتو 

كأخػػذىا عنػػكة ك ػػنـ النػػاس ( أ 922)نصػػب الخػػيـ حتػػى صػػعد النػػاس السػػكرعمييػػا القتػػاؿ فمػػـ يػػتـ 

ككػػاف بيػا بػرجيف حصػينيف ال تػػراـ فرتػب عمييمػا الزحػؼ كسػػمـ أحػدىما إلػى مظفػػر  جميػع مػا بيػا 

منيػػع ال  ألنػػوفمػػا زاؿ يزحػػؼ عميػػو حتػػى ممكػػو كأخربػػو، كتػػرؾ البػػرج الثػػاني الػػديف بػػف زيػػف الػػديف 

 .2يراـ

نػزؿ عمييػا يػـك الجمعػة كلػـ يسػتتـ نػزكؿ العسػكر حتػى أخػذ البمػد ككػاف فيػو مسػممكف  :فتـوح جبمـة

مقيمػػكف كقاضػػي يحكػػـ بيػػنيـ كبقػػت القمعػػة ممتنعػػة يقاتػػؿ مػػف بيػػا قتػػاال عظيمػػا فممػػا عجػػزكا عػػف 

 .3فأمنيـ كسممكىا إليو فاألماحفظيا طمبكا 

كنػزؿ عمػى الالذقيػة رابػع عشػػر جمػادم  كبيػا مينػاء مشػيكر كلػو قمعتػاف عمػى تػػؿ  :فتـوح الالذقيـة

كبقي  ،يشرؼ عمى البمد فاشتد القتاؿ كالزحؼ عمى القمعتيف فممككا البمد ك نـ الناس الشيء الكثير

كطمبػكا قاضػي جبمػة يقػرر حػاليـ  ،األمػافالزحؼ عمى القمعتيف كأخذكا النقكب مف شماليا فطمبكا  

 أنيػػـفاسػػتقر الحػػاؿ عمػػى  ،مػػا يتكقػػؼ  األمػػافمػػب منػػو حمػػو ، متػػى طي ر جيبكا إلػػى ذلػػؾ ككػػاف فػػأي 
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كأمػػػػكاليـ كذرارييػػػػـ خػػػػال الغػػػػالؿ كوالت السػػػػالح كأطمػػػػؽ ليػػػػـ دكاب يركبكىػػػػا إلػػػػى  بأنفسػػػػيـيطمقػػػػكا 

 .1مأمنيـ

كاسػػتدار  اآلخػػراسػػع عشػػر جمػػادم كسػػار بعسػػاكره كنػػزؿ صػػييكف يػػـك الجمعػػة ت :فتــوح صــييون 

كىػي قمعػة حصػػينة منيعػة كخنادقيػػا  ،العسػاكر بيػا مػػف سػائر نكاحييػا كنصػػب عمييػا سػت مجػػانيؽ

ؽ كلػده الممػؾ منجنيػفاشتد القتاؿ عمييا مػف سػائر جكانبيػا فضػربيا  ،ىائمة كليا ثالث أسكار أكدية

مػا كػاف إال سػاعة حتػى  ف األصػكاتفزحػؼ كارتفعػت  ،الظاىر حتى ىدـ مػف السػكرة قطعػة عظيمػة

بػكا مإلى القمعة فمما رأكا اليالؾ طكانظـ مف كاف في الربض  2]الربض[رمى المسممكف عمى أسكار

عمى أف يؤخذ مف الرجؿ عشر دنانير كمف المرأة خمسة كمػف  األماففبذؿ ليـ ( ب 922) األماف

 .3الصغير ديناراف كتسمـ القمعة كأقاـ السمطاف عمييا حتى تسمـ عدة قالع

نزؿ عمييا يـك الثالثاء سادس رجب كنصب عمييا المجانيؽ كزحؼ إلى يكـ الجمعة  :فتوح بكاس

ر يعبػر منيػا بجسػر كىػي غيسر ا، فتحيا عنكة كأسر مف فييا ككاف ليا قمعة منيعػة يقػاؿ ليػا الشػ

كسػير كلػده الممػؾ  ، اية في المنعػة فسػمط عمييػا المنجنيقػات مػف كػؿ جانػب ففتحيػا سػادس عشػر

 .4ظاىر إلى قمعة سرمانية فقاتميا كضايقيا كتسمميا في سبعة أياـال

كسار السمطاف جريدة إلػى حصػف برزيػة كىػي قمعػة حصػينة عمػى سػف جبػؿ شػاىؽ  :5فتوح برزية

فطمػػب العسػػاكر  ،يحػيط بيػػا مػف سػػائر جكانبيػا كدكر عمػػك قمعتيػا فكانػػت خمسػمائة كسػػبعكف ذراعػا

نػػب كضػػػرب أسػػكارىا بالمنجنيقػػػات لػػيال كنيػػػارا كقسػػػـ كأحػػدؽ بيػػػا فركػػب القتػػػاؿ عمييػػا مػػػف كػػػؿ جا
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فجػػػاءت نكبػػػة السػػػمطاف فركػػػب كتحػػػرؾ  ،العسػػػكر ثػػػالث أقسػػػاـ كػػػؿ فػػػرؽ يقاتػػػؿ شػػػطرا مػػػف النيػػػار

خطػكات كصػاح فػػي النػاس فحممػكا عمييػػا كقصػدكا السػكر مػػف كػؿ جانػب فمػػـ يكػف إال سػاعة حتػػى 

السػمطاف عمػى  يع ما فييا، كمػفَّ سر جميب كأن فني  ،ى الناس عمى األسكار كىجمكىا كأخذت عنكةمر 

 .1أنطاكيةكسيرىـ إلى صاحب  ،صاحب القمعة كأىمو ككانكا سبع عشر نفر

كنػػػزؿ بيػػػا يػػػـك الجمعػػػة ثػػػامف رجػػػب فقاتميػػػا قتػػػاال شػػػديدا كضػػػايقيا بالمنجنيقػػػات  :فـــنح درب ســـاك

 .2فأمنيـ كأعطاىا عمـ الديف سميماف بف جندر األمافكالزحؼ كأخذ النقب كطمبكا 

 أنطاكيػػةفنػػزؿ عمػػى مرجيػػا كأقػػاـ مػػف جيػػة  أنطاكيػػةكىػػي قمعػػة منيعػػة قريبػػة مػػف  :3]غــراسب[ فــتح

 .فػي ثػاني شػعباف( أ 923)فرقػي العمػـ السػمطاني عمييػا  األمافكلـ ينزؿ يقاتميا حتى طمبكا  4ؾيز 

كراسػػمو أىػػؿ أنطاكيػػة كطمبػػػكا الصػػمح فقبػػؿ لشػػػدة ضػػجر العسػػكر كقػػكة قمػػػؽ عمػػاد الػػديف صػػػاحب 

، ثـ رحؿ عػابرا 5 عمى أف يطمقكا جميع أسرل المسمميف أنطاكيةمح مع صاحب سنجار كعقد الص

إلػى قمعػة حمػاة كعمػؿ لػو  كأطمعػوعابرا إلى دمشػؽ فاعترضػو ابػف أخيػو الممػؾ المظفػر تقػي الػديف 

طعامػػا كسػػماعا بالصػػكفية فأعطػػاه جبمػػة كالالذقيػػة ثػػـ أتػػى بعمبػػؾ، كسػػار منيػػا ككصػػؿ دمشػػؽ قبػػؿ 

أكائؿ رمضاف مف دمشؽ يريػد صػفد فنػزؿ عمييػا  الجياد فسار فيرمضاف بأياـ فمـ يرل أف يبطؿ 

كأحػػدؽ بيػػا العسػػكر كنصػػب عمييػػا المجػػانيؽ قػػاؿ القاضػػي بيػػاء الػػديف بػػف  6ثػػاني عشػػر رمضػػاف

مػا ننػاـ حتػى : شداد كنت عنده كقد عيف مكاضع لخمس مجانيؽ حتى تنصب فقاؿ في تمؾ الميمػة

ـ سػػكائر يخبركنػػو بمػػا فعمػػكه كيعػػرفيـ كيػػؼ تنصػػب الخمسػػة، كسػػمـ كػػؿ منجنيػػؽ إلػػى قػػـك كأرسػػمي
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يصنعكف حتى أطمنا الصباح كنحف في خدمتو كقد فر ت المجانيؽ، كلـ يبؽ إال تركيػب جنازيرىػا 

عينػاف ال تمسػيا النػار عػيف باتػت تحػرس فػي سػبيؿ "ث النبكم ىذا الصحاح فبشرىا فبشرتو بالحدي

بالنكبة حتى سممت باألماف في رابع عشر  كلـ يزؿ الزحؼ متصال" ا، كعينان بكت مف خشية ا، 

 .1شكاؿ

ثػػـ سػػار يريػػد كككػػب فنػػزؿ عمػػى سػػطح الجبػػؿ كجػػرد العسػػاكر كأحػػدؽ بيػػا كضػػايقيا  :فــتح كوكــب

بحيث أتخذ لو مكضعا كاف يتجاكزه نشاب العدك كبنى لو حائطا يستتر كراءه فمػـ يػزؿ مجػدا حتػى 

فأجػابيـ إلػى ( ب 923)يػا طمبػكا األمػاف كتمكف النقػابكف منػو فممػا أحسػف مػف ب ،كجد مكاف لمنقب

كأعطى العساكر دستكرا كسار مع أخيو الممؾ العػادؿ نحػك القػدس  ،2ذلؾ كتسمميا منتصؼ القعدة

ثـ تكجو إلى عسقالف فنظر في أحكاليـ ككدع أخاه كأعطاه الكرؾ كأخذ منو عسقالف  ،فأتاىا كزار

كلػػد  ،لػػديف أسػػامة بػػف منقػػذ الكنػػانيكفػػي رمضػػاف تسػػمـ السػػمطاف الكػػرؾ مجػػد ا. 3كعػػاد إلػػى عكػػا

ككػػاف  ،بشػػيزر سػػنة ثمػػاف كثمػػانيف كأربعمائػػة ككانػػت لػػو اليػػد البيضػػاء فػػي األدب كالكتابػػة كالشػػعر

ككػاف يحفػظ مػف شػعر الجاىميػة عشػريف  ، زير العقؿ كثير الفضؿ حسف التدبير كثيػر التصػانيؼ

ذكػػره العمػػاد  ،ى حمػػاة فسػػكنياألػػؼ بيػػت، كسػػافر إلػػى بغػػداد كعػػاد إلػػى مصػػر كأقػػاـ بيػػا ثػػـ عػػاد إلػػ

األميػػر مؤيػػد الدكلػػة أسػػامة كاسػػمو فػػي نظمػػو كنثػػره لػػـز طريػػؽ السػػالمة : الكاتػػب فػػي الخريػػدة فقػػاؿ

انتقؿ إلى مصر في أياـ الصالح ابف رزيؾ ثـ عاد إلى الشاـ ثـ مضى إلى  ،كسكب سبؿ المالمة

الدكلػػة مرىػػؼ فجمػػس  ككػػاف كلػػده عضػػد ،حصػػف كيفػػا فأقػػاـ بػػو إلػػى أف ممػػؾ صػػالح الػػديف دمشػػؽ

ثػـ انتقػؿ إلػى حمػاة فتػكفي بيػا  ،السمطاف كخصيصا بػو فاسػتدعاه السػمطاف إلػى دمشػؽ كأقػاـ عنػده
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كقػػد جػػاكز سػػتة كتسػػعيف كلػػو ديػػكاف شػػعر مشػػيكر، ككػػاف صػػالح الػػديف مغػػرل بشػػعره كممػػا كػػاف 

 :يستحسف مف شعره

 يػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػدعي الصػػػػػػػػػػػبر عػػػػػػػػػػػف أحبائػػػػػػػػػػػو 

 خمفػػػػػػػػػػػػػػت قمبػػػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػػػي أرض الشػػػػػػػػػػػػػػاـ 

 كل استصػػػػػػػػػػػػػػػحبتو ىػػػػػػػػػػػػػػػال  ػػػػػػػػػػػػػػػداة النػػػػػػػػػػػػػػػ

 أفردتػػو باألسػػى فػػي دار  ربتػػو  ( أ 936)

 ىييػػػػػػػػات قػػػػػػػػػد ضػػػػػػػػػاقت األيػػػػػػػػػاـ بينكمػػػػػػػػػا
  

 كلػػػػػػػػػػػػو دمػػػػػػػػػػػػع  إذا عػػػػػػػػػػػػف ذكػػػػػػػػػػػػراىـ يكذبػػػػػػػػػػػػو  

 كقػػػد أصػػػبحت فػػػي مصػػػر يػػػا مغػػػركر تطمبػػػو 

ذا اختػػػػػػػػار المقػػػػػػػػاـ فيػػػػػػػػال كنػػػػػػػػت تصػػػػػػػػحبو   كاي

 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت ال عػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت تبكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كتندبػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 فعػػػػػػػػػػػػػػػػز نفسػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ممػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػات مطمبػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 :كلو في قمع ضرسو

 ؿ الػػػػػػػػػدىر صػػػػػػػػػػحبتو كصػػػػػػػػػاحب ال يمػػػػػػػػػػ

 لػػػػػػػػػػػػػـ القػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػذ تصػػػػػػػػػػػػػاحبنا فػػػػػػػػػػػػػنحف
  

 يبغػػػػػػػػى صػػػػػػػػالحي كيسػػػػػػػػعى سػػػػػػػػعى مجتيػػػػػػػػد  

 بػػػػػػػػػػػػػػدا لنػػػػػػػػػػػػػػاظرم افترقنػػػػػػػػػػػػػػا فرقػػػػػػػػػػػػػػة األبػػػػػػػػػػػػػػد
 

 :كلو

    قػػػػػػػػالكا نيتػػػػػػػػو األربعػػػػػػػػكف عػػػػػػػػف الصػػػػػػػػبي

 بػػػػػػػػػػػػػػدا لنػػػػػػػػػػػػػػاظرم افترقنػػػػػػػػػػػػػػا فرقػػػػػػػػػػػػػػة األبػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 :كلو

 كػػػػػػػػػـ جػػػػػػػػػاز فػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػباب فدلػػػػػػػػػو 

 قػػػػػػػػالكا نيتػػػػػػػػو األربعػػػػػػػػكف عػػػػػػػػف الصػػػػػػػػبي
  

 ييتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل  1]............[كأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  

 صػػػػػػػػبح المشػػػػػػػػػيب عمػػػػػػػػى الطريػػػػػػػػػؽ األرشػػػػػػػػػد 
 ج

 :كلو في محبكس
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 حبسػػػػػػػػػػػػػكؾ كالطيػػػػػػػػػػػػػر النكاطػػػػػػػػػػػػػؽ إنيػػػػػػػػػػػػػا 

 كتييبػػػػػػػػػػػػػكؾ كأنػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػكدع سػػػػػػػػػػػػػجنيـ 

 مػػػػػػػػػػػػػػػا الحػػػػػػػػػػػػػػػبس دار ميانػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػذكم
  

 حبسػػػػػػػػػػػػػػػػػت لمزيتيػػػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى األضػػػػػػػػػػػػػػػػػداد  

 ككػػػػػػػػػػذا  السػػػػػػػػػػيكؼ تيػػػػػػػػػػػاب فػػػػػػػػػػي األ مػػػػػػػػػػػاد 

 العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال لكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحبس لأليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد
 ج 

 

 :كلو

 بقينػػػػػػػػػػا فممػػػػػػػػػػا تالقينػػػػػػػػػػا افترقنػػػػػػػػػػا فميتنػػػػػػػػػػا 

 كمػػػػػػػػػا زالػػػػػػػػػت األيػػػػػػػػػاـ تكعػػػػػػػػػدني المنػػػػػػػػػى
  

 بمقيػػػػػػػػػػػػاؾ حتػػػػػػػػػػػػى برحػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػي كعكدىػػػػػػػػػػػػا  

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال نريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا
 

 

 سنة خمس وثمانين وخمسمائة

ككاف قد مات صاحبيا األمير فخر الػديف عيسػى بػف مػكدكد  ،فييا تسمـ نكاب الخميفة قمعة تكريت

قد اسػتكلد مغنيػة فكانػت تسػتطيؿ عمػى  ككلى مكانو أخكه ارعيسى فقتمو إخكتو كسبب قتمو انو كاف

ككػػاف بػػر ش قػػد مػػاؿ إلػػى الخميفػػة فػػاتيمكه بقتػػؿ فخػػر الػػديف عيسػػى فقتمػػكه كقتمػػكا  ،اخكتػػو كتييػػنيـ

فجيز الخميفة إلييـ عسكرا كخاؼ  ،فساءت األحدكثة عنيـ ،المغنية ككلكا أخاىـ ىاركف بف مكدكد

فأرسػػػمكا  ،طاقػػػة ليػػػـ بمحاربػػػة الخميفػػػة( ب 936)فعمػػػـ أكالد مػػػكدكد أف ال  ،أىػػػؿ البمػػػد مػػػف النيػػػب

كفييػػػا كثػػػب السػػػمطاف بيػػػاء الػػػديف  .قاضػػػي تكريػػػت إلػػػى بغػػػداد فقػػػرر أمػػػرىـ كأفػػػرد ليػػػـ دكر ببغػػػداد

كفييػا . 1قراقكش كاليا بعكا كأمره بعمارة السكر كمعو حساـ الديف بشارة كسار السمطاف إلػى دمشػؽ

 .ألمو شحنكية دمشؽ كلى السمطاف دمشؽ لبدر الديف مكدكد ابف أخي العادؿ

                                                           
 .64ص, 4ج الروضتين،. انظر أبي شامة 1



469 
 

كنػػزؿ مػػرج عيػػكف ككػػاف صػػاحب الشػػقيؼ مػػف  1كفػػي ربيػػع األكؿ خػػرج السػػمطاف إلػػى شػػقيؼ أرنػػكف

دىاة الفرنج فما حسبنا بو إال كىك قائـ عمى باب الدىميز ككاف قد كقؼ عمى كتب المسػمميف كقػرأ 

الثػة أشػير ككػاف صػاحب صػيدا أيضػا فأكرمػو السػمطاف كاحترمػو فسػأؿ أف يميػؿ عميػو ث ،التكاريخ

ككاف ينزؿ كؿ كقت كيأكؿ مع السمطاف فممػا انقضػت األشػير طالبػو  ،لينقؿ مالو كأىمو إلى صكر

كفػي ربيػع األكؿ   .إف أىؿ الحصف قد عصكني فقيده كبعث بػو إلػى دمشػؽ: بتسميـ الحصف فقاؿ

 .كصؿ الخبر بتسميـ الشكبؾ، ككاف قد حصركه مدة سنة حتى فر ت أزكادىـ فسممكه باألماف

فييا كانت الكقعة عمى صكر قتؿ فييػا الغػزاة الػذيف جػاءكا مػف الشػرؽ، كذلػؾ أف الفػرنج كػانكا قػد ك 

 ،اجتمعػػكا إلػػى  صػػكر، كبمػػغ السػػمطاف أنيػػـ قػػد قطعػػكا الجسػػر الفاضػػؿ بػػيف أرض صػػيدا كصػػكر

فركػػب السػػمطاف كالعسػػاكر ككصػػمكا إلػػى الكقعػػة، كقػػد انفصػػمت كذلػػؾ أف الفػػرنج عبػػر مػػنيـ جماعػػة 

إلػػػييـ اليػػػزؾ االسػػػالمي فقػػػاتمكه قتػػػاال شػػػديدا كقتمػػػكا مػػػنيـ خمقػػػا كثيػػػرا كنصػػػر ا،  الجسػػػر فػػػنيض

فػػي خيمػػة ( أ 939)كأقػػاـ السػػمطاف  2كلػػـ يقتػػؿ مػػف المسػػمميف إال مممػػكؾ السػػمطاف أيبػػؾ ،المسػمميف

كركب ليشرؼ عمى القػـك  ،كاف ضربيا  جريدة قريب مف الكقعة إلى تاسع عشريف جمادم األكؿ 

كحرص في ردىـ فمـ يفعمكا ثـ ىجـ الرجالة إلػى  ،يرة ك زاة كانكا كصمكا مف الشرؽفتبعو رجالة كث

الجسر كناكشكا العدك كجػرل بيػنيـ قتػاؿ شػديد كاجتمػع عمػييـ مػف الفػرنج خمػؽ كثػر فحممػكا عمػييـ 

فكجدكا األمر قد  ،ككاف السمطاف بعيدا منيـ كلـ يكف معو إال نفر يسير فبعثيـ إلييـ ،حممةن كاحدةن 

ككاف شابا جمػيال كبعػث  3كالفرنج قد ظفركا بالرجالة كقتمكا معظميـ كقتؿ  ازم بف المصادك فرط

 .الفرنج برؤكس القتمى إلى الجزائر كحرضكىـ عمى الكصكؿ إلييـ
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في ثاني عشر رجب نزلػت الفػرنج عمػى عكػا سػاركا مػف صػكر عمػى  :ذكر نزول الفرنج عمى عكا

ؿ كسػػار السػػمطاف يقػػاتميـ فػػي البػػر فسػػبقكه إلييػػا كنزلػػكا طريػػؽ النػػاقكرة كاالسػػكندركنة عمػػى السػػاح

 ،كنزؿ السمطاف عمى تؿ كيساف ككتب إلى ممكؾ اإلسػالـ يسػتنجدىـ ،حكليا مف البحر إلى البحر

فػػػأكؿ مػػػف كصػػػؿ إليػػػو الممػػػؾ المظفػػػر تقػػػي الػػػديف صػػػاحب حمػػػاة ثػػػـ مظفػػػر الػػػديف بػػػف زيػػػف الػػػديف 

باف كضػػايقيـ فانضػػـ بعضػػيـ إلػػى فزحػػؼ عمػػييـ مسػػتيؿ شػػع ،بعسػػاكر دمشػػؽ ثػػـ عسػػكر مصػػر

فػػػدخميا المسػػػممكف كالسػػػمطاف كادخػػػؿ إلييػػػا العػػػدد كالػػػذخائر  ،بعػػػض فجػػػال جانػػػب مػػػف سػػػكر عكػػػا

ككػانكا زائػد  ،كالرجاؿ كجرد بيا األمير حساـ الديف أبا الييجاء السميف األزكشػي كمػف معػو كأقاربػو

كجػػرد معػػو جماعػػة مػػف عػػف ألػػؼ كخمسػػمائة فػػارس، كجعمػػو نائػػب السػػمطنة بيػػا كمقػػدـ عسػػاكرىا 

كالراجػػؿ ككػػاف ( ب 939)فممػػا كػػاف حػػادم عشػػر شػػعباف خػػرج لمفػػرنج بالفػػارس  ،المماليػؾ كاألتػػراؾ

كامتػػد عسػػاكر الفػػرنج عمػػى  ،فػػي ميمنػػة السػػمطاف تقػػي الػػديف صػػاحب حمػػاة فرفػػع عػػنيـ قمػػيال قمػػيال

عضيـ بعضا حتى كساركا  ير خارجيف عف راجميـ كالرجالة حكليـ كالسكر المبني يتمكا ب 1التمكؿ

فممػػػا رأل المسػػػممكف إقػػػداـ العػػػدك عمػػػييـ تػػػداعت الشػػػجعاف كصػػػاح السػػػمطاف  ،قػػػاربكا خيػػػاـ اليػػػزؾ

فعػػاد العػػػدك  ،ياالسػػالـ فركػػػب النػػاس بػػػأجمعيـ كحممػػكا حممػػػة الرجػػؿ الكاحػػػد :بالعسػػاكر اإلسػػػالمية

كاسػتمر ك مػا ناكصا عمى عقبو يشتدكف ىزمو بحيث يعثر ىزيميـ في قتػيميـ كانكفػكا عػف القتػاؿ أيا

عمػػييـ لعميػػـ يخرجػػكف فنقػػؿ الثقػػؿ إلػػى تػػؿ  ةفػػتح الطريػػؽ إلػػى عكػػا فػػرأل السػػمطاف أف يكسػػع الػػدائر 

كيػـك السػبت كقػع  .كفييا تكفي األمير شػجاع الػديف طمػاف ككػاف مػف شػجعاف المسػمميف .العياصو

كلػـ يخػؿ  بيف العدك كأىؿ البمد حرب عظيـ قتؿ فيو كثير مػف الطػائفتيف كطػاؿ األمػر بػيف الفئتػيف

ثػػـ أنسػػكا إلػػى بعضػػيـ بعضػػا بحيػػث أنيمػػا كانػػا يتحػػدثاف كتركػػا القتػػاؿ  ،يػػـك مػػف القتمػػى كالجرحػػى

 .ثـ يعكدكف إلى القتاؿ ،كربما  نَّى البعض كرقص البعض
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إلػى كػـ تقاتػؿ : كذلؾ أنو كاف الرجاؿ مػف الطػائفتيف قػد سػئمكا القتػاؿ كقػالكا :نادرة في ىذه الوقعة

فخػػرج صػػبياف مػػف البمػػد إلػػى  ،ظ نريػػد أف يصػػرع صػػبي منػػا صػػبي مػػنكـالكبػػار كلػػيس لمصػػغار حػػ

صػػبييف مػػف الفػػرنج كاشػػتد الحػػاؿ بػػيف الصػػبييف فكثػػب أحػػد الصػػبييف المسػػمميف إلػػى أحػػد الصػػبييف 

كعػـز أف يأخػذه فاشػتراه منػو بعػض الفػرنج كقبضػو أسػيرا،  الكافريف فاحتضػنو  كضػرب بػو األرض

، ككصػؿ الفػرنج بمركػب فيػو خيػؿ فيػرب 1ذ الػديناريف كأطمقػوفأخػ ،ىذا أسيرؾ حقػا :بديناريف كقالكا

 .منيا فرس ككقع في البحر كما زاؿ يسبح كىـ حكلو يردكنو حتى دخؿ ميناء المسمميف بعكا

كلما كاف حادم عشر شعباف تحركت عساكر الفرنج حركػة لػـ يكػف ليػـ بمثميػا  :المصاف األعظم

كفػي  ،كا خارجا عػف مخػيميـ ميمنػة كميسػرة كقمبػاعادةن فارسيـ كراجميـ كصغيرىـ ككبيرىـ كاصطف

 ،القمب الممؾ كبػيف يديػو اإلنجيػؿ محمػكؿ مسػتكر بثػكب أطمػس مغطػى يمسػؾ أطرافػو أربعػة أنفػس

ألنػو رحمػو  ،كىـ يسيركف بيف يدم الممؾ فركب السػمطاف كطمػب االطػالب كػؿ طمػب قبالػة خيامػو

مبػا عمػى تعبئػة الحػرب بحيػث إذا كقعػت ا، كاف قػد رتػب نػزكؿ النػاس فػي الخػيـ ميمنػة كميسػرة كق

ككػػاف السػػمطاف فػػي القمػػب كفػػي ميمنػػة القمػػب كلػػده الممػػؾ  ؛ى تجديػػد ترتيػػبضػػجة ال يحتػػاجكف إلػػ

األفضػػؿ ثػػـ كلػػده الممػػؾ الظػػافر ثػػـ عسػػكر المكاصػػمة مقػػدميـ ظيػػر الػػديف بػػف البمنكػػزم ثػػـ عسػػكر 

ثػػـ  ،ف صػػاحب نػػابمسديػػار بكػػر مقػػدميـ قطػػب الػػديف ابػػف صػػاحب الحصػػف ثػػـ حسػػاـ الػػديف الجػػي

قايماز النجمي كجمكع عظيمة متصػمة بطػرؼ الميمنػة ككػاف فػي طرفيػا الممػؾ المظفػر تقػي الػديف 

كأما الميسرة فكاف مما يمي القمب سيؼ الديف المشطكب اليكارم كاألمير مجمي كجماعة اليكاريػة 

سػػػدية الػػػذم كالميرانيػػػة كمجاىػػػد الػػػديف بػػػرنقش مقػػػدـ عسػػػكر سػػػنجار كجماعػػػة مػػػف المماليػػػؾ ثػػػـ األ

 ،2يضرب بيـ المثؿ كسػيؼ الػديف أركػش كرسػالف بغػا كرأس الميسػرة مظفػر  الػديف بػف زيػف الػديف

                                                           
 .109ص108ص .النوادر السمطانية. حكؿ ىذه النادرة انظر ابف شداد 1

 .87ص, 4ج .الروضتين. انظر أبي شامة 2



472 
 

بنفسػو كيحػثيـ عمػى ( ب 932)كفي مقدمة القمػب الفقيػو عيسػى كالسػمطاف يطػكؼ عمػى االطػالب 

القتاؿ كلـ ينزؿ القـك يتقدمكف كالمسممكف يتقدمكف حتػى مضػى مػف النيػار أربػع سػاعات فتحركػت 

ميسػرة العػدك عمػػى ميمنػة المسػػمميف كجػرل بيػػنيـ قمبػات كثيػرة كتكػػاثركا عمػى الممػػؾ المظفػر فتػػأخر 

لعميـ يخرجكف عف راجميـ فينػاؿ مػنيـ فرصػة فممػا تػأخر ظػف السػمطاف أف ذلػؾ مػف ضػعفو فأمػده 

بعدة أطػالب مػف القمػب حتػى قػكل جانبػو كتراجعػت ميسػرة العػدك كاجتمعػت عمػى تػؿ مشػرؼ عمػى 

رأل الذيف قبالة القمب ضعؼ قمب المسمميف داخميـ الطمع كتحركػكا نحػك ميمنػة القمػب البحر فمما 

كجاءت الحممة عمى الديار البكرية ككػاف عنػدىـ  ػرة  ،كحممكا حممة الرجؿ الكاحد فارسيـ كراجميـ

مػػف الحػػرب فانكسػػركا كسػػرة عظيمػػة كانكسػػر السػػمطاف كالقمػػب كالميمنػػة كتبػػع العػػدك المنيػػزميف إلػػى 

كدخػؿ جماعػة مػنيـ إلػى خيمػة السػمطاف فقتمػكا الطشػتدار  ،كدخمػكا المخػيـ كنيبػكا األثقػاؿ العاصية

سػػماعيؿ المكػػبس كابػػف ركاحػػة كأمػػا الميسػػرة فننيػػا ثبتػػت كلػػـ يبػػؽ مػػع السػػمطاف إال خمسػػيف نفػػر  ،كاي

كأمػػا المنيزمػػكف مػػف العسػػكر فبمػػغ ىػػزيمتيـ إلػػى  ،فانحػػاز إلػػى تحػػت التػػؿ الػػذم كػػاف عميػػو الخيػػاـ

نة كبعضيـ إلى دمشؽ كأما المتبعكف ليـ فػننيـ لمػا رأكا المنيػزميف كقػد صػعدكا إلػى الجبػؿ االقحكا

رجعكا إلى أصحابيـ فمقييـ جماعػة مػف الغممػاف كالحزبندريػة كالساسػة منيػزميف عمػى بغػاؿ الحمػؿ 

ثـ جاءكا عمى رأس السكؽ فقتمػكا جماعػة كقتػؿ مػنيـ جماعػة، كأمػا الػذيف صػعدكا  ،فقتمكىـ جماعة

ثابتة فعممػكا أف الكسػرة لػـ ( أ 931)المخيـ السمطاني فننيـ نظركا إلى ميسرة المسمميف فرأكىا إلى 

تػػػتـ فعػػػادكا منحػػػدريف مػػػف التػػػؿ كقػػػد سػػػاؽ مظفػػػر الػػػديف بػػػف زيػػػف الػػػديف كاالسػػػدية كسػػػيؼ الػػػديف 

فممػػا رأكا الفػػرنج ذلػػؾ  ،المشػػطكب عمػػييـ كقػػد تفرقػػكا كالسػػمطاف سػػابؽ بػػالنفر اليسػػير يجمػػع النػػاس

دكا يطمبػػكف أصػػحابيـ فصػػاح السػػمطاف فػػي النػػاس فحممػػكا عمػػييـ طرحػػكا مػػنيـ جماعػػة كتكػػاثر اشػػت

الناس كروىـ في عدد كثير ظنكا أف الػذيف حمػؿ مػنيـ قػد قتمػكا جمػيعيـ كأنػو مػا نجػا مػنيـ إال ىػذا 

فػػػي النػػػاس فحممػػػكا النفػػػر فقػػػط فاشػػػتدكا فػػػي اليػػػرب كاليزيمػػػة، كلػػػزتيـ الميسػػػرة بػػػالطعف كالضػػػرب   
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ظنكا أف الذيف حمؿ منيـ قد قتمكا  ،في عدد كثير كروىـاعة كتكاثر الناس مج ـ ينطرحكا معمييـ 

جميعيـ كأنو ما نجا مػنيـ إال ىػذا النفػر فقػط فاشػتدكا فػي اليػرب كاليزيمػة كلػزتيـ الميسػرة بػالطعف 

كالضرب فعاد الممؾ المظفر كقتؿ كتحايا المسممكف كتراجع الناس مف كؿ جانب كظػؿ النػاس فػي 

رب كطعػػػف كقتػػػؿ كأسػػػر إلػػػى أف اتصػػػؿ المنيزمػػػكف السػػػالمكف مػػػف العػػػدك إلػػػى العسػػػكر فيجػػػـ ضػػػ

فػػردكا المسػػمميف، ككػػاف  األمػػركػػانكا عػػدكىا خشػػية مػػف ىػػذا  أطػػالبالمسػػممكف عمػػييـ فخػػرج عمػػييـ 

ي القتمػػى كالػػدماء فػػالتعػػب قػػد أخػػذ مػػف النػػاس فتراجػػع النػػاس عػػنيـ بعػػد صػػالة العصػػر يخكضػػكف 

السمطاف كجمسكا في خدمتو كتذاكركا مف فقد منيـ مف الغممػاف كالحمػكليف  فرحيف مسركريف، كعاد

كلقػػد رأيػػت الفقيػػو عيسػػى  ،مائػػة كخمسػػيف نفػػر كمػػف المعػػركفيف ظييػػر الػػديف أخػػك الفقيػػو  عيسػػى 

يضحؾ كالناس يعزكنو، كىك يقكؿ ىذا يـك اليناء ال العزاء، كقتؿ في ذلؾ اليـك االمير مجمى بػف 

، 1يكػارم، كأمػػا العػػدك المخػػذكؿ فحػرز قػػتالىـ تسػػعة والؼ نفػػرالاجػػب خميػػؿ مػركاف اليكػػارم، كالح

كمػػف الجػػرح أمػػر ( ب 269)كلمػػا عػػاد السػػمطاف إلػػى المخػػيـ كرأل مػػا تػػـ عمػػى النػػاس مػػف اليزيمػػة 

دؽ كػػكس البمػػد  األكؿكفػػي ثالػػث عشػػر جمػػادل  .عظػػيـ فتراجػػع الطائفتػػاف كقػػد أخػػذ مػػنيـ التعػػب

السػػػمطاف كطمػػػب االطػػالب كاشػػػتد القتػػػاؿ بػػيف الطػػػائفتيف كلػػػح  فجاكبػػو الككسػػػات السػػػمطانية كركػػب

العسػػاكر عمػػى خيػػاميـ فتراجػػع العػػدك عػػف الزحػػؼ كاشػػتد القتػػاؿ   فيجػػـ ،العػػدك فػػي مضػػايقة البمػػد

كأخػذ العػػدك الحميػػة فخرجػػكا بفارسػيـ كراجميػػـ ظػػاىر أسػػكارىـ كحممػكا عمػػى المسػػمميف حممػػة الرجػػؿ 

أمػػػاكنيـ كالػػػتحـ القتػػػاؿ كاشػػػتد الضػػػرب كالطعػػػف كصػػػبر  الكاحػػػد فثبػػػت المسػػػممكف كلػػػـ يتحركػػػكا مػػػف

فاسػػتأذف العػػدك فػػي كصػػكؿ رسػػكؿ فػػأذف ليػػـ فكصػػؿ الرسػػكؿ إلػػى الممػػؾ  ،المسػػممكف صػػبر الكػػراـ

العػػادؿ فأكصػػمو إلػػى السػػمطاف فقػػاؿ لمسػػمطاف الممػػكؾ ال يجتمعػػكف إال عػػف قاعػػدة كمػػا يحسػػف بيػػـ 

خػػرج العػػدك راجميػػـ كفارسػػيـ عمػػى  خػػرةاآلكلمػػا كػػاف ثػػامف عشػػر جمػػادم  ،الحػػرب بعػػد االجتمػػاع

                                                           
 سبعة والؼ" 110ص .النوادر. كعند ابف شداد 1



474 
 

المسمميف مف جانب البحر فركب السػمطاف كالعسػاكر كانشػبت الحػرب بػيف الطػائفتيف إلػى أف حػاؿ 

كفي  د ذلؾ اليـك كصؿ كتب أىؿ البمد باستفحاؿ العدك كالشككل مف مالزمة قتػاليـ  ،بينيـ الميؿ

د الػػديف بػػرنقش فمقيػػو السػػمطاف كفػػي سػػمخ جمػػادم كصػػؿ عسػػكر سػػنجار مقدمػػو مجاىػػ ،لػػيال كنيػػارا

كسػػػنقر  حػػػيكاحترمػػػو ثػػػـ قػػػدـ مػػػف عسػػػكر مصػػػر أكالد أبػػػي زكػػػرم كدربػػػاس الميرانػػػي كعمػػػـ الػػػديف 

الػػػدكادار ثػػػـ قػػػدـ عػػػالء الػػػديف صػػػاحب المكصػػػؿ كعبػػػر بعسػػػكر ممػػػبس مطمبػػػا قػػػداـ العػػػدك ككانػػػت 

السػير  نيػؾكأكتخمخؿ سكر البمػد مػف ضػرب المجػانيؽ  قامةالمجانيؽ قد ىدمت مف السكر مقدار 

حتى أف جماعة منيـ بقكا لياؿ عديدة ال ينامكا أصال كالعػدك لكثػرتيـ ( أ 260) ،البمد أىؿكالتعب 

 بكف عمػػييـ القتػػاؿ فممػػا أحػػس العػػدك بػػذلؾ شػػرعكا فػػي الزحػػؼ مػػف كػػؿ جانػػب كاقتسػػمكا أقسػػاماك يتنػػا

 ،طاف لػيال كنيػاراقبالػة السػم أسػكارىـعمػى  كمما تعب قسػـ اسػتراح كقػاـ  يػره مقامػو ىػذا مػع قتػاليـ

فممػػا دؽ كػػكس البمػػد جاكبتػػو الككسػػات السػػمطانية كطمػػب العسػػاكر كجمػػع الفػػارس كالراجػػؿ كزحػػؼ 

عمى خنادقيـ حتى طمع فييا العسكر كجرل قتاؿ عظيـ كىك كالكالػدة الثكمػى مػف طمػب إلػى طمػب 

إلػى أف ىجػـ  كمما نظر إلى عكػا كمػا ىػي فيػو مػف الػبالء ،ينادم يالالسالـ كعيناه تذرفاف بالدمكع

فػػدؽ كػػػكس البمػػد فجاكبػػو الكػػػكس   ،إلػػػى المخػػيـ إلػػى قبػػػؿ السػػحر اآلخػػرةالميػػؿ فعػػادكا بعػػػد عشػػاء 

فكصمت مطالعة مف البمد يذكركا أنػو قػد  ،السمطاني فركب االطالب كأصبحكا عمى ما أمسكا عميو

ال طمبنػػا بمػغ منػػا العجػػز إلػى الغايػػة كمػػا بعػدىا إال التسػػميـ كنحػػف أعػداء أف لػػـ تعممػػكا معنػا  شػػيئا كاي

كنسػػمـ البمػػد ككػػاف ىػػذا أعظػػـ مػػا جػػرل عمػػى قمػػب السػػمطاف كالمسػػمميف فػػنف عكػػا كانػػت قػػد  األمػػاف

 األمػػراءاحتػػكت عمػػى جميػػع سػػالح السػػاحؿ كالقػػدس كدمشػػؽ كحمػػب كمصػػر كاحتػػكت عمػػى كبػػار 

سيؼ الػديف المشػطكب ك يػره كصػاح السػمطاف فػي العسػاكر كتقػدـ إلػى  كاألمير اإلسالـكشجعاف 

حػػؼ فمػػـ  يسػػاعده العسػػكر فػػي اليجػػـك عمػػييـ فػػنف رجالػػة الفػػرنج كقفػػكا كالسػػكر المحكػػـ البنػػاء الز 

مػػاقػػتال  إمػػاكلػػـ تػػزؿ الحػػرب قائمػػة بػػيف الطػػائفتيف  ،بالسػػالح كالزنبػػكرؾ جرحػػا حتػػى فصػػؿ الميػػؿ  كاي
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بينيما كلما اشتد زحفيـ عمى البمد كقمت رجالو ككمت مف القتؿ كالجرح ضعفت نفكسيـ عف الػدفع 

كالنػاس عمػى الجيػاد كطمػع المسػممكف فػػييـ طمعػا عظيمػا فاجتمعػت الخيالػة فػي كسػػط ( ب 931)

الرجالػػة كأخػػذكا رمػػاحيـ كحممػػكا مػػف الجكانػػب كميػػا فانػػدفع النػػاس بػػيف أيػػدييـ ككقعػػت اليزيمػػة فػػي 

السمطاف كلـ يبؽ معو إال سبع عشر مقاتؿ كأعالمو ثابتة  كثبتالمسمميف الميمنة كالميسرة كالقمب 

 :ساتو تخفؽ كالسمطاف كما قيؿككك 

 

 

 كممػػػػػػػػػػى ىزيمػػػػػػػػػػة األبطػػػػػػػػػػاؿتمػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػؾ 
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كاجتمػع إلػى السػمطاف خمػؽ كثيػر كتراجػع النػاس ثػـ حمػؿ العػدك حممػة  ،الكمػيف مػففكقؼ العدك خكفػا 

كابػي ففػر حتػى بمغػكا رؤكس الر  ،كا ثـ حممكا حممة ثالثػةر دغاف كا ثـ عاد ،يقاتمكف ـثانية ففر الناس كى

المسػممكف كىػػـ يقػػاتمكف ثػـ كقػػؼ العػػدك فكقفػكا ككػػاف كػػؿ مػف رأل أعػػالـ السػػمطاف كاقفػة كككسػػاتو تػػدؽ 

يكػكف  أفككقػؼ العػدك كخػاؼ  ،يستحي أف يجاكزه فيعكد إلى طمب السمطاف فاجتمع عنده خمؽ عظػيـ

ادؿ كقايماز النجمػي ككاف مف ثبت في ذلؾ اليـك الممؾ الع ،في الشعراء كميف فتراجعكا يطمبكا المنزلة

كثيػر كرحػؿ السػمطاف فنػزؿ عمػى تػؿ  كلده كعساكر المكصؿ كقتؿ جماعة كجػرح خمػؽ األفضؿكالممؾ 

  كرحؿ العدك إلى يافػا فخػاؼ السػمطاف أف يسػبقكا إلػى ،الرممةإلى  العكجا المشرؼ عمى النير ك رحؿ 

كسػػػار إلػػػى عسػػػقالف  فرتػػػب الممػػػؾ العػػػادؿ قتػػػاليـ بعسػػػكر كبيػػػر ،عسػػػقالف كيجػػػرم عمػػػييـ مثػػػؿ عكػػػا

كسػػار السػػمطاف بنفسػػو إلػػػى  ،يػػا كأمػػػره أف يعجػػؿ خرابيػػايكال كاسػػتخار ا، سػػبحانو كتعػػالى فاستحضػػر

 ،السػػكؽ كاسػػتنفر السػػكقية كالغممػػاف لمخػػراب كقسػػـ السػػكر عمػػى النػػاس ككقػػع فػػي البمػػد الضػػجيج كالبكػػاء

فمحؽ الناس عميو حزف عظيـ  ،ءعظيـ البنا األسكار( أ 936)ككاف بمدا نظرا خفيفا عمى الفؤاد محكـ 

رارييـ كنسػاءىـ ذكشرع أىمو ببيع ما ال يمكف حممو الذم يساكم عشرة دراىـ بػدرىـ كخػرج أىػؿ البمػد بػ

 ،سبأ كالسػمطاف ىػك كأكالده دائػريف عمػى النػاس محثػيف عمػى سػرعة الخػراب أيدمكتفرقكا  ،إلى العسكر

الخبر مف  جية الممؾ العادؿ أف القـك ميتمػيف  فيو النيراف كاحترؽ ككافى فأضرمتكأمر بحريؽ البمد 

كلػـ يػزؿ الخػراب كالحريػؽ يعمػؿ فػي البمػد إلػى  ،كأنو ليس عندىـ مػف خػراب عسػقالف عمػـ ،بعمارة يافا

كسػار إلػى لػد فػأمر  ،سمخ شعباف كرحؿ ثالث رمضاف إلػى الرممػة كرتػب العسػاكر ميمنػة كميسػرة كقمبػا

صػفح تكسػار خفيػة إلػى القػدس ك  ،ح ما فييا مف حاصؿ الغالؿكأبا ،بخراب بيعتيا كخراب قمعة الرممة

كيجػػاىر  ،كبيػػركت فكصػػؿ اليػػو رسػػكؿ المػػركيس يػػذكر أنػػو يصػػالح صػػيدا أحكاليػػا كعػػاد إلػػى العسػػكر
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فسػير إليػو نجيػب الػديف عػدؿ الزيػداني كأجابػو  ،الفرنج بالعداكة كيقصػد عكػا كيحاصػرىا كيأخػذىا مػنيـ

يثا ممعكنا ككاف قد استشػعر مػنيـ أخػذ بمػده صػكر فانحػاز عػنيـ إلى ذلؾ ليفصمو عف الفرنج ككاف خب

ككاف عدؿ الزيداني اشترط عميو أف يبدأ بالمجػاىرة كحصػار عكػا كعنػد ذلػؾ يسػمـ   ،كاستعصـ بصكر

كرحػػػؿ السػػػػمطاف مػػػف الرممػػػػة كتعمػػػؽ بجبػػػػؿ النطػػػركف كأمػػػػر بخػػػراب قمعػػػػة النطػػػػركف  ،إليػػػو المكضػػػػعيف

ؾ العػػادؿ كسػػير الممػػؾ العػػادؿ لمضػػيعة ابػػف النحػػاؿ رسػػكال إلػػييـ سػػمـ أمػػر الصػػمح إلػػى الممػػ .كالمنكتيػػر

كأخبػػركا أف العػػدك  اسػػتأمنكاكتػػرددت الرسػػؿ بػػيف الجيتػػيف فمػػـ يسػػتقر الحػػاؿ ثػػـ كصػػؿ نفػػر مػػف الفػػرنج 

 .عمى عـز الحركة كالرحيؿ إلى الرممة

الممػؾ  طمػب السػمطاف االطػالب كسػمـ اليػزؾ إلػى( ب 936)كفي ثالث شػكاؿ  :ذكر خروجيم عن يافا

فخرجػكا معػو فممػا كصػمكا خيػاـ العػدك  ،العادؿ كتبعو مف يريد مف كاف كصػؿ مػف الػرـك جماعػة لمغػزاه

كىجـ المماليؾ السمطانية عمييـ كضايقكىـ بالنشاب فركبكا كسػاقكا عمػى المماليػؾ فانػدفعكا بػيف أيػدييـ 

 .كرحمكا إلى يازكر كالسمطاف قبالتيـ ،كلـ ينج إال مف سمـ بو جكاده

كرد الخبر بكفاتػو حػادم عشػر شػكاؿ فطمػب السػمطاف المماليػؾ لمعػادؿ كعمػـ  :وفاة الممك المظفر ذكر

كأخمػػى المكػػاف كقػػرأ الكتػػاب  ،الػػديف سػػميماف بػػف جنػػدر كسػػابؽ الػػديف بػػف الدايػػة كعػػز الػػديف بػػف المقػػدـ

نقػؿ إلػى  ثـ ،إف الممؾ المظفر تكفي كىك عائد مف خالط إلى ميافارقيف كدفف بميافارقيف :كقاؿ كبكى

 .مدرستو بحماه ككاف كفاتو تاسع عشر رمضاف
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 سنة ستة وثمانين وخمسمائة

مسػػتيؿ جمػػادل اآلخػػر كدخػػؿ عمػػى السػػمطاف بالقػػدس يتعبػػد كعنػػده  ككصػػؿ المشػػطكب يػػـك الخمػػيس 

 .كتير مكث عف الصمحنالممؾ العادؿ فنيض إليو كاعتنقو كسر بو سركرا عظيما كأخبر أف الم أخكه

كذلػػؾ أنػػو تغػػذل عنػػد  ،ني كتابػػا يػػذكر فيػػو قتػػؿ المػػركيساكصػػؿ مػػف عػػدؿ الزيػػد :ذكــر قتــل المــركيس

فخرج عميو اثناف مف أصحاب السػكاكيف فمػا زاال يضػرباف فيػو حتػى مػات كمسػؾ الشخصػاف  األسقؼ

 .كتير جيزنا عميونإف الم: كسئال فقاال

نزلػكا العسػاكر دسػتكرا  ككػاف الفػرنج لمػا رأكا أف السػمطاف أعطػى   :عمى الـداروم ذكر استيالء الفرنج

 .عمى الدارـك كزحفكا عميو كتمكنكا مف نقبو كممككه

ككػاف فيػػو العسػػاكر  ،كسػػاركا مػف الػػدارـك بعػد أف قػػرركا أمػره إلػػى مجػدؿ يابػػا :اذكـر قصــدىم مجــل يابــ

 كسػير السػمطاف يحػث العسػاكر  ،بينيـ قتاؿ عظيـ كقتؿ منيـ كند مذككر( أ 939)فجرل  ،اإلسالمية

مى الكصػكؿ فكصػؿ االميػر بػدر دلػدـر كعػز الػديف بػف المقػدـ ككصػؿ قاصػد مػف العسػكر ع اإلسالمية

 ،كخػػيـ عمػى تػػؿ الصػافيو كرحػؿ إلػػى النطػركف ثػـ إلػػى بيػت نكبػػا ،يػذكر أف العػدك خػػرج بفارسػو كراجمػو

ثـ كرد الخبػر بكصػكؿ  ،كقسـ أسكار القدس عمييـ كعرؼ كؿ منيـ مكانو األمراءفاستحضر السمطاف 

كأف  األمػػراءرم كفػػييـ ابػػف الجراحػػي كفمػػؾ الػػديف أخػػك العػػادؿ المػػو كجماعػػة كثيػػرة مػػف العسػػكر المصػػ

 ،كتيػػر بعسػػكر كبيػػر كقصػػدكا الكقػػكؼ فػػي طػػريقيـنفممػػا بمػػغ الفػػرنج ذلػػؾ جيػػزكا الم ،معيػػـ قفػػؿ عظػػيـ

فر بكا في  ،فأرسؿ السمطاف أرسؿ أمير أخكر كجماعة معو يحذركىـ كأمركىـ أف يدخمكا بالقفؿ البرية 

ثالثػة  فمػا نجػا إال مػف سػممو جػكاده كأخػذكا القفػؿ ككػاف ،بحب الطريؽ فكبسكىـ قػاطع الخشػبي الصػقر 
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 ،الػػذم كشػػى لمعػػدك بيػػـ جماعػػة مػػف العػػرب ككػػاف ،والؼ جمػػؿ كفيػػو مػػف األمػػكاؿ كاألمتعػػة مػػا ال يجػػد

ث كانزعج السمطاف بحي ،األمكاؿفحصؿ عند العدك مف الفرح كالسركر كقكة النفس بما حصؿ ليـ مف 

فػأمر السػمطاف  ،الحصػار كنػزؿ بيػت نكبػا قاصػد حصػار القػدس والتكحشد العدك ،لـ يفطر في ليمتو 

حسػاـ الػديف أبػك الييجػاء السػميف بمشػقة عظيمػة كجمػس عمػى كرسػي  األميػرفحضػر  األمراءبحضكر 

سيؼ  الديف المشطكب كحسيف بػف الجراحػي كعمػـ الػديف سػميماف بػف حيػدر كاالسػدية بأسػرىـ  كاألمير

فقػػاؿ ليػػـ  األمػػراءمجػػد الػػديف ىمبػػدرم الحميػػدم كقايمػػاز النجمػػي كعػػز الػػديف بػػف المقػػدـ ك يػػرىـ مػػف ك 

سػػػارع  ،كنيػػػب الغممػػػاف أمػػػكاليـ( ب 939)ىػػػذا العػػػدك قػػػد دىمنػػػا كىػػػك فػػػي  ايػػػة مػػػف القػػػكة : السػػػمطاف

رجػػع إال مػػف ا مػػ  ألنػػوخمػػؽ عظػػيـ  اإلسػػالـيػػرد المنيػػزميف كتشػػذب مػػف عسػػكر  األطػػراؼبالكتػػب إلػػى 

عمػػى عرضػػو كرحػػؿ السػػمطاف إلػػى الخركبػػة خشػػية عمػػى العسػػكر مػػف أرائػػح القبمػػي كاستحضػػر ؼ اخػػ

بسػـ ا، كالحمػد ، كالصػالة عمػى رسػكؿ : إلى كالمو ثـ قاؿ باإلصغاءكأرباب المشكرة كأمرىـ  األمراء

فػي ىػذا  النصػر عميػو كقػد بقػي لػكائحفي بمدنا كقد الحػت  نزؿ ا، اعممكا أف ىذا عدك ا، كعدكنا كقد

الجمػػع اليسػػير فالبػػد مػػف االىتمػػاـ فػػي قمعػػو كا، قػػد أكجػػب عمينػػا كأنػػتـ تعممػػكف أف ىػػذه العسػػاكر لػػيس 

ه حتػى ينفػتح البحػر جػاءه المػدد ر ا سكل الممؾ العادؿ كىذا العدك أف بقي كطػاؿ أمػىكراءنا نجدة تنتظر 

عمػػػى أف  وراءىػػػـفصػػػمت كان األمػػػراءكالػػػرأم عنػػػدم منػػػاجزتيـ فميعرفنػػػي كػػػؿ مػػػنكـ مػػػا عنػػػده فتخالفػػػت 

المصػػػمحة تػػػأخر العسػػػكر إلػػػى الخركبػػػة كأف يبقػػػى أيامػػػا حتػػػى يسػػػتريح مػػػف حمػػػؿ السػػػالح فػػػنف لمنػػػاس 

ذا كصػػؿ الممػػؾ العػػادؿ يشػػاركنا فػػي  خمسػػكف يكمػػا تحػػت السػػالح كفػػكؽ الخيػػؿ كالخيػػؿ قػػد ضػػجرت كاي

بضػػػيؽ  1274 ارمكأقػػاـ كفييػػا تػػػكفي االميػػر الفقيػػػو ضػػياء الػػديف عيسػػػى اليكػػ .الػػرأم فػػكافقيـ السػػػمطاف

                                                           
النكادر، . انظر ابف شداد. كثمانكف كيذكر كؿ مف ابف شداد كابف خمكاف أف كفاة الفقيو عيسى اليكارم كانت سنة خمسمائة كخمس 1274
 .485ص, 8ج .البداية. كابف كثير. 497ص, 3ج .وفيات األعيان. ابف خمكاف. 116ص
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سياؿالنفس  تػكفي تاسػع  ،ككاف كريما شجاعا حسف المقصد كثير المركءة في قضاء أشغاؿ الناس ،كاي

عػػز الػػديف مكسػػؾ بػػف حكػػكا اليػػذباني كىػػك ابػػف خػػاؿ  األميػػر .القعػػدة كحمػػؿ إلػػى القػػدس كدفػػف بظػػاىره

ائجيـ حفػػػظ القػػػروف بالسػػػبع ركايػػػات كسػػػمع الحػػػديث ككػػػاف محسػػػنا إلػػػى النػػػاس يقضػػػي حػػػك  ،السػػػمطاف

ككػػػاف  .منيػػػا( أ 930)شػػػيء فػػػي كيتمطػػػؼ بيػػػـ ككػػػاف مػػػالـز السػػػمطاف فػػػي  زكاتػػػو لػػػـ يتخمػػػؼ عنػػػو 

مػرض بمػرج عكػا كتكجػو عمػى  ،ككػاف دينػا صػالحا ،السمطاف يحترمػو كيرفػع مكانػو كال يقعػد فكقػو أحػد

 .1275دمشؽ فتكفي بيا كدفف بقاسيكف

سػنقر ككػاف شػجاعا قػد قتػؿ مػف الفػرنج أف مممككػا لمسػمطاف يػدعى سػرا  :من نـوادر ىـذه الغـزاة نادرة 

كخرج إليو بعضيـ فحمؿ عميػو فكثبػكا عميػو مػف سػائر جكانبػو فمسػكو  ،ككمنكا لو خمقا عظيما فتجمعكا

رقبتػػو بسػػيفو فكقعػػت الضػػربة فػػي يػػد الماسػػؾ بشػػعره فقطعػػت يػػده فاشػػتد  اآلخػػرأحػػدىـ بشػػعره كضػػرب 

 .ىاربا حتى لحؽ بأصحابو

طمػػػػب الفػػػػرنج  األكؿسػػػػت كثمػػػانيف فػػػػي خػػػػامس عشػػػػر ربيػػػػع  فػػػػي سػػػػنو :ذكــــر تســــميم شــــقيق أرنــــون

عمى أف يسممكىا كيطمؽ سراحيـ كيطمؽ صاحبيا مف االعتقاؿ فتسمميا  األمافالمستخفضكف لمشقيؼ 

كلما رأل السػمطاف ىجػـك الشػتاء كانغػالؽ البحػر كقػد  ،صاحبيا كعاد إلى صكر كأطمؽنكاب السمطاف 

الرجػاؿ مػا ككثػؽ قمبػو بسػببيا كتقػدـ إلػى النػكاب أف عمػركا كالعػدد ك حصؿ في عكا مف المير كالذخائر 

كأعطػػػى  ،كسػػار حتػػػى دخػػػؿ عكػػا مكاشػػػرة لمعػػػدك كمرا مػػة لػػػو ،ليػػا أسػػػطكال عظيمػػػا يحمػػؿ خمقػػػا كثيػػػر

 ،العسػػاكر دسػػتكرا ليسػػتريحكا كأقػػاـ ىػػك بنفػػر يسػػير قبالػػة العػػدك كقػػد حػػاؿ بػػيف العسػػكريف شػػدة الكحػػؿ

ربيػع االخػر كصػؿ عمػاد الػديف زنكػي صػاحب سػنجار  كفي ثػاني ،كتعذر كصكؿ بعضيـ عمى بعض

                                                           
 .118ص, 4ج .الروضتين. انظر أبي شامة 1275
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حسف فمقيو السمطاف باالحتراـ كأنزلو في خيمتو كقدـ لو تحؼ يميؽ يمثمو كترؾ لػو طراحػة إلػى  جمؿو بت

ثػػـ كصػػؿ معػػز الػػديف صػػاحب الجزيػػرة فػػي عسػػكر حسػػف فمقيػػو السػػمطاف  ،جانبػػو كأنزلػػو رأس الميسػػرة

 ثـ كصؿ عماد الديف خرمشاه بف عز الديف ،ماد الديفجانب ع( ب 930)كأكرمو كاحترمو كأنزلو في 

بعيػد كضػرب لػو خيمػة بػيف كلديػو األفضػؿ مسعكد صاحب المكصؿ ففرح السمطاف بقدكمو كتمقػاه مػف 

مصر فركب كتعبىء تعبئة القتاؿ كقصد مضػايقة العػدك ليشػغميـ كصكؿ األسطكؿ مف  .1276كالظاىر

كعػػاد النػػاس عمػػى جانػػب  أسػػطكلود لػػو كعمػػر اسػػتع األسػػطكؿكلمػػا عمػػـ العػػدك كصػػكؿ  ،األسػػطكؿعػػف 

قتاؿ شديد كانكشؼ عػف  األسطكالففي البحر كالعسكراف في البر كجرل بيف  األسطكالفالبحر كالتقى 

فأخػػذ منػػو شػػاني كظفػػر مػػف العػػدك بمركػػب كػػاف كاصػػال مػػف القسػػطنطينية  ،اإلسػػالمي األسػػطكؿنصػػرة 

كطابت نفكس  ،الساحؿ فييا مير كذخائر ميناء عكا كصحبتو  مراكب مف اإلسالمي األسطكؿكدخؿ 

كصػكؿ زيػف الػديف يكسػؼ بػف .1277 البمد كاتصؿ القتاؿ بػيف العسػكريف إلػى أف فصػؿ بيػنيـ الميػؿ أىؿ

مؿ الئؽ فاحترمو السمطاف كأكرمػو كالتقػاه كانزلػو إلػى جانػب جبعسكر مميح كت أريؿزيف الديف صاحب 

سار مف القسطنطينية كأنو اجتػاز بقكنيػا كنيبيػا  فاأللمابأف ممؾ  األخباركتكاترت  ،أخيو مظفر الديف

كقتؿ مف بيا ككصؿ بالد ابف الكف فخشي السمطاف عمى البالد كسير مف العساكر مػف يحفظيػا مثػؿ 

فممػا أحػس  ،كبػدر الػديف الشػحنة األفضػؿالممؾ المظفر تقي الديف كعز الػديف بػف المقػدـ ككلػده الممػؾ 

رجػكا كيقصػدكا الميمنػة كبيػا خالعسكر جمعكا رأييػـ عمػى أف ي العدك باف ىذا الجـ الغفير قد نقص مف

 .الممؾ العادؿ ككاف أكثر مف جرد مف الميمنة

                                                           
 . 123ص, 4جج .الروضتين. أنظر أبي شامة 1276
 .197ص. ،10ج .الكامل. انظر ابف األثير 1277
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ــة ــة العادلي خػػرج الفػػرنج عمػػى  ػػرة مػػف ( أ 931) اآلخػػركلمػػا كػػاف العشػػريف مػػف جمػػادم : ذكــر الوقع

لسػمطاف كصػاح يػا فركػب ا ،المسمميف كامتدكا ميمنػة كميسػرة كقمبػا ككػانكا عػددا عظيمػا كطمبػكا الميمنػة

كطمػػب األطػػالب ككصػػمت الفػػرنج إلػػى الميمنػػة قبػػؿ أف  كضػػربت الككسػػات كركبػػت العسػػاكر اإلسػػالـ

كدخمػػكا كطاقػػو كامتػػدت أيػػدييـ فػػي النيػػػب  ،ككصػػمكا إلػػى مخػػيـ الممػػػؾ العػػادؿ يسػػتتـ ركػػكب العسػػاكر

فػي المخػيـ  الممؾ العادؿ فننو ركب كاستركب مػف يميػو ككقػؼ كقػكؼ مخػادع حتػى طمعيػـ كأماكالقتؿ 

عمػػػى  األسػػػكديقدمػػػو كلػػػده الممػػػؾ الجػػػكاد كحمػػػؿ العسػػػاكر كىجمػػػكا عمػػػى العػػػدك ىجمػػػة  ،كالنيػػػب بنفسػػػو

كلمػػػا رأل السػػػمطاف  ،ؼ ا، يعمػػػؿ فػػػييـيفرائسػػػيا ككقعػػػت الكسػػػرة عمػػػييـ كسػػػاركا طػػػالبيف خيػػػاميـ كسػػػ

إجابػػة دعكتػػو ككػػاف المبػػادر إلػػى  ،كأبطػػاؿ المكحػػديف اإلسػػالـصػػاح فػػي النػػاس يػػا  أخيػػوإقػػداميـ عمػػى 

كقػاـ سػكؽ الحػرب فمػـ  ،مماليكو كحمقتو كتتابعػت العسػاكر كسػاقت االطػالب كاتصػؿ الطعػف كالضػرب

يكف إال ساعة كالقـك صرعى كأنيـ أعجاز نخؿ خاكية كلـ ينج منيـ إال النادر ككاف مقدار المقتكليف 

ميـ كجػػرل بيػػنيـ كلمػػا أحػػس المسػػممكف بعكػػا خرجػػكا مػػف البمػػد إلػػى مخػػي، 1278نفػػس والؼمػػنيـ ثمانيػػة 

حتى القػدكر بطعاميػا ككصػؿ كتػاب  مقتمة عظيمة ككانت النصرة لممسمميف بحيث أنيـ نيبكا خياميـ 

خػػػرج لنيػػػب أطػػػراؼ الػػػبالد  األلمػػػافككصػػػؿ نجابػػػة مػػػف حمػػػب يخبػػػركا أف ممػػػؾ  ،مػػػف عكػػػا يخبػػػر بػػػذلؾ

ر كنيػػػػض عسػػػػكر حمػػػػب إلػػػػييـ كأخػػػػذكا عمػػػػييـ الطريػػػػؽ كلػػػػـ يػػػػنج مػػػػنيـ أحػػػػدا فضػػػػربت البشػػػػائر كسػػػػ

 .1279الناس

كالػذخائر كالميػرة  األمػكاؿكىك مف كبار ممككيـ ككصؿ في مراكػب عػدة كمعػو : ذكر وصول الكندىري

فقػػػػكم بكصػػػكلو جأشػػػػيـ فرحػػػػؿ السػػػػمطاف بجميػػػع العسػػػػاكر إلػػػػى جبػػػػؿ  ،كالرجػػػػاؿ كاألسػػػمحة( ب 931)
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 كتػػرؾ بعػض العسػػكر فػي المنزلػػة كػػاليزؾ ،رجػػا أف يحصػؿ ليػػـ طمػع فيخرجػػكف عػػف مخػيميـ ةالخركبػ
قػص عظػيـ نكأنيـ في  بأنطاكيةمجتمعكف  األلمافمف الشماؿ أف عساكر ممؾ  األخباركترددت  1280

كلمػا تػكالى النجػد مػف البحػر اشػتد طمػع الفػرنج فػي عكػا  ،كأف عسكر حمب محتفظكف مف يخرج مػنيـ

ذلؾ أىؿ البمد  رألكلما  ،كسمطكا عمييا المنجنيقات مف كؿ جانب بحيث ال يعطؿ رمييا ليال كال نيارا

ككػػاف  ،الييجػػاء السػػميف أبػػكككػػاف مقػػدـ العسػػكر بيػػا االميػػر حسػػاـ الػػديف  اإلسػػالميةحػػركتيـ النخػػكة 

يخرجكف عمى العػدك ففتحػكا األبػكاب  أفكريما شجاعا ككممتو في عشيرتو مطامعو فاجتمع رأييـ عمى 

ضػربيا الزراقػكف فذىمكا عف المنجنيقات كحفظيا ك  ،كخرجكا بالفارس كالراجؿ كدخؿ مخيميـ قتال كنيبا

ككػػػػاف  .1281سػػػػتائرلكقتػػػػؿ مػػػػف العػػػػدك سػػػػبعيف فارسػػػػا كاحترقػػػػت المنجنيقػػػػات كا  ،فاضػػػػطـر فييػػػػا النػػػػار

 ،كبيا مف الغػنـ كالخبػز كالميػرة شػيء كثيػر ،ة كأكدعيا أربعمائة قمحالسمطاف قد أعد مف بيركت بطس

جماعة كتزيكا بزم   ةفركب في البطس ،ككاف العدك قد أحاط بعكا كقد اشتد حاجة مف بيا إلى الطعاـ

كتركػػػػكا الخنػػػػازير عمػػػػى سػػػػطحيا كعمقػػػػكا الصػػػػمباف فخػػػػالطكا مراكػػػػب الفػػػػرنج كاعترضػػػػكىـ فػػػػي  ،الفػػػػرنج

 لمعسػػكر فاشػػتدت البطسػػة فػػي السػػير حتػػى دخمػػكا مينػػاء عكػػا فاصػػدكانحػػف : الحراقػػات كالشػػكاني فقػػالكا
يمحػػؽ قعػػر البحػػر إلػػى أف  بغػػكصككػػاف عكامػػا مسػػمما يقػػاؿ لػػو عيسػػى يػػدخؿ إلػػى البمػػد بالكتػػب  1282

كيخػػرج مػػف الجانػػب االخػػر ككػػاف ذات ليمػػة قػػد شػػد عمػػى كسػػطو ثالثػػة أكيػػاس فييػػا ألػػؼ دينػػار ككتػػب 

بعػػد ثالثػػة أيػػاـ قذفػػو البحػػر ميتػػا ككجػػد عمػػى كسػػطو الػػذىب ( أ 932)فممػػا كػػاف  ،العسػػكر كعػػاـ فيمػػؾ

مػػػف  لمػػػافاألككصػػػؿ ممػػػؾ  .1283ىػػػذ الرجػػػؿإال فػػػي  حياتػػػو كمكتػػػو  األمانػػػةكالكتػػػب فمػػػا رؤم مػػػف أدل 
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قػػكىـ الفػػرنج مككػػاف ذا دىػػاء كمكػػر كسػػاركا ككصػػمكا إلػػى عكػػا ف 1284......كلقيػػوأنطاكيػػة إلػػى طػػرابمس 

كاستبشػػركا بيػػـ ككصػػؿ رسػػكؿ صػػاحب القسػػطنطينية يعتػػذر إلػػى السػػمطاف ككػػاف صػػديقو كيػػذكر أنػػو 

ة لمسػػػباح أقكامػػػاعكػػػا عػػػف السػػػمطاف فشػػػدت  أخبػػػارخطػػػب لمخميفػػػة كالسػػػمطاف بالقسػػػطنطينية كانقطعػػػت 

كبمغيػػػـ أف الفػػرنج قػػػد نصػػػبكا نػػد المينػػػاء شػػػبائؾ  أعيػػػانيـكأعطػػاىـ المػػػاؿ فػػي أكسػػػاطيـ كالطيػػػكر فػػي 

مػف الػركاح كاستشػيد عػدة مػف المسػمميف مػنيـ جمػاؿ الػديف  فػامتنعكاكالليب فنذا جػاء سػابح كقػع فييػا 

اؿ مػػا فقػػ األمػػافكعرضػػكا عميػػو  ،محمػػد بػػف أككػػر خػػرج فػػي شػػاني يقاتػػؿ فأحاطػػت بػػو المراكػػب الفػػرنج

يػاه فػي البحػر  أضع يدم إال في يد مقػدمكـ فجػاء إليػو المقػدـ الكبيػر فأخػذ بيػده كعانقػو كألقػى بنفسػو كاي

 .فغرقا

لحقػػو حمػػائتيف مختمفتػػيف فانتقػػؿ إلػػى الناصػػرة  أربػػؿزيػػف الػػديف يكسػػؼ بػػف الػػديف عمػػي ككجػػؾ صػػاحب 

النػػاس عميػػو لشػػبابو  مظفػػر الػػديف فأقػػاـ بيػػا أيامػػا كتػػكفي ثػػامف عشػػريف رمضػػاف كحػػزف أخػػكهكصػػحبتو 

كأنعػػـ السػػمطاف عمػػى أخيػػو مظفػػر الػػديف بأربػػؿ كزاده شػػيرزكر كأخػػذ منػػو مػػا كػػاف بيػػده كىػػي  ،ك ربتػػو

كاسػتدعى الممػؾ المظفػر تقػي الػديف ليكػكف مكانػو فكصػؿ كصػحبتو  ،حراف كالرىا كسميسطاط كالمكزر

 .1285معز الديف صاحب الجزيرة كتكجو مظفر الديف إلى أربؿ كتسمميا

 مسػتأمنيفكعظػـ الغػالء خػرج مػنيـ خمػؽ عظػيـ  األمركلما ضاؽ بيـ  :جيم إلى رأس الماءذكر خرو 

جمعيـ بسبب مرض عرا السمطاف فخرجػكا ( ب 932)مف شدة الجكع كعزمكا عمى الخركج إلينا ككاف 

السػمطاف التػرؾ أف  فأمر ،التي استحدثيا المسممكف اآلباربفارسيـ كراجميـ متحمميف أزكادا كخيما إلى 

تحركػكا لمركػػكب ككػاف السػمطاف فػػي أكؿ الميػؿ قػد أمػػر  أصػبحكانػزاح بػيف أيػدييـ إلػػى تػؿ كيسػاف فممػػا ي
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كركػػب ككقػػؼ عمػػى جبػػاؿ  ،النقػػؿ أف يشػػير إلػػى الناصػػرة كأمػػر العسػػكر بػػالرككب ميمنػػة كميسػػرة كقمبػػا

يف كالممػؾ الظػاىر كالظػافر صػاحب بصػرل كعػالء الػد األفضػؿالخركبة ككاف في الميمنة كلػده الممػؾ 

بػػف الجػػيف كقايمػػاز النجمػػي كعػػز  ابػػف صػػاحب المكصػػؿ كالممػػؾ العػػادؿ فػػي طرفيػػا كيميػػو حسػػاـ الػػديف

 األمػراءصاحب بانياس كبدر الديف داركـ اليػاركقي كجمػع كثيػر مػف  بشارة الديف جرديؾ كحساـ الديف

ممػؾ ككاف في الميسرة عماد الديف زنكي صاحب سػنجار كمعػيف الػديف صػاحب الجزيػرة كفػي طرفيػا ال

الميرانية كاليكارية كجمػاؿ الػديف خشػتريف ك يػرىـ  كاألمراءالمظفر تقي الديف كسيؼ الديف المشطكب 

كفػػي القمػػب الحمقػػة كالسػػمطاف كأمػػر بخػػركج الجػػاليش يحيطػػكا بالعػػدك مػػف كػػؿ جيػػة  ،األكػػراد أمػػراءمػػف 

يقػػاتمكنيـ مػػف  كلػػـ يزالػػكا سػػائريف كراجميػػـ محػػدؽ بيػػـ كالنػػاس ،كأخفػػى كثيػػرا مػػف االطػػالب خمػػؼ التػػؿ

نزلكا عمى تؿ ىناؾ كقتؿ كخرج منيـ ك رأس العيف كعبركه إلى الجانب الغربي  أتكاجميع جكانبيـ حتى 

خرىا إلى البحر كالميمنػة يسػتدبر وكتقدـ السمطاف إلى الميسرة أف يستدبر بيـ بحيث يقع  ،خمؽ عظيـ

يث ال ينقطع النشاب عػنيـ اصػال كالجاليش يقاتميـ كيضربيـ بالنشاب بح ،بالنير مف الجانب الشرقي

خباركسار إلى راس جبؿ الخركبة كنزؿ في خيمة لطيفة كالناس حكلو جريدة   933)العدك تتكاصػؿ  كاي

كسػار حتػى قػرب مػف جبػاؿ الخركبػة  اإلطػالبإليو ساعة بساعة إلى الصبح فتحرككا فركػب كرتػب ( أ

النيػػر  شػػاطئكسػػار العػػدك عمػػى  ،عمػػييـ مػػف كػػؿ مكػػاف كالحممػػةكبعػػث إلػػى العسػػاكر فػػأمرىـ بالقتػػاؿ 

 ،الغربي فقتؿ منيـ خمؽ كثير كقػد جعمػكا داخميػـ سػكرا ليػـ بػالزنبكرؾ بحيػث ال يقػدر أحػد يصػؿ إلػييـ

كعمػػـ العػػدك مرتفػػع عمػػى عجمػػة  ،كالككسػػات تخفػػؽ كالبكقػػات تنعػػر كاالصػػكات بالتيميػػؿ كالتكبيػػر ترتفػػع

 أتمفيػـرد عػكؼ كقػد جػحتػى كصػمكا إلػى  كىي تمشػي عمػى البغػاؿ كىػك عػالي جػدا كلػـ يزالػكف سػائريف

العطػػش كأخػػذ مػػنيـ التعػػب كقاتػػؿ المسػػممكف فػػي ذلػػؾ اليػػـك قتػػاال شػػديدا كأعطػػكا الجيػػاد حقػػو كىجمػػكا 
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ككػاف الفعػؿ فػي ذلػؾ اليػكـ معظمػو  ،بيـ كىـ ال يخرجكف عف رجالتيـ كاستداركاعمييـ مف كؿ جانب 

لديف أركش ككمف مف الفرساف المعركفيف كلػو كجرح سيؼ ا لمحمقو كجرح أياز الطكيؿ جراحات متعددة

فرجػع السػمطاف إلػى تػؿ الخركبػة  ،كلـ يزؿ الناس حكليـ حتى نزلكا عند جسر دعػكؽ ،مقامات متعددة

البمػد يعػرفيـ ليخرجػكا مػف داخمػو فمػـ يرجػع  إلىكعـز تمؾ الميمة عمى كبس مف تبقى في المخيـ ككتب 

ف اخبػر أف العػدك عمػى حركػو فركػب السػمطاف فطمػب ككصػؿ مػ ،مف البمد جكاب فرجع عف ذلؾ العػـز

 األلمػافالكنػدىرم كالمػركيس كتخمػؼ ابػف ممػؾ  السػريةاالطالب ككاف مف خرج مػف مقػدمييـ فػي ىػذه 

كلما دخؿ العدك إلى مخيمو كاف ليـ فييا أطالب مستريحو فخرجت عمى  ،في المخيـ مع جمع عظيـ

كعػاد السػمطاف إلػى مخيمػو ككػاف  ،كجػرح خمػؽ عظػيـمػف العػدك  كقتػؿ كانشبت القتػاؿ اإلسالمياليزؾ 

يباشػػر الحػػرب بنفسػػو لضػػعفو كلقػػد سػػمعت منػػو ( ب 933)السػػمطاف ممتػػاث المػػزاج كلػػـ يكػػف يقػػدر أف 

 :فأنشد الطائفتيفكقائال يقكؿ الكخـ قد عظـ في مرج عكا بحيث أف المكت في 

 اقتالني كمالكا كاقتال مالكا معي

 .ا إذا تمؼ العدكيريد بذلؾ قد رضيت أف أتمؼ أن

رأل رحمو ا، أف يضع لمعدك كمينػا فػأخرج جمعػا مػف شػجعاف العسػكر كأمػرىـ أف  :ذكر وقعة الكمين

يسػيركا فػي الميػؿ كيكمنػكا فػي سػػفح الجبػؿ مػف شػجعاف شػمالي عكػػا كأف يظيػر مػنيـ لمعػدك نفػر يسػػير 

كلمػػا عػػال النيػػار خػػرج  كيقصػػدكه فػػي خيمػػة كيحركػػكه فػػنذا خرجػػكا انيزمػػكا بػػيف يديػػو فكمنػػكا تحػػت التػػؿ

منيـ نفر يسير كأتكا مخيـ العدك كرمكىـ بالنشاب فانتخى مف العدك مقدار مائتي فارس كخرجكا إلػييـ 

 كاألسػكدفخرجػكا عمػييـ  ،كقصدكىـ كداخميـ الطمع فانيزمكا بيف أيدييـ كىـ يقاتمكف حتى أتػكا الكمػيف

با بالسػػػيكؼ كطعنػػػا بالرمػػػاح حتػػػى القػػػكا فركبػػػكا ظيػػػكرىـ ضػػػر  ،الضػػػكارم فقاتػػػؿ العػػػدك كثبػػػت ثػػػـ انيػػػـز
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كجػػاء   ،أكثػرىـ كاستسػمـ البػػاقي كجػاء البشػير إلػػى العسػكر فارتفعػت حتػػى القػكا أكثػرىـ كاستسػػمـ البػاقي

بالتيميػػػؿ كالتكبيػػر كركػػػب السػػػمطاف يمتقػػييـ كيعتبػػػر االسػػػارل  األصػػػكاتالبشػػير إلػػػى العسػػػكر فارتفعػػت 

كلمػا ىجػـ الشػتاء كىػاج البحػر كامػف مػف مضػايقة  ،يففأحضر النػاس االسػرل إليػو فػأكـر مػنيـ المقػدم

بػػالعكد إلػػى بالدىػػـ ليسػػتريحكا كلػػـ يبػػؽ عنػػد السػػمطاف إال النفػػر  اإلسػػالميةالعػػدك البمػػد أمػػر العسػػاكر 

 .كالحمقة األمراءاليسير مف 

 سنة سبع وثمانين وخمسمائة

خػػراج مػػف بيػػا مػػف رأل السػػمطاف أف يبػػدؿ عسػػكر عكػػا كأف يحمػػؿ إلييػػا الميػػر كالػػذخائر كالنفقػػ  ات كاي

ككػاف مقػدـ العسػكر الػداخؿ إلػى   ،العساكر لما ىـ فيو مف التعب كالنصب كمالزمة القتاؿ ليال كنيارا

دخػؿ سػادس عشػر محػـر كخػرج مػف كػاف  ،عكا االمير سيؼ الديف عمي بف أحمد المشطكب اليكػارم

ؿ مػف دخػؿ مػع المشػطكب أف ي كتقػدـ إلػى كػشكز بيا كىك االمير حساـ الديف أبك الييجاء السميف األ

يأخذ معػو ميػرة سػنة كانتقػؿ الممػؾ العػادؿ بعسػاكره إلػى حيفػا كىػك المكضػع الػذم تحمػؿ منػو ( أ 266)

ككاف مف جممة ما دخميا سبع بطس مممكءة ميرة  ،المراكب إلى عكا فأقاـ ثـ حث الناس عمى الدخكؿ

مػػف المقاتمػػة إلػػى  األسػػكارمػػف عمػػى فانكسػػر مػػنيـ بطسػػو قريبػػا مػػف البمػػد فانقمػػب كػػؿ  ،كذخػػائر كنفقػػات

كلمػػا عمػػـ العػػدك ذلػػؾ اجتمعػػكا كزحفػػكا مػػف جانػػب البػػر زحفػػة عظيمػػة  ،جانػػب البحػػر يأخػػذكا مػػا فييػػا

فانػدؽ بيػـ السػمـ كمػا يشػاء ا، تعػالى كتػدارككىـ أىػؿ البمػد  ،كنصبكا سػمما عظيمػا كطمعػكا إلػى السػكر

الػػػبطس فػػػنف البحػػػر ىػػػاج بيػػػـ كتصػػػادمت فػػػي كأمػػػا بػػػاقي  ،فقتمػػػكا مػػػنيـ خمقػػػا عظيمػػػا كعػػػادكا خاسػػػريف

بعضيا بعض فغرؽ الجميع بمف فييا كلك سممت لكفت البمػد سػنة ككػاف ذلػؾ أكؿ عالئػـ أخػذ البمػد ثػـ 

كقع مػف السػكر قطعػة عظيمػة عمػى الباشػكرة فيػدمتيا فػداخؿ العػدك الطمػع كىػاجكا إلػى الزحػؼ كقطػع 
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ارت ىمميػػـ فقتمػػكا مػػف العػػدك كجرحػػكا خمقػػا فتحايػػا النػػاس فػػي البمػػد كثػػ ،الميػػؿ المػػدىـ مػػف كػػؿ جانػػب

عظيمػػا ككقفػػكا كالسػػد مكضػػع القطعػػة الكاقعػػة حتػػى بنكىػػا أحسػػف مػػا كانػػت كلمػػا انفػػتح البحػػر عػػادت 

فػأكؿ مػف قػدـ االميػر عمػـ الػديف سػميماف بػف جنػدر ككػاف السػمطاف يحترمػو كيرفػع  اإلسػالميةالعساكر 

ساكر مف كؿ صكب كأمػا العػدك فكػانكا يكاعػدكف صاحب بعمبؾ كتتابعت الع األمجدمف قدره ثـ الممؾ 

اليزؾ بكصػكؿ ممػؾ االفػرنس ككػاف عظيمػا عنػدىـ مػف كبػار ممػككيـ بحيػث انػو إذا حضػر حكػـ عمػى 

كركػب فارسػيـ  فأخػذكىاالجميع فقدـ في ستة بطس ثـ قدـ كند فريد كىجـ المسػممكف عمػى  ػنـ العػدك 

العػػدك إلػػى البمػػد كنصػػبكا عميػػو سػػبع مجػػانيؽ  زحػػؼ األكؿكراجميػػـ فػػي طمبيػػا فمػػـ يػػدركيا كفػػي جمػػادم 

جة ىػػػذه الميمػػػة أتػػػاه ضػػػككصػػػمت الكتػػػب مػػػف عكػػػا باالسػػػتنفار العظػػػيـ كأف يشػػػغؿ العػػػدك عػػػنيـ كفػػػي 

 كنػػادلكحسػػاـ الػػديف أبػػك الييجػػاء كبػػدر الػػديف دلػػدـر ك يػػرىـ ( ب 266)المصػػكص برضػػيع لػػو ثالثػػة 

دىػػـ يػػدخؿ بالدنػػا كمػػف شػػاء مػػف بالدنػػا كاالكطاقػػات بالصػػمح فمػػف شػػاء مػػف بال األسػػكاؽالمنػػادم فػػي 

يػػدخؿ بالدىػػػـ كسػػػير النقػػػابكف لعمػػػارة مػػػا كػػػاف بنػػػكه بعسػػػقالف كرحػػػؿ إلػػػى النطػػػركف كاخػػػتمط العسػػػكراف 

دسػتكرا كرحػؿ إلػى القػدس  اإلسػالميةكأعطػى السػمطاف العسػاكر  دسيػارة القػز ككصؿ منيـ خمؽ كثيػر ل

كتيػر فسػار مػف القػدس كأتػى نػابمس ككانػت الشريؼ كلـ يػزؿ بيػا إلػى أف صػح عنػده اقػالع مراكػب المن

سػيؼ الػديف  المشػطكب فجػدده ككدع السػمطاف إلػى جػابيف كفػي شػكاؿ كرد الخبػر بكفػاة  األمير إقطاع

كلػو فػي الحػركب   األمػراءاالمير سيؼ الػديف عمػي المشػطكب اليكػارم بالقػدس كدفػف ككػاف مػف أكػابر 

 باألميرمف بعض الغزكات ككاف يعرؼ  كالمكاقؼ المشيكرة كسمى المشطكب لضربو سيؼ في كجيو

الكبيػػر بحيػػث إذا قيػػؿ االميػػر الكبيػػر عمػػـ أنػػو المشػػطكب ككتػػب المشػػطكب إلػػى صػػالح الػػديف يخبػػره 

كلػػده عمػػاد الػػديف كأف عنػػده امػػرأة أخػػرل حامػػؿ ككتػػب الفاضػػؿ جكابػػو كصػػؿ كتػػاب االميػػر داال  دةبػػكال
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في الطريؽ فسررنا بالغرة الطالعة مف لثاميا  عمى الخبر بالكلديف الحاؿ عمى السائر كتب ا، سالمتو

كقكقعنػػا المسػػرة بػػالثمرة الباقيػػة فػػي كماميػػا كرأيػػت بخػػط الفاضػػؿ كرد الخبػػر بكفػػاة االميػػر سػػيؼ الػػديف 

ككبيرىـ ككاف حبره نابمس كعبرتو ثمثمائة ألؼ دينار ككاف كفاتو بعػد خالصػو  األكرادالمشطكب أمير 

قػػاض مػػا عميػػو لػػـك كدخػػؿ السػػمطاف ( أ 269)بنيػػاف قػػـك كالػػدىر دكف مائػػة يػػـك كتيػػدـ بػػو  األسػػرمػػف 

بيػػا عمػػى سػػائر الػػبالد  اإلقامػػةسػػادس عشػػريف شػػكاؿ ككػػاف يحػػب دمشػػؽ كيػػؤخر  األربعػػاءدمشػػؽ بكػػرة 

قػد تكجػو إلػى الكػرؾ كتصػفح أحكاليػا كعػاد فخػرج  ككنو ربي بيا مف الصبي ككاف الممؾ العادؿ  لقائو

كدخػػال دمشػػؽ كأقػػػاـ يتصػػيد ىػػك كأكالده كأخػػػكه  ،ب كنيػػػر الكسػػكةحػػكؿ انػػ صػػػيدكت السػػمطاف إلػػى لقائػػو

 .اكيتفرجكف في بساتيف دمشؽ كمكاطف لمصب

 سنة تسع وثمانين وخمسمائة

كبكػرة الجمعػة خػرج إلػى  ،ثالث عشػر صػفر اسػتدعا رسػؿ الفػرنج كلػـ يسػمع كالميػـ األربعاء يكـفي  

ة السػػبت كجػػد كسػػال عظيمػػا ك شػػيتو كدخػػؿ القمعػػة كليمػػ 1286 لقػػاء الحجػػاج كرجػػع عمػػى طريػػؽ المنيبػػع

كتنػػػامى فػػػي المػػػرض إلػػػى أف بمػػػغ  ايػػػة فػػػي الضػػػعؼ كلقػػػد  ،حمػػػى صػػػفراكيو ككػػػاف مرضػػػو فػػػي رأسػػػو

إلػػى مخػػدة كخرجنػػا يعنػػي القاضػػي بيػػاء الػػديف ندناه أجمسػػناه فػػي مرضػػو فػػي السػػادس مػػف مرضػػو كاسػػ

رعشػػة كلػػـ يتنػػاكؿ شػػداد كالقاضػػي الفاضػػؿ كاشػػتد مرضػػو فػػي السػػابع كالثػػامف كفػػي التاسػػع حػػدث بػػو 

الممػػؾ  رألكلمػػا  األسػػكاؽمػػف  األقمشػػةكاشػػتد االرجػػاؼ فػػي البمػػد كخػػاؼ النػػاس كنقمػػكا 1287 مشػػركب 

الفضؿ ما حؿ بكالده كتحقؽ أال يامف منو شرع في تخميؼ النػاس كجمػس فػي دار رضػكاف كاستحضػر 

 القضػػػاة كعمػػػؿ فػػػي تخميػػػؼ النػػػاس كجمػػػس فػػػي دار رضػػػكاف كاستحضػػػر القضػػػاة كعمػػػؿ نسػػػخة يمػػػيف
                                                           

 .  357,  4ج. الروضتين . أبك شامة . كالظاىر اف صالح الديف كاف ينكم الحج في ىذا العاـ إال اف المرض منعو مف ذلؾ  1286

 . 246ص .النوادر السمطانية . ابف شداد . األيكبي قبؿ كفاتو  يتحدث عف مرض صالح الديف 1287
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مختصره تتضمف الحمػؼ لمسػمطاف مػدة حياتػو كلػو بعػد مماتػو فػأكؿ مػف استحضػره سػعد الػديف مسػعكد 

أخػػك بػػػدر الػػػديف الشػػػحنة ثػػـ ناصػػػر الػػػديف صػػػاحب صػػػييكف كسػػابؽ الػػػديف صػػػاحب شػػػيزر كخشػػػتريف 

اليكارم كأنكشراكف الرزرارم كعمكاف كميكالف كميمكف القصرم كشمس الديف سنقر الكبير كعز الديف 

 .(ب 269)سنقر أسامة ك 

كتمكف العػدك مػف الخنػادؽ فممؤىػا كمػف باشػكرة البمػد فنقبكىػا كعمقكىػا كشػعمكا فييػا النػار ككقعػت بدنػو  

النػػػار فخػػػرج األميػػػر سػػػيؼ الػػػديف المشػػػطكب إلػػػى  فخػػػرج االميػػػر سػػػيؼ الػػػديف كعمقكىػػػا كشػػػعمكا فييػػػا

كمػع ىػذا مػا سػألكنا   ،نػدخؿ فيػودة ككنا نيدـ البمػد ك ع ا بال قد أخذنا منكـ بالد إنا:كقاؿ لوالفرنسيس 

عمػػى أنفسػػػنا فأجابػػو أنػػػتـ  األمػػػافعمػػى أنفسػػػنا فأجابػػو إلػػػى مػػأمنيـ كنحػػػف نسػػمـ البمػػػد كتعطينػػا  األمػػاف

ما نسمـ حتى نقتؿ بأجمعنا كال يقتؿ منػا  :ممالكي كعبيدم كأرل فيكـ رأيي فغمط عميو المشطكب كقاؿ

ليـ مركبا صغيرا  ةالخبر جاءت جماعة كاحد ى نقتؿ منكـ خمسيف كلما دخؿ المشطكب بيذاتكاحد ح

أرسػؿ كابػف الجػاكم كسػنقر الكشػاقي  ،كركبكا فيو ليال خػارجيف إلػى العسػكر ككػاف فػييـ مػف المعػركفيف

كعند الصباح ركب السػمطاف كدؽ الكػكس كطمػب االطػالب كأخػذ  ،فرمى مف كجد منيـ في الزردخاناه

فتخػػاذؿ العسػػكر عػػف  ،ى أف ييجػػـ بنفسػػو كيػػدخؿطػػـ الخنػػدؽ كعػػـز عمػػ كوالتمعػػو المسػػاحي كالقفػػاؼ 

كفػػي ذلػػؾ اليػػـك كصػػؿ مػػف جيػػة المنكتيػػر رسػػػؿ  ،ذلػػؾ كقػػالكا المخػػاطرة باالسػػالـ كمػػو لػػيس بمصػػمحو

ما حؿ بأصحابيـ الذم  األكراد رأتكلما  ،يطمبكف فاكية كثمح فأكرميـ السمطاف كأعطاىـ ذلؾ كعادكا

كيؼ يكػكف ألصػحابنا مثمػؾ كتضػرب فػي  ػد رقػابيـ  :افي داخؿ عكا تناخكا كاجتمعكا بالسمطاف كقالك 

ا، يعمػػـ أنػػو بػػكدم ذىػػاب نفسػػي كأكالدم بسػػالمة مػػف فػػي عكػػا فقػػالكا  :فقػػاؿ السػػمطاف  ،كنحػػف بنصػػر

نحف نرمي أنفسنا في خنادؽ العدك كأسكاره كال نبرح أمػا ننػاؿ مػنيـ  ػرض تخمػص أصػحابنا أك نقتػؿ :
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 األكرادلسمطاف كطمب االطالب كتقدـ العساكر فترجمت ا( أ 262)فضربت ككسات  ،كنككف معذكريف

كأنػػو سػػد مػػف حديػػد  األسػػكاركعػػدك ا، قػػد ألػػبس  ،كتقمػػدكا الطػػكارؽ كالرمػػاح كرمػػكا أنفسػػيـ فػػي الخنػػادؽ

كحصػػؿ بيػػنيـ كبػػيف الفػػرنج مػػف الضػػرب كالطعػػف مػػاال جػػرل فػػي الجاىميػػة بحيػػث أزاحػػكا الفػػرنج عػػف 

عمػػػـ الػػػديف  األميػػػركنػػػزؿ إلػػػييـ  ،يػػػا كىػػػاجمكىـ فػػػي خيػػػاميـكطمعكىػػػا كنصػػػبكا صػػػناجقيـ عمي األسػػػكار

لدـر الياركقي كقايماز النجمي كسيؼ الديف باركيش كسرا سنقر دبدر الديف  كاألميرسميماف بف جندر 

كالسػػمطاف يطػػكؼ عمػػى بػػاقي االطػػالب  ،فػػي بػػذؿ أنفسػػيـ معيػػـ كأكقفػػكىـ األتػػراؾ أمػػراءكالكبػػار مػػف 

كأمػػر أكالده  ،اه أيػػف أصػػحاب النخػػكات أيػػف المجاىػػديف فػػي سػػبيؿ ا،كالكالػػدة الثكمػػى كينػػادم كاسػػالم

قد سئمكا القتاؿ ككمت نفكسيـ عنو ككاف يكما مشيكرا لـ  كالناس مماليكو الصغار أف ينزلكا كيعينكىـك 

 كدخمػكىـيجر في الجاىمية مثمو فمما عايف الفرنج ما حؿ بيـ كىجـك العساكر عمييـ كممكيـ أسػكارىـ 

كا عػػػف زحػػػؼ عكػػػا كعػػػاد عمػػػييـ كالميػػػؿ المػػػدليـ يتمػػػكا بعضػػػيـ بعضػػػا فارسػػػيـ كراجميػػػـ خيػػػاميـ رجعػػػ

إلػػػى أف كمػػت األنفػػػس كأحػػػذ كػػػؿ  صػػػبر الكػػػراـ كبقػػػي الضػػرب باليػػػد اإلسػػالميةكصػػبرت ليػػػـ العسػػػاكر 

فقتػػؿ مػػف العسػػكر الخمػػؽ  األسػػكارعمػػى المسػػمميف كرمػػكا صػػناجقيـ عػػف   انصػػيبو مػػف التعػػب كتكػػاثرك 

 كػػاف أكثػػر كخشػػي السػػمطاف عمػػيـ أف يػػذىبكا تحػػت السػػيؼ كبقػػي  كأف البمػػى فػػييـ داألكػػراالكثيػػر سػػيما 

متميؼ عمى رجكعيـ كىـ ال يرجعكف إلى أف أحاؿ الميؿ بينيـ فردىـ السمطاف كشكرىـ عمى جيػادىـ 

مخبػرا أف أىػؿ البمػد  البمػد فكصؿ باكر تمؾ الميمػة العػكاـ مػف األمـ( ب 262)كسالىـ بمف مضى مف 

عمػػى أف يسػػممكا البمػػد إلػػييـ  ىـنفػػس تحفظػػو كأنيػػـ عجػػزكا عػػف دفعيػػـ عنػػو كأنيػػـ صػػالحك  لػػـ يبػػؽ فػػييـ

ذا قػػػد ارتفعػػػت أعػػػالـ العػػػ  ـ كصػػػمبانيدك فاضػػػطرب حػػػاؿ السػػػمطاف كتشػػػكش ذىنػػػو ك ػػػاص فػػػي فكػػػره كاي

 1288 كشعارىـ عمى أسكار عكا كذلؾ ظير نيار الجمعة سابع عشر جمادم االخر سنة سبع كثمانيف
                                                           

 246ص,  4ج.  الروضتين .انظر ابك شامة . ىذه احداث سنة سبع كثمانيف كخمسمائة  كتتحدث عف حصار عكا  1288
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نا  إليو راجعكف كصاح الفرنج عمى كانحصر كالـ العقال صػيحة كاحػدة  األسكارء مف الناس بانا ، كاي

عظيمػػػة ككقػػػع فػػػي العسػػػكر  بيتػػػوبكقػػػاتيـ كعظمػػػت المصػػػيبة عمػػػى المسػػػمميف ك شػػػي النػػػاس  كتعػػػرت

كفػي ذلػؾ  ،الصياح كالعكيؿ كرأل السمطاف مف المصمحة التأخر عف ذلؾ المنزؿ فانتقؿ إلػى سػفر عػـ

معيـ الحاجب قكس حاجب شياب الديف قراقكش مستنجزيف ما كقع عميو ك ث نفر اليـك خرج منيـ ثال

السمطاف رسكال يسأؿ منيـ كيػؼ تقػرر الحػاؿ كيسػتعمـ كػـ مػدة  كأنفذ ،كالماؿ األسرل  فعقد الصمح م

ما كقعت عميو المصػالحة كلػـ تػزؿ الرسػؿ تتػردد فػي تقريػر القاعػدة حتػى حصػؿ ليػـ مػا كػانكا التمسػكه 

كذرارييػػػـ  بأنفسػػػيـالمػػػاؿ المخػػػتص بػػػذلؾ البػػػـر كصػػػميب الصػػػمبكت عمػػػى أف يخرجػػػكا مػػػف االسػػػارل ك 

 فكلـ تػػػزؿ الرسػػػؿ تتػػػردد فػػػي تقريػػػر القاعػػػدة حتػػػى حصػػػؿ ليػػػـ مػػػا كػػػانكا التمسػػػكه مػػػ،كنسػػػاءىـ سػػػالميف

كلػػػـ يزالػػػكا  ،االسػػػارل كالمػػػاؿ كصػػػميب الصػػػمبكت كأنفػػػذكا أثقػػػاليـ كشػػػاىدكا الجميػػػع مػػػا عػػػدا االسػػػارل

مػا أف تنفػذكا إلينػا إى البـر كانفػذكا فػي ذلػؾ اليػكـ يطمبػكف ذلػؾ فقػاؿ ليػـ السػمطاف يطاكلكف حتى انقض

مػا أف تعطكنػا رىػائف عمػى مػا نسػممو إلػيكـ( أ 261)أصحابنا   ،كتتسممكا مػا عػيف لكػـ فػي ىػذا البػـر كاي

إلػيكـ حتػى نسػمـ  بأماننػا قنعػكفال نفعؿ شيئا مف ذلؾ بؿ تسممكف إلينا مػا يقتضػيو ىػذا البػـر كت :فقالكا

قػد امتنػع أخرجػكا خيػاميـ إلػى ظػاىر خنػادقيـ ككػاف ممػؾ المنكتيػر  رأكهفممػا  ،السػمطاف فػأبىأصحابكـ 

كسػػػار حتػػػى أتػػػى تحػػػت تػػػؿ   ،كركػػػب ىػػػك كجميػػػع عسػػػكر الفرنجيػػػة فػػػي كقػػػت العصػػػر باألسػػػرلفغػػػدر 

 ،ألػػػؼ مسػػػمـثالثػػػة  العياضػػػة كأحضػػػركا مػػػف االسػػػارل المسػػػمميف مػػػف كتػػػب ا، شػػػيادتو ككػػػانكا زىػػػاء 

ككقفكىـ في الحباؿ كحممكا عمييـ حممة رجؿ كاحد فقتمػكىـ ضػربا كطعنػا فغشػي المسػممكف لػذلؾ حػزف 

كلما كاف مستيؿ شعباف اشتعمت نيراف العدك كشرع العدك في السير عمى البحر كتفرقػكا قطعػا  ،عظيـ

كا فمضػػػ ،اليػػػزؾ كأنفػػػذ معظػػػـ العسػػػاكر تسػػػير قبػػػالتيـ فالسػػػمطا مثالثػػػة كػػػؿ قطعػػػة تحمػػػؿ نفسػػػيا كقػػػك 
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 األسػاكركسػار ىػك حتػى كصػؿ عيػكف  ،كقاتمكىـ قتاال شديدا كأمػر طائفػة مػف العسػكر يسػيركف بالثقػؿ

 ،إلػى مجػدؿ يابػا األثقػاؿفرحػؿ إلػى المالحػو ثػـ رحمػت  ،فنزؿ كأحضػر الجماعػة كاستشػارىـ فيمػا يفعػؿ

 أرسػكؼ  ثػـ رحػؿ كنػزؿ بػدير الراىػب فػي شػعراء ،كسار السػمطاف إلػى رأس النيػر الجػارم إلػى قيسػارية

فركػػػب كرتػػػب االطػػػالب كعػػػـز عمػػػى ضػػػرب كبمػػػغ السػػػمطاف أف العػػػدك متحػػػرؾ لمرحيػػػؿ نحػػػك أرسػػػكؼ 

فػػػأطمؽ عمػػػييـ  ،كسػػػار العػػػدك حتػػػى بمػػػغ بسػػػاتيف أرسػػػكؼ ،مصػػػياؼ كاخػػػرج الجػػػاليش مػػػف كػػػؿ طمػػػب

السػػياـ كلػػزتيـ االطػػالب كالػػتحـ القتػػاؿ فاشػػتدكا فػػي السػػير عسػػاىـ يبمغػػكا المنزلػػة كاشػػتد بيػػـ  شالجػػالي

كالمصػػمحة االجتمػػاع ( ب 261)كالسػػمطاف يسػػكؽ كيػػركض مػػف الميمنػػة إلػػى الميسػػرة يحػػث  ،اؽ الخنػػ

الحمػػد ،  :ثػػـ سػػكت السػػمطاف كقػػاؿ ،عمػػى ذلػػؾ األمػػراءعنػػد  الصػػخرة كالتحػػالؼ عمػػى المػػكت فكافقػػكا 

كمنعتػػو كانػػتـ تعممػػكف أف دمػػاء المسػػمميف  اإلسػػالـكالصػػالة كالسػػالـ عمػػى رسػػكؿ ا، اعممػػكا أنكػػـ جنػػد 

فػنف أنػتـ أقصػرتـ أك   يركـ  كأمكاليـ متعمقة في رقابكـ كأف ىذا العدك ليس لو مف المسمميف مف يمقاه

أنػتـ الػذيف تصػديتـ ليػذا  ـ كـ فػننكمػتككػاف ذلػؾ فػي ذ،تقاعدتـ طكل العدك البالد كطي السجؿ لمكتاب

يامكالنػػػا نحػػػف  :فجاكبػػػو سػػػيؼ الػػػديف المشػػػطكب كقػػػاؿ ،كأكمػػػتـ مػػػاؿ بيػػػت المػػػاؿ متعمقػػػكف بكػػػـ كالسػػػالـ

عف نصرتؾ  عمينا ككبرتنا كأعطيتنا كرقابنا بيف يديؾ كا، ما يرجع أحد منا أنعمتمماليؾ كأنت الذم 

كميػػـ مثػػؿ ذلػػؾ فانبسػػط السػػمطاف كطػػاب قمبػػو كانصػػرفكا فممػػا كػػاف عشػػاء  :فقػػاؿ الجماعػػة؛ بػػالمكت إال

كف مػػا تجػدد قػػد سػػير االميػػر تعممػػ :ثػػـ قػاؿ .اجتمعنػػا فػػي خدمتػو كىػػك  يػػر منبسػط عمػػى عادتػػو اآلخػرة

عميػػو كعمػػى  كأنكػػركا كاألمػػراءعنػػده جماعػػة مػػف المماليػػؾ  اجتمػػعحسػػاـ الػػديف أبػػك الييجػػاء يعرفنػػي أنػػو 

المشػػطكب كػػكنيـ كافقػػكا عمػػى الحصػػار كقػػالكا نخػػاؼ أف يجػػرم عمينػػا مثػػؿ مػػا جػػرل عمػػى أىػػؿ عكػػا 

سػػمـ  األخػػرلبالدىػػـ كأف تكػػف   كالػػرأم أف تضػػرب معيػػـ مصػػيافا فػػنف قػػدر ا، أف ييػػزميـ ممكنػػا بقيػػو
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الصػباح مفكػرا لػـ ينػاـ القدس كتحفظ باقي بالد اإلسالـ بعساكرىا كبات تمؾ الميمة إلػى  العسكر كراح 

 األذاففمما كاف كقت صالة الجمعة ا تسؿ لمجمعة كتصدؽ خفية كاعترؼ بعجزه إلى ا، ككقػؼ بػيف 

 .(أ 266)الديف  كتضرع إلى ا، فمما سجد قاؿ القاضي بياء كاإلقامة

رأيتػػو يػػذكر كممػػات كدمكعػػو تتقػػاطر عمػػى مصػػاله فممػػا كػػاف عشػػيتيا كصػػؿ كتػػاب جرديػػؾ ككػػاف فػػي 

اليزؾ يقػكؿ فيػو أف القػـك ركبػكا بأسػرىـ ككقفػكا عمػى ظيػر ثػـ عػادكا إلػى خيػاميـ ثػـ كصػؿ كتابػو بكػرة 

ة مػف أعيػػانيـ كحكػػـ السػبت أف القػػـك اختمفػت أرائيػػـ فػػي قصػد القػػدس كانفصػػؿ الػرأم أف حكمػػكا ثمثمائػػ

ة اثني عشر كحكـ االثنعشر ثالثة منيـ فحكمكا عمييـ بالرحيؿ كأصبحكا بكػرة حػادم عشػريف الثالثمائ

فػارس كالراجػؿ ال يحصػى فخػاؼ السػمطاف  أالؼجمادم االخر راجميف إلى الرممة ككاف عدتيـ عشػرة 

و إلػى صػدره كقبػؿ عمى مصػر كفػي خػامس رجػب كصػؿ كلػده الممػؾ الظػاىر فمقيػو السػمطاف لػو كضػم

بيف عينيو كفي عاشر رجب بمػغ السػمطاف أف الفػرنج رحمػكا قاصػديف بيػركت فرحػؿ كنػزؿ الجيػب كقػدـ 

إليو الممؾ العادؿ ثـ رحؿ إلى بيت نكبا ثـ إلى الرممة فركب إلى يازكر كأشرؼ عمى يافا كفي خامس 

تقػدـ النقػابكف كتمكنػكا مػف عشر نزؿ عمى يافا مف البحر إلى البحر كركب المنجنيقات عمييا كزحؼ ك 

مػػف يافػػا يطمػػب الصػػمح  فأرسػػؿعكػػا كمنيػػا نحػػك بيػػركت إلػػى السػػكر كدخمػػكا فيػػو ككػػاف الممػػؾ قػػد تكجػػو 

كطمب السمطاف منيـ قاعدة القدس كقطيعتو فأجابكا إلى ذلؾ كاشترطكا الميمػة كفػي ثػامف عشػر رجػب 

ت االصػػكات كضػرب النقػػابكف زحػؼ السػمطاف كالعسػػاكر كضػربت المنجنيقػػات كدخمػت النقػػابكف كارتفعػ

النار في المدينة فكقعت كالجبؿ الراسي كعظـ التيميؿ كارتفاع االصكات ىذا كالعدك المخذكؿ قد كقفكا 

 األمػاففكصػؿ مػنيـ رسػكؿ يطمػب  وخػرديد كمما قتػؿ كاحػد قػاـ مكانػو حالثممة كالسد ال( ب 266)في 

الكجػو الػذم تقػرر  عظيمة كاستقر القاعدة عمى كانحازكا إلى القمعة كممؾ المسممكف البمد كنيبكا أقمشة
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مػػف األمػػاف فممػػا كػػاف سػػحر تمػػؾ الميمػػة سػػمعنا بػػكقى كقػػد نعػػرت فعممنػػا كصػػكؿ النجػػدة فسػػير السػػمطاف 

كقكل البدؿ بدرباس بف حـ الميراني كحسيف الجراحي كجرديؾ كعمـ الديف قيصر فتقدـ الممؾ الظاىر 

ابكا الى ذلؾ كتييئكا لمخركج فقاؿ عز الديف جرديؾ ال ينبغػي الى قمعة يافا كأمر مف بيا أف ينزلكا فأج

أف يخػػػرج مػػػنيـ أحػػػد حتػػػى يخػػػرج النػػػاس مػػػف البمػػػد حشػػػية أف يحتطفػػػكىـ فخػػػرج خمسػػػة كأربعػػػكف نفػػػر 

بخيػػكليـ كنسػػائيـ كالح الػػذيف فػػي القمعػػة لممراكػػب فػػي البحػػر فأخػػذكا الطػػكارؽ كعمػػكا عمػػى األسػػكار ثػػـ 

لرجؿ الكاحد فأخرجكا مف كاف فػي البمػد مػف المسػمميف فضػرب الكػكس خرجكا مف القمعة كحممكا حممة ا

كزحؼ الناس حتى أدخمػكىـ كأرسػمكا بطػركيـ الػى السػمطاف يسػألكنو القاعػدة ككػاف سػبب امتنػاع نػزكؿ 

النجدة أنيـ رأكا صناجؽ المسمميف في البمد كالقمعة فظنكا أنيا سممت فمػا كػاف سػاعة إال كقػد نػزؿ كػؿ 

ى الميناء فجممكا عمػى المسػمميف فانػدرجكا بػيف أيػدييـ فػأمر السػمطاف بتػأخير النقػؿ مف في  الشكاني ال

كالسكؽ الى يازكر كخرج المنكتير كنزؿ منزلة السمطاف فممػا كػاف سػادس رجػب كصػؿ عػالء الػديف بػف 

   .صاحب المكصؿ بعسكره

 

 وط ــــى المخطـــــانتي

 

 



496 
 

 فيرس النص المحقق

 الصفحة الموضوع

 1-2 سة كالعشركفالسنة الخام

 6-1  السنة الخامسة كالثالثكف مف مكلده

 6-6 السنة األربعكف

 9-6 السنة الحادية كاألربعكف

 0-9 السنة الرابعة مف النبكة

 0-0 ذكر المستضعفيف مف الصحابة

 1-0 السنة الخامسة مف النبكة

 2-1  مف النبكةابعة السنة الس

 2-2 السنة الثامنة

 3-2   السنة العاشرة

 96-3 السنة الحادية عشرة مف النبكة

 99-96 السنة الرابعة عشرة

 99-99 ذكر سني اليجرة

 91-99 السنة األكلى مف اليجرة

 91-91 السنة الثانية مف اليجرة  

 92-91 السنة الرابعة مف اليجرة 

 93-92 كفي السنة الخامسة مف اليجرة
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 26-29 السنة السادسة مف اليجرة

 29-26 ة السابعة مف اليجرةالسن

 12-20 .السنة الثامنة

 16-11 السنة التاسعة مف اليجرة

 63-19 السنة العاشرة

 99-63 السنة الثانية عشرة مف اليجرة

 99-99 السنة الثالثة عشرة

 91-90 السنة الرابعة عشرة

 93-92 السنة السادسة عشرة

 06-93 السنة السابعة عشرة

 02-06 شرةالسنة الثامنة ع

 01-02 السنة التاسعة عشرة

 06-01 السنة العشركف

 06-06 السنة الحادية كالعشركف

 06-06 السنة الثانية كالعشركف

 01-09 السنة الثالثة كالعشركف

 02-01 السنة الرابعة كالعشركف

 16-02 السنة الخامسة كالعشركف

 19-16 السنة السادسة كالعشركف

 19-19 شركفالسنة السابعة كالع



498 
 

 12-19 السنة التاسعة كالعشركف

 11-12 السنة الثالثكف

 16-11 السنة الحادية كالثالثكف[

 12-16 السنة الثانية كالثالثكف

 12-12 كالثالثكف ةالسنة الثالث

 22-12 السنة الرابعة كالثالثكف

 22-22 السنة الخامسة كالثالثكف

 39-22 السنة السادسة كالثالثكف

 30-32 السابعة كالثالثكف السنة

 31-30 فالثامنة كالثالثك  ةالسن

 32-31 السنة التاسعة كالثالثكف

 962-32 السنة األربعكف

 962-962 السنة الحادية كاألربعكف

 961-961 السنة الثانية كاألربعكف

 961-961 السنة الثالثة كاألربعكف

 961-961 السنة الرابعة كاألربعكف

 966-961 كالسادسة كالسابعة كالثامنة كالتاسعة السنة الخامسة

 969-966 السنة الخمسكف

 960-969 السنة الحادية كالخمسكف

 960-960 السنة الثانية كالخمسكف
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 962-960 السنة الثالثة كالخمسكف

 996-962 السنة الستكف

 999-996 السنة الحادية كالستكف

 990-999 السنة الثانية كالستكف

 990-990 لثالثة كالستكفالسنة ا

 992-990 السنة الرابعة كالستكف

 993-992 السنة الخامسة كالستكف

 926-993 السنة السادسة كالستكف

 926-926 السنة السابعة كالستكف

 929-926 السنة الثامنة كالستكف

 929-929 السنة التاسعة كالستكف

 922-929 السنة السبعكف

 922-922 السنة الثانية كالسبعكف

 921-922 كالسبعكف لثالثةالسنة ا

 921-921 كالسبعكف السنة الرابعة

 926-921 السنة الخامسة كالسبعكف

 929-926 السنة السادسة كالسبعكف

 920-929 السنة السابعة كالسبعكف

 920-920 السنة الثامنة كالسبعكف كالتاسعة

 921-920 السنة الثمانكف
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 921-921 كالثامنة السنة السابعة كالتسعكف

 923-921 السنة التاسعة كالتسعكف

 916-916 السنة المائة

 919-916 السنة الحادية بعد المائة

 912-919 السنة الثانية بعد المائة

 912-912 السنة الثالثة بعد المائة

 911-912 السنة الرابعة كالخامسة بعد المائة

 916-911 امنة كالعاشرةالسنة السادسة بعد المائة كالسابعة كالث

 916-916 السنة الحادية عشرة بعد المائة

 916-916 عشرة كمائةثانية السنة ال

 919-916 عشرة بعد المائةالسنة الرابعة 

 919-919 عشرة كمائةلسابعة السنة ا

 911-919 السنة الحادية كالعشركف

 911-911 السنة الثالثة كالرابعة كالعشركف كمائة

 912-911 خامسة كالعشركف بعد المائةالسنة ال

 966-912 السنة السادسة كالعشركف بعد المائة

 969-966 السنة السابعة كالعشركف بعد المائة

 962-969 كالعشركف كمائة السنة الثامنة

 961-962 كالعشركف بعد المائة السنة التاسعة

 961-961 الثالثكف كمائة السنة 
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 969-961 كمائة السنة الثانية كالثالثكف

 969-969 السنة الثالثة كالثالثكف كمائة

 960-969 السنة الخامسة كالثالثكف كمائة 

 961-960 السنة السادسة كالثالثكف كمائة

 962-961 كمائة فالسنة السابعة كالثالثك 

 962-962 السنة الثامنة كالتاسعة كالثالثكف كمائة

 963-963 األربعكف السنة 

 963-963 األربعكف كمائة دية الحا السنة

 996-963 السنة الثانية كالثالثة كاألربعكف كمائة

 999-996 السنة الخامسة كاألربعكف كمائة

 999-999 السنة السادسة كالسابعة كالثامنة كاألربعكف كمائة

 992-992 السنة الخمسكف كمائة

 992-992 السنة الحادية كالخمسكف كمائة
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 991-990 السنة الثانية كالستكف كمائة

 991-991 السنة الثالثة كالرابعة كالخامسة كالستكف كمائة

 991-991 السنة السادسة كالستكف مائة

 993-991 السابعة كالستكف كمائة السنة 

 906-993 السنة الثامنة كالتاسعة كالستكف كمائة
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 909-906 السنة السادسة كالثمانكف كمائة
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 916-911 السنة الثامنة كالتسعكف كمائة

 916-916 السنة المائتاف

 919-916 السنة الحادية كالمائتيف

 910-919 السنة الثالثة بعد المائتيف

 911-910 السنة الرابعة بعد المائتيف
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 913-912 السنة الثامنة عشر كمائتيف
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 926-926 السنة العشركف كمائتيف

 926-926 السنة الحادية كالعشركف كمائتيف

 929-926 مائتيفالسنة الثانية كالعشركف ك 

 929-929 كالعشركف كمائتيف الخامسة السنة

 922-929 السابعة كالعشركف كمائتيف السنة 
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 926-921 السنة الثالثة كالثالثكف كمائتيف

 926-926 السنة الخامسة كالثالثكف كمائتيف
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 929-926 كالثالثكف كمائتيف السنة السادسة

 929-929 كالثالثكف كمائتيف السنة السابعة
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 939-936 السنة السادسة كالخمسكف كمائتيف

 939-939 السنة السابعة كالخمسكف كمائتيف

 939-939 السنة الستكف كمائتيف

 930-930 السنة الحادية كالستكف كمائتيف
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 930-930 كمائتيف  السنة الثانية كالستكف

 930-930 السنة الرابعة كالستكف كمائتيف

 931-931 السنة الخامسة كالستكف كمائتيف

 931-931 السنة السادسة كالستكف كمائتيف

 931-931 السنة السابعة كالستكف كمائتيف
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 266-266 لسنة الثالثة كالتسعكف كمائتيفا

 266-266 السنة الرابعة كالتسعكف كمائتيف

 269-269 السنة الخامسة كالتسعكف كمائتيف
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 261-261 ةالسنة الحادية كالثالثمائ

 261-261  ةالسنة الثانية كثالثمائ

 262-261 السنة الرابعة كثالثمائة 

 262-262 السنة السادسة كثالثمائة
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 263-262 ثمائةالسنة التاسعة كثال

 263-263 ثمائة كالثانية عشرةسنة العاشرة كثالال

 263-263 ثمائةكثالعشرة  السنة الثالثة

 296-263 ثمائةالسنة الرابعة عشرة كثال

 299-296 ثمائةالسنة السابعة عشرة كثال

 299-299 ثمائةالسنة التاسعة عشرة كثال

 299-299 السنة العشركف كثالثمائة
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 292-299 ثمائةالسنة الحادية كالعشركف كثال

 291-292 ثمائةالسنة الثانية كالعشركف كثال

 291-291 ثمائةالسنة الثالثة كالعشركف كثال

 291-291 ثمائةالسنة الرابعة كالعشركف كثال

 291-291 ثمائةالسنة السابعة كالعشركف كثال

 296-291 ثمائة السنة التاسعة كالعشركف كثال

 296-296 ثمائةسنة ثالثكف كثال

 299-296 ثمائةالسنة الحادية كالثالثكف ثال

 299-299 ثمائةالسنة الثانية كالثالثكف كثال

 290-299 ثمائة السنة الثالثة كالثالثكف كثال

 291-290 ثمائةكثال فالسنة الرابعة كالثالثك 

 291-291 ثمائة السنة التاسعة كالثالثكف كثال

 292-292 ثالثمائةالسنة الحادية كاألربعكف 

 292-292 ثالثمائةالسنة الثالثة كاألربعكف ك 

 292-292 ثالثمائةالسنة الخامسة كاألربعكف ك 

 293-292 ثالثمائةالسنة السادسة كاألربعكف ك 

 293-293 ثالثمائةالسنة السابعة كاألربعكف ك 

 226-293 ثالثمائةالسنة الحادية كالخمسكف ك 

 229-226 ثالثمائةكالخمسكف ك  السنة الثانية

 229-229 ثالثمائةكالخمسكف ك  السنة الثالثة
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 222-229 ثالثمائةكالخمسكف  السنة الرابعة

 222-222 ثالثمائةالسنة الخامسة كالخمسكف ك 

 221-222 ثالثمائةالسنة السادسة كالخمسكف ك 

 226-221 ثالثمائةالسنة السابعة كالخمسكف ك 

 229-226 ثالثمائةالسنة الثامنة كالخمسكف ك 

 220-220 سنة التاسعة كخمسكف كثالثمائة ال

 220-220 ثالثمائةالسنة الستكف ك 

 221-220 ثالثمائةالسنة الثانية كالستكف ك 

 222-221 ثالثمائةالسنة الثالثة كالستكف ك 

 216-223 ثالثمائةالسنة الرابعة كالستكف ك 

 219-216 ثالثمائةالسنة الخامسة كالستكف ك 

 212-212 ثالثمائةك  السنة السادسة كالستكف

 211-212 ثالثمائةالسنة السابعة كالستكف ك 

 211-211 ثالثمائةالسنة الثامنة كالستكف ك 

 216-211  ثالثمائةالسنة التاسعة كالستكف ك 

 216-216  ثالثمائةالسنة الحادية كالسبعكف ك 

 219-216 ثالثمائةالسنة الثانية كالسبعكف ك 

 210-219 ثمائةثالالسنة الرابعة كالسبعكف ك 

 210-210 ثالثمائةالسنة الثامنة كالسبعكف ك 

 210-210 ثالثمائةالسنة التاسعة كالسبعكف ك 
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 212-210 ثالثمائةالسنة الحادية كالثمانكف ك 

 212-212 ثالثمائةالسنة الثانية كالثمانكف ك 

 213-213 ثالثمائةالسنة الخامسة كالثمانكف ك 

 213-213 ثالثمائةانكف ك كالثمالسنة الخامسة كالسادسة 

 266-213 ةالسنة السابعة كالثمانكف كثالثمائ

 266-266 ةالثامنة كالثمانكف كثالثمائ السنة

 269-269 ثالثمائةكالثمانكف التاسعة السنة 

 269-269 ةالسنة الحادية كالتسعكف كثالثمائ

 262-269 ةالسنة الثالثة كالتسعكف كثالثمائ

 262-262  ةكف كثالثمائالسنة التاسعة كالتسع

 262-262 سنة أربعمائة 

 261-262 السنة الحادية كأربعمائة

 261-261 السنة الثانية كأربعمائة

 261-261 السنة الثالثة كأربعمائة

 266-266 السنة الرابعة كأربعمائة 

 269-266 السنة الخامسة كأربعمائة

 269-269 السنة السادسة كأربعمائة

 269-269 عة كأربعمائةالسنة الساب

 269-269 السنة الثامنة كأربعمائة

 260-260 السنة التاسعة كأربعمائة 
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 260-260 السنة الحادية عشرة كأربعمائة

 261-260 السنة الثامنة عشرة كأربعمائة

 262-261 السنة التاسعة عشرة كأربعمائة

 262-262 السنة العشركف كأربعمائة

 263-263 كف كأربعمائة السنة الحادية كالعشر 

 263-263 السنة الثانية كالعشركف كأربعمائة

 296-263 السنة الخامسة كالعشركف كأربعمائة

 296-296 السنة السادسة كالعشركف كأربعمائة

 296-296 السنة السابعة كالعشركف كأربعمائة

 296-296 السنة الثامنة كالعشركف كأربعمائة

 299-296 ةالسنة الثالثكف كأربعمائ

 299-299 السنة الثانية كالثالثكف كأربعمائة

 299-299 السنة الرابعة كالثالثكف كأربعمائة

 292-299 السنة الخامسة كالثالثكف كأربعمائة

 292-292 السنة الثامنة كالثالثكف كأربعمائة

 291-292 السنة األربعكف كأربعمائة

 291-291 السنة الحادية كاألربعكف كأربعمائة

 219-291 السنة الثانية كاألربعكف كأربعمائة

 291-291 السنة الثالثة كاألربعكف كأربعمائة 

 296-291 لسادسة كاألربعكف كأربعمائةاالسنة 
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 296-296 السنة الثامنة كاألربعكف كأربعمائة

 299-296 السنة التاسعة كاألربعكف كأربعمائة

 290-299 السنة الخمسكف كأربعمائة

 291-290 نة الحادية كالخمسكف كأربعمائةالس

 292-291 السنة الثانية كالخمسكف كأربعمائة كالثالثة

 292-292 السنة الرابعة كالخمسكف كأربعمائة

 292-292 السنة الخامسة كالخمسكف كأربعمائة 

 292-292 السنة السادسة كالخمسكف كأربعمائة

 292-292 أربعمائةالتاسعة كالخمسكف ك السنة 

 293-293 السنة الستكف كأربعمائة

 293-293 السنة الحادية كالستكف كأربعمائة

 206-293 السنة الثانية كالستكف كأربعمائة

 209-206 السنة الثالثة كالستكف كأربعمائة

 209-209 السنة الرابعة كالستكف كأربعمائة

 202-202 السنة الخامسة كالستكف كأربعمائة

 201-201 لستكف كأربعمائةالسنة السادسة كا

 201-201 السنة السابعة كالستكف كأربعمائة

 206-206 السنة الثامنة كالستكف كأربعمائة

 206-206 السنة التاسعة كالستكف كأربعمائة

 206-206 السنة السبعكف كأربعمائة
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 206-206 ]كأربعمائة  [السنة الحادية كالسبعكف

 200-209 ئةالسنة الثالثة كالسبعكف كأربعما

 200-200 السنة الرابعة كالسبعكف كأربعمائة

 201-200 السنة الخامسة كالسبعكف كأربعمائة

 201-201 السنة السادسة كالسبعكف كأربعمائة

 203-201 السنة السابعة كالسبعكف كأربعمائة

 216-203 السنة التاسعة كالسبعكف كأربعمائة

 216-216 السنة الثمانكف كأربعمائة

 219-216 الثمانكف كأربعمائةك  الثانية السنة

 219-219 السنة الرابعة كالثمانكف كأربعمائة

 212-219 السنة الخامسة كالثمانكف كأربعمائة

 211-212 السنة السابعة كالثمانكف كأربعمائة

 216-211 السنة التاسعة كالثمانكف كأربعمائة

 216-216 السنة السادسة كالثمانكف كأربعمائة

 219-216 السنة الحادية كالتسعكف كأربعمائة

 219-219 السنة الثالثة كالتسعكف كأربعمائة

 210-219 السنة الرابعة كالتسعكف كأربعمائة

 210-210 السنة السابعة كالتسعكف كأربعمائة

 211-210 السنة الثامنة كالتسعكف كأربعمائة

 211-211 السنة التاسعة كالتسعكف كأربعمائة
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 211-211 سنة الخمسمائةال

 212-212 السنة الحادية كالخمسمائة

 213-212 السنة الثانية كخمسمائة

 226-213 السنة الثالثة كالخمسمائة

 226-226 السنة الرابعة كالخمسمائة

 222-226 السنة الخامسة كخمسمائة

 222-222 السنة السادسة كالخمسمائة

 221-222 السنة السابعة كالخمسمائة

 221-221 السنة الثامنة كالخمسمائة

 221-221 السنة التاسعة كالخمسمائة

 226-226 السنة الحادية عشرة كخمسمائة

 226-226 السنة الثانية عشرة كخمسمائة

 229-226 السنة الثالثة عشرة كخمسمائة

 229-229 السنة السادسة عشرة كخمسمائة

 220-229 السنة السابعة عشرة كخمسمائة

 220-220 سنة الثامنة عشرة كخمسمائةال

 222-221 السنة التاسعة عشرة كخمسمائة

 223-222 السنة العشركف كخمسمائة

 223-223 السنة الحادية كالثانية كالعشركف كخمسمائة

 236-236 السنة الثالثة كالعشركف كخمسمائة
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 239-236 السنة الرابعة كالعشركف كخمسمائة

 232-239 كف كخمسمائةالسنة الخامسة كالعشر 

 231-232 السنة السادسة كالعشركف كخمسمائة

 231-231 السنة السابعة كالعشركف كخمسمائة

 236-231 كالعشركف كخمسمائة ثامنةالسنة ال

 239-236 السنة التاسعة كالعشركف كخمسمائة

 230-239 السنة الثالثكف كخمس مائة

 230-230 السنة الثانية كالثالثكف كخمسمائة

 231-231 كالثالثكف كخمسمائة لثةالسنة الثا

 231-231 السنة الرابعة كالثالثكف كخمسمائة

 232-232 السنة السادسة كالثالثكف كخمسمائة

 232-232 السنة السابعة كالثالثكف كخمسمائة

 166-232 السنة التاسعة كالثالثكف كالخمسمائة

 169-166 ائةالسنة األربعكف كالحادية كاألربعكف كخمسم

 162-169 السنة الثانية كاألربعكف كخمسمائة

 161-162 السنة الثالثة كاألربعكف كخمسمائة

 160-161 السنة الرابعة كاألربعكف كخمسمائة

 162-160 السنة الخامسة كاألربعكف كخمس مائة

 163-162 السنة السادسة كاألربعكف كالخمسمائة

 196-163 ئةالسنة السابعة كاألربعكف كخمسما
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 199-196 السنة الثامنة كاألربعكف كخمس مائة

 196-199 السنة التاسعة كاألربعكف كخمسمائة

 199-196 السنة الخمسكف كخمس مائة

 199-199 كالخمسكف كخمس مائة حاديةالسنة ال

 192-190 السنة الثانية كالخمسكف كخمس مائة

 129-192 السنة الثالثة كالخمسكف كخمس مائة

 129-129 السنة الرابعة كالخمسكف كخمسمائة

 121-129 السنة السادسة كالخمسكف كالخمسمائة

 126-121 السنة السابعة كالخمسكف كالخمسمائة

 120-126 السنة الثامنة كالخمسكف كخمسمائة

 123-120 السنة التاسعة كالخمسكف كخمسمائة

 112-123 فالسنة الحادية كالستكف كخمس مائة كالثانية كالستك 

 111-112 السنة الثالثة كالستكف كخمس مائة

 111-116 كالستكف كخمسمائة ةالسنة الرابع

 113-112 السنة الخامسة كالستكف كخمس مائة

 113-113 السنة السادسة كالستكف كخمس مائة

 162-113 السنة السابعة كالستكف كخمس مائة

 161-162 كستيف كخمسمائة سنة ثماف

 196-161 كستيف كخمسمائةسنة تسع 

 191-196 سبعيف كخمسمائةسنة 
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 190-196 سنة أحد كسبعيف كخمسمائة

 191-190  السنة الثانية كالسبعكف كخمسمائة

 191-191  سنة ثالث كسبعيف كخمسمائة

 192-192 سنة أربع كسبعيف كخمسمائة

 193-193 كسبعيف كخمسمائة خمسسنة 

 106-193  كسبعيف كخمسمائة ستسنة 

 109-106 سنة سبع كسبعيف كخمسمائة

 109-109 سنة ثماف كسبعيف كخمسمائة

 103-109 سنة تسع كسبعيف كخمسمائة

 119-116  سنة أحد كثمانيف كخمسمائة

 116-112  سنة اثنيف كثمانيف كخمسمائة

 112-116  سنة ثالث كثمانيف كخمسمائة

 126-112 : سنة أربع كثمانيف كخمسمائة

 132-126 : مس كثمانيف كخمسمائةسنة خ

 666-132 سنة ستة كثمانيف كخمسمائة 

 662-666 : سنة سبع كثمانيف كخمسمائة

 662-662  سنة تسع كثمانيف كخمسمائة
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 قائمة المصادر

 القرآن الكريم  -

محمػد عبػد القػادر، مصػطفى . ت. المنـتظم فـي تـاريخ األمـم والممـوك. ابف الجكزم،عبػد الػرحمف -

 .  ـ 1992 -ىػ 1412دار الكتب العممية، : بيركت ،1ط. قادر، مصطفى عطاعبد ال

: بيػػركت ،1ط. سػػيد فيمػػي. ت .روض المنــاظر فــي عمــم األوائــل واألواخــر. محمػػد ،ابػػف الشػػحنة -

 . 1997دار الكتب العممبة، 

دار : بيػركت ،1ط. خميػؿ المنصػكر. ت .زبـدة الحَمـب فـي تـاريخ حمـب .كماؿ الػديف. ابف العديـ -

 .1996تب العممية، الك

 .ىـ1412مكتبة السنة، : ، القاىرة6ط .العواصم من القواصم. أبك بكر.ابف العربي -

 ،دار الفكػػر.ط .ب . شــذرات الــذىب فــي أخبــار مــن ذىــب. أبػػي الفػػالح عبػػد الحػػي. ابػػف العمػػاد -

 .ـ1988: بيركت

 .1994 دار المعرفة،: ، بيركت1ط. اعتنى بيا اربراىيـ رمضاف. الفيرست. ابف النديـ  -

 .1996المكتبة الحيدرية، : ، النجؼ2ط. تاريخ ابن الوردي .ابف الكردم، زيف الديف -

دار الكتػب العمميػة، : ، بيركت1ط . أحمد محمكد. ت.  تاريخ الموصل. يزيد. ابف اياس األزدم -

 .ـ 2006-ىػ  1427

 .ت .،  د1ج.ط.د. ديوان بشار بن بردابف برد، بشار،  -

"  رحمـة ابـن بطوطـة" ألنظار في غرائب األمصار وعجائب األسـفار تحفة ا. ابف بطكطة محمػد  -

 .ىػ  1405مؤسسة الرسالة، : ، بيركت 4ط. عمي الكتاني. ت
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.  فيػيـ شػػمتكت. ، ت2ط. الـدليل الشــافي عمـى المنيــل الصـافي. جمػػاؿ الػديف ، ابػف تغػرم بػردم -

 .ـ1998دار الكتب المصرية، : القاىرة

كزارة الثقافػة كاإلرشػاد : مصػر . ط.د.  ممـوك مصـر والقـاىرةالنجوم الزاىرة فـي  ._________ -

 .ت. القكمي، د

 . ت. ، ب.ط.بيركت، دار الكتاب المبناني ب. رحمة ابن جبير. ابف جبير، محمد -

ــاري. الحػػافظ ،ابػػف حجػػر - ــتح الب ــة مــن ف ، 1ط. محمػػد األمػػيف. ت. الســيرة النبوي ، دار ابػػف حػػـز

2001 . 

 ،، ضػػبطو كصػػححو عبػػد الػػكارث عمػػي1ط. يــان الثامنــةالــدرر الكامنــة فــي أع. _________ -

 .ىػ1418 -ـ1997دار الكتب العممية، : بيركت

: ، بيػركت1عبػد العزيػز بػف بػاز، ط. ت .فتح الباري شـرح صـحيح البخـاري. __________   -

 .1989. دار الكتب العممية

مؤسسة : ، بيركت2، ج1إبراىيـ الزيبؽ، عادؿ مرشد، ط. ت. تيذيب التيذيب. __________ -

  1996. الرسالة

دار المعػػػارؼ، : ، القػػػاىرة5ط. عبػػػد السػػػالـ سػػعيد. ت. جميـــرة أنســـاب العـــرب. عمػػي. ابػػف حػػػـز -

1982. 

دار : ، بيرت1ط.شعيب األر ناؤكط كوخركف. ت. مسند اإلمام احمد بن حنبل .ابف حنبؿ، أحمد -

 . ـ1997الكتب العممية، 

 .، ص1948القمـ،  دار: ،  بيركت5ط .تاريخ ابن خمدون. ابف خمدكف -
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ــاء الزمــان. شػػمس الػػديف. ابػػف خمكػػاف - ــاء أبن ــان وأنب ــات األعي . ط. ب. احسػػاف عبػػاس. ت. وفي

 .ت.ب.بيركت دار الثقافة

 ،1ط ،حكمػػػت فػػػكاز،تحقيػػػؽ مصػػػطفى فؤاد .تـــاريخ خميفـــة بـــن خيـــاط. ابػػػف خيػػػاط، أبػػػي عمػػػرك -

 .1995 ،دار الكتب العممية: بيركت

دار العقيػػػػدة، : ، القػػػػاىرة1ط.المجتيــــد ونيايــــة المقتصــــد بدايــــة. ابػػػػف رشػػػػد الحفيػػػػد، أبػػػػي الكليػػػػد -

 . ق1425. ـ2004

 .1990دار الكتب العممية ، : بيركت. محمد عطا. ت ،1،ج.الطبقات الكبرى .ابف سعد، محمد -

لجنػة إحيػاء . ت. عيون األثر فـي فنـون المغـازي والشـمائل والسـير. ابف سيد الناس، تقي الديف -

 . 1982دار اآلفاؽ الجديدة، : ركت، بي1، مج3ط. التراث العربي

 ،1جمػاؿ الشػياؿ  ط. تحقيػؽ د .والمحاسـن اليوسـفية.النـوادر السـمطانية. ابف شداد، بيػاء الػديف -

 .ـ 1964. ف.ب

. يحيػى عبػادة. ت. األعالق الخطيرة في ذكر أمراء الشـام والجزيـرة.ابف شداد، عز الديف إبػراىيـ -

 .1991دار إحياء التراث العربي، : قسـ ثاني، منشكرات دار الثقافة، دمشؽ ،1ج

، 1محب الديف العمرم ط ،دراسة كتحقيؽ. تاريخ مدينة دمشق. الحافظ أبي القاسـ. ابف عساكر -

 . 1997.دار الفكر

مكتبػػة : ، المدينػػة المنػػكرة1ج. صػػالح المصػػراني. ت.  معجــم الصــحابة. ابػػف قػػانع، عبػػد البػػاقي -

 . ىػ 1418الغرباء األثرية، 
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 -ىػػػػ 1416: بيػػػركت. صػػػدقي جميػػػؿ العطػػػار. ت ،1ط. البدايـــة والنيايـــة .فظابػػػف كثيػػػر، الحػػػا -

 . ـ1996

 . 1988دار الحديث، : ، القاىرة1ط. تفسير القرآن العظيم ،________ -
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 . 2003الكتب العممية، 

 . 1994دار صادر، : ،بيركت3ط ،3ج. لسان العرب. ماؿ الديفأبي الفضؿ ج. ابف منظكر -

 .1977دار المعارؼ، : ، القاىرة4ط. السيرة النبوية .ابف ىشاـ، محمد -

ابراىيـ الزيبػؽ . ت. الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية. شياب الديف  ،أبك شامة -

 .1997مؤسسة الرسالة، : ،  بيركت1ط 

  ـ1980. كزارة الثقافة كاالعالـ: ؽالعرا. سامي الصقار. ت. تاريخ أربل. فشرؼ الدي. األربمي -

، 4ط. دار الكتػاب العربػي: ، بيػركت3ج. حمية األوليـاء وطبقـات األصـفياء. األصبياني، أحمد  -

 .ىػ 1405

ــة آل ســمجوق. عمػػاد الػػديف. األصػػفياني - دار اآلفػػاؽ  ،2لجنػػة إحيػػاء التػػراث، ط. ت. تــاريخ دول
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 .2002المكتبة العصرية، : بيركت
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 .ـ 1964المعارؼ، 
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: ، بيػػػركت1ط. محمػػػد ابػػػراىيـ. ت . األدبـــاء نزىـــة األلبـــاء فـــي طبقـــات. األنبػػارم، كمػػػاؿ الػػػديف -

 .  2003المكتبة العصرية، 

 . دار إحياء التراث العربي، ب ت: بيركت. صحيح البخاري. البخارم  محمد -

. د. ،ت1ط. المقتفــي عمــى كتــاب الروضــتين المعــروف بتــاريخ البرزالــي. البرزالػػي، عمػػـ الػػديف -

 .ىػ1427-2006المكتبة العصرية، : بيركت. عمر تدمرم 

 .ت.د. دار الكتب العممية: ط، بيركت.د. تاريخ بغدادالبغدادم، أحمد،  -

، 3ط. مصػػطفى السػػقا. ت. معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء الــبالد والمواضــع. عبػػد ا،. البكػػرم -

 . 1996مكتبة الخانجي، : ، القاىرة4ج

 .ىػ 1403، 1ج. ط. د. رضكاف محمد. ، تفتوح البمدان. البالذرم، أحمد -

 . مكتبة العارؼ، دت:  ، الرياض 1ط. تحكيـ األلباني. سنن الترمذي. محمد .الترمذم -

 .ت.د .ف.نشره محمد زيادة، د .السموك لمعرفة دول المموك. تقي الديف -

 .1995دار صادر، : بيركت ،3ـ،2ط. معجم البمدان. شياب الديف ،الحمكم -

ار الغرب اإلسػالمي، د: ، بيركت6، ج1ط.احساف عباس. ت. معجم األدباء. ياقكت. ______ -

1993. 

: بيػركت ،1إشراؼ  مكتب البحػكث كالدراسػات،ط. العبر في َخبر َمن َعَبر. شمس الديف. الذىبي -

 .1997،دار الفكر

دار : بيركت. عمر تدمرم. د. ت. تاريخ االسالم وفيات المشاىير واالعالم. ___________ -

 . ـ  2003.    الكتاب العربي
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 .ت.دار الكتب العممية، د: بيركت. ط.د.  اظتذكرة الحف. ___________ -

مؤسسػػػة . عمػػي أبػػك زيػػد. ت.إشػػراؼ شػػعيب األرنػػؤكط. ســير أعــالم النــبالء. ___________ -

 ..ت.ب:بيركت ،الرسالة

 . 2003دار الكتب العممية،: بيركت ،1ط. ذيل تجارب األمم. محمد بف الحسف.الركذراكدم -

 .1998:عمـ لممالييف، بيركت، دار ال13.ط. األعالـ. الزركمي، خير الديف -

دار الكتب : ، بيركت1ط. السيد يكسؼ أحمد. ت. مختصر كتاب الموافقة. جار ا،. الزمخشرم -

 .ـ1999العممية، 

دار أسػػػامة لمنشػػػر كالتكزيػػػع، : ، عمػػػاف1ط. موســـوعة تـــاريخ الحـــروب الصـــميبية. الزيػػػدم، مفيػػػد -

2004. 

ـــــــي داوود. السجسػػػػػػػتاني، أبػػػػػػػك داككد - مكتبػػػػػػػة : ، الريػػػػػػػاض1ط. نيلبػػػػػػػامحمػػػػػػػد األ. ت.ســـــــنن أب

 .  تب.المعارؼ

 .1998دار الفكر، : ، بيركت1ط. عبد ا، الباركني. ت. األنساب .عبد الكريـ. السمعاني -

 .1989دار الفكر،  :بيركت .الروض األنف. عبد الرحمف ،السييمي -

 .1996: دار المعرفة، بيركت. محمكد الحمبي.  ت .تاريخ الخمفاء. جالؿ الديف. السيكطي -

خػرج أحاديثػو أبػك عبػد الػرحمف  .الاللئ المصنوعة في األحاديث الموضـوعة. ___________ -

 .1996دار الكتب العممية، : بيركت ،1ط. عكيضة

مكتبػػػة كىبػػػة، : ، القػػػاىرة1ط. عمػػػي عمػػػر. ت. طبقـــات المفســـرين لمـــداودي. ___________ -

 .ىػ1396
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عبػد .ت. من ولي مصر من الممـوكنزىة المالك والممموك في مختصر سيرة . الحسف. الصفدم -

 . ـ2003المطبعة العصرية، : صيدا ،1ط. السالـ تدمرم

. عمػػي أبػػك زيػػد كوخػػركف. ت. أعيــان العصــر واعــوان النصــر. صػػالح الػػديف ابػػف أيبػػؾ. الصػػفدم -

 . 1998دار الفكر، : ، دمشؽ1ط

ــات .___________ - ــوافي بالوفي ر دا: بيػػركت. أحمػػد األرنػػاؤكط، تزكػػي مصػػطفى. ،ت1ط. ال

 .ـ 2000. إحياء التراث العربي

. دار احيػاء التػراث العربػي: ، القػاىرة3ط. حمػدم السػمفي. ت. المعجم الكبيـر. الحػافظ. الطبراني -

1984  . 

 ،دار المعػػػارؼ: القػػػاىرة ،4ط. تحقيػػؽ محمػػػد أبػػػك الفضػػؿ. تـــاريخ الطبـــري. أبػػػي جعفػػر ،الطبػػرم -

1977 . 

 ـ  1266. محمد أميف. ت. الزمانعقد الجمان في تاريخ أىل . العيني، بدر الديف -

 .ت.د  دار كمكتبة اليالؿ، .ميدم المخزكمي، إبراىيـ السامرائي. ت .العين .الخميؿ. الفراىيدم -

 .د ت . دار الجيؿ، د ط: بيركت.  القاموس المحيط. الفيركز وبادم، مجد الديف -

عمػر عبػد السػالـ . ت. اإلنباء بأنباء األنبيـاء ، المعـروف بتـاريخ القضـاعي. القضاعي، محمد -

 .1990المكتبة العصرية، : بيركت. تدمرم

 ،1ط( يكسػؼ طكيػؿ.) شػرحو د. صـبح األعشـى فـي صـناعة األنشـا. أحمد بف عمي. القمقشندم -

 .1987دار الفكر، : بيركت
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ـــدة العصـــر. الكاتػػػب، عمػػػاد الػػػديف  - ـــدة القصـــر وجري شػػػكرم . شػػػعراء بػػػالد الشػػػاـ ، ت. ؽ. خري

 1951لتأليؼ كالترجمة، لجنة ا: ، القاىرة1ج. فيصؿ

ـــا. بػػػي، محمػػػدتالك - ـــذيل عميي ـــات وال ـــوات الوفي دار : ت، بيػػػركت.مػػػج، ذ. احسػػػاف عبػػػاس. ت. ف

 .ت.صادر، د

 . 1894دار صادر، :ب ط، بيركت. التنبيو واإلشراف. أبي الحسف. المسعكدم -

  .ت.د –مكتبة الثقافة الدينية  :بكرسعيد. ط.د .البدء والتاريخ .المطير .المقدسي -

. عمػي الػزكارم، محمػد محفػكظ. ت.نزىة األنظار في عجائـب التـواريخ وا ثـار. محموديش، مقػد -

  .1988دار الغرب اإلسالمي، : ، بيركت1ط

ــة. المقريػػزم - مكتبػػة مػػدبكلي، : ، القػػاىرة1ت محمػػد زيػػنيـ، مديحػػة الشػػرقاكم ج. الخطــط المقريزي

1997 . 

دار الكتػػب العمميػػة، : بيػػركت ،1ط. يمحمػػد النميسػػ. ت. إمتــاع اإلســماع. تقػػي الػػديف. المقريػػزم -

 .ـ1999

( تحقيؽ  جماؿ الػديف الشػٌياؿ. اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطميين الخمفا.تقي الديف. المقريزم -

 .1996لجنة إحياء التراث، : ، القاىرة 2ط

 . 1995. دار الجيؿ. إشراؼ شفيؽ  رباؿ كوخركف .الموسوعة العربية الميسرة -

القػػاىرة، مكتبػػة . ط. د. جعفػػر الحنػػي. ت. الــدارس فــي تــاريخ  المــدارس. ادرالنعيمػػي، عبػػد القػػ -

 .1988الثقافة الدينية، 
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: بيػػركت. ط.ب.  اشػػراؼ سػػمير المحػػذكب. مجمــع الزوائــد ومنبــع الفؤائــد. الييثمػػي، نػػكر الػػديف -

 .ت.عالـ الكتب، ب

 .1984 ،كتبعالـ ال: بيركت ،3ط. تحقيؽ مارسدف جكنسف. المغازي. الكاقدم،محمد بف عمر -

دار الكتػػاب اإلسػػالمي ،  :  القػػاىرة .  ط. ب.  مــرآة الجنــان  وعبــرة اليقظــان .عبػػد ا،. اليػػافعي -

 .ـ 1993

 .ـ 1954. حيدر أباد . ط.د .ذيل مرآة الزمان .اليكنيني -

 المراجع 

 :، القػاىرة2ط "ىمـوم األقميـات فـي الـوطن العربـي "الممل والنحـل واألعـراق . ابراىيـ، سعد الػديف -

 .1948. مركز ابف خمدكف لمدراسات االنمائية

: ، القػاىرة2ط "ىمـوم األقميـات فـي الـوطن العربـي "الممل والنحـل واألعـراق . ابراىيـ، سعد الػديف -

 .1948. مركز ابف خمدكف لمدراسات االنمائية

 .1992دار المشرؽ، : بيركت. تاريخ مختصر الدول. ابف العبرم،  ريغركس -

: القػػاىرة.اشػػرؼ عمػػى الترجمػػة محمػػكد حجػػازم.. ط. ب. خ األدب العربــيتــاري .برككممػػاف، كػػارؿ -

 . 1993الييئة المصرية العامة لمكتاب، 

ـــاريخ شـــعب وقضـــية وطـــن. أحمػػػد تػػػاج الػػػديف، - ـــراد ت ـــاىرة ،1ط.األك الػػػدار الثقافيػػػة لمنشػػػر،   : الق

 .ـ2001

 ـ1985  دار عمار،: عماف ،1ط .مجاىد الدين قايماز نائب اربل والموصل .صادؽ ،جكدة -

 .ـ1985دار عمار،  : عماف ،1ط .مجاىد الدين قايماز نائب اربل والموصل .صادؽ ،جكدة -



526 
 

 .ت.ب. دار الثقافة العربية: ، بيركت28ط. تاريخ األدب العربي. الزيات، أحمد -

 .1966مكتبة لبناف، : بيركت.دمشق في عصر المماليك. زيادة، نقكال -

دار أسػػػامة لمنشػػػر كالتكزيػػػع، : ، عمػػػاف1ط. ميبيةموســـوعة تـــاريخ الحـــروب الصـــ. الزيػػػدم، مفيػػػد -

2004. 

الشػركة المتحػدة لمطباعػة : ، دمشػؽ1ط. دمشـق بـين عصـر المماليـك والعثمـانيين. العمبي، أكػـر -

 .ـ 1982. كالنشر

 .ت. دار إحياء التراث ، بيركت، ب: بيركت.   معجم المؤلفين. كحالة، عمر -

دار العمػػـ : ، بيػػركت1ط. والقضــاء الفقــو تــراث الخمفــاء الراشــدين فــي .المحمصػػاني، صػػبحي -

 .1984لممالييف، 

 .1987دار العمـ لممالييف، : ، بيركت1ط. التاريخ العربي والمؤرخون. مصطفى، شاكر -

 .، دت2ط.  ابراىيـ أنيس كوخركف . المعجم الوسيط -

. عمػي الػزكارم، محمػد محفػكظ. ت.نزىة األنظار فـي عجائـب التـواريخ وا ثـار. مقديش، محمكد -

 .1988دار الغرب اإلسالمي، : ، بيركت1ط

دار : ، بيػركت1ط. األدب فـي بـالد الشـام عصـور الـزنكيين واأليـوبين والمماليـك. مكسى، عمػر -

 .1989الفكر، 
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