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هرءهر

اليكت!:هلأ"!ة-ا

سفروهو،التاري!خهختصر"كتابالكربمالقاريءيديبين

العلميةقيمته،الاسلاهيالحزبيتاريخناسلسعلههنحدقةيؤْلف،جليل

عصرنا؟أهلتعبيرصح"ان-المركزةالتواريخهن"كونهفيتنحصرلا

السكاؤروني،بنظهيرالدينمصنفهكونفيولا،هحققهوضهكما

ثقصيأالأخباربعضتقصّىفي-لهالمعاصربنالمؤرخينبينمنهتميزأ"

تتجلىأهميتهولكن،؟المعروفةالتاويخكتبهنآخركتابفينجدهلم

،نظيرهعز؟باحثأواديبأ،الثقاتكباوهنلغويأوعالمأ،ثبتأهزوخأأنفي

المهمالمصنفهذاتحقيقأهريتولى،جوادهصطفىالدكنوركالعلاهة

والحؤاشيالتعليقاتبصشفباغنائهيتمثلدقيقبشكلعليهويعكف

مظافها.يْباحثأ،الطربفةالادسهوالنوادرالوثيقةالتاريخيةوالتعقيبات

المحاققينمنسننرهيتوفرهالم،ذلككلفيأوردوقد،أصولهافيهدفقأ

المتميزةالنادرةالعجيبةحافظته،الاموومذهفيساعدهوهما،المدققين

ببابويستأثرالدضهيثيربشكلوالشواهاَإلادلةباستذكار

صفة،الحافظةوقوة.الاكتابمضامينمنذلكسيتضحكما،القاريء

يعانيههاكانوغم،الخلودلمطالىاتمقالهقبيلوحتى،ته.حياطيلةلاؤهته

أربةتجماوؤتهدة-القلبهرضأي-بالقلابابتلائهخلال

.وصاناءحدةهنهايكونأشدعلىبقيافقدوحافظتهذهنهأما،أصام

ويأنجدالسفرهذايطبعأنالفقمِدعلافتناأهانيهنأهنيةكمانت

و.المؤبىجْولىْ،الباحثوبْىهنهيستقيهصدرأ،والشيوعالذيوعالىسبيله

(1)
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،نشرهفيالرغبةهذهتعاظصتوقد.قيمةتاريخيةفوائدمنحواهلمما

عنصحته،هستفسرأعدتهذلككلمايؤكدالثه--وحمه،وكانهرضهخلال

هذههراليهوأنهيمتدارهالىفذهبمت،طبعهعلىالموافقةحصلتانإلى

وقمت،9691لمنيسانالم9فيالكتابمسوداتفاعطاني،الموافقة

بترحابالكتاباستقبلواالذينالاعلاموؤاوةفيالمسؤولينالىبتسليمه

ةالعا!إؤسسةاهطابحالىالمسوداتوسلت24I-5-9691وفي،ك!بير

هذهفي.العملازفىحامبسببالوقتبعضفتأخرتوالطباع!للصحا!ط

الوجبةتسلمناحيث،نشطالعاممنالاولتثمرينأواس!حتى،المطابح

بافىي-الئهرحمه-فكانا!ه!اوذهبتالطبحتجاربمنالاولى

قرابةواهضيناهعاَافجلست،التجاوبتلكعلىبصرهوقععندهاالسرور

ثانيةبوجبةإليهبعثهااسبوسكينوبعد،هنهاالاولالقسمنقابلالساعتين

فلم-المثليقولكما-أعنتهافيتجرىالمقاديرا.نغير،ثالثةتلتهاثم

المشرنيدفاختطفته،ونصبهكدهث!وةليرىحيأببقائهاثهيمتعنا

ا-1796951-2يخسحح!

قهالعلا!الوثيقةلصلتي-هشكووةالاعلاموزارةتفضلتوقد

فتوليتم!صلبعهعلىوالاشرافهراجعتههتابعةأمرإلي!فأودعت-الففيد

.فقدناهجليكوعالمعزيزلأخالوفاءشعؤريغمرهبحماسهدفوعأالاهر

الكتاب:!ي.عطنعا-2

فيصعوبةأيهأجدفلم،وجمالها!طبحسنالفقيدغرة!

الذيالعسيرالاهرانغير،الكريمةبأناهلهالمخطوطهالمسوداتقراءة

هنجملةعلىثحرتأننيهو،العملعلىاقداهيأولعندبهجوبهت

هنحيرةفيفوقصت،المخطوطةالمسوفىابتتلكفيعلاهتناتركفاالفراغات

فوجدت؟النواقص.وتكملةالثغراتهذهسدالىالسبيلكيف،أهر.ي

الاصلأطلبأنهو،الحيرةهذههنللخلاصوسيلةخيرافي

،سطرأسطرأنصوصهوهطابقةهقابلتهعلىفعكفت.عائلتههنالمصوو

كثيرظىالتغلبعلىالئه!؟عاننيبيديالتيالممم!وفىاتهعكنمةوكنمة

واستدواكاتبفوائظالمقابلةهذههنوخرجت،العاْوضةالمشاكلهن

ا)ب
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كثيرأاستعْربتوقد!الاغلاروبعضوأصلحتالناقصفكملت،جمة

بس!ببذلكيكونأنال!-الثهوحمه-المضقعلىذلثهفاتكيف

التاهةهعرفتيهواستغرابيوشا؟عليهالنوائبوتواليالمرضتماقم

ودقتهذكائهوفرطألمعيتهمنكثيرةجوانبعلىووقوفيالفقيدبقابليات

قليل.قبلىالمجمااشرتالتيالمثالالنادوةالقويةوحافظته،العملفي

هذهان-الخلوددارالىعلاهتناوحلوقد-ثهأقولهاولكنني

الطبع.تجاوبهراجعةبنفسهتولىلو،لتفوتهكاذتهاالهفوات

المراجحهنالكثيرأنهي،أيضأصادفتنيالننيالصعوباتوهن

الحواش!ئيفيءايهاوعومىَلإلضدعلاهتنااليهااستندالتيوالكتب

ألاعلامورميرذكرفياعتمدهاإنتيتلكأو،الحوادثعلىوالتعليقات

ف!كنت.الصفح!اتأوق!اممنغفلا"جاءت،ال!كتابهتنفيالواردة

عساني،المصدرأوالمرجعذلكصفحاتهنالعمثراتهراجعةالىمضطرأ

القراءةواضحغيراسمأو،غاضهبمارةهن،ببغيتيحظى2

فيالباحثةوالمراجعالمصادرهنالعمثراتهرإجحةذلكحصيلةفكانت

هالمعاصرةوالحوادثإلمشمابهةالمضاهين

المصورةالمخطوطةبينوالمقالج!إلمطا!ههنا!راغوبصد

أضماالتيوالتعليقاتالحواشيترقيمالاصوبهنوأيت،والمبمودات

ذيلتهافقدذلكعداوها،حاشية)005(البلغتمتسلسلةبارقامالمحقق

وكنمت،المحققتعليقاتعنلهاتمييزا)*(العلاهةبهذهاليهاهشيرأباسمي

صر:وئانيهما،الملميةالاهانة:أولهما،أهرينالىذلكففيأهد

.هالتاويخعلىالحفاروهبدأيقتضيهماالامرينوكلا..المسؤولية

رأيتالمهمةالاسلاهيةالتاريخي!ةالمصادرهناالكتابكانولمما

هنبجملةألحقهأن-هنهالمتوخاةللفوائداتماهأ-االحتمالوأجبهن

ثمايخه،الاكتابهوضوعاتفهرسالىاضافةفوضصت،الفهارصى

ن!ا)
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-:هيوست
.الاش!خاص!رس-ا
..والعللرالمللوالقبائلهمالاضرمر-2

وا!اعهالاهكث!ةفهرس-3

والوقائعهوالحرادثالايام!رس-4

الشحسعر.!وس!-5

.بح!دهمنوا!ماءالرسولخاتمبنقمثىفهرس!-6

.عحام!راني!رس!.-7

A-وا!مادوالمراجع!رس.

إلاللانسسانليس!وأن،،حسبنا!ذا!مافيو!شمافان

."هاصعى

بالشكرأ!دمأنإلاانكتابطبحانتهىوقديسعنيلاوختاص،

شفيق:الاساتذةالاعلاموؤواءبهردعلىالعاطروبالثناءألوافر

سلومالثهوب،العليصروصلاح،اليوويوحامدثال!كمكالي

الفضللهمكالنالذين،الجابرزكيالاستاذالوؤارةووكيل،ألسامرائي

هنيفلهم،طبعههراحلوهتابعةواخراجهال!كتابنشرفكرةتبنيفي

.الاهتنانوجزيلالشاكروافرالصيدعائلةوهن

كثيرأافادنيالذكرعوادكوركيسالاستاذالصديقاشكركما

القيمة.بملاحظاقه

*ستاذَ:السادةصردعلىاثنيأنكذْلكالواجبهنوارى

ياس!والسيذماوالطباعةللصحافةالعاهةالمؤسمم!ةرئيس!المطيريكريم

هطابحو!مالموظفيوكذلاث،الحكوهةلمجهَهديرالطائي

.عونكلصملمستالذينؤإلجمهوريةالحكوهةْ

السبيل.سواءالىالموفقوافه

-

صما.ل!إلازس!

1ت.7i؟-2فطبفط! i 9v:

.!اد،
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ار4عرضْ!بن!ل!ى!يمافيؤكل!اللا::::.:بر:،!ف!ىثبما.!إ.!جم!!"كم

.،.:0005"5.:....لطفيث!اأص!ل!همحماسىْ

ص!ليضَن!،لربمصرس!أهالحئز!برأبهيىءلمفى،لمركله!جصركا(لم

ى!لم.لمل!ظ!جمنجصتسمْيصرمم!لل!أهلىنفضألمحئ!".وركر!رل!.مهـمإِ

سع!ب!لئن!ثىس!!ر،ك!رلمفىوا.8./هـأ.،لمرغ4!جمر
.ء5

*ا

.-لميتلورئ!لملىر!يمارأع!*صيه"أأكلسمق!بهىلئعً!لماظبكل!

!ئ!ه.ل!يد!فىلَىأببيئىصَفئ!!ريبىهجّ!سي!!اردأد!إ،1

*"صفيكأ!عهرالغ!لىه!لىءكىصااهم!!لىل!لكلرصهلمفيأ؟
..ص:برء

!أء،ثع!جبم

صم!يهىحمم-جمنركىل!لىل!ل!.نم!س!لالاث!اثدث!أ؟لمحي!ىأابر!ه!بئ!صل!

!ء!!!ثرسِبى!بل!كلث!سم..؟
.*

لا.!ر13*!طز!عَى،3.!ر.طر؟

!هـث!قهص؟يلالآ+لألآ1كل!!ى!ح!فىَ!؟*ث!أ!فهلاث!أرر!سد!*-
فرلا*حت.!كلب

كللأ-يى!رهه!؟؟!الى!بك!هيى

!ئيئ)ذلارلآول3!*+-73ل!

ى!!ا؟هـ!ىاكم!إهـلا!ال!!لا!لاس!ثة؟ميمثفىث!يهـ-!لأ*؟ --،طه\3!ىطى

!+

؟لم!!لآ!+!حىأ!لا!!!كم!!ي.!نر:!!كسي!ث!كللا!ي!عم!ثمِ!!لأ؟!"لآ
س!.*تَ-.ءَزهـور

.لأفى!لا7+3ثى!لا؟!تئظح!ث!!هىس!ح!س!؟فى!فئمىالي6ثى.!6،!ببب؟!*

لالمء

9ي.3.!ف

لاصعلىالمخطو!هن(W)9الصنحة
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!لترَخمةلمالمحف

ونسبه:اسعمه

بنابيالعزبنهحمودبنهحمدعليبنالحسنأبوظهيرالدينهو

.الىنسبةالكاؤووني،بابنالمعروفالبغداديابراهيمبناسحاقبنأحمد

:نونوآخرهالزايبتقديمكاؤرون":الحمويياقوتفال،كازرون

لجدةكازوون:)1(البشاريقال5وشيراؤالبحرينبينبفاوسهدينة

عملعلىالتيالكتانثيابأنوذلكالاعاجمدميارووهيكبيرةعامرة

يعملهاالا*،وتباعبهاتعمل)2(حَطْبَنتكاوانالشطويوشبهالقصب

وبهاوشماليمينعنهمتدةونخيلوبساتينقصووكلهاهيثمؤبَتو

علىوالجامعالدوروهعظم،اذا(جار)!(كبيرةوسوقكباوسماسرة

الدولةعضدبنىوقد.تحمتالتجاواوقصوووالاسواقعليهيصعدتل

عشرةيومكل)4(للسملطاندخلهاالممعماسرةفيهاجمعداوابويهابن

!ماوليس!حسنةحصينةقصووالبلدفيوللسماسرة،دوهمآلاف

يننفرد)الجيلان(لهيقالتمربار)6(.وبكازرونوآقنيهيانما(فهرمادأْ

الىمنهويحدل،هثلهبكرمانولابالعراقيكونولاالموضعذلكبه

ثلاثةشيراؤوبينوبينها.بالعراقالتموركثرةعلىالهدايافيالعراق

."لند!بهوليدن!لبعةلأ33ص"ايمالا!!صمرؤ"فيألتقاسيماحسمنا!)

قطب.وزنعلى"عظبمن"الاحسنفي)2(

.((فيهاإعوتبفب-4"()

وعمارات،وثماروخيرات"وبعده.المتسقوهو((جادكبير))فه)3(

5((جاروأشْصى

.((ألسلطانءالأ))فضه41(

.وآبارالاقن!مدادنهربهصماوليس)5(

المقدسي.!ماريالبكلامانتهى)6(

-...--َ.3.
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والنوبندجانكاؤوونماوأ:الاصطخريقال.فرسخاعشرثمانية:أيام

فيالكبر،هتقاوبتانوالنوبندجانوكازوون،سابووكووةهدنأكبرفهما

بجميحوليس!،تربةوأصح،فصوواوأكبرأوثقكازرونبناءانالا

هدينةوهيالآبارهنوهياه!،كازوونمنوتربةهواءأصحفاوس

نيةثمافسابينوبينهابوو،وسامدنكووةووأخصبالثماكثيرةواسعةحصينة

:فالثم.005(!الملمأهلهنجماعةكاؤرونالىوينسب...فراسغ

منبهاتعملالتيالثيابأجلهن،الاسمكبيرةالرسمصغيرةؤوتو"

."بكاؤوونيحملوأكثرهتوزيايسمىتراهألا،الكتان

الىيرتقيلاالذيونسبهالكازرونيابنظهيرالدينبلدعلمناواذ

فاوسيانهأيقناالبلدةالىالنسبيتجاوؤولاالخادسالجدوراءهن

سنةولدأنهالمؤرخونذكروقد،المشرباسلاهيالثقافةعربيالاصل

فيقالفالذهبيهولدههوضعيذكروالمأنهمالاالهجرية"611"

)7(".العدلالبغداديثمالكازروني:"ظهيرالدينالمختم!بشيوخههعجمه

البغداديثم"الكاؤرونيقولهونصالعسقلانيحجرابنقالوكذلك

الكاؤووني."ظهيرالدين:شهبةقاضيابن)8(".وفالالشافعيظفيرالدين

المووخ"الاهامونصهبرديتغريابنالقؤل.هذاهثلوقال)9("البغدادي

السبكي:تاجالدينوقالا()ْالبغداديثمالكازوونيظهيرالدينالأديب

سميناهالذيالحوادثكتابمؤلفوقال5الكاؤوونيأا؟((!1أظهيرالدين

المحققوهوالباحثينبعفىقولعلىهنااعتمادا(!الجاهعةالحوادث"

(V)الكتبدارنسخة.شهبةقاضيلابنالمختصالذهببىهعجممنتقى

2))بباريسالوطنية 70 I24و".

(A)((3:911))الثامنةالمائةأعيانفيالكامنةاهـررا.

"08و؟201))باريسنس!خةالشافعيةعكبقات)9(

الوافيبعدفيوالمستوفبىالصاالمنهلمن"اوه7102"باريسنسخة1().

."24؟6"الكبرىالشافعيةمحبقات(111
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فيقال،اياهكونهاستحالةلناظهرتثمسركيس!نعوميعقوبالراحل

الفوطي:ابنبعدووفياتهابغدادالىالناسأقربوكان796سنةوفيات

إلاٍببغدادأ12("الكاؤوونيهحمدبنعليظهيرالدينالشيختوفي))وفيها

الكاؤرونيبنظهببرالدينالشيخذكر":964سنةحيوادثفيقالأنه

وانالكاؤرونيبابناشتهرأنهلنافظهر"...أ13(بخطهتاويخهفي

كاذتاذالوالدهصفةهيانماتسميتهفيتردحين"الكاؤروني"كلمة

الصحةفيوردهاذلكويؤيد5"ابن))كلمةهنهجردةالتسمية

الىالزسمانأولهنالتاويخهختصر"ونصههذاتاريخههنالاولى

..هالالشيختصنيف-أجمحينعنهموضيافه-بنيالعباصدولةهنتهى

."الكاؤرونيابنظهيرالدين

جازوانالتحقيقعلىببغدادولدتعنيأنهالكازرونيبابنفتسميته

بأنجرتالعادةانإلا،نسبتهأصلعلىتنبيهابالكاؤوونييسمىأن

الىهنتقلاجدهأوأبوهكانانأبيهنسبالىبالاضافةالرجليسمى

ابن"و"الانباريابن"كقولهمالتسميةتلكفيهاجرتالتيالمدينة

الطوسي"ابن"و"الكوفيابن"و"البلديابن"و(!الرسدني

1(انيالحرو"ابنالبندنيجي"ودىأابن(!البيضاويو"ابن"المدائنيو"ابن

استقصاؤهم.يتعذووهن،الدامغانيابن"و

من!به:

طبقاتهفيذكرهفالسبكيشافعيةأسرةهنشافعياظهيرالديقكان

الشافعببن،أعيانفيترجمهشهبةقاضيوابننقلهقدمناكما،الكبرى

فيصرح.الدسقلانيحجروابن،آنفاطبقاتهفيقولهبعف!نقلناوقد

.((794ص"احوادثاكتاب)12(

."278ص))المذكور(1)3
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كاالمضيءالنبراس"فكتابه،تهحريحهنقلهروقد،بذلكالدووكتابه

الدولةنتوكا-وضي-الشافعيالاهامفيفقهكانتههؤلفاهعذكرهتيالآ

القرناواخرهنذ-وضي-الشسافعيالاهاممذهبالىجنحتقد

تمتنحلاكانتوان،ال!شافعيةهنقضاتهاأكثووكان،للهجرةالخامس

واستقاهةعفتهواشتهاوعلمهلسعةحنفيالىقاض!القضاةقضاءاسنادمن

فيالقضاءهنصبلتوليفيههرغوباالشافعيالاهامفقهوكان.أحكاهه

العباسية.الخلافةمدنهنهدينةأوبلدة

اخرقولوفيصوفيأهحمدالكاؤوونيابنظهيرالدينجدوكان

القوليرجحوهذا،ا(به)هقنندىشييخأمحمودابيهجدوكانأصوليأ

ربيبوالتصوف،أصوليألاصوفيأكانأنهوهوجدهنصتفيالاول

ظهيرالدينأباأننرىهذاوعلى،بالشاذعبرةولا،الشافعيالمذهب

فيكاؤوونبلدههنبغدادالىانتقلالذيهوهحموداجدهأوهصدا

كثيرةنتوكاالبغداديةبت!الرأحدفيالصوفيةالىوانضم،فاوسكورة

الجدوهووالاَخرصوفيأكانالابوهوأحدهمابأنصّرحالتاويخلان

التواريخفيبحثناوقد،المتصوفةاصطلاحهنوذلكللمقتدينقدوةكان

فيها.ذكرهماعلىنعثرفلموجدهأبيهعنالمعروفة

ونقافته:ولادته

الموجودةيخرلتوااتسعفناهـولم116سنةنيؤرولكاالدينظهيراولد

فيهتعلمالذيالكتابولاببغدادفيهاولدالتيالمحلةهعرفةفيأياهنافي

الشافعيةالنظاميةأهيالتيدوسفببهاولاالمدوسةوالكتابةالقراءةهباديء

المدوسةأمالشافعيةالذهببداوالمعروفةالمطلبابنالدولةهدرسةفخرأم

ولم!الشافعيةالمداوس!هنغيرهنأممنهاالشافعيةربعفيالمستنصرية

."97؟:2)!4الكمامتالدررا()؟
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منأشياخثلاثةذكروانما،دوسعليهالذيالشافعيالمدرسفيهايتذكر

عبدالثهأبوالدينجمالوهمالنبويالحديثعليهمسمحالذينالشيوخ

المحدلمثالمؤرخالشافعيالدبيثيبابنالمعروفالواسطيسعيدبنهحمد

محمدأبيوالاهيرهشهووةوسيرته637سنةالمتوفى،المتفقهءالمقري

بنعبدالرحمن!)10وهحمد،()50الحنفيالعلوفيتضىالمربنعليبنالحمممن

العلو؟بالسبيحبنقريشعلىوغيرهالحديثسمعأنهوسيأتي،اليوسفي

الحسابعلماتقنفقدالفقهعلىتعلمهيقتصرولم"625"سنةالمتوفي

فاضلاعالماكان":الحوادثهؤلفقالولذلكلمالادبوقرأوالفلاحة

فرضياحيسوبا"كان:السبكيوقال"الجليلةالاشغالفيالديوانخدم

حجر.ابنوقالْ.،وأدبشعروله":الذهبيوقال(!شماعراهؤويخا

هنوهوالعمريياسينوقال"التصانيفهوصنَّفالفنونفيتمه!رَ"

الاهامالمقريءوعالمهابغدادعلاهةفكانوالعملبالعلم"اشتهر:المتأخرين

عنالحديثووىوإنماهفرئاكانانهغيرهيذكرولم.(!المجولىد)17(

.145(!:"2النهايةغايةفيكماهقرئاالدبيثيابنوكانالدبيثيابن

وفبتتفي-5:911-"غبرمنخبرفيالعبر"فيالذهبيقال)15(

هحمدابوالمرتضىبنعلبىالسيدالا!يررنوالحسن":063سنة

تحابعنهيروي،ناصرابنمنسمعمنفر7،الحسن!العلوي

فيوسماعه،سنةوثمانينستعنلضعبانفيتوفي.الطاهرةالذرية

."عمرهمنالخامسة

الرا،ع)جلةوفي":قال؟6.سثةوفيالثفيالمنذريالدينزكيذكره)16(

الشيخابنحمدالحسنأبوالاصبلالشيختوفيالحجةذيمن

إبصلاأبىإنحمدالحسنأبىبنعبدالرحمنالفرجابنالاجل

البثفدادييوسفبنعبهـالقادربنمحمدبكرابىبنعبدالقادر

وخمسمائةوستينتسعسضهالجةذيفيومولده،اليوسفبى

النقلة،لوفياتالتكملة"((اجازةمنهولناثوحدسمع،ببغداد

."03؟:2،بالاسكندريةالبلديهمكتبةنسخة

.أخيراالكتابصذاطبعوقد"خطيةنسخة"المرامغاية171(
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هؤوخاحاسبافرضياكاني!:السافرالبدوفيالإدفويكمالالدينوقال

."وقوراأ18!ههيباوالمبادةالتلاوةكثيرشاعرا

المعروفالرياضيبعلماشتغالهعلىيدلوالحاسببالحيسوبونمته

النجوْم"،علمدراسةالىاهأدٍالعلمهذاولعلبالرياضياتعصرنافي

"الاختيارات(!فيكتابأتأليفهمنالمؤوخونذكربماذلكعلىاسمتدللنا

اشعارهنالشجريابنكمختاواتأدبيةاختياراتعلىيدلالتسميةوظاهر

الدينلشرفألفهاالتيصاؤابنباختياواتكتابهتثسبيهأنالا،العرب

أنهاعلىبالثه،يدلالمستعصمعلىعهدالعباسيةالجيولقهقدمالشرابيإقبال

جلبيلكاتبالظنونكشففيالعلمهذاوصفوقدنجوهية"اختياوات))

الاختياواتيعلمنصهوهذالطاش!كبرىؤادهالسعافىهفتاحهنكتابنقلا

وزهانوقمتكلأحكامعنباصعلمفهو،النجومعلمفروحهنوهو

،الاسروابتداءصفيهاالاحتراؤيجبوأوقاتوالشرالخيرهن

فيهاالاهووهباشرةتكونوأوقاتالاهورمباشرةفيهاتستحبوأوقات

وببعضهابالخيريةالاهووببعضخاصةنسبةلهوقتكلثم،بينبين

،المنازلفيوالقمر،البروجفيالشمسكونبحسبوذلك،بالشرية

حتىذلكوغيروالتسديسوالتربيعالمقابلةمنبينهاالواقعةوالاوضاع

التيالاهووهنأمرلكلوقتاختياوالاحوالهذهضبطبسببيمكن

حو!.الاموومنذلكغببرالىالثوبوقطعوالبناءكالسمفرت!مدها

."أ91(كثيرةكثبوفيه،أحدعلىيخفىلاالعلمهذا

!الحوادثهؤلفقولحسمبعلى،جيداظهيرالدينخ!وكان

هوكما،للتأليفضروريالجيدوالخ!"جيداخطاوكتب"ونصه

."08و2152"باريسنسخةشهبةقاضيلابنأل!ثحافعيةطبقات18()

وكالةطبعةمن34العمود"والفنونالكتباسمامبىعناظنوناكشف191(

."م41!اهـ=0136باستانبولالمعارف
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الخطاطينهنظهيرالدينكتبهنعلىيذكرلمالمؤوخهذاولكن،هعلوم

عمرههؤوخيعندمعروفاخطهوكان،الجيدالخطذلككتبحتى

بن!يرالدينالسحيخذكر":الحوادثمؤلفقولنقلنافسيأتي

."...2()ْبخطهتاريخهفيالكازروني

الخبرالاانالديوانيةالاشغالفيالاولىوقتخدهتهعندنايتعينولم

على964سنةالديوانيةالاشغاليباشركانأنهعلىيدلبعضهنقلناالذي

الابنية"ديوان"فييباشرهاكانأنهلناويظهر،باذالمستعصمعهد

وأا!ماةقاضيعنديُعدلىَلبأنوديانتهأهاتنهيثبتأنعليهوكان

قال،بالعدلووصفذلكنالوقدالوظيفةهباثرتهقبلالقضاةأقضى

ابنظهيرالدينالشميخذكر"هـ:964سنةأخباوفيالحوادثمشلف

!مارةأتولىكنت":قالبخطهتاريخهفي-الثهرحمه-الاكاؤروني

وينبغيعجباوأيتقد:ليوقالالصخرشقاقفجاءني،المستجدالرباوو

51تصدهوضحعنانفلقتقدصخرةوأوانيهعهفقمت،تشاهدهأن

والووق!ةالدودةفأخذت،تضطربودودةخضرأوراقوفيهالمنشار

النياو،ابنصدوالدينالشيخالىوحملتهعليهوختمتقرطاسفيوجعلته

ثم-وجلعز-افهقدوةمنفعجبباثه()المستعصمالخليفةالىفحمله

ظاهرها)31(".هنسبيلعليهايكنولمالصخرةوشاهدحضرالخليفةان

سنةالكاؤوونيابنظهيرالدينيدعلىالرباروهذاعمارةتمتوقد

فتحوفيها":السنةهذهأخباوفيالحوادثكتابهؤلفقال)065(

الىبعماوتهأهاجرلمالمستعصمالخليفةأمأهرتالذيالمستجدالربارو

وكافةالعلقميأابن1الوزيروحضر،رزقاثهابنبشماوحتربتهاجانب

فيهوعملتسطحهفيبالئهالمستعصمالخليفةوكان،الدولةأرباب

.((58؟ص"الحوادث)02(

(.(258ص)nالحوادف)21(
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الظييروذكره.إ!عماوتهأ+(تولىهنكلعلىوخلععظيمةدعوة

أثر،انهثم":قالهذاتاويخههنبالثهالمستعصمسيرةفيالكازروني

الغربيالجانبمنقطُفتاببابالمستجدالرباروعملههنهاجميلةاثاوا

المحرمعشرثاهنالاحديومفيوذلك،يشهدفتحهيوموكان،بالرقيقة

."أ3(وستمائةخصممينسنة

فيعليهمخُلعهنأوائلفيكانظهيرالدينأنفيشكهنوليس

وباروعماوةيتولىكانأنهذكرلانه،أولهميكنلمانالاحتفالذلك

بالقربوكانؤوخانالم!عينهالذيالموضعفينفاآالمذكووةهاجرالسيدة

الرباروصووةوأيتوقد،ع!يسىونهرالكرخيهعروفالشيخمقبرةمن

2(،هعروف)تالشيخفبربشرقينبالاجابعف!السمياحبقلمهصووةوالتربة

ولعلهماالتصويرذلكعصرتلاالذيالعصرفيزالتاالحماوتينأنالا

ترهيمهـها.هنبدلانقاضهماعلىأالظالمونفاستولىبتاثمخرللخرابتداعتا

هنوالعمثرينالحادياليومفيبغدادعلىالطاغيةهولاكوواستولى

الاثنإبئيومبغدادأهلفيالمغولسيوفووضعت656سنةهنالمحرم

والنساءوالصبيانالرجالهنكثيرفقتلالمذكووةالسنةهنصفرخاهمم!

وهلك،والشاباتْوالصبيانالشبانمنكنيرونوأسر،)25(والاطفال

بالاماننوديثمدرخوفاجوعاالموتىوسراديبوانلآباوالقنيفيكثير

السوادأهلهناليهاوهنالتجأبغدادهنأهلحياوبقياستترهنفخرج

يعبر،لاالتيالاهوالمنشاهدوالماعقولهموذهلتألوانهمتغرتوقد

2(C)261ص"الحوادث)).

."49قةاورا"صخ!التارهختصر)23(

بالفرذسمية/الفرنمصيجيرفيمدينوئيلتأليفالعرببلاد"كتابا)21(

7،18سنةقبلؤهـصورتفالصهورة"ا17Aسنهباريسطبع

.المذ!ورة

.((؟3،93؟6ص)\ادثالحصو()25
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الخوفهنالنشوريومالقبورهنخرجوااذاكالموتىوهمبلسانعنها

وهنوسكانهاالنصارىدووالابغدادهندوويسلموالبرد،ولموالجوع

العلقميبنمحمدهؤيدالدينالوؤيرداروالاجيرانهاهناليهمالتجأ

بناحمدفخرالدينالديوانصاحبوداواللاجئينهنكميرخلقوفيها

فعي،لشااالدواهيبنعليلديناتاجبيالنوبباحاجبرالحنفيودانيلداهغاا

)26(.والقنواتالآباوفيكانهنالااحدفيهيسلمفلمالدورهذهعداوها

ولكنبغدادأهلهنْنرافيمنالكازوونيابنظهيرالدينوكان

،بالالتجاءأَنجاتهكيفيةنعرفانفنستطيععليهيعمرلمالواسحتاويخه

مأالمستعصميةالدولةأربابلاكبرآنفاذكرناهاالتيالدوواحدىالى

لَرهاذعلى،القتلهنيثجيالمالدفعكانفقد،النضاوبدفعبالاستتاوأم

5المشهور)27(الموسيقيالاديبالأوهويعبدالمؤمنصمفيالدين

6سنةقبلالعزوبةفاوققدظهيزالدينوكان obابنهأ4لدوفقد

ترجمته:فيقيلالذيوهوالسنةهذهفيالدينجلالالملقبعبداثه

ث!يخامحمودأبيهجد!ركانم!الاصحعلىصوفيماأوأصولياجدهكسان1أ

وسمحدرالنسخالكوفيبالخطينوكتببالعلمواشتغلهووتفقه،ةقدو

وكان،الفائقوالتذهيببالتجليدوعنيوعليهمالشيوخمنالحديث

الطاحونبخانقاهوهاتالاَخرفيبصرهوكفلىَالمحاضرةحلوخيرأهثصوفأ

ترصةهنوالظاهر.(!هـأ28(714سنةمنرمضانشمهرفيبدهشق

.((932،033ص"المذكورالمصدر)6؟(

بكرأبيالدينلتقي.وراقالادبزوادرمنطابفبمالاوراقثماو)27!

فيالإبصارمسالكهننقلا."،3:؟))الحمويحب"باونالم!شهور

الحسهنعزالدينتاريخعننقلا،العمرياللهفضللابنالاهصارممالك

التَبدأرنس!خة))الابصارومسالك،الطبيبالاربلياحمدابن

."156و0587بب،ريسالوطنية

."2:028"الكامنةالدرر)8؟(
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اليها؟انتفلمتىيذكرولم،بدمشقحياتهأكثرقضىأنهلهصرابن

قبلها؟م7962سنةابيهوفاةبعد7

الفوطيبنباالمعروفبنأحمدعبدالرؤاقالدينكمالأنلناوقدكد

الالقابعلىبالتراجمالحافلكتابهفيترجمهقدالشعهيرالبغداديالمؤوخ

هراتعدةنعتهفقد،الاختصاوعلى"الألقابمعجمتلخيص"المسمى

للمقلبينالحاويالجزءأنالا0)أشيخنا"192(أوالعدلى(!"شيخنابنصت

هماكثيرايجلولكي،بعدعليهيعثرلمآنفاالتاويخ.المذكووهنبالظاء

هختصر"مطاوكتابه،الكازوونيابنظهيرالدينسيرةهنغمض

والاحترامالاجلالهنالعباص!لبنييحفظهكانهاأودعهقد؟التاريخ

التقديسىنظرةوهن،العظامعدادفيكانواأن!دحتىوالتعظيم

دماتغاضٍفيهكانوانالنبلاءالأوفياءخلقيكونوهكذا،والاعظام

بالنظرواستبداله،ءوالمساويالمحاسنعنالكشفهنالمؤوخعلىيجب

علىالتغطيةبمذهبوأخذه،والمحاباةوالترثيالعطفنظرالصحيح

.الفسادعواهلهنهيالتيءالمساوي

باستمرتالكماؤرونيابنظهيرالدينعدالةأنفينشكولا

ثبتتالتيالعدالةلان،الصحيحعلىقرضهاأوالعباسيةالدولةافقراض!

!()ْبالعزلالاتزوللاوبحضرتهالاكبرالقاضيعدولهنعدلينبثسهادة

عنه،العدالةاسقارويوجببمايزنهمنالكاؤوونيابنيماكنولم

993،!22!لىالاولالقسم1ج"الااقابمعجمتلخيص)92( ، TAI،

.((06،266،651صالثان!اوالقسم617،824

محمدبنمحمدعبدائهأب!عزل"3!:!))المختصرالجامعيراجع)03(

8!هسنةفيشهادتهقبولعنايالعدالةعنالدوريالمحلبن

شهادةواسقا!العباسيجعفربنمحمدالقضماةقاضيوعزل

ابفدنيجيئأابنأحمدبنو"حمدالحرافيمحمود،نمحمدافتحاابيئ

عزلمعوأسطعدوا!منشهودخمسةوعزل1(11ص"595سضذ

."302ءى"306سنةاهـكئالبنعبداللطيفالقاضي
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لان،ذلكبعدثميئاالدولةديوانفياشتغالهأهرهننعلملماأنناغير

التأليفعلىعكفأنهالا،غامضةتزاللاقبلاذكرناكما،سيرته

والفلاحةهوالحسابوالحديثوالفقهالناريخفيوالتصنيف

ناذكرفقدالحديثووىأنهعلىيدلسيرتهأخبارهنعلموها

اليكتب":الذهبيوقالالحديمثعنهأخذذكرهالمقدمعبداللّهابنه

وتسعينسبعسنةلناأجاؤأ):آخرموضعفيوقال"بمروياته

خريىَجوقد،الكبيرأ+(تاريخهلهاجاؤفيماوكان"أا!(وخمسمائة

عزالدينوهوالشافعيةالنياوابنأسرةهنالحديثطلابهنلشاب

سنةهذاعزالدينهولد،وكانحديثهشيخةالنيارابنمحمدبنالحسين

."68صى2"جالدووفيحجرابنذكرهاعلى757سنةووفاته674

الاختصاوغاية"المحتوىوالمدخولالاسمرالمزوالكتابفيوورد

تاجالىكذباالمنسوب"الغباوهنالمحفوظةالعلويةالبيوتاتأخباوفي

التاويخصاصالطقطقيابنتألفمنكونههعالحلبيزهرةبنالدين

هن،هحفوروحسينالدكتورأعلمنيكماالاصيليواسمه،الفخري

نصيرالدينبنالحسنالدينأصيلالىهنسوباواحسبه،التسميةحيث

!اكتابةمحمودبنهحمدبنعليالعدلأخبرنا":لهألمهلانهالطوسي

أبوالشيخأخبرناقالالسبيعبنقريشهحصدأبوالشريفأخبرنا

بنعليالعدلاخبرني":قالثم"ال!بطيسلمانبنهحمدالفتح

سبيحبنقريمقهحمدأبوالشريفأخبرناثىأ:قالكننابةهحمودبنهحمد

وكان...."البطّيأ+(سلمانبنهحمدالفتحأبوالشيخأخبرناقال

."21و7602"باريسنسخةااختصالذهب!معجممنتقى)31(

."59صإ)إهميانانكتفيالهميماتنكت)32(

25،5ص\)الاصلفيالاصيلىال!ابأيالاختصارغاية)33( "A

ال!ولى.الطبعةمن
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منكانلافأنواعهاختلافعنالحديثمطلوبالكازوونيابن

المعمرين.

"م(4يبإالافىالمؤوخالامام"بصفاتبرديتغريابندرصفهوقد

الاستاذانفنشرهاالعباسيةفيالدولةبغدادفيقواعدمقامةلهوجدتوقد

الارشادهطبعةفيبطبعهاوذلكعوادهيخائيلوأخوهعوادكوركيس!

ابنلهذكرفقدالشعرنظمتعاطيهأدبهوهن،6291سنةببغداد

قوله:حجر

النورهنهيلوحبوجهو55.كالبدأهيففيالظلامؤارني

!!()لبدوراتبدوالليلفيقالههلاً!ماراؤرتكشتلوأهلاًقلت

المحدثالمقريءالحنبليالجيشأبيبنعبدالصمدترجمةفيودررد

الظهيررأورثاهببغدافى676سنةهنالاولوبيعشهرفيتوفيأنهالزاهد

افهالمممبكيتاجالدينوذكر،م()6بأبياتالكازوونيهحمدبنعلي

.(!حسنشمعرلهكان"

تسه:وها

فيسلخهالذيالطويلالعمرهذابعدالكازوونيابنتوف!اوقد

هحمودالسلطانعهدعلى796سنةوالتأليفدرالروايةالديوانيةالاشغال

،ببغداد،جنكيزخانبنتوليبنهولاكوبنأباقابنأوغونبنغاؤان

،والعراقببغدادالايلخانيةالدولةفيحكمسنةوأوبعيناحدىقضىوقد

طبقاتهفيذكرالسبكيتاجالدينأنالاالمحققوفاتهتاويخهوهذا

.((5!و7102))بار)شنسخةالصافيالمنهل)،3(

3(o)((3:911))الكامنةالدرر.

الةإسيلتقبىالدينالنجارارنتاويخذيلرونالمختارمنتخبْ(361

.ياوالصزءباسالشهيرا،سحتاذنعثر(69cص\)
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ألسبعمائةبعد"هاتحجرابنوفاذءبتنيوليسالمممبعمائةبعدتوفيأنه

وقال796سنةالاولوبيعفي:الادفويا!وقاالبرزاهـيّذكرهفيما

الادفويوقول."م()7اعلمواثه796سنةبمروياتهليكتب:الذهبي

سنةوقعتوفاتهأنالحوادثكتابهؤلفذكرفقدالصحيحهو

الفوطيابنبعدبالتصديقلهالمترجمينالمؤوخينأحقوهوم(هـأ7968

فيه.دفنالذيالموضحمؤوخيذكرولم،آنفاذكرناكما

الكازروني،ابنعبدالثهالدينجلالابنهسيرةهوجزذكرناوقد

المؤوخونوذكر،ترجمتهعلىنقفلمهحمداسمهآخرابنلهوكان

/هحمودبنمحمطبنعليبنهحمدبنأحمدشرفالديناسمهلهحفيدا

هحمدبنعليبنهحمدبنأحمد:قالالمختص!هعجمهفيالذهبيذكره

البغداديالعباسأبوشرفالدينثالمحدالاديبالشيخالكاؤوونيابن

السساعيابنلهوأجاؤأوستمايةاوسبعينثلاثس!نةولد.الناسخ

ظهيرالدينالمؤوخجدههنوسمع،ةوعدالجيش!ابيبنوعبدالصمد

وهروءيم!ديناَهوالرجلونعم،دمشمقنزل.وجماعةيْرِهالفُوَوالكمال

قالثم"هنهسمعتوهعرفةفضيلةولديهبالروايةاعتناءوله،وتواضعا

عليظهيرالدينالمؤوخشيخناابنهحمدبنأحمد":الكبيرالمعجمفي

جدههسلمعنصحيحووىثذا(الفضلأبوالكاؤوونيابنهحمدابن

فيالتيثذا(الفوائدأجازةسبعةعليهوقرأت.هنهسمصتالمؤيدعن

بنعليبنمحمدبنأحمد":جرابنوقال(!أ9!(الظاهريةالمدوسة

سنةولد،د.هشقنزيل،شرفإلدينالكازوونيهحودبنمحمد

درريدةابنعبداللطيفبنعبدالرحمنكمالالدينالشيخهنوسمح673

.((11!:3"ا!كامنةالدرر)37(

.((؟7!ص))لحوادثا)38(

لمجسبارخةذ-كبيرالىإهجماوالمختصالمعجممنتقى)!3(

.((،56،7و7602"
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تخريجصرمابنهحمدبنيوسفهبنأحمدحديمثهنأصديثاًأالاربعين

الشاعرابنلهوأجاؤعنهبورندازبنالنفيس!بنعليبنعبداللطيف

ظهيرالدين،المؤوخجدههنوسمح،وعدةالجيش!أبيبنوعبدالصمد

المؤيدمنباجازتههسلموصحيح،القطيعيهنباجازتهالبخاريأجاهعا

المعجمفيالذهبيذكره.وجماعةيْرِهالفوَابنالكمالوهنالطوسي

توفيلانهوفاتهالذهبييؤوخولم."4(751)ْسنةوهات...المختص!

فذكرهوووايتهالحديثبطلبالمشمهورينمنشرفالدينوكان.قبله

.بعدهجاؤواوهنهنهمعاصرهمنتنرجمالتيالتواريخفيسشفيف!

م!!فاتسط:

ومامعروفأهنهابقيوهاهؤلفاتهمنعُرفهانذكرأولاءنحنوها

:ذههيوها،حالهاستبهمت

حجروابنالسبكيتاجالدينذكره،الفقهفيالمضيءالنبراس-ا

علىنقفولم.")41(المفتينبراس"جلبيكاتبوسماهالعسقلاني

العالمين.فياسماؤهاالمنشووةالمعروفةالكتبئنالاكتابفيفهارس!خزاهذا

النبراسكحالوحالها،العربيةاللغةفيالاسديةالمنظوهة-2

اليه؟نسبتالذيالاسدهذاهنولاأسدالىنسبتهافيالسببنعلمولم

فيجلبيكاتبيذكرهاولم،شه!بةقاضيوابنحجروابنالسبكيذكرها

.الظنونكشفكتابههنالقصائدفيولاالمنظوهات

ذكره،هوضوعهعلىيدلواسمه،الحسابفيالجُسابكنز-3

."1:284"الكامف"الدرر4!0)

:الجديدةتر!ةعلبعةمن33!االعمودفيالظتونثشففيقال)41(

ب!صدالمتوفيالكازرونيمحمدإنعليأ)دنلظهيرالمفتىنبراس"

1301العمودفيالسيمعلىالكلامفيذكرانهمع"سبعمائة007س!نة

.غلط-القولينوكلا،96سنةتوفيانه
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وتصححف،الشافعيةطبقاتفيشهبةقاضيوابنالدورفيجرابن

علىالذيلفيالمكنونايضاح"كتابهفيالبغداديباشااسماعيلعلي

الحسابوكر":قال"الحسابفيالحساب"وكرالى"الظنونكمثصف

الكاؤرونيأحمدبنهحمودبنهحمدبنعليلظهيرالدين،الحسابفي

.")43(وستمائةوتسعينتسح996سنةالمتوفىالشافعيالبغداديثم

التيالعاط!4الواوأنوالظاهر796وسنة"الحُسّابكنز"وِالصواب

وكنز"فصاواصالتهايعتقدجعلتهمؤلفاتهتعدادفي"كنز"كلمةسبقت

الكتبخزائنفهاوص!فياسمهعلىنعثرولم"الحمممابوكر"الحساب

.اليومحتىالمخطوطة

وعلمه،الموضوعاتأجلمنوهوضوعه،الفلاحةفيالملاحة-4

غببرولكنه،الأوضينفيوالبركةالخيرتنتجالتيالعمليةالعلومأجلهن

حجرابنذكره،الأسفأشدعليهيؤسفمماوهذا،أيضامعروف

الشافعية.طبقاتفيشهبةقاضيوابنالدورفي

الدينوشممس!،الدورفيحجرابنذكرهاالنبويةالسيرة-5

بنهحمدبنعليللظهيروكذا":السيرعلىالكلامفيقال،السخاوي

وذكرهاكاتب"سببرةأ!؟(عليهبقساوهوالبغداديثمنيالكاؤرومحمود

(!نيزووالكاهحمدبنعليلديناظهيرلشيخ"وا:قالالسيروهؤلفيهافيجلبي

صاحبالكازرونيسعيدغيروهووستمائةتسعينوأربع496سنةالمتوفى

.((71،571؟:2"المكضونايضاح(4)2

البغداديابراهيمبنمحمدبنعلىالعلاءوهوذمرهللذىسابقاي)43(

بالتوبيخالاعلان)"مطولةسيرةوله"قال"المنقولمقبول))صاحب

ابراهيمبنمحمدبنعابعلاءالد/نأراد،(98صالتارإخذملمن

الجامحالمنقولمقبولى))مؤلفبالخازنالمصووفالاصىلالبغدادي

ا،حاديتَشرحفيالطالبطنعمدة"وكتاب((الرسوللاحاديث

.بدمث-قبالسميساطيةخازناوكانوغير!حا"الاربعينالنووية
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المخطوطةالاكتبقوائمفيالسيرةهذهعلىنعثرولم5")44(المنتقى

أسماؤها.المنشووة

والافعالالاعمالأوقاتواختياوالنجومعلمفيالاختياوات-6

أقوالهننقلا"الاختيارات"علمعلىتكلمناوقد،للانسانوالحركات

يحيزهوصفاالكتابلهذاالحوادثهؤلفوصفوذكرنا،بهاالعالمين

الكضبفهارس!فيأيضامعروفغيرالكنابوهذا،الافهامهنويقربه

المعر،فةهالمعروفةالخطية

كمثعففيجماءك!مابالراء(،الأويبووضة"المسمىالتاويخ-7

بالدال!"الاديبووضة)!الىالاخرىالكتبأكثرفيوتصحف،الظنون

:السخاويشمسالدينقال،بالتوبيخالاعلانكتابوهنهاالمهملة

فيالأديبروضةلهلمالكازرونيمحمودبنمحمدبنعليوالظهير"

التاويخلانالأويب""ووضةالكتابسميوانماسفرا)45("عشرسبعة

وجماء،للادبهحلولا،والحكمةوالعقلالبصاوةوهيالأرابةيعلّم

الادفويأنهالدينلكمالالسافرالبدوكتابهننقلاالشافعيةطبقاتفي

.مجلداأ46("وعشرونسبعة

نقولعلىالانعثرلمكبيرجلبلالتاريخفيالأويب.كتابوووضة

التيوالتراجمالحوادثمبدأيذكرواولمفوائدهجزالةعلىتدلهنه

استمراوحسبعلىكانتطريقتهاننفأآنقلناهماعلمناانناالا،أو!خها

الناصرخلافةقبلهاخأرد!أنههنهنقلمتالتيالنقولهنوعلمنا،السنين

قال-تاويخهفينيالظهيرْالكاؤوو"قال:الصفديالصلاحقال،لديناثه

خلافتهوسطفيالناصران"-ليوأجازه،الذهبيشممم!الدينالشيخ

."اجديدةاتركيةطبعة1301العمود"الظنونكشف)41(

.((151ص"و،لتوبيخألاعلان)5،!

"08و،باريسنسخة"شهبةقاضيلإبنالشمافعيةطبقات461(
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الضحاكابناا"المباركعنهوكثب،للتعئاوالأنقطاعالخلافةبتركهمسَ

الرباروجانبالىواتخذللفقراءوباطأوبنى،الأعيانعلىكرِيءتوقيعأ

بزيكثيرةثياباوعملالصوفيةويحاضراليهايترددكان،لنفسهداوأَ

."أ47(الصوفية

964سنةأخباوفيالحوادثكتابهؤلفذكرههاهنهنقلناوقد

حينما،المشقوقةالصخرةباطنفيهعهاالخضروالاوواقالدودةأهرمن

المستعصمالخليفةوالدةهاجرالسيدةوباروعمارةظهيرالدينيتولىكان

فيالحوافىثهؤلففنالثم.الاخباركسائرلاواعتباواتعاروخبروهو

أ!الفيالزووعأتلفكثيربردبنيسانووقع":686سنةأخبار

قاضيليحكى:تاريخهفيالاكازرونيظهيرالدينالشيخقال.بغداد

ناصهفيوأواانهمعندهشهدواجمماعةانخراسانأ48(طريق

كالرجلعظيمةطويلةبردةفيهكباوأبردأالروزأ94(براؤأعمالمنالخوؤية

.،5()ْأعلموالثهئمالنا

هحمدبنابراهيمالمجامعأبيصدوالدينترجمةفيحجرابنوقال

تاريخه:فيالكازوونيالظهير"قالالصوفيالجوينيحمويهبنالمؤيدابن

صاحب(الجوينيهلكأعطاعلاءالديننجتالمجامحبوأصدوالدينتزوج

.كا!51(ذهبأديناوآلافخمسةالصداقوكان671سنةفيالديوان

."59ص"اعميانانكتفيالهميا.تنكتV؟()1

ديا)كأ.4بمحافظاليومالمعروفهو8؟()

المتفرغبلدروزنهرعلىقائمة"بلدروز"باسماليوما،هروفةهي)!؟(

زيادذبعقوباوبينبينها،يماقطتامرانهرأيديالصىنهرمن

ميلا.ثلاثينعلى

نقلهمنساذصةعلىيدلالخبروهذا"453ص"الحوأدث)05(

به.يصدقوهن

."167"الكامنةالدرر)51(
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تاريخفي":196س!حوادثفيالدمشقيكثيرابنوقال

نظيرالسنةهذهفيالنبويةبالمدينةناوظهرتالكاؤوونيظهيرالدين

النارهذهأنالاصفتهاعلىآوسهضمائةاوخهـسمينأوبعسنةفيكانما

1(ثذالسعفتحرقولاالصخرتحرقوكانت،كثيرالهبهايعلوكان

."(أ2َأيامثلاثةواستمرت

وهيالاريب""روضةأحسبهالذيالكبيرتاريخههننماذجفهذه

يختص!كانوانهإلاسلاهيةالثصرقيةالاقطارفيشاعتاويخهأنعلىتدل

ذكرماعلىبخطهببغدادمحفوظةنسخةكاذتوان،العجيبةبالاهوو

أشرناوقد.ذلكفينص!قولهنقلناوقد258""صالحوادثكتابهؤلف

الجزءفيالفوصيابز،الدينكمالكتابههننقلهاالتيال!نقولالىسالفأ

يسهل،هتداولهطبوعوالكتاب،الالقابمعجمتلخيص!هنالرابع

.المواودصفحاتعيناأنبعدفيهالمذكورالتاويخهواودعلىالاطلاح

ابنذكرهوفد،الهنايمهيّالقضاةقاضيعندالمعدلينتاويخ-8

ذكره":افيالغرهكار!بنعبدالعزيزعزالدينترجمةفيقال.الفوطي

كان:وقالتاويخهفيالكاؤرونيهحمدبنعليظهيرالدينالعدلشيخنا

،زمه(677سنةوتوفي،ألهنايسيالدينسراجالقضاةقاضيهعدليهن

:)قال(البعقوبيازعَزبنهحمدبنعمرفخرالدينترجمهفيقالثم

شيخوكانالهنايسيالدينلصراجالقضاةقاضيأيامالعدولفيكان

الدينقطبترجمةفيقالثم.()4ْ"المستنصريةالىالمنسوبةنالقراداو

ظهيرالدينالعدلشيخناذكره":المعدلىلشتريالاسعبدالواحدبنطلحة

.((154و1516يلىببارالوطنضةالكتبدار"نس!ت))والنهايةالبدابة)52(

."!22صالاولالقسم4ج"الالقابمعجمتلخيص)53(

(.(266ص؟القسم"المذكورالمرجعا؟5(
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أيامالمعدلإن!)ذكرفيالكاؤرونيهحمودبنهحمدبنعليالحسنابو

الهنايسيالدينولسراج.الهنايسي(!ا)55(الدينلسراجالقضاةقاضي

واس!.قرىمنالهنايس!(!"الىمنسوبوهو،فراس!أبيبنهحمدهو

الدولةأيامفي667سنةببغدادالقضاءوليالشافاية،فضاةهنكباووكان

آخرفيوفاتهوكانمت،ثسيريةالب!بالمدرسةالنندويسهننقلاً،الايلخانية

همروفال!ثميخلضريحالمقابلةالصفَّةفيودفن)067(سنةومضانشهر

سوقجاهحأيالقمرجاهعأيالخلفاءبجاهحخطبوقد،الكرخي

ولم.561(بعدهاحكمومنالعباسيةللدولةالاكبرالجاهعوهوالغزل

فيالكتبخزائنفيالخطيةالكتبفهارسفيالكتابهذاأسميرَ

العالمنِن.

العباسبنيدولةهنتهيالىالزمانأولهنالتاريخهختصر-9

وتعريفتعريفهنودلأناخاص!بكلامهفردوهونحنالكتابهذاوهو

وأوصافها.وهظنتهاالخطيةنسخته

تاريخهفيثفسهالمؤلفذكرهوقدالعمرانيابنتاريخذيل-15

يعني-إنهثم"قالْالثهلدينالناصرالخليفةسيرةعلىالكلامعندهذا

العارفين()ووحسماهالنبويةالاحاديثفيكتاباَجمع-اللّهلدينالناصر

ألئَ!هماعلىالتذييلفيذكرتهموتد،بالاجاؤةشيوخهعنفيهوووى

فيهابتدأتالذيالعمرانيابنهحمدبنعليبنهحمدالفقيهالش!يخ

النّهقدس-بالنّهالمستعصمامامةباَ!روختصتهالمستنجدالأهامولايةيأولى

الدينشمسقال":قولناهذاكلاههعلىالتعليقفيوذكرفاإ!-ووحه

تاريخفينجماء)الأِالعمرانيلحيبنهحدالجنالىوحمح:السخاوي

وشخ.المطهربنيوسفالدينسديد)و(ولدهعليهل!وذيلالخلفاء(

.((165ص))المذكور)55!

.((368،371ثTIC'حى"ا!وادثاكتاب)56(
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كخزانةالخطيةالكنبخزائنفيكثيرةالخلفاءتاويخفيالانباءكتاب

الدينلجمالتعرفولم4842بباويس!الوطنيةالاكتبوداو977ليدن

وقد.(!ترجمةالنفيسالتاويخهذاهؤلفالعمرانيعليبنهحمد

المتقنةابنترجمةللتزويرتعمدغيرهنالباحثينالفضلاءبدض!لهانتحل

المتداولةالمطبوعةالفقهيةالاوجوزةصاحبالمشهووالفقيهالرحبي

نيالاكاؤروابنألفهالذيالتذييلوهذا.العالمينفيوناظمهاهيالمشهووة

.المفقودةالتواويخعدادفيفهوعليهيعثرلما
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ل!وص!ابئ ..َصض

ابنعليلظهيرالدينالمؤرخونيذكرهلمالذيالتاريخهذانسخة

السليمانيةالكتبفىاوفيجاوالئهكنبخزانةفيهحفوظة،الاكازووني

الاديبالاسضاذصديقناكلفناوقد"1625"هيوأوقامهاباسننانبول

بالمايكروفلم،المعروفبالفلملنايصورهاأنالم!عمكونييعقوببنيوسف

باستانبولكونهأيامالمسكوني(("نبيلالنبيلالفلكيالاستاذابنهبسعي

أبهالىبهاوبعثالفاضلالشابهذافصورها،الفلكلعلمدارسأ

هتوسنناتلفواووقعلىيرهاتصوفيفسعيتلدهوانيهاوأعطا-الثهحفظه-

شكرالأناموهنهنيفلهما،التصويريةالعراقيالعلصيالمج!معهطبعةفي

سنواتعنديالمصورةالنسخةولبشت.الايامتعاقبمدىعلىهستدام

ضروويهوماعليهاوعلقتوحققتهاللنشراعدادهافيالسعيعلىفعزمت

.والايضاحللتقويم

النسخةوصف

انهإل!وس!نسخبخطهكتوبةوهي،ووقة"69"أوواقهاعدة

يعنيهلاكانناسخهاوكأن،اعجاههيجبماواهمالوالغلطالمممقطكثير

فوقوهي،وديئةعليهانسخهاالتيالنسخةكاذتوربّما،فيهامافهم

هذاأربابعلىيخفىلاماالتزويرمنفيهاوجرى،الاولناقصةذلك

باقتناءوهنالمعنيينمنسوبايكونياكافىنسخبخطأولهافيفقدكتب،الفن

نصه:هذاها،هطلوباالاكتب

الابماسبنيدولةهنتهىالىالزمانأولمنالتاريخهختصر"

ابنظهيرالدين005الالشيختصنيف-أجمعينعنهمالّهوضي-

انما"وبخطه"غيرهأوالناسخفقولط."الثهوحمهوبخطهالكاؤروني

هذاوليس!الخ!بجودةظهيرالدينوصفالتاويخلأنهبينتزويرهو
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ذلكنمممبةتصحفك،والغل!السقطكثيرالكاتبولان،يجيدالخ!

كتابةاساءتهيجوزولابارعاَوهؤوخأفاضلاعالَكانالذيالمؤلفالى

هذاماهنها69الووقةفيالنسخةآخرفيجاءولانه،سَوصنفالف!دَما

بخطهإلكاؤرونيظهيرالدينهؤلفهعلىوتصحيحاَقراءةبلغ"نصه

بانالتصديقهنايضاتمنعناوالشط!الغل!وكثرة."663بتاويخ

لان،بنفسههووصححهاالمؤلفعلىقرئتالتيهينفسهاالنسخةهذه

طب،مايدرلثولا،كتبهايعلملاجاهكيجعلهالزعمبذدكتصديفنا

انساخامسخثم663سنةالمؤلفعلىقريءالنسخةهذهأصلأنفيجوز

أصسلاًالتاويخلجهلهمأواليعراقتاويخلجهلهموذلكمنهامسخواها

هألوثهوهاعلىالنممهيخةآضرفياسصهالناسخيذكرولمم!وفرعاَ

الكتبهنسخفيومتعاوف

بانهعترضةطولانيةكتابةالكتاباسمهنالايسربالجانبوكتب

بنمحمودالثناءأبيبنهحمدبنعبداللّهأنبأني"غموضهاعلىمنهالي

...بحقهالكازرونيابراهيماسحاقأبيبنأحمدالعباس!أبيبن005

أضرىوكننابات"-الئهوحمهم-محمدبنابراهيمبنأحمدحفيده

الزمانعارية"هنهايظهر،تملكعباواتوهيوانطماساغموضاأكثر

بنعبداثهلمالكه"و(،ال!كريموبهعفوالى...اللّهاىاالف!يرللعبد

ذلكهوغير(!عبدالسلام

يأ291الصفحةأسحفلفيهعترضةتحابةآضرهافيوجاء

نصه:هذاماالمذكورة69الووقة

خطعلىوقفت:الكازووني(هحمد)7ْبنعليا!يرقال"

علىكلاممنباللّهااسعَعصمسيرةفياازلفذكر!اايرماحهذا/57(

اد)قومفهراعبدالعزإؤعزأ)دين:خد/حةالسيدةأبنتهمنلحمبطيه

ذكرولسبهـد":وةولهمباركةالعربسحتوإختهماعبدالحق

.((تعالىالثهشماءالبهذاغيرفياليدْوومصو
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فياليلزَبهكتمبماوصووةالمنيعيالمجدأبيبنيحيىبنهحييالدين

آخرالقاسمأبيعبدالعزيزعزالدينولادةاتفقمث:ذكرهمالآتيهواليد

خالما!بنواحيوستمائةوستإناثنتينسنةالمحرمغرةإلاثنينيومعصر

."التركبلادهنثذا(ايمتيسمىبلدفي

الاثنينليلة)كذا(الفضلأبوعبدالحقهظفرالدينهيلاد"واتفق

بداروسعتمائةوسبعينأربعشعباناولساعاتثمانهضيبعد

عليهاهالكلاموسيأتي((سوسيان

ساعةثذا(عشراثنيهضيبعدهباوكةالعربسمتهولدواتفقللأ

وستينتسعسنةالاولربيحشهرهنوالحشرينالخاهمم!الخميس!ليلة

(oA)الدينسيف،الشيخمشهدفيالكلاباذيةخانقاهفيببخارىوستمائة

."-روحهالثهقدس!-الباخرزي

الدينهحييبدالعاالعامللملكبيرالعاالصدراهنأولادي!والمذكووون

بنأحمدبكرأبيبنهحمدالفضائلأبيبنابراهيمالمجدأبيبنيحيى

ح!انبنهحمدالمعاليأبيبنهحمدالفضلأبيبنابراهيمالمجدابي

عبدالرحمنبنبنخالدهنيعبنمحمدبنعبدالئهاحمدبنبنهحمدابن

يحتاجنظرهذا-...وفيأياههاللّهأدام-الوليدبنخالدالثهس!يفبن

إلقاضيالطاهرالنقيبالعالمالامامالشيخقال.أعلموالثهتحقيقالى

الصوفي،الحنفيالمطهربنسعيدالمعاليابوالكهيرالزاهدالشيخهو)58(

الكردريا،ئم!ةشمسعلىوتفقهبخماريبظاهر586سنةولد

منوصارالحقيقةوأهلالطريقةأربابمسلكسلكثمالحنفي

المعروفالضِوقيالكبراءزجمالمشهورالصوفيالشيخمريدي

واصمممالنواحيتلكفيالتامالقبوللهوحصلالكبراالدإنبنجم

وتوجماالمضوليخانبركهيدهعلىوأساموروأهالنبويالحديث

القرشيينالدبلمحبإ(الحنفيهطبقاتكْبالمضيةالجوا!ر))965هـنة

"اللذهبيغبرهنخبرفيالصبر"و"2:126""!،1:2"

".5:8CA"والشذرات"25،:5))
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بنعليبنأسعدالمباوكأبيالكاملالقاضيالمثريفابنهحمدعليأبو

تعالى-الثهوحمه-بمصرالنسابةالجوانيالحسينيهعمرالغنائمأبي

بنيقظةبنهخزومذكرحينالفاضليةبالمقدهةوسمهالذيكتابهفي

وهيابنة-وسلمعليهاثهصلى-النبيزوجسلمةأمهنهم:وقالهرءَة

بنالوليدبنوخالد،هخزومبنعمربنعبدالثهبنالمغببرةبنأهيهأبي

ولدانقرض!وقد،الثهسيفالملقبمخزومبنعمربنعبدافهبنالمغيرة

عىإدهنفكلغربأ)9.(ولايشرقاَأحدهنهميبقولمالوليدبنخالد

.هنتماهفيهبطلفهواليهانتمىواندعواهتصحولاوهمفقداليه

هختلفةنجطورووأشعاوتأويخيةناكت79الورفةوفي005"كلاهههذا

متباينة.وعصوو

المعروفةالاسرائيلياتهنوأكثرهالكتابمنالناقص!الجزءتركناوقد

ن!كاهلةذمسخةنجدأنأهلعلىغببرهاهنوأقلهالقديمالتاويخفي

بالموجودالمفقودويتصلم!لأوجزءاَوتتمتهالناق!فنخرجالتاويخهذا

يةالقرأصحابذكو))وآخرهالسلامعليه"هودذكر"أولهالذي

5"بعدهمومن

سيدناذكر"وأولهالكتابهذاهنالاعظمالقسمأعددناولذلك

بماالمؤلفلهعنونوقد(!والسلامالصلاةعليهالنبيهحمداثهوسول

وأول!."عليهاذصلىهحمدوالاَخرينالاولينسيد"ذكرصووته

كتابهفيالزبيريالمصعببنعبدالثهبنالمصعبعبداللىأبوقال)95(

الوليدبنخالدولدانقرضوقد)\:-328ص-"قريشنسب\)

وقال.((با،دينةدارهمسعلمةبنأيوبورثهم،احدمنهميبقفلم

-:38Vص-"العربأنسابجمهرة"كتابهفيلسيالانفحزمابن

كلهموكانوارجلاأربعينن!وبلغواحتىالوليدبنخالدولدكثر"

.((عقبمنهملإحديبقفلمالطاعوزفيكلهماَْقرف-واثمبالث-،م
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ذكرناهكما،والتسعونالسادسةالورقةوآخرهعشرةإهةالراالووقةفي

ووقة.وثمانوناثنتانفقواهه،آنفا

النسخةهذهوسقمالناسخجهلنثبتأنعليناالحقمنلثرىوانا

يفهمكماعليههقروءةولاالمؤلفبخ!ليستالنسخةهذهانقولنالنؤيد

نماذجودونك،الاخيرالناسخوتعليقالحاليةالكتابتسميةمن

:الأوهامهن

الانصاومنوافا))صورتههذههاعشرةالسادسةالورقةفيورد

"فلقوه"و"وافى"هنبدلا،(!العقبهعندفلقيوه..رجكعشراثنا

اتصلاذامنهتسق!فالياء"فرح"وؤنوعاىبالياءالآخرهعتلالفعللان

وولوهاونسوهاولقوهاوولتسوهونس!وهلقوه"هثلالنصببضمير

."وولوهمونسوهمولقوهم

(!ومساكمههسجدهبنىحتى"عشرةالسابعةالصفر"فيوورد

".السنة"تلكهنبدلاسفنم(تلك"وفيفيهاوجاء"هساكنه"منبدلا

ن!بدلا"غزوةعشرتسعةوهي"عشرةالتاسعةالصفحةوفي

هكانإ(الاولجمادىأزفيوفيها.معروفهوكما"غزوةعشرة"تسع

"خممصعشرةهنبدلالبلة"عشر"خمسةالعشرينالصفحةوفي""الاولى

وفي،المهملةبالدال"حصرهم"منبدلا"ليالسمت"حضرهموفيها"ليلة

.صلاةعشرةسبحأي"صلاةعشر"سبعةنفسهاالصفحة

أربعةهمقتيبةابنقال-ص!-مواليهذكر"23الصفحةفيوجاء

فجحل"أسامةيوابنهأواد(!أسامةوأبيه...حاوثةبنؤيد:عشر

ابأ.الابن

"الفضول"ذاتهنبدلاالنصول"))وذات24الصفحةفيووود

."مولاه"يرفأوصوابههولاه"فرافححاجبه"وكان28الصفحةوفي
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بالسينسوو"بنكعبوهوشوو"بن"كعب92وقةالوفيوورد

ن!ههطبعةطبعة3:1318والاستيعاب2:792"الاصهابةالمهملة

كعبمث!سمكومة:وبنعهنلة-603!ك!-المنتهتبهفيالذهبيقال"هصر

274،(5:"1لوكيحالقضاة"وأخباوالصحابةوهنالبصرةقاضيسورابن

كروقطالغل!وهذابنتا"عشر"وثماني03الصفحةفيوورد

نأالمقبولهنوليس!،تركيبهاعندللمعدود"العمثرةمخالفةأعنيمرات

اغاعدتها.جاهلاالشاعرالاديبالاكازرونيابنالدينظهيريعد

(1،تووعا"هكان"للنئروقطعاتوؤعأ"المذكووةالصفحةفيوجاء

أكيس!الكيسي31الصفحةوفي".الفتنةمن"نائرةبدلا"الفتنة"لثائرةو

وأحمقالتقىالكيس!"أكيس!مكانالفجوو"الحميقىوأحمقالتفى

))ودفن-ع-عليبنالحسمنسيرةفيوهيفيهاوجاء."الفجووالحمق

.؟قبريهمافيامهمنابوهوأينأهه"هع))منبدلا(!أبيهمعبالبفيح

ا)خسرب""داوهنبدلا"الخصرفدار"واتخذ434الصحفرفيوورد

ألفا"وعشرونألفهائةولايثهفيقتلالحجاجأزأن35الصفحةوفي

منبدلاهاهان،،بنهكثر"وهات37الصف!4وفيألفا(("وعمثرينمكان

الخلالى".سلمةبا"أمكان(!الخلالهسلمةبافيها"أووود(!بنماهان"بكير

."ضفيرتان"منبدلاظفرتان"hاله38الصفحةوفي

أبيبنجعفربنهعاويةبن"وع!بدالعزيزالاربعينالصنمحةفيوجاء

."طالبابيبنجعفربنعبدالنّهبنمعاويةبن"عبدالثهمكان"طالب

حبزائي...إ)هنبدلا"هنكجوابيهذاكان"فما41الصفحةوثب

هكطن"المريانيخالدإنسلمانأيوبأبا"43الصفحةوفي(!هنك

(!ءهمنقبا"منبدلا"!ك!بحمهاودعا))وةالمذكولصة-صةافيودووإ،زيياالمور"

(،النقري)أ"هـىانالنفري"4هلصفحةاوفي""ماسبذانهكان(!أ)هاسندانو

بدلا"الدبداني"48المحمفحةوفي)أدقبيل(،منبدلا"حقعل(،اصفحةاوفي
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نيسنينكاوفيها"ثماهكان"سنيننية"ثما51السحمفحةوفي"ني"الدندامن

هديحا"عوضفيهتمام"ولابيالصفحةوفي"تيقظاَ"5أيتيقضأ"أثم1أولا

و"عمرهوماست!ضا"وثاإثيناثنينسنة))الصفحةوفي"مدائح"أو"مديح(!

الح!مفحةوفي.5((05اكرتضانو..."اثنتينمنلابإ(!ست4اربعونواثنان

تقعلافى/كثيروهونذكرهلموهاالاوهامقهذه"سبيلنا"منبدلا"ستبلتا(!

ءليه.ogهقرونم!خةفيولاالكاؤرونيبنأديناروؤوخَثَظهيرمن

التاويخ!دأؤ!مكا

عصرنا،أهلثعبيرصح!ان،المركل!زةالتواويخهنالتاريخهذا

أولاًالخليفة.إرزكرفهوبرواحدوترتيبواحدهنهجعلىأكثرهوهؤلف

وهدفنه""وفاتهتم"خاتمهونقتن!يذكر"صفتهثمالخلافةولايتهحيمتمن

فيالنظامهذايتبعلمولكنه((وحجابهوقئئ!ماثه"وزواءهثم"أولاده"ثم

أولانسبهذكرفقدمح!--الثهرسولهحنمدالقاسمأبيالأنامسيدذكر

وهقدمهوصفتهالشريفمولدهثموعطماتهوأعشاههأمهثمالانبياءعدفىثم

وغزوةقريظةبنيدرغزوةالخندقوغزوةأحدغزوة:غزواتهثمالمدينة

ئف!الطاوغزوةحثينوغزوةالمكرهةهكةوفتحخَيْبَروغزوةالمصطلقبني

ؤوجاثهثمقبرهنزلوهنغسلهفصفةالوداعفحجةوالسراياالبعوثثم

الوحيسكت!ابهواليهثم-والانثىالذكريشملوالولد-أولادهثم

وألويتهووايننهسلاحهواصنافودوابهو-عدههومؤذنيهووسلهوقضاته

-والسلامالصلا!عليهافهوسولتأويخأنفيويبولا.خاتمهونقتش

والجلالعهالنبوةجمعفقدالعربيةالاهةوبلهنغيهىهتاويخيشبهلا
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الفلميعجزوماالعاليةوالاخلاقالساهيةوالشمائلواليقينوالدينوالنبالة

.والآثارالنعوتوشريفالصفاتجليلمنتصويرهعن

الخلفاءذكرفيالمخالفةبعف!النظامهذاالمؤلفخالفوقد

فيالتمييزوهذاالتركيزهذافيالمؤرخينهنغيرهقئَ!دولعلهالراشدين

فيها،هرادهعنالمستفيدبحثليمممهلأجزائهاوتقسيمالخلفاءسيرتفصيل

بينهتشابهاوأيناوقد،والتصنيفالتأليففيأثرالعلميللتقسي!مويكون

"الملوكسيرهنالمختصرالمسبولثالذهبخلاصة"المسمىالتاريخوبين

متعاصرينوكاناالهجرية717سثةالمتوفىالاوبليعبدالرحمنللشيخ

نيالكازووابنلانللنتماب،الشيخمعاصرةهيلهنيابنالكازرووهعاصرة

واختلفالعمر،هنالمائةللسنةهدففقد"611-796"المعمرينمنكان

فيالأعيانوفياتبذكرهاممتاباهذاعنالمسبولثالذهبخلاصةكتاب

هروجفيالمسعوديأمحمريقةوهذهالسنينحسبعلىالخلفاءسيرأثنا،

مؤلفقطحوقد،والملوكالاهمتاويخفي،قبلهالطبريوطريقة،الذهب

هحتجاذلكمنواعتذوبالثهالمعتصمخلافةمنذالوفياتذكرالخلاصة

نيالكاؤووابنبهيصرحبمالمصرحوقد،والاسهابيلالتطومنبالخشية

بالثهالمستعصمسيرةفيقالعلىالمساوىء.والتغطيةالمحاباةبمذهبلاخذه

ينزهلمأنهغيربفمهولابفرجهتعالىالثهعصيانهيعلم"ولم:الشهيد

واللعب،للهومحبأالملاهيبسماعهغرهأكانفانهالمحرم!مسماععنسمعه

ذلكسلطانفيراسللمالبلادمنبلدفيطربصاحبأوهغنيةأنيبلغه

عليهيجبماوأهملالاكفاءغيرالىالكلياتأمووهوكلثمطلبهفيالبلد

فقننلقدرههاعل!يهوأجرىوقدرهقضاءهفيهالثهفأنفذفيهوالنظرحفظه

.6!أْ(!وستمائةوخمسينستسنةمنصفرعشروابعالاربعاءليلةفي

ابنالظهيركتابفيهوجودغيرللتاويخالفروريالتصريحهذاف!مثل

.ببغدادااخنىمكتبةطبعة"192ص"المسبوكالذهبخلاصة)06(
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بنعليالدينتاجتاويخهنبنفلهالخلاصةهؤلفيحوتدس"الكاؤووني

والظهيرأنهعلىيدل،)61!البغداديالمؤرخالساعيبابنالمعروفأنجب

بحكموذلك،تواريخهاوالساعيابنتاويخهناستمداالكاؤووني

،حيصرلمالكاؤوونيوابنحصربليالارأنغير،التاويخإثبينالتشابه

توجبلاالمعاصرةأنهعالحوادثمنلكتيرهعاصرأبكونهلاذولعله

هالاقتباساهاواتتمحوولا،دائمأالاستيعاب

!فردأفكان،الخلفاءأولادوفياتبذكرالمؤوخهذاتميزوقد

المستعصمالخلفاءخرآلأولادالتيالاخبارتقصيفيهجهودهبذلو،بذلك

فيوأووفى،المعروفةالتاريخكتبهنآخركتابفينجدهلمتقصيأبالثه

والثهونمثرهتحقيقهعلىبعثتناالتيوهي،نادوةتاريخيةفوائدتاويخه

هللصوابالموفقثعالى

صصالفىع!!ر

/االصسص11

."؟268،282،09ص"الخلاصة611(
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م!حعظية:

المقابلة،33بالصفحةااخطو!أءصلوببهـأ،الكتابمقدمةأنتهت

جوادمصطفىالدكتورالمرحومالمحةقبخطالكتابعنواناثبتناف!يها!

للتاريخ.حفظااخطهانموذجا

االصلولعبى(سالم.)
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أكمرسع

لزهأطىبرلصؤ

وولأ.-5لهـأ

صهكل
س!!"051

!!ور،!ه،

لرصص!به!ممص!لصمياا!رِار!!ص!زِا

!بروليبرإلمال!

و،!*47-196لم/
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ينوالاَ*والأولينلمهيدذعو"49و"

وبرص1!ر!شَم!بر

-5

ابن-المغيرةواسمه-هاشمبنعبدالمطلببنعبدالثهبنمحمدهو

لتقصيقصياوسُمي"-زيدواسمه-فصيبنعمروواسمه،هنافعبد

بنلمحشيبنكعببنةمربنكلابابن،رةعُذبنيبلادالىبهأهه

قريشأبوومو-عا!رواسمه-النضربنهالكبنفهربنابغا

بن31(أدببنM(1+عدنانبنهعدٍبنهضربنإلياس!بنمدوكةابن-كلها

نبت)4(بنيشجببنيعرببنتيرحإ3(بنناحوربنمهقوبنأدَد

.-السلامعليهما-ابراهيمبناسماعيلابن

بينفيمن،اسحقابنووايةعلى،تقدأفيماالنسابونواختلف

عليهالثهصلى-النبيعنجاءوقد،ظاهرأاختلافأاسماعيلوبينعدنان

."عدنانبنهعدوازتَجاوَلا":قالأنه-وسلم

،فالمعاركتابفيقتيبةابنأ!والأحد،ليماظهرعلى،المؤلفأتبع)1(

.((المصريةالكتبدارمطبعةطبعة63ص))

.ادمكان"يحثوم"المعارففي)؟!

."تارخ"المعارففي)س!

هىالتيالمصورةالنسخةفيألاسموهذا."نابت"المعارففي)4(

منقورو.غيرالمحفو!الاصل
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الممعلاممحلبكاغالادْجمياء.محدد

فقلت:-وسلمعليهالثهص!لى-الثهوسولسألت:ذرأبوقال

فقلعت:قالما.ألفاوعمثرونوأربعةألفهائة:فقال؟الأنبياءكم

جم"،عثصروثلاثةثلاثمائةفقالط؟منهم"ا"وه:الرسلفكماللّهرسوليا

:قالش!مرسلأَنبي":قلت.آدم.قال؟أولهمكانمن:قلت.غفير

وهووخنوخوشيتآدمشريانيونأوبعة،ذوأبايا:قالثم.نعم

وشحَيبهودلعرباهنبعة،وأرونوح،بقلمهنخ!أول،وهوادريس

عيسىخرهمآوهوسىم!ئيلاسرابنينبياءأ،وأولطذوأباياونبيَكلحوصا

!كتابهنافهأنزلكم،اللّهرسوليا:قلت5-السلامعليهم-

خنوخوعلى،صحيفةخصممونشيتعلى،كتبواوبعةكتابهائة:قال

عشرالنوواةقبلهوسىوعلى،صحائفعمنرابراهيموعلى،ثلاثون

."والفُرفانبورلزوانبيلوالاْ()لتوراةانزطوأ،ئفصحا

ذكرهيطولهاالخلافمنذلكفي4منتبنوهبووىوقد

بعط،وهضانشهرمنخلونليالل!صتنزلتأالتوواةان:وقال

منه،خلتليلةعمفرةلاثنتيالزبورنزلوأ،عامبممبدمائةابراهيمصحف

منخلتعشرةلثمانالانجيلنزلوأ،عامبخمسمائةأ6(التوراةبعد

لاربحالقرآنوأنزللمعاموهائتيبألفالزبوربعد،وهضانشهر

عاماهوعمثرينبسنمائةالانجيلبعد،هنهخلتليلةوعشرين

وعماته:وأعمامهأمهرذك

بنهنافعبدبندرهببنمتهنةآهي-وسلمعليهالثهصلى-أمه

عليهالفهصلى-النبىتنسبقريمشوكاذت،هُرٍةبنكلاببنُزهرة

القديم.الرسمعلى"التورية"الإمحسلىفي)0(
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عمامهفهيتسعة)7(:أهاأوبيكبشة.بنأهواوهـ،لأجدهالى-وسلم

والمباس،(A)أبيهعبداثهشقيقاوهماوالزبير،ه!نافعبدطالبأبو

لهبوأبووضراروالمقسوم،الغيداقأ9(ولقبهوحجلوالحاوثوحمزة

هوحمزةالحباس!هنهمأسلم/ىعبدالعزواسمه

وهيهببمةوأوعاتكةالبيخحاءوهيحكيمأم:ستفهيعماتهوأها

درهنةوبَروأروَئ-السلامعليه-زوجتهجحنت!بنتؤينبأم

وهيأسلدتقدوكاشتأاالعوبنالزبيروهيأموصفّية"أبيهشقيقات

.حمزةشقيقة

الثسريف:مولدهذكو

يومصبيحتهاالتيالليلةفيهكةببطحاء-عليهافّهصلى-ولد

بعد،الفيلعكام)!(الاولربيحشهرهنخلتليلةعشرةلاثننيالاثنين

منوالعمثرونالثاهنةالليلةوهي،يوماوخمسينبسبعةالفيلقدوم

معمثر:أبوقال.القرنينلذيسنةوثمانينواثنتينثمندائةسنةنيسان

ثالثفيوزحلوالمشتريالجديبرجهندرجةعمثرينا(أْالطالعكان

ا!مالذيوهوقثممنصم،عشرة:ال!يعقوبيواضسحابنتاريخفي)6(

.((النجفطبعة18"المؤلفيذكره

ظاطر.تصحيفاوهو"أبنه))الاصلفي)7(

(A)قريث.لىأجودكانلانهالغيدأقسمىوانص،)):اليعقوببىفض،ل

."للطعاموأطعمهم

بعضهممارواهعلىمولدهكان))اليدقوبيواضحابنتاريخفيجاء)9(

لثطنالثلاثاءليلةوقيل5((الإولربيعمنخلتالليلتينالاثنينيوم

ه!صد.بنجعفرعنرواهمنوقال.الاولربيعشهرمنخلون

ن!خلتليلةعشرةلاثنتيالفجرطلعحينالجمعةيوم،الصمادق!

."الفجفإمحبعة؟:؟"رمضان

لدالذبَالقِرانفيهاكاتالنيالسص!ضةلعمحاإكان))رباليعهوتاريخ!ب1(10

وببخهما،الزهرةحددرجةوعشرينأثنتينالمببزانالدهرسولمولدعلى

فيوزءتلدقيقةرعشرابئوثلأثادرجافتثلاثالعقربفيوالممثمتري

اكنانيفيوهمماراجممادقهقةإنوعشروتلاثادرجاتستالعقرب

.((الطوالعمن
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كذا،حملوهوأبوهوهابئ.هضرنينأما(أ12(العقربهناأدوجةأا

اسحق.ابننفل

بالمدينةهشهراوعمثرينبث!مانيةولادثهبعدهات:الطبريوقال

منسنةوعمثرينخمسالىبلغوقدال!نابغةدارفيودفنشهرا34وقيل

حليمةأيامب!ممبعةهولدهبعد-وسلمعليهصلىافة-له،واسترضععمره

الىأهـ"فأخرجتهودتهثمخم!م!سنينهعهافأقام،السعديةذؤيبأبيبنت

واجعةوهيبالأبواءفماتتالىهكةبهوعادتليزووهمبالمدينةأخوالهالى

الىأنعبدالمطلب5جدوكة-لمهحاضنتهأَيْمنأمفأخذته،سنينستوله

هعهوخرجطالبأبوعمهفكفلهالمذكووهجدهاتثمسنينثمانيبلخ

وهوسنةعشرونولهالفبمّاريوموشهدسنةعشرةاثنتاولهالشامالى

فيالشامالىوخرجعيلانبن16""وقيس!وبينقريشبينكانحرب

،هيسرةلهيقاللهاغلامهع،سنةوعشرودقخصم!ولهلخديجةتجاوة

العمرمنبلدتوقد،وأيامبشصهرينالشامهنقدوههبحدخديجةوتزوج

خممم!ولهفيهابحكمهفنريشوضيتالكحبةبنيتولما،سنةأوبعينالى

سنة.وثلاثون

شهرفيبِحِراء-السلامعليه-جبريللهظهرالاوبعينبلغولما

القلم.سووةمنياتاخممم!فيهديباجبنم!تعالىاثهمنبرسالةومضان

فيوالخلاف.-السلامعليها-خويلدبنتؤوجتهبهآهنهنوأول

خديجةبعد-السلامعليه-علي:اسحقابنفقال،ايماناَالرجالأول

!سلم-عليهصلىافه-اثهوسولهولىحاوثةبنؤيدثمسنينعشروله

دعاهمبخمس!م!بكرأبوجاءثم-عنهالثهرضي-يقالصدبكرأبوثم

."درج"الاصيلفي!ا1)

."المعقرب"الاصسلىفي)12(

الاصلهفيمهملتانوالنوتاشاءا131(
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بنوعبدالرحمنوالزبيروطلحةعفّانبنعثمانوهمفأجابواالاسلامالى

وقال.الجّراحبنعبيدةأبوأسلمثم،وقاصأبيبنوسعدعوفه

النخَعى.الراهممذلكروى،اسلامأالنايسأوللكرأداان:اخرون .،......س!

ثمسنينثلاثأهره-وسلمعليهالئهصلى-افهوسولوأخفى

فيالحبشةأوضالىالمسلمونوهاجر،فأظهرهباظهاوهتعالىالّهأهره

العاشرةفيالسنةطالبأبوعمهوتوفي.منهبعثهالخامسةالسنةفيوجب

خمس!عنأيامبثلاثةبعدهخديجةوتوفيت.سنةالثمانينعلىنيفوقد

سنة.وستين

العربعلىبعثهيعرضئفالطاالى-وسلمعليهالثهصلى-وخرج

فدخلهاهكةالىخرجثمشهرابهافأقامأشهربثلاثةخديجةهوتبعد

هنوجوعهبعدالمقدسبيتالىبهسريوأ،عديبنهطعمجواوفي

فبيناالموسمالى-وسلمعليهاثهصلى-خرجثمونصفبسنةالطائف

بههنوافاالاسلامعليهمفعرض!ستةالخزوجهنلقيالعَقَبةعندهو

الثهرسولذكروفيهاالادارفيهايبقفلمالمدينةالىوعادواقوهوصدٍ

رجلا:عشراثناالانصارمنوافىالمقبلالعاموفي-عليهالثهصلى-

علىفبايعوهالعقبةعندفلفوهأ14(الأوسمنورجلانالخزرجهنعشرة

الثمالثالعام.وفيالاسلامفعلمهمعميربنهصعبمعهموبعث،الاسلام

عشرأحدهنهم،واهرأتانوفيوسبعونثلاثةالانصاوهنالموسموافى

أ15(،يقالتشرأيامفيأوسطالحربوعلىالاسلامعلىيعوهفباالأوص!،هن

وهعهالمدينةالى-السلامعليه-وهاجر،عريفأعشراثنيمنهموجعل

فيحتممأْالشامبلادفيالشائعهاللهجةوهي(!فلقبوهأ)الاح!سلفي

شاميا.كانالناسخولعلإ،مناأ

ايامهـهبشطومنهتقديده:اللحمإقوتشرأ)اصحماحامخضارفيجاء!أ)3

نتنرقأ،ضاحبىل!وم،نالنحريومبددأَيامثلاْبئوهىالتشرإق

.((...النتسمسفيرتئثحرأيفبهصا
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بنوعبدافهبكرأبيهولىفهيرةبنوعاهر-عنهاثهوضي-باكرأبو

أءوينقط.

عليه:الالهصلىصغتهذ!لر

طالهم،الطَوالهاشاهفاذا،تعاَرَ-وسلمعليهالئهصلى-كان

أبلج،،الحاجبينأزجلىَ،الجبينواسع،بحمرةهتثربا،اللونأزهر

،.العينسوادشديد،الخدينسهل،المحاسنكثير،الأنفأقني

وعلى،قدههبجميعالارض!يطأ،والقدمينالكفينشتن،المَسربةدقيق

،خضراءشامةكاذتوقيل،الحمامةكبيضةالنبوةخاتمالايسركتفه

..ذلكفياختلفوفند

يخسة:المفمقصهذ!لر

لخمتليلةعشرةلاثنتيالنهارنصفالاثنينيومألمدينةدخولهكان

يومالىبهافأقامالهدمبنكلثومعلىتقباءونزلالاولوبيعشهرهن

بركمتحتىوساوالجمنةفصلّىسالمبني17(!"والىخرجثمالجمعة

بنعفراءهعاذحجرفيكاناليتيمينبدهِروهوالآنهسجدهعلىإابناقثه

علىأبينازلا-وسلمعليهالثهصلى-وأقامَ،للمسلمينوجعلهفاشتراه

ثموهسسماكنه)16(هس!جدهبنىحننىالاذصاويؤيدبنخالدأيوب

اليها.تحوّل

اثهصلى-اثهوسولخروجبعدبمكة-السلامعليه-عليوأقام

وكان.بهلحقثمالودائعهنع!ندهكانهاىأدحنى-وسلمعليه

بسمبعةالهجرةبعدرجبفيالقبلةلتفخ!و،المقدسبيتالىيُصلى

،الهجرةهنالثانيةالسنةفيرمضانشهرصموموفرض،شهراعشر

الخوفصلاةنزلتوفيها.ال!جرةمنالرابعةالسنةفياخمراهتوحر

تصحيف.وهو"مسماكمه\)ألاصلفي)16(
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ئبِبةالحُدصفيالسهادسةاإسنةفيألحجوفرض!.الركَلقاعذاتغزوةفي

تلكوفي.ا!رزبهاةفرضتوفيها.الاستسقاءصلاةصهلمىوفيها

الاضارامرأةَ:هنأنذلكفيالسببوكان،المنبراتخذأ17(السنة

؟هنبرالكيتخذأن5آهُرأفلانجاراَغلاهاًليانالتهوسوليا:قالمت

النجا!كانبل:وقيل.الغابةطَرفاءمنهنبرالهفاتخذ.بلى:قال

لجىيزلولم،درجثلاثالمنبروكانأ-عنهافهرضي-للعباس!غلامأ

الثانيةالدرجةعلىفقام-عنهاثهوضي-بكرأبووليأنالىحا.له

عنه-القهرضي-عمروليفلما،السفلىالدوجةعلىرجلهووضع

فعلعثما.نوليفلما،الارضعلىرجلهووضعالسفلىالدرج!علىقابم

وسلم-عايهاثهصلى-النبيهوضحالىارتقىثمسنينشطذلكهثل

.بعدهولاقبلهأحدفيهيزدولم،درجاتسمتفييهزادهعاويةوليفلما

.-عنهاثهوضي-عثمان-)*(القَباطيك!ساهمنوأول

عليه:انّهصلىغزواتهذكر

هنهاتسعفي،غزوةوعشرينثمانياً-وسلمعليهالثهصلى-غزا

يوموكاذت.بدوايدعىكانلرجلبئراسم:بدرغزوةوهيقتال

،الهجرة.هقاثنتينسنةومضانشهرمنخلتليطةعشرةلسبعالجمعة

ثلاثهالمهاجرون:رجلاع!ثروأوبعةثلاثمائةالمسلمينمنهعهوكان

هعهموكان/وبمبعونمائةوالخزرج،وستونأحدوالأوس،وثمانون

تسعمائةالمشركونوكان،الخيلمنوثلاثةعليهايعتقبونبعيراسبعون

نيةثماينوالمهاجرهن)ستة(:عمثربعةأوالمسلمينمن.واسئشهدوجمشرين

ابنووىكذا.سبعونسروأسبعونالمشركينمنوقنل.الانصاوهن

الناسخ.هنسهووهو((سىضهتلكوفي))الأصلفي)17(

.(الالوسىسالم)الكضابمن84"ص901"الهامشتعليقناانظر(*)
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الحارثبنالنضرصَبْراالأساوىهنوف!تل-عنهالثهرضي-عباس

مُعَيْ!.أبيبنوعمنة

أحد:غزوةذكر

شوالهنتصفالسبتيومفيالغزاةهذهوكاذت،جبلاسموهو

وكان،القتالبنفسه-وسلمعليهالثهصلى-فيهاباشر،ثلاثسنة

سبحونالمسلمينهنواستُشهد،آلافثلاثةوالمشركونألفاالمسلمون

اثنانالمثصركينهنوقتل-وسلمعليهالئهصلى-النبيعمحمزةهن!

الحدوخلم!حننىالمسلمونانكشف،بلاءيوموكان،رجلاوعشرون

وقح،حتىبالحجاوةميفر-وسلمعليهاذصلى-افهرسولالى

شفتهوجرحاليمنىأ18(باعِيَتَهوَفكسروقاص!أبيبنعئبسةورماه

فيا911قميئةابنوجرحهجبهننهفيشهاببنعبدافهوشجهالسفلى

،عبيدةأبو2!واتنز!ماأْوجنتهفيالمغفرحبقمنحلقتانوفىخلتوجنته

الخدرجمما.18(("وسعيدابوذلكروى.ثنيتتاهفسقطت

الخنسلق:غزوةذ!لر

بنسلاموكان،الأحزابيوموهوخممم!سنةشحوالفيكاذت

احّزبوااليهودهنوغببرهمااليهوديانأخطببنوحييالحئقَيقأبي

الثني!ةبينالتيالسن:الثمانيةاوزنوالرباعية"الصحاحمختارفي18()

مقدمأسنمانوهىالثناياواحدةوالثنية.((رباعياتوالجمعوالناب

خَلفالتيالسنوالناب،أسفلمنوتنتانفوقمنثنتان،الفم

الرباعيه.

الهمز،يمَحاشوتكائوافانهمقريشلغةولعلها(قمية)الاصلفي191(

علىاوتعاقدىتعاهدوالَدقريمثىمنأربع!ةوكان":يزيالمقرقال

نرعبداللهوهمبذلكالمثصكونفهموعر-ص-افهرسولقتل

خافبنو"أبئ!اقميئهبنوعصرواصوؤأبىبنوعتضةش!طب

."...بعضهموزاد

حلقتالت.فهمماالت،سخمنس!هووهو"وانضزعهما"الإصلفي)02(
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وأتباعهموهمقريشايقودسفيانأبوةجاء،وغطفانقريش!هنالأحزاب

وخندق.الفَزاويحصنبنعئيينةوعليهمغطفانوجاءتآلافعمثرة

،لافآثلاثةفيوخرج،المدينةعلى-وسلمعليهالثهصلى-الثهوسول

وأفسدالاحزابتخذيلفيفسعىالغطفانيهسعودبننعيمأسلمثم

يقتل.ولمفانهزهوا،ويحاعليهمتعالىاللّهوأوسلوبينهماليهودبينفيما

المشيروكان.جابرأبوعبدالثههنهم،الا.نصارهنستةغيرالمسلمينهن

.-عنهالّىرضي.-الفاوسيسلمانالخندقبحفر

:)92(هرَيظه،ضبمفؤوةذثر

هنرجوعهيومللغزاةبالمسير-عليهالثهصلى-اللّهرسولهرأ

،نُعاذبنسعدحكمعلىفنزلواالبلاءبهمواشتدفحاصرهم،الخندق

وسبيالرجالبقتلفحكمالخندقيومأصابهجرحهنعليلاًوكان

خمىمنهمرجلستمائةعدتهموكاذتففتلوا،الاهوالوقسمةالذواري

فيسوقلهمحفرتخنافىقفياعناقهمضربت،واحكةواهرأةأخطبابن

المسلمين.بينوأبناشهمونساؤهمأهوالهموقسممتالمدينة

المصطلقبنيغزوةذكر

لهو!الكديدناحيةمنهاءعلىوالتقواستسنةفيكاذت

وفيها.وأبناشهمنساؤهموسبيفقتلوا،تعالىافهفهزههم"اتمريسيع"

الاءفك.حديثكان

2()lكالعدل!تغلففييخرجمعروفحبالقَرَ!"المنيرالمصباحفيجاء

اقصبمثلمضهال!بةوالقَرظة...العضماهشسجرمن

يصلةؤشرضوومنه،سميوبهـ،،إظةقرالوأ!ةوتصغير.والقصبة

!ما،ادينةباثانوأ،اليهودمنحيمانوهم،النضيربن!اأخوةوهم

بنووأما،العهدلث!ضهمذراريهموسببتمقاتلتهمفقتلتقريظة

8"الشامألىفأجلواالنضير
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سر:غسزوةذكر

عليهاثهصلى-رسولهعلىالثهففتحسبعسنةالمحرمفيكاشت

وطؤ،وغيرهاقوالشبّوالقَموص!ناعمحصنحصونهمهن-وسلم

أيقنواحتىوالسّلالمطيحالوَوهماحصنينعلىالحصارواشتدالاهوال

ثم،فصل،الاهواللهم231(ويخليفىهاؤهمتحقنأنفصألوهبالهلاك

هتىأنهعلى،ذلكعلىفعاهلهمالنصفعلىالاهوالفييعا!همانسألوا

ذلك!فييسألونهواسلوهفَدَكأهلذلكبلخولما.أخرجهمشاء

لهخا!هيلثوكانمت،للمسلمينفيئاالحصونهذهوكانيت

.-عليهالثهصلى-

افهرسولالىاليهوديةالحارثبنتزينبأهدتالغزوةهذهوفي

،البواءبنوبمثرهوهنهافأخذ،هسموهةشاة-وسلمعليهافهصلى-

:وقالفلفظهاأ!2!-وسلمعليهالئهصلى-هوواها،فأساغهايشرفأها

اليهوديزلولم.بشرهنهاوهات.هسمومأنهليخبرنيالعضدهذاان

عنه-وضيالثه-عمرخلافةهنصدر)34(حصولالىالمعاهلةهذهعلى

جزيرةفي"لايجتمعوجعهفي-وسلمعليهصليافه-النبيقالهماف!بلغة

عنها.فأجلاهم"دينانالعرب

تعالى:اللهتنرفهاه!ة!تحذكر

نأالسببوكان،ثمانسنةوهضانف!هرمنالعشرينفيوذلك

(TT)كمما((الاصواللهوتخلى))ألاص!للدلوالمصورالمخطو!لىنصوردكذا

.الإخرىالتواريخوتؤوبىها،خبمار.سياقعلهيدل

"والمتاعوالحفدذوالاموالالابناءهنللرسولبماالإسماعامتاع))في)3؟(

أزدردثم-ص-افهرهـولوانتهس)\-321ص-للمقريزي
وقا!5((هسمومةأنهاتخبرنيالذراعهذهفانإديكماكفوأ:وقال

قطعتهأو.انفيذان!اتدإدخيبرأكلةمازالت":الصحماحفياْلجوهري

.((د)خاالحىوفي"لهقوبعد((أبهري

به.عماهاالناسخبقلمأصلاحإ-؟اهةاهذهفي)4؟(
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وهمخزاعةعلىبكربنيبمظاهرتهموبينهبينهمكانمانقضواقريشأ

!تاهالظهيرانبمرسنزلحتىآلافعشرةفيفسار،وعهدةعقدةفي

دخلهن":وقال91(("وفأسلمسفيانبأبي-عنهافهوضي-العباس!

المسجددخلومن،هنافهوبابهأغلقوهنآهنفهوسفيانابيدار

.قتالغببرهنهنأآ-وسلمعليهاثهصلى-فدخلها،هنافهو

حه-خا:غزوةذكر

بعدأقامقد-وسلمعليهالثهصلى-افهوسولوكان،وادوهو

!ذاهوازنسمصتولما.الصلاةيقصرليلةعشرةخمس!بمكةالفتح

كلها،ثقيفهعهمواجتمدت،النصريعوفبنهالكهعاجتمدتالفتح

اثنيفي-وسلمعليهصلىاثه-اليهمفساو،والاهوالبالنساءوساروا

المسلمونوانهزمبحنينفالتفوا،ألفانهكةأهلهنبفهم،ألفأعسر

سبمونثقيفههنوقتل-وسلمعليهصلىالثه-الثهلرسولالنصرثمكان

وسلم-عليهافهصلى-بهافأهروالاهوالالسباياوتجمدت،وجلا

.1(ثيذنفرأربعسوىالمسلمينهنيُقتلولم،انةبالجعِرفحبست

الطائف:نحزوةزثر

وأغلقواالطائفدخلواحنينمنمعهكانوهنمالكهُزمولما

هيَفر،هنهمقريبأ-وسلمعليهالثهصلى-ونزل،المدينةعليهم

ووهاصمليلةوعشرينبضعاوحاصرهمبعسكرهفأقام،بالنبلأصحابه

،الاسلامفيبهوهىهنأول-وسلمعليهالثهصلى-وهو،بالمنجئيق

اثناالمسلمينمنوأستشهدالدباباتتحتاليهميزحفونأصحابهوكان

ليث،بنيهنووجلالانصارمنوأوبعةقريشىهنسبعة:وجكعشر

هواؤنسباياهنوبهاانةالجِعِرالى-وسلمعليهاثهصلى-سارثم

فأسلمواهوازنوفدفأتاه،عددهيدرىممالاوالشاءالابلومنآلافستة

وحواضنك(بم.وخالاتكعماتكهننما"ا:وقالواعليهميمنلىَأنوسألوه
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ونساءهم،أبناءهمفاختاووا،والاموالوالنساءالابناءبينهافخيرهم

أكثرهافأعطىالاموالوقسماليهموسلمها.النالم!نفوس.فاستطابت

ف!م،أنفسهمفيفوجدوا،شيئاالانصاوتعطولمقلوبهمللمؤلفة

بالشاءاسالتيذهبأنترضونألا:وقال-وسلمعليهالثهصلى-

فبعكوا.طويليثحكفي(!؟وحالكمالىالثهبرسولوترجعواوالبعير

تم."وحظأقسمأ-وسلمعليهالثهصلى-الثهبرسولوضينا:وقالوا

هنالسابعاليومفيانةالجِعِرهن-وسلمعليهاثهصلى-اعتمر

وهوعوفبنمالكوأتاهالمدينةالىعادثمهكةودخلالقعدة.ذي

وهالههأهلهعليهوردفأسلمبالجعرانة

فاها،تسعسنةوهضانشيهرالىشركهمعلىثقيفتزلولم

فاكتب،باسلاههموفدهمأتاهتبولثهن-وسلمعليهاثهصلى-ان!رفيه

بنوالمغيرةسفيانأباوبعثالعاص!أبيبنعثمانعليهموأئرَكتابالهم

عندهم.كاذتالتياللاتفهدهاشعبة

:غزوةعشرةتسع)25(وهيقتالفيهاياكنفلمالغزواتباقيوأها

سنةصفرفيوكانت،الأبواءغزاةوهيهوضعاسموهيوَد!ىانغزوة

)26(.السنةهنالاولوبيعشهرفيرضوىناحمِةفيئوارووغزوةاثنتين

جمادىفيالاولىبدرغزوة.السنةهنالاولىجمادىفيالعُمنمَيرةغزوة

المسلمونغنمولها.السنةمنالحجةذيفيالسمويقغزوة"الاولى

بذلك.فسميت،الشَويقأروادهممعظمكان،وأصحابهأ27(سفيانأبا

منلاالنسماخغل!منونحسبها"عشرتسعة"المص!ورالاص!لفيأ)25

المؤلف.ظ!

خبرها.قبلالمذكورةالسنةيعني(،السنةمن))قوله261(

قتلأنبعدسفيانأباانهو-601ص-الاسماعأمتاعفيالذي)27(

بت-.جنوحرًقلهوأجيراًعمروبنمعبدهوالانصارمنرجار

بمن--ص-ىا!رسول%حرج،وذهبحرتألهموحر-قبالصشريض

-46-
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فيبالحجاؤهعدنوهوفجرانغزوة.ثلاثسنةصفرفيغطَفانغزوة

الثبيحصره،اليهودقَيتقاع"و.2((.غزوةالسنةهنالاولوبيعشهر

ثلاثسنةفيوكانتليلةأ38(عشرةخمس!-وسلمعليهالثهصلى-

بنيغزوة.السنةهنشوالفيكانتالأسد4حمراغزوة.المذكورة

فقذف،لياليست192(دصرهم،أربحسنةالاولوبيعشهرفيالنَضير

أهوالهم،وختوابينالشامهاووالىخيبرالىفخرجواالرعبقلوبهمفيالثه

الرقاعذاتغزوة"خاصة-وسلمعليهالثهصلى-الثهلرسولوكانت

واياتهم.فيهاوفعوالانهمبذلكسميتنماوا،هنالسنةالاولىجمادىفي

شهرفيالجندلد!وهَةغزوة.السنةمنشعبانفيالاخيرةبدرضكزوة

اسموهيالحُديبيةغزوة.قَرَدذيغزوة.خمس!سنةالاولربيع

غزوة.الرضوانبيعةكانمتوفيها.ستسنةالقعدةذيفيوكانتبئر

عثمانفيهاأنفق،العُسرةجيمشكانوفيها،تسعسنةوجبفيتَبوك

وهمكعبخدّفواالذينالثلاثةقعدوفيهاديناوألف-عثهالثهرضي-

،الأوسّيانالربيعبنوهرارةأ!هئةبنوهلالالخزوجيمالكبن

عليهمه-وجلعز-افهوتاب

والمصراياالبعولتذكر

نحؤاةأول!ا3!)ْوثلاثونتسعة-وسلمعليهاثمهصلى-بعوثه

،الشامالىحاوثةبنؤيدبنساهةأبعثواخرهاالحاوثبنعئيدة

و!يالسويقبجرينقو.تواصحابهسفيانأبوفجعلاثرهْفيهعه=

،الطلبْمنفاخوسيرهملسرعةهتهمايتخففون،أزوادهمعامه

.لهذااصحويقاغزوةفسميت،يأخذونهاالمسلمونفجعل

5(او!طمننحسبهلحنوهو"ليلةعشرخمس!ة))اا!ىورالاصلفي1281

نفا.7مث!لهمروقدالناس!خ

تصحيف.وهوالمعجمةبالضاد((حضرهم"المصورا،صلىفي)92!

باعتدإدهفاصل!ناهاللحنهذامثلقبلورأينا"وثلاثين"الاصلفي)03!

.النساخاوهاممن

-،7-
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بلغحتىفساو،فلسطينأرض!منالبلقاءتخومالخيليبىطىءأنوأهره

-.وسلمعليهالثهصلى-اثهوسولتوفيو،المدينةهنفرسخعلىالجزف

:الوَداعحِجشَةذكر

المسلمونبالموقفواجتمعسيدأبنعتالبثمانسنةبالناسحجسَ

وخرج-عنهاثهوضي-بكرأبوت!ممحسنةفيبالناس!وحجوالمشركون

هنيةاأربعينالناس!علىفتلا-السلامعليه-طالبأبيبنعليهعه

سنةفيخرج-درسلمعليهالثهصلى-الثهرسولانثم"براءةسووة

حِجةوهيمناسكهمالناسوأقام/الحجةذيعشرفيمكةودخلعشر

بهوبداوصفروالمحرمالحجةذيبفيةبالمدينةفأقمامرجعثم،الوداع

بالناْس!وصلى،صفرهنبقيتالليلتينالمرض!-وسلمغليهافهصلى-

ولابي.الدووىكذا.صلاةعثهرة)ا!(س!بح-عنهالثهرضي-بكرأبو

خلتليلةعمثرةلاثنتيالاثنينيومضحوة-وسلمعليهالثهصلي-وتوفي

ثلاثوعمره،سنينعمثربالمدينةلهكملوقدالاولربيعشهرهنْ

.الأقوالأصحعلىلمسنةوستون

:قبوهنزلومنغسلهصفةذكر

وفثموالفضلوالعباس-السلامعليه-طالبأبيبنعليغستله

عليه-عليفكان-عليهصلىالثه-مولياهوشُقرانوأصشاهة،ابناه

وشتقران،وأساهةيقلبونهوابناهوالعباس،صدوهالىتسنده-السلام

علينزل:اسحقابنقال.قبرهنزلفيمنوالخلاف.جمليهالماءيصبان

هـدبمأعنياللحنهذاتكرروقد،لحنو!و((عشرسبعة"الأصلفي)31(

حتىالمعدودا)كأبمالةمحسب"المركبالعدد!بوالتذكبرالتأذيثمراعاة

فيالعربيةالد4قواعدلتردي،بالقاعدةلفااوًعلمفينشككدثا

إوهـ-(كثرةولكن.العلماءمنالادباءنحيرعضدوأختلالهماعصره

علومهمعكانلانه،بالقاعدةالمؤلفعلمفيالثمكتنفيالناسخ

ا)شعر.إضظمأديباوفنونه
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القبرفيخاتمهطرحشئعبةبنالمغيرةانوقيل،وشُقرانوقُثموالفضل

عه!دأأقربأنا:يقولفكان،وأخذهنزلثم"خاتميوقع:قالثم

وضيالثه-لحليذلككرذفلما.-وسلمعليهاثهصلى-الثهبرسول

طلجةأبووألحَده"بهعهداأحدثناكثم،المغيرةكذب:قال-عنه

ثوبانصمااثوابثلاثةكفنهوكان.خلافب!لا،)كبا(سهيلبنؤيب

درجأحِبَوةوبُرد)+(باليمنقريةوهيصتحاوالىنسبةصُحاويان

بيف!أثوابئلاثة:غيرهوقال"اسحاقابنفالكذا.ادراجأفيها

وصلىسريرهعلىوضع،الثلاثاءيومهنجهاؤهوفترغ.سَحُولئة)4!(

ودفنالصبيانثمالن!مماءثمالرجال21(("وإهامبغيرارسالاًعبيهالناس

وكان-وسلمعليهالثهصلى-!وتهالمصيبةفعظمت،ليلاالاربعاءليلة

.بعدهباكرأبووليحتىالمطيرةالليلةفيكالغنمالمسلمون

وسملم:عليهالةصلىزوجاتهذكر

خلافغببرهن،تسععن-وسلمعليهاثهصلى-اثهرسولتوفي

وسَودةوهيمونةسلمةوأمحبيبةوأموحفصةعائشةوهن،ذلكفي

يقسملاوكان،القبطيةهاويةوهيولدوأِموصمفيةِوخويريةوؤيضب

قاسىيرةمنأكثرهاالمنقولهشامابنسيرةفيمذكورهذاكل)32(

1491هـ-1332سنةبمصرالجماليةمطبعةطبعةراجع"اسحاق

!لوالماوالاممتاريخوفي،"السهيليالقا!ملابيألانفالروضوفيها

."الحسينيةالمعلبعةطبعة3:175"للطبري

صشإروصفأنالاهشامابنسيرةفيواردا)!ححاريينالثوبينذكر331!

وحمححار"البلدانه!جمفيياقوتقالى،وهمففيه،فيهايردلم

الساحل،يل!ممماقصبضهاأموتؤ،الجبليليهماعممان4قصب

.((...والفواكهوالخيراتالهواءطيبةمدينةوصجاو

في"ووردالبلدانمعجمفيكماقلوبوزنعلىش!ولالىمنسوبة)؟3(

تدعىبيف!قطنثبب-!منه!تحملاليمنقرىمنقريةأنها

وقىنعلىالقرية"سحول"أنالمنير،حالمصبفيوجاء"السحولية"

غل!.النسبةفيالسينفموأنرهـول
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فقال،تزوجمنعددفي6خئلفو.عائشىةبليلتهاثرت1لألفا،لسَودة

بثنتيبنىهنهن،عشرةخ!كمم!:غيرهوقاللمعشرةثلاثتزوج:اسحقابن

زوجاته،أولوهيقرشية،أسدبنخويلدبنتخديجةوهنسىَعشرة

وولدت،بَكرةعشرينوأصدقها،خويلدبنعمروأخوهااياهازوجه

بنأبيهالة.تحتقبلهنتوكا-السلامعليه-ابراهيمالاكلهمأولادهله

ينوعشربعاأو-وسلمعليهالثهصلى-هعهعبدالداو،وأقاهمتحليفهالك

سودةتزوجثم.عليهايتزوجولمبثلاثالهجرةقبلتوفيتثم!أسنة

ععروبنسليطجهازو،سنينبثلاث،الهجرةقبل،قرشية،هَعةزَبنمت

عمرو،بنالسكرانتحتقبلهوكاذت،درهمأوبعمائةوأصدقهاعمهاابن

معاوية،خلافةفيوتوفيت-السلامعليها-فاطحمةولدحاضنةوكاذت

قبلتزوجها،قرشية-عنهماالثهوضي-بكرأبيبنتعائشةتزوجثم

وكان،سودةأصدقمافأصدقها،أبوهابهاجهؤو،سنينبثلاثالهجرة

الهجرةبعدشوالفيبهاوبنىسنينيست)ه!(العمرهنتزوجهايوملها

وسلم-عليهافهصلى-وتوفي.غببرهابِكراتزوجوها،أشهربسبعة

وخمسينثمانسنةهعاويةفيخلافةبالمدينةوماتت،سنةضشرةثمانيولها

فىودان،بنتيَّة)36(غئزِتزوجثم،بالبقيحودفضتسنةوستونسبعولها

وِكالْئقعْير!صا)+(يطاقْولههـاومحللأفهاب!الودْئْزوجه!االطبريفالط

:ا!وقا-؟13ص-ؤصاالمعارفيقتيب"ا)نقبلهذكروهكذا35!)

نص(شهرسبهةبطد،د-تجبئتسعبنتوهيإ!ينةبابهماودخىل))

!تينسبعينتوهيجهاتز؟:،ممعش!ابنسيرةويْ."المد!نةورقدمه

كانتأنهاالطبريتاريخوفي.عنترأوتسعبنتوهىعلههاوبنى

تسع.ابنهوهبئبهاودخل.هـنينستابنة

نرجابربنتغزيةشريكأم\)انهما"t`2:3/1"هشامابنسيرةفي)36(

وفيْناريخ.((لؤيونء،مربنمعيصبنعمروبنهنقذبنىِمنوهب

((بالقاهرغالرسينيةالمطبعةامحصبعة3178"للطبريوالملوكالامم

هن-ص-ازواجهمنالعا)جةأنذكرثم،كلاببنبكربن!منأنها

تفصيل.الطبريتاريخوفي،كلاببنبكربني

(TV)917\\المذكورالطجريتاريخ ، IVA : T".
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الخطاببنعمربنتحفصةتزوجثم.سميبنالعكرأبيتحتقبله

أصدقهامثلوأصدفتكابوهاأجهاؤو،قرشية،-عنهمااثهوضي-

خُنيس!تحتقبلهوكاذت،الهجرةمنثلاثسنةشعبانفيلكسودة

وعشرين،سبحفيسنة-عنهرضيالثه-عثمانفيخلافةتتوها،السهمي

بهاؤوجه،الهلاليةخُزيمةبنتزينبتزوجثم.ذلكفيخلافعلى

أوبعمائةفأصدقهاالهجرةمنأربعسنةومضانشهرفيعمروبنقبيصة

المساكينأمتمعممىوكانمتالحاوثبنطميلتحتقبلهوكاذت،درهم

يمتولم-وسلمعليهافهصلى-النبيوفاةقبلوهاتمت،لهملرحمتها

بنتهندسلمةأمذلكبعدوتزوج.خديجةوغيرغيرهانسائهمنعنده

الثهصلى-اثهوسولعمةبنتانهايقال،قرشية،المخزوهيأهيةأبي

.-وسلمعليه

ابنهابهاجهزوالهجرةهنأوبحسنةتزوجهاعبدالمطلببضتعاتكة

المخزوميعبدالأسدبنعبدالثهسلمةأبيختقبلهوكاذتلمسلمة

وخمس!ينفصعسنةوماتتوص!جفةوقدحاليفحشوهفراشأوأصدقها

أْميمةابنةوهيالأسديةجحشبنتزينبتزوجثم،معاويةخلافةفي

بنحاوثةؤيدتحمتقبلهوكاذت-وسلمعليهاثهصلى-الثهوسولعمة

جحش!بنأحمدأبيأخيهابولايةوتزوجهافطلقها-عثهالثهوضي-

رضيالثه-عمرفيخلافةتوفيتو،دوهمئةبعماأرخمسوأصدقهاسنةفي

عليهالفهصلى-النبيأزواجهنهاتمنأولوهيعشرينسنة-عنه

حتملهنأولوقيل.نعش!علىخملهنوأول،وفاتهبعد-وسلم

بنترهلةحبيبةأمتزوجثم.-)8!(السلامعليها-فاطمةنعش!على

I))الطبريعند38() VA: f))بنتصفية-ص-اثهرسوا!تزوجثم

بنتهيمونةبعدهاونزوج،الهجرةمنستسضذأخطببنحيي

.أسماءبنتسنا:رفاعةبنتالنثمأةثم،الهلاليةالحارث
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22""وفتنقرجحشبنعبيدالثهتحتقبلهكانت،قرش!ية،سفيانأبي

بنعمرو-وسمعليهالثهصلى-جّهفوَ،الاسلامبعدالحبشةبأوض!

وأههرهافتزوجهالهالعاص!فخطبهابنسعيدبنخالدالىأهيةالفمثريس

وهيأول-وسلمعليهصلىاثه-إلثهوسولعندينارأربعمائةالنجاشي

أربحسمنةهعاويةخلافةفيوتوفيت،المبلغهذاالاسلامفيأصدقتاهرأة

هنةبَرواسمهاالخزاعيةالحاوثبنتجُويريةتزوجثم.وأربعإبئ

،)9!(وكاتبهاالقَسْمفيقي!م!بنلثابتحصلت،المصطلقبنيسبايا

خلافذلكوفي،وتزوجهاكتابتهاعنها-وسلمعليهافهصلى-فوزن

سنةوتوفيت،لهاعمابنتحتذلكقبلوكانت،خمس!سنةفيوذلك

أخطب،بنحُييبنتصنميةتزوجثم.هعاويةخلافةفيوخمسينست

هنوهيوتزوجهاوأعتقهاخيبرسباياهنأخذها،يهوديتحتكانت

وثلاثين.ستسنة-عنهوضيالثهعلي-خلافةفيتوفيمت،هارونسبط

بنوهمأبيتحتكاذت،الهلالمحةا!ماوثبنتهيمونةتزوجثم

سبح،سنة-عنهالثهرضي-العباس!عمه!اؤوسجه،عبدالعُزَي

عليخلا!هفيهكةهنقريباتوفيت،دوهمأوبعمائةعنهوأصدقها

وثلاثين.ثمانسنة-عنهافهرضي-

اثنثطن:اسحقابنقالفقدبهنيدخلولمتزوجهنهَنوأما

،قاتَلَبابمنوكتاباًمكاتبةً!دالعبكاْنبت""المنيرالمصباحفيجاء)93(

كتابةللمكاتبةوقيل...الكتابيبتغونوالذرن:تعا)كأاللّهقال

علىللعبدالغمالبفييكتبلانهوأتسصاعاهجازاالم!وبباضحمتس!مية

قالحتىا،ستعمالكثرثمالنجومأدأءعضدبالعتقكتابمولاه

الكتاب:الازهريقال...شيءإبمتبلموأنكتابةلمكازجةالفقهاء

العبدويكتبمنخمهالعلىامتهأوعبدهالرجلى)!اتبأنوالمكاتبة

.(!النجومىاداذألعتقأْءعليه

والدراهمالدنانير،.تفذلك"عنهافَوزَنَ"المؤرخقولأهما

مضروبماَ،نقدآلاوؤضةذهب،باعتدادهاوزنأالمعاملاتكْبئوزنكانت

يلة.طوعصصوراا!،ليةالعادذهذهوبقت
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وعمرة،فردلىمماصابرَبهافوجدتزوجها،الكنديةالندمانبنتأسماء

فرديىَها،،منهفاستعاذت،بكفرهاعهدحديثةذتكا،الكلابيةيزيدبنت

هيمونة،فقيلفيهااختلففقدنفسهاوهبمثالتيالمرأةوأما.خيلافعلى

،-السلامعليه-ابراهي!مولدهأمفانهاالقبطيةهاويةوأها.غيرهاوقيل

سمتسنة-عليهالنّهصلى-هوتهبعدوتوفيتاليهأهداهاالمقوقسكان

بالبَقيع.ودفنتعشرة

سودة:خصممانسائههن-وسلمعليهالئهصملى-4(وأوجى)ْ

وحفصةعائشة:أربعااليهوىَ.وآوهيدونةحبيبةوأموخويريةوصفية

سلمة.وأموؤينب

عليه:النّهصلىأولادهذكر

وابراهيم،والطاهروالطيبالقاسموهمذكورأربعة:نيةثماأولاده

-السكمعليهم-وفاطمةكلثوموأمقيَّةورزيشبوهنبناتوأربع

الكلآنلىَخلافولا"عبدالمحهكووالنتفيشادتممعةهم:الطبريوزاد

هاتواخديجةهنوالذكوو.-السلامعليه-ابراهيمعداهاخديجةمن

الهجرةمنثمانسنةالحجةذيفيل!دَووابراهيم"النبوةقبلأطفالا

منعشرسنةالاولوبيحشهرهنخلَونلعشرالثلاثاءيوم)41(وهات

زينبفمنهنوالبنات.أياموثمانيةأشهروعشرةسنةولهالهجرة

تسمىب!نتهنهلهاوكان،العاص!أبيزوجةوكانمت-المملام-علمِها

-السلامعليه-عليوتزوجهافاوقهاثمنوفلبنالمغيرةتزوجهاهاهةأ

مسكنه،الىحملهنأخًرَيعني،اص!راي((ارجأ))مهموزأصله).؟(

ض!دوالاإواء.((اربص،اليهوآوى)):بعدالمؤرخقولذلكيوضح،

وهوالعربيهفيفمألوجائز((أرجى))فيالهمزةوتسهيل،الارجاء

.ياتالهمزالكلماتمىنكثيرفيقريشلغة

ونسيتَبالهامشمكتوب--عابراهيميخصمما"مات"بعدما)41(

هماتبمعنىؤها!ىفتإهافرف((ةوفي))ْبكلمةفصدا(!ممالت))الف،سخ

-ب!ه.-
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فانهآقيةوواهاثذا(.هناله!خرةثمانسنة-أالسلاعليها-فا!لمةبعد

وتزوجهاأبيهبأهربهاالدخولقبلوطلقهالهبأبيبنعُتْبةزوجةكانت

سماهابنالهفولدت،الجاهل!يةفي-عنهالثهرضي-عفانبنعثمان

معههاجرتثمالحبشةالىعثمانهحوهاجرتتكنىكانوبهعبدالثه

الخّهورسولالهجرة!ناشينسفوتوفيمثالمدلمجظالى

أربحسحفاجمماوتوفي،بر-وسملجهالدهصلى-

وأ!ما.فمساتلمجنهعلىدإكنقوه،هـضإبئسمتوهـ4

فتزوجهابهاالدخولقبلوفارقهالهبأبيبنعُتبةتزوجهاكلتومأم

فيشعبانتوفيتثمثلاثسنةقب،وهوتبعد-عنهالثهوضي-عثمان

الثهرضي-عليتزوجهافانه-السلامعليها-فاطمةوأما"سبعسنة

وزينبوهحسناَوحسينأحسناَلهفولدتالهجرةمناثنتينسنة-عنه

النبي-بعدوتوفيت-السلامعليهم-الاكبرىكلثوموأمالكبرى

شهرهن23""وخلونلثلاثوقيليومبمائة-وسلمعليهافهصلى

عُميس!بنتأسماءوغسلتها،خلافذلكوفي،عشعرةا!هىسنةوهضان

ودفضت-عنهاثهرضي-العباس!عليهاوصل!ى-السلامعليهعلي-هح

.ثلاثون:وقيل،سنةوعسرونثمان:فقيلسنهافيواختلف،ليلا

علببه:الالهصاواتمواليهذكر

لهوهبته،حاوثةبنزيد:عشرأربعةهمقُتيبة)42(ابنقال

وافحوأبوأساهةوابنهثمانسنةهتؤتةيومواستشهدفأعتقهخديجة

سفرفيكانلانهسفينةوسميباحوَاسمهوكانوسَفينة،قبطيأوكان

فمرٍم!كثيراشيئاحملحتىحملهمتاعهبعف!عليهألقىمنكلفكان

ويَساووثَوبان،سفينةأنمتلهفقال-وسلمعليهالثهصلى-النبيبه

فيهفليم!ث،"المصريةاهـكتبداربمطبدة1،؟ص))المعارفرأجعأ!21

واالوكالهْممبختارتأرخهجماإعلبرياوذكرهم.ا.أص-!دذثر

.(!بمحصرتجةالحسهالمعاصعةاصبعة181حى3ج))
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صالمواهـ!مهوشقران4(العرنئبّون)مفنتلهالذىوهوبَ!كرَةوأبو
..

وأبههـمُويهبُةفقتلهخيبريوءسهمأصابهالذيوهوضُميرة)44!وأبو

.4()ْودصحلمانيفهثووووفععالة

الوحي:كتابذ!لر

كانا-عنهمااللّهرضى-عفانبنوءعثمانطالبأبيبنعليوهم

لمفان،ثابتبنوزيدكعببنبَيأقيغاباهخاذا،الوحييكتبان

بنوخالدسفيانابيبنهعاويةحفرهنكتمباال!ربعةهؤلاءأحديحث!ر

بنوحنظلةالححرميبنكءوال!سعيدبنوأبانالعاص!بنسعيد

فاوتأيضاًالوحييكتبسرحأبيبنسعدبنعبداثهوكان،الربيع

بنع!ثمانلهاستأمنهكةفتحتفلما،بالممثركينولحقالاسلامعن

وسلم-عليهالّهصلى-الثهوسولمنهفاَالرضاعةهنأخاهوكان،عفان

عثمانأمَّرهثمهحسر،-عنهالثهوضى-عمر5وولا،اساإمهوحسن

الزبيروكان.بدممقلانوهاتح!ذيفةعلي!اتأهرحينعنهاوخرجعليها

اليمانبنحذيفةوكان،الصمدقاتيكتبانالصلتبنوجهمامالعَوابن

ذكرهأ(يس!ار))!ونيوتالعرقتل،افيفا-رح-لفاإشمنغانمةاحذه(لأ)3

أنهوذك!-"مصر؟هضةبمطبعه1581،"الاسض-مابفيعبدالهرابن

يديثوقطعواالعرنيونب"فظفر-ص-ألّىرس!ولذود)رعىكان

إصواوالع!ت،مماتحتىثوعيضيهلسانهفيالشوكوغرزواورجليه

تاريف-*فيالطبريمحلىكذهـكغىيرهوذهـرفى.أ-ودألى

الخي!لتحمابفيالدمياطيفالدينوكشر.((3:182"

.(!بحلبالعلميذالمطبعةطبعة013ص))

أحمابدألذيإتالمعارفجماقتيبةابنذكرفظدللمزُإفآخروهمهذاؤأ،(

حوا!لرلىوهبهوكان"الجذاميزبدبنرفاعةعب!مدعم"هوسهم

-ص-ألنبيرحليح!كانحينعابرسهماصابه-ص-الثه

1ص!)) tA)).وثَك!"3:181"ضهتارفيالفبرقيكذلكوذكره

أمضاعفييزيوالمقر""ا68؟:؟"سنيعابازفيعبدالبرارنذلك

1:332))الل"سء،ع ، 31 A".

(o،)((سصلمان))او((سنليم))فإهمارافي.
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ئصيربنوالحصينشعبةبنالمغيرةوكان،الثخلخَرْص!َيكتب

.والمدايناتالمعاملاتيكتبان

:5تثمععراؤ

والأعشىوحسِّانزهيربنوكعب،أيضاطالبوأبوالعباسعمه

.الجعديوالنابغة

عليه:الثهصلىقفماتهذكر

هوسىوأ)وجَبَلبنومعاذ-السملاماعليه-طالبأبيبنعليهم

اليمن.قضاءوليهنهمكل،الأشعري

عليه:ألثهصلىرسلهذكر

بن)46(وشجاعالرومعظيمهِرقَلالىاوسولهالكلبيخيةدَِ

الىبعثهدمروبنوسَلي!دهشقصاحب!رالىكسرىالىبعنههْبوَ

)47(قِ!م!المُقَوْالىبعثهالحَضرميبنوالعلاءاليمامةصاحبذةهَو

النجاشي.الىبعثهالحعمْريهبّةأبنوعمرو

عليه:اللّهصلى4مؤذنبذ!لر

سّمُرةهصذورة)48(إووأبالمدينةهكتومأموابنوباحبنبلال

ش!جا.عاارسل-ص-أنه"1:703"للمقريزيالاسماعإمتاعنمب461(

الغسافي.شمرابيبنالحارثالى

بنألعلاءوبعث،المقوقسالىبلتعةابيبنحاطببعثأنهالامتاعفي)47(

ابنعبدالثهوبعث.البحرينملكلى،وىبنالمنذرالىالحضرمبى

+ثلوورد.الفرسملكأبرويزكسرىالىالسهميالقرلتيحذافه

المطبعةطبحة012ءدا"الدمياص!افالدينلشرالخيلكتابفيهذا

سعد.أبنطبقاتمننقلا"بحلبالعلم!مة

(t)Aعلىالنق!عدمويغلب،منقو!غيرالمصورالأصلفيالاسمورث

الاستيعابمنوالتصحيح،الغالبفيعليه.أنبّهفلاألفريبةا،سماء

بالواومعطوفبعدهسمرةوورد"وغيره((7511:،))عبدالبرلايت

.هحذورةأبيأسمأنهمنالناسمخوهممن
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بلالخرجفلمابقُباءالقَرَولوسعد،بمماكةالخمحي194(هعينبن

الثهصلى-النبيبمسجديؤذنأنسعداأمرعمرايامفيا!امالى

-.وسلمعليه

عليه:الله!بماماهـروَءصذكر

صلىاثه-هنهالانصاويكانبنعُبادةسعدبنوقيس!لكمابنأذم!

الاهير.هنالشرطةصاحببمنزلة-عليه

عليه:اللهصالىهوابّهذ!لر

اليهأه!داهه(والمرتجِز)َالس!كْب:سبعةالخيلهنلهكان

،(أْإالمُقوقِسالمحهأهداهولِزازهْليالذالحارثبنسَوسار

بنلهأهداه)53(واللحيف،عمروبنفروةاليهأهداه)52(والطرب

،الداريتميملهأهداهذنبهلطولاللحيفوسمي،24""والبراءابي

هواليعسوب

فينجبترس!أولوهيالمقوةسِلهأهداهاللدفدوالبغال

هِعنبر""والمشهورالرواياتبعضفيمصمنوهوهنقوهـ،غيرورد19،(

.يعمابوالاست،قتيبةلابنفالمعارفيكمابالمِاءمعيراومنبروزنعلى

ص-لهسائرمعوذكرهما"914ص"المعارففبقتيبةابنذكرهما)05(

ئاب3فيالدمياطىالدينفولضر.((3083I"تاويخهفيالطبري

112اصالخيسل" ، fاحمبر4العلمبالمطبحه4طبص

."م0391هـ=!؟13

كتابهفيبتفصهابخيلهاخباروروىالدهـلاطىأيضاذلكذكر)51(

."911ص"

المعارففيقتيبةابنذكرهوقد.مصحفابالضادا،صلفيورد)52(

."911ص"كتابهفيامحيوالدميا"914ص"

وزهيربلكطوقوللحأوبالتصغيربالتكبيروالدميماطيقتيبةابنذكر531(

طبعةفيماص!اءعلىالمعجمة،ءبالف((3:183))الطبريوذكره

إحسينية.االمطبعة
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لم!رؤبنفروةل!أهداهماوفِضة،هعاويةؤمنالىوبفيتالإسلام

.ب!سلابيووهبها

باءوالعرفالقصسواءوالنوق.باليعفوويعرفواحدفحماروالحمير

()4ْوالِلقاح.-وسلمعليهاللّهصلى-هاجرَو!ا/والجَدعاء

فكانحتوالغنم.حصنبنعُيينةعليهاأغاوالتيوهيلَقحةفصعشرون

ذلك.غيريُنقلولم.هائةمننحوا

عليه:اللهصلىسيلاححهأصنافذكر

وبهوالعَضْمبسُوبوالروالمِخذَموالحَتفبت!ار:ستةالسيوف

هالحجاجبنلمسُنبهوكانبدريومأخذهالفقاووذو.بدوأشعهدا

(فالروحاء)6ْوالقسي.وفضة(الفخ!مولأَوذاتفالصُغْدئةوالدووع

هـوالاَخ!(7ْ)ءوشىحأحدهماانفه-خفرالمةافرأماو.صاءاجيهوااعصف!هـاءوا

تم-اسهوأأحد.يومرأسهعلىهشَمتالتيوهي)58(النسوعذولهيقال

لهكانأنهالمدائنيؤذكرالرماحوأما.الزلوقلهايقالترسلهفكان

شكان"رماحثلاثةقَينُقاعبنيوهاحمنوأصاب،المستوييقالوهح

يمشيوكانالرهحدونالعَنَزةلهايقالعصا-وسلمعليهافّهصلى-له

فيتخذ!ماأماههئركزحتىالحيدينفييديهبينتحمل،يدهفيوهي

.بالنتاجأل!هد"القريبالناقةوهىاللقحةجمعاللقاح)،5(

"الم1:5"الطبريتاريخوفي،النصولذات"المصورالاصلفي)55(

وص!فوهو((الفضولذأت-05حى-للشبلنجيالابصارنوروفي

.نصولالمدرعفلسللدروعوصه

أئهصحيحشالنسىاخمنتصحيف!هو"فالروحالي"المصورالاصللمْب)56(

."05حم!!"ا،بص!،رونور"3:184"الطبريتاريخمن

.اص!ووأالإمحسلىفيالإسموردهكذا57()

رصبثارضطهذاإ-دوأ،مستعْربمذكروهوصْم!هـالمنفرالمؤلفتأنيعثاأ)58

مؤنث.الىبعدهالفصلضادبال!
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عنزةلهوكانت،انا"مونأيأمالىبالمدينةوكانمت،اليها!ة)9ْ"- يصليسمر

النجاشي.هنأخذهاالزبيروكانالعوامبنالزبببرهنأخذهاأخرى

وقدرإلحنزِةدونوالمحجن.وفضيب6(وفِهْرَة)ْهِحْجنلهوكان

هِخْصَرة)61(لهوكان.البعيرعلىيديهبينويعلقهبهيمشيكانالذراع

بها،للتشاغلأيديهمفيالعربيستعملهاكالقضيبوهيالعُرجونتسمى

هالممشوقلهيقالقضيبلهوكان

ية:والرااللواءذ!لر

بيضاَ،ألويتهوكان،أسودصوفهنالعقابت!مىوايةلهكانت

.الاسودفيهاجعلوربما

خاتمه:نقثص

أسطر،ثلاثةفكانت،سطرمنهاكلمةكلالثه"رسولهحمدث!

أعلم.وافه

هاينصبعلىغلبتوقد،الستر:السترة"المغربفيالمطرزيقال)95(

المنير:اصباحافيالفيوهىوقال.((عكازةاوسو!منقدامهالمصلبى

.تسنيمعصى،من5لمص!لاعلاهةقدامهالمص!ليينصبهلماويقال"

.(!يحجبهأيالمرورمنالمماريسترلانهوغيرهتراب

الصضر.منالهاونشسبهالفهرةْ)06(

أسخاءاوسكَلوتالميمبكسر"-05ص!-الإإصماوأورفيمبلنجيالعثقال61()

4"هـتعة.وعصامنبيدهمايممسكهوهىالمهملةالصادفتحوالمعجمة
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محنه(ا!هأوةميبكرأبيفلافة

قرشىتيمي

شرلدَةبنتَ!يْمولدهن،عاهربنعثمانقحافةأبيبنعبدائههو

عند-وسلمعليهاللّهصلى-الّهورسولهويلتقى،فريْشتَيمهن

ويخههنهماواحدكلوبين،سواءاليهالتعدادفيوهماكعببنمرة

الثهصلى-النبيفسمماه،الكعبةعبدالجاهليةفياسيمهوكان،باءآستة

الثهوسولانوقيلوجههلجمالعتيقأولئةبَ،عبدالثه-وسلمعليه

هنعتيقأنت:لهقال:عتيقاَإه)62(سه-وس!لمعليهاثهصلى-

وتُبهنّىسلمىوأهه،6()مالمسرىخبرلتصديقهصديقاَوسهيّ،الناو

خفيفطريلاآدموكان،ألمجهعمينمتوهيصخر)64!بنتالخيرأم

عشرشهرثانيالاثنينيوملهإويحوالكَتَم!بالجشّاءيخضب،العاوضين

اثهوسرلىفطتوفيالذيا!رموهوعشرةاحدىسنةالاولوبيع

بقينلياللتسعالجمعةليلةالسلبمرض!ومات-وسلمعليهالئهصلى-

ؤكانت،سنةوستونثلاثوسنه،عشرةثلاثسنةالآخرةجدادىهن

بنمتأسماءؤونجهوغسّلته،أياموتسعةأشمهروثلاثةسنتينخلافتسه

اثهوسولسريرعلىوحُمل،الخطاببنعمرعليهوصلى،عمضمى

بالليف،منسوجاساجخمثمبتيأم!(منوكان،-وسلمعليهاثهصلى-

لمعاويةهولى2""وهفاشتراهدرهمآلافبأوبعةعائشةميراثفيوبيع

يؤكدس.ااصورا،صلفيأعلاهامنعليهمامضروبالجملةهذه)62(

."167ص"قتيبةلابنااهارففيماوودزيادتها

فهو5ألصراءيسريأسرىهنهيميمصدروهوالاسمهذاوردهكذا.631(

ء"167ص"فالمعارفيماورد)بىهويؤ،كالالسراء

وغ!!فى.المعارفمنوالتصحيحالاصلفيمنقو!غيرالإسم641(

منق!طضين.غيروالمث!ينالخاء631(
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صهورأس!-عنهاالثهرضي-عائشةحجرةفيفنودللصصعلمإبئوجعله

.-وسلمعليهافهصلى-ا!هرسولكتةبقبالة

لعائشة:قالوكاندراهمثلاثةيومكلفيالمالبيتهنيأخذوكان

علىفرد:لىيهالامرصذاوليناهنذبكرأبيهالفيزادماانظريبُنيةيا

بدلكفلما"دواهمخمسةتساويلاوقطيفةباكرفاذافنظرت.المسلمين

منكلفلقدأبابكرالتهوحم:قال-عنهاثهرضي-عمرالىالرسول

إلاااوأبىأسامةجيشأنفذأنهبكرأبوبهبدأهافأول،تحباَبَعَده

ماشيا،وشبّحه،-وسلمعليهاللّهصلى-افهرسولأهرهاالىالانتهاء

في!ويأذنأنوسأله،ينزللاأنعليهأقسملانهراكبوأساهة

وبثلىَاساهةوهضى،ذلكفيلهفاذنجيشهفيكانلانههعهالرجوح

يو!ماأربعينفيفراغهوكان،غانمأساكوعادقضاعةقبائلفيالخيل

الاسود:"لإثة-وسلمصلىالّىعليه-اثهوسولحياةفيتنئأَقدوكان

وطُلَيحْة،بنحبيبثماهةالكذابواسمهوئسَيلِمةالعَنْسيكعبابن

واستطارالىالطائفهونجرانصنعاءظبعلىنهفاالاسودفأما.الاسدي

الديلميفيروؤ!نقتله،بقتالهيأهر-الثهرسولوكتب،الحريقاستطاوة

هنبفنلهالخبر-وسلمعليهائهصلى-افهوسولوجاء،هنزلهفي

وسولوفاةبعسدالمدينةالىالخبروصحلئمأصحابهبهفأخبرالسمماء

بكرهأبوبهتشِّرَفتحاولفكان-وسلمعليهالثهصلى-اثهأ66(

بكر،أبيخلاخةفيقتلةلءولابيالدوقال.الطبر!ب)67(قالطكذا

العنسىالاسودهتلواأنبعدانيم،3218،الطبريتاريخفي)66(

الىوكمَبوابهميصلىفكانجبلبنمعاذعلىاصطلحوادارهفي

لالوليلتهمنالخبرفأتاهح!اتهفيوذلكبالخبر)ص(اثهرسول

أبوفأجمابشاالليلةتلكصبيحة)ص(النبيهاتوقدرسلناوقدهت

بقتىا!الخبرأن،218ص،باسنادهذ!ثم.اللهرحمسهبكر

به.فبشرالسماءمنأتاهالعنسي

الاسحودأمرأولوكان،022-13؟:.س،والملوكالاممتاريخ)67(

اربعةاوأشهرثلاثةاخرهالىامدأبالعنسي
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و!ليّىءأسدعوامطليحةعلىواجتمحو!لليحةدمميل!ةأهرواستفاض!

فخرج،الزكاةوهنعُواوثقيفأ،قريشأالاالعربقبائلوارتدت،وغطفان

الجيوش!سيَرثمالمدينةالىوعادانهزهوفاتلهمفقايبانوذعبس!الىبكرأبو

وسيَر،جيشأع!ثحرأحدعلىلواءأعئنرأحدوعقدالردسةأهلقبمائلالى

أصحابههنوقتلبالشامولحقفانهزمفقاتلهطليحةالىالوليدبنخالد

ولموغطفانأسداسلامبلغهلماذلكبعدطليحةاسلمثم،كبيرجمح

الىوجحثمفبايعهعمرأتىثمباكرأبوماتحتىحلبفيهقيمأيزلى

فوسه.داو

تنئمت)68(وكاذتقدياليساهةوهُممميلمةبنيحنيفةلقتالخالدوساو

بهفتزوجتهُسيلمةالىوسارتالحاوثابنةبَسجاحتعرفاهرأة

حنيفةبنيالّههزمثمقوههاالىانصرفتثمأيامثلاثةعندهوأصاممت

.حمزةقاتلحْتنيوَقتلههُسيلمةولمحئل

الىبالمسيريأرورهبكرأبواليهكتباليداهةأمرمنخالدفرغولما

المدينةالىحملهاجزيةعلىالر؟!ةأهلوصالحاليهاأ96(فسارالعراق

الىالس!بيوأنفذالتمروعينالانباووفضحخملتجزيةأولوكانت

.الجَوديٍابنةوسبىرأ!كَيْدِفقتلالجندلومةدالىوساوالمديضة

اليهابالمسيرخالدأوأمرامأثءاالىاجيوشاببماكأأبووجهثم

اضاسباوحجباكمامفتحتمدينةأوا!وهي6خلافففيلضرىوفتحت

قحافةابوأبوهوهات.عمثرةأربعسنةوهيخلافتههنالثانيةالسنةفي

هكة.فتحيوماسلاههوكانسنةوتسعونسبعوسنهعشرةأوبحسنة

منالإلفبابدال"تنبى"منوألاصل"قنبأت"مخففهو681!

الفائبةالىالفعلىاسنادعندالالففحذفت،للتخفيفالهمزة

ا!خر.المعتلةأ،فعالكسائر

هووقيل،ويؤنئثيدسربلادوالعراق\\الصحاحمختارفيجاء)96(

."معربفارسبى
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ب!كرأبيغير-يأ"أبوههنْالخلافةيلولم،بمكةهاتلماةممرأبووك!ن

المسلمونأصيبلماوذلكالقرآنجمعهنأولبكروأبو.والطائع

وفيالرجالصدووفيكانلأنهطائفةالقرآنهنيذهبأنصون،ف،باليماهة

يزلولم،مصحفأدرسماهاللوحينبينوجعلهفجمعه،والعُسئبالرقاع

ابنته.حفصةعندفبقيأيضاهاتأنالىعمرعندوبقيهاتانالىعنده

:((26وأ)وحاجبهوقاضيهوكتاب!هأولادهذكو

،قُتيلةأ71(وأههماوأسسماءحياتهفيوتوفي7(عبدالتهأْأولاده

نجتأسماء4وأهىّومحمد،مانو!درْأموأههماوعائشةوعبدالرحمن

وضيأا!افىقأمحمدبنجعفرأم:فَروةأمجدوهوعميس

.-عنهافه

.-عنهماالمهوضي-ثابتبنوؤيدعفانبنفعثمانكئتّابهوأها

اليهيختصملمسنةوأقام،-عنهالثهوضي-الخطاببنعمروقاضيه

افهصلى-أثهوسولخاتميدهفيوكانم!هولاهفشديدوحاجبه.أحد

ثابمت.بنحس!انوشاعره.ثسرفأبذلكوحسبه-وسلمعليه

)07(

)71(

،شهمِدأالطائفيومقتل":ق!ريشنسبفيالزبيريهصعبقالى

الئهرسولوفاةبعدبالمدينةهنهماتحتىفماطلهسهمأصابه

بزإدهماالغارفيوأباه)ص(الئهرسوليأتيكانالذيوهو()ص

ذأتوهىالصديقبكرأبىبنتأسماءلأمَهوأختهمكةواخبأر

مصعببندبدالكهبنمصمبعبداللىلابىقريمشنسب"النطاقين

276ص"الزبيري - vvoبمصر.المعارفدارطبعة

ةريشى.نسبكتابمنوالضب!الاصلفيمهملة
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محنهاللّهوضيعموخلافة

قرشمي!!وي

بنكعببنعديساولدهننوفلبنالخطاببنعمرحفص!أبوهو

المخزوهي،هشامبنمتحَنْتمةوأهـ4.آباءثمانيةكعبوبينبينه،لؤي

أعلنلأنهالفماووقولفبَ،جملواكبكأنهمشىاذاطُوالا"وكان

النبيأنووي.والباطلالحقبينفَفَرقَيخفونهوالناسيالاسلام

تسعةأسميومالمسلمونوكان،بهلقبه-وسلمعليهاللّهصلى-

زفماوها:هسعودابنقال.أوبعينفكملهمبمكةواهرأةوجلاوثلائين

.-عنهالثهرضي-عمرأسلمهنذةأعز

هولىالمجوسيفيروزلؤلؤةأبووجرحه،بكرابوماتي!وملهبويح

!ينلسبحالأوبعاءيومفيذلكوكان،جراحاتثلاثشعبةبنالمغيرة

عليهوصدّىأيامبثلاثةذلكبعدوتوفيوعنئرينثلاثسنةالحجةذيمن

بكربئأكنفيقبالةورأسهعائشةحجرةفيودفنالووميسنانبنصمهيب

الص!إبة،منرجلاعثمرأحدجرحهيومهعهجَرَحَلؤلؤةأباانوقيل

صماترسهعليهأحدهمافألقىأسدبنيهنرجلانولحقهخمسةمنهمهات

الذيهذا.نفس!هفقتلحلقهاىاالسكينفأدنىضشهثمذمماَبُرْوقيل

الدولابي.ذكره

وخممسأشهروستةسنينعمضر-عنهالثهرضي-عرولايةوكانت

الامصاوفُتحتأيامهوفي.ْسنةوخمسونخم!ع!هاتيوموسنه،ليال

وطبرية،الوليدبنوخالدعبيدةأبييدعلىصلحافتحتدهشقفم!نها

صلح!أ،المقدسبيتففتحبنف!ممهوساو،وعسمقلانوفلسطينوقي!عماوية

والموصلانوحرّوالرقةوانطاكيةوقنسرينوحلبوحمصبعلبكوفتحت

سعديدعلىوالمدائنالقادسيةوفتحت،والر!هامدآوونصيبينوالجزيرة

-65-

http://al-maktabeh.com



ولمجأالفرص!هلكيزدجرددرانهزمالفرسهلكوزال،وفآص!أبيابن

علىببُلئَة)72(والأكلدجلةكووأيضاوفُتحت،والتركفَرغانةالى

وفتحت،موسىأبييدعلىالاهواؤوكُوَوفت!مت،غزوانابنعُتْبة

إ!أعماوبعضوأذوبيجانوالسوسونستر)!7(واصبهانواصطخرنهاوند

عشرين،سنةالمحرمغرةالعاص!بنعمرويدعلىهمروفتحت!اخراسالط

الرومهعاويةغزاأياههوفي.الغربوصرابلسالاسكندويةعمرووفتح

عمورية.بلغحتى

ونزلهاالكوفةوهصرتعشرةسبحسنةالبمرةهُصّرتأياههوفي

واستمممقىالرسمادةعامكانعشرةثمانسنةوفي،وقاص!أبيبنسعد

عَمواسطاعونكانوف!يها.فسقي-عنهمااثهوضي-بالعباسعمر

وهعاذهعبيدةابوهنهمألفاوعشرونخصم!فيههات

سففيوذلك-عنهالثهوضي-عمرالدواويننَودَهنوأول

ثووخكاذتالسالفةالاهملأنالهجرةبعامأرخهنأولوهوعمثرةتسع

آدمصوروالتاريخأولفيكالطهلوكهموبعجلوسالعظامأ74!بالاحداث

بالطوفمانئم-ال!سلامعليه-نوحببصثوسَخوثم-السلامعليه-

فأرخابراهيمبنو)75(تفرقثم-السسلامعليه-ابراهيمب!ناوثم27"1أو

عليه-هوسىمبعثالىيوسفوهنيوسفالىابراهيمبناواسحقبنو

بوفاةأوخمنالناسوهن.-السلامعليه-سليمانهلكالى-المسلام

بنهراليومويمرفالابلةنهر:اليهاالمضافألنهرفوهةعلىثانت)72(

عاملاهمنكثيرالانذلكُذكرناالجنوبيةالبصهـةانهارمنالفلوسأم

الأبلةالصثصاوويعدونالحاالبىالعشاونهريحسبونهبالخط!لهم

العتيقة.

تصحيفوهو((دستر"الاصلفي)73(

."الاحداث"فوقهاوكتبرمنجهاثم"الايام"الناسخكتب)74(

ألناسخ.بخطومصلحةمرئجة)75(
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ثماسرائيلببنيمعحرهنهو.سىبخروجثم-السلامعليه-يعفوب

المقدس!.بي!تبخراب

بذلكيؤوضونيزالواولمالكعبةببناءفأوخوااسماعيلبنووأها

شمبخروجهمأوخواتِهامةهنخرجوالماقوموكانهَعَدّتفرقتحتى

العشاليقباخراجهملووخهعدْوكاذت.الفجاووبيومالفيلبعامأرخوا

البسوسوحربوائلبنيكحربالحروببأيامخواأوثما!رَمهن

داحس.وحرب

ناووهيضراوبناووأرخواالتبابعةبملوكهميؤوخونحميروكاذت

!روأرخواثمالعرمبسيلوأوخوااليمنخرائبببعف!لهمتظهر

اليمن.علىالحبشة

القب!وأما.ا،سكندو1ب!ووفأرخواوالروماليونانيونوأم!

ثمباَدميؤرخونفكانواالمجوسوأها.نصرببخمتيؤوخونفكانوا

بعكلكثمأردشيرإ76(بظهووثمالاس!كندووظهووداوابقتلخواوو

.-وسلمعليهالثهصلى-الثهرسولوبدث!يزدجرد

كذلكَالتاريخيزلولم.الفجاروبيومالفيلبعامالعربوأوخت

السببوكان،النتحريفةللهجرةفأوخ-عنهالتهرضي-وليعمرحشى

شعبان:سعيدأبوففال.شعبانتاويخهكتابعليهوودنبما3ذلكفي

كتب:وقيل!الماضيشعبانأمفيهنحنالذيشعبانأمأ77!الآتيهو

تاريخ!ماليسس!كنبصكتأت!يناانه:ع!رالىالاشعريهوسىأبو

يؤريخ!انبعضهمفأشماو،للمشووةالناس-عنهالثهوضي-عمرجمع

فحدفناالكتبفيالفاشيالغل!علىبالزاي!أزدشير)وردت761(

النئقطة.0

(YV)الاص!ةاللضهنحسبهاولاالضعيفةاللغةعلى"ا!ت"كتبت

فأصلحنماهحط.
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:لوافقا؟بالمدينةوسلم-عليهالنّه-صلىأقاموكم:قيل.الثهوسوللمبعت

.761(لذلكالتاريخفكتبسنينعمفمر)78(

فقالأوءِخواه:فقال-عنهرضيافه-عمرالىرجلقامانهوقيل

سنةهنكذاشهرفيالاعاجمتفحلهشيء:فقال؟خواأرها:عمر

(قمالولعلهكصذا)قالواثم.فأرخواحسمن:عمرفقال.كذا

.مالمُحسر:قالواثم.وهضانشهرمن:قالوا!الشهووأيهن

بنعمرووقال.الشركأوض!وفِراقِهللهجرةوأرخواعليهفأجمعوا

أصح.والاول.باليمنوهوأميةبنعليأوخهنأول5ديناو

وسلم-عليهالثهصلى-النّهوسولبخاتمالكتمبيختمعمروكان

أخري!الذيوهو،بالدرةعزكلَومنوأولالمؤمنينبأهيردعيمنأولوهو

الناسجمعهنأولوهو،بااليمتملصظَوكان،الآنموضعهالىالمقام

هتواقيسنينعشربالناسوحجرهضانشهرقيامفيواحداهامعلى

وعشرين.ثلاثسنةحرهاآ.

أوبعينوأصدقها-السلاموعليهاعليه-عليبنتأ!كلثوموتزوج

ابنوقال.تهوماتت8(وزيدا)ْفاطصهلهفولدتدوهمألف

(VA)وقدامتابهذافيفاشىاللحنوهذا"عمثرة"الاصلفي

بمنأعلمواللىأخرىتارةالمؤلفغل!وهنالنساخ1غلطمنناهعدد

.أتاه

اذلك""وردتالكلمةهذه)97(

بنتورئيةعمربنزيد"الزبيريلمصعبقريشىنسبفياءجا108(

وماتتجاويةلهفولدت..نعيمبنابراهيمتزوجها،عمر

بنتفاطمةوأمهاطالبأبىبنعلىبنتكلثومأموامهما،الجاريه

زيدانصب"رح"دمرابنالاصفروزيدا.)ص(الثهوسول

لامكانت":الحنبليعقيلبنعليوقال.بالصطفبههفعوللانه

ولم)وض!دأدهرأبوهازوجهااءاشياثلاثة)ءالحبىبنتكلثوم

التبىالليلةمنزالهمنابوهاينقلهافلمعمرواستشهديستأمرها

هلكا-ولوكانتلممرولشتللمسلمينالدار:وقالىفيهاأصيب
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طالب-أبيبنجعفربنهحمدفتزوجهاقتلأنالىعندهبقيت)81(قتيبة

.-السلامعليه

:السلامعليهأولادهذكر

وكان،هئيكةوأههوعبيدالثه،زينبأههماوحفصةعبدالثههم

فقتله،الهرمزانعلىوثبهذاعبيداان:ويقال.الشرابعلىحدسهعمر

أبيبنعليبنمتكلثومأمأههماوزيدوفاطمة،جميلةوأههوعاصم

شربقدوكانعبدالرحمنواسمهشحمةوأبو-السلامعليه-طالب

بنعمرووجلدهمافسكراالحارثبنبعُقبةيعرفووجلهوبمصر

علىعبدالرحمناليلدَابعثأن:عمروالىفكتبذلكعمروسمع،العاص!

عاهةوظنشهربعدفماتوعاقبهجلدهعليهقدمفلما.ففعل.قت

28""وذلكروى.جلدههنيمتولم،جلدههنهاتأنهالناس

يحدٍهوهولهقالانهوروي،عمربنعبدالثهالىباسنادههعينبنيحيى

م!اباكان:لهقلربكلقيتاذايابني:فقال.أبتاهياقتلتني

.ا!دود

وحجابه:وأ"مرائهوقضلاله!ثنابهذكر

ستوعلى،ثابتبنوؤيدالخزاعيخلفبنفعبداثه)82(كتابهاها

شريبمأهيةوأبوبالمدينةالنمرأخمتبنؤيدوقضاته.أرقمبنزيدالمال

دمرابنعليهافصلىل!ملةفيعمربنزيدوابنهاوتوفيت،لنقلتها=

السنةكيفبذلكوعرفالابنوراءهماوجعلهايليهمماالابنفجعل

،الفنونكتأب".."..رجلمعهااتفقاذاالمراةعلىالصلاةفي

بباريس"الوطنيةالكتببدار13وVAYبالارقماممرقممجلد

ذلك.هنشىءالمعارففيليس)81(

منوالاصلاح"عبدالرحمن"يقرأالإصلفيمشوهالاسمهذا)82(

خلفبنعضدالثه":-598ص-عبدالبرابنقال،ا،ستيعاب

)رضى(الخطاببنلعمركلالباكان،.الطلحاتطلحةأبوالخزاعى

."نيظرذلكوفيصيحبةلهأسكلملا،البصرةديوانعلى
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خمساَقاضياَاقامهذاشريحاَانويقالبالكوفةالكنديالحاوثابن

الحكهمهنواهتنعسنينثلاثهنهافعُطلالحجاجأيامالىسنةوسبعإت

سنةوتوفيفأعفاهاستعفاهالحجاجتولىولما،الزبيرابنفتنةفيوذلك

ابيبنقيسىبمصروالقاضي،سنةوثحرونهائةولهوسبعينتسح

بنعمروعبدالثهابوفبمصروأهراؤه.يساوبنكعبثمالسهميالعاص

بنسعدبنعبداثهالىاهرهوردالصع!يدعنصرفهثمالسهميالكاص

يرفأ8(أمحاجبهوكان،معاويةبالشامالاميروكان.العامريسرحابي

إلحطيئة.شاعره5(!عمرياواعظابالموتكفى"خاتمهونقشهولاه

ةالشورى(صحاب

وهمسنةفهشورىبعدهالامرجعلقد-عنهالثهرضي-عمرانكا

وقاص!،أبيبنوسعدعوفبنوعبدالرحمنوالزبيروطلحةوعثمانعلي

ثلائةوأههلهم،شيءالاهرهنلهوليمم!،هشيراعبدالئهابنهوجعلى

هننفسهعبدافهفأخرج،الاهريستقرحتىصهيببالناسيصليلمأيام

الناس!.فبايعهعثمانواختاوالامر

فياليعقوبىقال،تصحيفوهو"فرافع"المصورا،صلفي(83)

ؤيادبنالربيعوقال."مولاهيرفاوكان"2:137تاويضه

اليهفكتبالبحرينعلىالإشعريمولحيلابيعاملاكنت)):الحارفي

وأ.نوعمالههوعليهبالفدوميأمره-عنهاثه-رصْيالخطابةينعمر

فأيريافقلت(فأير)أتيتقدهنافلما،جيميعاايستخلفو

يرمىأناثومنينأميرالىأحبالهيئاتأيسبمِلوابنمسترشد

وذكر.(401:أللمبردالادبفيالكاهل)"000؟عمالهفيها

((رفأ"فيالقاموسفيأباديالفيروز
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النووينذيغانبنعثمانخلافةذكر

أهويّدَبْشَميّ

شصعبدبنأهيةبنالعاصأبيبنعفانبنثحمانعبدالثهابوهو

صلى-افهوسولبنتيتزوجكانلانهالنووينذوولقبههنافعبدابن

وبيعةبنيْزكربنتأووىوأههكلثومأمثموقيةوهما-وسلمعليهالثه

الثهصلى-الثهرسولعمةالبيضاءأ84(واههاشمسعبدبنحبيبابن

بالذهب.أسنانهيشّدلمطُوالاوكان-وسلمعليه

افريقيةأياههفيففُتحمتوعشرينأوبعسنةالمحرمغرةلهبويح

وأعمالوهراةوقبرس!وطبرستانوفاوسونيسابوووسجستانهانوكر

هعاويةوغؤا،!روالفرسهلكيزدجردقتلأياههوفي.خراسان

فيالدباسومات،أياههفيأوهينيةوفت!ت،ثلاثينسنةفيالقسطنطينية

وكان،سنةوثمانونثمانولهبصرهكفلىَوقدوثلاثيناثنتينسنةخلافته

لهإجلالا"ترجلاراكبانوهماوبعثمانبعمرهرّاذاوكانقريش!أجودهن

لوا!بالطائفدبداثه:بنيهمنقبوراابعدأببنويرلمانهويقال

السنةهذهوفي.بافريقيةوهمبدبسمرقندوفثَمبالمدينةوعبيدافهبالمثمام

وجللكلوأوصى،سنةوسبعونخممع!ولهعوفبنعبدالرحمنهات

وقسعمت،وجلهائةيوهئذوكانواديناربأوبعمائةبدوأهلهنبقي

.ءديناوالفثمانينسهمكلفكانسهماعثسرستهَعلىتركته

هنأرهينيةعمروبنحذيفةوقدمفيالقراءاتالخلافوقحوفيأياهه

ا!ودإختلافالكتابفييختلفواانقبلهنالناسأدرلثْ:لهفقال

بنتهحكيمأموأمها"-101ص-الزبيرىِلمصعبدريشىنسبفي)م!8(

رسولأبىتوأمةالبيضاءوهىهنافعبدبنهاشمبنعبدالمطلب

كنيتها.حكيمفأم"-وسلمعليهالالهصلى-المه
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أهلي!كفرونالعراقأهلرأيت:قال.ذاكوها:قال.والنصاوى

زيدافأهر"قراءتهمفيالعراقأهليكفرونالمثماموأهلقراءاتهمفيالشام

بكتبوأمر،حفصةعندكانالذيبالمصحفوعارضههصح!فافكتب

نمينذلكوكان،يخا!اماوأحرق،الاهصارالىوأنفذها،هصاحف

الصحابة.من"92و"ملا

نحواعثمانيدفي-وسلمعليهافهصلى-اثهوسولخاتموكان

عليه،كدرفمابالمدينةبئروهييْسأَرِبئرفيسق!ثمسنينستهن

."فس!و!ىخَلَق!بالذيآهنت"عليهوكتبفضةهنخاتمأفاتخذ

وثكثين.بحأوسنةآخرهاهتواليةحججعشربنفسهو-ج

عنسه:اللهرضيقتلهذكر

بنالرحمنعبدوعليهمستمائةوعدتهمهصرأهلهنقوماليهساو

حصروهثمتواعُدعنالبصرةمنونفرالكوفةهنونفرالبَلَويعُديس!

الثامنايىمالى،وثلاثينخمس!سنةشوالهنليلةآخروذلكداوهفي

الانصاريحزمابندارهنعليهدخلثمالسنةمنالحجةذيهنعشر

الحجة.ذيهنبقينلثمانالجمعةيومفتل:الواقديقال.فقتلوهجماعة

وكان"حمث!كوكب"لهايقالأوضفيليلاًفنودُ،الاضحىيوموقيل

هـطعم.بنتجبيرعليهوصلىّى،البقيعفيوزادهاشتراهنأبستا

:أولاده؟!لر

افهوسولبنتقبصهرمنالاصغروعبدالثهالاكبرعبداثههم

وأبمان،وعمرو،صغيراأ85(طفلا"وهات-وسلمعليهاثهصلى-

(Ao)سنينستابنوهوتوفيانه-ا؟.ص-قريشنسبفيورد

عبدالالهاولادهانا!عابهذاوفي.(،قبره)ص(ال!هرسولودخلى

وأموسعيدوالؤليدومريموأبانوخالدوعمر،وعمروالإصغر

وأم.وأروىخالدوأمعمرووأمأبانوأموعائشةوعبدالملكعثمان

.،(الصغرىأبان
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وأموعا!ةأبانوأمسعيدوأموا!يرةوسعيد،وعمر،وخالد

عمرو.

:وأميرهوقضاتهكتاب!هذكر

قيس!بنوعثمانسُووأ86!بنكعبوقاضيهالحكمبنمروانكاتبه

سعدبنعبدالّهإلرضاعةمنفأخوهبمصرأهيرهوأثصا.العاص!ابيابن

بنفعبدالثهشرطتهوصاحب.هولاهحُمرانوحاجبه.سرحأبيابن

خحلقبالذيآهنتإ!خاتد"،فرطةاتخذهنأولوهوالتم!يميقنفد

ليلى.ؤوجتهووثنه،وخريمأ87!حسانشاعرهقفسوى

)86(

(AY)

هنوالتصحيح،تصحيفوهوالمعجمةبالشينالمصورالاصلفي

1:27"وكيعحيانبنخلفبنلمحمدالقضاةاخبار"كتاب t-

قال"2:792"والاصابة"8،131ص"والاستيعاب((283

سوربنكعبهضمومةوبمهملة"-603ص-المشتبهفيالذهبي

(.»الصحمابةومنالبصرةقاضى

فيوجدناإنبعدبالاشهرفأخذنااعجامكلىمنغفلاالإسمورد

02ج"التيمىالحرببنخريم"الاغانيلكتابالشعراءفهرست

هـ.3iyTسنةبالفاهرةالجمهورهطبعة014ص
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ذ!لعير

(8A)الممعلامعليهطالبأبيبنمحليخلاؤة

هاشمي

هاشمبنالمطلبعبدبنهنافعبدطالبأبيبنعليالحسنأبوهو

أولهاشميةوهيوهاجرتأسلمتوكانمتهاشمبنأسكبنمتفاطمةوأهه

منبدهيلولم،هاشميينأبواهكانخليفةأولوهولهاشميولدت

.زبيدةبنالامينوهحمدالحمممنابنهغببرهاشميانأبواه

أقام.عثمانقتليوملهبُويع،بطينأبْعأوَآدمالسلامعليهوكان

وثرثينستسنةفيالعراقالىساوثمأشهرأوبعةهبايعتهبعدبالمديثة

با"لمدينةبايعاهقدوكانا،بالبصرةالجمليوموهووالزبيربطلحةفالتقى

ج!ر!هُوزبنعمروفلحقه،الزبيروانهزمطلحةفقُتل،بالبصرةوخلعاه

وستينأوبعاوالزبيراصلحةهنواحدكلسندركان،فقتلهالسباعبوادي

وقيل:،آلافثمانيةالجملأصحابهنالمقننولينعدةانويقال.سنة

منكلهم،يدأسبعونالجملخِطامعلىقطصتانهوذكر.ألفاعشرسبعة

عليأصحابهنوقتل.آخرتفدمجلٍويدقطصتكلما:ضَبّةبني

ألف.نحوهن-عغهاثهوضي-

لجه-عليلقتالالشامهنهعاويةساروثلاثينسبحسنةوفي

علىبصِةينوألضقيساالعراقهن-السلامعليه-عليفساو-السلام

ياسربنعمّاوهنهمالفاوعشرونخمسةالعراقأهلهنفقتل،الفرات

هعاويحهعساكرهنوقتل.بدويأوعشرونوخمسةإلفرنييشوأوَ

بينهسموكانت،أياموعشرةيومهائةبصفينوأقاها/الفاوأربعونخمسة

"الصلاة\)ونحسبها."وألسلام"تليها"لالمصل"كاصةقبلهما

فشوههما.الناسخأستثقلهاثم
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هعاويهوكانألفأتسعينفي-السلامعليه-عليوكان،ولحعةتسعون

الحكوهةالىتداعياالقتالالفريقانسئمولما.الفاوعسرينألفهائةفي

هوسىبأبى،الكوفةوأهل-السلامعليه-علي03،"وفرضيَ

واصعالعاص!بنبعمروالشاموأهلهعاويةورضيالاشعري)98(

خليف!ةللمسلمينويختاوامعايخلعاهماأنعلىالجندلبدوهةالحكمان

لجه-بم9عليأْيحضرولمساويةوحضربالناساجتمعاثميرضونه

!روقامثم-السلامعليه-علياوخلعهوسىأبوفبدأ-السلام

بدْلكهالبثبام

ولم.وثلاثينتسعسنةفيفقاتلهمعليوعادالنهروانأهلوكفّره

لاشتغالهخلافتهسنيفييحجولبمحربفي-السلامعليه-يزل

."القهارالواحدفهالملك"خاتمهنقشوكان.بالحروب

ومدالنه:ثهذكر

عليوهمثلاثةيقئلواأنعلىالخواوجهنثلاثةاتفققدكان

عليفأها،بعينهاليلةفيالعاصبنوعمروومعاوية-السلامعليه-

الجمعةالطةالمراديهُلْجِمبنالرحمنعبدلهفوقف-السلامعليه-

!لاةخرجوقدأوبعإبئسنةرهضانشهرهنخلتليلةعمثرةلسبع

-السلامعليه-الحسنعليهوصلى،ثلاثبعدفماتأ19(بسكينفضربه

.المصورالاصلفيواضحينغروصفتهالمجرووهذاول)9

ومعاويةبالمدينةكانعليأأنالصحيح"الهامشىفيبعضهمكتب)09(

رجععليأامالامالانخطأالقولهذاوفي."يحضراولمبالشام

المدينة.الىلاصفينحربفتوربعداموفةالى

ينقلىولم،ب!سيفضربهانهويضره":\)اليحقوبيتاريخفي)19(

سيفضربةالفسبةانعلىتدلرأسهفيواصابتهبسكينضربهأنه

سكيين.ضربةلا
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ليلاًفندانهالواقديذكروقد،الاماوةأ39(قصرفيبالكوفةفنود

ثَدلاثوعمره،أشهروثلاثةسنينخمس!خلافتهوكانت،هقبروعئفي

قننلهعلىعزمالذيلهفوقفهعاويةوأها.اسحقابنقاله،سنةوسْمْؤن

تلل!فيفأخوجالعاصبنعمرووأها.هنهاوسلمإِلْ!يَتِهفيفجرحه

ف!قثلقضلهيريدالذيصاحبهفجاء،هوضعهفصلىخارجةالليلة

خاوبظ.

:السلاموعليهمعليهاولادهذكر

منهمالنسل،نجاعمثرة)39(وثمانيذكراعشرأوبعةلهكان

عليهم-والعباسوعمرالحنفيةبنومحمدوالحسينالحسنوهملخمسة

عليابنههن-السلامعليه-للحس!ين)49(وأكثرهم-السلام

.-السلامعليه-العابدينزين

وحاجبه:وأهيرهوفاضيهكاتبهذ!لر

لجهالثهصلى-الهرسولهولىوافحأبيبنفعبيدالثهكاتبهأها

هولاهفقنبرحاصهوأها.الحاوثبنفشريحقاضيهوأهّا.-وسلم

وكانعبادةبنسعدبنفقيس!بمصرأهيرهوأها.بشرهولاهقبلهوكان

شيعته،منانهأظهربأنهصرهناخراجهفيهعاويةواجتهدودهاءرأيذا

الاشسترالحارثبنهالكوولىفعزله-السلامعليه-عليأذلكفبلغ

)29(

(T)%!

)!4(

يذكرولم"لهيقالموضعفيباموفة"دفنأنهاليعقوبيتاريخفي

ويخرهمأئمةمنمنأبنائهالمشصاخرواياتتضافرتوقدالموضحاسم

الديالموضعفيبالنجفدفنأنهعلىالشيعةهشايخوروايات

قرنا.عشراثنراجاوزتوقرونعصورعدةهنذالمتعارفمدفنههو

المخطوهـ.هذافيالمألوفاالشطأوهو"عشرثمانى"الاصلفي

تصحيف.وهو"وأكبرهم"ألاصلىفي
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رجعولما،بكرابيبنهحمدبعدهفولاهافماتعسلمنشربةفيفأسقي

وسهالعاص!بنعمروسارالعراقالىالتحكيمبعد-السلامعليه-

بكرابيبنهحمدواستترأ"(همرأهلفانهزممصرالىالشامعساكر

وكانتبألناروأحرقهحماوجيفةفيوجعلهظهفظخُديجبنمعاويةفوجده

لهوجعلهامعاويةقبلمنالعاص!بنعمروووليها،أشهرخمسةولاينه

)59!الديليالاسودابوشاعره5"الحقإلملكالّه1!خاتمهنقثم!"طحمة

قيس!هوانجهشيوالنط

(.)

)59(

المخطو!الاصلفيالعباْرةهذهتكررت"مصرأهلفانهزم"

.للسياقمراعاةاحداثمافحذفنامتتاليتينمرتين

ا؟لوسي(سالم)

وفت!حالدالبضمأىِالخهن!وزنعلى((الدؤلى"نسبههنهنهم

.الهمعزة
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ذممر

الممملامعليهالعمممنخلافة

سيعلو

بنتفاطمةأمه،-الصملامعليه-عليبنالحسنهحمدأبوهو

وكانأبوهماتيوملهبويع،-وسلمعليهافهصلى-الثهوسولهحمد

المباسةبعدأقام.-وسلمعليهالثهصلى-إفهبرسولالناس!أشبه

قتلباشرالذيوهووأوبعيناحدىسنةالاولوبيعشهرالىبالكوفة

واصطلحابمَسْكِن)69(فالتقياهعاويةالىساوثمهلجمبنعبدالرحمن

لنائرة)89(واطفاءأللمثروقطعأتووعأ)79(هنهنفسهونزعالأهراليهوسلَّم

يدف!الم!3ا"ودوهمألفآلافبخمسةاياهاباعهانه:ويقال،الفتنة

خلافتهوكانتالمدينةالى-السلامعليه-الحسنورجعسنةكلفياليه

الحسنخطبةشهدت:قالانهالشعبيعنويورأياموخمسةأشهرست!ة

ثمعليهوأثنىالثهحمدفانههعاويةالىالاهرسلمحين-السلامعليه-

وانالفجوو)9؟!الحمقأحمقالثئقىالكيس!أكيس!فانبعدأما":قال

أحقكانلاهرىءحقهوانماوهعاويةأنافيهصاختلفتالذيالاهرهذا

)!6(

)79(

(gA)

)99(

قريبموضعوهو":البلدانهعجمفيياقوتقالمجلسىوزنعلى

أواناوموضح.".ابجاثليقديرعنددجيلنهرعلىأوانامن

بقاعمنحولهاوماالسميكةارضفي"وانه"باسماليوميعرف

.وسامراءبفدادبيندجيل

مبين.تصحيفاوهووبالزايالنونبضم"نوزعا"ا،صلفي

علىالعكلمةظاهردل-وانايضاتصحمفوهو"الثايرة"الأصلفي

.والشحناءالعداوةوالنائرة،المرادمنقريبمدنى

أل!ووكذا.تصحيفوهوالكيئسجمع"الكشي))الأصلىفي

أيضاَ.تصحمِفوهوالاحمقجمع"الحمقى"في
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لد!حماءوحقناًالاهرلاصلاحاوادة"لمعاويةتركتهليحقأوهني4بحف

وروى.ا(،1ْ(حينالىوهتاعلكمفتنةلعلهأدويوانْ)المسلمين

الخلافة"يقول-وسلمعليهالثهصلى-افهرسولسمعت:قالسفينة

عليه-ا!سنولايهآخروكانت."ملكاتكونثمعاهأثلاثون

رفصي-بكرأبيخلافةأولهنيوهاعشروثلإثةثلاثينتمام-السلام

الاولطوبيعشهرفيبهاماتأنالىبالمدينةالحسنيزلولم.-عنهالثه

وصلىذلكفيخلافعلى،سنةوأوبعونسبحولهوأربعينتسحسنة

ناويقال،السلامعليها1!أمه)أْهحبالبقيعودفنألعاص!بنسعيدعليه

صلوات-الاجوادهنوكان.فماتسمّتهالاشعثبنمتجَعدةؤوجته

.-عليهالثه

.((المبإبئالحقالملكالثهالاإلهلا"خاتمهونقش

وقاضيه:وكاتبهأولادهذ!لر

والقاسم،الأثرموالحسين،وعمرووؤيدأ(أ2ْفالحسنأولادهأما

!سلا،وعبدالثهوطل!4-السلامعليه-الحسينهعقتلابكروأبو

وأسما.سواهماهندونوزيدلحسنوالعفب.الرحمنوعبد،بالطف

خاتمهنقثم!،ا(حاجبا)!ْيستحجبولم.كاتبهوكذا،أبيهفقاضيقاضيه

.سنانأمهدحته."استعنتوبهأكبرالثه1أ

."111ا؟ية"الانبياءسووة)001(

ومدفنومدفنه،النساختصحسِفمنوهو((ابيه"ا،صلفي)101(

."ا!سلامعليه"مَالالخطألترويجوالناسخ.البقيعأمه

الحسنانهيم-46ص-قريمثىنسبفيالزبيريمصعبذثر)201(

والحسينوعبدالرحمنوالقاسمبكروأبووعمروالخيروأموزيد

ورديههسلمةوأموفاطمةعبدالثهوأموطلحه

مولاهس!الموحاجبه\)-261ص-والاشرافألتنبيهفي)301(

."قنبروقيل
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هعاويةخلافعة!كر

ءاموي

أهيّةبنحرببنصخرسفيانأبيبنهعاويةالرحمنعبدأبوهو

عبدشمسءبنبيعةبنوعُتبةبنتهثدوأهه.عبدهنافبنعبدشمسابن

الاخرىوذهبمتالطائفيومعينيهاحدىذهبتأباهانقتيبةابنذكر

أعمى.عثمانخلافةفيوهاتاليرموكيوم

شهرهنوالعمثرينالخاهس!اليومفيالاهرلهخلص!حينبويع

انقلبمتضحكاذا،أبيف!طوالاوكانوأربعيناحدىسنةالاولوبيع

بجاهعالمقصورةعملمنأولطوهو.والكتمبالحناءيخضب،العلياشفته

وذلكعهدهوليوجطهيزيدلابنهالبيعةوأخذ،وأربعينأوبعسفدهشق

جماعةومعهالصائفةيزيدابنهضؤاأياههوفي.وخمسيناحدىسنةفي

وفي،القسسطنطينيةالىووصلالانصاويأيوبأبوهنهمالصحابةهن

أصلفيودفنوخمسسيناثضينسنةفيأيوبأبوتُوفيالغزاةهذه

صلى-الثهوسولأصحابهنعظيموجلهاتلقد:للرومفقيل،سورها

هُسَّ!لئنوالثه،وأيتمحيثقبرناهوقدإسلاهاَأقدههم-وسلمعليهافه

لجهوعلقواقبرهعلىالرومفبنى.لعربةبأرض!قاقوستضربلا

قتاديل.بمةار

وهدفن!ه:وفلال!هذكر

على،يزيدابنهعليهوصلىستينسنةوجبغرةبدهشقئوفي

سفوسبعونثمانوعمرهالصغيروبابالجابيةباببينودفن،خلاف

علىوالبَوكان،اسحاقابنذكرهالذيهذا.أياموخمسةأشهروثلاثة

هدةسفعشرةواثنتاعمرخلافةفيأوبح:سنةأوبعينوخلإفةأهيرأالشام
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لطوخلص-سنين-خصم!ال!ع!لامعليهعَلياتوفاتل،عثمانخلافة

5"ثوابعمللكل"-اتمهنقش!وكان،سنةعشرةتسعالامر

وحجابه:وثنابهوامرائهوفضلالهأولادهذ!لر

وصفيةووهلةوهندوعبدالثهويزيدفعبدالرحمنأولادهأما32إ!))و

وعائشةه

الفطرليلهفيتوفيأناىاهصرأميرالعاص!بنفعمرواهراؤهوأهاْ

!اتثمس!فيانأبيدنعتبة؟خاهعوضهوولىوأربعينثاإثسنةهن

بنهَسسْلمةعوضهوولىْصرفهثمالج!هَنيعامربنعُقبةعوضهفولى

هصروعلى،الأنصاويعبيدبنففضالةقضاتهوأها.الأنصاريهَخلد

فعبيدافهكتابهوأها.هعاويةهاتأنالىسنةعشرينعنزبنا!أ4ْسليمان

كان"مولاهصفوانثمهولاه.ْف!بزيدصابهفأها"الأنضاريأوس!بق

الكوفي.جهمةوأبوالاخيليةليلىشاعره،ثوابعمللكل،خاتمهنقمق

الف!ضياةأخبمار"كمَابمنوا)خصحيح"س!ليم"ا،ء-لفي(ا)40

فيوأخباره،العِحصبيعنزبنسليمانوهو(2c؟3:1لو!ع

.المذكورالكضاب
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معاويةبنيزيدخلافة

اءوي!

سنةوجبفيلهبويغ.أب!يهعهدوليهعاويةبنيزيدخالدأبوهو

بوجههالأصد!ةشديدوكان،4كلبب،بحدلبنتهيسونوأههستين

سارقدوكان-السلامعليه-الح!ممينكتلأياههوفي.جدريآثاو

ؤيادبنعبيدالثهعليهاوكان،طلبهفيوأوسلواأهلهاخطبهلماالكوفةيريد

سعدبنعمر-السلامعليه-الحسينالىؤيادابنفوجف،يزيدقبلىمن

إصومبالطّفه-السلام-عل!يهففتلا(بكربلاءأهْفقاتلهوقاصأبيبن

سنة.وخمسونتسع4ووستيناحدىسنةعاشوواء

هأْ!!بنيهنبالمدنجةكانهنفأصرجيرالزابنفتنةوهاجت

هُسلميزيدووجه،هاكههنالحنفيةبنوهحمدعباسبنعبدالثهوأخرج

أهلهاوقاتلالمدينةفنزلالزبيرابنلقتالعظيمجيش!فييالمُرعمبةبن

!طتهكةيريدوسارالحرسةوقعةوهيأيامثلاثةوأباحهاوهزههم

الزبيرابنوحاصرمكةالىوساونُميربنالحصإنالجيش!وولييدبقدَ

يبرالطيروجاء،سقفهاوسق!جداوهاانهدمحتىالكعبةوأحرقت

الخاتم،ديوانواتخذالكتابختمهنأولوهو.فرجفوايزيدبموت

خلافته.أيامفييحجولم،الخِصياناتخذهنوأول

ومدفنه:وفاتهذ!لر

أوبحسطهنالاولوبيعشهرمنخلتليلةعثصرةلأربعتُوفي

ؤيئياقوتنص"واوالصحيحالوجهوهو،الأصسلفيوردهكذاا!)50

مهدوداورد،الآراميةالاعجميةالاسماءمن،فه،المدعلىمعجمه

((جلولاء"و"حروراء"ومثله،العربيةبا،سماءملحقاألشعرفي

با،ءفالمختومهرامية71الاسماءكسائرالقصرفيهماوالأصل

.-رة..ا
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وصلىالصغيرالبابهيقبرةفيودفندهشقالىوحملبحُوارينوستين

ثلاثوخلافته،سنةوثلاثونت!ممعهاتيوموعمره،معاويةابنهعليه

هأيا!فيفتحقدزيادبن\(سلم)6ْوكان،أياهأالاأشهروتسعةسنين

.وخوارزمبخارى

."الثهوبنا"خاتمهونقش

tرذك وكلالبه:وحاجبهوأهيرهوقاضيهولاد،

وعبدالثهالأ!ووعبدالثهسسفيانوأبووخالدفمعاويةأولادهأما

وحرببكروأبووهحمدالأعوووعئبةالرحمنوعبدوعمرالأصغر

والر!ح.

يزيدبنسعيدهصروعلى،الخولانيإدريسفأبوقاضيهوأها

عوضهفولىتوفيثمهخلدبنفمَسلمةهصرعلىأميرهوأها.الأزدي

(.0فتح)7ْاسمهفخصيحجابهوأها.الأزدييزيدينسعيد

جهمة.وأبوالأخطلشاعره

عبيداللىولىمعاويةان"ا؟ا:1))تاريخهفيا!يعقوبىذكر)601(

الىعبيدالئهوصارالهندثفرياليهوصيتَرخراسانزيادابن

حتىفقاتلهمضاتونلهايقالهلكةوعليهاببخارىفبدأخراسان

الفوموحياربهبلخنهرقطععربيأولوكانبلخنهرعلحثمفتحها

هعاويةالنئخراسانمنانصرفثملهالظفروكانشديدةمحاربة

بنسعيدثمزيادبنعبدالرحمنخراسانبمدهوولىالبصرةهفولا

وقتلبهمفظفرفحاربهمالىبخمارىوصارفقصالنهرعفانبنعثمان

ذكرهاثؤلفذكرهالذيفالفتح.سمرقندالىوسارعظيمةهقتلة

أن!فسمها.للبلادالثا!ثالفتحولكنه225""2ايضااليعقوبي

لاختلافالضب!ه!ذافاسترجحعناالاصلىفيمهملالاس!م)701(

.الحجابتععميةفيالمؤرخين
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يةمعاوخيلافة!!ر

!ايصا

هاشمأبيبنتهاشماموأهههعاويةبنيزيدبنهعاويةليلىأبوهو

سنةالأولىر!حمنتصفلهبويح.شمسىعبدبنر!ظبنعتبةابن

عنوتوفي.خكفذلكوفي،يومااربعينولايتهوكانمتوستينأوبح

وفىفنالح!كمبنمروانعليهوصلى،خلافعلى،سنةوعشرينثلاث

والثه:فقال.أخيكالىاعهد:لهوقيل،عصايتركولمأبيهجانبالى

الديخحما"خاتمهنقشوكان،وؤوهاأتقلدفلاخلافتكمحلاوةذقتما

.الغنويا(الغديرأ8ْبنعليشاعره.مم!ضور

للامدحاوالمختلفاثوتلفمنالضبطوتحقيقا!ينعلىبنقطة)801(

.028صللمرزبانيالشحعراءومعجم164ص
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بنيالزبنمحببفاللّهذ!دو

قريتنميأسدي

بنأسدبنخويلدبنامالعسوّبنبن.الزبيرعبدالثهبكرأبوهو

ذات-عنهاللّهوضيبكرأبيبنتأسماءوأهه،قئصيبنعبدالفزٍى

لهبويع"الهجرةبعدبالمدينةللمسلمينولدهبىلودأولوهو،النطاقين

ا!اسأقمامأنبعد،وستينأوبحسنةوجبهنبقينلياللسبعبمكة

أخعماهوولى،العزاقأهلوبايعه،وجبهنوأيامأجُماديينخليفةبغير

عبيدأبيبنالمختاوفوثبَ،الكوفةمطيعبنعبدالثهوولىالبصرةهصعبأ

الىوسارهصعبفقتلهالبصرةالىسُميطابنووجّهفأخذهاالكوفةعلى

وستينهسبحسنةفيفقتلهالمختاو

لياوجعلالحِجْرَفيهاوأدخلالكعبةالزب!ربنعبدالئهوبني

داخلوخئَقَاالاَخرهنويُخرجأحدهمامنئدخلالاوضهعبابين

عروةأخاهلىوو(ا9ْطيألقبااهاخئَقهاوكسعاهنأولوهورجهاوخاالكعبة

.الشامالىفصارمنها4وابتالحكمبنمروانوأخرجالمدينةالزبيرإبن

وسبعيناثنتينسنةالىوستينأربعسنةمنالحجللناسيقيميزلولم

وكمانالزبيرابنأجلهنالحجهنالشامأهلمنععبدالملكوليفلما

فب!نى،الحجهُنعوالماالناسفضج،حجَّوااذالهالبيعةةالناسيأخذ

يحوميحضرونهاالناسفكانالصخرةقبةالاقيصىالجامحفيعبدالملك

المقدسبيمثفيللقعريفسبباكانذلكانويقال،عندهاويقفونعرفه

هنأولأنالقرآننظمكت!ابفيالجاح!وذكر5الاهصاووهساجد

عنه-اثهوضي-عباس!بنعبداثهالاهصاودساجد!االتعريفسَنلىَ

نصهجوه!،قبطيةجمع،وبضمهالقافبفتح،والقُب،طىالفباطي1()90

.(ا؟لوسيسالم).هصرفييصنعالإبيضالكت!اتمنفاخر
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قتلهوكانوصلبهوقتلهفقاتلهالزبيرابنالىالرجاجعبدالملكبعثثم

عل!ى،وسبعينكصثسنةالاولىجمافىىهنعشرالثالثالثلاثاءيوم

ولهاأيامبخمسةبعدهأمهوهاتت،سنةوسبعوناثنتانوع!ره،خلاف

الىيزيدبنهعاويةماتهنذوالعراقبالحجازسلطانهوكانْسنةهائة

يوماهوعشرونواثنانسنينتسع،فتلأن

وكلالبه:وحاجبهوأهيرهواولادهقاضيهذءلر

روعا!وقيس!وعبِّادوثابمتوخئبيبوحمزةفعبدالثهأولادهأما

وكلمان،عمربنوهيلوكاتبه،سعيدبنفعابس!قاضيهوأها"وموسى

حاجبهوكان،11()ْجَحْدَمبنعتبةبنعبدالرحمنهصرعلىأهيره

.عثيرة)ا؟ا!هولاه

"جحدم1165والقاهرةمصرملوكفيالزاهرةالنجومفيجاء)011(

وبعدهاايضاالمهملةالدالوفضحالمهملةالحاءوسصكونالجيمبفتح

عتبةهنبدلا"عقبة"نسبهفيوجاء.(!الفهري(كذا)ساكنةميم

خطثفي"عتبة"انهيفيدماالكتابمنالغاهضهحققوفقال

.للكنديمصروولاةالمقريزي

.الثلاثاثاءانقطا،فيهألاعجاممننرلم)111(
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مروانخلافة!كر

عبدبنأهيّةبنالعاص!أبيبنالحكمبنهروانالحكمأبوهو

بطنالىأباهطرد-وسلمعليهالثهصلى-الثهرسولوكان،شمس!

فافحه،عثمانخلافةالىطريدايزلفلمهسريُ!فشيكانلانهوَج

خلافهفيومات،هكةفتحيومالحبهماسلاموكان.المدينةالىأعاده

،صفوانبنعلقمةبنتأمئةهروانأموأهه.-عنهالثهوضي-عثمان

.قصيرأدقيقأوكان

دمثممقالىسماوثموستينأوبحسنةرجبفيبالجابيةلهبويع

وأعطوهأ!افصالحهوستينخمسسنةفيمصرالىساوثمفملكها

بالشامسلطانهوكانالسنةمنالقعدةذيفيالبيعةلهتجئددثمالطاعة

ويقال،وستينخصسسنةهنومضانشهركببالطاعونوتوفي،وهصر

ؤوتجه،وكلماذت،الرسَطْبةابنياهعاويةبنيزيدبنلخالدقالانه

!دهووليابنهعليهوصلى،فقتلتهوجههعلىفقعدت،ذلكفبلغها

هضذوخلافته،سنة)113(وستينثلاثأهاتيومعمرهدركان،عبدالملك

أشهر.عشرة،البيعةلهتجدسدت

."ورجائيثقتيالثه"خاتمهنقشوكان

وحاجيبه:وثفمببهأولادهذ!لر

وعبدالثهوعبيدالثهعمرووأموهعاويةعبدالملكالاولادهنلهكان

وهحمد.وبشرعثمانوأموعبدالرحمنوعبدالعزيز34""ووداودوأبان

جعفر.أبيبنهروانشاعر.الخولانيإدويس!أبووقاضيه

فيأما(ثلاث)الأصلفيجوادمصطفىالدكتورالمرحومالعلامةذكر1()12

النفيمهعلى"وستون"الصواب:التماليةالعبارةفذكرالهمامشى

سي(يلالوسالم).ابفصيحة
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محبدالملكخلافسة!كر

أمويٍ

((الحَجَرَشَحو)!لجقبوكانمروانبنعبدالملكالول!يدأبوهو

أولوهو،العاص!أبيبنالمغيرةبنهعاويةبنتعائشةوأهه،لبخله

الاسنانهشبكالفمهقنوحوكانَأفْوَهَ،الاسلامفيعبدالملكهنسمّي

أحد.الىياكلهالاأهورهفيحازهاوكان،بالذهب

الىخرجوليولماوستينخمس!سنةهنومضانشهرفيلهبويع

لزبير11بنعبدافهفقتلالحجاجوبعثالزبيربنهصعبو!لالعراق

!ما،باووفح!االحِجْروأخرجنمتكاهاالىوودصّهاةالكبونقفى

العراقبولايةالحجاجالىوكتبوسبعإبئثلاث4تعليهالنال!واجتمح

وسبعين.خمس!سنةاليهافساو

وكنببنقشهاأهربالعربيةوالدنانيرالدراهمنقمشهنأولوهو

نجلعليهاوكان،وسبعينستسنةفيوذلكاحد؟الثههو"قلعليها

فعلذلكالحجاجالذيوكانبالفاوسية،الدرهموعلىبالروهيةكتابةذلك

هُبَيْرةبنعمروليفلماجيداعيارهايكنولم)113(الضربداوواتخذ

ا!رةوزنهنهاضرب،الوزنمختلفةالفرسأيامفيذتوكا،جوسده

فضربتستةالعشرةوؤنوضربخمسةالعمثرةوزنوضربمثاقيلعشرة

وثمانين.ثلاثسنةواسطاالحجاجوبنى.سبعةالعشرةوؤنالاسلامفي

بنهوسىفتحأياههوفيوسبعينخمسسنةعبدالملكبالناسوججس

.المغربأعمالهنكثيرانضير

3(1)lتصحيف.وهو"فالضر"الاصلفي

-98-.
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ومدفن!:تهوفاذ!لر

وكانبدهشعقفنودوثمانإبئستسفهنشوالهنتصفثوفي

وكانمت،الوليدووليهابنهعليهوصلى،خلافوفيه،سنةستينعمره

وسبعةسنينسبحمنها،يوماعشروخمعسةسنةوعشريناحدىخلافته

"آمنتخمازعهنقش!وكان.الزبيرابنقتلقبليوماعشروسبعةأشهر

.والأجردأوطأةوابنوالا%طلجريرأ114(شاعره(بمهخلصاَبابثه

وحاجبه:وكانبهوأمرهوقاضيه!ولادهذكر

ومروانويزيدالأكبروهروانوسليمانالوليدالولدمنلهكان

وعينبسةوالمنذووهسلمةوعبداثهوالحاكموبكِّاروبشّاروهعاويةالاصغر

رأىعبدالملكانويقال،!وهنئمامأوقَبيصةوالحجاجوسعيدومحمد

سعيدالىفوجّه،ذلكفدمَّههراتأربعالمحرابفيإالكأنهالمنامفي

كذلك،فكانأوبعة.لصُلبهولدهمنيملك،فقال،سألههنالمسيبابن

الخولانيادريسىأبوقاضيهوكان.وهشاموسلي!مانويزيدالوليدكولى

الثقفي،يوسفبنالحجاجالعراقعلىأهيرهوكان"قيسبنوعبيداثه

قَبيصةثمنباعؤِبنوَوحكاتبه.هروانبنعبدالعزيزأخوهمصروعلى

هولاههيوسفوحاجبه.ذؤيبابن

والاميروالفُضاءالاولإدبعدالمؤلفعادةفييأتىالشاعرذكر)114(

الترجمةهذههاهشفيانهالا،غالبأالهامشوفي،والحاجب

.مف!دم
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()115ا!ليدخ!لافةث!!و

أءويء

بنتدةولاّأههس"هروانبنعبدالملكبنالوليدالعباسأبوهو

يومفيبُويع.بعدههنسليمانولأخيهالعهدلهأخذأةوهكان،العباس!

بوجههجميلاًأسمر"وكان،وثمانينستسنةهنشوالىهنتصفالخميس!

كثيزوكان،غضباذايتوقفلاشديدةسطوةذاوكانخدويثاوآ

بنىالذيوهو.اهرأةوستينثلاثأتزولىَجانهيُقال،والطلاقالنيكاح

المارستاناتخذهنأولوهوالنصاوىكنيسةفيهوؤاددهشقدممجد

فأقامالمدينة35""وعبدالعزيزبنعمرلّيووَ،الضيافةودارللمرضى

لج!ائهصلى-النبيهسجدوشيَّدَأشهروخمسةسنينسبعوالَيها

عليهالئهصلى-النبيوحجراتحولهالتيالمنازلفيهوأدخل-وسلم

القسريعبدالثهبنخالدالىوأنفذالطرقاتفيالأميالىوبنى-وسلم

وفي.ْوالأساطينوالميزابالكعبةبابفصفَّح،ذهبأهثقالألفثلاثين

وطليطلةالأندلس!وبلادالرومبلادهنالطوانةمَسلمةأخوهفتحأياهه

(51)lأقوالبينتشابهالحظناالتراجممنيليهاوهاالترجمةهذهفي

محمدأبيبدرالدينوأقوالالكازرونيبنظهرالدينالمؤلف

هـفي717سنةالمتوفيالاديبألااربلىابراهيمابنعبدالرحمن

سسرمقمخ!تصر،المسبوكالذهببخلاصةالمعروفتاريخه

:قال،عبدالملكبنالوليدخلافةوأولهؤولهحسبعلى،الملوك

وأمسه،الباسىأباويخىعبدالملكبنالوليد"

وكان،حسسنلوجهطويلاأسمروكانالصباسبنتدةولا

بضمأالذيوهومعمارأوكان،غضباذاقفيتولاشديدةسطوةذا

...المدينةمسجدوبنىالاموالعله"وانفقبدمشهقالجامعالمسجد

وَكوَالضيافهودارللمرضىالبجمارستاناتخذمنأولوهو

وادخلى-ص-الن!بىمسجدوشئيدَالمدينةع!بدالعزيزبقعمر

."...المنازلفضه
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ذهبهنوهي-السلامعليهما-داودبنسليمانهائدةهنهااليهوحمل

نفس!1161(.وفتحثلاثمائةدورهاوكانلؤلؤمنأطواقثلاثةوعليهاوفضة

بالبصرةالجارفالطاعونكانأيامهوفي،السندهنبلادعدةأيامهفي

زلاؤلأيامهفيوكانت.انسانآلافثلاثةأيامثلاثةفيهاتانهويقال

منرهضانشهرفييوسفبنالحجّاجهاتوفيها.يوهاأربعينأقامت

العراقولايتهوكاذتسنةوخمسونثلاثولهوتسعينخمسس!نة

ولايخهفيقتلالحجّاجأنالتواريخبعف!فيذكروقد،سنةعثعرين

رجلألفخمممعونحبوسهفيتوفيوأنهألفأا(وعسرينالااألفههائة

.اهرأةألفوثلاثون

تمم!حين.بعووأرتسعينوواحدىنينثماوثمانسنةلناسباالوليدلرحج

ومد!نه:وفاتسهذكر

و!رهوتسعينس!تسنةالاَخرةجمادىهنتصفالسبعتيومتوفي

ودفنأشهروثمانيةسنينتسعخلافتهوكانتوأشهرسنةوأوبعونثمان

."وئحاسَب"هيِّمتانكوليديا"خاتمهنقثع!كان.بدمشق

وحجابه:وثنا!وقضانهوأهرائهأولادهذكر

وابراهيميزيد،دنهمالبناتسوىذكرأعمثرأربعةالولدهنلهبهان

يركبفحلهمكان(1MAوعمر)مروانبنيالدباسفاوسوهنهمالخلافةتتياو

يتسعدورهاانأرادول!لمهالكلمةصورةمنلنابانعاهذا)116(

.جدأمس!ت!بعدوهوجالسىلثلاثمائة

واضح.غلطوهو((ودثرون\)الإصلفي)117(

المسبوكالذهبخلاصحهفيوكذلك،الاصلفيهكررعمر)118(

بتحقيقببفدادالمثنىهكتبةطبعة3ص"الاربليلمبدالرحمن

جاسم.السيدمكيالاديبا،ستاذ

--29
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بنقئردَةهصرعلىأميرهوكان،وبِشْرُ"وعبدالعزيزصلبههنسثينفي

بنوعبدالملكعبداثهبنوعياض!عبدالرحمنبنعبدالثهوقضاته.يشريك

أبيبنويزيدزهيلأ911(بنوالعمحّاكؤيبذبنقبيصةوكئابه،وفاعة

.لَياههَوْوسعيدخالدوحجابه"كبشة

أوطاةهابنشاعره.(!"كتابأجَلٍلكل"خاتدكهنقش!

الطبعةالمذثورالمسبوكالذهبخلاصةفي((رمل"الاصلفيا()911

بضمذكرناهماوالصحيح"لمكبنوالضحاك"3صوالمحقق

"والضحاك39:؟الاكمالفيماثولابننصرابوالا!ميرقال،الزاي

عباسبنعئياشعنهوروى...ردهاناملوكا،ملوكيزميلبن

."..القتباني
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ذ+لر

سل!بمانخلا!ة

!أموي

أخيهأمولاسدةأهه،هروانبنعبدالملكبنسل!مانأيتوبأبوهو

ستسنةالآخرةجمادىهنتصفالسبتيوملهبُويع.ذكرهالمقدم

عنلمهتوقفابنفسههعجبالَمممِنأأبيف!فصيحأجميلا"طوالا!وكانتسمعينو

وطلههائةهن12(نحوا)ْيومكلفييأكل،نكّاحأشرهاوكان،الدماء

عليهاوأقام،القسطنطينيةبلخحتىبالصائفةهسلمةأخاهأغزىقدوكان

ث!حمانسنةفيالصفالبةمدينةوفضح،12(ودخلهاأاوحصدزوعحنى

وتسعين.

عليه-طالبأبيبنعليبنهحمدبنعبدالثههاشمأبوعليهوقدم

.ألكشابهذاناسخمنمألوفوهذا"نحو"الأصلفيا(؟).

يديه،علىلهافتحأولىلضد!دخلهاولويدخلهالمانهالصحيح12()1

ابووقال،العثمانبىالتركىالفاتحمحمدالسلطانيديعلىلا

ذكرفي-141ص-والإشرافالتنبيهفيالمسموديالحسن

فيملكهكان"بالارهنبىالمعروفتيدوسوهوالرومملوكبعض

سلي!ماناليهفبعثعبدالملكبنسطيمانف!مهابويعالتيالسنة

وكان79سنةفيوذلكوبحرأبرأا)قسطنطينيةلغزوهسلمةأخاه

فيالمسلمينأسطولعلىوكانمقاتلىألفوعشرينالفمائةفما

يعرفبطريقمسلمةالىفانضمالفزاريهنيرةبنعمرالبحر

يقالمجرخدعةذلكبعدوذكر"المرعشيقس!طنطينبنبأليون

لمسلمةيزعبدا!زبنعمرواستدعاءسلجمانوموتلمسعَلمة

ذلك،هنقريبااليعقوبيوذكر،القسطنطينيةعنورحيله

دخل""الى"رَحَلَ)\النجفىناشرهعلىوتصحف،2؟:3

قديم.غلطولعله

-)-9
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الطريقعلىلهجلس!هنفأ!ذفلسطينيريدوساوفأكرمه-الممعلام

بمحمدفاجتمحالحُمَيمةالىفعادالموتفأحسّنهنهفضربمسمومبلبن

بالثهولدهفيالا!رأنفأعلسهالعباس!بندبداللّهبنعليابن

8يخة.الحاوابن

تصه:فاوذكر

وتسعينتسعسنةمحصمفرهنخلونلعمتربدابقالجنببذاتتوفي

نجلافنهوكانتعبدالعزيزبنعمرعليهوصاىسنةوأربدونخمسوله

.أيامخم!سةالاأشهروثمانيةسنتين

."مخلصأباثه!منتآ))خاتمةنقش!

وحاجبهوكانبهوقضاتهأولادهذكر

وكاتبهحزمبنهحمدوقاضيه،ذكراعشرأوبعةالولدهنلهكان

ئصيبشعراؤه.هولاهعكبرأ123(أبووحاجبهلمالمهلببنيزيد

الأصقَيشْر.ووالفرؤدق

والتنببهإيأاليعقسوتاريخفيوجاء،"دكرابو"الخلرصةفي1221(

.مو،هعبيدةأبوحاجبهأنللمسعوديوالاشراف

-59-
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العؤيزعبدبنصخلافة

بنتعاصمأمأهه،مروانبنعبدالمحزيزبنعمرحفم!أبوهو

منبعهدٍبدابقلهبُويع-عنهالثهوضي-الخطاببنعمربنعاصم

وتسعينتسعسنةصفرمنخلونلعشرالجمعةيومعبدالملكبنسليمان

شخةوجههوفيدنياهعلىدينهيُؤثرالوجهحسننحيفأسمر2وكان

الخطاببن!رأنروي.مروانبنيأشَجوهوضربتهدابَّةهن

سَنَن")!12(بوجههوجلاولديمن"انلرَ:يقول-كانعنهالثهوضي-

ويأخذالجنائزويشيعالمرضىيعودعادلاًوكان.عدلاالارض!يملا

بألفالحلتةيلبمم!خلافتهقبلوكان.حقّهفيويصرفهوجهههنالثههال

وفوقهجسدهعلىالصوفلَبِسوفيخلافته.أخشنهاها:ويقولديناو

الجُحفةأ"12(بنىالذيوهو.كثيريموتلمنهذا:ويقولىخشنثوب

خاتمهنقش!كان.وبناهاأسيرألفبمائةالروممنهَلَطنةواشترى

.(!باثهيؤهنعبدالعزبزبنعمر"

الطرائقألد!رَربوزنوالسنن،الطريقةالقمربوزنالسَنَن!)123(

تاريخفيالخبروجاء،الوجهفيكالطريقةالشجةأثرأنارادولعله

عبدالحميدهحييالدينالشيخطبمة!22ص!-للسيوطيابخلفاء

هلئتكماعدلايملاهاا!ذيولدايهنال!ثعينذومنشعري"ليت

كلمةبالشإنأ)المراد:الحاشيةفيالمذكورالشيخقال."جورا

فايممضحكشيءهذا."وشجةشاهـ"مثلالشينحرفأولها

ف!الصواب،الحروفيةالرموازأهلمن-عنهاثهرضي-عمريكن

السنن.

طريقعلىكانتمنبرذاتكبيرةقريةالتحفةوزنعلىالخخفة)؟12(

والشامهصرأهلميقاتوهيهراحلأربععلىمكةمن،المدينة

.البلدانهحجمفبكما
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قصه:وفاذعر

تسعولهوهائةاحدىسنةرجبهنبقينلستبخناصِرةتوفي

وكانمتهعروفهناكوقبرههصربأرضسِمعانبديرودفنسنةوثلاثون

يوها.عمثروأربعةأش!روخمسةسنتينخلافته

ابسه:نعوو.أولادهدْ!

وكانعبدالملكمنهمبناتوخمس!ذكراعشرأوبعةالولدهنلهكان

شجاعاَوكانوعبدالثه،ونصفسنةعشرةتسحولهخياتهفيوماتناساكأ

أهلوأوادبالبصرةعمرابننهرواحتفرالوليدبنليزيدالعراقولي

حبيل،شرَبنأيوبمصرعلىأهيرهوكان.يزيدبعديبايحوهأنالبصرة

وكاتبه،يزيدبنعبدالثههسعودوأبويْلِيالأَسعيدبنعبدالثةوفاضيه

خُنَيش)125"وحاجبه،قئةأبيوبنوأليثأالكنديبنحييْوَةوجاء

وْالأخطل.عزةوْكثّيرنُصيبوشعراؤه،مؤلياءوهزاحم

حبيسر-21ص-الذهبخلاصةوفي((جيسى"الأصئلفي)125(

ايضاوخنشى،كزبيرخلشىوالماُلوف،اسمائهمفيمألوفأولمِن!قْ

مزاحمآالاالتنبيهثبديالممىمعوفيكرولم.لاخنسىالترخمِمتت!فيير

حسين"وقيل":قال"276ص"المصنَحفالاسمهذاقبل

الن!اخ.منتصحيفوهذا
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ذ!لر

محبدا!دلكبنيزيدخلافة

هويسأ

يزيدبنتعاتكةوأهه،هروانبنعبدالملكبنيزيدخالدأبوهو

احدىسنةرجبهنبقينلخمس!الجمعةيوملهبويع،هعاويةابن

عكلاجزأالكبوفعديدَ،الوجهورهدل!أبيضجممميمأجميلا!وكان،وهائة

كانجاريتانوهماهةوسلاّحَبَابةصاحبوهوولذاتلهوصاحبوكان

لم!ياها-وتركهاعليهاوحزنأأسفأبعكهافماتبةحباوماتت،بهماهشغوفأ

هن،وشاهدهاالدفنبعدنبشهاثمفدفنهاذلكفيعُوتِبَحتىيدحنها

بها.نجديهوَ

مسلمةأخماهاليهلجهفوَبالبصرةالمهلببنيزيدخرجأياههوفي

الشبابفنَيَ"خاتمهنقش!وكانخلافتهسنيفييحجولم،فقتله

5"1361(يزيديا

و!اثه:ذكر

(27o)ثمانولهوهائةخمس!سنةشععبانمنبقينلخممم!بحورانتوفي

واحد.وشهرسنينأوبعوخلافته،سنةوثلاثون

ونوابه:أولادهذ!لر

يزيدأبوهلخفاءسبعةو.لَدَهعبدالئههنهمذكورثمانيهَلهكان

هعاويةبنيزيدبنتعاتكةوجدته،هروانأبيهوجدعبدالملكوجده

.الاصلفيباقيضانوكلتاهما"عزيز"الكلمةهذهتحت12(6)

.TAوكصبعليهاوضرب"وثلاثونتسع"الضاسخكتب1()27
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)912(بنتعبدالثهوام،عثمانبنعمروبنعبدافهبنت)128(سعدةوأمه

بنالو!دوهنهم،-عنهالثهوضي-الخطاببنعمربنتوهيعمر

،صفوانبنبشرهصرعلىأميرهكان.فتلثمالخلافةولي،يزيد

وكاتبه،الحسحاسبنما!)ْوعبدالرحمنذكرهالمقدمهسعودأبووقاض!يه

س!عيدوحاجبه37""ويزيدبنوأسامةجبلةبنوابراهيمهبيرةبنعمر

.هولاهخاليماثمهولاه

."عبدالملكبنيزيد"خافنقش!

ووومحو؟8،سطلأ.ى-6؟ص-المسبوكالذهبخلاصةفيا!)28

.-167ص-للزبيريقريشنسبفيكما((سعدذ\)والصواب

،كالمسمبواذهباخلا!ممهمنوالمحصحيح"عم!ربن))الاصلىثي)!12(

.-26ص--

بىنارحكلنعب".ا)!-26ص-المسبوكالذهبخلاصةفي)135/

الكتاصبا،ثيذأفيماوردوالصحيحظاهرتصحيفماوهو"الرشخاس

فيهو.اسد4((302:الوكيعالقضاةاخبار"كتابفيذكرهجاء،.قد

منذالقضماءو!لهـ!انهوذكر"العذريالحسحاسىابنعبدالرحمن"

عبدالعزيز.بنعمرحلافة
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!قنه!امخلافة!عو

أءوجم!س

نجث)ا!ا!هاشمأم4أصّ،هروانبنعبدالملكبنهشامالوليدأبوهو

من!ينلخمس!اليهأخيهبعهدلهبويع.المخزوميهشامبنتفاطمة

هسمتنأبالسواديخضب،أبيف!أحولوكان،وهائةخمسسنةشعبان

بنف!سههيباشرهاأهورهفيوتيق!الملكفيسياسةوله،بْعةوَالعينهنقلب

يوسففقتلهنفسهالىودعابالكوفةعليبنؤيدخرجأياههوفي

أخوهبنىأياههوفي.ومائةوعثمحريناحدىسنةفيوذلكوصلبهدمرابن

وهائة.ستسنةوهيواحدةسنةبالناس!وحَجلىَ،المقدسبيتسعيد

بكير)+ا!وهاتاتباعهموكثربخراسانالعباسبنيدعاةفلهرتاياههوفي

.الخلاسلسلمةأبوعوضهفأسثخلفالدعاةكباومنوهوهاهانبن

ثمانوعمرهوهائةثحرةثمانسنةعباسبنعبدالثهبنعليوتوفي

-السلامعليهعلي-فيصبيحتهافنننلالتيفيالليلةولدلانهسنةوسبعون

تسه:وفاذكر

شهرهنخلونلستومائةوعمضسينخمسسنةبالرصافةتوفي

وخمسونثلاثيوهئذوعمره،13(أممسلمةابنهعليهوصلىالاَخرربيح

أس!ءجلبخهأبمت!ص،مأموأمه"-،16ص-قريضنسبفي)131(

."المغيرةبنالوليدبنهشامابن

مسلم"؟ةضه"لالاء.فيوردقدو،قريشنسبفيالزبيرييذكرهلم()132

حص!صصاء"،معحىانبمله*"هسلمة"المشهورةاسممائهمانمع

ع!بدالملك.ابن

ممضمهوروأنرجلشنيعتصحي!فوهو"هامانبنمكثر))ا،صلىفي)133(

اريحخ.التوفيذكرهصسحتةجحنى
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يوها.عنتروأحدأشهروسبعةسننعشرخلافثهوكانت،سنة

.41!ا(،الحكيمللخكَبمالحُكْم))خاتنمهنقش

إبه:نوكرذ

فولىاستعفىثمأخوهعبدالملكبنهحمدهصرعلىأهيرهكان

استعةىثمالعاص!أبيبنالحكمبنيحيىبنيوسفبنالحسنعوضه

رفاعةبنعبدالملكوولاهاعزلهثمالحضرهيالوليدبنحفصفولاها

صفوانبن.حنظلةوولىصرفهثمخالدبنعبدالرحمنفولاهاتوفيثم

الوليد.بنحفحىعوضهوولىافريقيةالىسَّيرهثم

الحضرهيميمونبنويحيىالجمحيصفوانبنهحمدوقاض!يه

.هجاهوقدالكميتشاعره.هولاهغالبوحاجبه.وبيعةبنوسعيد

نارصةا-مه"4كأافق!"للحكيمالحكم"-27ص-الخلاصةفيا()؟نبم

قلم.وزنعلى((حَ!كمْ"للحكميكونأنفلابد
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يرؤيدبقالوليدخلافة!كر

مأأهه،مروانبنعبدالملكبنيزيدبنالوليدالعباس!أبوهو

ربيحشهوفيلهبويع.الحجاجأخييوسفبنهحمدبنتالحجاج

هنهأكبرعبدالملكولدهنو!لّيوماوهائةوعشرينخمسسنةالآخر

الشيبوخطهقد،ربعةأبيف!وكانعمرههنالاربعينبعدوليلانه

وجحل،والشربوالأكلاللهوالىالهمةمصروهتفصيحاَشاعرأوكان

القسريعبدالثهبنخالدفع5.و،عهده1()35لييِوَوالحكمعثمانولديه

عبدالملكبنالوليدبنيزيدعمهابناليهوسارفقتلهعمربنيوسفالى

وعمثرينستسنة)136(الآخرةجمادىعشريثانيالخميس!يومفيفقتله

فييزالافلموالحاكمعثمانولديهوحبمم!سنةوأوبعوناثنتانولهوهائة

وكانتبدمشقالفراديسببابودفنافقتلاهروانوليأنالىالحبمم!

يوها.وعمثرينوثكثةوشهرينسنةولايته

هداياالعباسبنعبدافهبنعليبنمحمدالىوصلت)137!أيامهوفي

سنةفيالمذكورهحمدماتثمالخراسانيهممعلمأبوعليهوقدمخراسان

ابراهيمولدهفيبعدهالأهرأنوصىانبعدوهائةأ138(وعمث!عرينخم!مى

.-السفاحعبداثهيعني-الحارثيةفابنهاتأو)قتل(فان

ونوابه:أولادهذكر

حفصأهيرهوكان،بناتوعدةذكراعشرثلاثةالولدهنلهكان

القضاءعلىالخمحيصفوانبنهحمدوأةقدوكانالحضرهيالوليدابن

وكان،هولاهقطريوحاجبه،هممملمةبن38(("والعباسكاتبهوكان

.هّيادةابنشاعره5(!الموتاحذووليديا"خاتمهفقش

مبين.لحنوهو"عهدهوليا"الاصلفيا!3)5

روثنف!ة.جمادىلاتغل!وهو((خر71"الاصلىفي)136(

الإيمن.والهام!شالاعلىوالهامشالإيعصرالهامشفيالفقرةهذهكتبت(13)ئم

الذهب=خلاصةثْبالسف"هـ!ىهفيوفاتهالاربليبدرالدينذكر)138(
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ا!وليدبنيزيدخلافة!كر

ءمويأ

هوأ!،هروانبنعبدالملكبنالوليدبنيزيدخالدأبوهو

لهبويع،شهرياربنيزدجردبنفيروزبنخسروبنتأند!شاهفر

وكان.ومائةوعمثرينستسنةهنالآخرةجمادى1913(عمثريثاهن

العتجب.شديدفصيحأالعاوضينخفيفهربوعاَ،البدننحييفأسمر

الناقص.فتقّبعطاياهمالجنودونقَّص!َالسيرةحسنأظهر

وفانححه:ذكر

وعمرهبالطاعونوهائةوعشرينستسنةمنالأضحىيومتوفي

.وأيامأشهرخمسةو!رفتهسنةأوبعون

نوابسه:ذكر

بنعمربنعثمانوقاضيهالوليدبنحفصهصرعلىأهيرهكان

قم3"يايزيدونقمث!خاتمه،هولاه14")ْقطريوحاجبهمَعسْمَربنهوسى

العماني.شاعره،"بالحق

((5ص"فيقال؟؟اسنةفيوفاتهذكرقدوكان"44ص))

امباسالبنيبالدس!ءأبتدىءفيهاوثمانينتمصعسنةدخلتررم\)

بالإماموسُمّيبمباسا!بنعبدالّىبنعلىابنلمحمدالدعاءوكات

توفيانالىويتزايدويقوىينميالامريزللمثموْأطمِعوكوتب

."ومائةوعشريناربعسنة

وثقدما!خرةتجما-ىمنوالعشرينال!ثامنأيبالاضافةور.دهكذا)913(

ورد!صماهـ((عثثالثامن/)هوولشى،مثلهوسيأتيمثلهكتابالىفي

ثرونوت"إحمصحاحإمخنأتفيجاء.-45ص-الذهبخلاصةأني

اسقطتأجمْمفتهواذالعشرةجمعأولشىالعددلهذاهوضوعأس!م

.((وعشريعشرونهذه:نمتثإضونا

وفي.هغيمص-تجبلانهقطريانهتفدموقد"قطى"الاصلفب1014(

.جدابعيدوهو((قطر"الخلاص!ة
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ذ!لو

!يمبروااخلاؤ"

اسمهاولدأمأهه،عبدالملكبنالوليدبنابراهيماسحقأبوهو

نفسعهخلعثموهائةوعشرينلستسنةهنالحجةذيثْبلهبويح..تفيم

وعمثرينسبحسنةهنصفرفيوبايعهمحمدبنهروانالىالأهروشمَ

اثننتينسنةالىباقيأيزلولم،أياموعشنرةشهرينولايتهوكاذثوهائةْ

عاجزاوكان،خلافوفيه،الزابيومعونأبوفقتلهوهائةوثلاثين

هخا!نقعم!.ضفيرتانله)141(،العارضينخفيف،الرأيضعيف

.(!القيومالحيٍعبىتوكلت"

نوابح!:ذ!لر

دالو!مولىقطريوحاصهالتميميعثمانبنعمرفاضيهكان

بنوهحمدالعمانيشماعره.اللخميٍال!سّزاحأبيبندكينوكاتبه

الذئب.أبي

!ةال!ضلىهدههنبدلإ"-47ص-الذهبخلاصسةفي.جاء)141(

الناسخكتبوقد.بالحقيقةظفرالقوللهذاولشى"ظفر)4ما))

المعجمة.بالظاءالمخطومحلىهذأفي؟لمة11

-ا!اه-
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ذصر

معمدبقووان5خىللأؤة

%بيبنالحاكمبنهروانبنمحمدبنهروان)143(عبدالملكأبوهو

أضذها،كرديةوكانمت،الأشترابراهيمجاريةلتابةوأمه،العاص!

وعبدالعزيز.هروانلهفولدت،الأشترابنا1هنعسكرمروانبنهحمد

وغببرهاأوهينيةعلىوالياوكانوهائةوعمثرينسبحسنةفيْصفرلهتويح

يطلبالوليدبنيزيدالىساوالوليدقتلفلما،يزيدبنالوليدقِبَلهن

الوليدبنابراهيمأخوهلتيوووصولهقبليزيدفماتالول!يددم

الوليد!بنابراهيماليهوأنفذأهلهاحمم!وبايعهالىهروانأ)!14(ووصل

عنقتالهالكفالىهروانفدعاهم،فألتقياهشامبنسليمانعليهعسكرأ

دهشقسجنفيوكانا،الوليدابنيوالحكمعثمان:الغكمينعنوالتخلية

وأسِركنيرخلقدسكرههنوفتلمحهومنسليمانفانهزمواقتتلوافأبوا

المحبوسينونهينالبيعةعليهمفأخذبالاسرىهروانوأتي،خلق

علىابراهيمووأيرأيهوأجمعدهمثمقالىسليمانووجحم!عنهموخلى

ودخل.وقسئَمهالمالبيتفيكانهاسليمانوأنفذفقتلا،الغلاهينقتل

هحمدبيبأوأتيبدفنهمافأهرمقتولينبالغلامينوأ!تيَفنزلدهشقهروان

بالخلافة،هروانعلىفسلَّمالسجنفيهعهماوكانقيودهفيالسفياني

الوليدبنابراهيمبايعهثم.لكجحلاهاإنهما:فقال.هَه:لهفقال

.الشاموأهلى

وبهأهيةبنىخلفاءآخرأموي"الناسخخ!غيربخ!زحتهكتبا!).42

جميل؟جيدوالخ!.(!دولتهم-تماأنقرش

وأحدهرجعمنيأخذانالتاريخينانباعتبارأضفناهاضروريهتتمةا!)43

آنفا."الي!أشرناكه،

-ء.ا
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الرأسواللحيةأبيف!الهاهةضخمالشهلةشديدأبيف!هروانوكان

تقتدىوسائلوله93""ووفصاحةبلاغةذاوالمشقةالنصبعلىصبووأ

ر!أنالىمضطرباأهرهيزلطولم،خلافتهسنيفييحجولمبها

تيفأ،العباسأبايطلبالحميمةالىمروانوأنفذ،بخراسانهسلمأبو

نُووةجرابفيرأسهفجُعلبهفأهرم!المذكووأخيهحمدبنبابراهيم

وذلكالكوفةالىوعموهتهوأخوهالسفاحالعبايأبووهرب،ماتحتى

شهرفيبويعثمشهرينبهافأقامومائةوثلاثيناثنتينسنةالمحرمفي

بنعبدإدثهبنعليبنعبدالئهوساو،المذكورةالسنةهنالاولوبيع

فانهزمالموصلهنقريبابالزابفلقيهالسفاحبأمرمروانالىالعباس!

وقتلأيضافواقعهحرل!انمنقريبأنهرأًنزلحتىعبدالثهوتبعههروان

فلحقههصرالىخواصهمنيسيرنفرفيهاربافانهزم،اصحابههنخلقأ

الح!جةذيهنبقينلئلاثالاحدليلةفيفقتلهعبداثهأخوعليبنصالح

تويعأنالىوولايته.سنةوخمسونتسعولهومائةوثلاثيناثنتينسنة

وهوأشهروعاثرةسنينخمس!قتلىأنوالى،وشهرسنينخممم!المممفاح

لاينقضيالذيالثهالاالهلا.دولضمختمتوبهأصهبنيخلفاءحرآ.

ملكه.

:،ددأوذكر

فقنلهعبيداثهفأهافتلهبعدفهرباوعبدالئهعبيداثهولدانلهكان

أيامالىمحبوسأيزلولموخبمم!وأخذفأعقبعبدافهوأمماالحبشة

.ببغدادوهاتضريرأفأخرجالرشيد

نوابحه:ذكر

خاتمهونقشى،هولاهصقلابوحاجبهالتميميعثمانقاضيهكان

بنالمغيرةثمالوليدبنحفصمصرعلىوأهيره"غافلياالموتاذكري!

والعماني.الضريرشاعراه.عبيداثه
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اهيةبنيايخباوهننبذ

خلافتهموهدةخليفةعثمرأربغهمروانالىهعاويةهنئهمخلفاجميع

وتسعةسنةوتسمعوناحدىهروانفتلأنالىلمعاويةالأمرخلم!هنذ

يوهاوعمثرونواثنانسنينتسعالزبيرابنفتنةمنها،أياموخصسةأشهر

بنسماويةبنعبدالرحمنفهربالبلادفيهروانقننلبعدتفرقواثم

وهائةوثلاثينتسعسنةفيأهلهافبايعهالاندلس!الىعبدالملكبنهشام

الاولىجمادىضةفيوتُوفيأشهروأوبعةسنةوثلاثينثلاثاواليأوأقام

وهاتأشهروتسعةسنينسبحهشامابنهوليثموهائةوسبعيناثنتينسنة

أهه.شهوووأربعةسنةوثلاثونسبحوعمرهوهائةثمانينسنةصفرفي

.وعدلوشجاعةوأيذاخبيراحازهاعاقلاوكانولدأم

وعمثرينوخممممةوشهراوعمضرينسنةسبعاهشامبنوليالحاكمثم

بالاندل!م!المماليكهناسضكثرهنأولوهوشاعرافصيحأوكانيوهأ

أوبعسنةوقتلهبهفظفرسليمانعمهفحاوبهبالجبابرةوتشبهالخيلووب!

.أهرهواستقامعبدائهوصالحهوهائةوثماننِن

وهاردةطتيطلةأهلعليهعصىأوهائة(وتسعيناحدىسنةوفي

اثنتينالحكمبنعبدالرحمنوليثمكثيرأفاوتدعوا)144(.خلفاًهنهمفقنلَ

وثلإثينأوبعأعبدالرحمنبنهحمدوليثم.أشهروأوبعةسنةوثلاثين

ولهالحكمأبنههشامبعدو"لىثم":المراكشيعبدالواحدقال)144(

زخرفأسمهاولدأمأمه،العاصأيايكنى،سنةوععضسونأثنتان

بأهلىلمحعأ؟الذقِوهوقبيحةسوءثار7ولهمسرفأطاغصِأوكات

وكات،جدرومومس!دياركلبموهدمفقتلهمالمشهورةالوقعةالربض

ذلكبهممنرهـلأهرهببعفىفاتهمهمبقصرهمتصلةمحلةالربض

ا؟عساخربااخبارنلخيصافيفعجِبl\)"الربضىالحكمفىمممى

.((4؟13سنةبالقاهرةالسعمادةمطبعةصبدة
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خمسأعبدالثهأخوهوليثميوهاعشروثلاثةشهرأعشروأحدسنة

بن)145(عبدالرحمنابنهابنوليثميوماعشروخمسةسنةوعشرين

1(الثهلدينالناصرالمؤهنينأهير"وتسمىالحكمبنعبدالرحمنبنعبداثه

ثمسنةخمسينواليأيزلولم"الخلائفبني"يُممممّوَنقبلهمنوكانوا

فأقامبالثهالمستنصرولثقبعبدالرحمنبنالحكم"و.4"ابنهبعدهولي

تسعولههمثبامابنهليولْموأشمهراسنةعشرةخمسهاتأنالىواليأ

بن(1461(أهشامبنهحمدغلبعلىالاهرالىانسنةثلاثينتسعاوفأقامسنين

وتركهففصدههشامايشبهنصرانياًوجلاًوأخذعبدالرحمنبنعبدالجبار

فن.ودعليهفمتلي.هشامهذا:وقاروأخرجهوهاتدههنزفحتى

عليهوظهرباوويبولْهعبدالجباوبنلمأهشامبنصدوولي

حيأهشاهأوأخرجسالمهديوحاصربالمستعينوتلقبالحكمبنسليمان

وهربالاهرعلىسليمانوتغلبوقتلالمهديوأخذذلكينفعهفلم

بهفظفرسليمانفيقاتلالفاطميودحَهّبنعليقامثبمالمشرقا.لىهشام

فيلههملولثقتلهانالىواليأيزلولمالثهلدينبالناصروتلقّبَوقتله

الىهشاموجحثمبالمأهونوتلقبحمّودبنالقاسمأخوهووليالحمام

وأوبعمائة.وعشرينأوبعسنةالاندلس

*.**

(5It)عبدأدئهرنهرعددبئعبدالرحمنأ،ضهابنوالى"المصورالمإصلفب

ا،سعمعلىالناسخووضع""الحيبنعبدالرحمنبنمحمدبن

إرحهتعبدابنءجد.اللهبنعبدالرحمن))"الهامشفيوكتبض!ر*مة

."ألت!كم..؟
.ث

.-25ءى-المع!بمنا)زيادةاير)6،
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اهيةبنيؤمنؤ!!با!لا!بويرعمن!كر

تسحسنةالاكوفةأهلبايعه-السلامعليهما-عليبنالح!ين

ه3أولاأكثرهموجلاسبعينفي،ستينسننةالقعدةذيفيوهاجروخصسين

نأبعدهقاتلآلافثلاثةفيؤيادبنعبيدالنّهفلقيه،بيتهوأهلوأقاوبه

بنعمروماه،وستيناحدىسنةالمحرمعالثرالسبتيوموف!تلالماءمنعه

الىالاوضفسقطقتلهأو(نحرهفيفوقعأبسهمأوقاص!أبيبنسعد

الىعبيداثهوحملهالشريفوأسهوأ%ضزسشئنه3ابجَوذيبنالشمرونزل

طاعتكممنأفنعكنمت:فقالهعاويةبنيدفيالىفنفذهبالاكوفةؤيادابن

هنلهكانلو-ؤيادبنعبيذانّهيعني-مرجانةابنافهلعن،هذابدون

عدةفيوكفّنالوردبماءفقسلأمرثم.هذاهثلفعلهانسبقريمش

يدفنأنفسألوهعبسقلانأهلهنجماعةحضرتهوكانبيةجّةدَأثواب

الآنالىوهومشهداعليهوبنوابعسفلانفدفنوهاليهمفسلمه،عندهم

أياموفي.بكربلاال!ثريفبدنهودفن.ا(ty)الآفاقجميعهنيزار

آدوبينالآنالنباقوهوهشهدأغليهبنى،فناخممحروالدولةعضد

.دارألفعلىتزيد،السكان

الطبيخبأبيوعرفالعراقساداتمنمحسبنالفاضلىالسمِدقاق7،1()

سعصمنالشرقيةالجهةرواقفي))-41ص-المحسنيةرحلتهفي

أقدام7عرفىفيقدها14طولهاقبهالفراديسبابقربدمشق

يزعهقبرداخلهالصنعبديعالاصفرالنحاسمنشباكفيها

عض!داثهابيالشهيدالامامرألصمدفنانطالدمشقيون

مدذنفيالقوممذهبوهذا":ذلكبعدوقال"-ع-الحسين

عنده!فالمشهورالاماميةعنداشتهرماخلافوهوالشريفرأسه

بعضوذهبفيهاالطاهرجسدهمعودفنكربلاءالىأعيدأنه

أهـيىبجنبهالاشرفالتجففيمدفونأنطألىالعلماء

"أفوغيره(3:351)الاعشىصبحفيوجاء."-ع-اثوهنين

.بالقاهرةفدفنعسقلانمننقل
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،وهحمدذكرهس!بقوقد،الزبيربقعبدافهبالخلافةلهتويعوهمن

بنسعيدبنلم(48I)أعمرووخالدبنقيس!بنوالضحاكالحنفيةابن

،هروانبنعبدالملكوقتلهاهيةبنالعاص!)914(أبنسعيدأبنالعاص!

كربلايومضحّوا!مابالكرَمأهيةبنوضحتىاليومث!:الناص!فقال

بنعبدالرحمنوكعذا.أهرمميتملمهؤلاءوكل.كا15()ْبالدين

1511(الاشديصفرةأبيبنالمهلببنويزيدالكندي(أالأشعث

هؤلاءفكل،طابىأبيبنجعفربنعبدالثهةبنهعاويةبنوعبدافه)152(

الملقبالعباص!بنعبداثهبنعليبنهحمدبويعأنالىهم*أبطل

رأمنأشسهروأمرهوهو،الإصسلنسخةهنا،سمهذاسق!)8؟ا(

تاريخي.مرجعذكرالىيحتاجا

أسمهجاءوقد،"176ص"الزب!هـيلمصعبقريشنسبيراجع)914(

سعمِدبنعمرو""الثانيةالطبعةمن5:246"للزوكلىالاعلامفي

وهو"أممِةأباالقرشىالاهويشمسعبدبنأميهبنالعاصبن

ألمجهلاسمالمثمابهالثانبىالجدأسمطوىلإنهفيهمفلو!أسم

فتأمل.الأولالجدأسملمشابهتهالثالثالجدأسموطوى

غدرفيقيلالقولهذاانا،دبكتبفيولاالتاريخفيفيثعرلم)015(

المبردالعبالىىابومَال،الاهويسعيدبنبعمرومروانبنعبدالملك

حربْبنوضَحئىيقالوكات":"3:248)\الكاملكتابهفي

فيوم.العقميومبالمروءةمروانبنووضخى،كربلاءيومبالدين

يومالعقرويوموأصحابهطالبأبوابنعلىبنالحسينيومكربلاء

عْزةشثثهوالقولهداوقائل."وأصيحابهالمهلبابنيزيدقتل

."!2:4،32"فيات!الو"9:22الأغائ"

.الازديفيلغةالسينوتسكإضاالهمزةبضحَسنديIا1()51

قريشىنسبيراجع،هاذكرناهوالصحيح"عبدالعزيز"الاصلفي)152(

وتاريخ."؟702،18ص"قتيبةلابنوالمعارف"216ص"

والكامل(!الحسينيةالمطبعةطبعة8:39"للطبريوالملوكالإمم

الكضبدارنمصخه"فياتبالووالوافي"61؟1"للمبردالأدبفي

."601و6602بباريسالوطنية
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وصالحودبدافههذاهحمدوهمبنينثمانيةال!متجّادلعليوكان،بالاهام

!أسِرهحمدوبويح،وعبدالصمدواسماعيلوداودوعيسىوسليمان

بعديالاهام:قالالوفاةحفرته2فلمما،أهيةبنيهننفسهعلىخوفأ

هستتروهوابراهيمعليهسلمأبودخلهاتفلما،إبراهيمولدي

ع!نهمبنقلهاأقرواكانواالذينالاخباوأصحاببهفأخبرلمفبايعهبالكوفة

هروانعلمالىذلكانتهىفلماالخراسانيهسلمأبيأخبارهنيردوما

يديهبينفأحفرهدمشقالىوحملهفأخذهكثيفأعسكرأأنفذالحكمابن

وأنفذغاهضهوضعفيفحبسهبذلكعلمألهأنفأنكربالقتلوتوعده

صبراهقتلههناليه
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ذصر

(1)3ْالسفاحالعيالهلىأبىخلافة

هاتنممبعْيخلفاءأول

بنعبدالنّهبنعليبنمحمدبنعبدالثهالعباسأبوهو4""وا

الحاوثي،المدانعبدبنعبيدالذبنمتويطةأمه،بالسفِّاحالملقَّبالعباس

يومالجمعةإالكوهمحةبالخلافةلهبويح.ومائةخمس!فيسنةبالشراةهولده

وهووهائةوثلاثينإثنتينسنةالاولربيعشهرمنخلتليلةعشرةث6لثا

حسن،الانفاقنى،أبيف!طويلاًوكانسفوعتثرلنسبمأبن

الثهصلى-النبيبردةاشترى،الاخلاقكريم،الرأيسديد،الوجه

وسياسة.ويقظةوحزمفخسلذاوكان.ديناربأوبعمائة-درسلمعليه

-لمجهعليبنحسنبنحسنبنعبدالثهأنويوهايقظتهفمن

ووجوهوالشيعةهاشممببنيكانهاأحشدوهوهجلسهحضر-السلام

الثهجعلهالذيحقناأعطناالمؤهنينأميريا:فقال،مصحفوهعهالناس

يايماأوالسة-احيعجلأنهنالناسفأشفق.المصحفهذافيلنا

له،درقالىمنزعجولامغخمبغيرعليهفأقبل،نقصأذلكفيكونبجوابه

الاهرهذاولي،وأعدلمنيخيرأكان-السلامعليه-علياَجدلثان

شيئاً-وأفضلهنالقخيراوكانا-والحسينالحسنجديكأ154(فأعطى

كنتوانأنحمفتُكفقدفحلتُكتتُفان،مثلهأعماليائأنالواجبوكان

"عبالىصيوتواو،دههو"نصهماهذاالاسمهذاتحتبعضهمعلق)153(

منيكونوالمالمنصورجعفرأبىأخيهبعدالعباسيينالخلفاءأنمع

ألنعحىبكلمةض!مهكوالب،ردةتعليقاتهكثرةمعوأهمفالمعلق.أولاده

بجانبه.أوأسماؤهمالمقدمةفيالخلفاءأس!اءهنأسمكلتحتط

ألذهبخلا!!،فيماوردويويده،انجدوهما((جدك))الاحسلفيا(الأفى

التواريخ.منوغيره((56ص"الم!سبوك
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ثمجواباًعبدالثهعليهرد:فما"هنك)155!جزائيهذاكانفماؤدتك

نفسمه.وسعةجوابهمنلعجبونوالناسوانصرف.درهمبألفيوصله

أخلاقمنوالنغافل.تألّفلانوهننفرأ156(شمدلىَدمن:كلاههومن

.الكرام

ومدفنه:وفاقسهذكر

وثكفينسثسنةمنالحجةذيعنئرثالثفيبالجدويتُوفي

أشهروث!انجةسنينأربرعضتهوخار9سنةوثلاثونثلاثوعمره!رها"،

.بالانبار!ردفنويومان

:النج!ب!اءأولادهذكر

ع!حسنشِعْر"لهفاضلاًوكانوهحمدصالحالاولادمنلهكان

وهلة!127!وهيوبنت،الصوليذكره،وهائةأربعإنسنةببغدادتوفي

.المهديجهاقزو

وحجابه:وقضانهوزرائصهذكر

الكوفيالخلاٍلسليماننحفصسلمةأبوأولاًلهوؤر

أبيبنالرحمنعبدوقاضيه،برمكبنخالدبعدهواستوزوأ158!وقتله

شبلشاعراه،غ!مىهانأبووحاجبهالانصاريسعيدابنيحيىثمليلى

وسديف.عبدالثهابن

منوت-3-5الذهبخلاصهمنوالتصريح((جوابى"ألاح!ملفي)155(

إصسخ.ارالتو

وهها!تألَفْلانَومنتأتفدشدمَنْ))اسصوكاالذهحبطنجلاصةفي)156(

السجعة.ضمانمعبمعناه

المثمهوووهوغيرهفبوكذلك((ريطة"الذهبخلاصةفيالم151(

تسميتها.في

ظامر.تصحيفوهو((قبلهو))الاصملفي)158(
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المثصووخلافةل!كر

أخوم!العباسبنعبدالثهبنعليبنهحمدبنعبدالثهجعفرأبوهو

بالخلافةبويع.الشامبأوضوتسعينخمس!سنةفيمولده.انسفاح

سنةالحجةذيهنخلتليلةعشرةلاربحالاثنينيومفيأخيهوفاةبعد

وأمه.أشهروعشرةسنةوأربعيناحدىابنوهووهائةوثلاثينست

لافهعليبنعيسىعمهببيعتهفقامحاجأوكان،البربريةمةسَلا

!مانط:.ا!)َصُفينةيُقالموضحفيهكةبطريقِوهوالخلاسةأتته

هننلّقبهنأولوهوبالمنصوووتلقمبتعالىالثهشاءانأهر!الناصفا

.الخلفاء

خاتمه:ونقشصفتهذكر

رححبم!اللحيةخصف،الئمةهوكوالسمرةرقيقأسمركان

خاتصهونقش!،ناطقيندسانينعينيهبينكأن،الانفأقنى،الجبهة

كتبأنهبلاغتهوهنحاؤمأبليغآعالماَوكان"يؤهنوبهعبدالثهثقةالثه1أ

ذلكومن."تجترمهابايصالالرحموقطيعةإدّالف"عشيرتهبعضالى

أحمدهثهالحمد":ففالالمنبرالمنصورصعد:فالااللاصمعيحكاهها

لاشريك42(!"ووحدهالنّهالاالهلاأنوأفمهدعليهوأتوكئَلوأستعينه

.تذكرهأنتمنذ!ركأالمؤهنينأهيريا:فقالرجلاليهفقام.؟له

وأعرذعفيمأوتّوفتجليلاًذكرتلقدهرحبأمرحبأ:المنصورفقال

...التصهيربلف!،"صنفينةالحمويلياقوتالبلدانمعجمتيجاء)915(

زعرأوووقالى...نخلذوسليمبنيديارمنبالعاليةبلدوهو

واه!!وزرعنخلىذاتمكةمنيومينعلىبالجمازقرية:(كذا)

طريقعلئوهيالسحتارلهيقالجبلولها:الكنديقال،كثير

ي!ملكهاصفيضةوعفبة.عطشوااذاالحاجاليهايعدلالزبيدية

."شاصطوهىالعراقحاج
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هوالمو!،بالأثمانعز!ةأخذتهالثهاتق:لهقيلاذاهمناكونانباثه

ولاأودتبهاالثهمابالنّهأحلفقائلهاياوأذت،خرجمتوهنانزلتفينا

وأهوِن.فصبرفعوقبفقالقام:يقالأنأودتولكنقصدتوجهة

!حدهمحمداًأنوأشهدوأهثالهاالناس!هعشرواياكمقائلهاهنبها

قوله:ومن.قرمحلماسمنيقرؤهاكأنماخُطبتهالىوعاد.ورسوله

يحبوكان.الالج!16!هخايلأْوالاهاني،الاحرارعقوبةالتعريف!

ويحتمله.الكلامخشنويسمحالمواع!

!لائه:)هنيؤثرومما

إتسدورفنييعررجلاءلياطلب:للربيعقالالمدينةدخللما

ضىيبتدئهلاأنوشرروهعهفريبرجلفجاء،أعرفهاأناحبنج!فأ

:فقال،الربيعالرجلفطالب،فىوهمبألفلهأهرفاوقهفلما.يسأله

المنصووركبالغدهنكانفلما.فأذكرهغدأركبفاذاشيئأليقالها

هبتدظلاً:لهفاليفاوقهانأوادفيلما،للكلامموضعأيرىولاالعادةعلى

الأحْوص!:فيهايقولالتيعاتكةدارالمؤهنينأهيرياوهذه

هو؟-لالفؤادوبهالعدىحذرَأتخز!"لالشيعات!كةبيتيا

فيها:فاذاقلبهعلىالقصيدةوأهَرصَابتداءهالمنصورنكرط

يفعللامايقولالحديثهذقوبعضهمتفولها!لوأراك

درهمألفياربيع:وقالفضحك،بهلهأهرَمايأخذلمأنهفعلم

.يخرىوألفبهاوعدته

ن،بالياءخايىوالصواب"مخائلى95ص"الذهمبهخلاصةفي)016(

.الابدالةشاذولامجتلب"ل!أصايةالياء
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ومد!نعه:وفاقهذكر

وكلانوهائةوخ!سمينثمانسنةفيالسلامهدينةهنمُحرهأخرج

:فأنشدهأتاهتياَآكأن!هناههفيوأى

وصاؤلهأهئههنهوعُرسَيَأهلُهو!ادقدالقصربهذاكأني

جنادفهعليهتبنىجَدثالىةٍعزبعدهنالقومرئي!ئ!وصاو

ولما"للحجوتوص-"إحراههولبسوكعتين!رصلىاغتسلذلكفعند

:هناكحائ!علىكتبالقافىسيةوصل

يفّرهقد!رٍو!لولمشَ!يعبأنيأسلالمرء

العينت!هرهبعدحئلو!قىويببشاش!ننهنجلى

بصهشيئآيرىلاصىحتالايحاموتخونط

دَوسهدثهوقائسلٍتهل!إنبيشاهتٍكمْ

الحجونبينودفنالترويةيومفيبهاتوفيهيمونبئرالىانتهىفلما

خلونلستالمممبتيوموذلكالرأس!هكشوفهكةظاهرهيمونوبئر

وخلافتهسنةوستونثلاثوعمرهومائةوخمسينثمانسنةالحجةذيهن

.أياموثمانيةشمهراعمثروأحدسنةوعشرون)161(احدى

:أولادهذ!لر

وعبدالعزيزم!الكردبّةبأبنيعرفوالاصغروجعفرالاكبرجعفروهم

براهيموا،يهلأبوالمهديأخووهوهحمدعبداثهبووأوعلي،ولدأمسأهه

.(أحد"الاصلىفي)161(
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بالناسوحجسَ،ويعقوب،الحميريعبدالثهبنهنصوربنتموسىأمأهه

احدىسنةصفرفيوتوفيالرشيدولايةفيوهائةوسبعيناثنتينسنة

المسكين،بصالحأيضاويعرفقاليلهايقالولدأمأهه،وصالح،ومائتين

والعباس43"))ووعببسىوسليمان،ومائةوستينأوبعسنةبالناسحج

وأسماء!الاهويةعبدالثهبنتالكريمأَهةَأههن،ولبابةوالعاليةوفاطمة

وحجابهوقلنكماتهوزوائهزكر

عزل!ثمالمممفّاحأخيهوزيربرمكبنخالدالحباسأبولهؤوو

واستوؤرعزلهثمالمووياني)162(خالدبنسليمانأيوبأباواستوزو

عبيدالنّهوقضاته.وفاتهحينالىفروةأبيبنيونسبنالربيعبنالفضل

اوطأةهبنوالجاجعماوةبنوالحسنعبداثهبنوشريكصفوانابن

أخاهلانعقبههنوالخلفاء.ابنهالفضلثمالربيحثمالخصيبوحجابه

الخلافة.فيلهعقبلاالسفاح

دلاهة.وأبووسديفعبداثهشعراؤه

يانموْر":البلدانهعجمفيياقوتقال"يان!المر"الإصلفيا-16(

نواحَيكا5قريعة:نونخره1ووياءالراءوكسرالسكو.تثمبالضم

واسمهالمنصوروزيرالموريانيأيوبأبوينسبوإليهاخوزستا.ت

وقال"انص!وو1وقضلهمجالدأبيبنسليمانأبيبنسليمان

هَري!.رزهوريان"-175ص-ألضريالتاري!خكْبالطقطقىابن

."الاهوازقرىمن
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الم!يالامامخلافةذكر

عبدالّهبنعليبنهحمدبنالمنصووعبدالثهبنهحمدعبدالثهأبوهو

هوسىأمأمه،وهائةوثحرينسبعشنةفيبأيذجولد.العباسابن

المنص!ورأبوهماتيومبمكةلهيحببى،الحميريهثصووبنعبدالهنجت

سادلي!الثلاثاءيومفيالممملاممدينةالىالبربريهثارةهعالخبروأتاه

ي!ظهرلميوهينمنارةقدومبعدفأقام،وخمسينثمانسنهالحجةذيعشر

المؤهنينأهيران:فقالأباهلهمونعىالخميس!يومالناسوخطب،شينأ

نا:فقالبالدهوحعيناهواغرورقمت.فأطاعمِروأفأجابَعيدعبد"

وفحيدالاحبّةفراقعندبكىفند-وسلمعليهافهصلى-الثهرسول

وب!صهالمؤهنيناهيراحتسبالثهوعندجسيماَوقُلّدت!،عظيمأفارقت

المسلمين.خلافةعلىأستعين

خاتمه:ونقشصهفتهذ!لر

ن!ةاليمنىبعينهالشعرجعد،الخلقهعتدلطويلاأسمركان

وليولمما،حليمأعالمأجوادأوكان5"ثهالعزة"خاتمهنقش!،بياكم!

فيبالفسادعرهتأودمقِبَلَهكانهنْإلايهَأبيهسجنفيكانمنأطلق

أهلهوبَر"القربىذويوفضلكثيرةأهوالاالناسفيوفرلىَق،الاوض

آلافستةسنةكلفيبيتهأهلهنرجللكلوأخرج،وهواليهوأقرباءه

بدضهمهوزاددوهم

المهصاجرينأولادأسماءتكتبأنأهرونزلها16(عيساباذأمبنىولما

باذعيسابنىولمما"-19ص-المسبوكالذهبخلاصةفيجاءثم1631(

بلفن!:فةجمرارنقالى))منط49الصفحةفيوجاء"...أمرونزلهما

ليثظريسيرةجماععةفيركبباذعيم!ابناءمنفرغلماالمهديان

دخلعتثم"9!الصفحةفيوردثم5"000مفافأدفدخلهالبلد

-باذبعيسسابمنزلهالمهدينزلفيهاومائةوستيناربعسنة
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ثلاث!فيهموفّرقعاهأهجلمممأوجلس!بنقبائهمودعىفكثبواوالانصار

؟!حلعنوفرسَج،كسيركلوجبرعائلكلوأغنىدوهمألفآلاف

خمسمائةفيهمقففرالشعراءوأنشدفخطبتالخطباءفاممتثم،هكروب

فطعموا،المراتبأهلهنننهوبطاخاصتهفحضربغدائهدعاثم،درهمألف

وكراهة.بحباءالاهنهمأحدينصرففلم

نو!.خندقهاوخندقحائطهاوحاروالرصافةجاهعببناءأهرثم

أفه:باوويوصلهبأسنادالصيدلانيالقاسمأبوثحدهاكلاهه

لأناليهمنيسلف!تيدأتذكريهنأقربهيوسيلةةالييىَأحدتوسلها

لبس،وووعنسكصاحبوكان.الاوائلشَكريقطعالاواخرمنع

نجيواهبيسمىوكانوالمعروفالعدلبأفاضةالناسوعمسَالصوف

وديانته.لنمممكه،العباس!

ومد!نه:وفاتهذكر

ا!رممنبقينلثمانماسبذانمنبالرذ)164(تعرفبقريةتوفي

عشروخلافته،سنةوأوبعينثلاثأعمرهوكان،وهائةوستينتسعسنة

!كلأربىسفة":ناقلاَالبغداديالخطيبوقال.((...بناهمالما

لم!هاهالذيقصرهباذبعيسماالمهديبنى-ومائةيعنى-وهـتين

معجمفيياقوتوقال"117بغدادتاريخ"."السملامقصر

ألىمنسوبهبغدادبشرقىكانتمحلة...باذعيسا":البلدان

هو،الخيزران:اهاديواالرشعِدوأموأفالمهديبنعيسي

بنالهـءاديموسىماتوبهلهإقطماعأوكانمتاوأبيهمالاههماأخوهما

فيلمغتالسلامقصرسماهالذيقصرهالمهديبهماوبنىالم!!ي

."درهمألفالفخمسينعليهالنفقة

ياقوتهعجموفي"المعجمةوالذالىالمهملةبالراء"الهاممشفي)،16(

المهديالمبئمنإتأميرقبربهاالبندنيجينقرببماس!بذان4قر"

ولفظهانذكرهاقصحيفاتالترجمةهذهوفي."المنصورإبن

الصحيح:

:ماسندان.ععائل:عال.بثقبائهمبصائهم.قبله:هله))

."انسبها
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التيبالقريةودةنهارونابنهعليهوصلىأأياوخممم!ةوشهراًسنهيئ

فيهاهتُوفي

((:!ا،و)):أولادهذكر

نسبمتواليهالخيزوانأههم،وهوسىوعيسىهارونجعفرأبوهم

وهنصوروعليوعبيداللّهوهائتإبئسبعسطوتوفيويعقوب،عيسا:باذ

وكانتوعُلَي!ةوالعباسهأ*(والبانوجهوأسماءوابراهيمواسحاق

:قول!افمنهشعرديوانولهافاضلة

كثرا؟"اذاهملولوالشيءفملييَزيارتهفيلجطكثرتُاني

نظراإذاعنيقِصَراًطرفهفيأرىأؤاللاأنيهنهورابني

وحجابعه:وقضاتصهوزرائهذكر

بعدهواستوزروعزلهالاشعريعبيداللّهبنمعاويةعبدالمحهأبولهووؤو

جعةرأبوبعدهلهفوزووعزلهطهمانبنداودبنيعقوبعبدالثهأبا

شيرويه.بنصالحأبيبنالفيخم!

الفضسلشحجابه،)165(ذكرهمسبقوقدأبيهفقضاةقضاتهوأها

بَمث!-او.شعراؤه.سليمانلينوالحعحمينالحصينبنوالربيعالربيعابن

أءد*!.ير...وابووالعبديحمادبنوم!اذالعتأهيةوأبو

صحي(او71سحالم!قتيب!ةلاونا!مارفثْبقةْالبانو(،ْ)

بن4ء،عبالمهديقضاةب!))ونصهالمعلقينبعضتعليقألهامشثْب)165(

.((علاثةبنعضداللهبنومحمدعاؤيةونقيسبنيزيد

-حر-ااح!قفاهمله،اخطموهـالأصلأفيواضحغيرالاسمجاء(!ع:)

يقرأانويمكن،اعلاهفيالكريمالقارىءيرأهالذيبالشكل

الملقباحمدبنهحمدبنالعبالسابووهو((العبرابو"

وكانت.قاعةبالرالممفمهـورالماجنالشاعر!الحامضحمدون)ب

أفنماستوبخمسفهبالخلاالرش!يدمبايعطبعدالثحاعرهذاولادة

سنواتبستمحصهـالمهديوفاةبعدأي-هـ(175سنةأي)

ساسيافضديمحمدطعبحه!الاغاننفيمستفيضةوإخب،ره

علىوا،سىم(39---98ص02هـج1323القاهرة-التوذصي

ا!لوسي!سالم).ا)جهلاءالنساخاضافاتمنيظهرما
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الهاديالامامخلاؤةذصر

مولده.المنصووعبداثهبنالمهديهحمدبنموسىمحمدابوهو

بعدببغدادفةبالخصلهبويع،الخيزوانأهه،ومائةوأوبعينسبعسنةفي

هاوونأخوهلهالبيعةأخذتولِّى،بجرجانذالثإذوكانالمهديأبيهوفاة

وعمرهومائةوستينتسحسنةصفرهنمضينلاربعالخبرفبلغهالرشيد

ق!بله.أحد4ستفيالخلافةيَلِولمسنةوعثسروناثنتانحينئذ

خاضه:ونفشصفتهذ!لر

وجلاسمح.أثق(!"باثهخاتمهنقش!،أبيضجسيمأمحلويلاًكان

:ويفولليلايصيح

حاتمهنوأعفناالالهَفخف"ْظالمحاتمَانللخليِفةقُلْ

المأثمفيلشريكَهالعفيفكانبظالمٍاستعانإذاالعفيفَإنٍ

،وجِدَفمااليهالمشاوالشخصهنهليعرفالرجلبطلبفأهر

نأالموصليابراهيمبناسحاقذكر"حاتماسعمهعاملكلبصرففأمر

فأنشدته::قال.حكمكفلكيطربنيهاأنمثمدني:يومألهقالالهادي

نفض!ة"لذكراكلتعرونيواني

القطرصبللهالعصفورصانتفىَكما

ليلةٍكلَجرىًؤدنيحَبهافيا

الحمثرموعدكالأيامسلوةويا

الهوىيعرفلاهيلَحتىهجرتك

صبرلهليس!لضىوزوتك

وقدسنط:فأعطت.فأعِدْأبوكدثهأحسنت:وقالطجدأفاستطابه
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عبدالملك.عائد:قلت؟تريدفما:قال.المؤهنينأهيرياأهلكالشر!

فأقطعه.المؤهنينأهيرصأطربيثقالأنأردتفاعليا؟وقالغفثبهفاشتد

فيحههالاخذتعقلكعلىغطتجهلبادوةأعدهاأنيلولاوالثهأما

أطرقثم،القتلعلىالغضبلحافيهأهونأالهادييكنْولم.عيناك

ابراصمودعارأسهوفحثمأهرهينتظروبينهبينيالموتهلكووأيت

فليأخذالخاص!هاليبضتوأدخلهالجاهلهذابيدخذ:وقالانيالحرٍ

.بدرعثر:قلت!تريدكم:وقالوأدخلني،عيرَوْفزال.شاءهاهنه

الك.وثلاثليسبع:فقلت5يتريدهافعلمت،أعاودهدعني:فقال

وانصرفت.بدوسبعفأخذت.4(!"وهالمالدونكقريب:فقال

وقدالهاديرأسعلىيوهأكضت:قالصالحبنعليعنوحُكيَ

ناالمؤهنينأهيريا:فقالانيالحرسابراهيمفدخليوهأالجلوسعنتأخر

علييا:وقالوأسهفرفع.للمظالمتجلسلمهاأهرهايممشقيملاالعاهة

أدويلاهعرعأفخرجت5بالنقرى)166(لابالجَفلىعلي!للناسائذن

عليناوفدكانأعرابيٍالىفبعثت،وهعاوفىتهالرجوعوكرهتأوادها

والنقصىالمح!ومالجفلى:فقال.والنقرى)167(الجفلىعنفسألته

ورفحالستووبرفعفأهرت.قومدونقوهأتدخللاأيالخصوص!

ولمحما،الليلىالىالمظالمفيينظريزلولم،كافةالناسفدخلالابواب

شيئأ.تذكرأنتريدكأنك:فقاليديهبينوقفتالناستقويىَض!)168(

المؤ!ينأهيريا:قلتقل.:قال.المؤهنينأهيرأذِنَإنْنعم:قلت

أواجمك،أنفكرهمتهذايوهيقبلأسمعهلمبكلاماليومكلمتني

ثحرةاليهتحمل:قال.نحيفكافه)916(ليففشرهعنهأعرابيافسألت

ف!قط."بنقطةالفاءأءجام"الأصلفي)166(

(67O)والفماءبالنون"الأصلفي".

."الصادبىاهمال"الأصلفي)168(

.مهموزفأصله"فئهL"منمخفف)916(
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درهم؟لفوفيجِنف"أعرابيانهالمؤمينأهيريا:فقلت.دوهمآلاف

وتبخل.أجودعليياويحك:فقال.غنىله

:فقالالخاسرسَلْمهدحهوهمن

!للعت!هنحطلموسىالملولثُتخفى

طلعاإذالشمسلقرنالنجوممثل

و!ههوسىيرىخلقُ"وليس!

!صاأوذللىَإلاالبريهسن

يعتذوفأخذعليهغَخ!مِبَكانشخصٍعنرضيوفدكلاههوهن

الاعتذاوهمؤونةكفاكالرضاان:لهفقال

ومف!نه:وفاتهذكر

سفالاولوبيحشهرهنخلمتليلةعثمرةلاوبعالجمعةيومتوفي

أخوهعليهوصلىم!آخروبعضوشهرسنةخلافتهوهدة،وهائةسبعين

سنة.وعشرينثلاثاعمرهوكانبعيساباذبناهالذيبقصرهود!فنالرشيد

:أولإدهزعر

هرشحأوكانواسحاقفاطمةابنتهالرشنيدجهوزواسماعيلوهم

ابنتهالرشيدجهوزو،أمرهيتمولمالعهدبولايةلهخطمب،للخلافة

العزيزأَهَةلهايقالولدأمأمهعبدافهالقاسموأبووسليمان،حمدونة

فوله:فمنهشعرلهفاضلاءأديبأوكان

و!مابالحكرمالحبٍأو!عها

هرب!ربكللبا!وأولح

!ماهَوِيتمْنالهجرحجبقد

هحج!وبتيروهوتس!عفني
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أيضأ:وله

العحمف!ابحيدعيصمسكوكدلىَوأسلفا!مادهرلثتقاضاك

أل!اسمابتش!تيتجديرالز!مانهخان(7Oتنكرصَن)ْفلا

مُتر!مانا!أالهوىكثيراال!ومتجلوآلثولمما

مس!ننهدفاير!كوألمجلبرَوعاقهلجكألحيىَ

فيوهائةوثمانينثلاثس!نةبالثاسوحج.العباسثمجعفرثم

وهوسى،وهائتينوأوبعينثلاثسنةوجبفيوتوفيم!الرشيدعمهخلافة

عيسىوأم،العباس!وأم،أعمىأبيهوفاةب!عدلدوأنهجريرابنذكر

وعبيدالثه.هحمدألهولدتعمهاابنالمأهونؤوجةوكانت

وحجابصه:وقضاتهوؤرائهذ!لر

يعزلولمالمنصووجدهوزيريونسبنالربيحالفضلأبولهؤرو

فيلهعقبولا،يوذمىبنالربيعبنكاالفضل46أأووحاجبه،أبيهقضاهَ

دأبوابندلامةأبوشعراؤه.الرشيدأخيهولدهنوالخلفاء،الخلافة

العتاهية.وأبووالعبدي

الاصل.فيمهملةالتماء).17(
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الوشحيدون1هامUylخلافةذ!در

عبدالثهبنالمهديهحمدعبدالثهأبيبنهارون17(جعفرأاأبوهو

منبقينلثلاثبالريولد،العباسبنعبدافهبنعليإناهحمدبن

.الجرشية)172؟يحيىبنمتالخببزوانأهه،وهائةخمسينسنةالحجةذي

وهائهسبعإبئسنةالاولوبيحشهرعشروابعالجمعةيومبالخلافةبويع

الخلافهيَلِولم،يوهاعشروثلاثةوشهرينسنةعشرةتسعابنوهو

هنه.سناأصغرقبله

خانمه:ونقشصفتهذكر

اءإلا"خاتمهنقمش،المنكبينبينهابعيدسمينأعلويلاًأبيف!كان

طلقوكان"حذوعلىافهمنكنْ"نقضهثانخاتملهوكان"اثهإلاس

وا!عراءللعلماءهكرها،الجانبلين،والتدبيرالرأيحسن،الوجه

ءبةوغزاالخلإفةقبلثثل9هنهاحججتسحدرحج،أفراحأأياههوكانت

الاهورويعتمدالصلاتويبذلإلطعامعلىالناسهحيجلس!وكانشكزوات

!جهلمواذافقيهبمائةيحجَحجمىَاذاوكان،الصالحببنويزورالصالحة

وكان،الظاهرةوالكسوةالسابغةبالنففة17(أمثلاثمائةسنةكلفيأحج

بالهامشكتبثم"كلحمسدبننهارو\)الاصلفيكتب)171(

."ا!رريهحمد!داتهأبى)\

الىنسب-ة"الخرشية"والصواب"الحراصية"الاصهلىثْبأإ؟17

معج!فيكطمكةجهةهناليمنمخاليفمنعمروزنعاكانجرَدثى

المصزيت!تبطبعيتهالاضدادكتابفياخبارهافيجاء.البلدان

والمتشأمكةالمولد":للمنصررقالتأنها"917وص171ص"

(14:043)بفدادتاويخفيالبغداديالخطيبوقال،"نجرَش

."شيةنجرَوكاقض!ولدهوأمالمهديزوجةالخيزران"

لهماالزيادةوجوهمنوجهول!زائدةوالباء((بثلاثمائة"ألاصلفي)173(

ب!نفسه.هتعدفالفعل
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هعهيُعذرمانحيمنعهأنالاالدنيافاوقأنالىوكعةهائةيومكل!ملي

بنهروانهدحهوهمن.دوهمبألفهالهصلبهنيومكللريتصدق

:قصيدةمنولهحفصةأبي

النواظرالعيونهارونهثلالىوماسَمْمتالعيونتسموالىوجهه

الزواهرالنجومالبدوَكماحفّمتهاشمآلهنالأملالثحولهترى

المسسافيغعحعاهألقىكماأليكهماأهووَقريش!ألفتْثقةعلى

رزا!آخرلاحنجمغاباذاهضيئ!ةنجحومعبّاسوأبناء

وناش!!طاوبالحزبمالمافأنتلِيتَهساوَالنبي!يراثأموو

وهدفنه:و!اتهذ!لر

وبيدهيبكيفوجدهيوهاالرشيدعلىالخادمهسرور"دخلقيل

:قال؟هذاسببهاالمؤهنينأهيرياالّهأبكالثلا:فقال،يقرؤدقر!ناس

!حهفاذااليسَالقرطاسوومىالابياتبهذهعُنيتوالثهكأنيصصروو

لم:)174(العتاهيةيأبيشعرأ

1(مثهعدلقضىدساكُر!هأ1176)كذ(7O)ْخربتبمنْمعتبر"أنمتهل

عسعماكرهصه1(فتبرأتأ77هصرعَهالدهحوأذللىَوبمن

هنابر-هعطلتوقدفغدا)178!تهأسرّضحهخلتوبمن

صائره)176!أذتهصسيراًصاوواجندمموأينالمحلولثأين

(I 7 t017ص))المسبوكالذهبخلاصةمنحسنةتكملهأ".

دى-هلا.كانوانالخلاصةمنوالتصحيحمهملةالاصهلفي)173(

"دساكرهفيهقضيوما))الخلاصةوفيمضطربأالثصطروردهكذا)176(

.المقبولبالواضحولشى

التأنيث.ثاءا،الج!ملةمنيمجملم177(لم

الخلاصه.منوالاصلاح"فعدا"الاصلفي178()

قديمما.كانوانلصنوهو"ص!،يره"الاصلفي)176(
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يكاشرهأ018!لمسنوالمستعدقعهللذالديخحماجا!صحيا

آخرهالموتفأدطالدنياصنمى-تنالأنلكبداهانل)181(

ثم"القبولحقهامنتعالىاللّهمنعظةهذههسروريا:قالثم

هنكبيراأ182!عددأوأعتق،البرووجوهالصدقةفيعظيماًممالاًأخرج

عادث!موفتحفغزاالرومبكدوقصدفحجءَللحجخرجثموالاماءالعب!يد

،47(("و:قالثمالاطباءفعالجهشديدأمرضأبهافمرض!طوسالى

هحذورالقضا)183(دفاعلايستطيعوفىوائحهبما-بهالطبيبَان

هضىفيماصصلهيبرىءكانقدالذيبالداءي!عوتللطبيبها

إشمترىوهنوباعهالدواءصجلَبوالذيوالمداويالمُداوىهلك

!رهوكانوهائةوتسعينثلاثسنةالأولىجمادىفيتوفيثم

بسسناباذتعرفبقريةودفنيوهاعشروستةوشهرينسنةوأوبعينخمسا

ه-السلامعليه-الرضاموسىبنعليهدفنبهاالتيوهيطوس!هن

:أولادهذكر

لوووكلهمالمعتصموهحمدالمأمونوعبدالثهالامإبئهحمدوهم

وواجلهايقالولدأموأههِّمامحمدعليوابومحمدسلمانوأبوالخلافة

لدومأاهـ4هحمدأحمدوابوحسنشعر"ولهفاضلاهحمدأيِّوبوابو

مأأهههحمديعقوبوأبوعرابةأهههحمدعيسىوِأبوكتمانلهايقال

،هلاعبالمخالفالاعجامثذااعج!مناهاوقدأعجاميخرمنالاصلفيأ)018

تعالىقولهالىأشارةفضهلان((يكابرهأ)هوالذياللاصسة

."دهوعَدمالإَجمع"قولهوالى"التكاثرألهاثم"

الخلاصة.مقوالتصحيح"قل"الاصلفي)181(

تناسبلانياالكثزةمنأولىلدسددوالسكبر"كثيرا))الاصلفي)182(

.الاعدادأيالجمع

."القضما"فوقهماوكتب"أتىأ)الناسسخكتب)183(
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الذيالزاهد1841(بالسبتيالمعروفمحمداحم!وابوشرولهاايقداولد

ذكرهوقدوالقاسم،بالناسوحجسالبمرةالمأهونوولاهوصالحيُزار

وأءخلوبأههاوأووى،شجرلهايقالولدأ!أهىّ"محمدوأبوالخطيب

وشكَينْةوحمدونةيطةوواقاسماوأمجعفروأموخديجةوحييقأههاسلمة

وأمالحسنوأملبيقأمه!ماعليوأم،جريرابنذكرهن،هحمدوأم

الصادقجعفربنهوسىبنهحددبنعليبنمحمدؤوجةوهيعرابة

المعنصمأختوكاذتالفضلوأمسكنأههاابنهاوأم-السلامعلببما-

وغاليةغضيفىوأههاوفاطمةوهاودةنةنووتلقِّبحبيبوأمأبويهمنبالمحه

أههوعليالشامفونالمأأخوه5وولالناس!باوججاسحاقبووأسمندلههاأ

جرير،بنواالصوليذكرهلنايرم!باوحجبالمؤتَمنيُلفبوكانالعزيزأهة

:محرملهاكل!خلفاءعشرةتعدبناتهمنواحدةوكل،سحرأمهوقريب

السفاح،ابيهاجدالمنصور،جدهاالمهدي،دمهاالهادي،بوهاأهارون

انجماوالمتوكلالواثق/اخوتهاوالمعتصموالمأهونالاهين،جدهاعم

.أنجيما)185(

18()Mفيخلكاتأبنقال،أحمدابولا"أحمد"أنهالمشهورقلت

بنالرشيزهارونبنأحمدلسالعبأبو)\:(1:55)فيات"الو

صالحأًعبداًكان،بالسبتيالمعروفالهانئحميالمنصوربنالمهفي

أهورهامنبثفحمماءيتعلقولمالقدرةمعأبضهحياةفيالدنياترلث

لاف-ىالسبتبىلهقيلوانماوالعزلةالانقطاعوأثرالدنياخليفةوأبوه

الاسبوغبقيةفيينفقهشيئأالسبتيومفيبيدهيكتسبكمان

هذهعلىيزلولمالنسمبةفدنرفِبهذه،بالعبادةللاشستغالويتفرغ

-وح-أبيههوتمبلومائةوثمانينأربعسنةتوفيانالىالحال

الجوزيبن1وذكره،فيهاالتطويلالىحاجةفلامشهورةوأخباره

وفيالتوايبئكتابكبمذكوروهوالصفوةص!غةوفيالعقودش!ذورفي

منوقبر.قلت(.(136صى\)الخلاصةفيومترجم"أيضاالمنتظم

."01:88"و((TAI،8:254المنتظم"المشهورةالقبور

عهدهما.الىبقيتلودشي1851(
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وحجابهوقضانيهوزرائهذكر

الفضلالعباسابووابناهبرمكبنخالدبنيحيىعليأبولهزوو

بنالفضلبنالعباسابوبعدهملهفوؤووعزلهم،جعفراسماعيلوأبو

حنيفةأبىصاحبيعقوبيوسفأبادراستقضى.ماتانالىالربيح

برهك.بنخالدبنوهحمدمولاهبنهيمونبشروأستحجب.والواقدي

.)186(وأشجعالعتاهيةأبوشاعراه

الصحلمىوهو((أشجهأ"تصحيدْ،وهو"أسمع"الاصلفي(1861

.المشهورالشماعر
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الأمببنالامامءلاؤةذعو

بنمحعمدبنعبدالئهبنهحددبنهاوونبنهحمدعبدالنّهأبوهو

شسوالطفيالسملاممدينةلشرقيبالرصافةددوُ.العباسبنعبداللّهبنعدي

يلولمالمنصووبنجعفربنتبَيْدهزجعفرأمأههناوهائةسبعينسنةمن

-عليهماالحسنوابنهلب!لاأبيبنسوىعليهاشفئإبئهنهاشيالخلافة

جغمادىامنبقضتلببلةعتنرةلثلاثالخد*فةأتته.الامإيئومحدد-السلام

الخبروأتاه،سنةوعتثرون!نلاثوعمرهوهائةوتسعينثاإثسنةالاَخرة

الأهونبلدتولماالبريدهعلىأ187(الخادمرجماءمحطوسهنأبيهبوهشاة

المثبروصعد4كاقالخلقفيونادىالناسالىونعاهبمرووهوأبيهوفاة

لمجسطاللّهصلى-النبيعلىوصلِّىعليه"48و"وأثنىالثهوحمد

الماضيالخليفةفيوعزاءكمعزاءنااللّهأحسنالناسأيها":قال-وسلم

ثبالئههد-الحادلثخليفتكمفيولكملناوبارك-عليهاطّهصلوات-

البيمة%صد!"دواخراساقأ!ليا":قالطثم،العبرةخنقتهثم"-عمره

جميعا.الناسفبايع."الامين،هاهكم

عليهوأتنىاللّهوحدمدالرصانهبجاهحالمنبروقيفانهالامينوأها

وخصوصاًالناس"أيها:5شالثم-وسلمعليهالثه-صلىالنبيعلىوصلى

يدسعلا،إدنّههنحَتْم"،الانفام!لذويبمرصدالمنونانالعباسبني

الىالماضيعلىالحزنمنقلوبكمفارتجُعوام!نزولهينكرولا،حلوله

(AV)احدمةاوكما؟شط((الخادم))كلمةالمؤرخفيهايستعملمرةأولهذها

.ثنثوالبمفلذلكبمالنساءخاصةالاسلاموصدرال!جاهليةأيامفي

الغله،نالخدمى"فيدخلتم،بىلمراةلاختصاصه"اخادما)!لفط

بمنخاس!رز3ورللذ((الخادم))صارتثم"والتذكيرالتأنيثفوجب

الذينالخصيانبهاأشتهراللفظةهذه"وصفهمفيإ-صمعافياقال

إقالولداواإخدمةيختصونوأبوايهموعلىالملوكدورفيرلكونون

.((ألنْمعاالنسطءوخدموا)):لمحلت.((الخادممنهمواحدلكل
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11.الشاكرينأجوووتعطوام!الصابرينثوابتحوزوابالباقيالممِّرووِ

عاوضته.وشدةجراءتههنالناسفعجب

خاتمه:وثقتة!صفننهذكر

14خاتدهنقش!،جدويأثربهالعينينصغيرسميناَطويلاأبيضكان

الرسو.مسوىالكثيرةالصِلاتيعطيكريماجميلاوكانالفادر""حسبي

بأشحارومدحه،المممنيةبالجوائزويصلهنواسأبايقرٍبوكان،الراتبة

قوله:هنهاكثيرة

ة!دمعلىيمشيمنخيرهحمد

(8O"A)جانوهنأنس!منالثهبراهمن

هاممأتبطغي(Oأنأ98لاتسأهيناقيا

سيانوالركنراضه!ل

سمالمةًالرحلَلديهتحطىهتى

91!تمثالان!سان)فيالخلقتسننجمعي

مملكةظللجهالاا-!ه!دس

والافربالدإثيبهاألقصي91!يُلفىأا

11 8)Aرذبالقا!الحميديذاطبعةا!همحلب56،57ص"نواسابيديوان

سصنة

تفبيئ"))منبد،إ(فعيىلى"الاصلوفي."تبلغيأو))الديوانفي()186

والس!يافت.الدي!واتمنوالتصحيح

منفية)جس"تحط!))والفعلى.الديحوأنفيالبيتهذايثبتلمأ).!أ

ذلك.فتأملالطماءعلىنقطةالاالاعجام

نه9اضب!اهذارجح!ناوقدبالقاف((يلقي))والد،وانالاصلفيأا119

.الالقماءمنالمرأدللمعنىأعنى
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ل!

له:فصيدةهنأيشماقولهوله

هحمداَبلفنبناصالمطيواذا)391(

حرامأ!91(الرحالعلىفظهورهّن

الثرىوطيءهننجيرهنقربننا

وذمحمامحرسهلجنافلهيا

لناظرٍفبانتالمجمابوفع

الأوهطمدونهتقطَّعقمر

بوبههطرتاذاأغوسهلك

والاعظامالتبجيليرولثأ491!ل!م

ومدفنه:فنفلهذكر

ولدهوتوليةالعهدولايةهنالمأهونأخيهخلعللاهينحسِّنقدكان

بنطاهرصحبةعسيكرأونفِّذَفاهننحبغداد،الىيستدعيهفكاتبههوسى

ينفذيزلولمالامينعسكرفانكسرفالتقيادسكرأالاهينونفذالحسين

نجدادعلىنزلأنالىأهوالهمويغنميكسرهموهوعسكرأعسكرأ

الحسينبنطاهربهظفرانالىذلكفييجديزلولم،لهامحاصرأَ

والذي.وهائةوتسعينثمانسنةالمرِّرممنخلونلخمس!الاحدليلةفقتله

بمقابرفنجسدهودبغدادهنالشرقيبالجانبندانيالدقريش!فنتلهبالشر

لجهفبف!ولما"خراسانالىالمأمونالىطاهرحملهوأسهلأنفنريش!

.المذكورةالطبمةمن((54،55ص))أنبوالد(ا،"؟)

النساءلانالحاللمقتضيمخالفوهو"الرجالعلى"أنالدبوفي(ا)3!

التررر7ممنخرجالانسانغيرمنحملوكلالتحريممنيخرجن

ف!اسد.بذلكوالمعنىايضا

."172ص"الخلاصةمنوالتصحيح،أعجامبلالاصلفيا!)؟+9
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هدةوكانت."التدابير)*(طلبالمحاديرتساعدهلماذا)أ:قال

أشهر.وأربعةسنينأوبعخلافته

:أولادهذكر

جملته:منلطيفشعرولهفاضلاًجميلاًوكانعبدالثهوهم

هدمعُهوجنت!هعلىجحمار

هطمقهْوجماقد91(عما)ْوزالى

وجهه!نلكظبيِحبهن

94""ويُطلعه!سرتجلِّىاذا

فما)691!هلكأالحس!نوقُأعطيَ

يدفع!هأ!سطنححهأصبح

!وبصدغه!نخسطهفي

تلسعهولاشماء!ن!حع

أنخلعبعد"بالحق"الناطقولفَّبهبعدهمنالعهد5وولاموسىثم

وتوفي،ومائةوتسعينخمس!سنةفيالعهدهنوالقاسمالاهوناخويه

القضاعي.القاضيذكرهوابراهيم،وهائةوتسعينثمانسنة

وحجابه:وقضلال!هوؤرائعه!!لر

يوسفأباوأقرسَالربيعبنالفضلالعباسأبوخلافتهمدةلهوزوو

العباس!أباوأستحجب،القضاةقفهاءعلىحنيفةأبيصاحب)791(يعقوب

فوالس.أبوشاعره.الربيعبنالفضل

.المرادوالمعنىللسياقالموافقوهو"التدابيربطلت))الاصل)سل(،)

بالمعنى.أحقالعاؤلوذكر"عقَن))الخلاصةفي)591(

بىاردالتركب،بناقصوهو"فماملياًالحسناعطىقد))الخلاصةفي1161(

لف.الموًماذكرهوالصواب،المعنى

وكلا"ذالقضتقاضيسفيمناولوصو"زيادةالخلاصةفي)791(

باجماع182سنةتوفييوس!ففأبو،ذلكذكرهمافيواهمالمؤرخين

ا)رشيدحص،ةفيكانيتفات"فو391سنةتوفيوالرشيدالمؤرخين

.!؟وفاتهبعدقاضيايبقىفكيف
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نالمأ!الأمام*لاؤ"ذعو

بنهحمدبنعبداطّهبنهحمدبنهارونبنعبدالثهالعباسأبوهو

شهرهنتصفأالجمعةليلةفيبالياسريةهولده،العباس!بنعبدالثهبنعلي

بغدادوقدههاالىفتوخهبمرووهولهبويعهومائةسبعينسنةالاولربيع

ذاكإذوعمره)8؟\(ومائةوتسعينثمانسنةصفرعشرسادسالسبتيوم

تمم!مىولدأمأهه،أياموعمثرةأشهروعمثرةسنةوعشرونتسع

مَراجل.

خاتمه:وذقشء!فتهذكر

علىجمعةيوميخطبالمأهونوأيت:الصوفيالحسنبنأحمدقال

قدالوجهحسن،صفرةتعلوهأبيضطوالوجلوهوالمنصورجامحمنبر

خالعلىخد!ه،الجبينضيقوقيقها،اللحيةطويلأَعْيَنالمث!يبم!وخطه

أأعبدالثهخاتمهنقش!.المسجدظاهرالىيخرجوصوتهالسَّوادوعليه

جميعهنأخذ،النفس!أبي،الهمةبعيدشهماوكان(*(هخلصطًباللّهيؤمن

لهوترجصتالطبكتبمنكثيرأالروممنوأسنخرجبقس!االعلو

أهلبينللمناظرةالمجالمم!وعقدبملهوترجم،أقليدسكتابواسثخرج

جوادأوكان،؟صيرةفتوحاَوفتحأالرووغزا،والمقالاتالادياننجبماالعلم

أوجرلاأنيأظنلرحتىالعفوليلببلذس"اني:يقولكانأنهحتىحليما

وعفوه"،بالجرائماليلتفربواللعفوحُبيالتالسعلم"لو:وقال".عليه

عَابالخلافةلهبُويعأنبعدالخلافةوداءنازعهوقد،المهديبنابراهيمعن

أخيهوبينبينهالحربجلبالذيالربيعبنالفضلعنوعفوه،مشهور

قىروماثصوتأنعلىالمؤرخونأجمعفقدالمؤلفمنوهمهذاا!)68

."402"ستةرفدادودخلالعراق

-1!4-

http://al-maktabeh.com



صمائهفيبالغوفد،الضحاكبنالح!ممينأ999(وعن،معلومالامين

الرلممفيأخباووله.مفهومالامإبئلأخيهتعصباَذكرهتقبيحفيوأعلنب

هونالمأسمصتدؤاد:بيأبنأحددالقاضيقال.السامعيستبعدهاوالكرم

ذرءهوانماهذايا:يعتذرشرعوقدلشيءعليهفعرقدلرجليفول

حتىوأعفووثذنبحسِنوأتسيءتزالفلالكوهبتهداقد3(ويمإبئأ.ْ

يصلحك.الذيهوالعفويكون

واحديسومفيوقعوآهوقد،أكثمبنيحيىالقاضيوقال

الحدكل،علىيزيدهاالقصص!منعليهوعرض!ديناوالف2؟أاْبثلاثمائة

:المؤمنإتأميريا:)*!يظفرولمجميدكااثيفوقع

لاءاً)2ْ2(وجدتالكتابفيكأنائ!

لىُت!صلفكعليكهحّر!ه

همالاأ!حتاذاتدريفص،

ل!أأ3!كعطاسحنأيكثر

فلتوهب.مئلكتفاذالتُملكالدنياتُطلمبانماقاضييا:لهفقال

*"*

ظمطا!فياالرولمجكدوهوابراهيمبنهيموناليه17(كضبأ!

-ص+،رهلم؟نتأتبتناهماوالصموأب((الضحاك،نال!سن"الاخ!لفبأا)99

القعلعية،العلوممنوكونه

ممتَيكونالمنلاكتأولىواليمين.منأو"391ص"الخلاحص!ةفي؟(.).

الرجل.منواليميننفسهالمأمون

.1(391حى))الخلاصةمنوالتصجيح"ثلاثمائة"الاصلفي02()1

لا")اتمدوسدأيضااخلاص"امنوالتص!حب-ح((لا)االاحسلفي)202(

.ةالشمعر!للضرورة

((يضجرولم))العبارفىانوجدنمااهـالاصلالمخطومراجعتنابعد(13

لوسي(الاَهـالم).للمعنىفقةأالمو:اصدحيحةأوكلب

وإبهامتخليطفيهودقبقبخ!الهامثىفيالحكايةهذهكتبت)302(

حَخا=رء،1ورجالهاالركايةمضمونعلمناةدو))متعذرأح!هايجعل

1-ي-5
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فيالحاشية:وكتبعليهوخ!.ذلكمنفغضب"هالا.المال"وهذا:الحمل

لحىكاتبههيمونلأناسحقعلىالقياههفقامت؟بلحنٍتخاطبني

فيه.هساهحتهوقلةبالعلمواعتنائهتنبههعلىيدلمماوهذا.الرسائل

وهدفنهوفهنهذكر

ومائتينعشرةثمانسنةوجبهنخلونلعشرالخميسليلةتوفي

فنفدمراحلأوبعطرسوسوبينوبينه"و.ه"الغزويريدهتوجهوهو

دمرهوكانالمعتصماسحقأبوأخوهعليهوصلىالخافىم،خاقانداوفيبها

.اياموعشرةاشهروستةسنةوأوبعينسبعا

:أولادهذكر

وأىهنبُسرلىَوتوفيفاضلا"وكانالحديثووىوقدأحمدوهم

والاباسومائثينأربعينسنةالاَخرةجمادىعشرتاسعالخميسيوم

فيجاءكماالحمويياقوتقال،اليهافرجعناالادبكتبفيقرأناه

السابحالجزءبكونهالمطبوعالادباءمعجممنالسابعالجزءمختصر

المشهررالنحويقادمبنعبداللّهبنمحمدجعفرأربترجمهفي

بناسحقإليوتجَه:قالعف"حكي)\:-15ص-قادمبأبن

روتقربتفلمما،السببماأدرولمفأحضرنييوماالمصبيابراهيم

غايةعلىوهوالرسائلعلىكاتبهابراهييمبنميمونتلقانيمجلسه

متلبحمهءيرومر.اسحاقانه:خفيبص!وتليفقمالوالجزعالهلع

يدع!بإبئ"مثلتفلما،ذلكفراعني،أسحقمجلسالىرجعحتى

فعلمت"أ؟ما،المالهذاأومالالمالوهذا)يقالكيف:لىقال

اسحاقفأقبل.مالاَويجوزمالالوجه:فقلت،ممِمونأرادها

يجوزمنودعنماكتبكفيالوجهإلزمْ:وقالىبفلظةهيموتعلى

قدميمونفاذاالخبرعنفسألتيدهفيكانبكتابورمى.ويجوز

حملهمالاوذ!-اسحقعنالرومببلادوهوالمأمونالىكتب

الكفاتهنالموضععلىاثمونفخ!(مالا"الممالوهذا)-اليه

علىالقيامةفقامت(بلحنتخاطبنبى)الحاشيةعلىبخطهووكع

وذثره((3:157"الانبماهفيالقفطيال!بروذكرcاسحق

."1:017"الاعشىصبحفيالقلقشندي
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المعتصم،عمهخلافةفيوقتل،شالعواصموالثغووالجزيرةأبوهوولاٍه

عايه-الرضاهوسىبنعليأبوهاجهاوزوحبيبأموت!-ضىوزينب

ترنجة،اسمهاولداموأمهوجعفر،القاسمأباويكنِّىوهيحمد-السلام

أباويكنىوعبداثه،وهائتإنوسبعينخمسسنةالحجةذيفيتوفي

"وهارونواسحقوسليمانوالحسنوعلي،أبيهعنووىوقد،القاسم

القضاعي.عبدالثهأبوالقاضيذكرهم،وعيسى

وحجابه:وقضاتهوزرائهذ!لر

م!سهلبنالفضلالعباس!أبوالعراققدوههقبلبخراسانلهوصزر

ابنتهوتزوجعندهوعظمسهلبنالحسنأخوهبعدهلهفوزرهناكوقتل

بناحمدالعباص!أبابعدهفاستوزوهنزلهولزمالحسنومرض،بُووان

بنيوسفبنأحمدجعفرأبوبعدهلهفوزووتوفيالاحولخالدأبي

بنثابمتعبّادأبوالمذكوووفاةبعدلهوؤرثمعجلبنيهولىالقاسم

يزدادبنهحمدعبدالثهأبوصدهلهفوزرلمهعطهرض!وأصابههحمد

.المأهونتوفيأنالىالمروزي

عيسىبنعبدالحميدوحجابه،أكثمإنويحيىاخيهقضاةوقضاته

ثمصالحبنعليثمالمصلىصاحبصالحثمأ3ْ4(قحطبةبنوحُميد

بنابراهيمشعراؤه.افىعبّبنهحمدثمصالحبنمحمدبناسماعيل

.!اموأبوودعبلالم!دي

علىبنمحمدفسفاه"زيادا"الطائىشبيببنقحطبةاسمكان4.؟(إ

الاسموقلبوا"حقهب!"وتفسيره(قحطبة!الخلفاءابوالعباسي

السمعانىأنساب))قبلهالاسيمبهلىاأحديسمولمقحطبةوقالوا

."نخشريالشرفي

-1*-
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باللّهأف!!ضهمالإمام*لاؤةذعو

عبداللّهبنمحمدالمهديبنهاوونالرشيدبنمحمداسحقأبوهو

الاثضينيومهولدهءالعباسبنعبدالثهبنعليبنهحمدبنالمنصور

،هاودةلهايقالولدأموأهه،وهائةثمانينسنةشعبانمنخلونلعشر

فأوافىتُوفيلماالرومببلادالمأهونأخيهه!عوكان،خلافتهتدركلم

أبي!هالىالأهروسلَّمفأبىالمأهونبنالعباسيبايعواأنالناس

ن!نفسهعلىخوفاهسرعابغداداكأافتوجه،باللّهالمعتصماس!ق

ثمانسنةرهفهانشهرغرةفوودهاالقُوسادهنبههمئواكانواجماعة

واتخذهافبناهارأىمنسُ!!سَالىهنحىثمسنتينبهافأقاموهائتينعشرة

.دارأ

خاأهه:ونقتنىصفتهذكر

نقتن!،حمرةاللونمشرببوعاهرطويلهااللحيةأصهبأبيضكان

الموصوفإبر،العظماءهنوهو."نتيءكمثلهليسيالأَثهالحمد})خاتمه

والهمةالجمةوالفضائل،الظاهرةوالفتوحاوافرةاالمنافبذويبالحزم

وكان،الخلافةقبلوحجصالممثركينواذلالالديناعزاؤفيجد،العالية

م!بابكبلادثنمانية:وهيقبلهالخلفاءمنلاحدتكنلمفتوحخلافتهفيله

وممروالثعاويوبيعةودياربمالاعرابوقلعة،البصرةوبحر،وعمورية

وصل!،!لهبابك:أعداءكانواالملوكهن8نمانيةوقتل.واليماهة

ورئيسىوياطهلىأء2ْ!بابكالىجفوصلبهقتلهطبرستانصاحبوهاؤيار

هؤلاءمنواحدولكل،الرافضةوقائدوفاتنوعجيفاوالافشينالزنادقة

الدالةالمعتصمأحوالعجيبوهن.عظ!يمونبأطريفخبرفتوحهوهن

ولاي!ةجعل-عنهاثهرضي-الرشيدأن.والدهبهتعالىاثهعنايةعلى

."803حىإخنبجها"الرومإقبعلرهو2(.)3
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القاسغوانؤتمنمحبدالنّهوال"هونمحمدالأمينانثكثةْأولأدهفيالعهد

تحمالىافهوساق،خليفة"واه"نسلهمهنيكنفلمهعهميعينهولم

والا!حهالحسنةالآثاووله،إ2ْ6(الآنالىنسملهوالىاليهالخلافة

وضر،فراسخسبعةمساحتياانقيل،رأىمنبسر!العظيمة

وبنى،3(للعحميد)ةْسورأوبنىأ3ْ8(المخاليتلوعمرندَ)3ْ7(الاسحاقي

حيطانهوجوهوجعلدينارألفخمسما"لةذلكعلىوأنفق21(ْ)ْالجامح

الكتا؟بأنفسيأتىالحفيقةونجاسبلا"ن71اىا"المؤلفقول)602(

ببفداَدالعباسيةسةوهـالدولذبعداي663سنةلفهمؤعلىقرىء

خلفائهم:آخرباللّهاستعصعماخلافى"فيوقو)ءسنينبسبع

بمصر.العباسيةبالخلافةعبرةولأ5((ملكهوزوالقتلهذكر))

العباسيين.أيامفيألف0تاريخمنالعبارةهذهنقلأنهفالظاهر

سامراءمنالغربىاجانبايسقىكانالذيالكبيرالن!رهو)702(

ن!راالايامهذهفيالدولةاحتفرتوقد،ثنما،هرومجراهوأراكمحيها

ناوالضحيح"الاسحاقي"وسمتهسامراءقبالمنمخلجةجعلت

"ةيدلجداادبفد"الوقماكماإ!kلجدافتياسححاالا"يسمى

-3باس!الضماسبينويعرفسامراخارجقائممامع!ظمهيزاللا)802(

للعليق.المر،ليلانمعنويةتسميهوهى"العليقتل"

أ-تكفعلىح!ثميةالوأناتللحبوالمعتصىمبناهالذيالحيرحائ!هو2()90

.سامرامنالشرقيالجانبمنالشرقيةبالجهةأجناسهما

العتيقةثار71مديريةأجتهدتوقدؤ،ئمةاخارجببئاجدرانهتزاللا21(10

أحسنفيالمقدسيوقال.منهبقيئماعلىإحفا!واصيانتهفي

غدررومىتوعظيماا!صرنتكاامرسا)):-221ص-لىجملننقاا

،رتوصم!ألالمتورمحدهفيهماوزادامتصماأختطها،القديمفيإلخلفاء

علىيختركاتكبيرجامعوبها.،.حسنة4عجيبوكانتمرحلة

أنساطين!هوجعلتبالميناحيطانهلبمستقد،دمشقجاهـح

الحسنابووقال."متقنةوأمورطويلةمنارةولهبهفرشوالرخام

نتسريفضعهووجامعها\)ة-72ص!-الاشاراتكتابفيالهروي

منوالضاثنَالداخلالقبلةالىالمتوص4يبصرالمرأةكأنهالمعجونبه

بمصراوتهـاها)نبمععمارةتشماكلوعمارتهاالمنارةوبهالشمال

أ-ذمباخلاصةمؤلفعدوقد.((عظمهماعابتدلآثاروبها

الجاصحوبنى":-؟؟2ص-قال،مراياالجامع((مينا"المسبوك

خمِطانهوجوهوجعلىدسنارأ)فخمسروائةذلكعلىوأنفقالكبير

.الحشارةحيثمنخ!وذلك،((...مرايا
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التيالمنارةوبنى،خلفههنيدخلهنالصلاةفيالقائميرىبحيثالمينا

يقولذلكوفيألفاسبعيندممكرهعدةوكان،العجائباحدىانهايقال

الجهم:بنعلي

اهامهنذلكخابَ"إماموضوىبشعبتقولووافضة

السهامشرعةالاتراكهنأفأسسبعونلههنإمام

تيفظاأتمولاقلباأشدولاهنهأشجحالعباسبنيفييكنلم:وقيل

فدقه،انسانساعدعلىوالوسطىالسبابةبأصبعيهاعتمدوأنهالحربفي

بأصبعهالدينارعلىويشّدطوقايصيرحتىالحديدالعموديلويوكان

لجبلىّضهههناسبةحروبهفيهمتهوكانمثكتابتهفيمحو

وهد!نه:و!انهذكر

وسلم-عليهالثهصلى-النبيالىهرفوعأروىقدالمعتصمكان

مكروهالخميمسيومإحتجممنفانهالخميسيومتحتجموالا:قالأنه

يومالمعتصمعلىدخلت:اسماعيلبنحمدونقال.نفسهإلايلوهن"فلا

:أ!فقاوجهيفيذلكفعرف،واجمآ!رقفترأيتهفلمايحتجموهوخميس!

والثه:قال.نعم:فلت.الخميسيومالحجامةكراهيةفيتف!رلعلَّك

المرضةذتوكامنعشيتهفحُميىَقال.الحثامشرروخنىذلكذكرتما

ثحرةلسبعالخميس!يومرأىمنب!ئر،وفاتهوكانت،فيهاهاتالتي

خلافتهوكانت،ومائتينوعشرينسبحسنةالاوقربيعشهرمنخلتليلة

!سوأوبعينثمانياعمرهوبلغ،ويومينأشهروثمانيةسنيناأاثماني

هرأىمنبسُر"ود!فن

.النساخلحنمنوهو"ثمانية"ألاصلفي)211(
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:أولادهذعر

المستعين،درالدوهوومحمدالمتوكلوجعفرالواثقهاوونوهو

وأحعهصد،شوالفيوهائتينوعشرينسبعسنةهاتانهالصولىذكر

،)213(هديحفيهنمامولابيومائتينوخصسينأوبحسنةببغدادوتوفي

الواثقاخيهخلافةفيومائنينوعمثرينسبحسنةيالناسوحج،وجمفر

:شعرهوهنالصورةجميلشاعرأفاضلااديبأوكان2()ما"هاوونإ!

الدجىبدويفضحوشماددط

يزهرصلمجشحهفيوالمحدو

بعهمس!تهامأفييجح!د

يخوأبأقوليوصر

حُلَّةسقميكسسانيوفد

أضرالذيوبدي!ن!ر
أنثيشماهدأ!يياكفي!ك

أظرالووىدون!نالمحك

الجن!م!.تركيةولدأمأهها،عائشةالبثاتهنوخلّف

وحجابده:وقضات!وزرائهذكر

العباسأباوأستوزوعزلهثمورروانبنالفضلالعباسأبولهؤوو

،الزياتعبدالملكبنهحمدجعفرأبولهفوزووعزلهع!إوبنأحمد

،المأهونأخبصهقضاةيعزلولم!المعتصمتوفيأنالىذلكعلىفكان

.)214(تمامأبوشاعره.التركيوصيفوحجابه

منهم.خطأوهو"يحمد"الاصلفي2(1)2

الناسخ.اوهامهنوهو((وهارونالواْق))الاصلفي).213(

8"ومدففوفاتهرأ-فيا)جملةهذهكانت((شاعره"قوله؟(ا)4

بموضعها.فألحقناها

-%4%-
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طلهّثقأ!أاوول!!لم!ث4ء!ؤذ!و

بنهحمدبنهاوونبنهحمدبنبالنّهالواثقهارونجعفرأبوهو

سنةمولدهالعباس!.بنعبدالثهابن(!ا52و))عليبنهحمدبنعبدالثه

روهِّيةقراطيس!،لهايقالولدأمأمه،هكةبطريقومائةوتسعينست

سبحوعمثرينسنةهنالقعدةذيرابعفيبالحيرةفماتتالحجالىوخرجت

عمرهوكانأبوهفيهتوفيالذياليومفيرأىهنبُسر!لهبويع،ومائتين

نجدادالىوأىهنسحرمنوسولهووودسنة،وعشرينتسعأليويوم

ذلكيظهرفلمأبيهوفاةمنالثانيالجمعةيومابراهيمبناسحقعلى

السبتيوبمكانفلمان.هيتوهوبخداد2(اأْمنبريعليللمعتصموخطب

عليهموقرأافحضسو،الخلافةدار)216(بحضوووالقوادالهاشميينأمر

الثاس!.علىلهالبيعةأخذثمأبببهبنعيالمؤهنينأهيرالوانوكتاب

خانم!ه:ونقشصفتهذكر

الوجهحسن!الصفرةالىأبيضج!صيماكانالمحممهنبنهلالقال

.بالثه"الواثقثقة"الثهخاتمهنقئن!،بياض!نكتةاليمنىعينهفي،جميلا

هودركانوحلمهأخلاقهفيبالمأهونيتشبهاليمةعاليالنفس!كريموكان

افههراقبا،العلويينالىالاحسمانكثيروكانبالناسو!ج"رباهالذي

وأقواله.احوالهجميعفيتعالى

ا!خرب!بالجانبالمنصورنةمدجم!المنصورجامعمثبرهمما:قلت2131(

إ!هـيإجاهعوهو،فةالرحىبمحا"الرصمافةجامعومنبربغدادمن

محاخهداخلبفهـادمنقيا)"صباد-صانبالمحلةهذهفيكانانىيا

بمقبرةأباصثتالمعروفةحنيف!ةأب!نيألامماملمقبرةالمجاورةإ!سورةا

اللاعظمية.مركزو!أا)خيزران

بغحدادكانتأيامالغررببالب،نبالمضصوربمدينةالخلافةدار،عفب؟(!16

باقيةفدا!*ا؟لىص،صراالىانتقالهاقبلالعباسصيةللخلافةضاصمة

ل!ة.الدوباسىم
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تشاغلثمأهلهاهعظمعنهاوانتفلأياههإ217!فيالكرخواحترقت

هعونةدوهمألفألفخاصةللفقراءفأطلق،هنازلهمبدسارةهنهماالهغنياء

وهعهدؤادأبيبنأح!نديومهرونعليهفدصل،بنيتهمأتجديدعاىلهم

اطلاقويسمألونشؤونهمفساديثمكونأ218(فرغانةأهلمنقصة

قدعبدالثهأبايا:فقال،هناكبثقوسدلهمنهرلحفردوهمألفهائة

أ!يريافقال؟هذاامحللاقعقيبهوتسألالمالذلكساعةهنذأطلقت

نجدادأهلهنقبلكعمنت!همألكمافرغانةأهلعنتسألانكَالمؤهنين

.قُرْبهنيشملبُعْدك!ثامناحسانكيعمانينبغيذلكوبحسب

قوله:شعرهومن.التس!هوهبساووقحالقح!مةفأخذ

فزدهحَسنأأوالتهوهنقرفىهولاالقبيحعن!ح

1921(تكدهفلاإلعدوكادإذاكيدٍكلَعدوكهنستلقى

:شعرهومن

هفتخرأظلب!صذابيإلذيذايا

قدرااذجاوملببكْ"إلاسأ!تهل

قدوٍعلىلغجاويناالهوىلولا

ترىفسوفهايوروأهنهأفقفأن

له:وقو

اعنته!افيتج!ريالمحماديرهي

حالعلىصبرً!مافليممىفاصبر

مقتدراًا!مالطوضعيوماًتريك

ا!ماليتخفخ!ويوهأالسسهـناءالى

.((79؟:3"المعتص!مايامفيثاثيقاحراانالقضاةأخبارفي2171(

ته-حيةسا.وهو((نيمح!إهِ"ا،صلىفي؟()18

،ألمرادالمعضئأعلىأدلىوهو"تكدهولم"-؟؟؟حى-اخلاصةافي)،213(

.((ألاستمرأر،فادته))((كصدكل))إ"قويدهويؤ
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حافظأ،الرعيةصلاحفيالفكرحسن-اثهوحمه-الواثقوكان

الحلم.كثيرهفوتهعنهتجاوؤأَ،خدمههنحق

ومدفنه:و!لالهذكر

خَدهوألصقتحتههنالبساروبطيأهرالوفاةحضرتهلَه.اانهقيل

ثم.ملكهؤالقدهنارحمهلكهيزوللامنيا:يقولوجعلبالاوض!

22(وثلاثينأْاثنتينسنةالمجهذيهنبقإنلثلاثالاوبعاءيومتوفي

جعفرالمتوكلأخوهعليهوصلىدؤادأبيبنأحمدغسلهوتولى،ومائتين

وخمسةأشهروثلاثةسنينخم!سخلافتهوكانمت!رأىهنب!رودفن

سنة.وأربعون(Yf)اثنتانوعمره،يوهاعشر

:أولادهذصر

ثلاثسنةببغدادتوفيابراهيماسحاقوأبوالمهتديهحمدوهم

رهضحمانشهرفيوهولدهعبدافهالقاسمأبووهحمد،ومائتينوثمانين

فلحقبغدادمن،المهتديأخوهقتللما،وهربوهائتإبئعشرةتسحسنة

53""ويسلمهفلمالمعتمدهنهوطلبهاليهفأحسنالصفاوالليمثبنيعقوب

اصررالعباسوأبو،ومائتينوسبعيناحدىسنةفيعندهوتوفياليه

فاضلاعالمماوكان،وهائتينوتسعينسمتسنةمنالحجةذيفيتوفي

الصولي.عنئقلكماأيضاعائشةوتزوجالمستعينتزليَوجهاوالصّباسة

وحجابه:وقضانهوزرائ!هذ!لر

خلافته،هدةأبيهوؤيرالزيّاتعبدالملكبنهحمدجعفرأبولهوزو

صِّمادبنوهحمدالتركيايتاخ4وحجاة،دؤادأبيبنأحمدوقاضيه

.تمامأبوشاعره.عاصمبنوهحمدالتركيووصيف

.كثيراالنادخيكررهالغل!هذاومثل"اثنين"الاصلفي؟2().

.((اثنمان"الاصلفي2؟(!ا
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المتو!للالأمامخلافةذكر

بنعبدالثه)+(بنمحمدبنهاوونبنمحمدبنجعفرالفضلأبوهو

ها!،وهائتينسبحسنةمولده،اسالعبّبنعبدالثهبنعليبنمحمد

منالاَخرةوبيعشهرسادس!فيتوفيت،نمجاع)لهايقالولدأم

بو.إصع.وأى!ن!رودفنتو!ائتينوأوبحينس!بحشنة

الحج!ةذيمنبقيناشلاثالاوبعاءيومرأىهنب!م!ربالخلافحسة

وعضرونخصسيو!ذوعشودئتينومطوثلاثسيناثنضسينسنة

بنوأحمدالتركيوصيفإصحالواثقسماتولمماسف

وهووأحضروهالواثقبنهحمدتوليةعلىخالدبنوأحمددؤادأبي

الخلافةتولّونكيفالثهتتقونها:دوادأبيابنفقالقصيرأمردغلام

دوادأبيابنفقام،فأحضروهالمتوكلجعفرعكهالىفأوسلوا؟هذاهثل

أمببرياعليكالسلام:وقالبينعينيهوقنلبيدهوعَ!ممهاعةالد"روألبسه

وهمخليفةابنهنهمكلسبعةبايعهثم"وبركاتهالثهووحنةالمؤهنين

بنوعبدالثهالمأهونبنوهوسىالمعتصمبنوأحمدالواثقابنهحمد

المتوكلبنومحمدالهاديبنوالعباسالرشيدبناحمدوأبوالامين

يسق!سكِّرأَكأنمنامهفيفرأىالمنتصرلمبليَقدكانو-ابنهأعنى-

الأ.فأص!نا،عبداقهأهـم-حر-المحققكرر(*)

لوسي!71سالم)

سثجمفيصإء،الشجاعةمنلاسميتوبهالحياتمننوعالشجاع)222(

صددوتبنابراهضمبناحمدترج!ةفي((TIA:1"الادباء

ثمخص!مالمصيثادمبحمدونالملقبأنهواظنابرإهيمابوهكان"

بحيةمرةوجاءهالوائقاخيهأيامفيالمتوكليعابثوكانبمدهالواثق

-ششير؟!االم!يفهمولم.(!شجاعبامهتعريض!اًكُمّهمنرأسهاوأخرج

بامة""وجعلى(!يعاتب))العبثمنيعابثفجعلالخبرمرغليوث

.هبئلاءفَهْمَ!شأمل(بانه)بوالدتهأي
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هُوافقا،فوجدوهالثه(علىالمتوكل)جعفرعليههكتوباالسماءهنعليه

بذلك.الآفاقالىوقيفأهضاه

خانمه:ونقمنىصفتهذ!لر

العينين،حسنأسمرإلمتوكلرأيت:الدنياأبيبنبكرأبوقال

على"خأثمهنقش!م!أقربالقصرالى،العاوضينخفيف،الجسمنصيف

حرصواالذينالخلفاءأحدوهوالاخلاقسهلكريهآوكان."توكلتاللّه

الدعةفيالدنيا"لذةعنهالمنقولكلامهفمنجفَه!ضائلولهالخلافةقبل

أهه:توفضثلماشعرهوهن5"والسعة

نجماالدهرفرسقلمماؤضتهَرت

هصدبالنبسينفسسييتفعز

سبيلنا)!*(المناياان!ماوفنلت

غدفيماتيوههفييممثلمفمن

أبايا:المتوكليوهالي5تال:قالالمصريابراهيمبنالنونذ!بوعن

بحضرته،وكان،أكتمبنليحيىفقلت.ب!أدعو.دعاءصنيعاإميف!ا

ا!ب:

م!محبتك!نالزيادةوجاءِهقامَولايتكأهلِفيأقمنيوب

أعادىهاَقدَبفضلائ!ليوهَبذكركاىاذكرلثفيبذكركولهاوأجعلني

أعوذبكالبماهم،رحيموؤوف"إنكصاأعتكعنليَزلممَنْأقدامبها

وأنتمرضاتكهنالصالحأ4*!والثوابطاعنكالىالبلغةوأؤهلوألوذ

قديرهولي

سخبف.ناسخمنتصحيفوهو(»شبلنا))الاصلفب231؟(

الجملة.ووذمثلفيلههحلولا((التواء"الاصلفي)224(
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ومد!نه:قتلهذ!در

وكانالمنثنصرولدهعلىالمعتزولدهقطلىَمأنهقتلهفيالسببكان

فاتنهزاهه،ويسبويسبهالمنتصرَيتوعدسالمتوكلوكانالمنتصرأسئهما

الاترالثبالغلمانفهجمأبوهإنفردحين(!54و،ليلةذاتالفرصةالمنتصر

و!صفَأنهالاتفاقعجيبوهن.خاقانبنالفتحهعهوقتلوافقتلوهعليه

فلمابهجيءثمدوهمآلافبعشرةاشتراهمنفوخهبالبحرينسيف"له

وحمث!"سيف"هذا:وقالالتركيياغرأه*(الىفالتفتيعجبهلمرآه

لاوبعوذلكفتِلَليلةبهفضربه.لكوهبتهوقدوحش!اذمسانوأذت

سنةأوبعينعمرهوكان،ومائتينوأربعينسبعسنةشوالهنخلون

.رأيمنبشرٍودفناشهروعشرةسنةعضةأوبعأ6*(وخلافته

:أولادهذكر

ثمانسنةشعبانسلخرأىهنبسترلدَتوفي،الغيداقشيبةأبوهم

!رسبعينأوبحسنةصفرفيتوفيهحمدالعباسوابو،!رهائتينوخمسين

واسماعيل،سنةوثلاثونثمانوله،فىاوهفيودفنوأىمنبسروهائنين

الىوحملوهائتينوسبعينثلاثسنةالاولوبيحشهرفيبواس!وتوفي

وهصرالحجازعلىالمعتزأخوهلهعقدقدوكانبهارأى(فدفنهَنْ)سُرل!

وأوبعينثمانسنةفيوفاتهوكاذث،وهوسى،والاسكندويةوافريقية

ضرفيوثلاثمائةثمانسنةوتوفيتوهيمونةوأووى،وهائتينأ227(

وهاتتهحمدوأمهناكفدفنمترأى(هَنْالى)شرجوحملمتالرصافة

بانباءنبدأالتركب"ْفالاسه،ء"باغر"ايضاويقرأمنقوطةغيرالياء)225!

.و،إبة!((ويازكجويزدانوبايجووبغا)\بجكممثلالفالبفيوبالياء

."أربصحة"الاصلىفيا*22(إ

"هكنلاوهعةوقغيروهو"وثلاثمائةواربعينثمانسنة"ألاصلفي2271(

.أبوهقتلَليلةولدلوحتى
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!ضسنةفيوفاتهاوكانمثوعائشة،ومائتينوثمانينثلاثسنة

وسبعيناثنتينسنةفيوتوفيالحسنوأبو،بالرصافةوفىفنتوكىثمائة

تسعسنةوأىهنبسرتوفيعبداثهوابوطاهرابيابنذكره،ومائتين

المعتضداخيه2281(ابنا1أيامفيوعرٍقعيسىوابو!وهائتينوثلاثين

وذلكطاهرأبياينذكره،بدجلةجسدهوألقىوأسهأخذثمبالبردان

خمس!وخمسينسنةوفاتهوكاذتويعقوب،ومائتينوسبعينثسعسنةفي

واسماعيل.والمعتمدوطلحةالمعتزوهحمدالمنتصروهحمدوهائتإبئ

وحجابه:وقضاتهوزواتهذكر

واستوؤوقتلهثميوهاأوبعإبئالزياتعبدالملكبنهحمددزرو

يحيىوقضاته.خاقانبنيحيىبنعبيدالثهثمالجرجانيالفضلبنهحمد

عبدالثهبنجعفرثمالبرجميمحمدبنجعفربعدهوولىوعزلهأكثمابن

بنهحمدثمالتركيوصيفدرحُجِّابه"العبالصيسليمانبنجعفرابن

سهل.بنالحسمنبنابراهيمثمالمرزبانثمقوصرةبنيعقوبثمعاصيم

البصير.عليوأبوالبحتريشاعره

.الانسابفيالقطعيالعلممنوهذاأخوهلاأخيهأبنهوالمعتضد22!81
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بالمحهأم!نصراالأمامخلاؤةكتعو

هاوونبنالمعتصمهحمدبنالمتوكلبنجعفربنهرصدعبداللّهابوهو

عبداثهبنعليبنهحمدبنالمنصووعبدالثهبنالمهديمحمدبنالرشيد

خمسرمنسنةالاَخرةربيحفيشهروأى(هن)سُرلىَبهولده.العباس!ابن

اسمهاروميةولدأمأهه،وعشرينثلاثسنةوقيلوهائتينوعمثرين

بولايهإؤيدواالمحتزولاخويهلهعقدفدالمتوكلوكان،!2()ْحبشية

أبوهفيهاهئلالتيالليلةصبيحةفيكانفلما،عليهماههفقد،العهد

سبحسفشوالأهنخلونلاوبعالاوبحاءيومفيوذلكالناسبايعه

علىأبوهمالهمااخذهاالتيالبيعةمنأخويهوخلعوهائتينوأوبعين

ذلكهمنالناس)ا!2(باحلالخطهماوأخذالناس!

خاتمهونقشصفتهذثر

اليمنىعببنهعلىجسيمأالبطنعظيمالهامةضخمأسمرقصيراكان

وكان"الثهرسولمحمد)!خاتمهنقش!،صغيروهوأصابهوقح)+2(أثر

هسارعأ،اغراضهمإ!55و"لهمبالطالعلويينالىالاحسان3!مكثير)3

أطبقوانحق.ذوذلما"كلاههومن.حوائجهموقضاءأوطارهمالى

وح!ةَ.(!عينيهبإبئهنالقمرطلعولوباطلذوعزلىَولا،عليهالناس

بعدها.يحجولمومائتينوثلاثينستسنةفيالخلافةقبلبالناس!

(VIVO)صةهمنقونحيرالب،ء

ظاهر.ته-حيفوهوأاعجمةاخاءبا"باخلال"ألاص!لفي)231(

هذهفي!اأظ!روهو"وجعأثر"-277ص-الخلاصةفي_()32

المخطوطة.

ا!ومعباراتفبإوفوأ!أ"ألاحس!،ن!ير1!الاصلىفي)233(

."كثير"وكلاههم
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:شعرهوهن

وضعنهقدهنالايمامترفعهتي

جموحعليفىهر"ليوي!اد

وانضيبالرجحماءنضيأعلل

وأروحسماءنيماعلىلأغدو

ومدفنه:وثاتهذ!لو

وأ!كانهجلس!فيالمنتصرجلص:تاريخهفي)4!2(الخطيبقال

هثالوفيهاكبيرةدائرةالبسطبعضفيفرأىديباجفرش!فيهيفرشأن

فلما،بالفارسيةكتابةالدائرةوحولتاجرأسهوعلىراكبوعليهفوس!

الىفالتفت،يقرأهأنأحديحسنفلم،الكتابهذاما:قالذلكالىنظر

وجهه.وفطئبفقرأهرجا!فأحفر،هذايقرأهنأحفر:وفالوصيف

لجهفألح.معنىلهليمسإؤهنيناأميريا:قال؟هوها:المنتصرفقال

بالملكأمتعفلمأبيقتلتكسرىبنشيرويه"أنايقول:فقال،وغضب

د!يبقفلم2361(هجلسهعنوقامالمنتصروجهفتغير((أ235(بصده

هبتمفيذ:سألتهعنحالهفقالوأهـ4فعادته،ومرضقليلاالاذلك

:يقولوأنشأوالآخرةالدنيا

أصبتهابدنبانفسيفرحتفما

إصيرال!كريمالثهالىولكن

سنةالآخرةربيعشهرمنخلونلخمسالاحديوموفاتهوكانت

هوخلا!سفوعشرينخمسأعمرهوكان،ومائتين!رأوبعينثمان

."261-2:911)!بضدادبخثار)234(

."أشسهرسضهإلابالملكأمتعفلم"الخطيبتاريخفي)235(

يملكفلبمالنساءإلىمجلسهعنوقام"الخطيبتاويخفي6؟2()

(.cأشصهرسضةإلا
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هنم؟(بالجوسق)7ودفنالمستعينعمهابنعليهوصلىكاهلةأشهرستة

منه.مدةأقلقبلهالخلافةيلولم،وأىهنصُرَ

:ولسدهذكر

طاهرءأبيابنذكره،وعبيدالثهوعبدالوهابأحمكدهم

وحجابه:وقضاتهوزرائهذ!لر

قضاةيعزقولمالخطيببنأح!فىالعباس!أبوخلافتهمدةلهوؤو

الخلافة.فيلهعقبولا،التركيوصيفوحاجبه،أبيه

البصير.عليوأبوالبحتريشعراؤه

منالتركىغرعلوجخاقانالأميرالىنسبةالخاقان!الجوسقهو)237(

المعتتسمأحضرثم":اليعقوبىقال،المعتصمالخليفةقواد

مواضععدةفاختارواالمواضعهذهأصلحاختاروا:فقالالمهندهـين

خاةاتالىفصئَيرقصربناءأصحابهمنرجلكلإىاوصتَيرللقصور

الخماقازفي"الجولسقبناءخاقانبنالفتحأبيغرطوج

وأقطييم":ذلكبعدقالو(النفيسةبالاعلاقالملحق258صألبلدأن)

وأنزل"قالثم"الخاقانيالجوسصقيليمماواصحار"غرطوجخاقان

ثمبر(بالجوسقالمعروفالمعتصمقصرالمنتصرمحمداُابنهالمتوكل

حتىالجوسقينزلكاملاحولااقام"الواثقبنبالتهالمهتديانذكر

فيراىمنبسرفأقامالمتوكلبنالثهعلىالمعتمدأحمدوولىقتل

منص!وتبننصرأنأصيبعهأبىابنوذكر"الخلافةوقصورالجوسق

الجوسقموضعفيفرأىالمشرقنحوببصرهورميسامرأالىصار

الجوسق"اساسىيضعونرجلالفمناكثربالمص!جبالمصروف

أساسهبوضعيمشتفلبقصرظنكفما(166ص!بالأنباءعيون)

ميدا.تفيالمتوكلبناهالذيالجوسقغيروهذا؟الا"قلفيرجلألف

علىيدلوذلكدرهمألفصائةخمس!عليهوانفقالضح!

المنقورأطلالهىال!اقانيسقالرونجقاياار!لناوالظماهر.صغره

هرؤفيلد.الاثاريالعالمظنهاكما،الحالمجهسامراجنوبياقائمة

."بلكواراتصر"بقاياكونها
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بالمحهإلمست!ينالإمامخلاف!ة!ىعو

هاوشنبنالمعتحمممحمدبنهحمدالاميربنأحمدالعباسأبوهو

عبداللّهبنعليونمحسدبنالمنصهورعبدالثهبنالمهديهحمدبنالرشيد

وصمبهنخلونلس!بعالثلاثاءيوموأىهنبسرهولده.العباس!ابن

احدىسنةتوفيمتعبيدبثمتهخارقأمه،وهائتينوعمفصريناحدىهـضة

وأربعينثمانسنةالآ-رربيعشهرفيبالخلافةلهبويع.ومائتينوثما؟!ن

د!عيولما،أشهروتسعةسنةوعشرونستبويعأيووعمرهوهائتين

المسمتعين.فلقبوأفعلبافهاستعينشالللمبايعة

خانمه:ونقتفىصفتهذكر

الدمظاهرالوجهصسنأبيف!كان:سفيانبنهحمدبنعبدالثهقال

وكانبالثهنم("استعنتخاتمهنقثم!،اللحيةجميل،جدويأثربوجهه

شدتهاضيحافي،اليهالتضرعكثيرم!أروورهفيتعالىالثهالىم!مملماَ

الأراءسديد،هعينهيغيف!لاوجود،قرينهيدوكلاسخاءذا،ووخائه

ويقولأدبعندهوكان،تبذيرغيرهنكثههـالعطاء،والتدبير56(!"و

قوله:ذلكفمنشعرا

وصرفهاالدهووريبعلىصبرت

المجومناحرءَفيقلبيوقلبمت

هأ!لمالذيوإيفملكني

للاسرالتملسكصريوأعقبني

.وأشعاركثيرةمدائحفيهولهالروهيابندولتهشعراءوهن

ومدفنه:ووفانهخلعهذكر

)238(أبيابنأخذ4علبليشهدواوالعدولال!قضاةعليهدخللما

تولتالتيالاسرأشهرمنيونألاموالقرشيونالشواربابىبنو381؟(

-هداوعصر،للهجرةاثالثاالقرنفيالعباسيةالدولهفيالقضاء
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ب!مااقرارلثعلىأشهدإؤهنيناأمير"يا:وقاللخلحاكتابالشواوب

:وقالفب!كى5"العباسأبايالكاللّه"خار:قال.نعم:قال"؟فيه

وذلكوحمتك"منتخلعنيفلاخلافتلاما)933(أمناخلعتنيربيا1أ

ثا،ثخلافتهوكانمت.وممائتينوخمسيناثنتينسنةامحرعمث!رثالثفي

منقرببالقادسيةلهيقالبيموضعالخلعبعدوقتل،أشمهروثمانيةسثين

!صطابناىافحملهوأسهأخذ،التركيبغاقتلهوالذي،وأىهنص

اشهر،و"لاثةسنةوثلاثوناحدىذاكاذوعدوهوأىمنبسرودفنالمعتز

الخلإفة.فيلهعقبولا

:أولإدهذكر

القاسموأبو،جريرابنذكره،الحرهإبئأبوهوولالىهالعباسوهما

وثلاثمائة.عشرةأربعسنةالاولىجمادىفيومات

وحجابه:وقفيماف4وؤرائهذكر

صمس!الحأةامتوؤووالهوعزلهإلخطيببناحشدالعباس!أبولهورْو

أباثمالجرجانيالفضلبنهحشدجعفرأباثميزدادبنهحمدبنعبداثه

،الشواربأبياونوقاضيه.اأهبوكانالقاسمبنشجاعالحسن

التركي.وصميفثمبغا،بنموسىثمبغا،ثمالتركي24(أوئأهش!)ْوحجابه

.البحتريشاعره

ذكره((الشوارباب!بنعهدالملكبنمحمدبنالحسن"أنهيقتضي

القضاءولي"قال"7:0ti"بفدادتاريخفيالبغداديالخطيب

فقيهافتىكانانهوذثر"وبعدهالمتوكلجعفرأيامفيراىمنبسر

يرلمحالةعلىوالكرمالمروءذوأظهارالسخاءمنوكانوقاض

وصدقه،،هانتهعليهالثناءيحسنبالئهالمعتزكان،ق!قاضعليها

المهعلىالمدتمدللخليفةقضاةقاضيبضدادإىاسامرامنوانتقق

فيالجوزيابنوذكره،702سنةمولدهوكان261سنةبهماوتوفي

الخطيب.تاريخمننقلا((؟y:5"المنتظم

.((9؟؟))الخلاصةمنضههـورب"تنَمة)923(

31التنبيهمنوالتصريح"اوتاخ"الإصلفي؟؟!)5 t ) D))الخلاصسةوفي

ه((أوتاس"
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بالمحهالمعتزالاهامخلاف!ة!كو

بن)41؟!المعتصممرحمدبنالمتوكلجعفربنمحمدعبدالنّهأبو!رهو

بنعليبنهحددبنالمنصورعبدالثهبنالمهديمحمدبنالرشيدهاوون

الاولوبيعشهرمنعنترالحاديالخميسيومهولده.العباسبنعبداللّه

قبيحسة،اسحكهاولدأمأهه،وأىمنبسروهائتينوثلاثإبئثلاثسنة

بالخلافهبوي!ح.وهائتينوستينأربحسنةالاولربيعشهرفيتوفضت

ابنخلحب،ومائننينوخمس!إبئاثنتينس!نةهحرممنخلونلارإع

المستعإبئه!ه

خاتمه:ونقتفىصفتهذ"لر

وسيماطويلاجسيماوجلاالمعتزكان:الهاشديعليبنجعفرقال

الو!هتحسن،الانفأقنى،حسنهاالعينإبئأدعج،حمرةمشرباأبيف!

شديد،المضحكحسن،الوجهمدو:ر،اللحيةكحثس،المشعرجعدهليحاً

وكلانالئه"وسول"مرمدخاتمهنقش"العينينأكحل،الشعرسواد

قوله:شعرهوهن.الحميدةواإنجلالوالادبالفضلفيعصاهلا

أ!حعبىحبيبسييايطحمانّه

""هكروبهدلهعنكغبت!ذ

هضزلبكدنااذاالمحروويدنو

تغي!بحينالعينئصصف!وويغيب

وشحه:

وجحيهنالطبعلاجعرفتلقد

والمجؤعالحبعلاجعرفمتوما

المااصبرتوالحمىللحبجزدت

جزعيوهنصبريهنلأعجتاني

.النسماخمنسهووهو(المع!صمبنمحمدابن)الاصلفي)41؟(
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وبح"إفعنيش!غلهكانهن

57"وجعي"وحبكمعنفليس!يشغلني

أبدا!يحبببيأ!لوما

هعيالحبيبليتوياالحبيب!ح

قوله:هنهاكثيرةبأشمعارالبحتريمدحهوقد

جرتوهنالحرامبالبيتفأقسصت

وأخاشسبههحرم!نأباطحه

أصدأهةالمعتزصللقد

لاصهالحقالىيجريسننعلى

عفتهابهناللّهدينتداولث

3(ث)2كواكئهوغارتفيناهعالمه

وهدفنه:ووفات!هخلعهذكر

إؤيداأخاهأخرجالمسننعينخلعبعدبالخلافةبويعلماباثهالمعتزكان

فحبسه،عليهالوثوبيريدأنهعنهبلغهثم،عليهوخلحالجوسقمن

هيتا،فوجدهفطلبهحبسهمناخراجهيريدونالاتراكهنجماعةانفبلغه

ثمفيهأثرلاأنهجسدهعلىوالفقهاءوالعدولإلقضاةوأشهدفأخرجه

وصاحواالاتراكهنجماعةفيفجاءوصيف!هبنصالححاجبهعليهكثَّر

دخولفيوأذندواءالثرببأنهاليهمالخروجهنإ243!فاعتذر،بابهعلى

وأشهد.نفسهخلعالىأجابحتىبهيزالوالمعليهدخلوافلصا،بعضهم

يومفيوذلكبهكألوثموجماعةالشواوبابيابنالقاضيبذلكعليه

صبرابالثهالمستعينعمهابنوبقتلىالغراميةبالابياتالثهدينتدارك)242(

الذينالمنافقينالكذابينشعرمنفهذأ،نفسهخلعأنهمع

المنافقينالشعراءرؤساءومن،العربيةألامةأخلا!أفسدوا

عضه.اللّهتجاوزالبحتري

3(2)U023ص\أالخلاصةمنوألاصلاح"ا)خروجعن"الاصلفي"

"الدواءشرببأنهواعترا!روجامنفامتنع))الصوابكانوان

واهثاله.الذنبهنالاعتذارلان
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خلافتهوكانمت،ومائتينوخمسينخصسسنةوصبمنبخفْينلثلاثالاثنين

شهرهنالثاثياليومفيوتوفي.يورواعمفرواوبعةاشهروستةسنينأربح

ودفنم!رأىهنبسر،المذكورةأومائتيناوخصسينخم!م!سنةوهضان

سنة.وعشرونثكثوعمرهالسميدعلهيقالبموضع

واقفاوصثررأىهنبسرهنامهفيهارونبنهيمون(Yttوأىأ

ينشد:العاهةبباب

؟مدفونالانصافأمغولغالتهأسفاواالحقأينالرقطالبيا

مقرونبالارغماموهولمجيدهتهفصصّههقتولاالخليفةأضحى

بافههالمعتزقتلوقدوأصبح

:أولادهذ!لو

ووىوقدوحمزةئلوالرساوالشمعرواال!دبالفضلذوعبداثهوهما

.المذكووع!بدالثهأخبهءن

وحجابه:وقضات!هوزرأئهذ!لر

عيسىهوسىبوأثمألاسهعافيمرسدبنجعفرالففهلأبولهوزو

وقخماثه.الانبارياسرائيلبنأصعدجعفرأبوثمدرعزلىفرخانشاهإبن

وصيفبنصالحوحجابه.34()ْوزيربنوأحمدالشوارباك!ابن

عبدالثه.وابنهالبحتريشاعراه،بغابنوهوسى

ناعلىتدلهشوهةمخابةا)صفحةهامثىفيالحكايةهذهكتبت)44؟(

،نهمعناهايفهمولم،احبرأناصلةثسخةمننقلهاالناسخ

تذكرناوقد،غيرهوعلىعليهقراءتهاتتعذرناقصةبكلماتكتبها

الحمسنأبىتأليف"النادرةاهةواتا"كتابفيمثلهاقرانااثنا

أبيبنالمح!نبنهـلالالحسينابىونمحمدألنعمةغرلهى

للوقوفتعالىأدلّهفوفقناا)سيهؤرجعنا،اصابىاابراهيمأسححاق

!حة؟391،91صىإضادرةاالهفوات"الكاملبنصهاعليها

.((6791هـ=1387سنةبدصشقالاشترصالحالدكتور

."181:؟\)القضاةأخبار؟(151
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باللّهالمهتدىالأمامخلافةذكر

المعتصمهحمدبنبالثهالواثقءارونبنمحمدعبدالثهأبوهو

هحمدبنالمنصورعبدالثهبنالمهديهحمدبنالرشيدهارونبنبالنّه

ثمانسضةفيبالقاطولولد.العباسبنبالنّهبنمحمدبنعليإبن

ابنخلعيومبالخلافةلهبويع.فرْبلهايقالولدأمأمه،وما!ضينعشرة

وخمسينخصسسنةرجبهنبقينلثلاثالاثنإبئايوفيوذلكالمعتزعمه

الممعنة.منشعبانمنخلونلثمانببغدادلهوخطبوأىمنبسرومائتين

خاقمه:ونقث!صفتهذكر

اللصيةحسن،دقيقاأسمرالمهتديكان:الدنياأبيبنإممرأبوقال

أحسنوكانالثه""!دانهـيأخاتمهنقش،العشينحسن،الانفأقنى

ذكر،ءعبادةوأكثرهمورعأوأظهرهمطريقةًوأجملهممذهباًقبلهالخلفاء

يلبس!وكانوبرنس!وكسماءصوفجبةفيهسفطألهأنالهاشميينبعض

58""وأمحلماحوحسموالملاهيالصضاءوحرم،فيهويصايفيالليلذل!

،كانهنكائناَالخمرشاربيحدلىَأنوأمراظلهماعنالسلطانأصحاب

قوله.ذلكفمنشعرالهووأيت

ترؤقْيفنىبماصقىيبىماالبائعا!ما

)246(يتدفقوشقاءتءالدفيانما

هُوثقْالذنبوبقيدبالمعاصيرهنأئمت

ئطلَقْالخير!مالفعَلَّكْالخيرفافعل

ولحه:

فتن!دمتص!زهولاتسلمْالخيرعلىعالرنْ

.اسمقاءصفةتكونبأنأحرىوالجملةالفعلىأولعجملم)6؟2(
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قوله:ذلكفمنكثيرةبأشعاوالبحتريهدحهوقد

باالمهت!ديسيرةاثهعلم

يختصاولممافاختاوهلثه

ولاكلماالشكولث!هتخالجلم

نفارعنها!رببوح!ث!ن

أبي-للناطسرينوتجلىّصى

اؤوراوالقبيحبمافيعنلمجه

والاخباالسكينةتحت)247(ولديه

وافتدارالحدىعلىسطوت

المفض!والفاضلالزكيالتقي

ا!ماووالمرتضى!ا!ل

العب!ولدهنالشموسولديه

والا!ماوالابيعم!اس

افا!نوايخماوالثهضوة

ايخماو!اوانتجميعساَس

ومدفضه:قتلهذكر

فيفيهاأجلس!!حلقةبمكةكانمت:قالالأهويسعيدبنأحمدحكى

الادبمنشيءفييوممافتناظرناا!هدبأهلاليويجتمعالحرامالمسجد

هجنونعليناوقفاذإممنندياخلافةفيوذلكأصواتناوعلتوالعروض

:قسالثم

لا!هحدنياالثهتستحونأها

الشغل؟أعظمفيوالناسبذاشغلتم

24()Vمنوالاصلاح(المخطو!الأصلفيواضحى"غير)الكلمةهذه

."؟23ص)!الخلاصة
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هجدلا"قتي!لاأضحىامامكم

الشدلمفترقالاسلامأصبحوصد

عُيهَف"والنحوالاشعاوعلىوأنتم

العقلذااستامبالاصواتتضمجون

فأخبرت:قال.الابياتوحفظنا،ذلكافزعناوقدفتفرقناوانحسرف

لنبأهذاان:ففالتالمعتزأمقبي!4فأخبرالمتوكلبناسماعيلبذلك

العاهة.عنإلخبرهذاوأمحلوواخوهاوأرّالابياتهذهفاكتبوا،عظيم

بقننلالس!لاممدينةمنالخبروردعشرالخامساليومكانفلماففعلنا

وتعاطيالمنكراتعنلهملمنعهخلعوهلانهمالاتراكذلكوسبب.المهتدي

أيديهمفيوصاوفجرحفحاوبهموأىهنبسرداوهمنفخرجالمحرهات

يوبموذلكهيتاالثالثاليومفيوأخرجهحبوساوليلثهيوههبقيةف!ثكث

جعفرعليهوصلى،وماثتينوخمسينشطسنةعشىهـرجبثانيالخميس

ص،ثبالىوأىهنبسرخاقانبنهحمدبداوودفنعبدالواحدابن

سبموعشرهيوهاعشروسبعةشهراًعشراحدخلافتهوكانت،المعتز

وهو،الخلافةفيلهعقبولا،أياموعثصرةأشهروأربعةسنةوثا!ر*ون

اباهلأنالخامسوهوخلفاءبأربعةأبيهبالخلافةوليخليفةأول

ابينثمالمنتصزابنهثمالمتوكلجعفرأخوهالواثقوبعدالواثقهاوون

الخاهس.وهو2(ظالمعتزأ8أخوهثمالمستعينعمه

مناليهألرجوعمطردفلضميرالمستعينأخالاالمنتصرأخايعتيأ)248(

ر3-ذوقد"المعتزأخوهثم))ؤولهالى"هارونأباه،ن))قوأ"

بنص،هـحطلببالنهالمهتديانوالاشراف"التنبهفيالمسعودي

الىوكتبا)-منةمنصفرفيوقتلبهفظفرحثبثاطلباوص!يف

ورمىسى،مرأقدملماقتلهثمبفابنبموسىافتكبايأمرهبايكباك

بعضدالمهتديفقتلهبغابننصرأبوتحركثمأصحابهالىبرأسه

.الاشرارحكمأر،مالدماءفيخوضاوررفا،مر،ألامان
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:((95و)1:أولادهذكر

ذكروقد،عبيداللّهولدهعنهروىفاضلاوكانعبدالصمدوهم

او!هدهاكبرصكانبناتوسمتذكراعشرسبعةخلَّفالمهتديأنالصولي

ويقصرونههاليهيركبونالناسوكان:أ!قا.عبداللّهجعفرابو

وحجابسه:وقضاتهوزرائهذثر

جعفرصالحابوثمالاساكافيهحمودبنجعفرالفضلأبولهوزر

وقاضيه.سعيدبنوهببنسليمانأيوبابوثماوعهّبنأحمدابن

بسامابنشاعراه.عتاببنومحمدوصيفوحاجبه،الش!واوبابيبن

المعتز.!ر.ابن
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المعتمدالامامخلافة!كر

هاوونبنالمعتصمهحمدبنالمتوكلجعفربنأحمدالعباسأبوهو

عبداللّهبنعليبنهحمدبنالمنصووعبدالّهبنالمهديهحمدبنالرشيد

ولدأمأمه،وهائتينوعشرينتسحسنةفيوأىهنبسرولد.العباسابن

وجبعشرسادسالثلاثاءيومبالخلافةبويع.وومية)924(فتيانلهايفال

اربعةأبيهوبينالمعتمدوبإبئ،وأىهنبسروهائتينوخمسينست.صمنة

الخادم!.وهووالمهتديوالمعتزوالمستعينالمنتصرأخوهوهمخلفاء

خاتمهونقثسصفتهذكر

نقمث!،جميلااللحيةخفيف،لطيفاأعين،اللونرقيقأسمركان

بنيعقوبلحرببغدادالىوقدم"حسبيوهوالثهعلى"اعتماديخاتمه

والتقىوهائتينوستيناثنتينسنةهنالاولىجمادىفيالصفارالليث

هزيمة.أقبحيعقوبفانهزمالعافولديرعندالجيشان

كثيرةس!نينالزنجوحاربال!دالموفقأحمدأباأخاهوولى

اللّه،لدينالناصرافهأأعلىالمعتمدأخوهلفحهبهمظفرولماوصابرهم

الناصرالاهيرأصلح"اللهم:يقال،المنابرعلىبلقبينلهيُخطبوكان

".المؤمنينأهيرأخاالمسلمينعهدوليبالثهالموفقطلحةأحمدأباالنّهلدين

وسبعيرثمانسنةرجبثانيالخمي!سيومفيهذاطلحةأحمدأبووتوفي

الخلافة.ينلولموهائتين

علىللرعيةوالرحمةالرأفةوهنغايةعلىالحلمهنالمعتمدوكان

."ءلميهالجرأةكثرتبالحلمعثرفهن"كلاههومن.35()ْطبقة

.(!حسبهبهنهف!نسبهبهقعد"هنو

((قينانويقالفتيان"الخلاصةوفي،يلأصلفيالياءهنقوطةغير)924(

.-33Vص-

أص!بِمالضب!هذافوجدنا،الاصلفيهعجمةغيرالكلمةصذه)05؟(

.غيرهمن
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:شعرهومن

امالشتفيالنعيعانبشمفائقثوبهفيوجههحمرةثمتشبّ

وقوله:

واكتئسابيواهتعكاهيعذابيوالنّهصا!ماق

بيهـايخ!هلا!فرالاصىنجيهننجزال

إاجتشصابي!وىوصوبهىصواه!رىافما

ومد!ضه:وفاثهذكر

وهائت؟!وسبإنةسحسنةمنوجبعنترحاديالاثنينليلةتوفي

ينوعنترثلاثاخلافتهنتوكابهافدفنرأىمناىسحرصّاوحملببغدادفجأ!

.أياموستةأشهروستةسنةخمسونوعمرهم!اياموستةسنة

:أوالافىهذ!لر

ض!الى"المفوإهوسهبعدهالعهدولأيةأبوهلهعقدوكانجعفروهم

فيوالدهموتبعدوذلكالمعتضدايامفيقتلأنالىوبقيخلعثماللّه(!

لهعاتدوكانأحمدوأبو"06و"وهائتينثمانينسنةالآخروبيعشهر

،واندهحياةنيوتوفيذكرهالمقد!جعفرأخيهبعدالعهدبولايةوالده

للمكتفيهجالساًعاقلافاضلاوكانالحديثروىوقدهرسدعبداللّهوأبو

وفاتهوكاذتواسحق،الصوليذكره.ومائتينوتسعينخمعمينسنةفي

901!ةللخلامرش!جاوكانوعبدالعزيز،ألمجهخلافةفيرأىمنبسر

سنةشسعبانتامنالاثنينليلةوْنوفيسمغيرأوءاتاأكذا2(ك"وعبدالعزيز)

.)!2ْ(وهائتينوتسعيناحدى

أبب4المعتصدخلافةفيوماتواسحق"-31؟ص-اخلاصةافب؟%؟اه

."أيضا

دأحص!وولى)!:-68؟ص-البلدانكت،بهفيألههقوبيقال)252(

الخلافةوقصورأجولم!قافيرأيءنرمصرفأقامالمتوكلبناا!ضمد

رأىمنبسر(أ)خربىوأرأدكذأ!ال!ثرقيالجانبالىانتقلثم

حتىبهفأ!طمفنزلهالمعمث!وقسماهبالحسنوفاموص!قصرافبنى

في-ياقوتوقال."المدائنثمبغدادالىفانتقلالاهوراضعربت
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وحجابه:وقضاتهوزراف4ذكر

لهفوزوتوفيأنالىصا"صانبنيحيىبنعبيدالفهالحسنأبولهوؤو

فوزووعزأطيوماينسوعنتنيفاالجراحبن،!)!ْالحسنمحمدأبوبعده

المقدأهخلدبنا!"سنبعدهلهفوزروعزلوهببنسليمانبعدهله

إ*د!(بلبلبناسماعيلالصسقرأبوبعدهلهفوزروعزلشهردونذكره

وزارتهوكانتوعزلشهردونفبقىثانياهخلدبنالحسمنوأعيدوعزل

+سحالحبنأحمدبكرأبوب!دهلهوؤوثمشمهردونمرةكل،مراتثلاث

فأعادوتوفييوماوأربعينخشساوزاوتهفكانتوغيالقطْرشيرزادابن

وكانمخلدبنصاعدالعلاءأبابعدهفاستوؤرن!فىثمبلبلبنالصفرأبا

"ر)355(المدإنابراهيماسحقأبوبعدهلهفوزوعزلهثمفأسلمنثصرانيا

قبلههالقضاةمنأحدايعزلطولم.ثالثةمرةالصقرأبوبعدهوأعيدوعزل

ومدحتهالمضجمابنشماعره.بكتمرابنثمبغابنهوسى)256؟وحجابه

فنن.جاويته

بالجطنبطعظيملقصراسموهو...المعشوق":البلدانمعجم

سحثة)ن71الىباقالبريةوس!فيسامراق!بالةدجلةمنالغرب!

أنهالاالفلاحهبئمنقوميسكنها)همرانمننتيء4حواَاجس(626

منكانماكثرةعلىادقماعتلسكفيئبْنَلممحكممكينعظيم

الدهعلىالمعتمدعمره.مرحلةتكريتوبينوبينه،غيرهألقصور

فيياقوتوقال."خربوقدفىيا،-5لهيقالاَخرقصراوعمر

وقتَدع":المنجميحيىبنعليترجمةفي(!5476"الادباءمعجم

جدرءتزالولا،"أكثرهلهفبنىالمعشوقليضاءاللهعلىالمعتمد

العتي!"الاَثارولمديريةشاخصةوهرافقهابهائهمنوعدةالخارجيذ

خلاله.منالان!إضووفعوتنظيفهبصبنته9مستدأروعناية

-032ص-التنبب-ءوفي"الجراحبنمحمد"الخلاصةفي!53؟!

--ريالفضاْضاريخفيماويؤيده"ا)شراحبنمخلدبنالحسن"

أيفثوزرائهمنالمسعودي.ذكرصادرطبعةمن-51؟ص-

ساءصاثبنعببررالله((اطقطقياوابن،عماربناحمدبنمحمد

.-54؟ص"-وهببن
ظاهر.تصحيفوهوخليل-،23ص-إلخلاصةفي)254(
.72؟(())صللذهبيااشتبهفيصءكماالمشىهـدةالدالبفتحالمدبر2551(

."دكينبنوءبدالّهبغابنموسىثموصيفبنصالح"التنبيهفيإ،*23(
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باللّهالمعتضدالامام*لافةذكر

جع!ربنالموفقمحللحةأحمدابيالاميرابنأحددالعباس!أبوهو

عبدالنّهبنالمهديهحمدبنالرشيدهارونبنالمعتصممحمدبنالمتوكل

رأىمنبسرهولده.العباسبنعبدالّهبنعلينهحمدبنالمنصور

وقيلخفيراسمهاولدأمأمهوهائتينوأوبعيناثنتينسنةمنالقعدةذيفي

تدركولموهائتينوسبعينثمانسنةالاولىجممادىفيتوفضت.ضرار

تسعسنةهنرجبعشرثانيالاثنينيومفيبالخلاهخةلهبويحلأنهخلافثه

سنة.وثلاثونسبعوعمرهوهائتإبئوسبعين

خاقمصه:ونقشصفتهذ!لر

لحيتهمقدمث!ا،الشيبوخطهالخلقمعتدلالجسمنحيفأسمركان

،شديدةهيبةتعلوه،الانفأقنى،بيضاءشامةوأسههقدموفي،طول

وشجاعةوحزموأىذاوكان.الواحد"بالثهيؤهن"أحمدخاتد4نقش

بلزوآوخواصهاصحابهكاهنةالىتفدمأنهح!تىالرعيةفيوعدلوسماحة

ىتمنأنهروقدذلكبمثلأصحابهمبأخذوأمرهم،المثلىالطريقة

الأخوذهوكانأهربأدنىالرعيةمنأحداتناولأووأفمممدالواجب

وسلكوافاناكفواالاجنادفيذلكوشاح،الجانيدونعليهالمقابلبذلك

كثيرةئلهوفضاوغزاوحجيدَ،ه!نهوخوفهملهيبتهمسلكأحسنالعدلفي

عظيمة.ثاوهوآ

بن)357(للحسنقصرا3إنتوال!نالخلافةدارسكنهنأولوهو

حسبعلى،الصابىإبنالمحسّنبنهلالالحسينأبيقولهذا)257(

4أتوالصحيح((1:99"تاريففيالبغداديالخطيبماذكره

((اضاجا"مادةفيجاء!ماللمأمونصارثمالبرم!يأجعفرقصركان

الدينلتاجالخلفاءنساءوتاررخ،الحمويقوتلبابلدانامعجممن

بنتبورانترجمةفيالساعىابنقال-71ص-الساعىأبن

القصرتسكنكانتلانهاببغدأدوفاتهاكانت":سهلىبنألحسن

أولا"3،نازقصروهذاسهلىبنالحسحنأبيهاالىالمنسوبالحسني

ت"البرمكيخالدبنيحيىبنجعفرالىنسبةالجعفريالقصريسمى
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فاستنزلهاالاهونزوجةبورانلابنتهصارتوفيولمادجلةشاطىءعلىسهل

يخدمبماخزائنهوملاتالفرش!بأجلوفرشتهوعمرتهفرهَّتهعنهالمعتضد

فلمما،اليهالحاجةتدعوماوالخدمالجواويمنفيهووتبتالخلفاءبمثله

اسنحممنههافيهووجدفانتقلبالانتقالأوراسدتهانتقدمتذدكهنفرذت

عليهاوعدلبذلكالداوحّفوس!جاووههاالقصرالىأضافثمواستكثره

ههديبنأحمدبنهحمدذكروقد.المحسنبنهلالذلكذكر،سووأ

"61و"فعلْهذاأومائضيناوسبعيناحدىسنةفيتوفيتبووانأن

يسكنهلموانماإليهلاالمعتمدعمهالىالمذكورالقصرسلَّمتقدتكون

2ْ18(وانماهيتاَ"منرأى2الى"صرعادثملهعرضلمهمبغدادالىوودلأنه

علىهط!لعاَ)2ْ9(السيرةحسنوكان.خلافبلاسكنهامنأولالمعتضد

!حلاالمسملمينلمصالحمنتصباعليهمعاقباللظلمهفكراوعيتهأحوال

ذكروقدالعباس!بنيملكجددلانهالثانيال!ممفاحيسمىوكانونهارا

.26(أْفقالبهايمدحهقصيدةفيالروهيابنذلك

اهاهك!مانالمحبماسبنيضما

أحمدوالجود126أاوالبأسالهدىامام

هلككمأنشيءالبسبأبيك!ما

حطدأيضساالعباسبأبيكذا

فب4اتجوقصرالحسنيالقصروكان.ذلكبعدخ!برهوذكر

اليومالمعروفالصمارعفيومرافقهاالاخرىالظفةداروقصور

بشارعذنكقبلوعرفبغدادشرقيفيباللّهالمستنصربشارع

قصرمنولاالمذكورينالقصرينمنيبقولمدجلةنهرأيالنهر

غيرهامنولاوالفصورالدورمنولاالمعتضدانشأهالذيالفردولى

وهىوالحرقوالفرقللرطوبةالمبافيتلكلاستهدافاثرولاطلل

قمفدهذهالاخيرةاعباسمِةاالخاوفةداروكانت،با!جرمبنية

ويسسير،عليسلطانالسيدتربةالىالمستنصرشارعبابمن

دجلة.نهرقطرهادائرةنصفهخطعلىالشرقىسورها

الاصل.فيوأضحةغيرألكلمة)258(

.ذكرناهماوالصحيح،متطلعاالاصلفي1925(

."235"ألذهبخلاصةفينقصانيبدأالموضعهذافي)026(

تصمحيف.وهو"الناس))الإصلىفي)261(
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نروهيعملالأهسيظلامام

الغدويتنعتاقهأ262(هلهوفويلهف

والمألىيصادبالطير"الطير:ذلكفمنحسنوشعرجيدكلاموله

الرعيةقلوبالملولث"خزائنوتستمالط"بالرجالوالرجال،يكتمسببالمال

وممتم!بهمدحواماوهواويثهم،فيهاوجدوه!ماأودعوهفما

قوله:شَحره

حبيصبرريعض!دلهيصمجنلمياحبيبا

!ويبالطبو!نبعيديخيعنأنمت

نصيبالدهر!نءشيفيبعدكليليس

وقيبنجتوان!بيقدعاثأقلبيمنلك

يغبب)63،(هاحياليضطغبى!ذهنكوخيال

.وفيبعولصدكبصليكيفترانيلو

ب!الحزنحوقهنحمثحوه)364(وةؤاد

لمجبصزونبكبأنيمتل!ى

تطيبنحكصح!اطيه)263(واننفسيأرىما

يخيب!ماواصثلباريعصىليس!دهعلي

الاخطل:قالىكماهو:قالذكرهاذاالمبردالعباسأبووكان

رأضَرنافحالمهابةيعطيعادلىامامالىأسيوناتست!

المجاووهيبةالحليمس!مةومقنهالعيوناذاالعيونوترى

ومدفنه:وفاتهذ+لر

ثمانينتسعوسنةهنالاَخروبيعهنشهربقينلثمانالاثنإفييومتوفي

فيالرخامبحجرةودفنيعقوببنيوسفالقاضيعليهوصلىومائتين

.النساخمنتصحيفوهو"يع!خامه))الاصلفي)262(

أيضا.النساختصحيفمنوهو"خببالي"الإصلفي)263(

تصحبف.وهو"جشوه))الاصلفي)64؟(

1flo)ذكرناهالذيالضربمنوهو"طبتها))الاصلفب.
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اشهروتسعةسئإقئسعخلافتهوكانث،طاهربنهحمددارأ1266

.أياءوعتن!كأةسنةوأربعونخم!لىوعسرهاأياوخشسة

:لافىهأوذثر

فيوتوفيوالعباسالقاهروهحمدالمقتدروجعفرالمكتفيعليوهم

هاوونجعفروأبو،بالرصافةودفنلمومائتينأوثمافينسبعسنةشعبان

وأ!،سنةوسبعيناثنتينعنوثلاثمائةوخمسينستسنةشعبانفيوتوفي

أحدغيرهوذكر،الصابيذكرهم،وسارةوعائشة،فاضلةوكانمتسلمة

بنتا.عمثر

:((62و))وحجابهوقضاتهوؤرأئهذكر

فاستوزووتوفيوهببنسليمانبنعبيداللّهالقاسمأبولهوؤر

عبدالحميدخازمأبووتمكحاته،أياههآخرالىالقاسمالحسينأباابنهبعده

.يعئوببنويوس!،ووكيعاهـحاقبنإسحاقعليوأبوآخازأبيإبن

وابن،المنجمبنوشعراؤه.السمرقندجمبماوخفيف!الامينصالحوحجابه

.يعقوببنأحمدوالقاضيفالعلا

كانتبالولاءالخزاعىالحسينبنطاهربنعبداللَهبنمحمددار)266(

أخذالتىالم!لةوهوبفدادمنالفربيبالجانبالطياهريالحريمفي

بس!وروحفهاوبذريتهبهخاصةوجعلهاالحسبيبنطاهرأرض!ها

عاكأالجلبيةوقصىورالحا)جةالكاظميةبإنوكانت،أبوابذي

ف،ل،وا)طاهريةالطهريبالخندقيعرفخندقو)هادجلة

وألَطع"85:ا-ناقلابفدأدتاريخفيالبغداديألخطيب

مواىالتدملعبيدقبلهوكانتدارهالحسينبنطاهرالمأمون

موضعفيالمعتضدودفن":-65ص-قالوكان."المنصور

ابندارموضعفيالمكتفىودفنطاهربنعبدادّبنمحمددارمن

حجىرةفيودفن)):4:704اهتضداترجمةفيقالثم"طاهر

المروجفيوجاء،"طاهربنعبسدأدثهبنمحمددارفبالرخام

كانقدو":(عهدالحميدمحىمحمدطبعة))؟27!4ديللمسدو

الجانبفيطاهربنعبدافهابنمحمددارفييدفناناوصىالمعتضد

فيالغرققبرهواصاب."الرخامبدارالمعروفةالدارفيالفربى

تربالىوالمسستكفيوالمتقيوالقاهروالمكتفيهوفنقل6؟6سنة

."233،242صالحوادث"إلرصافةمحلةالىالعباسيين
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بالمحهالمكتفىالامامخلافةذكر

صربنالموفقطلحةنالمعتضدأحمدبنعليهحمدأبوهو

عبدالثهبنالمهديهحمدبنالرشيدهارونبنالمعتصمهحمدبنالمتوكل

هَنْالخلافةيلولم.العباسبنعبدالثهبنعليبنمحمدبنالمنصوو

المعتضد.بنوعلي-السلامعليه-طالبأبيبنعليسوىعلياسمه

تركيةولدأمأمهءوأىهنبسر،ومائتينوستينأربحسنةرجبولد!في

السا،مبمدينةوالدهتوفييوملهبويع.خلافتهتدركولمججكاسمها

الناسعلىالبيعةلهأخذوالدهمرض!اشتدلماوكان،بالرقةذاكاذوهو

تسعسنةهنالاَخرربيعشهرهنبقيتليلةعمثرةلاحدىالجمعةعشية

فيهاتوفيالضيالليلةصبيحةالناس!علىلهدتجىُدثم،وهائتينوثمانين

وقدم،السنةهنالاَخروبيعشهرهنبقينلسبحالثلاثاءيوموذلكوالده

منخلونلسبعالاثنينيومبغدادفدخلاليهالخبروصولعندالرقةمن

هاياموعشرةسنةوعشرونخمس!ذاكاذوعمرهالسنةهنإلاولىجمادى

خاتمه:ونقشصفنهذكر

صن،الجسمهعتدل،القصيرولابالطويلليسىهعتدلاكان

يشب،لمعريضهااللحيةوافو،الشعرأسود،الوجهجميل،الخلق

أهطاميرأ267بهدمأهراستخلفولماربه(!علىيتوكل"عليخاتمهنقش!

فيهاتخبأالارضتحتالحفيرةوأصلها،المطمورةجمعالمطامير(\)67

بغيرهيتصلأنساجينهيريدلاهنلسجناستعملتثمالحبوب

الا"علىإضمِقةاكالبئرلانهاالنجاةفيأملالهخركولاأسجونيمانأمن

فمهاعليهويطبق،بالحبلالمسجونفيهايدق،القعرالواسمعة

يصيبوهَد،واحدحزبمنهسجونينعدةفيهايجمعوقد

المطاهيرهذهوكانت،الظلامودوامالمدةلطولفيهاالمسجونالعمى

وسميالتاجقصرأىِالقصرجامعموضعفياثورخذكرهاألتى

العثمانيإبئأيامفيالخلفاءجاءثم"الخليفةجامع"أيضاالجامع

وئاسة=جددتهاللىيالحالبىالجاهعوهوالضزلسوقجاهعثم
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جاهحهسجدهكانهايجعلأنوأهرالحسنىبالقصربنماهاالمعتضدكان

يمنحونفلاالجمحةيوميأتونالناسوصاوذلكفعمل،الناسفيهيصلى

الاهوالأنفقثم.الاَنإلىوهوالنهارآخرالىفيهويقعدون،دخولهمن

أيمامهفيوفتح،أبادهمحتىالحاجعلىالخاوجينالقراهطةحربفي

خلف،هنهموأسروجلألفهنهموقتلالروممنوانتزعهاعنوةأنطاكية

شهدهمنوجلكلوأصابرصلآلافأوبعةالمسلمينمنواستنتقذ

للغزوفيهاكانواالذينالرومبمراكبوظفر،دينارآلافثلاثةالحرب

منأوثرهابقدوأهوالهاولابهمتيتفيالدنياأوى"لا:يقولوكان

الاشعارفيهونظمتالجمالفيبهيضربالمثلوكان.أهلها"علىالانعام

ذلك:فمنالحسنة

وفعالحهجمالهبينقايست

تفيلابالقباحةالملاحهفاذا

أنهولرلاكلمت!هواثه

كالمكتفياوكالمحدوأوكالمعصمى

:الغزلفياليهذسبفمماالشعريقولوكان

ألقىهالجمبمانليهن

والعشقاالمجوةفيصرف

لهوحبّي!طاليزالها

وفسّالهبأصيّيرني

تاريخ!هفيالبضداديالخطيبقالى.المنارةعداماقيافالإوديوات

هورسمهاالفصرفيمطاصرببناءالممدتضدوأمر":901:ا

الاحكاممنيكونماغايةعلىمثلهيرلمبناءافبنيتللصناع

.الصلاةقصةذلكبعدوذكر."للاعدأءمحابسوجعلهاوالضيق
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1926(يعتق

ومدففه:وفاتهذ-لر

من

هصن

ولكننيوة!ي

الرق!الاي!ك

وتسع!!خصع!4ستهنالقعدةذيعئنرثالثالسعبتعشيةتوفي

بداو3(ةألمجه)6هنبالقربتحرةوابعالاحديومودشنوهائتين

(أ63و"وأوبعةسنةثينوثكاحدىابنوهوبالحريمثلاهر37(اابن)ْا

أشهروسننةسنينستخكفتهوكلمانت،يوماوعشحريناضهر

يوما.وثحرين

:أولادهذكر

سبعوتسعيهىةلهمةمنصمفربعساالثلاثاءيومتوفيوالفضلبوأوهم

عارفافانح!صلاوكانوهاثتينوتسعينأوبحسنةهولدهوكان،وثلاثمائة

الاَخررب!يحشهرفيوفاتهوكانمتوع!بدالملكم!القديحعةالعلومهنبكثير

سفالراضي!ايافيوفتلوعبدالصمد،وثلاثمائةوستينثلاثسنة

وعبدالصمد،سنةوثاإثون271()وثلاثوسنهوثا*ثضالةوعشرينسبح

ومائتينوتسعإبئخمس!سنةمنصفرعشريسابعالثلاثاءليلةوتوفيأيضا

وعيسى،محلاهرأبيابنذكرهما،الفضلوأبووالعباس،بالرصافةودفن

الديلممنجشاعةاليهوانضافباللّهبالمستجيروتلقبأرهينيةبناحيةوظهر

وقُبف!و"إإثشائةوأوبعينتسسعفيسنةأذوبيجانمنبلافىعدةعلىوتغلب

."238ص""الخلاص!مناضصحيحوا"الععث!ق))الاصلفي)268(

قبحسةفيوالصواببياضيليها"قبةمنبالضرب))الخلاصةفي)926(

الخلاصة.ناسخمنسقطت"أبيه"وكلمة(قبر)

ضرورية.تتمة)027(

نذكسراكتابافيكثيرةهذاوأه!ثال((وثلاثينثلاثا"الاصلفي)71؟(

شها.نماذج
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الاواصجمادئعشر!اديناءالثكايوتوؤيأوهاوونوهوسى،وفثل

القاهر،أخيهابنأيامفيوقننلأصلهدوأبو،وهائت؟توتسمعينثمانسنة

هحمدعمههحالمقتدوبعدقتلاكخلافةداوالىح!صروأعاقلاوكانوهحمد

ءصي:وقالواهتنعفأبىاخلافصةابولايةروؤذم!وخامحلبهالمعتضدإبن

الواحد،وأهةوأسماءوحسمن،بالقاهربولةمحمدةبُويع،بذلكأحق

اللاَخرربيع!رفيوتوفضتالعباس!وأممحمدوأمعلاهرابيابنذكرهم

!وساوسلمةوأمسنةتسعإبئعلى71!(نئفتأوقدوثلاثمائةثسانسنة)373(

وثلاثينثلاثسنةالاَخرةجمادىفيوتوفيتومريمالفتحوأمالفضلوأم

.7!!وعبدالعزيزإْ(كذا)بيهاأ74!أ(أجنبالىإالرصافةودفنتوثلاثمائة

وحجابه:وفضات!4وزرائهذ!لر

فوزوتوفيانالىأبيهوزيرعبيدايّهبنالقاسمالحسينأبولهوزر

بنيوسفوقاضيه.أياههآخرالىالح!ممنبنالعباسأحمدأبوبعدهله

الروهي.ابنشاعره،السمينرقنديخفيفوحاجبهيعقوب

***

الشم!عين.علىتنيفحتى(!وثلاثمائةثمانينسنة"الاصللعل)272(

.التاءا،إكلمةامنيعجملمالاص!لفي)273(

4(2)V!بائهالمعتضدابيهجنبالىدفناباهاانذثرالمؤلففانوهمهذ

الغربيالجمانبمنالطاهريبالحريمالرخمامحجرةفيطاهرابنبدار

إلامامهقبرةمنبالقربكانتم!ورهَمحلةارصافةوا،بغدأدمن

بفدادمنالشرقيبالجانب،أدحاليهالاعظهجةمركزأيحثيفةأب!

ماهمما.فشتان

المكتفي.بنجعفرابنوفاة377سنةحوادثفيالإوزيأبنذكر)75؟(

-171-

http://al-maktabeh.com



باللّهالمقتدوالامامخلافة

الاه!هـابنالمعتضدأحمدبنجعفرالفضلأبوالمؤمنينأهيرهو

هحمدبنالرشيدهارونبنالمعتصمهحمدبنالمتوكلجعفربنطلحة

ولد.العباسبنعبداللّهبنعليبنمرمدبنالمنصورعبدافهبنالمهدي

شغبلهايقالولدأمأهه،ومائتينوثمانيناثنتينسنةوهضانشهرفي

جمادىهنبقينلستثنينالايومالاعتقالطفيوتوفيت!فتهأفىركت

اضوههاتيومبالخلافةوبويع.وثلثمائةوعشريناحدىسنةالاولى

ودر!وهائتينوقسعينخمس!سنةالقعدةذيعشرثالثوهوالمكتفي

وعنل،بالغايكندرلممنهسناأصغرالخلافةيلولمسنةعشرةثلاثابن

زكريابنيحببىبعثتعالىالثهبأنواستدلولايتهجوازفيكتاباالصولي

الثه-وسولىاستعملهمنوذكر،بالغاَيكنولمنبياً-السلامعليهما-

الاولىبهرتينالمقتدووخلع.بالخغيروهو-وسلمعليهالثهصلى

ا!سنبنالعباس!قتلعندوذلكأياموسبعةأشهربأربعةاستخلافه

لابيالبيعةعلىبغدادأهلاكثرواجثماحالمعتضدهولىوفاتكالوزير

المقتدوخلعفيواحتجوابايّ!المنتصفولقبوه،المعتزبنعبدالثهالعباس

بقينلعشرالشبمتيومفيالمعتزبنعبداللّهونصبواوقصووهسنهبصغر

بالخلافظعليهوسلتَمواوهائتينوتسعينستسنةالاولوبيعشهرمن

الهوجددتالمقتدرأهروثبتعشريهحاديالاحديومفيذلكبطلثم

جماعةوقتلالمعتزبنالثهبعبدوظفرعثمريهثانيالاثنينيومالثانيةالبيعة

وعشريناحدىبعدالثانيةوالمرة،2761(1هووفتل!أهرهفيسعىهمن

وابخدالقواداجننمع:خلافتههنويوهينوشهرين"64و"سنة

كتبانلزهوهوأخلعهعلىناؤولثوالخافىمهؤذم!هعوالاصاغروالاكابر

أخماهوأحضروابذلكنفسهعلىوأشهدففعلنفسهبخلعبخطهرقعة

لجهوسلموابالثه((لأالقاهرولقبوهللامرونصبوهالمعتضدبنهحمد

والاشسرأفالتنبيهراجع"القتلمننجاانهيظنلئلاضروريةتتمة)276(

."وغيره327صللمسعودي
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وثلاثمائة،عئنرةسبعسنةالمحرممننصفالسبمتيومفيوذلكبالخلافة

الاثنينيومفيالجندواختلف،والاحدالسبتيومذلكعلىالاهرفبقى

الم!ىحمدانبنوعبداثهناؤوكعلىهنهمطائفةووثبترأيهموتغير

المقتدووأعيدالخلافةهجلس!هنالقاهروأقيم،فقتلوهداالهيجاءبأبي

الثالث.نهاروبعف!يوهينبعدالبيعةلهوجددتداوهالىباللّه

خا؟خه:ونقشصفتهذكر

كثير،الشعرجعد،المنكبينبينهابعيدوالعينينالوجهحسنكان

حسصوكان.دثه"))العظمةخاتمهنقمق،وعاوضيهرأسهفيالشيب

الخيلووبارووال!مملاحوآلاثهاالمساكنفيالتجملكثيروالتدبيرالسياسة

وأجنادهوخواصهوعبيدهأتباعهومؤاخذةأحوالهسائرفيالزينةاتخاذوا

غاية.الىالتجمليحب،عليهمنعمتهثاوآباظهاو

ومد!نه:قتلهذ!لر

ببابوثلاث!مائةعشرينسنةشوالمنبقينلثلاثالاربعاءيومقتل

الظهروقمتفرسهظهرعلىوهوهؤنسلقتالخرجوقدالشمتاسيةأ377(

أربعاقتلانالىبويعهنذخلافتهوكاذت،قبرهوأخفيهنالثودفن

نيا-ثماو!ره،يوهاضئنروخيسمةشهراثحروآحطسنةوعنئرين

سف.وثلائين

:أولإدهذكر

العباس!وأبوالفضلدئهوالمطيحالمثقيوابراهيمالراضيهحمدوهم

!-،ل"الش!ماسيةيا!بمماالسلاممدينةبظاهرفقتل))التنبيهفي)277(

ثانيةوتشديداولهيفتحالشماسية":البلدانمعجمفيياقوت

مجاورةوهيالنصارىشماسىبعف!الىمنسوبة،مهملةسينثم

الشماسيةبابينسبواليهابغدادمدينةأعلىفيالتيئالروملدار

منهاوفرغ،بويهبناحمدالحسينابيالدولةمعزداركانتوفيها

راءص!كلهالمحلةوباقىأثرهاباقومسناته..035سنة

هـنأعلىو!يمالنالسثبباباللصوصفيهايتخط!فموح!ثمة

الموض!حفيكانتالشماسيةقلت."حنيفةأبىومحلةالرص!،فة

.يعاتبالكرالشماسييةوباببالصليخا)"ومالم!عروف
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وابوسنةالعنئرينءإىنببفَوؤدولما"شينوتسعينسبعسنةتوفي،أحمد

بهماوالحربوالمعاونالريبكووالصلاةوالدهقلده،عليالحسن

نوابهوأنفذوثلاثمائةاحدىسنةوهنسهانشهرفيوأبهروؤنجانوفزوين

وثحريناثنثةبئسنةا!طةذيثالثالسبتيوموتوفيهنالثالى

وعثريناث!نتينسنةهنالحجةذيفيوتوفيوموسى،وثلاثمائة

مارو!،عبدالنّهوأبو،وثلاثمائةعشرةسمتسنةهولدهوكالطوثلاثمائة

عقلاًكاهلاًوكاندر"نلاْثماثةعنترةثمانسنةوكرهانفارلسوالدهق!!ه

عليوابووثكثمائةوعشرينأربعسنةالاولوبيعشهرفيوتوفي،وأدبا

ائنضلينسفمنوهضانشمهرفيالرصافةCrVAبقصسأتوفي،عبدالواحد

أحص!دوأبوموسىوأبو،سنةوثلاثينأوبعابلغوقدوثل*ثمائةوثلاثين

وثا،ثنائةثلاثينسنةالاَخرةجما*ءىعتنرثامنالاربعاءيومتوفي،العباس

هولدهكان،اسحقهحمدوأبو،سنةوثلا!ونثلاثولهالرصافةبقصر

ال!دةذيعنترسابحالجمعةليلةوتوفيوثلاثمائةعشرةسبعسنة

،بالرصافةأ"27!والدهامشغبتربةفيودفنوثلاثمائةوسبعينسبحسنة

عيسى،بووأاسماعيلوأبو،وثلانمائةعمثحرةستسنةومولدهواسماعيل

.سنانبنثابتذكرهما

الرصافة،مرلمةفيكانالمنصهوربنا!هدياقصرهوالرصافةقصر)،78؟(

قصرهالمهديبنىلما":؟1:8،رأوالبفداديالخطيبفل

وهب،بنوهبالبختريأبووهعهفيهيطوفدخلبالرصافة

حدثنى.نعم:قال"؟شيئاصذافيترويهل":لهفقالقال

:قال-ص-اللهرسىولعنأبيهعن(الصادقأمحمدبنجعفر

.((ابصماركمفيهسافرتماصحونكمخير

فيمعجمهكبياشوتقال،ارصافةابمحلةالعباسيةالتربأراد)927!

،ايبقولمكلهاالمحواحيتلكوخربت":الرصافةعلىالكلام

وفراثح!ونوقوفوعليهاالعباسلبنيالخلفاءهقابروبلصقهالجاهع

إخلفاءاهنجماعةمقابربفدأدوبرصافة..لخربتذلكولولا

هيبةعلههاالمنظرهائبةبعممارةعظبهةتربةوعليهمالعباس.بنيمن

فيهذااسحاقصحمدأ؟الجوزيابنترجموقد"..وجلالة

."7:137"المنتظم
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وحجابده:وقضاتهوزرائهذكر

ب!تالعبا!أحمدأبووزوائهفأولهنهأكثرقبا"أحديستوؤرلم

بنعليالجسنابوبعدهلهفوزووقتلباللّهالمكتفيأخيهوؤيرالحسن

داودبنعيسىبنعليبعدهواستوزووعزلهالفراتبنهوسىبنهحمد

أباوأستوزرعزلهثمالفراتإبنالحنممنأباوأعادوعزلهالجراحابن

بنعيسىبنعليالحسنابااليهوضمالفضلبناسباسابنحامدهحمد

!دهزرفووقُتل"65و"عزلهثمالفراتابنفأعا*وعزلهماالجراح

واستوؤووعزلهنيالخاقابنادّعببفىبن28(هحسد)ْبنعبيداللّهالقاسمأبو

الحسنأباوأعادوعزلهالخصيبابنعبيدالفهبنأحطماالعبام!أبابحده

لهوامه!تخلفهناكالألشرافدرإليهبالمغربيومئذوهوعيسىبنعلي

فيونظروردأنالىالكَلوذانيم!!دبنعبيداللّهالقاسمأبابالحضرة

هقلةابنالحسنبنعليبنهحمدعليأبوبعدهفوزروعزلهالأهور

ووإتلىوعزلههحمدينالحس!نبنسليمانالقاسمأباووا-ىوعزله

فأستعفاها-شنداصكاحيهفش!بالكلوذانيمحمدبنعبيدالثه)281(القاسمأبا

وهوالمقتدروقتلاافراتبنجعفربنالفضلالفتحأباواسننوؤوفأعفاه

.3831!وزاص!ر

البعحريدوهمبناسماعيلبنيعقوببنيوسفهحمدأبووقكنمماته

2831!القش!ووينصى!ثمسوسنإبهوحر5هح!كدعدرأبووابنهالمالكي

وابنالمنجمابنشعراؤه.أخوهوابراهيمرائقبنهحدمدثمياقوتثم

الروهيهوابنالعلاف

بنيحيىبنعب!ي!داللّهبن!حدالقماسمأبااس!توزر"التنبيهفي)028(

أبو-266محى-إفخرياا)ضاويخفيوكنيته((932صخاقان

محمدبنعبيدالالهأما،محم!درهبدلىيلةبكانأؤ"التنىجهوفي.عاب

الفرالثابنوزارةبعدالمقتدراستوزرهؤقداخاقان!أالّىعبإابن

."3؟9ص"التتبيهفيوردكذا،لثالثةأنالحمىأبى

.((72؟ص\)الفخريمنإضصحيحوا"عبدأدلّه"ا،صىلىفي2811!

ابنالقاسحمبنالرسين"وزارة.ؤيادة"،27ص))الفخريفي2821(

.(!وهببنسلهمانابنعبيدالده

قصحيف.وهوإ(القشير!ي"الاصلىفي2831(
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بائها!اهرالامامخلافةذ!لر

جعفربنطلحةالاميهىابنالمعتضدأحمدبنمحمدمنصورأبوهو

عبدالنّهبنالمهديمحمدبنالرشيدهارونبنالمعتصمهحمدبنالمتوكل

خلونلخمسمولده.العبايبنعبدالثهبنعليبنمحمدبنالمنصوو

،فتونلهايقالولدامواهه،وهائتينوثمانينسبعسنةالاولىجمادىهن

وثلاثمائة.عمثرينسنةشوالعثريثامنالخميمم!يوملهبويع

خاتمهونقشصفتهذكر

الانف،طويل،الشعرأصهب،اللونأسمر،الطولفيمعتدلاكان

«)القاهربالثهإ!خاتمهنقش!،ختمانالىيشب)284!لمطوللحيتههقدمفي

استترحتىوفتكهقتلهلكثرةأولياؤهمنهوفرقوبأسسطوةذاوكان

المقتدروالدةالممميدةوقفتههاحَليىَأنهعنهوذكر،مقلةبنعليأبووزيره

فاص!.للدهاءسفاكاوكان،بيعتههالفيوباعهوالثغووالحرهينعلى

لستالسبتيومكانفلما.خلعهعلىوغببرهموالقوادالدولةأوباب

285(خلحإوث!إثمائةوعشريناثنتينسنةهنالاولىجمادىمنخلون

يسمعلمغظيمأهرمنهواوتكب،جميعاسالتاحتى)286(عيناهوشملت

تصحيف.وهو"يسبلم"الاصلفي)284(

أن-221صى-الصابيابناممنعمةلغرسالهفواتتحمابفيجاء)285(

الثيابمني!لبسهمايخرقفكانلخقتهلسوداءع!قلهاختلالفاهر

جواريهعليهتدخلاعتقالهفيوكان،ولحيتهبدنهشعروينتف

وافتضهالحيهمافقبضففعلتابنتهعليهتدخلأنمرةواسيتدعى

شعنيعا.فظيعاهائلاذلكفكانعذراءوكانت

حديدةادخالهوالسمل:الكتابهذامحققجوادمصطفىقال)286(

عندمألوفاالسصملوكانتسميلاأوثفقأحتىالعينينفيهحماةدقيفة

الترجمةفي492صالساسانيةايران"الساسانيينالفرس

الذينالعرنييناللصوصصص-ائهرسولوعاقب."العربية

أعينهم=سملبأنقتلهقبلعينيهفيالثموكوغرسواراعيهقتلوا
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ست4فيهاصيبالذياليومهذاالى-كفتهفكاذت،الاسلامفيبمثله

.أياموسبعةأشهروستة

ومدففده:وفاتهذكر

ناالىنفص!حالفياخرى.وهُخاىمرةهحبوساخلعهبعديزللم

وثلاثنماثةوثلاثينتسمسنةمنالاولىحدمادىثالثالجمعةليلةفيتوفي

يوموعمره،المعتضدأبيهجنبالىودفنبالحريمطاهرابنبداربمنزله

سنة.وخمسوناثنتانتوفي

:أولإفىهذكر

ثحصثاهناال!حديومتوفيم!محمدالفضلوأبوعبدالصمدوهم

سنة،سبعإبئعلىنيئَفوقد،وثلاثمائةوتسعينخمسسنةالآخرةجمادى

سكةعلىاسمهوكنبللخلاهنةعبدالصمدولدهرشحقدالقاهروكان

وتكلمنبتفعادلسانهقطعالخلافةالراضيوليفلما،والدوهمالدينار

الىهكرهماعندهفأقامالاخشبديكافووفقبلههصرالىفهربفخاف!

محئمد،الفضلأبواخوهبهلحققدوكانالشامالىفتوجهكافورماتأن

الاهاناليهماوأنفذعنهمابالعفوكاتبهماخبرهمانّهالمطيحعرففلما

صانةحالعلىوأقاهاوثلاثمائةوخمسينثلاثسنةبضطافىفوودا

العهد.ولاهوعبدالعزيز.ماتاانالىوحراسة

سملطريقةهؤلاءأتبهوانمما،((؟2صىالتنبيه"اياهمقتلمهقبل

أهمهاومنالأها!ةصحةدضرومحلىفيهملتنقصالمخلوعكينالخلفاء

وقد.أعمىلكونهذلكبحدللخلافةالمسموليصلحفلاالبصر

سمل.بمعنى"كحلىأ)الفعلأستعمل
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وحجابه:وقضماته4وزراثذكر

6"6و))

واسثخلفبفاوسوكانخلافتهاولىفيمقلةابنعليأبولهوؤر

عل!"فخلعالفراتابنوودانالىالكلوذانيالقاسمأبولهَبالحضرة

فأسضزر،فاستترعليهتغيرأهنهعلمأنالىالوزاوةعلىوأقامالقاهر

ابادهب!فاستوؤووتوفيعبيدالثهبنالقاسمبنهعحمدجعفرأبابعده

أحدايعزلولم،خلحأنالىالخصيببنعبيدالثه)287!بنأحمدالعباس

بدهواسترجبقتلهثميلبقبنعليوحجابه.المقتدوأخيهقضاةهن

.والسريالروهيأ388(وابنالغوثأبووشعراؤه،نجحأخاسلاهة

صحيحا.ذكرهتقدموقد"عبدالثه"الاصلفي)287(

فاجىءبمرضتوفيأوبالسمقتلىالرومىفاُبنالقولهذايصحلا)288(

سنين.بعدةالبراضىولايةقبل
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بالمحهالراضىالامامخلافةذعو

الاءيربنالمعتضدأحمدبنالمقتدوجعفربنهحمدالعباسأبوهو

الرشيابنهارونبنالمعتصمهحمدبنالمتوكلجدفربنالموفقطلحة

هالعباسبنعبدالنّهبنعليبنهحمدبنالمنصووعبدالثهبنالمهديهحمد

بالبدويةأ928(المعروفةبالداووهائتينوتسعينسبعسنةرجبفيهولده

وتوفيتخلافتهأدركتظلومتسصمىولدأمروميةاهه"الخلافةداومن

بويع.ابنهاعندودفضتوثلاثمائةخممممينسنةمنالاولربيعشهرغرة

وثحريناثنتإبئسنةمنالاولىجمادىعاشرالاوبعاءيومبالخلافةله

أشهر.وسبعةوعثصرونأربعيومئذوعمرهوثاإثمائة

خآتمه:ونقشحمفتهذ!لر

فيسبطهإلشعرأسوداللونرقيقاسمرالجسمنحيفقصيراكان

خاتمحهونقش!شمعرهاءرقةوفي93(أْشامةلحيتهمقدموفيطولوجهه

خليفةآخروهو،كثيرةئلهفحصا،فاخمسلاًاديباجوادأوكانباللّه"!أالراضي

قوله.فمنهالمدونالثممعرقال

حذرأىاأ!نكل؟صدرالىصمفوكل

ال!كبرأو!سهصوتللىالش!بابوهصصير

لبمثمراويخذع!اوهنلمشيباو"د!رَرد

الف!صرلجةفيتاهالذيالاَلعلىأ!ما

(M)'المحلةنسبتواليهباثهالمعتضدمولىبدرالىروضمموبةأتهماالظاهر

المدرسة!ربالخلافةدارشمالىهنلهاالمجاورةالبدرية

.تفديريعلىالحاليةارجانيةا

.((ثمامة\)مثلواض!حغيرا،صل)092!
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فبلناكمانهنأين

هَنْالمحمارسيرد

عفذضرتانيرب

!مامؤ!نا!ي"

ن!بأنواعترافي

الخطيئةليفاغفررب

:شعرهوهن

تأطهاذاوجهييصفر

لوجنتسهالذيكأنحتى

الإ؟هـولش!خمر،اس!رفى

و!كله!ره

ملىضرأرجوكصلىلث

لسوووالوحيابئن

والضررالنفحتك

ر!هنخيريا

خجلاوبههويحمرطرفي

نقلاقداليهقلبيدمهن

ومدففه:وفاتهذكر

وعشرينتسحسنةمنالاولربيععمثرسادس!السبمتليلةتوفي

وعمنرةأشهروعشرةسنينستخلافتهفكاذتبالرصافةودفنوثلاثمائة

.اياموتسعةأشهروخمسةسنةوثلاثوناحدىوعمرهأيام

:ولدهذكر

ليلةوتوفيوهحمد،ههديأ193(إناذكرهالعباسالفضلأبووهم

اصدجدفروأبووثلاثمائةوتسصينخصم!سنةهنصفرتاسحالسبت

وخمسينثمانسنةهنالاولىجمادىسمابعالخميس!يوموتوفي

ههديبنهحمدبنعبدالثهبنمحمدبنعبدالواحدعمرأبولعله)192(

أحد"11:13"تأريخهفيالبغداديالخطيبذكرهألذيالبزاز

دوبيسكنأميناثقةوكانعنهكتبنا":قالالمشهورينالرواة

ونقل،041سنةفاتهوو318سنةمولدهأتوذكر."الزعفراني

592":7"المنتظمبالروايةالخطيبتأريخهننرجمتهالجوزيابن

النجومفيبرديتفريوابن"3:301"العبرفيالذهبىوذكره

وغيرهم.((4:245)\الزاهرة
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:وقالالصوليذكلرهوعبدافه،بالرصافةأبيهعندودفنوثلاثمائة

وأبوِ،ذلكيخمفلبمدلّهالمتقيعمهويخلعواللخلافةيجلسوهانأوادوا

عبدالثه.الفضل

وحجابه:وقضاتدهوزرائدهذكر

عليأباواستوزووعزلههقلةبنهحمدعليأباخلافتهأولاستوزر

جعفربنالفضلا!حأباواستوزووعزلهعيسىبنعبدالرحمن

وبيعةبناح!دعبدالثهأبابعدهواستوزو،توفيأنالىالفراتابن

هخلد.بنالحسمنبنسليمانالقاسمأباواستوزووعزله)292(البريدي

بنيعقوببنيوس!فطبنمحمدبنعمرالحسينأبو(!%v"ووقضاته

بنهحمدوحجابه.يوسفنصرابوابنهثمالبصريالمالكياسماعيل

.والسَّريهقلةابننصاعراه.ذكاءمولاهثمباقوت

((53؟صى"اخلاصةامنوالتصحيح((اليزيدي"الاصلفي)؟!2(

مشهورابريديوا.العصرذلكفييزيدياالتواريخفينعهدلملإننا

.السيرة
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لمحهالمتقيالامامخ!لا!فة!كر

الا+يربنالمعتضدأحمدبنالمقتدوج!فربنابراهيماسحقأبوهو

مرضدبنالرشصيدهارونبنالمعتعحممهحمدبنالمضوكلجعفربنعللحة

لم.العباسبنعبدالثهبنعليبنهحددبنالمنثسووعبداللّهبنالمهدي

سبمسفشهصعبانفيمولدهسواهابراهيماسمههنالخلافةيل

خلوباسمهاولطأمأ!ه.الح!مشيبالقصروهائتينوتسحين

خلافته.أفىوكت

خاتمه:ونقشصفتهذ!لر

الانفقعحميرحمرةهنئرباأبيف!الجسمحسمن،الخلقهعتدلكان

القصيرولابالطويلليمم!،كئهااللحيةحسن،وجعودةشقرةشعرهفي

.يثق"باللّه،المقتدوبن"ابراهيمخاتمهنق!ث!.يشمبلم،العينينأشهل

نس!حسنةالاَخروبيعشهرمنبقينلعشرالاوبعاءيومبالخلافةبويح

الحريمبأعلىبطيخبداوالتيدارهمنحملولما"وثلاثمائةوعمثسين

الارضعلىركعتينوصلىالتاجالىوصعدالخكفةداوالى)393(الطاهري

وكفوصلاةأصياوكثرةصلاحفيهوكان،للمبايعةالسريرعلىجلمم!ثم

العطاءكثير،وعفةدينوفيهكثيرةصدقاتولهالملوكافعالمنكثيرعن

يغدوولم،وتصرفاتهأخلاقهفيسهل،وجمعهالمالبحفطهكترثءير

وفادصهوهن،صورثهعرفولاهسكرعلىعينهوقصتولاق!بأحد

انجاعدرلاعليهايتغيرلمالخلافةقبلجاريةلهكاذتأنهعهدهوحف!

اسحقأبوكنيت!هأنهنهاكثيرةاسحاقاتاجتمحزهانهوفي.غيرها

ابوومحتسبهالخرقياسحقأبووقاضيهالقراويطياسرقأبوووؤيره

وداوهخراسانبناحمداسحقأبولةرطتهوصاحببطحابناسحق

اسحقههنصوو)493"أباولدهوسمى،ابراهيمبناسحقداوالقديمة

.ألشرقمناحمالب"أإ!ظميةأقربكانتأنهايعنيهذا)3!2(

ظاهر.لحنوهو"اسحقأبو"الاصلفي)492(
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عميا:لهوقالالفاهربرضاالاالخلافةقبولمناهتنعقدوكان

الاسموكانجلستوسلمتهانفسكخلدتفان93(هجبرأْأنيتعلمأذت

ل!:وقالصدوهالىوضه-4قولهفصرسه.)692(اليكوالمشووةفيهالي

نفسهخلعثم"بقولكنفساطبتفقدالراضيأخوكظلمنيأخيابنيا

هالهءخاصهندينارألفهائةالمتقيالىوأنفذ

خلعه:دعس!ببذ!لر

بجكمالىالملكأمرفوض!أنأوجبجانبهولينخيرهالسببكان

وعشرينسبعسنةهنرجبعشرسادسفيبجكمتوفيفلماالتركي

بغدادالىوصلفلمادهشقهنرائقابنيستدعيالمتقيكتمبوثلاثمائة

وعننرينتسحسنةهنالحجةذيوابحفيوذلكوسولىَرهوطولىَقهعليهخلع

ئسة.ثماثلاو

الىالبريديالحسنأبوفوصلوغلاءأ792(قحط-أياههفيواتفق

فقتل،الموصلالىالمتقيوهربأ892(السلطانداوأصحابهوهلكبغداد

ذوأ!الرقةالمتقيقصدثم،وثلاثمائةثلاثينسنةرجبفيوائقابن

ببغدادالامراءأميروهوالتركيتوؤونهنالمواثيق؟خذفي)99112أوسلا

يديهبينالاوض!وقئللهوترجَّللاستقبالهتوزونفخرج،انحدرثم

الخلاصةهنواشتصحيحالمع!نىضدوهو"مختر))الإصلفي592()

"253".

.تقدمكماعينيهسهلوأبلبذلكألقاهرمنيقنعوالمانهمالظاهر)692(

326سنةدرلىنهرخرقرائقابنلانوذلك:جوادهصطفىقال)792(

افىنب،أبهخربتا)فيالنهروأنلبثقسبباكانتأفعالاوفعل

الراضياخبار501،601صالاوراقفيالصولىقالىكما-

وذلك،ألصول!وقتألىأ،سعماروغلتالناسوافتقر-والمتقى

بتبخانفوقمنعطشماماتتوالضياعوالقرىالمزأرعانرمنى

قربجرجرايابلدةالىالنهروانهخلجهنالقريبالحالىسعد

شاخصة.القرىتلكثار7تزالولا،الحاليةالكوتأرض

كلمةوكانتبغدادقيلجرالخلافةدار"السلطانبدارعنى819؟(

الخليفة.ئعنيذأكأذالسلطان

99('C)2؟هص"الخلاصةمنضرورا!ةتتمة".
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وأحخرم!إلسند.أةلهيةالبموضعالوفتفيوسنملهذلكعفيببهغدوثم

96(،"وهنبقينلعمثمرالسبتيومفيالامراليهوسلمالمستكفيتوزون

وثلاتنينخمساخلحيومرهعح!وكانم!وثلاثمائةوثلاثينثلاثسنةصفر

الثناءفحصعنحاَهمدٍوكان.سيئثلاثخلافتهوهكةأشهروستةسنة

أيماأفيالامنوكثرنقدههمنسننعلىالأمورأ!رىفانهطريقثهعلى

:!()َسمله()بعدقولهفمنه،الشعريقولوكان،خلافته

الدنياوحشمةهن؟ؤنسهلهسراجللمرءالعين

البلوىأعظمرونبليصهناظرنجلاعمرلهفمن

جعكادىفيالجمعةفيهوصليتبراثاجاهح)3ْ1(عُمِرأيامهوفي

وثلاثمائةءوعتنرينتسحأ3ْ3(سنةالاولى

ايضا.الخلاصةمنمستحسنةتته")003(

المنصورمديضهوواءبغدأدمنالفربيةالجهةفيالجامعهذاكات)103(

المبروفض!عالموفيوكان":بغدادتاريخفيالبغداديالخطيبقال

ويقصدوتهالتشيعالىينسبهمنقومفيهيجعَمعمسجدببراثا

الراففى!ةأنبافهالمقتدرالىفرفع،فب"والجلوسالمصلاة

الطاعةعنوالضروجالصحابةلسبالمسجدذلكفييجتمعون

فيهوجدمنواخذف!جسالصلاةوقتا)جمعةيومبكب!"فأمر

بالارضسويحتىالمس!جدوهدم،محلويلاحبساوحبسواقبوافعو

س!نةالىخرأباوهكثتا:4التيبااقبرةووصلرسمهوعفى

وتوسيعهبنائهباعادةبجكما،ميرفأمر،وثلاثمائةودثرينثمان

وولسعالمنقوشىاساجباوسىقفجر7وابافيصفبفبواحكامه

بالّهألراضياسمصدرهفيوكتبالت،ساملاكهنيليهماببعض

منبربنصببعددنّهالمتقيأمرثمبهوالتبركفيهللصلاةينتابونه

عليى"المسجدخزأنةفيمخبوءاالمنصورمدينةبمس!جدكانفيه

صىلملأةفأقه!ت..المس!جدقبلةفيفنصبالرشصيدهاروناشم

ا،ولىجمادىمنخلتليلةعشرةلثنتيالجم!4يومفيهالجمعة

آثارهاشطزأقدبراثاومسجد."،ئةوثلاثهوعشرينتصعسنة

فهوبراثاجامعاليوميسمىالذيالمسجدأماعصورعدةمنذ

.الاطلاعمراصدمن"سونايا"مادةراجع،المنطقةمشهد

.((سبح"الاصملفيلم2103
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وهد!ضه:وثاتهذكر

وقدوثلاثطماثةوخمسينسبعسنةشمعبانعمف!ررابعالاثنينيومتوفي

دارفيالغربيأحانبباودفنأ!03(وأيامسنةستينالىالعمرمنبلخ

بطيخ.بداراسحاق

:ولدهذكر

سنةمنالمررمثالثالاوبعاءيومفيثوفي،اسحقه!نصووأبووهم

ابنبداودارهفيودفن4للخلاؤترشحهمنوكانوثلاثمائةدرستينأوبع

سنة.وخمسيناحدىعنبالحريمطاهر

ونوابه:وقضاتهوزرافهذكر

علىالراضيأخيهوؤيرهخلدبنالحم!نبنسليمافئالقاسمأباأقر

هيمونبنهحمدبناحمدالحسينأبافاستوزرذلكبعدوهرض!وؤاوته

بنهحندإسحقاإأاستوزرثم3()4يديالبرعبدالنّهأباواستوؤرعزلهثم

القاسمبنهحصدجعفرأباواستوزرعزلهثماالاسكافبابراهيمبنأحمد

بنعليالحسينأباواستوؤر،وعزلهالبريديوأعادوعزلهالكرخي

نجحأخوسلامةوحجابهالخرقياسحقابووقضاته.أيامهآخرالىهقلة

.خافانبنأحندالعباسأبوثمم(الخرششي)5ْبدوثمخوزبنوهحمد

.)3ْ7!العلويملبلابنوالنتريفم()6ْالنباتيشاعراه

سىصتينعلىمعطوفأنهالناسخونسي"واياما))ألاصلفي3103(

بألى.المجرورة

ينغىفيمثلهللناسخْنقدمتصحيفوهو((يديأليز"الاصلفي03(1،

اخرجمة.اهذه

والاشرافالحنبيةمنوالتصحيح((البوششي"الاصلفي)503(

(.(أ؟سص))

ولكثنا.مثقوطةغيروالنوناصاءجاءباوؤفىوافعمحتيرالاْسمهذا)603(

نباتة.ابنأي"النباتى"رجحنا

كانلانهطب،طبى،أبنيكونانيمكنولاحقيقتهعلىنقفلم)357(

.باصبهان
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بالمحهالمستكفىالاهامخ!لاؤةذكر

دأ!بنعليالمكتفيبنبالنّهالمستكانيعبدالثهالقاسمأبوهو

بنالمعتصمهحمدبنالمننوكلجعفرإنالموفقطلحةالاميرابنالمعتضد

بنعليبنهحمدبنالمنصووعبدافّهبنالمهديهحمدبنالرشيدهارون

الخادسوهو%لمفاءأوبعةالمكتفيأبيهوبينوبينه،العباسبنعبداثه

الراضيهحصدالمقتدروابناالقاهرهحمدوعمهالمقتدرجعفرعمه،وهم

وتسعيناثنتينسنةصفرعثصروابحالثلاثاءليلةمولده.إلمتقيوابراهيم

خلا!نه.تدوكلمغصنلهـايقالولدأمأمه،الحسنيبالقصرومائتين

خانمه:ونقث!صفتهذثر

هنئرباأبيفىالوجهحسن،الجسمهعتدل،الرجالهنوبعةكان

خمافنقش!،الانف؟قني،العارضينخفيف،الشعراسود،حمرة

بقينلعشرالسبمتيومبالخلافةلهبُويح،إؤهنين"ااهيربالثه"المستكفي

وأربعوناحدىيوهئذوعمرهوثلاثمائةوثلاثينثلاثسنةصفرهن

ذلمجماوك!ان،هنه)3ْ8(أسنسَالمنصورفىبصالخلافةيللم،سنة

خيرالئه"تقوىكلاههوهن.المروءةتام،الكلاملين،الحس!لطيف

4بترفاعتنى"منوفولهالبلاد"يعمرالرعيةفيوالعدلىنخماد)3ْ9(

الممالبكثرةنفسهشغل"هنوقوله"اسمهلخمولتعرضفقدجسمه

الشعريقولوكان.((لالماقبل69""و،الالوإلنف!معهتعجلفقد

وهو:ادعبّبناسماعيلالصاحبذكرههاذلكفمن،الحسن

ان!أدتهلدينالناصربناللّهبأمرالظاهرسيرةفيالمؤلفسيذكر)803(

"عهدهالى"قالولو،سنةنوخمسواحدىوعمرهالخلافةولي

النقد.هذامنلسلم

-256ص-الخلاصةفيوجاء.فتصحبوهو"عياد"الاصلفي03(إ!

."أيضأتصحيفوهوعبادة"
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عثر!ماباللس!انليعثرةفك!م

شملبهااجتماعبمنففرق

لجسمانهعثرةمنالفتىيصاب

الرجلعثرةمنالمرءيصابوليس!

خلعه:ذعر

أوبعسنةالاَصرةجدافىىعتنريثال!ثالخشيس!يومفيوذلك

نأالىهحبوسآيزلفلموخبس!عيناهشنملمتذلكوبعدوثلاثمائةوثلاثين

الا!راءأهيرالتركيتوؤونمماتكانأنهذلكفيالسببوكان،توفي

واستقلا!(شيرزادأبنيحيىبنهحمدعلىالجيمث!واجتمحيخطاد

او!سنةالاولىجمثادىفيبويهبنأحمدالحسإبئأبووودأنالىبالاهر

وابوعليالحسنأبو:اخوةثلاثةبويهبثووكان،وثلاثدائةوثلاثين

اليهوصولهمعندبالثهالمسنكفيوكان،الر!سنعليوأبوأحمدالحسين

ناثم،الدولةهعزوأحمدالدولةركنوالحسن،الدولةعمادعليألقَّب

م!3(اعهدهاانكثفياليهاالديلموددتدعوةصندتالمستكفيقهرهانة

ونقفدعهعدهنكثفيالديلم!حمادثةتريدأنهاالدولةهعزفأتهمها

علىوهوالمقدمالناويخفيالمستكفيالىالديلممنجماعةفدخلوئاسته

نهبواو،نهالساوفطحنةماالقهرعلىوقُبحم!،بعماهتهبمفجذبوهأ312تهسُدلمَ

داوهنهبأنبعدماشيام!أ13الدولةمعزداوالىالمستكفيوأخذالمالى

"التنبب-هنوالتصىحيحنصحمِ!وهو"سبرزاد"الآصلفي)031(

.1(345ص"

وسيأت!زائدةفهيالناسخقلمسبقمنآتوالمجرورالجارهذا)311(

ذكرها.

."فجذبة))الأصلفي3(اأ؟

الثلاثاءبسصوقالمظفرثسموًا،ميربدارناز،")ومئذالدولةمعزكان)313(

إ،ااستنصرالمدرسةا-وماعلههاالفئمةالأرضفيوكانتدجلةعلى

المص!بغةشريعةقريبالىبينهماوماإلخفافينومسجدوسوقها

.جغإنوخانالخفافإبئسوقفيهاويدخل
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ثمالمط!يعوبايحنفسهفخلحيديهبينالمستكفيقيموأ،المطيححضروأ

يومتوفيأنالىالسس!لطاندارفيمحبوسأيزلولمالمستكفيسُمل

ودفنوثلاثمائةوثلاثينثمانسنةالآخرربيعشهرعتفصرسادسالخميس!

نأالىخلافنهمدةوكانمتم!الأخرةعشاءوقتالسب!تليلةبالرصافة

.وشهرانسنةوأربعونستيوهئذوعمره،أشهروأوبعةسنة،خلع

:أولادهذكر

وحدثالحديثسمعوقدهحمدالحسينأبوأحدهماولدانله

علي.الحسنوأبو،النهروواءبداوماتالغربةفي

وحجابه:وقضانهوزرائهذكر

وعزلهشهرينأم(النثيراؤيأ4عليبنمرصدالفتوحأبولهوزر

بنالفضلأحمدأبوثمسليمانأبيبنعبدالثهأبوبهلبمافكتب

الشواوبأبيبنمحمدالحسنأبووقاضايه.الشيرازيعبدالرحمن

عيسى.بنهحمدعبيداثهوأبوعبيداللّهبنعتبةالسائبوأبوالقرشي

.خاقانبنأحمدالعباس!أبووحاجبه

والصابي.شكرةابنشاعراه

احمدالفرجابوكانوقد))-345ص-والاشرأفالتنبيهفي3()؟ا

خر3وهويومأوأربعينسبعةووزرعليهخلعيالسماهرمحمدابن

سنةيعني"هذاوقتثاالىالعباسبنيأو،مفيبالوزأرةخوطبمن

وزرأفاول))-287ص-الفخريالتاويخوكأهـ.5؟3

اسضبدادولاحكملهيكنلم،عليبنمحمداغرجأابوامسامريأ

وفي."...الشعراءبدضوصماهعليهوقنضايامهتطلولم

ورتبالشيرازيعليبنهحمدلهوزر"-57؟ص-الخلاصة

عبدالرحص-نبنالففسلأحهرراباثملىلميمانأبىابنعوضه

والمهم."السامري\)تصحيفالأولفالمثميرازي.((الشيرازي

ابنقولىبدلإإ"سقوهـالوزأرةالمضطربةالاسماءهذهمن

."لهوؤر))منبدلاَ"لهفكتب"الكازرون!
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وّرالمطهعالامام*لافةذكر

الاهيرابنإلمعتضدأحمدبنالمقتدوجعفربنالفضلالقاسمأبوهو

بنالرشيد!اوونبنالمعتصمهحمدبنالمتوكلجعفربنالموفقطلحة

العباس!،بنعبدالثهبنعليبنهحمدبنالمنصورعبداللّهبنالمهديمحمد

المعتضدإنالقاهرعمه،وهمالخامس!وهوخلفاءأوبعةأب!يهوبينوبينه

المحرمعشررابعهولده.والمتقيالراضيوأخواهالمسعتكفيعمهوابن

يقالولدأم%هه،الخلافةداومنالحسشيبالقصروثكثمائةاحدىسنة

وأربعينخصمىسنةالحجةذيغرةالجطمعةيومتوفيعت"هشغلة"لها

جمادىعشريثانيالخميسيوملهبويع.خلافتهوأدركت،وثلاثمائة

سضة.وثلاثونثلاثيوهئذوعمرهوثلاثمائةثينوثاثهأربعسنةالاولى

07""والقعدةذيعشرثالثالاوبعاءيومهكرهغيرنفسهالمطيعوخلح

أشهروأربعةسنةوعشرينتسعاخلافتهنتفكاوثلاثمائةوستينثلاثسنة

ذكروسيرددثه،الطائحوهوعبدالكريمبكرأباالاكبرابنهوولي.وأياها

القيامعنبهوقصَّرتالحركةمنعته4عاأصابتهأنهذلكوسبب.ذلك

عليهأشمهدها"وهذا:صورتههذهبماؤضسهعلىفأشمهدالاهاهةبلواؤم

الدائمةبالعلةوشغلووعيتهلدينهنظرصيندثهالمطيعالفضلالمؤهنينأهير

عليهتعالىدثهيجبكانهابعضعنوانقطحالدينيةالاهوومنيراعيهعما

بحقهقائمبهثاهف!الىوتسليمهالامرهذامناليهكانهااعتزالفرأى

الاوبحماءيومفيطوعابذلكأشهد،له)315(ْعهدهالرأيلهيرىممن

لمج!وكتب(!وئلاثمائةوستينثلاثسنةمنالقعدةذيهنعشرالثالث

أصدبذلكعندي"شهدالهاشميصالحبنمحمدالحسنأبوالقاضي

أشهد"ثمعهدهالرأيلهيرىفهو"-257ص-الخلاصةفب)315(

.يخفمِانلاواختلافاضطرابوفمِه
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جعفربنهحهسدبنوطلرةصطبنوعمرأ316(هحمدبنحاهدبن

5((صالحبنهحمدوكتبه

وهدفنه:وفاتهذكر

بالرصافةْودفننةوثلاثماوستينأربعسنةالمحرمفيدلّهالمطيعتوفي

سنة.وستينثلاثعنلنفسهعملهاتربةفي

:أولإدهذكر

شهرغوةالجمعةليلةوتوفيعبدالوهابعبداللّهوأبوجعفروهم

وتوفيوعبدالعزيز،بيهأعنديالرصافةودفنوثلاثمائةسبعينسنةوهضان

الطاثع.عبدالكريمبكروأبوأهههعأبيهاأيافيبخراسان

وحجابه:وقضانهوزرائهذكر

سسعيدوأبويخمابةالنتميرازيجعفربنالفضلأحمدأبولهوؤر

هعروفبنأحمدبنم(mytعبيداللّهمحمدأبووقضاته"ابراهيمبنوهب

صالحبنهحمدالحسنوأبواللّهعبيابينعتبةالسائبوأبونفسهوعزل

خافتفش!و.كلمان،عسروأبيبنالحسسنأبووحجابه"الهاشمي

بي.اليصاشاعره."دثهالمطيح"

."258ص"الخلزصةفيالشهوداسماءمنالاسمهذااسقط)316(

وعزلمعروفبنعبسدالّهبنه!حمحدوأستقضي))الخلاصةفي)17!أ(

الخطيبقال،الكازرونىابنتأريخفيماوودوالصواب."نفسط

بنأحمسدبنعبيدالله"-01:365-بغدادتأريخفيالبغحدادي

عمربشرأبيبعدببغدادالةضاةقضاءوايأمحمدأبومعروف

منوثان":وقالوثلاثمافةستسنةمولدهانوذكر"أكثمابن

وبصيرةوفطض"فةومعروحنكةتجربةهعا)ضاسوالناءالرجالإجلاء

ال!كلامعلممنوآخذأبسهمالأدبفيضاربأناصبةوعزيمةثاقبة

فيوطلاقةهلبسهفيفأوظرهنظرهفيوسامةيجمعوكانبحع!

الأحكامبأعباءونهوضأ،الأموالعنوعفةخطابهفيوبلاغةمجلسه

فليكنفهكذاالخطيبص!دقفأت."الرجالقلوبفيوهيبة

هذههـوأختصر381سنةكانتوفاتهأنذكرثم.القضاة

."7:166المنتظم"الجوزيابنالترجمة
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لمحهالطائحالاهاملافة>ذعو

بنالمقتدرجعفربندثهالمطيعالفضلبنعبدالكريمبكرأبوهو

بنالرشيدهارونبنالمعتصمممصمدبنالمتوكلجعفربنالمعتضدأح!مد

،العباسبنعبدإدئةونعايبنهحمدبنالمنصورعبدالثهبنالمهديهحمد

وأبوهب!رأبوكنيتههنولاسواهعبدالكريماسمههنالخلافةيلولم

سنةفيدفهالطائعولد:التنوخيالقاضيقال.قحافةأبيوابنسواهحي

وكانخلافتهأدركتعتْبلهاي!قالولدأموأهه،وثلاثمائةعشرةسبح

قبلهالعباسيةالسلالةهنالخلاهخةيلولم،سنةوأوبعينثمانياوليلماعمره

ثلاثسنةهنا!دةذيعمثريثالثفيبالخلافةلهبويح.هنهأسن

وثلإثمائة.وستين

خا"لمه:وذقثسصفتهذ!لر

،1(ثهائعالما"خاتمهنقش،الجسمحسن،أشقرمربوعاكان.

يصولوكانعظيمأ-لالخلافةبداركانأنهعنهئقلأَيِّدأكريماوكان

الطائعفرآه،هقاربتهعلىأحديقدرولاالدواببقرونهويقتلالناص!على

لجهكانتالذيالبغ!لوهربواويظًشقوقدألبساثإنبعف!لىنّه

وسعواالأيلهنخولمحأفقصَّروا.أهسكوه:للخدمفقالط،يتبعهوالأدل

بيديه،قرنجهوأهسكالطائعفبادر،مضيقالىألجؤوهحتىوواءه

يدملكانبنج!اوواس!تدعىفيخلصهمافل!م،يضطربوالايل

وتركله،فقطعهماإلقرنينعلىالمنشارفركبوأمرهأ18!(الدولابفي

وهر،الطائحكتفعلىكانت)931(فرجيةووفصتوجههعلىالأيلفهرب

كانتالتيالمنجئونافوهي"الدوالعِب"-95؟ص-الخلاصةفي)318(

صذهوكانت،دجلةماءمنالعباسيةالخلافةدأربساتينتسقى

الجانبين.علىجاورهاوماببفداددجلةشاطىءعلىثثيرةالدواليب

الذيوهوفرجأسمهرجلالىمنس!وبةالجبابمنضربألفرجية)931(

ابتدعها.
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هكانها!فتركها،منكرنظراليهفنظرلاخذهاالخدمبعضفتطأطأبطريقه

علىأحطيقدرلاالعصر71""وبعدالىهلقاةوبقببتالطائعوهشى

له:وقالخادماليهخرجالانصرافالنجاوأرادفلما،الاوض!هنرفعها

.ينارافى33(أْوسبعينبشائةوباعهافأخذها،الفرجيةصذهخذ

نمبلهوجلسىالدول!ةعضدالىالدولظأهورالطائعوفوض

يعضدهئحالطاحاجبالفضليالخادمذم!صؤوأخذالسلامدارم(3صحنأا

يدهوقبلالطائحالىانتهىأنالىالمجلس!أولهنالأرضتجلحتى

أقمممضت:الرابصهفياللائعلهفقال،فامتنحبالجلولصفأهره،ورجله

فقال،الأهورإ2+(اليهض!وفوّم!كرسيسعلىفجلس!"فعدتلأإعليك

الحسنليحضر:.الطائعفقال.ذلكالناسيسمعأنأريد:الدولةعضد

يعني-أ*!الزينبيو!)-ع()23الموسويأحصدأبايعني-هوسيابن

لتسىم!نااكأاالسبع!فتصحبو،تسصين-952ص-صةالخلافي32(0)

السحبعالىوالتسعاضسمعاالىوالسبعالسبعينالىوالتسعين

التاريخ.كتبفيكفير

وشواهد،المسلامدارص!حنلا((السلامحنص,"المشحهورالمعروف؟3()1

الفترةونصرةالاطلاعمرأصسدمن((التاج"يراجع.كثيرةالص!حة

ها.نحيرو1(1؟7:8"لمنتظماو"31ص"يارلل!ىضد

علىاستيلائهأياماحدههامرتينالدولةعضداطائعاالخليفةواكا21؟3(

منها،الدولةمعزبنا)دولةعزعمهابنواخراجه367سنةبفداد

كهلال،قبلهوغيرهالمؤرخوصفهاالتيو!يأ936سنةوالاخرى

المنتظم:يراجع"الخلافهداررسوم"كتابسهفيالصابيابن

."7:87،99)أ

فقديومئذأ)طالب-جنونقيبوالرضىالمرتض!االشريفينوالدهو)3؟3(

ولكنهأ(776"اضتظمافيجاءكما362سنةعزالدولةاياهقلدها

وقد.فتأمل((52،53ص"ذلكقبلنقيباالحوادثفيذكره

خبروثرر"23ص"354سنةقبلاتولاهابأثهالجوزيابنحصر

."153ص"038سنةأياهاتوليه

ثقيبالزينبيالعباسيسحمدإنالحسنتمامأبواقاضيهو(!)

ذه!-حوادثفيالكامليراجع"372"س!ضةتوفى،العباسيين

الحثفية-طبقاتفيالمضيهوالجواهر((7:66"والمنتظمالسهخة

?391?

http://al-maktabeh.com



وعبدالعزيز.-الدولةعضدوزير-يعنيوالمط!رمعروفوابن-تمامأبا

خرجشلما،اررولةاعضدبتوليةالطائعلفظ-وسمعوافأحضروا،كاتبه

دينارألف-سسمونجملتو!ارونحمالخمسمائةعلىهديةإلطائعالىنفذأ

وخصسمائةكيسءائتيفيدوهمافأوألفأسودديباجأكياسعشرةفي

والكافوروالمحسكألعنبرفيهامذهباتصينيةوثلاثونأنواعاثوب

.والدوابالثيابهنذلكغيرالىوالندالهنديوالعود

وبنتالدولهفبنتيبينجمحتنعمصاحبالطائحوكان

هنوأول،شاهنشاهالملكالاسلامفيخوطبهنأولىوهو،الدولةعز

أوقاتبابهءإىالطبلضربمنوأولالخلفاءمح.المنابرعلىلهخطب

بانفجارخرلمجتكانتلانهابغدادعمرتأيامهوفي.)4+(الثلاثالصلوات

سبعسنة5فسدإ!روانبثقسدبنفسهفتولىالطائعفأهرهالبثوق

وعحاراتجميلةثاواآئحالطاأيامفيالدولةعضدوأثر،وثلاثمائةوستإت

،الحاجقوافلعناجبايةافحمتورالخراجوأ-رالاشجاروغرسكثيرة

،دبالاوأهلوالقراءللفقهاءوالصلاتاوالرسوالاقواتادراووكثر

جمة3-"الاوتفاعات)ْوكاذت،العطاءلكثرةالتأدبفيالاحداثورغب

الغربيبالجانبالعضديالماوستانانشعاءثاوهآومن.وافرةوالأهوال

لمجه،إقدرةلممذلكحاولبجكه!وكان،حمدانابنداوخرابفي

ا!كةافضللمجه-الرسولمدينةدرسورالصراةقنطرتيوعمل

.-والس!لام

حيانلأبى4وأازأفالامشاعفيألسمهوردوقد((1:302))

يستطعوام"؟3:001،153،13))مرأتثلاثالموحيدي

ولوعليهيعلقاان-حر-ا)زربئأحمدوالشيخأمينأحمدالاستاذ

.الكتابهذاتحقيقفي!بَ!نافيَيقدرأنيمكنوبهذا،واحدةكلمة

((7:29المنتظم"والعصرالظهردونإمشاءواوالمفربالغداةهى32(1،

و)4ال!ليفهرهـارخاصةاتإصاواؤ،تأولاعلانايضهسفبالضرر،ت

يضربها.أنوحده

."ارداتاوا"اليومنسميهمابالارتفاعاتيعفيما)325!
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:4ومدفثىووفا؟صهحفإمعهذكر

ثساظ،و:لمصوثمانإفياحدىسنةشعبانه!نالعشرينالاحدأ.إوفيخلع

ال!مببوكان،إا!أوخمسه4أشيروتسههةسنةعنت-هـةس!:ع-كفتهنمتفكا

نصىهـبنابيإلدولةبهاءخواص!منالمعلمبن)6+!الحسنأباأنذلكفي

فىاَرهفيوممااطائعاهـالعندهفعظمأمرهومدبرشجاعأبيالدولةعضد

الخلافة،دارفحفرا)طائَع،عاىالقبضعلىفجشَرهوالعجواهرالآلاتهن

وعليه،المذكووأاليوفيالحلائعلهفجلس!،والسلامللخدمة،دةالعاعلى

خواصه،منمعهكانومنهوالاوض!قبليديهبينحضرفليعاالسواد

هنفهالطائحوجذباصمحابهبعف!فتقدم،عليهفجلس!كرسيله!و!د

صعدواوألةلدوابهاءوأ327(الىطبءا،لههثاأمنوحيماعةهوواحتملهمجلسه

الثسهرتحرتاسعالسبتيومبهـاوا!ل،أ338(المملكةداوالىبه

الخا:فةمننفسهخلعال!ثمهرمنالعشحرينالاحديواكانفلطما.المذكوو

عليبيأ!عبمااممتابنفذوأوالعدولوالقضاةالاشراض!بذلكعليه5شأشهد

وله-!ءتألدولةامورعلىأستولى،الكوكببمر!دبنعلىهو)326!

وتعلبقعاشعوراءفيألتوحمنأ)طاقورابالكرخأهلومنعلى!سيرنه

ثمالرسمبطنا-ملاماصدينةشهودمنكثيرأواسمق!الرزتنسيج

كْبوأتراكهبديلمههيالبوالجينتىعليهوثاررُشاهمأملاأعادهم

فب-"ي!ءلفلممرتينالممىمفسقىبقتلةألايقفرو؟أولم381سنة

/156المنتظم"الصرافيهأيمبالمخرودؤنررمتارةرحب-لفخنق

ألعلامة.المفيدا)مثىجخالم!علمبابنا"صلةولا"167،168

ءلىصدلوأسمها!فافاالصفارالعراقسفنصنضربالطيمار)327!

وخفته.لمرعته

-ةألضلأؤودأو،اجةالحاالصرافب"أيبااخرمكانتإءإكةأدأر)1328

سى،لفا.ذكرناكما،الحإلىااهستنصرشه،رعأر!فيالعباسية
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بم)؟33شهابعندبالبط!جةوكانباللّهالقادوالىنصربنهحمدينالحسن

الطاحبضلمحيخبره،عليهناؤلا،أميرهانصربنعليالحسنأبيالدولة

الللا"-موهكث.السعار1!مدينةالىالاصعادعلىويحثهعليهوالتنصيم!

بالاحسانبالثهالقادومنمنتممولاالخلافةبدارعليهمستظ!راحلعهبعد

عليةوصاى،و:إ،ثمائةوتسعيمانثاإثسنةمنالفطرعيدليلةتوفيأنىال

تربتهفيفدفن4الرءماؤالى!صُلثمخمسأعليهوكئرداوهفيبالّهالقافىو

سنةهوسبعينسنا(rميوهئذ)ْعمرهوكان،ليلا

:أولادهذ!ير

.((72و))

ثحصثامنالاو!اءلمجظتوفي،ءبدالوهمابالفتحأبووهم

و-كثمائة.وسبحينسبعسنةالاولوبيعشهر

وحجابه:وقضاتهوزرائهذ!لر

نوعيىىإلقالصمموأبوثباتةبنجعفرإنعليالرسنأبولهوزو

ب!نعلياثحسنوأبومروانبنعيسىإ-سينإوأبو،ايف!أعيسىبنعلي

فىدثهعالمطبقحنهاةرونأحدايعزلولم،النعمانحاصبأبنعبدالعزيز

.ن!-هـووح!سيةطبنوأصضدالفخص!ليمي!نسحجابه

والمرتضى.الرضيشاعراه

وغير!ا((026ص))أخلاص!"أفيجاءكما"Jإدواأمهذب))1)ص!واب(#&)9

.((نصربنعاب"واسمه

((إدولهأمهىزرب))فذكرهالكازهـوفيأرنذلكأستدركوود

باللّه.اقمادراعنعفهـكلاهه

س(103

الاَلوسي(سمالمإ

إؤرخسيناأنروع،ا)وفاةتأريخفب"وهئذ"ااؤرخإمح!تعمل

ؤيدل،عليهأوللانسان)-ريال!وادثمنلحادثذلك)صمتعماون

مص-،"يستعملىفلاااوتأص،،ذلكبعدإحب،ةافيبقىأنهعلى

.الحوادثول!هيم،ةللحبانقطاعلانه"رومئذ"
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y<ذع i4!باللّهالقادوالامامف

المقتاوجعفربناسحاقبكرأبيالاهيربنأحمدالعباسأبوهو

حسدبنالمتوكلجحفربنالموفقطلحةالاميربنالمعتخسدأحمدبنبافه

هحمدبنالم!عووعبدالّهبنالمهديهحطمدبنالرشعببدهاوونبنالمعتصم

ثمائة،و"كوثاإثإبئستسنةصفرفيهولدهالعباس!هبنعبدالثهبنعليبن

هخلأ!أدوكتصال!ةدينةوكانت،عبدالواحدهولاةتصخيأام!(أهه

بالرصافة.ودفنمثوثاإثدائةوتسعينتسحسنةشعبانفيوتو!ت

خاتمه:ونقشصفنهذكو

ن!وكان،يخضبعريضهااللحيةكثالجسمحسنأبيف!كان

اشتهرتغايةعلىوالصدقاتالبروكثرةالتهجدواداهةوالسترالدين

بالثه"."القادرخاتمهنقش!.الاعتقادهعصحةأحدكلعندبهاوعرفعنه

ا!جرىآهنةأههمنأختهأنالبطيحةالىمصيرهفيالسببوكان

ناصعبةعلةالمع!ائععرض!أنهواتفقأبيهتركةمنضيعةفيهناؤعةوبينه

أخيان:لهوفألتالطائعاىاالمذكووأخيهاإآمنةفسمعمت،هنهاأبلثم

ذلك.فيالدولةأرباب"73و"وواسلهرضكحالفي9\ذةللضترشح

أ!ثنينايوءفيإليهوأنفذ،القادوفيرأيهفتغيهى،حقذلكأنالطا!عفظن

بنعلىكاتبهو"نا؟ثمائةولهصبحينتسحسنةالاَخرربيعشهرهنبقينلثمان

الحريمفيبداوهوهواليهفصارواعليهللقبف!جماعةوهعهالنعمانحاجب

ابنلهفقال،فقام.يدعوكإؤمنيناأهير:وقالواعليهودخلواانطاهري

وتصرف،تصححصفو!-و"يمن))-261ص-الخلاهـ!ةفي331()

و!((37:،))البغداديالمخطبببغدادتأريخفيايضحااسمها

مىننقلا993سنةوفص،تفيالجوزيبنافرجاأبوذكرها،رهضى

إخز،شفيوردلمامطابقاسموهو"تمني))اؤهاوذكرانخطيبتاريخ

."24،ص7جالمنتظم))،الكازروننابن
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إؤهنين.اأهيرللقاءتصلحثياباألبعس:ؤظل؟أينالى:إلنعمانحاجب

االىوبادريدههنفخلصوهبهيرادماخدههفعرف،بهوتعلقفمنعه

فأخبرهالطائعالىالندنمانحاجبابنوعاد.فاختفىدارهفيسرداب

إلمما،ا؟.ررينةهنوانحدرن!-سه%%صفاءفيالح!-لمةاقادرإواعمل.جرىها

نصر،بنعليالحسنإوأالدولةمهذبيوهنذوأميرها)32!(البطيحةالى

،ا!سا،ممدين!ةهنلخروجهالموجبوالسببنفسهفهوعرّعليهفنزلط

قدبالثهالقادروكان"عضدهمقامهمدةوخدههوالاكرامبالقبولفتلقاه

وو!بشارةفيه،اليهالخلانةاَصيرووةلمخبروصولقبلهناماوأى

وردلما:قال،الدولةههذبكاتبعي!عىبنافّههيةالقاسمأبوحكىها

مهذبعننيابةيوميناسبوحكلفيأغشاهكنمثالبطي!ةالىبالثهالقادر

وأجتهد!،بسطيفيوزاداكراهيفيأ!!3(تناهىحضرتفاذا،الدولة

م!عادتيعلى،يوهاتجهدخاتنيأفاتفق،يم!خّنيفلايدهصلافبأن

،أالاكرامندنيهعوماعندهأوولمذلكسببأعرفلاهنأهباَفوجدته

وهى.."الكسرثمة،لغتحالبطيحة)):البلدانهعجمفيياقوتقال!؟133

متصلةقرىقديمماوكانت/والبصرةواس!كبنواسعةأرض

زيادة،دلجقزادتأنابرويزكسرىأيامفيفاتفقعامرةضماًوأر

فتبطحسدهماعنفعجزالعادةبخلافايفى،الفراتوزادمفرطة

ودخل!،...عنهااهلهافطردوالمزارعوالعماراتالديارفي11،ء

اليهماالماءيصلىلمعاليةأضعموؤثهصاؤرأوا(المسلمون)العمال

أليطيحةوتجمع،"..الارزوزرعوهاؤومفيهاوسكنق!ر!ىفبنوأ

الصلصق))قوتياقال،"-قا!طا"قصبتهاوكانث،البطائحعلى

داروكانت،بندادوبيننجهما،والسطبطي!"فيكانتموأض!ع

لعمرأنوقبلهالبلادتلكعلىانمسىضولىنصرأبىالدولةمهذبمنك

وهـوىخأئفلكلملصوكالْتن71خربتوقدشاهينإبن

."مطرودلكل

.تصحيفْوهو"يباهي"الاصلكب)333(
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"فخوفياشنندكلاأمرهمنوشماهدت،ةَإياهافشدإهـهنقبيلؤر!ف

نحيالانقباضهناليو-أرى:فقلمتم!ليفأذناالكلاف!واستأذنته

فمنذلكيكنلمفانهنيبدرتلزلةيكونأنخفتوقدأوحشنيما

النتريفةكَقبالاتوأستعينمضرجاللعذرلاطلباشعاريالتفضل!كم

اتسعقلىهذاصركمكأناالمنافيوأيمتاني:وقالفأجابني.العفوفي

فرأيمتفتلفتذ)فههنمتعجبوكأنيدفعاتدجلةعرةلىفيصاوحتى

البحرهذاعلىالقنطرةهذهبعملنةسهحدسَثءنْتُرى:فقلتقنطرة

فنافىانياجانباذاكمنإلمنيقاشخصاوأيمتواقفأنافبينا!؟العظيم

عئرني!واوجذبثيالييدهفمد.نعم:فقلمث؟تعبرأنأتري!أحمديا

محلالب،ويأبنعلي:فال؟نتأهن:فقلت،أمرهوتعاظمني،فعلهذهالني

انتهىفلما.يولاَالىفأحئسِنقليهعمركويطوقاليكصاةرالاهرهذا

الخبر،عنفسأ!نافاالناسوضجيجالملاحينصياحسمعناالكلامهذاالى

دريطلبونبالخكفةيبمثرونهوجماعةنصربنالح!معنعليبوأورد:ةقيل

وأصعدتوباي!تهإؤهنإبئابأميروخاعلبتهيدهتفبيلفعاودت،اصعاده

بننصرأبوالدولةبهاءلقاصهاىاخربخبغداداالى1وحمملولما"هعه

ه9!الخلافىارإىاوصولهفكان،ال!ناسوأماثلالاولياءووجوهبويه

ع!وثلاثمائةوثصانيناحطىسنةمنرهضانشهرعننرثانيالاحدليلة

يومالسلامبددينةلهوخطبذاك!بلالناسعلىلهأخذتال!بيعةوكاذت

ودضلعاماجلوساوصولهيومفيوجلس!المذكووالشهرثالثالجمعة

الحسنأبوالرضيالشريفهدحهمممنألنتمعراءوامنندحهافاسعايه

أولها:محلويلةبقصهيدةالموسويهحمد

العباسأبوجطفىدا!ومالعباس!بنييااالكفةشرف

الاعرإسهواضعافيكانوبسمتهاأصهول!لحف!وافى
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الأسأساطدمورإوذلكالعاليهاوناءبردأهرلمحصتالذيهذأ

الراسيالعظيمالجبلذلالقهنذخيرةالزم!نأ!اهالطودذا

داومنأخذتكانتالتيوالاَلات)4!3(الفروشإليهحنلتفم

:41قومنهحسنشحعرولهكثيرةمناقبوله.الطائحع

شيبيمحلوالعمن!دعجبت

ا!رورافحلافذاههلافتلمت

هسىمن33(الملاءإنأْيدبدلتني

ال!،شورهـت!لبباًعِذاري!ك

كت!اب)*!عمريوبينبينيكان

الدهووأيديبذالثغالطتني

وأوردتيبالترعربةالعحمحائلفضصافيهذحرالاصولىفيباكتاصتف

المنعحموربجاهعجمعةكلفييقرأكتابهوكانعبدالعزيزبنعمرفخسائل

الىويخرجذضكر)6!م!وكانكثيرةوفضا"لله،إهدياأوثذا(اللهم

ر-ش!لزيفيمم(القزويةي)7ابنمجالسويغتنمىأهلهحالليعلمالبلد

صحسوفي.

،(3 W)جمعوا)غروش.(!الفرش"بعض-63؟ص-الخلاصةفب

.قب،سصه،كانوأنمألوفغيرجمعوهوالفرش

ا)وا!دمفردلينأجعلهماأيالمزوينأفردفكأنهالملاءجمعالملاءين3351(

،روالنطالليلوالملوان،امث!هرو"الفضرورةمدهثم"الملا"منها

."الملا؟!ن"كتبتاذا((ينالملاء"تصحهماوهو"الملابس"أخلاص!4اوفي

الخلاصة.منفاتممناها،الدهرحمهالمحققنمع!،ها(:إة)

أ!لوسي(سالم)

لأرت"هذامثلالمؤرخولىجذكرالر،شببةفيمكتوبةالف!رذهذهأ3361

القحائم.

ا)زاصدالحربيالحمم!نبنمحمدبنعهربنعليا-سحمناأليو!و)337(

وكان42،سنةتوفي،الحرريأا)جغداديالقزوينيرإينأاحروف

((3،:12الصصْداديللخطيبب!!دادتاريخ"036سمنةمولده

.وتيره
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:4وعدففو!اتهذكر

اثنثينسنةمنالحجةذيعثرحاديالاثثينليلةبالثهالقادوتوفي

عليهوصلىالخلافةبداووالعشاءالمغرببينودفنوأوبعمائةوعشرين

يزلولم،أوبعاعليهوكبروراءهالناسوعامةظاهراالثهبأمرالقائمابنه

ليلة!مافدفنالرصاصةالىليكالطيارفيتابوتهنقلحتىهناكمدفونا

وأوبعمائة،وعنترينثلاثسفالقعدةذيهنخلونلخمس!الجمعة

و!دة،يوهاوعمثصرينوأحدأشهروعشرةعاهاوثمانينستةعمرهوكان

قبلهأحدالخلافةيلولمأشهروثكثةسنةوأربعوناحدىخلافته

.المدةهذه

:أولادهذكر

سنةهنالمرومعشريوابعالاوبعاءيومهولدهعليهحمدأبووهم

هنالحجةذيعمفريثاهنافلاثاءيوموتوفيوثلاثمائةوثمانينثمان

عشرةثمانسنةمنالاَخرةجمادىغرةالاحديوموتوفيوالقاسم،السنة

خاصم!الاثنينيومهولدهالمظفرالفتحدرأبو،بالرصافةودفنوأوبعمائة

توفضتوفا!ق،توفيثمشهوواوعماشأوبعمائظسفالمحرم

اثهبأمراقمائمأ!اخلافةفيوأوبعمائةوأربعين!انسنة

.م!(عبدالثه(81جعفرأوأبو

وحجابه:وفف!مات4وزوافهذكر

حماجببنابراهيمبنعبدالعزيزبنعايالحسنأبوأولالهوؤو

واستوزووثلاثمائةثمانينسنةهنوهضانشهرآخرفيعزلهثمالنعمان

بديهيسة.تكملة)338(
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ثميوهاوسبعينثيفافبقىنيابةعهما!بر؟ك)9بنالحسنبنسعيدالعلاءأبا

وجبفيتوفيأنالىيزلفلمالنعهانحاجبابنالحس!نأباوأعادعزله

يمانلهوكانقريشهقابرفيودفنوأوبعمائةوعمنريناحدىسنة

.والألمجوودي)1؟3(الخزريوابن4!(الاكفائي)ابنوقخمعاته.وبلاغة

القاسموأبوالح!عمنبنهحمدالقاسموأبوهفلحبنالقاسمأبووحجابه

51شماعر.هنصورأبووابنهبكرانبنالقاسموأبوظافربنمنصور

.وههياوالرضي

منبأسمائهم4اشبوهو"بريك"اخلاصةاوفي"نريك))الاصلىفي)933(

وتريك.نريك

ذكره،البغداديالاسديعبداثهبنمرصدبنعبهـالثهم!حمداُبوهو34(10

ولدانهوذكر"01141"بغدادتاريخفبالبفداديالخطيب

الشعيوخمنالحديثوسمعالفقهودرلسنشأوبهأببضداد316سنة

المنصورمدينةقضاءولىثمدنافياوفأدئرأتالعلمعلىوانفق

ا،غابابأيالثلاثاءسوققضاءاليهوضغالطاقبابقضاءثم

ودفن504سنةوتوفي6!3سنةبفدادقضاءكللهجصعثمالحال!

فيالاثيروابنالاسحابفيالسمعافيوذكره.البزازينبنهربداره

.بالخطبتاريخهننقلااللباب

للكنيةولفظهاشكلهافيالمشبهةأبيوردمديضةالىمنسوب)341(

ال!طيبذكره،خراسانسدنهنوهي،((وردأبي"العر!ه

وتوفي357سنةولدانهذكر"5:51"بغدادتاريخفيالبفدادي

شتوةمكثامأصوالطريقةجميلفقيراشاؤهياوكان425سنة

فيالاثيروأبنالاذمصابفياسههانىاوذكره،يلبسصهاجبةيملكلا

الخطيب.تاريخمننقلااللبابط

-251-

http://al-maktabeh.com



اوّربأمرا!ا!الامامصْلإفةدْ!روو

بناسحقالاهيراونباللّهالقادوأح!ندبنعبداللّهجعةرأبوفىفو

حعفربنباللّهالموفقأسلحةالارويرابنالمعتضدأحشدبنباللّهالمقتدوجعفر

عبدالتهبنإلمهديمحسدإنارشعيدا!اوونبنالمعتصه!هحمدبنالمتوكل

ثامنالجمعةايو5هولاءالعباسبنعبدالثهإنعليبنمحندبنالمضصحسوو

لهايقالولدأ-أمهع!و:،،ثصائةوتسعيناحدىس!نةالقعدةذيعئنر

اثنضينسنةهنرجصفيوتوفبمتخاإفتهأفىركت!أرهضيةالشطىقطر

نمالظ"ولقبهعهدهولي!لمهباللّهالقادرأبوهوكانم!بعمائةوأووخمسإبئ

حبدتثم،بصحمائةوأروعنتريناحدىسنةفيبذلكلهو!ب((الئةبأهر

اث!نننينس!فهنالحجةذيعتفسرثالعثالث!؟ثاءيومفيوفاتهبعدالبيعةله

فة6الخادارمنالنت!جرة)342(بدارجلوسهوكان،وأربعمائةوعئنرين

الرومرسولدخولذلَرفيال!بض!اديإخطيبافالالتمجرةدار)2؟3(

ا)شإوةدأرالىلىمولإرادخلولما":المقتدرعهدعاكأالخلاؤ"داو

خممم!!مائةوزنهااغف!4اصنشىجرةوكانتمضهاتعجبهكثرورآها

قىدبحركاتزصفر،الفض!صنمصتوعةاطص،رعليها،درهمألف

جميمهنتعجبهرونأكثرذاكمنالرس!ولفعربفكانْ،اكااجعلت

كبص!ذبركةوسطشىجرذفبكاما)):وص!فهافيقالثم((شاهدهما

من!--،غصنلكلغصناعشرثمانب،وللشجرةصى،فص،ءفيهامدورة

و!صمضى"مذهبةنوعكلمنوالعصافيرالطيورعلههاكثيرةنت!اخات

أوقاتفيتتمايلوهىمذهبوبعضهافف!"الشجرةقضبانوأكثر

الشجرورقالريحتر-رككمايتحركالالوانمختلفورقول!

معجمفيياقوتوذكرها."ويهـدررضفرالطصورههـفصنوكل

أنهانحنيناهرأوالذي":ا،طلاعصراحم!د!ااءصثقال.لبلدانا

الخليفةأنسابيسك!ضهاكانفتدودارمساكنإها4المحدمثلكانت

مهْهاوجالفومنيمنصون،س!ينكالمحبورأعلهمألخلفاءأولادمن

النمح!صباشجرةمن،نهمبذلكولى-ءو!علصكامةرIدارزاقولهم

.((اليهمادأرافنسمبت

لءواورعصوهأ)كاجرةالش!دأوتبقلم:جوادمصطفىقال

.اخرىدارالدارهذه
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أبا-!ع"المبايعةلفظ-وكانا-:الهلىاإيعهإوورداءؤمب"!وعليهكرسيعاى

(!طاعتهئ!بشراوالألتزام،إهتهباكلارضهااعلىاللّهرورةأئمالقاإؤهثيناأهير

أبوأ!34(المرتضىالشريف!وبايعه5فيقباهايدهويأخذ،نعم:فيقول

:وأنشدهالطالبييننقيبالموسويالحسنبنعليالقاسم

رسما!دجبسللنمافنعنكصصىوأنةجهلهض-!هااذا

الفمحىشصم!مة!هبقيت؟قدأضمامارببسإفجص:!اوافما

البكاخكلفيضَرهِكَفكمالسرووءصحلهنحَزَنلنا

المنتضىالص!اوابصصدكلنايحدأءص!دتهصماو!مافيا

الهدىعلرقو!ديكءرفةاالبي!اعتحضرنالثولما

ىا!سىنوسسنك؟مالاالمشيببوقمارفقابلتن!ا

بنالحسن!حدأبوالاهيرحضروقدالثانياليومفيحضرثم

المرتضى:فأنشدهوبايعهالمقتدوبنعيسى

بالحذيينهف!سوالثالانامفيهن

هحجسمأوهفص!ح!عنأوتيته

ن!يغص!الرواقفيهسديكلثه

وهسسلم+!رٍبمعةئهأربحما

واع!جحلالل!ولاوهجمجم

هجيمجمغيرلكانجانبيكهن

هعضلأ!ربكلالمكذأ!ت

هظلمخطببكلالضي!اءوبك

سنين.بعدةذاكقبلىهاتقدالرضيوكان"أوضيإ"لىالاصفي)3؟3(

."261ص""ألخلاص,منوالتصحيح
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الدجىديا!يرفينووكوكأن

أدهمنحرةأوالدجئةفضو

وعصهـثتيالاناءفياعتلاقيبكم

دميبهسِيْطَنحتهذوولاكم

خانمهونقشصفتهذكر

دقيقالشمائلحسن،ال!ك!مالبارع،الجشالىبديعكانقيل

وكان"وحدهنمّه"العزةخاتمهنقش!،الجسمهعتدأ!،صلوالاالمحاسن

فراش!علىأناهاأنهعنهونقل،غلبةالايناملاهتهجدا،العبادةكثير

وليتمنذاني:فقالذلكفيفعوتب،إلخلافةوليهنذبدثاوتدثرولا

اللّهمنفاستحييتام(،القَوام"الصَو:يقولالدعاءوسيمصتالخلافة

الدينأربابلمحبتهوكان"75ود!)فيليسعتبتمعفةأوصفأنتعالى

الحسنأبيالثميخهجلس!ويحضر4زثيغيرالمتعبدينسلكفيوانخراطه

الفضاثلهنوله.الحال!لكعلىغشيانهويكثر،بالحربيةالقزويني

علىتدقمختلفةمعانفيالشعريقولوكان،ذكرهيطولهاوالمناقب

قوله:إليهنُسمِبَ/فمكماعلمه

ينسجهبمو؟اؤ،الغيمثمنالحمىبأعمالىليل!ن!اسقى

نَمالثهكرهلهاو!ماالعاشقينس!فسهرمحاعلى

فيغ!.(ينشأ)4هشاكثيرايصلحكانحتىبالادبعنايةلهوكانْص

المعروفسلجوقبنميكائيلبنهحمدطالبأبوقدمأياههوفي.،ديواف

ضعفلماخرال!ه!انهنا!مائمواستدعاهنجدافىالىبطغرلبك)45!ْ"

الط،ئمة.منالنائمةالالفوابدالالتخفببفعلى"ينشى)!الاصلفي)4؟3(

بجانبمشأل!وفي،((طغلبك"ألاسمهذأأرتكروصهجعألاصلفي،3!)5

.فأبدلناه"طغرلبك"ل!ورودأول
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الدول!،بمصالحالقيامعنوعجزبويهبننصحرأبوإلدولةأ346(بهاء

هننجداددخلهنأولوطغرلبكالديلمهلوكهنبقيهنآخروهو

المسلد"بنالقاسمأبوالروساءوئيسالوزيروتلقاه،السلجوقيةملوك

هحهووردوأربمنمائةوأوبعينسبعسنةهنوهح!مانشهرفيبالفروان

بنث!سأبيعاىوقبف!البسلفأعلىالمملسكةبداو!وأقا،كثيرةعساكر

توفي.أنالىهسجوناَنواحيهامنقلعةفيوجعلهالريسالىوسب-رهبويه

بالبساسيريالمعروف(MY)3أوسلانولىقدالثهبآَهرالقائموكان

طغرلبكقدمفلماجنسمهأبناءعلىوثدههالجيوش!أميرهداليكأحدوهو

هنهالبساسيريخافوأبعدهبويهبننصسابيعلىوقبخ!نجدادالى

افرات3(إسقى)8طالباوهربفيهكانهافتركمقيماًالبصرةوكان

وعرلىَفهبهوأجتمحأهيرهابدرانبنقُريش!الىلاجئاَالموصلالىهصعدأ

وهراسلةإيخمالفةاعلىواتفقا،اليهاطغرلبكاوقدوالعراقعنبعده

هنيرخل!،نها0فيزلهالخطبةواقاهةالطاعةعلىهصرعلىالمستولىمعد

العالمأوبالضليهاإنسموأالجطمعتكثيرعلىبهنااستعابمالهمافاهدالبافىد

واشعتدطريقفأطعكلهعهاجتمحوقدالموصلعلىالبساسيريوؤحف

ابراهيمأخوهعليهععحىقدعلغرلبكالسهلطانوكان،بغدادفيصلمعهم

فقص!ده،الجبليةافيدهنوغيرهابهمذانالتحبّزوأواد3(ثأ9ينال

ب!اءأيامفيالبويهيةألدولةسقوعليكنفلمااؤلفمنغل!هذا)346(

نصرابىعهدوعلى،كثيرةبسنينبعدهبلأفىولةعضدابنادولةا

ابنالدولةس!لطانأبنالمرزبانا-!جاركااب!الملكأبنفيروزخسرو

وهى011سنةحوادثفيالكمامليراجع)).يهلموارنالدولةعضد

447وس!نةمالرحببالملكالملقب((ؤيروزخسرواجمأتوسنة

.((8:611"اخضظموا

باج!إعأسمه،ن،ظاهرسهووهو((ادأرسلانا))الاص!لفي3471(

.((أرسلان"المؤر-من

ألاصل.فيمهملة3181.!

ألاصل.فيمهمل1،سم1934(

-502-

http://al-maktabeh.com



منالبساسيريقحمد!اذلكةعنداعساكراروننجدادفخلمثوحاصره

بابهقابلىدجلةعلىونزأطإروربياالجاثبعلىواستولىالانبارناحية

م(إإلزاهر)51وأقامالنترةياجانباالىوعبربهحبصراوءضنهد!().ْا!ماق

فأضرمعنهضعفواحتىبهكانهز،فخاصد4البلدودصلؤحفثمأياهاً

خهب9إلخا!ىفةفىاواىاوالْتممىاثنالساموا!وؤهبالاسواقفيالنيران

علىوالبردةوا؟باخدمهصنؤنمرفيالقاثمالاماموخرجأهكنهءاهث!ا

الجانبالىخدهتهفيوعبربدرانبنقريثوؤ-صاه،خلفهواللواءكتفه

مهاوش!له.!!مالل!عمابنعاىنزلحهوأ4الحديثالىوسب+رهالضربي

.كاها"سنةعندههقاجمهمدةبخدهتهذ17-3(هجليا)(و)بن

الخروجالىوبادوالب!اسيريعليهأفندمهابلغهفانهحلغرلبكوأها

كبميرةهحلةأ)علاقباب)):ا):لمدانمعجبمفيالحموي،قوتفال).33(

ضعها"موفيذكرتقدواسصعاءبطاقفت!رالنترةل!ابماا-،نبببغداد

ةفالرصطبينبفدادمنالشرقياجانبباأسماءطماق":قمالتم

بصببينسهوالب4،المنهموربثتأهـماءالىمنم!وبالمعاكاونهر

ناا!لميصى،رتالتىدارهافيوكان،عظه!احلاة،وكانالطاق

،ة!سهتالمواد"هااقطعه،أثهلديناضماصرافقااو!ماحبجهشيمار

وكانت."ألرلضبأيامفيالشعراءهـجاممىكانالطاقهذاوعند

.ا!ه"الحاالكسرةمحا"فيإنجارأعاكا

كلامطفيوردبلمادتهفيياقوتإذكرهلموأسعبستانالزاهر)351!

المث-صرقيبالجانبببفداديحبكا))سحوق:فاليحبىسوقعلى

بينالسلطانجامععفدكانتالتىاإءاكةودارالرصافةرمنكانت

ألاطلاعهراصدوفي.((دجلةش!ائحىءعاىالزاهربس!اتين

وصففيعقيلبنفماءا)رأبووقال."الزاهربساتينتحث"

قص!ورجانبيماأحدهندجاوليليممافشارعشوارءطاما":بغداد

بستانوهوالزاهرأَوائلا)ىالجسرعضدمنسمتدازحتارد-د"عاى

بغسدأدفاقبم!ضتهـص)،((يببوهـ،زخىنح!وللملك

العماراتتتخللهكانتالزأهرالبم!متاتاتإظاهروا.(25محى

الجتوبمنبالصرأفيةالمملكةودارممالالنتمنا)طاقببابملىوي!ته

.الصومالص!-ضةوزارةهواوذيأهـالعتءقالأإ-افيهفيدخل

كضبمنوغيره//266"اخلاصةافياتكما،واالاصىلح!فيبياش!إ؟35!

"811!،تخفدم1".يىخرلتاا

-602-

http://al-maktabeh.com



السببكانهذا:وقالوأهلكهفأسرهابرا!يمأخيهوهناجزةهمذانهن

البساسهيريعلمفلما،بغدادالىوعاد"الخليفةخدهةعنتأخيريفي

فنزح،الثهبأهرئمالفابالامامالاخباوواتصلت،بضدادعنانتزحبعودفى

قدمحلغرلبكوكان،عغ،أولادءنوجماعت4خدمتهفيومهارش!بغدادالى

و!أخرلبكَهو4توصثمشرادقأالنّهأءرإللةائمشخصربإتكرواناعلىنز!

النفصصدذجم!منبقينإ-سصلىالاثنينيومايهااؤكأعمملالسلاممدينةالى

نزلدارههنوقرببغداداىاومحم!لولما/وأربعشأثةوخمسيناحدىسنة

يهيابين"76"وومنتيالخليفةبغلةابلجاوأخذدابتهعنطغرلبك

،البساسههـيسخلفالمضيفيواستأذنأوخداحجرة)3ْ3!ابابنزأطحتى

البساسيريالىخساوتكإفييحرفعسكرههنأميرافآَنفذ،لهفأذن

الغلسانبعصك!مفقتلمهةرسهبهفرهـت،؟4وحاووالنيلالضعمانيةبينفأدركه

سنانعلىوأسهوعلقنجدادءحالبهفمااه:،جلغرلبكالىرأسهوصمل

لهلى.لنااسننبثصرفا،لخليفةااردءازبا

بالحديثة:وهوالقائمالاهامشعروهن

هوعدإلالىَاالإيامنمالي

المو!د؟بذإكظفراًأوىفمنى

قمه:ضّهوكالسالمجريومي

غدالىبالحديخطنفسيع!!ثلممث

المتىاىاتستو.إحبنفسأحيا

و!ديتروحءطامع!اوعلى

(ا)4ْإ:4أااسه!اءعحنوالصكمفحالعفوعلىاللهعاهدالقائموكا!

لمحعل(لموجصعنإ4وسةعادئبنا،معلوهةْ!(أْالرووْ!اويمعوفْصمئه

.وأ،عب،نالعظه،ءاخلصغةأفبهايلتقيالتيا)خلهفةحجرة!ب)353(

."266ص"الخلاصةوءنب!دوهيةزبدة)354(

بمعنى-((وزكارىالر))ايضىاوتلفطفارلىجبةكاعةا)روزجارى355!)
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بهيعيش!هالاًواعطائهباصراج!فأمر.الدصرأعواننحن:قال

هرتجلا:الحالفيينشدثمالخليفةبدارالعمليعاودولا

ساعدواسماعدهالدهراذاا!ىثقاتأنترألم

واحدلهمن!صميبق!مأس!لموهفىهرهخانهوان

ءصمائدعمادهلهما.وصوتالمريف!انالضماسعلمولو

خدمههنبأحديستعنلمدارهالىعانةمنعادمنذأنهعنهونقل

قد:وقالبنفسهيتولأهاوكانةههـارو"هنإليهيحتاجفيماوجواويه

عنه.والصفحمسيءكلالىالاحسانالنعمةشكرجعلت

ومدفنه:وثاتهذكر

وأربعمائةوسنينسبعسنةشعبانعشرثالثالخميس!ليلةتوفي

ولدهعليهوصلى،الدباسيهوسىأبيبنجعفرأبوالشريفوغسهطّه

فيودفنالعصرصلاةإحدوذلك.عبدالثهالقاسمأبوالثهبأهرالمقتدي

الثربالىذلكبعدنقلثمالخلافةبداوجلوسهبرسمكانتحجرة

مدةوكاذت.عندهالثهويممألبهويتبركثزارالأدطالىوقبرهبالرصافة

))كار((و،يومبمعنى"روز"منمركبةوهي،فاعلاالبناءفياشتغلا

ابنذكرهاالروزجاوىقصةو"الهوم!العامل"فهو،عملبمعنى

قال،الزمانمرأةثْبوسبطه"8212"افنتظمثْبالجوزي

البنائينضاكاالايام)عضفيأد!-تئم)\واشرفالجو،زيابن

باخراجهاخادمأفأمر،روزجاريافيهمفرأىالدأرفيوالنجارين

اىافتقدم،هعهمفرأهعادألايامبعضفيكانفلما،بينهممن

الخادمفأتاه،عادإنويتيدده!خرجهواتبد،نجاريئرهأنالخادم

الخليفةفمحشل.قتلناكهنارأيناكان:لهوقاللهرسمماففعل

خروجناعندأسمعنابعينهالروزجاريهذاان:فقالالسببعن

نزتهالذيالمكانا)ىبذلكوتبصناالشنيعالكلامالدأرمن

فآذاناالسقفنقبحتىذإككفهولم،اضبنابابهش!هدمن

هعاقبتهعنأمسكناماجهلهمنفبدر،فوةعقرالىوتبعنأ،بغباره

أنمنبأكثرفيكألثهعصىمنعأقبتَوماتعالىافّهثوابرجاء

((266ص))الخد*صةفيالكلمههذهوتصح!فت."فيهاللهتطيع

.1(ر"كاروزلرا"والصوابللجهع"يةالزركار"الى
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يخفهيبلغهالمالمح!وهذهأشهروثمانيةسنةوعمثرينأوبعأخلافته

حسن!كلالهوكان،أشهروتسعةسنةوسبعينخمسأعمرهوكان،فبله

فوله:فمنه

هضف!علىبالصبر"وقولحه"الاخطاوتعظمالاخطاوبتحمل"

.المقدار(،علويكونالاقدار

:ولدهذكر

ت)356(والدهحياةفيشماباًوتوفيالذخيرةهحمدالعباسأبووهو

.-تعالىافهوحمهما

وحجابه:وقضات!وزرائهذكر

ثم(ay)ألمجهوزيرسليمانبنأيوببنمحملىطالبأبولهوؤو

المسلمةإبنالحسينبنعليالقاسمأباالرؤساءوئيس!بعدهواستوؤرعزله

الرديثةمنعادفلما،وقتلهعليهاواستولىبغدادالبساسيريدخلأنإلى

أباواستوؤوعزلهثمداوستبنهحمدبنهنصورالفتحأبااستوزر

وقض!اته)8ْ!!.وةصاتهحينإلىصيربنهحمدبنهحمدنصر

عليبنالحسينبالثهوأبوبكرانبنهنصورابوأوحجابه()؟35(

ستي.وفىلمرا

البياضي.وابنودَصُرابنشاعراه

قدوكان":قال417سنةمنالقعدةذيفيوفاتهالجوزيابنذكر)356(

للعزاءالرؤساءرئيسىوجلسالرزئهفعظمتحسناًنشوءآ"نمثحأْ

ثيا!مبتخريق"أهرواوقدالناسوحضرالسلامصيحنرواقفببه

التعزيهايامالبطلضربوقطع...والتحفيعمائمهموتشمويش

."السلطاذيةالخيمومنالخلافةدارمن

وزراءمعالمؤلفيذكرهلمالكتابهذامحققجوادمصطفىقال)357(

كتابه.أوباقهالضمادرابيه

بنعبدالثهوأبىهاكولابنذكرجاء""268ص))الخلاصةفي3581(

الصحيح.وهوالقضاةفي"الدامغاْنى

أ)خلاصة.هنخصروررةتضمه)935(
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اوّوبأهرالمفتديالامامخلافة

هحمدالعباسابيالدينذخيرةالاهيربنعبدالثهالقاسمأبوهو

جضربناسحقالاهيرابنالقادرأحمدابنالثهبأهرالقائمعبدالثهإبن

صدبنالمتوكلجعفربنطلحةالاميرابنالمعتضدأحمدبنالمقتدو

هحمدبنالمنصورعبداللّهبنالمهديمحمدبنالرشيدهارونبنالمعتحصمم

.العباسبنعبدالثهبنعليإبن

وأوبعينثمانسفالاولىجمادىثامنالاربعاءيومهولدد

أدوكتالعينقرٍةوتدعىأوجواناسمهاأوهنيةولدأمأهه،وأربدمائة

اياههفيوتوفيتالمسترشدولدهوخلافةالمسحتظهرولدهوخلافةخلافته

وفىفشتوخمسمائةعثرةاثنتيسنةالآخرةجمادىثانيالسبتليلة

جطهفيهاتوفيالتيالليلةصبيرةلهبويع.صالحةوكانتبالرصافة

وستينس!بعسنةشعبمانعمثرثالثالخميمسيوموهوالثهبأهرالقائم

الشسجرةبداووجلس،وشهووسنةعشرةتسعيوهئذوعمرهواوبعمائة

قصبوطرحةبيض!اءوعماهةأبيض6!()ْقميصوعليهالخلافةدارهن

بننصرأبوالوؤيرفدخل،للمبايعةالدخولفيللناسواذنم!بيضاء

الطالبيين،نقيبم(رأ62والمعهّالزينبيطراد)361(النقباءونقيبجهير

الحزت،علاتالبياضوافاختارالسوادالرسمواالعباسبنيشعار1036(

.والعزاءالحزنأيامبمِضأاللىبأمرالمقتديملابسكانتولذاك

بانمحمدبنطرادالفوارسأبووهوالراءوتخفيفالطاءبكسرطراد()361

وكانورواهالحديثوسمع893سنةولد،الزينبيالعبالسيعلي

بةنظوولىوالفقهاءالمحدثينجميعالمنصوربجامعمجلسهيحضر

الخلافة،ديوانرسولىوكانبغدادالىانتقلثمبالبصرةالعباسيين

جاوزوقدا!4سنةقوفي،وعلمأووأياًرتبةَالناسىساد

منالفربىالجاْنبهحلاتمنالبصرةبباببدارهودفنالتسعين

"601!المنتظم"الصمهداءمقابرالىنق!لثمبغ!داد

للذهبى.الاسلاموتاريخ

الطالبيين،نقيبالعلويعبيدالئهبنهحمدبنالمعمرالفنايمأبوهو)362(

"8:236المنتظم)\456سنةالنقابةقاد
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الملكنظامبنبكرأبوالملكويدوالداهغانيعبداثهأبوالقضاةوقاضي

بننصروأبوالشيرازياسحقأبووالشيخوالعدولالاشرافو!رجوه

وأعيانهوسى)64!!أبيبنجعفروأبو)!36(التميميهحمدوأبوالصباغ

جدهعلىصلىثمالظهرصلاةبالناسفص!ىنهف!ثم،فبايعوهالناس

ه-النهرحمه-الثهبأمرالقافي

خاتمه:ونقشصفنهذثر

نقمث!،الشمائلحسن،المحاسنرقيق،الطولتامأبيف!كان

عاقيهمَّةذاشجاعاَهرهوبأههيبأوكان"كفاهعليهتوكلهنإ)خاتمه

نجي،حميدةوالسيرة،ظاهرة؟ياههفيالخيرثاوآوكانتشريفةونفعم!

والضاطرالمصانحهنكثيراوبنىتجاورهكانتالتيوالمدينةالمدينةجاهع

بحينونهروالخالم!شيلىكنهرعاعللةكانتالتيالانهاروحُفرت

ا!رونمناوةوبنيثالحجاؤطريقفيالمصانحواتخذت،والاسحاقي

تولاهاههلكشاهانويقالوقرونهالصيدحوافرهن

صورالاصرومددهلكشاهم()65الدولةجلالالسلطانأياههفيوكان

ولمدراوبعمائةثلأثينسنةهنهيكةطريقسصُدليَقدوكالْى،الملئهنظم

أولثبولد،الحنبليالمجضداديال!تميمىعبدالوهابافهرزقهو)363(

وسمعوالقراءاتوالفقهالأدبودرسلله!صرةالخامسالقرن

رسولاًوصارالعباسيهالدولطرجالوخال!ورواهالحديث

صوفي،الحنابلةرئاسةلهوكانتفويحديفتيوكاتللخليفة

الحنمابلة.ثطبقاتوغيره"98ص9جالمنتظم"مهـ4سىضةببغداد

العباسىديسىبناقعبدالخاوهوبائهالقادرترجمذفيذكرهتقدم3611!

411سنةولد.لمذهبهالمتعصفالحنبليالزاهدالمدرسالفق!مه

والواؤب4الحناباكطبقافتوغيره"8:315المنتظم"75،سنةوتوفي

.للصفديفبتبالو

."الدينج!لال"الاصلفي)365(

."926ص"الخلاصةمنوالشصحيح"ثلاث))الاصلفي)366(
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جلسولما.الناس!حجءبأيالتهالثهمنيىحتىبنفسهرغرٍهنإلالىيحح

نحطهنهظهرالمنازعيننيرانهيبتهأخمدتالذيالسلطانوهولملكشاه

صمالالسلطانوصلىوالاندادالاضدادبهاقمحعبوديةهشاهدته

علىهاوأهربهتبركاوغيرهجدارمنهناككانهابيدهوهسحتهسد

المضديَالإهامالىالسلطانخواص!هنجماعةوتشفئَعوجسدهوجهه

وؤذنأنعندهموهكانةهنهمقربل!وكاناليهوديسمحاابنفي

ذلكفيالمقندييرفعفلمفيهخاطبالسلطانأنحتىالركوبفيله

الكرهاء"وعدقولهفمنهحسنكلاملهوكانذنبا.ذلكفيفسحولاطرفاَ

ن!الاهووفيأنفعالفصيحة"الالسنوقولهالغرهاء(!ديونمنألزم

الفصيحة"الالسنهنأبلغالصحيحة"الضمائروقوله(!الصبيحةالوجوه

(!الحرموايتذالافماستئصالفيإلاالاحجاممنأفضل"الاقداموقوله

العباد"بهحلّيماأفضلوالحياء،للمعادخرادهاخيرالثه"تقوىوقوله

وفوله:علىالسُعاة"الاقبالبالولاةوقبيحللرعاةلاؤمالرعية"حق:وقوله

جمحعنيغني"العدلوقولهحاله((5وزاحهجالهإتسعحالهأثرت1أهن

بالشرسهالعملأياههفيجمعوقدالرصون(أتمنحهالاويمنحالدساكر

الفظيعة.الاموومندولته78""ووتنزيه

وهدفنه:وفهنهذكر

وأر!مائةوثمانإبئسبعسنةالمحرمعمثرخاهس!السبتليلةتوفي

أحمسدالعباسأةو!دهووليولدهوبويعأيامثلاثةهوتهفكتمفجأة

والاعيانوالقضاةوالفقهاءالمأصبأربابوحضر،بالئهالمستظهر!رلُقّب

و!دم،لج!الصلاةلأجلالم!رمعشرثامنالثلاثاءيومالخلافةدار

الرصا!س!،تربالىنقلثمالخلافةبداوودفنعليهالصلاةفيولده

س!نةوثلاثونثمانوعمره،أشهروثمانيةسنةعشرةتسعخلافتهوكاذت

.أياموتسعةأشهروثمانية
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:أولادهذكر

وأ!رلافىههووخمسمما"لةثلاثينسنةفيحياًكانهحمداسحقأبووهم

عبدالثهوأبو،وخمصممائةوثلاثينثمانسنةفيحياًكانالحسنعليوأبو

وخا-فبالرصافةودفنوخمسمائةخمس!سنةشعبانفيوتوفيالزبير

يوآهولدهكمان)367(طلحةأحمدوأبو،ابراهيمبكرأبواسمهولدأ

جمافىىفيوتوفي،وأربعمائةوسبعينسبحسنةشعبانعشرثالثالسبت

هلكشاهالسلطانبنتخاتونأهِّه،وأوبعمائةوثمانينشاسنةالاولى

اثنتينسنةالاولوبيعشهرفيمولدههوسىجعفروأبو،السعلجوقي

سنةمنالقعدةذيعشروابحالاربعاءيوموتوفيواوبعمائةوسبعين

شوالفيتوفيهاوونجعفروأبوبالرصافةودفنوخمسمائةوأربعينأربع

المحرممنالعمثرينالخمي!سيوموتوفيأحمدوأبووصسمائةخم!م!سنة

سنةالثمانينعلىنيِّفوقدبالرصافةودفنوخمسمائةوستينأوبعسنة

.-الفهرحمه-

وحجابه:وقضاتهوزرائهذ!لر

هحمدهنصورأبوولدهثموالدهوزيرجهيربننصرأبولهوؤو

فيالمجوزيابنقال((جعفر"انهالصحيح:جوادهصطفىقالأ)367

في.كماخاتونمنكانالذيالمقتديبنجعفر":486سمنةوفيات

هذههنالأولىجمادىعشرثالثالتلاثاءبومتوفي،ملك!ةماه

"ايامثلاثةبهللعزاءالدولطعمبا)وزبروجلس،السنة

وفي":السنةهذهحوادثفيالأثيرابنوقمالى(77:!المنتظم)

ابنةوا!طالمقتديبنجعفرالفضلأبوالأميرتوفيا،ولىجمادى

وإليى"(واراحمائة)ثمان!"سنةالقعدةذيفيوهولدهملكشاه

موضسعكْبكاْن!تالتيالجعفريةالمحلةيعني"الجعفرياتتنسب

.اليومبغدادشرقيمنالتكيةوتحتال!توراةمحلة
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عزل!ثمالروذواوويالحسينبنهرمدشجاعأباواستوؤوعزلهثم

أياهة.آخرإلىفبقيجهيربنهنصووأباوأعاد

بكرأبابهاستقضىتوفيفلماالدامغانيعبدالنّهأبووقضاته

بنعبداثهأبووحجابه.توفيأنإلى196!(الش!اهيالمظفربنهحمد

ابنشاعراه.جالمعوبابنالمعروفالسكنابنمنصوروأبوالمرددرستي

.صُرلىَدَربنوايهال!ار

عبدالصمدبنبكرانبنالمظفربنمحمد":السمعانبىسعفابوقال)368(

القضاةأضىبقاالمعروفحماةأهلمنبكرأبو،الح!مويسلمانبن

وثانحظ-رح-افعىالشامذهبفيالمتوحدينالعلماءأحد،الشامي

كثيروكان،وهكنونهالفقهأسرارعلىوأطلاعالنظرفيمقاماتله

برت،الطريقةحسعننزيهأ،والعبادةوالتقوىوالزهادةالورع

بيعدالقضاْةقضاءولبى،والصوابالسدادعلىأحكامهفياموره

الأضرهستقيم،ويقضىيحكميزلفلم،الدامغانيعبدالثهأبيموت

بلغهشىءفياللّهبأمرالمقتديالمؤمنينأسيرعليهتتكلأنالىذلكفي

يديهبينالحضورعنوقطعهممجلسهإتيانمنالشهودفمنععنه

عنييحققوالمماانصزلماانا:المدةتلكفييفولوكانهضة

الشهودوأعادعليهفخلعلهالخليفةرأيصلحثم.الفسق

قوفيأنالىالقضاةقضاءعلىوبقيمجلسهالىبأجمعهم

فيودفنوأربعمائةوثمانينثماتل!ىضةشعبانعاشرفي...-رح-

بفدادتار!"."الامامسريجابنالعباسأبىقبرعندلهتربة

وله"71و6152بباريسىالوطنيةالكتبدارنسخة"للبنداري

وغيرهما.والكاملالمنتظمفيترجحق
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بالتهاعستظهرالاهامخ!لافة!كو

بنالذخيرةهحمدبنالمقتديعبداثهبنأحمدالعباسأبوهو

أحمدبنالمفتدرجعفربناسحقالأهيرإبنالقادوأحمدبنالقائمعبدالثه

بنالمعتصممحمدبنالمتوكلجعفربنالموفقطلحةالأميرابنالمعتضد

عليبنهحمدبنالمنصورعبدالثهبنالمهديهحمدبنالرشيدهاوون

سبعينسنةشوالعشرثاهنالسبتليلةولد.العباسبنعبدافهإبن

سثبويعلماعمرهوكانام؟كَلبهاو)96اسمهاأولدأمأهه،وأربعمائة

الثلاثحماءيوم41وبويح،37(أْحياتهفيبذلكلهوخطب،سنةعمثرة

لهالبيعةأخذوتولّى،وأربعمائةوثمانينسبحسنةالمحرمعصرثاهن

جهببرهبنهنصورأبو

خانمه:ونقثسصفتهذكر

المحاسن،لطيف،الطولتام،حمرةهضرباَأبيضجميلاًكان

،للاحسانمؤثراالنفس!سخيسوكان."وحدهباللهثقتي"خاتمهنقشى

نظطَ،وأحسفملساناَالناسأفصحهن،للعلمهحبأ،للقرآنحافظأ

الانعامهنهطلبوإذا،أجابالخيرالىفىعيإذا،وكرهأ.فضلا"وأوفرهم

فمنه،هليحكلاموله،حسنكلإلىهسارعأ،للاخرةذاكرأ،بهجاد

جزيلى"ثوابولاَخرتهإ!97و"،جميلذكرلدنياهالمرءذخائر،قوله

شيمهنالبذل)!وقوله."نفسهداءهنبفلسهالمرءشح"وقوله

اثائد،علىالصبرأ!وقوله"لألائماصفاتمنوالضنٍ،الأكاوم

بضاعة"وقوله(!الوسائلأنفع،السائلأدب"وقوله((الفوائدينتج

الدولهسيفإلىووقع."المحشرفييظهروربحها،تخسرلاالعاقل

."07؟ص"الخلاصةهنضروريةزيادة)936(

.والحدهحياةفييعني)037(
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وعراض!،هقبولة"شفاعتكشفاعتهجوابفيهنصوربن)371(صدقة

قوله:النظممنوله،"مطلولة)372(عنايتكالعيوبآهالك

!دا!ماالفلبفيا!وىحرأذاب

يحطاالوداعرسمعلى!ددتيو!أ

وقطالا!ماونه!تأسلكصكيف

قدداأك!3(الهوىههوىفيالهجرطرائقأوى

خلديفيالحب!دأنقف!كنتإن

أبداعانجهفلافذابمن

ومد!نه:وفاتهذ!لر

عشحضةائنتيسنةالآخروبيحهنعشررابعالخميسليلةتوفي

،أياموتسعةأشهروستةسنةوأوبعونإحدىيوهئذوعمرهوخمسمائة

وغسّله،يوهاَعشروأحدأشهروثلاثةسنةوعشرونأربعخلافتهومدة

الاممامولدهعليهوصلىالسِّيْبي)375(وابنعقيلبنم(الوفاء)74أبو

إحدىوهيالحاليةالحلئهموُسسالناشريالآسديصدقةهوأ)371

الدولسةأيامفيالعربملكولقعبالعربأنشأهاالتيالمهمةالمدن

ب!شهحربفيقتل،وهيبةسطوةذاوكانالتركمانيةالسلجوقية

نجطال!وزيابنذكره005سنةملكثمادبنمحمدالسلطانوبين

خلكانوأبنالسشةهذهحوادثفيالأثيروإبن"!ها:!"المنتظم

وغيرهم."9؟؟:1"فياتالوفي

التوقيعية.العبارةهذهوردتهكذا)؟37(

الصوابوهو((قدداالهوىمهوىفيطرائقأرى"9:81المنتظمفب3731(

لماوالكازرونيابنرخالموًأهملهرائعبيمتفيهو.وتركيباًوزنأ

.علب"يقف

الحنبليالفقيهالبغدأديعقيلبنمحمدبنعقيلبنعليالوفاءأبو)374(

هرلداتأوأجزاءمئاتفي"الفنون"كتابمؤلفالأديباواع!ا

"9:212المنتظم"513سنةوتوفيببغداد431سنةولد،وغيره

للسب!.الزهانة1ومررجبلأبنال!نابلةطبقاتكذيلوغيره

-ولملى"ا!ظقربالفرأتعلىبلدةكالشبرالسيبالىنسبة3751!
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لف!رفينقلثمالخلافةبدارودفنالفضلهنصورأبوباثهالمسترشد

الرصافة.تربإلىالسنةهذههنوهضان

:اولادهذكر

شهرفيتوفي،الخلقوشديىةبالقوةهوصوفأوكانإسماعيلوهم

إسحاقوأبو،بالرصاهسةوفىفنوخمسمائةوستينتسعسثةالاَخرربيع

وأبر،بالرصاهخةوفىفنوخيمسمائةوخمسينثلاثسنةإلمحرمفيوتوفي

أبوولدههنهسدع،الحديثمنشيئأووىوقد)76!(العباسطالب

أصغروهوزاهدأَصال!وكانالبطائحيعليالحسنوأبويحيىهحمد

شهرفيتوفي،الحبشيةنزهةالسادةسفأهه!كا،المقنفيأخيهمن

وتوفيعليالقاسموأبو،بالرصافةودفنوخ!سعمائةأوبعسنةردضان

ه!وخدسمائةوخمسينئلاثسثةالأولىجمادىعشريثاهنالجمعةيوم

،وأدبدينذاوكانبالرصاهشةودفنوخدممممائةإحدىسفوهولده

سنةمنالقعدةذيفيوتوفيأولادههنبقيهنآخروهونصروأبو

أكبروهوأيثمماَنزههأمّه،الحسصنوأبو،وخمسمائةوستينيست

ثدانسنةالمسترشدأخيهبعدالعهدبولايةلهخطبأبوهكان،أولادها

لهوجرت،الخلافةداوهنهربالمسترشدأخوهوليفلما،وخمسمائه

!ماتأنإلىبهاوكانالخلافةدارالىوعادعليهقبفىثمأحوال

بالرصافة.وفىفنوخدمميممائةوعمثرينخنس!سنةبالطاعون

للذهبي4المشتبفيجاءكما،مؤدبهالسيبىعبدأدالهبنأدلىهية

فصيحأشاعرأأديبأوكانالحديثسمعوقد"251ص))

."21؟:5-الزاهرةالمحجوم"

بنيبتربةودفن؟56سنةتوفيأنهالجوزيإبنالفرجأبوذكرأ37)آ

."28؟:01المنتظم)\ومعروفبرلهوكانبالرصافةالصبالس
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وحجابه:وقضاتهوزرائهذكر

وعزلهجهيربنهحمدبنهحمدهينصووأبوخلافتهأولفيلهوؤو

ثمجهيربنهحمدبنعليالقاسمأباولدهاستوزوثمبيسيروفاتهقبل

أبماوأعادعزلهثمالمطلببنمحمدبنالثههبةالمعاليأبولهفوؤوعزله

ثمانسنةهنالأولوبيعشعهرفيتوفيأنإلىجهيربنعليالقاسم

أبيالوزيرابنالحسينمنصووأبوالربيببعدهلهفوزروخمسمائة

المستظهرباثهالاهاممنهحمدالسلطانوطلبهالحسينبنمحمدشجاع

نأسألثمإص!بهانإلىالسلطان!حفخرجذلكفيلهفأذنليستوؤوه

عشرةتسعيومئذعمرهوكانفاستوؤرههحمدأشجاعأباولدهيستوؤو

الزينبيطرافىبنعليالقاسمأبوالنقيبلهوأشتنيبعليهوخلعسنة

المستظهر.توفيأنإلىالربيبلابنالوزارةواسمللاهورالمدبرهوفكان

وثمانينثمانسنةفيتوفيانالىالشماهيالمظفربنهحمدبكرابووقضاته

الداهضحمانيبنعليالحسسنأبابحدهواستقضىوأربعمائة

أفلحابنشعراؤه"المعوجوابنالمردوستيابنوحجابه.أياهـ4آخرإلى

.وؤيدانالنقاشوابن
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بادهاعممتوشحدالامامخلافةذكر

الأ!يرابنالمفتديعبدالثهبنأحمدبنالفضلمنصووأبوهو

بناس!قالأهيرابنالقادرأحمدبنالقائمعبدالثهابنالذخيرةهحمد

بنالمتوكلجعفربنطلحةالأميرابنالمحتضدأحمدبنالمقتدرجعفر

المنصووعبداللّهبنالمهديمحمدبنالرشيدهاوونبنالمعتصمهحمد

عشحررابعالأربعاءيومهولده.العباس!بنعبداقبنعليبنهحمدإبن

أقبلان.اسمهاولدأمأهه،وأوبعمائةوثمانينخمس!سنةهنالأولوبيع

يومو!لروالدهفيهتوفيالذياليومصب!ببحةفيبالخلافة4بويم

وخمسسائة،عشرةاثنتيسنةالاَخروبيحشهرعشريوابحالخميس

مخننفيأوخرجعبدالثهالحسنأباالأهيرأخاههاعداإخوتهبايعههنوأول

الدولةوأوبابوالفقهاءوالولاةوالقضاةعموهثهثم،الخليفةداوهفارقأ

بنعليم(الحس!ن)77أبوا!اةقاضيالبيعةلأخذالمتوليوكان

ني.الدامغا

خاتمه:ونقشص!فنهذ!لر

،طوللحيتههقدموفيالطولتام،البشرةوقيقاللونأسمركان

كلؤدبهمنالحديثسمعقدوكان.(بمكفاهعليهتوكلهنأ)خاتمهنقش!

عليالقاسمأبيوهنم(السيبي)78بنالوهابعبدبنأحمدالبركاتأبي

العبارةصذهفيالصحيحوهومؤخرولكنهكاناسمالحسنأبو)377(

القضاةقاضيتعددامكانيوجباسمهماالمتوليجعل،ن،وأمثالها

الجزية.فلهالمتوليعلىيقعالتعددأنمع،الدأهغانيالحسنأبي

(TVA)المقتديمؤدبعبدالنّهبنهبةالثهذكرهالمقدمالسيبىبنىمنهو

وأبو":-102ص-قالأيضأالمشتبهفيالذهبىذكره،مثهم

وهوالصريفين!عن"روى"السيبيعبدالوهاباناحمدالبركات

:قال511سنةوفيالثفيالجوزيابنوترجمه."المقتديمؤدب

كثير-وكان...بالمسترشدفأنسالمسشظهرأولاديعلمكان"
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هحمسدالفرجأبوعليهفقرأخلافتهفيوحدث،197!!بيانبنأحمدإبن

وكان،بيانابنهنبسماعهعرهشةابنأحاديمث38()ْالأهوازي!رإبن

القاسمأبوالوؤيرهنهمجماعةعليهفسمع،الحا"دجوموكبهفيسائرأ

وخدمم!8أاالملقببنمحمدبنإسماعيلعليوأبوالزينبيطرادبنعلي

ثانيالجمعةيومفيالمذكووالقاسمأبوالوزيرعنهوووىخواصههن

أبيلولدهو!طب،وخصسممائةوعشرينخمس!سنةهنالأولربيحشهر

عبحرالسنةهذههنالأضرىعيديوموفيالعهدبولايةهنصووجعفر

وهوبالناسوصلىمعسكرهفيمنبرعلىوخطبالغربيالجانبالى

الجواهعخ!طباءالمكب-رونوكان،الخلف!اءهنخطيبأئيَرهنخرآ.

بليغةوتوقيعاته،فاضلا3ًانو،بليغةخطبةخطبهمثمالسلاممدينةبجانبي

ولما."إليناطاهحةالأهةوأعين،عليناهتغنيةالملكحماهة"قولهفمنها

وألمح،البنودخفقانمنالنصرروائحأشم":قالدبيس!لمحاوبةبرز

منذلكبعدقالههاعلىالأمروجرى(!السحودخلالهنالظفرشخص!

كراهاتحعه.

وأوصىدي!نارألفبمائةخرزمالاًوخليفالعلملأهلمتعهدأالصدقة

وخمسينستعنوماتوالمدينةمكةعلىفأولمحوووقفمالهبثلثى

فيالأثيرابنوذثره"9:921المنتظم))،"أشهروثلاثةسنة

.العروستاجفيمرتضىوالسه!يدالكامل

فيوالسمعانىالكاملفبالأثيرابنوذكرهالجصوزيابنترجمصه)937(

فيوالذهبيالمسلاملمدينمةدالمجدالتاريخفيالتجاروابنا،نساب

على"051سنةوفياتفيال!وزيابنقالالحفساهـ،تذكرة

ناوذكر"الرزازالقاهـمأبوبيانبناحمدبنمحمدبنأحمدإبن

الحديثسمعقدوكاتالمذكورةالسنةفيفأتهوو113سنةفيمولده

يأخصذوكانعرفةبنالحسنبجزءحدثمنآخروهوووواه

الرواية.علىأجرفى

مختصرهفيبوالذهببغدادتاريصخذيلفيالدبيث!اابنذكره)038(

وفات".يذكرو)مالمسترشدعاىقراءتهوذكر"1:82!)

باريسهنسمفقيالدبيثيابنتاريخوفيالا"صلفيوردهكذا)381(
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وسمدببه:قتلهذكر

تسحسنةرجبشهرفيالسحلجوقيهسعودلقتالخرجقدكان

جماعظباطنأهسعوفىراسلهمذانرونقربفلما،وخمسمائةوعشرين

وقلس،جمعهفزادإليهفانقلبواواستفسدهمالخليفةع!سكرفيكانممن

منرمضانشهرعاشصالاثنإبئيومالعسكرانوالتقىال!خليفةجمح

أهوالعلىهسعودأصحابواستو)ى،هنهزهينالباقونفتفرقالسنة

عليالقاسمأبووزيرهوهعههوضعهفيباثهالمسترشدوثبمت،.الخليفة

الصوحوأبوالزينبيالحسإبئبنعليالقضاةوقاضيإلزينبيطرادإبن

عبدالثهوأبوبم(المعمّرأ72ونعليالطالبيإبئونقي!بالمخزنصاحبطلحةإبن

المستوشدؤأنزلهسعودأسرفيالكلوخصلالانشاءكاتبالأنباويابن

هعهوصحبهراغةإلىتوجهثمالقلاعإلىالباقينونفذبهتليقخيمف!

حقفياعضحمدهماعليهينكرسنجرعمههسعودواسلثمالمممشرشد

م!8)ماليهوالتنصليديهبينبالحفحورالفارولباستدرالثويأمرهالخليفة

محبوسأتوفيانهوذكربغدادتاريخذيلفيالنجمارابنترجمه)؟38(

."62ص:01المنتظم)أوراجع)053!دت-لمهبمصرجهان

سنجرالسلطانفعلكان:الكتأبهذارو-غق:جوادمصطفىقال)383(

الخليفةبحقالقئاميربدكانولو،الماكرةالسياسةخدعمن

قبللهوالمطاوعةعليهبالتساهلمسعودآَأخيهابنقرلأالمسترشد

كانواالعصرذلكفيال!ملجوقيينإنثم،الحبربالىالأمريؤولأَن

يزيلوهانيريدونبمنالائتممارعلىووامحلؤوهمالباطنيةحالفواقد

خلافتهبحكمالباطنيةقاومقدباللّهالمسترشدوكان،ويهلكوه

اتصالهارأىلماسنجرالسلطاتأختابيهزوجةوفضح،السنية

البيتناموسىوهتكمأم!شاتصالا"أبيهوفاةبعدالشبا،تبأحد

مطالبةبالإستقلالمطالبتهذلكالىيضاؤ!،قيالسىلمجوالمالك

فواطأ،بأنض!همللحربالمياشرينالخلفاءسرةأعادلأنهحربية

!بمالسحبيلىوتمهيد،وقتلهاغتيالهعلىالباطنيةال!ملجوقيون

شنحعةقتلةقتلوهحتى،والحراسالجنودمنسرادقهبا!كء

الذيالهتكعرضهمهتكهعلىلهعقاباً،فظيعأقمثيلا"بهودثلوا

.سديدأويفولبعيدأضظرالمحققوالمؤرخ،اليهأشرت
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،جايلا"سرادقألهوضربالصفحوسألهالأرض!لوقبعندهفحضر

،أ384!الغاشيةكتفهوعلىيديهبينهسعودوهشىإليهسرادفههنفركب

س!نجرمنرسلوودتثم"81و"وانصرفالأرضقبلنزلفلما

علىالباطنيةمنجماعةفهجمالعسكرعنوبعدللقائهمهسعودفركب

هنجماعةهعهوقتلبالسساكاكينضربأوقتلوهبالثهالمشرشدسُرادق

فأحارو،بهموالافتارالصياحفوقح،بحضرتهكانوممنخواصه

لو!وأحرقوهموقتلوهمالباطنيةوأخذواالخليفةبسرادقالدس!كر

يزاوظاهروضريحهبهاودفنعليهوصلّي-لوغمههراغةإلىسرادقهمن

الذينالبا!أحرقولماالعزاءفيلهقعدهسحودأإنثم.بهويتبرك

تكلهاولمهضموهةئيترهثهمشخم!يدإلاالناوأكلتهمكلهمقتلوه

ا!فوجدواوفتحوهاهنهاودنواالحاضرونذلكمنفتعجب،النار

!هما،فأخذت،بهشبثحيتيدهفيحصلتقدكريمتهمنشعرات

سفعشرةسبحخلافتههدةوكانت.فاحترقتالنارإلىيدهوأعيدت

سنةهوأربعونخمس!و!رهوأيامأشهروثمانية

:اولادهذكر

ثلاثسنةالمحرمعثصرثاهنالاثنين.يوموتوفيإسماعيلوهم

وفىفنسنةوعشرونخمسعمرهدينأصمالحأوكانوخمسمائةوأربعين

ضهرثانيالسبتيوموتوفيهوسىافهعبدوأبووأحمدبالرصافة

وابحالاثنينيوموتوفيوعيسىوخمسمائةوستينسبحسنةوهضان

وخمسمائةهوسبعينخصم!سنةالمحرمعشري

أديممنسعرجغايةوهىالفاشية"2:127الأعشىصبحفيجاء3841(

يديهعلى(الملك)يلقيهاذهبأكلهاالناظريظنهابالذهبمخروز

فيالركوبع!نديديهبينتحفل"6:،فيقالثم"وشمالا"يمينأ

رافعأبدارالركايحملهاو،ونحوهاوالأعياداجادينكاالحفلةالمواكب

."وشمالاَيمينأيلفتهايديهعلىلها
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وحجاب!ه:وقضياتهوزرائ!هذكر

هنصووأبيالربيببنهحم!دشجاعأبوخلافتهأوللهوزو

أبابهاستوزرثموشهرينسنةبعدعزلهثمشجاعأبيبنالحسين

م(أحمد)86نصرأباواسننوزوعزوثمصدقةبنعليبن38(أْالحسنعلي

يزلفلمصدقهبن871!(الحسنعليأباوأعادعزلهثمالملكطمامابن

واستوؤووخمسمائةوعشريناثنتينسنةوجبفيتوفيأنإلىذلكعلى

طوقضا!.أياههآ!عرالى)88!(الزينبيطرادبنعليالقاسمأبابعده

المحرمفيتوفيأنالىأبيهقاضيالداهغانيهحمدبنعليالحسنأبو

الحسينبنعليالقاسمأبابعدهفاستقضىوخمسمائةعشرةثلاثسنة

الداهغانيبنمحمدبنعبداقّجعفرأبووحجابه.أياههآخرإلىالزينبي

المعوجبابنالمعروفالسكنبنهحمدبنهحمدغالبأبادرولىعزلهثم

ابنالحس!نبنهبةإدثهأ938(الفضلأبااست!جبثمالمخزنوتولى

وأبوبَيْم!وحَيْصَأفلحابنشعراؤه.أيا!هآخرإلىالصاص

.الفتعوح

الجوزيوابن"403ص\)الفخريالتاربخفيالطقطقئابنترجمه)385(

.؟52سنةحوادثفيالأثيروابن."01:9المنتظم))

(CrAl603ص"تاريخهفيالطقطقيابنترجمه".

الناسخ.أوالنساخقلمسهومنوهو"صدقةبنأح!مد"الأصلىفي)387(

"01:951"والمنتعظم."503ص"الفخريالتار!فيترجمةله)مهـ3(

ابنأورده،خالدبنانوشروانالوزيرذكرالمؤرخوفات،وغرهما

فيالجوزيابنوذكره((603ص"المسترشدوزراءفبالطقطقي

وغيرهما.."01:5"المنتظم

بنمحم!دبنالالههبة":قال538سنةوفياتفيالذهبيذكره

،عزلثممدةالعزيزالديوانصماحبكان،الفضلىأبوالصاحب

وثلاثمائة()وخمسينثلاثسنةومولدهالزينبىنصرأبىعنثحد

مكتبةنسخة،الذهبيتاريخهختصر.""ا!خرربيعفيمات

."38وببفداد.الأوقاف.
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باقهالواشدالامامخلافةث!كر

المستظهرأحمدبنباللّهالمسثرشدالفضلبنهنصورجعفرابوهو

أصدبنالقائمعبدالثهبنهحمدالذخيرةالاهيرابنالمفتديعبدالثهإبن

الاديرابنالمعننضدأحمدبنالمقتدوجعفربناسحقالاميرابنالقادو

الرش!يدهارونبنالمع!تصمممحشدبنالمتوكلجعفربنالمولمحقثللحة

بنعبداثهبنعليبنمحمسدبنالمنصووع!بدالهبنالمهديهحمدإبن

اليايقمالولدأمأ!ه،وخمس!مائةاتنننينسنةهولده"العباس

5م(106ج!لنسس!اواا-

وأبناغقهاءواالقضاةحضربغدادالى،والدهنعيوصلولما

وعشرينتسحسنةالقعدةذيعشرسابعالائنينيومالخلافةداوالناس

بايعوهوقدوإخوتهأولادهيديهوبإبئاظهرابعدوجلس!وخمسمائة

بالحدلطيؤهروأنأحداًاحديظدملاأنكافةفيهمونودفيالناسفبايعه

الديوانالىفيكتب!هاظلا!ةلهكانتوهنالمنكرعنوينهىوالمعروف

فيللراشدخطبالسثةهنالحجةذيثانيالجمعةيوموفي.العزيز

82""و"وحاجبأا"خادجاهحكلالىنفذشأانسلاممدينةجواهحجميع

يخطبولماسفهذكرعندوالدواهمالدنانيرواونثرالخطبةوفحضر

الس!لطانأصصابهنببغدادكانمنوانهزم،لغيرهول!معهلل!معلطان

هسصصعوده

خاتمه:ونقشصفنهذكر

أيقن)ثىهنخاتمهنقش،مستحسنأجسيماَحمرةهشربأأبيخركان

كثير،السيرةجميل،لرعيِّتهالطوقّيحسنوكانللماَل"دملبالاتنقالط

فالطأفطعئهئفلوفد،(1(للامن)هِحباً،للففنكاوهاالعدلالىالمبل

.((271أ)الخلاصةمنتتمة)093(

ا؟لوسعى(سالم).((؟27ص"الخلاصههنتتمة(لهإ
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الفتننكرهإنا"وقوله"الاييلتبطناولااليلأوجفنالماتركنالو،

المحدورويأبى،يةالبرٍفيوالاهنا!دلونوثر،الرعيِّةعلىإشفاقأ

شصثلمعلىالمحونافهفنسأل.الجمهورواختلاروالاهورتصعبإلا

قوله:فمنهحسنشعرلهوكان"الباسنائرةبامحلفاء،النامى

ديونيؤ!يسنسأقتضي

المح!حونريبأخرتخيإن

انتخيلمإنبالراشدولست

وديضيصبيعنلهاشم

!ضرشدكلملأس!شيرن

ديخىعنمرقوافدعابةهن

اسلاههمبهنكفرواقد

يقينيضميقينيضى

وهدفنه:ووالاتهخلمهذكر

وذلكإلموصلنحوالراشدخروجبعدبغدادالىهسعوددخللما

دارونزلوخمسمائةثلاثينسنةالقعدةذيعشرخاهسالاحديومفي

والا!انوالعدولالقضاةهنجماعةحضرههجلس!عندهعمدالسلطنة

خلعهتوجبأهورأخلافتهفيارتكبخلافتهأيامفيالراشدأنواوشهد

كنبُواثمذلكهنه!مالتمسلكونهمسعودلرضاطلباَبهوالاستبدال

الهيتيصدبن93!أاابراهيمالقاضيانبخلعهوحكمبذلكخطوطهم

(!3)iالفقيهالهيتيالخزرجيابراهيمبندح!مدبنابراهيممنصورأبوهو

واستوصلنها!دادوقدمبهيت046سنةولد،الحنفيالقاضي

والمناخلرةفيهوبرزالحنفيالفقهوقرأالشمِوخمنالحديثوسمع

بمثمهدودرسببفدادقاضيأونصببالعربيةفأعاروكانفيهاوبرع

أجلها-منقتلهحاولواجريئةفتاوىعلىوأقدم،حنيفةأبيالامام

-235-

http://al-maktabeh.com



أبيالقضاةقاضينائباو!ام()29الكرخيأحمدبنهحمدطاهروأبو

سنجماعةبذلكحكمهماوأشهداعلىالزينبيالحسينبنعليالقاسم

حوو!،انفصلواثمبهوالاستبدالخلعهبوجوبالفقهاءفأفتىالشهود

ولما.بالثهإلمستظهربنهحمدعبداثهأبيالاميرعمِّههبايعةفيالشروع

لهاأالناس!ببيعةالتمسكأظهربالموصلوكانبذلكبالراشداتصل

سحفوجبالىبالموصلهقامهدراستمرالطاعةمنبموجبهاوالمطالبة

أذرلمججمانإلىهتوجهاجماعةفيعنهاوخرجوخمسمائةوثلاثينإحدى

بهافأقامإصبهانإلىهنهاصارثموالدهضريحوزاوهراغةوقصد

هالبا!منقومقتلهوقيل،وهاتفمرض!وعسكرهجمعهوكفرهديدة

فتوى،العظيمةالفتوىهذهعلىاقدمثمالقضاةقاضيعنوناب

نةهسعودالجائرالظالمالفاتكالسلطانلرضمااطلبأالراشدخلع

المنتظمثبترجمته"537سنةفيوتوفي،ملكشاهبن!حمد

المضيثةالجواهروفي"ء2،6؟،35فيهوأخباره01:301

"1:43،1F"0355؟))و".

القضاةمنكلانا،نسابمن"الكرخبى))فيالسمعانيذكره)293(

الجنوبيهبضدادمحطلمنالأزجببابالقضاءولي،الشصافعية

المنتظم\)556سنهوتوفي،الحريموقضاءواس!وقضاء

الكبرىالشافعيةطبقمات"175سضةولادتهوكانت"؟.؟:01

."؟4:6))للسبكي

علىالراشدالخليفةالممالئينهنالموصلوالىزنكيعمادالدينكأن)3939

بغدادالمذكورالسلطانحصرولمابضدادوحضرمسعودالسلطات

علىوأدضارالسلطانمنخائفأالموصلراجعاًالىزنكيأجفل

إقبالمعترددبعدبهالتحقثماليهأصغىفماأثرهباتباعالراشد

بنمحمدالرضاأبيالدينجلالوالوزيرابيهمملوكالمسترشدي

هعأهرهزنكىفأصلح،الموصلبظاهروخيمصدقةبنأحمد

وأخدوسيبهالراشدفتركطماعأغدأرأوكانهسعودالسلطان

لضدرهاتماْمأ،الموصلمنالخليف!ةوأزعجوقتلهوحبسهإقبالاً

طبعةا64صالاصفهانيللعمادالسلجوقيةأخبار"وخيانته

."الموسوعاتمطبعة

-226-

http://al-maktabeh.com



م!أ49وخمسمائةوثلاثينائنتينسنةوهضانشهرعشريسابعفيفتاكأ

وخلافت!ه،سنةثلاثونوعمرهبشهرستانةالمعروفالموضحفيبهاودفن

أربابقعدبغدادإلىقتلهخبروصلولما"سنةخلحأنوإلىبويعم!نذ

أولوهو،بالنهوض!اليهمو!دمواحدأأ59!(يوهأالعزاءفيالدولة

المسترشدبنالراشدوهو،هةأرأبيههنوجدهأبيههنالخلافةتلقىخليفة

.المقتديبنالمستظهرإبن

وحجابه:وقضياتسهوزرائهذ!لر

واستقضىصدقةبنأحمدبنهحمدالرضاأبوخلافتهأياملهوزو

بنالفضسلأبووحاجبه"الزينبياحمسينابنعلنيالقاسمأباأبيهقاضي

.الفتوحوأبوبيصالحيم!شاعراه.الصاحب

بهيستقرلاسنتينكذلكالراشدوبقي":الاصفهانىالعمادقال)493!

اذربيجانفيداودبالسلطاناجتمعحتكماقرارلحهيمكنول!مكان

...532سنةبالعث!هادةلهوختمإصبهانمحاصرةالىمعهوجاء

5"161،165ص))"الباطنيةفدائيةمنقومعليههجم

تهاونأذلكفعلواول!كنهمأيامثلاثسةبالقعودالعزاءعادةج!رفنا)593(

الراشد.بموت

.((803ص"الراشدسيرةفيالطقطقيأبنذكره)6913
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اللّهلاهرا!لقتف!يالامامخلا!ث!كر

بناللّهبأهرالمقنديعبداثهبنالمستظهرأحمدبنهحمدعبدالّهأبوهو

اسحقالاهيرابنالقادوأحمدبنالقائمبنهحمدالدينذخيرةالاهير

هحمدبنالمتوكلجعفربنطلحةالاميرابنالمعتضدبنالمقتدرجعفرإبن

هحمدبنالمنصورعبدالثهبنالمهديهحمدبنالرشيدهارونبنالمعتصم

تسعسفالاَخرةربيعشهرفيهولده.العباسبنعبدالثهبنعليإبن

حبثسية،السادةسمتوتدعىنزهةلهايقالولدأمأمهوأربعمائةوثمانين

القاسمابووالاهيروالمسترشدالمقتفي:الأولادمنخمسةلهاكان

ثانيالجمعةيومتوفضت،العباسبىطالبأبووالأهيرعبدالثهالحسنوأبو

ولما.والافضالىبالكرمهوصوفةنتوكاوخص!ممائةستينسنةشوالعشر

الثهلأمرالمقتفي!هبويعسبقهاعلىالراشدبخلحانقضاةحكم

أقاربهبيعتهفرضر!رخمسمائةثلاثينسنةالقعدةذيعشرثاهنفي

والناسالدولةوأوبابوالعدولوالفقهاءوالقضاةوالولاةوخواصه

عليالفاسمأبوالوزيرالناسعلىلهالبيعةأخذوتولى،طبقاتهمعلى

العشرينالجمعةيوملهوخطب،أسبابهوانتظمتالأمرتمحتىطرادإبن

إحدىبويعلماعمرهوكان،السلامهدينيةجواهعبجميعالفعدةذيهن

البركماتأبيهؤدبهمنالحديثسمحوقد،أشهروثمانيةسنةوأربعين

أبوالوؤيرهنهوسمععثهوحدثالسِّيبيابنعبدالوهاببنأحمد

عنه.وروىهبيرةبنيحيىالمظفر

خاتمه:ؤنقشصفتهذ!لر

الشيب،وخطهوقدطوللحيتههقدمفيالجسمعبلالطولتامكان

صصةبالعدلأياههوكانت"تسلمحذرعلىافههن"كنخاتمهنقش!

وكانبالعلمالاشتغالإلىالناسورغبأياههفيالعلوموكثرتزاهرة

أمرهأولىوكانبعدهاذلكعلىواستمرالعبادةمنفندمعلىاخلافةاقبل
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جانبه.ولينسماحتهفيئرَولمالعلومثنبنمسخعلىهواظبأغ(هخشبأ)79

خليفةبالثهالمعتضمالاهامبعد)5()هبراته(وكثرءرأفتهوسعةأكناة"ووطاة

أياههفيعل!يهونجرج.وعفتهوزهدهوشجاعنهوحلمهوصرامتهشهامتهفي

هحمدبغداد!(1MAحصرولما.جموعهمإدلّهفلضَجماعةالوقتسلاملينهن

بعضهم:فال.ناصرهنكانبسببهالمسلمينعلىالأهراشتدودمماكرهفصاه

يشكوالمقتفيدركانهناميفي-وسلمعليهالثهصلى-سالنبيرأيمث

جم!حالثههزمحتىأياههغيرالمنامبعدهضىفما،بالنصروعدوقدإليه

هالهز!سببعنشاهمحمدأهراءبعضسأل:وقيلشاه)993(محمد

نرشقفلمالخذلانبناأحاروربانيأمرإلاكانهاوافه:!مال

هشهورةL()1ْبجمزانوب!فيونصرته.برمحطعّناولا(tبسسهم)َ

ومتجشبأ.ومتخشنأمتحشبأويجوز((متخشيأ"الأصلفي)793(

لوسى(71سالم).السياقأقتضاهازيادة(،)

والعاقلالمفردالفماعللتقدمجائزغيروهو"حصرت"الأصلفي)893(

الفعل.علىالمذعس

خليفةلأنهاللهلأمرالمقتفيللخليفةتعالىاللهبنصرانناإيقامع)993(

هنحطاًالقولهذافينرىبفداداهلىوعلىعليهمعتدىالمسلمين

ونضالهوقتالهوحزههوعزمهومناعتهوشجاعتهوندإمتهشهامته

وصابروداوموقاوموناضلقاتلىفقد،واستمدادهواستعداده

الظفر.لهتعالىائهكتبحتىوخاطر

الحربتلك!بوشجاع!تهالمقتفيالخليفةقوةلنفبىخر1قولوهذا.؟().

جمعأنهالعجوزيابنذكرفقد،التاريخفيفاصلةحربأثاثتالتى

الطمِارالنيفطوقواريرالقتالوسفنوالجيوشالأمراءالحوبلهذه

أنواعب!ميععظيمقتالوجرىا!ال!يعحتىوالمجانيقوالعرادات

الضفطقواريرعدةفكانت،والمالالطعامباا،ستعدادهعالسلاح

أخيرأالف!وزلهكانوبذلك،قارورةألفعشرثمانمِهالطيمار

01:176المنتظم" - i"kA".

وسكوتالكسرثمبالفتحبجمزا)):البلدانمعجمفيياقوتقال؟(.)1

يعنى-خراسمانطريقهنقرية:هقصورةوألفوالزايالميم

الله-لأمبرالمقتفىبينوقعةبهاكانت-الحاليةديالىلواء(لممحافظة
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فراسله!دافىسوردرصلُواحتىوجماعتهعبببدههنانهزمفانههعروفة

ال!بئفيالعينوقدتقدالمؤمنينأهيريا:وقالهبيرةبنيحيىوؤيره

هبؤكفانهربكتناجيأنإلايبقفلمإليناسهامهموصلتوقد

رأسهوكشفالقبلةاستقبلثموصعدهارابيةإلىفانحاز.وعدكمما

ومزقالعدوانهزمحتىالدعاءاستتمفماداعيأتعالىالثهإلىيدهووفع

هنقلحليمأوكان.مؤيداهنصووايزلولم5هظفرأوعادقهدزكل

اهتماهه!حوكمان"سؤالهأجابإلاسألهأوأقالهإلاعثرةاستقاله

.الإَثارعنهتنقلحتىالاخبارلاسماعيتصدىملاكهبمصالح

ومد!نه:و!انهذ"لر

وخمسمائةوخمسينخصسسنةالاولربيعشهرثانيالاحدليلةتوفي

وثلا.صةسنةوعشريناربعأخلافتهوكانمتأيامأإلاسنةوسثينستعن

ثمالخلافةبدارفنودالاحديومعليهوصئلي،يومأعشربعةواوأشهر

سنةالاولوبيعشهرعشريثالثالاربعاءليلةفيالرصافةتربالىنقل

المظفرأباالاهيرولدهجعلوكان84(("و،وخمسمائةوخمسينشط

البلادهجميحالىبذلكوكتبعهدهولييوسف

فيصودن4!حمدالسلطانأصحمابالبلالىومسمعودوثونخر

ذكرهاولكنه."ذكرتوقدبكمزأالقريةله!ذهويقال954سنة

وكاتفرسخيماننحوبعقوبةوبينبينها":وقال"بجمزة"بصورة

والبقمضىاللهلأهرالمقتفيبينالمشهورةالوقعةبعيقبةوبينبينها

بنطغرلبنشصاهأرسلانالسلطانقبلمنالأمراءأحطكونخر

عسكروغنموحزبهموأرسلانالبقشفانهزمملكثماهبنمحمد

فيوذلكغانماًبغدادالىالمقتفيورجعمعسكرهمالمقض*في

المنتظمفيالجصوزيابنالوقعةخبروفصل،"954س!نة

السنة.هذهحوادثفيالأثيروابن،"01:156-158"
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:اولافىهذ"لر

هوصوفاَوكان("rْ>اسمهاترك!يةجاريةأء4ّأحسمدأبووهم

المحرمعشرسادسالسبتيومتوفي"وأدبفضلهعوالصلاحبالعقل

يعقب.ولمالسبعينجاوزوقدبالرصمافةودفنوستمائةعمثرةثمانسنة

سنةمنالاولوبيحشهرعشرثانيالاحديومتوفيعبدافهجعفروأبو

وتوفيعيسىاسمهإبنلهوكانبالرصافةودفنوخمسممائةوخمسينست

وخمسمائةوخصسيناثنتينسنةالاَخروبيحشهرعشرحاديا!اوبعاءليلة

سنةعشرةثمانعمرهوكانالحصاربسببابرؤ)4ْ3(باببمشهدودفن

.ذكرهوسيأتيييوسفالمظفروأبو

وحجابه:وقضان!هوزرانعهذ!لر

هووكانالزينبيطرادبنعليالقاسمأبوخكفتهأولفيلهوزو

نصرأباواستوؤوسنتينبعدوعزله.اكاسعلىلهالبيعةلأخذالمتولي

القاسمابوذلكبعدلهفوزروعزلهجهيربنهحمدبنعليبنالمظفر

آخرالىهبيرةبنيحيىالمظفرأبوبعدهلهفوزووعزلهصدقةبنعلي

فأستقضىوتوفيالزينبيالحسصسينبنعليالقاسمابووقضاته.أياهه

أياهط.آضرإلىالداهضانياصدبنعليالحسنأبابحده

)4ْ4(المُرخّما!ربنصىالوفحماءأبماوولحي

اسمها.نعرفولهالأصلفيبيافى)2.؟(

البلدانمعجمفيياقوتذكره،يفدادشرةبأبؤأبأحدأبرزباب)304(

الفضلى.محلةفيوكانمقبرتهلاشتهارالتاريخفيكثيرذكروله

الرخيامباعداديشتغلىالذيهووكسرهاالخاءبتشديدالمرخم؟()4.

وكانوالأ!ماءالقضاةبينهعدودالمرخمابنالدينوسديد،للبناء

جملا"أربعينعلىالمحمولالسيارأيالمستصحبالمارستانفيطبيبأ

ذكركما،المسملجوقيملكشاهبنهحمدبنمحمودللسلطا"ن

=الوفياتفيلخكانوأبن"504ص"الحكماءتاويخفيالقفطي
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فكانالداهغانيالحسنأبيولايه!ي"القضسماة)4ْ5(أقضى"

الثههبهالففه!لأبووحجمابه.توفيانإلىذلكعلى

ا!وجبنهحمدبنهحمدغالبأباواستحجبعزلهثمالصاصابن

وعزله،الهاشميالصيقلبناثهصظبنس!عيدهكانهفولى،وتوفي

ضماعره.أيا!هآضرالىاللّهصهبنعليالقاسمأباواستحجب

بيص!.الحيصى

ء"-*

فقدفيهاوقوفيالمقتفىوفاةس!نةعليهقبضوقد."1:592))

،"01:491،002المنتظم"قبرهذكر556سنةحوادثفيجاء

.عادلغيرقاضيأكانقيلى

فبالقضاةقاضياسمأنعلىيدلوهو":ال!سبكيتاجالدينقالى؟(.)5

اليومهوكماالقضاةأقضىاسمهنأكبرالزمانذلكهنالاصطلاح

فانلاصطلاحهذايعكسأنينبفىكانانهالنا!سمنكثرذهنوبي

"...التفضعِلفعلمنفيهالماإلقيضماةقاضىمنأبلغالقضاةأقضى

هنوأول":جوادمصطفىقال."4:927الكبرىالطبقات))

البصريالماورديحبيببنعلىالحسنأبوالقضاةبأقضىلقب

:وقالواالتسيميةلهذهإنكارالفقهاءمنوجرىأ9؟سنةالقاضي

القبهذالهواستمراليهيلتفتفلمأحدبهيسمىأتيجوزلا

."01:5:704،دباءمعجم"
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باللّهاالستنجدالامامخلافةذ-لو

بنالمستظهرأصدبنالمفتفيهحدبنيوسفالمظفرأبوهو

أصحدبنالقائمعبدالثهبنالذخيرةهحمدالأهيرابنالمقتديعبداثه

الا!يرابنالمعتضدأحمدبنالمقتدرجحفربناسحقالاهيرابنالقادر

محمدبنالرشيدهاروفيبنالمعتصمهحمدبنالمتوكلجحفربنطلحة

المجمام!.بنعبدافهبنعليبنهحمدبنالمنصورعبدافهبنالمهدي

ولدأمأهه،وخمسمائةعمثرةثمانس!نةهنالاولىربيعشهرفيمولده

عشرسابعالثلاثاءيوموتوفيمتخلافتهأفىركت،ووهيةطاوستسمى

يلولم.بالرصافةودفنمتوخمسمائةوستينخصم!سنةهنالحجةذي

فةبالتلهبويح"كنيتهكتيتهولامنسواهيوسفاسمههنالخلافة

خممم!سنةمنالاولوبيعشهرثانيالاحديوموهووالدهتوفييوم

بايحههنفأول،سنةوثلاثونسبعيوهئذوعمرهوخمسمائةوخمسمين

الامراءثمهنهأسنسَوكانجعفرأبوالاهيرأخوهثمالعباس!طالبأبوعمه

وزاوتهعلىوأقرههبيرةبنيحيىالمظفرأبوالوزيرثموأقاربهأهلهمن

والح!حماءالدولةوأربابالداهغانيبنالحسنأبوالقضاةقاضيثم

المستنجدالاهامبايدت"لماهبيرةبنيحيىالوؤيرقال.الناسووجوه

أحنناج:قلتالموتالىقال؟هتىإلى:قلت.الوزيرأنت:ليقالبافه

الوزيروقعدلي"ضمنهاعلىفأحلفتهإليسفمدسهالمالمثريفةاليدالى

،أيامثلاثةالنوبةببيتالعزاءفيطبقاتهمعلىوالناسالمناصبوأرباب

.85"))و.أشغالهمعلىوتوفببرهمباقاهتهمتوقيعهخرجثم

خانمه:ونقشصفتهذكر

،شقرةشعرهفيالحاجبينأؤجٍ،بحمرةبياض،الوجههليحكان

ورخاءخصبأيامأياههوكانت.لها"عملنفسهأحب"هنخاتمهنقش
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أياس!طفيعُملهنآخروكانتقدههعمنزيادةهلكهفيوتمكن،وأمن

والنظرالقصص!لرفعبالانتصابوؤيرهأمرحتىالماضإتالخلفاءبقواعد

يئذعرولم،وأذلَهق!معهإلالدَعدولهيبقفلمبأعدائهوظفر،المظالمفي

الخلافةهواردلهصفتحتى)4ْ6(طارقطرقهمولاأياههفيوعيتهمنأحد

دركلمان،كثيرةأهوالاًفجمع.الذخائرهنفيهاهاالاوض!لهوأظهرت

بقوله:هبيرةابنوؤيرهمدححتىهلكهفيمضواضعأ

وعمتاخصَّتالثخصلتانصفَتْ

ينشرإ704(القياهةحتىفذكرهما

فقيرةإليكوالديخماوجودك

هنكرافماسفيوالمعروفوجودك

جعفرمكانكيايحيىرامفلو

وجضريحيىفلكُفّاويحيى

د!،الناسكسائرأفرادوهمالمؤرخينالفاتمئامنالقولهذا)604(

البندنيجينالتركمانمنجمعقصد556سنةفيأنهالأثيرابنذكر

قبيلةزحفتنفسهاالسنةوفي،فحاربهمواعتدوا-مندلىأي-

الصكلوفةسوادونهبتفتنةواحدئتفةوالكوالحلةالىخفاجة

جاورهاومابالحلةاسدبنوأفسد955سنهوفب،فحاربهموالصلة

تركمانقت!ل561سنةوفي،الصراقمناجلائهمالىفاضطر

وفي،واسطسوادونهبواخطلوبرسالأميرواس!والىخوزستان

وفي،فحاربهمالشرقيةالجهةمنوخربوهاالبصرةنهبوا562سنة

الى0وتطرقعطاءبنهحمدبنعبدالملكمنالأذي!كثرت566سنة

وحاصرهالمستنجداربهف!،الحجاجذى7ووأفسدوئهبحلوانبلأد

!أطارقطرقهمولا:يقالفكيف.اعةبالطاأذعنحتىؤلملأعهفي

،المشهوراهىالشاالمثماعرحيوسلابنهمايليهوالذيالبيتهذأ؟()7.

وزيرهيمدحلاهلكهفيمكينأمتمكناخليفةأنألبديهيومن

الوجودقرنلأنهلملكسئوققهدحفهذأوال!سخاءبالجود

الىعم!تاحفوْ!كلماتالإهم!ا:الأولالبييتوفي.بالجود

.((نعمشا"
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:بغيرههستشهدايومأأنشدعنهحكيوقد

صنالحةكلنونجمامرضثاإذا

لوا!الزيخفسناشفيناوإن

ونسخطهصاإذاالالطنرضي

!سل"ْلنايزكو!اوصنماإذا

وهلطنه:و!افهذكر

وستينستسنةهنالاَخرربيعشهرتاسحالسبمتيومأ48(توفي

الخلافةبدارفنودبالتاجعاشرهالاحديومعليهوصئليوخصسمائة

سنةعثمسرةإحدىخلافتهومدةسنةواوبعونثمانيوهئذوعمره

عنتريسادسالثلاثاءليلةفيبالرصافةالتربإلىتابوتهنقلوأياموشهوو

السنة.هنشعبان

واشتدهرضأنهموتهفيالسببكانأنهالكاملفيالأثيرابنذكر؟()8.

ف:محمدالفرجأبوعضدالدينالدارأستاذخافهقداتوكامرضه

المقتفويعبدالثهبنقايمازالدينوقطبالرؤساءرئشىابنعبدالنه

الطبيبووضعااتفقاهرضهاشتدؤلمماذاكاذببغدادأميرأكبروهو

لضعفهفامتنعالحمامدخوللهفوصفيؤذيهمالهيصفأنعلى

الأثرابنقال.فمساتبابهعليهواغلقلحضهأدخلإنهثم

المستنخدانوقيل((الحاليعلمممنوأحدغيرمنسمعتهكذا"

الدأرأستاذعلىبالق!بضيأهرهصفيةارنأمحبيبهمعوزيرهالىكتب

علىالأمراءأجتماعوسئبالطبيبفخانهوصلبهماالدينوقطبَْ

الدينقطبأنالجوزيابنسبطرذكر،ا،تيرابناقوالهذه.قتلهْ

بنالحس!نمحمذأبايثيرأنوارادإللافةبأموراستبدقايميماز

عليهمابالقبضالبلديابنوزيرهالمستنجدفأمرأبيهعلىالمستنجد

و!انيهلكهمالهيصفأنصفيةابنطبيبهقايمازفأمرومرفى

واغلقكرهافيهوأدخلالحماملهفوصف"تيفو"تحرقهحمىبه

ف!ه.فماتالبماودالماءعنهوقطعالبابعليه
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:اولادهذكر

والدباسهالقاسموأبوذكرهوسيأتيالحسنهحمدأبووهم

تعالى-ادّرحمهم-

وحجاببه:وقضاتهوزوائهذكر

فيتوفيأنالىهبببرةبنيحيىالمظفرابوأب!يهوؤيرأولاَلهوزو

القضاةقاضيالوؤارةفي!استنابستينسنةهنالأولىجمافىىعشرثاك

جعفرأبااستحضرانالىأ4ْ9(الثقفيعبدالواحدبنجعفرالبركاتأبا

ثلاثسنةصفررابجالاحطيومفيفاستوؤرهواسطمنالبلديإبن

الحسنأبوبئوقضا"أياههآخرإلىذلكعلىوبقياوخمسمائةأوستين

الثقفيبنعبدالواحدجعفراباواستقضىعزلهثمأبيهقاضيالدامغاني

أباولىثمالحديثيأحمدبنووحطالبأباواستناب،توفيأنالى

أقضىالثقفيابنالبركاتأباوولىمطلقأقاضيأالشهرزوويبنعبداثه

أضىالزينبيعليبنالقاسمنصرأباوولى،القضاةقاضيثمالقضاة

توفيأنالىأيهحاجبالصاحببنالقاسمأبووجابه.القضاة

أياهه.آخرإلىالثههبةالصملأبابعدهواستحجب

الفقهودرسفيهاونثمأ577سينةببغدادوولدالصكوفةهنأصله)904(

نفسهعنفاسشَابه555سضةالقضاةقفاءوالدهوتولى،الدنفي

تاريخمناليهالمحتاجالمختصر"563سفةوتوفيالوزارةفيوناب

المضيئةالجواهرفياقرشحيالدينمحييوذكر"271:االدبيثيابن

سفتوفيعبدالواحدوالدهأن"1:917"الحنفيةطبقماتفي

مضافأالوؤاوةفياستنيبثموالدهمكانهوفوليبأشهراستنابته

ترجمةولجعفر."1:332"والدهترجمثم.القضاةقضاءالى

.((دا؟؟:01))المنتظمفي
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ا!هبأ.!المك!متضيءالإمامخ!لاثة!كر

أحمدبنالمقتفيهحمدبنالمستثجديوسفبنالحسنمحمدأبوهو

أحمدبنالقائمعبدالثهبنالذخيرةالأهيرابنالمقتديعبداثهبنالمستظهر

بنطلحةالأهيرابنالمعتضدأحمدبنالمقتدوجعفربناسحقبنالقادر

بنالمهديهحسدبنالرشيدماوونبنالمعتصممحمدبنالمتوكلجعفر

فيهولده.العباسبنعبدافهبنعليبنهحمدبنالمنصووعبدافه

غضةاسمهاولدأمأمه.وخمسمائةوثلاثينسمتسنةشعبانسادس

شهرتاسحالسبمتوهووالدهتوفييومبالخلافة4(اأْبويع،أوهنية

ذاكإذو!رهوخمسمائةوستينسحس!س!نةهن86""والآخرربخيع

الأحديوموجلس!وخواصهبيننهأهلاليومهذافيبايعه،سنةثلاثون

لأخذالمتولىوكانالعامةالبيعةالناسفبايعه)411(بالتاجالشهرعايشر

،الداوأستاذوهوالرؤساءوئيس!ابنالفرجأبوالدينعضدالبيعة

فنن!لالسلامبصحنحصلفلماللمبايعةالبلديابنالوزيروأحضر

المستنجدالامامعلىصُليّاليومذلكوفي،أ413(دجلةفيبهور!هي

والمبايةللناسوجلسى":بغدادتاريخذيلفبالدبيثواابنقال)041(

المعظمةالخلأفةبداوالتاجبستانعلىالمشرفالملكفىاربشباك

والعدولىوالولاةالقضاةثماولا!وذويهأهلهمنالأمراءالسادةفبايعه

لهالبيعةلأخذالمتوليوكا،ن،كافةالناسىثمويلأعببانوالملماء

الرؤل!اءرئيسابنعبدالنهبنمحمدالفرجأووا،جلبأمرهوالقيام

وخلحالعزاءلأجلاليومهذأفيعليهيخلعولمهبايعتهيومواستوزره

الكنبدارنسخذ))حيصبيص!أبياتوذكرلم(ذلكنجعدعليه

.((181وبباريسالوطنية

هعجممنمادتهفيالحمويياقوتوصفهوقدذكرهمتقدالتاج؟(ا)1

بالثه.المكتفيالخلمِفةانثماءمنوهوالبلدان

لهعداوتهةلش!دالرؤساءوئشىابنالدينعضدبقتلهمر71كا"ن)112(

وذكر،وسجنيدقطعمنقرباهذويباثنينفعللماشهوللانتقام

هـ.؟56سنةحوادففيالكاملفيالأثيرابنالحادث
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اليومفيوأنشدأيامثلاثةللعزاءالنوبةببيتوالأكابرالصدوووقعدبالثه

ههثئأ:بيصيَحيْصالمعروفالصيفيبنمرصدبنسعد4131(الثالمث

!صمااَبريزللمإهامحبر)414!الأهرتولىوقدأقول

أتجاأوعئابماحسبتهماحتىوالاحسانالجودوفاض!

نبيافأعطانمابهذمرٍإها!صماَيعطين!االثهسألنا

ضحاكلهمبالخ!لقتابيسمتضيءا!لامكشفوفند

مايماالدنجحمابنيياه!نيأنرجىنحاهافرقبلغنا

ضهرأالبيف!العزاءثيابوبقيمتالعزاءمنبالنهوضتقدمثم

-السلامعليه-عليبنالح!ممنبعدالحسناسمهمنالخلافةيلولم

.51سو

خانمه:ونقثسصفتهذ!لر

أؤج،الأنفأقثىأبيف!كانأنهالحاجبمحمدبنسليمانذكر

فكرهن"خاتمهنقش،أ415(الخلافةأبهةعليه،الوجهجميل،الحاجبين

صن،الدطاءوافرالسخاءكثيروكان."للانتقالعملالماَلفي

،!طلهحبأ،والأفعالالأقوالفيهسددأالأخلاقجميل،السيرة

اثلثباليومداوهفيجلسالوزيرأن((،01:23"المنتظمفي)413(

ويخرها.المذكورةالأبياتالشماعرفأنشددللهناء

تصحيف.وهو"خير"الأصلفي؟()14

كمانفاثهالعباسيةللدولةمجديةغيرائهةكانت:جوادهصطفىقال،()15

ايخفةواحتجب"الجوزيبنالفرجابوقال،عليهمحجورآ

يدخلولمالخدممعإلايركبفلمالناسأثثرعناللهبأمرالمستضىء

الجمعةصلاةيحضروكان.((؟01:23المنتظم""قيمازغيرإليه

ويمر،قبلهالذلفاءعادةعلىالفزلررموقتجامعأيالقصرجاهعفي

السَربخربفلما،الجامعوهلىاالخلافهداربينالذىِالسربفي

المشتظم"باضطرارظاهرآالجامعالىخرجوالتحراببالماء

."2لأ01:9
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واشتهرفأدهش!ماوالغصوبالمظالمردمنهبايعتهيومفيوأظهر

عملأياء!هوفي،وقضاهاإلاحاب،فيقصةإليهو!فدتوها،ذلك

أواخرفيعليهالناسوعبرالعتيقالجسرهعدجلةعلىوهُديدَجسر)416(

المطلببنأ417!الحسنالدولةفخروبنىوخمسمائةسبعينسنةالمحرم

بهالدعوةإة،هةفيواستأذنهسجداَالأمونأ418(آبنيأقصرعلى

السنة.منالقعدةذيثاهنالجمعةيومفيهوصليفأذن

ومدفنه:وفاتهذكر

وخمس!مائةوس!بعينخمس!سنةشوالسلخالسبتعشيةتوفي

بذلكفبوصي!ةالنادوابنمسعودا!دلوتجهيزهغسلهوتولى

الخلافة،دارمنالصخربداوودفنعليهوصليالشرابيسعدالماءوصب

بنياابقصرفىجلةشاطىءعلىالغربيبالجاثبتربةإلىنقلأنإلى

وكان،وخمسمائةوسبعينشهسنةفمعبانهنالنصفليلةفيالىئون

يوها.عمثروسبعةوشهرينسنةوثلاثينتسعأتوفيحينعمره

فيالمجوزيابنقال،بن!فشةالسييدةوحبيبةحظيةجس!رهو؟(16)

نصبالمحرمءمثريثانىالجمعةيوموفي":057سنةحوادث

تلقباللّهبأمرالمستضىءجهاتمنجهةبعملهامرت،جديدجسر

الرق!ةتحتوجعلىسلسلةفيحديدةعلىاسمهاوكتبتبنفشة

فبقىعشىنهرالىالعتيقالجسروحملالعتيقالجسرمكان

فوجدسنةخمسينمننحواًالأيةمهذهفيلحوأنالىالرقةتحت

بغدادمناقبميختصررهوذك."جسرينبوجود!يمةراحةالناس

داودالملكأن5؟هسنةحوادثنيالمجوزيابنوذكر.((2.ص"

ونص!بهعشىنهررالصمنالجسربقلعإمرهحمودانالسلطاأبن

مننحونقلهعلىمضىالذيالعتيقالجسرهوفهذا،"الغربةبباب

الىالحالىالبنوكشارعفيكانالبنفشيفالجسر.ستةخمسين

هدرسةقربكانخر71وال!جسربالشواثهالفربىالجصانب

الثانوي!ة.الكرخ

."6؟:2"الدبيثيابنتاريخمنإليةالمحتاجالمختصرفيترجمته)417(

(Aا)المأهونابنقصرأو((961المنتظم"ت!سميتهمنالمثمهور1هوهذا4

الكإمل.من482سنةحوادثفيجاءكما
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:لاده1وكرذ

هنصوروأبوذكرهوسببأتي،أحمدالعباسأبوعهدهوليوهي

وخمس!مائةوسبعينثمانسنةشعبانتاسمعالأوب!عاءليلةوتوفيهاشم

.والدهعندالغدهنودفن

وحيجاب!ه:وقضاندوزرائهذكر

فكانالرؤساءرئيس!بنهحمدالفرجأبوهبايعننهيوموزاوتهولي

وس!تينسبحسنههنشوالعاشرالأحديومعزلهأنإلىذلكعلى

صاحبجعفربقعبدالثهبنيحييىأ941(الفضلأباواسننناب،وخمسمائة

سحنةهنالاَخروبيعشهرعشرتاسعالسبمتيومتوفيأنإلىالمخزن

42(هحمدأْالفرجأبوالانشاءكاتببعدهفناباوخمس!مائةأسبعين

جاءثما"الدينزعيم"يلقبوكان"01:256"المنتظمفيترجمته4(إ!ا

ابنسبطوترجمه،الأثيرلابناملالكاهن057سنةأدثحوفي

"أبادص!دوطبعةهن331ص8جمختصر))الزمانة7هرفيالجوزي

محمدالبركاتابواهدىوإليه"238:،"الشذراتفيذكرهوورد

مدحهفيوقالوالظاءالضاءفيكتابهالنيحويالبغداديهحمدإبن

أنباهعلىالرواةإنباه"((التقىأخيالزعضمجعفربنيحيى"

5"21؟:3النحاة

بنهحمدبنمحمد":قالىبفدادتاريخذيلفيالدبيث!ابنترجمه؟أ(إ.

أبيالدولةسديدابنالفرجأبوالأنباريابراهيمبنعبدالكريم

وابو.وامتا"بةبمالفضلمشهوربيتمنالمعمورالانشاءكاتبعبداللّه

سنةرجح!فيوذلكأبيهوفاةبعدالانمضماءديوانتولىهذاالفرج

اجلساديوانفيوناباتهوفاحينالىوخمسمائةوخمسيينثمان

،وجاهحشمةذامقدمأوكانيسرةمدة-الوزارةديوانيعني-

لىخةال!هدةذيهقالسادلمىالجمعةيوموتوفي...أبيهمعسمع

ودفنالشريفالقصربجامععليهوصليوخيمسمائةوسبعينخمس

تاريخذق\)"وايانا-رح-أبيهعندقريشبمقاابرالفربىبالجانب

ة،ل.(!؟12و؟95ابباريسالوطنيةالكتبدارنسخةبغداد

ؤربوفةمعركانتأخيهوقبرأبيهوقبروقبرهجوادهصطفى

وله.صدا!جديقا+،أراب!فتحدرسوهاثمبالكاظميةيةالموسواليحفرة

.((1:015"فياتبالوالوافبفيترجمة
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الرؤساءرئيس!بنالفرجأبوالوزيرأعيدأنإلىالأنباريبنهحمدإبن

الجافبالىوعبرالحجعلىعزمأنإلىذلكعلىفكان؟87و"

فعرض!،الجنبثةيليهماقطفتا)431(بابإلىفبلغعظيمهوكبفيالغربي

.فةذنرقعةهنهميتناولأنوسألواالفقراءزيفيالباطنيةهنثلاثةله

بسكينففربهالآخروتلاهبسكينأحدهمضربهإلمِهوصلُوافلما

وأحرقتالباطنيةوفتل،حولهكانهنعنهوتفرقالأوض!إلىفسقط

وتوفي،يوههبقيةفبقيالموضعهنقريبةداوإلىالوؤيروحمل،جثثهم

بالتربةأبيهعندودفنعليهفصليالمنصورجاهعإلىوحملفغستل

بعكرأبوالمخزنصاحببحدهالأهروترلى،للجاسحالمقالجه

هأيا!آضرإلىا!ماوإبنإنصربنهنصووأ

إلىأياههأولمنا!ديثيأحمدبنووح)*4(طالبأبووقضاته

عليالحسنأبابعدهواستقضى!وخصمممائةأسبعينسنةفيتوفيأن

أبووجابه.المستضيءتوفين2إلىذلكعلىفك!انالداهغانيإبن

الداوأستاذيةإلىنقلهأنإلىأبيهحاجبالصاحبابنهبةافهالفضل

ابنسعدأباوولى،وعزلهالناقدابنعليبننمرطالبأباواستحجب

وشفيالرؤساءوئيس!ابنالفرجأبيالوزيرهعخرجأنإلىالمعو!ىج

أبابهواستحجبعزلهثمطلحةبنحمزةطالبأبابعدفاستحجب

أيا!ه.آضرإلى42(أمبافىةؤَبنسعيدبنيحىطالب

اسضميخلم!برةمجاووةوكانتبغدادهحلاتهنصارتثمقريةاشم)421(

الكرخي.هعروف

الدبيثىابنتاريخوهختصر"01:255))المنشظمفيترجمت!ه)422(

.(1:2411"الحنفيةطبقاتفيالمضيةوالجواهر"2:096،)

وهى"زيادة"فيالباءعلىونص!يخافالوفيخلكاتابنترجمه)423(

ا،سم.بفذاافسمىالطيبهنالقطعة
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التهلدينالناصرالامامخلافةذ!دو

المستنجديوسفبنالمستضيءالحسنبنأحمدالعباسأبوهو

هحمدالأهيرابنالمقتديعبدالثهبنالمستظهرأحمدبنالمقتفيهحمدبن

ضحربناسحقالأهيربنالقادوأحمدبنالقائمعبدالثهبنالذخيرة

هحمدبنالمتوكلجعفربنطلحةالأهيرابنالمعتضدأحمدبنالمقتدو

بنالمنصووعبدالثهبنالمهديهحمدبنالرشيدهارونبنالمعتصم

وجبعاشرالثلاثاءيومهولده.العباسبنعبداثهبنعليبنمحمد

ؤسرداسمهاترلمجظولدأمأسه،وخمسمائةوخمسينثلاثسنة

وكانتسنةوعشرينأوبعأأيامهفيوعاشتخلافتهأدركت)424(خاتون

فيتتو،هاعصِتستغرقالتبىالتواريخفيهبسوطةسيرته!ا24؟(ؤ

الكرخىساهعروالشيخمقبرةفيتربتهافيودفنيت99oس!نة

فيالأثيرابنقال،للصوفيةورباطهماللشافعيةمدرستهابجوار

مأخاتوتزمردتوفيتا؟خرربيعوفي)\:المذكورةال!منةحوادث

الخلقوصلىةظالك!جنازتهماوأخرجتاللهلدينالناصرالخلي!فة

ثيرة3وكانتالنفسيبنتهماالتىالتربةفيودفنتلحيهماانثي

وفاةعلىالكلامفيالتربةموضعالأثيرابنبينوقد."المعروف

:قال612سنةالثهلدينالناصربنلجماالحسنأبىالأميرحفيدها

تربةالى4؟،بوزيديبينالناسجميعومشينهاراًأخرجفىتوولما"

المؤرخوسيذكره."عندهافدفنخىالكلهعروفقبرعندتهجد

الجوزيابنسب!وقالى.التصريحهذابمثلبمدفنهويصر!

،والصلاتالبردائمةوالصدقافتالصروفكثيرهَصالحةكانت"

على-دينارألفثلاثمائةوأنفقتحجمت،البمِوتلأربابمتفقدة

أهلعلىوتصدقعتجملألفبىهننحوهعهاوكيان-بلغنيما

هعروفقبرعندالتربةوعمرتوالمصانعالبركوأصلحتالحرمين

الأوقافعليهماوأوقفتجانبهياالىخىوالمدرسحةالكل

قائمةالتربةقبهتزالولا.(3oIص8جمختصرالزمانمرأة)

معالرش!جدهارونزوجةزبيدةالستبقبةالناسبينغلطافوتعر

-ع-الكلاظمموسىالإهاممقبرةأيقريشمقابرفيدف!نتزبيدةأن

الأثير.لابنالكاملمن443سنةحوادثفيجاءكما
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والوقرفالصدقاتهنولهاالبرسوأفعالوالصدقةالخيرفيواغبة

كثيرهشيءوغيرهاببغداد

خص!سنةهنالقعدةذيةغرالأحديومصبيحةبالخلافةلهبويع

%خذوتولى،كافّةالناس!بايعهثموأقاوبهأهلهبايعه،وخمسمائةوسبعين

صندلالدينو!مادالصاحبابنالفضلأبوالدارأستاذلهالبيعة

.خراسانأهلهنللحجالوافدو.نوباصهالمقتفوي

خانمه:ونيقشصفننهذكر

الوجه،هتر!.كأ،(أبيضشابوهورأيته:يعةالمبايوممنشاهدهقال

،42(العاوضينأْخفيف،المحاسنرقيق،الأنفأقنى،العينينهليح

أهلك!دهبايعتهلمجلوكان.(!عفوهالثهمنوجائي"خاتمهنقش

،والوبماءالأهراضوكثرةالمعاش!وقلّةالأسعاروغلوالجدبالناس

وتراختالأطارتدرحتىبيعتهببركةذلكزالبالخلافةبويحفلما

يحيىجعفرأبوقالكمافكانببركتهبعضأبدضهمالناس!وهنأالأسعار

:العلويهحمدبن

المحلوانقشعالغيثوجادفجدتماحلأحمرالناسوعاموالمت

الرملحُ!سبإذاإلاحاسبلها!دوكليسنَعماءمنلكوكم

ر!إنهثموجودههببروالمسلمينالاسلامشملاللهفجمع

ا؟لوسي(سالم!."الوجهرمدو"028ص،الخلاصةفيج!اء(ء)

42(o)اطونأبيضوكان-39ص-للصفديالهميياننك!تفيوجماء

خ!فيف،الأفنهـطاقنى،الجبهةأنور،العينينمليح،الوجهتركى

فيحبيرابىنوشأل."المحاسنرقمِق،اللحيةأشقر،العمارضين

اطحيهأشقر؟سنّهمنفت!اءفيوهو"058س!نة52روقدوحل!ته

أبيض،المنظرجميل،الشكلحسن،وجههبهااجتمعكماصفيرها

ينالخمسوضثصنحوسنه،ألر-وأءرائق،القامةمعثدل،اللون

.((282صالرحلة""سينة
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الجميلة،الاَثاووأكروالمدارسبطةالأوبنىو،المشاهدوجدسد،المساجد

وروى"العارفينروح"سماهالنبويةالأحاديثفيكتابأجمحإنهثم

ا!يغألّفهماعلىالتذييلفيذكرتهموقدبالاجازةأ426!شيوخهعن

ابتدأتالذيالعمرانيبنهحمدبنعليسبنهحمدأ427(الفقيه"88وي!

بالثهاإماهةباخروختمتهالمستنجدالاهامولايةبأولفيه

لهأجيزهماغببرهوروايةروايتهلجماعةوأجاز-ووحهاثهقدٍس-

عبدالحقالحسينابولهازوأجا"-39ص-الهمياننكتفيجاء)26؟(

اعةوشهدة)8(وجما،البطائحىعساثربنعلبىالحسنوأبواليوسفي

ويتنا!ونحياتهفييحدثونفكائواالكبارمنلجماعةهووأجاز

:706س!نةحوادثفيالجوزيابنسب!وقمال."ذلكفي

لهأخذتالتبىالاجازة(اثهلدينالناصر)الخلعِفةأظهروفيها)\

هلىاشرحتوقدالعارفينروحكتابفيوذثرهمالشيوخمن

ودفع،بدمشعقالألشرفيةالحديثدارفي!قفوهوالكتاب

المأجزنابخطهمكتوبعليهاإجازةمذهبكلالىالخليفة

الئهالىالفقيرالعبدوكتبالصحيحةالاجازةشر!علىماسألوا

الزهانة2مر)"...اثومنينأميرأحمدالعبماسأبوتعطلى

.(544ص.8جمختصر

سمعت،النساءفخرالمدعوةالابريعمربنأحمدبنتوشهدة(5)

المحرم41فيتتو،العلموأهلالدولةرجالأكابروخالطتالحديث

.(الالوسىسالم)-ابرزباببمقبرةودفنت574سنة

ضلىبنمحمدالجممالوجمع)):السخاويشمسالدينقال(

الدينسديد(و)ولدهعليهوذيلالخلفاءتاريخفيالانباء:العمراني

،(69صالتاريخذملمنبالتوبيخالاعلان)"المطهربنيوسف

الكتبخزائنفيكثيرة"الخلفاءتاريخفيالانباء"كتابونسخ

ولم4842بباريسالوطنيةالكتبودار9*ليدنكخزانةالخطية

التاريخهذامؤلفالعمرانىعلبىبنهحمدالدينلجممالتعرف

العباصىبالثهالمستثجدخلافةعلىكلامفيقالوانماترجمةالنفشى

جمادىفيالمذكور،هبيرةبنيحيىأالدينعونالوؤيروهاتط"

الدولةسديدوفاةوكانتوخمسمائةستينسنةا؟خرة

تسعسنةفيوذلكبسنةقبلهالانباريابن(عبدالكريمبنأمحمد

لمعنهاغيبعَيوطولىالعراقعنولبعدي،وخمسمائةوخمسين

ياقوتأباهترجموقد.((أؤرخهشيئأاخضمارهامنأتحقق

.الأدباءمعجمفيالحموي
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جميعفيشائعذلكوذكر،التذييلذلكفيأيضأذكرتهموقد،روايته

إنهثم.-وسلاههعليهاللهصلوات-عنهوئروىوالبلادالأمصاو

وهحا،بغدادعنوغيرهمالسلجوقيةالعجمسلاطينقطعفيعزيمتهدجر

دقوقابلدوهلكإليهاأنفذهاالتيبجيوشهخوزسننانبكدوهلكأثارهم

همذانكولايةكثيرشيءالفتوحهنولهالحدينةوقلحةتكريتوقلعة

وأسهوصلولمابغدادالىوأسهوحملسالسلجوقيطغرلوقتلوغيرها

:فقالالقصاببنهحدأ38"(الوزيرتمثل

أ942!مرهاكِبالعِراقلقدأبعدتهَنسَ!لَمٍبذيوواميهأصابسهم

أو(وغيرهمالحاجمنوالواودللصادر!4(أْالمضيفدارعمرنهإثم

اللى.لدينالناصروزراءفيذكرهسيأتي)28؟(

الناصرأنالوزيرارادوإنمما.-رح-الرضيللشريفالبمِت)942(

بمحاربةبخوارؤمشاهالمعروفتكشبنمحمدالسلطانأمرالثهلدين

.بفدادالىبرأسهوبعثفقتلهالسلجوقيالثالثطفرلالسلطان

البغداديالمؤرخالساعيبأبنالمعروفأنجببنعلىالدينتاجقال)03،(

الناصرالامأمتقدمهنهاالمحرمفي":506سنةحوادثفي

بالجانعبتعالىافهلوفدالضمِافةدار-عنهالثهرضي-اللّهلدين

السلجوقمِةالشريفةالجهةتربةمنبالقربدجلةعلىفبنيتالغربي

الأطعمةبهماوصنعت،خره6فيبناؤهاوتكاملومعينعوتمجاور

غرهمولاالحاجمنأحدأوايردلاأنبهاالنوابالىوتفدمابكثيرة

بعددينارالسفرعلىعزمهعندفقيركلالىويدفعطعامتناولهن

وعيونالتواريخعنوانفيالمختصرالجامع""زادهوئعطىيكسيأن

يعنى-وفيه":406سنةحوادثفيوقال"58؟ص!جالسير

ضيافةدوربانشا-رضى-الثهلدينالناصرالامامتقفم-شعبان

وغربيهاشرقيهابفدادمحالىسائرفيرمضانشهرفيالففراءلفطور

المخزنصدرناصربننصرالفينقواميدعلىذلكفيالشروعقعْفو

وأمرالدينهنمقدارهحلةكلأهلمنثقةكلالىوسلم،المعمور

كلىفيمنهمواحدلكلىيخريوأن،محلةكلىأهلفقراءباثبات

،ضأنلحمرطلنصففمِهطبيخوقدحالفائقالخبزمنرطلينيوم

فعم-،ناقصأأوزائدأ،نفسخمسممائةمقدارمحلةكلفيفأثبت
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خزائنفيوغيرهاالفقهيةالمفيدةالكتبووقفرهضانشهرفي!طوو

المقد!ىبيتانتُزعأيامهوفي.بالعلميشتغلدميماهلمنوجعلهاا!تب

سضةفيأيوببنيوسفالدينصلاحيدعلىالفرنجأيديهن

بببتبابعلىليعلقوأنفذهلوحأونقمث!وخمسمائةوثمانين43(ثاإثأا

كتابته:وكاذتالمقدس

بدييرثهاالأوض!أنالذكربعدهنالزبووفيكتبناولقد"

القائمخليفننهوأقامعبدهونصر،وعدهأنجزالذيدثهالحمد،الصالحون

شجرتهوثمرة-وسلمعديهافهصلى-الثهوسولةعترةوسيدالثهبحق

المؤ!عينأ!يراثهلدينالناصرأصدالعباسأباإليهالمعرقةالطيبة

عهدهليبو)"(عضدهوشد+-والمسلمينالاسلامعلىظلهوارفالثهأسبخ-

هيراثهإليهوأصاو،تراثهإليهوأعادوالدينالدنياعدةهحمدنصرأبي

علىالمشاكووالمحموفىوهو"المشركينأنفوغمعلى،المقدس!البيتهن

شالقائم،نصرتهوسيف،دولتهمحيييديعلىالفتحهذاأجرىأن

وايضهتحتوالمجاهد،عبوديتهفيالمخلم!،سطوتهبندوالناشر،بطاعته

ه(!المؤهنينأهببىمعينأيوببنيوسف

لهعماالمجاووةوالتربة4()!سالكرخبمشرعةالذيالربارووأنشأ

هذافيبالهموتفرغبهاوانتفعواالصدقةهذهوالضعفاءالفقراء

به،اموالاهتمااقوتتحصمِلفيالسعيمنواستراحواالشهر

.9؟2"ص\)الجامع."يديهبينيسعىنوراًذلكيجعلتعالىفالثه

الفلط!ووقع،النساخأقلامسهوهنغل!وذلك"ست"الأصلفي)31؟(

.جدايبضوذلك"81؟ص)\،الخلاصةفينفسه

."عهدهوولىبولدهعضدهوشد")):؟28صالخلاصسهفي(ْ)

أ؟لوسي(مسال)

ابنكاملفيكما584سنةوفاتهاوكانتاتونءخارباهـسلجوقيهو؟13(

المشرعةفيدجلةشاطىءعلىوكات.السىضةهذهحوادثفبالأثير

.بغدادمنالفرببىبالجانبالياسىالخضربعئريعةاليومالمعروفة
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،الرومملكأرسلانقليجابنةخاتونسلجوقيالسعيدةجهتهفيهاودفن

.-تعالىالثهوحمها-والقربالبرٍلأفعالهحبةصالحةوكاذت

ومد!نه:وثاتهذكر

رهضانشهرعشريسابحالخميس!يوم4331(بمرضهالناستحدث

وهضانشهرسلخالأحدليلةوتُوفي،وستمائةوعشريناثنتينسنته

هحييالعدلوأحضرهغلقةالخلافةداووأبوابالناس!فأصبحالمذكور

لجهالماءوصبفغسّله-الثهرحمه-الجوزيبنيوسفالدين

وكانت،الصخرداويوانإفيوفىفنالخواص!الخدمأحدهنجبالأستاذ

سفوستونتسحوعمرهشهراًعشروأحدسنةوأربعينستاًخلافته

بطخهنقبلهالعباسبنيمنالخلافةيلولم،يوماَوعشرونوشهران

حدثنيالجزريالدينشمسىقال"-6!ص-الهميماننكنتفيجاء)433(

علىكانلمماالعلقيبنالدينمؤيدالوزيرسمعتقا"لوالدىِ

تجيبهكانالناصرالاماميثصبهالذيلماءاإن:يقولالاستاذدارية

يومكلغلواتسبعويغلىفراسخبسبعةبفدادفوقمنالدواب

ماتهاهذاوبعدمنهيشربثمأيامسبعةالأوعيةفييحبسثمغلوة

منهواخدرجذكرهوشنقمراتثلاثالمرقدسدقيحتى
وقال"فيهجاءثم،مثأنتهشقتارادإنهوالظاهر.((الحصي

موتهمرضواما)):-العلامةالبفداديعبداللطيفيعنى-فقالمو

هنأحدحالةبكنهيثمععرولمأشهرستةبقي،ونسيانفسهو

قدجاريةلهوكان،الدارأهلوعلىالوزيرعلىخفىح!تىالرععِة

المَوقيععلىفتكتبخطههثلتكتبفكانتبنفسهالخ!علمهما

الثهلدينالناصربقبى"الأثيرابنوقال."الدارقهرمانةبمشورة

عينيهإحدىذهبتوقدبالكليئةالحركةعنعاطلاَسنينْتلاث

دوسنطعارياأصابهالأمرأخروفيضعيفاٌإبصاراًبهايبصروالأخرى

الناصرحالىأنالبفداديالموفقذكرقلنا.((ومماتيوهاعشرين

ا!وكةعنعطلأنهعلمفكيفالدارأهلوعلىالوزيرعلىخفيت

الثناءاساءالذيالوحيدالمؤرخالأثيروابن،؟س!نينثلاثبالكلية

اللهونحدأقواله!دهالمبزرخونونةلاللّهلدينالناصرعلى

.ا!صومتجتمصحع
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إلىتابوتهنقلالسنةهنالحجةذيثانيالجمعةليلةوفي،خلافتههدة

وأوبابالوؤيروكان"المستنجدجدهجانبإلىبهافدفنالرصافةتُرب

لقراءةأيامثلاثةهدفنهإلىالناس!وتردد،قياهأتابوتهيديبينالدولة

ودعيا،المراثيالشعراءوأنشد،4!4()والتصديقاتوالوعطنالقرآ

.المهتديبنطالبأبوللخعَمة

((98و)):أولادهذكر

هإ!الخلافةأفضتوقدهحمدنصرأبوأحدهماولدانلهكمان

وموالمعظمبالملكولقّبعليالصنأبووالاَخرذكرهوسيأتي

كثحيرجوادأسمحأم!هليحأشابأوكانتركيّةولدأمأهّه،الأصغر

بمشسهدووقفههصحفأبخطهقيالدينإلىهائلاًوالصدقاتالتر

محبوبَوالدهعندهقريىبأوكان-السملامعليهما-جعفربنهوسى

فتوفيللخلافةووشحهوغببرهاالحديثةوأقطعهبالركوبلهوأذنإليه

فصليوستمائةعشرةاثنتيسنةالقعدةذيهنالعشرينالجمعةيوم

وا!ايخالفقهوأئمةالدولةأوبابهنجمعفيالسلامبصحنعليه

لضرالمجاووةلمخاتونؤمردأجدستهتربةإلىوحملالناس!ووجوه

يديبينهشاياوالناس!-عليهاثهوضوان-الكرخيمعروفالشيخ

عبدالثهأباالولطهنوخلفظاهرأجزعأعليهوالدهفجزع،تمابوته

جدهم!افأقطعهماالموفقولقبهيحيىعليوأباالمؤيّدولقبهالحسين

فيبالسيفقتلوكلاهماإليهاوأنفذهماخوزستانبلادالناصرالاهام

.م،()ْوستمائةوخمسينستسنةبغدادحادثة

."ورسولهاثهصدق"فيهـ،:يقالالتسبيحمنضربأنهاالظاهر)434(

إبطالالناصربعدأستخلفلمنحسنُواالدولسهأربابأنالظاهر)35؟(

علىوأجنبرابضدادالىفأعييداخوزستانالمذكورينا،يرينأقطاع

=أسرةمنفيهاعايهمالمحجورالامراءمحالخلافةبدارالإقامة
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وحجابع!:وقضلال!هوزرائهدكر

ثمشاووش!بنأرسلانبنأ436(سليمانداودأبااولا"استناب

بعدتوفيأنالىالبخاريبنهبةالثهبنهحمدواستنابشهرينبعدعزله

صدقهبنأحمدبنهحمدبنصدقةالفتحأبااستنابثمسنينأربع

أنالىالداويجبنعبدالباقيبنهحمداستنابثمشهووستةبعدوعزله

الىيوذم!بنعبيدالثهالمظفرأبابعدهاستوزرثمسينثلاثبعدعزله

بقتلهمأمرعلىبفدادهولاكولىاستوفلما،عادتهمعلىحسبفةالخلا

مقبرةفيفقتثواللخلافهيصلحصنمنهميبقىلئلاصبرأجميعهم

الحوادثباسمنشرناهالذىِالحوادفكتابفيجاءكماالخلالغلام

واهما.وكانالفضلاءالباحثينبعضبقولأخذاالجامعة

أرسلاتبنسليمان":قالبغدادتار!ذيلفيالدبيثيابنترجمه)436(

بابنيرفالضلأبىبنداودأبوالمعَوجبنعلىبنجعفرإبن

خدهةفيبالتقدمعرفوممنالأعيا"نالأماثلأحد،شاووش

ويضرعلبىبنعسِىونهرملكنحهرالسوادبأعمالفنظرالسلطان

الطاعةالمفترضالامامومولاناسيدناالىالخلافةافضتولماذلك

اثوهنينأصرافهلدينالناصرأحمدالعباسأبىالأنامكافةعلى

لخ!هالمجلسبديوانالنيابةبتوليةشرفه-ملكهالالهخلد-

إبريعسمجبةالشريفبالمحاجعليهوخلع...ومعرفتهوسشه

الئهبأمرالمستضيءبالاماما!زاءلأجلأبيضقصبوبقباءبيضاء

وسائرالشريفةللمراسمهنفذاًبالتماجوجلس-عنهافهرضي-

وامالعزيزبالديوانجلسالعزاءانفصالوبعدعندهالدولةأرباب

وسبعينستسنةمحرمسادسفيعزلانالىذلكعلىيزل

جمادىمعستهلالسعبتيوم...توفياتالىبيتهفلزموخمسممائة

بالجانبالشويزيبمقبرةودفنوخمسمائةوسبعينسبحسنة

سمنونقبرهنقريأ-جضيدالشيخمقبرةيعني-الغربى

أشياءقرأوقدالمجيدن2القرويح!فطفضلفيهوكان...الصوثلأ

!غرهْومنهنهوسمع(الحنبلى)عفيلبنالوفاءأببىعلىالفقهمن

فياتبالوالوافيفيالصفديوذكر،(07الورقة،باويسنسخة)

نسخة".تركيةالكلمةلأنثانيةلفةوهو،جاولضبإبنعرفأنه

."163وباريس
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ثمشهووبعدالسلجوقيطغرلأسرفيوحصلالعسكرهحخرجأن

عزلعهأنالىالبخاويبنعليبنعليطالبأباالقضاةقاضياستناب

انإلىا51(بنحديدةبنأحمدعليبنسعيدليالمعاباأواستوزوشهووبعد

نأالىذكرهالمقدميوذم!بنالمظفرأبااستنابثموأيامسنةبعدصله

القصاببنأحمدبنعليبنهحمدعبدالثهأبااست!نابثمشهووبعدعزله

بهمذانفتوفيبالعسكرخرجالىأنفبقياستوزرهالىأنسنينستفبقي

وقدوزاوتهمنسنتينبعدأوخمسمائةاوتسعيناثنتينسنةشعبانفي

وصلأنالىبالعسكروالدهتوجهبعدأحمدالفضلأباابنهاستنابكان

بحطعزلهئمالبخاريبنعليطالبأباالقضاةقاضياستنابثمنصِه

الناقصدبنعليبنصربنأ437(الحسنالقاسمأباواست!نابسنتين

خاصهالنيابةعنعزلهأنالىالمخزنصدويةهننقلاًقنبربابنالمعروف

ا؟لوصي(سمالم)((-جديرةابن))283ص،الخلاصةفي)،(

ترجمهوقد،اللىبيأمرالمستضيءالخليفةحجابفيوالدهذكرتقدم

الخدمةظلفيرببىممن":قالبضيدادتاريخذيلفيالدبيثيابن

ويافعأ!لا"امهاائداوشملهاالناصريةالاماميةالمقدسةالشريفة

وتنقلىالولاياتوتولىأمرهونفذذكرهوشاعقدرهفس!ماوهحتلمأ

السبتيومفيالمحروسالنوببىبابحاجبفرتبالخدماتفي

ثامنفيوالدهتوفيأنالىذلكعلىيزلفلم586سنةالمحرمثالث

ا!زنصدريةيتولىوالدهوك!ان؟95سنةمنا؟خرةجمادىعشر

بعدوذثر"اليومهذافيالمعمورالمخزنبااالنظرالىالحس!نفنقل

يركبوأخذ195سنةكلهاالدواوينفياليهالنظرفوضأنهذلك

الدجرةببابويحضرللهناءويجلسالأعيادفيالعزيزالديوانالى

ثما!زنالىنأديد،795سضهحتىالمواسمفببالخلمفةالخاصة

بمضهدودفن406سنةوفاتهحتىعاطلا"وبقبى895سفةعزل

سمحوقدبفدادمنالفربىبالجانب-ع-جعفربنمويسىالاهام

شاباتوفيلأنهالرواي!هأوأنيبلخولمالح!ديثمنشيئأ

5"*وباويسنسخية" i
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صنرةبنههديبنناصر)438(الح!م!نأباأسنننابثمسنينثلاثبعد

وشهورأسنتينفبقياستوؤرهثموشهووأسنينثلاثفبقيالراؤيالعلوي

عزلهثماصسيثابنعليبناصدبنمحمدالبدواباواستنابعزلهثم)

عبدالكريمبنهحمدبنهحمدالحسنأباواستناب)،!(وشهورسنةبعد

الناصر.الاهامتوفيأنالىذلكعلىفبقيالقمي

أقرهالداهغانيبناحمدبنعليالحسنأبوفأولهمقضاتهوأها

أبابعدهفاستقضىوثمانينثلاثستفيتوفيأنالىالقضاةقضاءعلى

أوبحسنةرمضانشهرفيعزلهأنالىالنناريخفيالبخاويبنعليطالب

العباسيجعفربنبم4مهحمد)9الحسنأباواستفضى(وخمسمائةأوثمانين

أوخمسمائة!وثمانينثمانسنةالاَخرةجمادىفيعزلهانالىالتاويخفي

أوخمسمائةاوتسعينثلاثسنةتوفيأنالىالبخاريبنطالبأباوأعاد

استقضىأنالىالتاويخفيالداهغانيبنعبداثهالقاسمابااستنابثم

بابنيعرفالموصليالقاسمبنعبداثهبنيحيىبنالقاسمالفضائلأبا

نأالىاوخمسمائةاوتسعينخمسسنةوهضانشهرفيالمنصهرزووي

"5؟3ص"الناصروزراءمعالفخريالتار.يخفبالطقطقيابنذكره)438(

الأنصاريحديدةبنعليبنسعيدمعزالدينمعةذكرهموالذين

ا!ابا،بيعليابنمحمدومؤيدالدينيونسبنوعبيدالاله

ابنصالدين،ناصرابنوذكر.القمىمحمدبنءحمدالدينومؤيد

البدرأب!الناصروزارةنوابمنالمؤلفأغفلوقد.كاملهفيالأثير

الواسطى.امسينابنمحمد

المحققعلىذلكفاتوانما،ذكوهيففللملفاثوانالصحيح(،)

وقد.المصورالمخطو!الاصلىمراجعتنابعداكملناهفا-الثهرحمه-

.(اأسيناابن)ب(283ص)الخلاص!ةفيذكر*ورد

الآلوسمى(سالم)

"1:03"فيمختصرهوالذهبيادبففتاريخفيذيلالدبشِبىابنترجمه)!3؟(

وترجمه595سنةوتوفيحكمهفيجرىتزويربسببالناصروعزله

.الاسلامتاريخفيوالذهبى"5iص"الروضتينذيلفيشامةأبو
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أبااس!تقضىثمإوخمسمائة(وتسعينسبعسضةالحجةذيفيعزل

وتسعينثمانسنةفيالحليسليمانبن09""وعبداثهبنعليالحسن

استقضىثمستمائةسنةالاولىجمادىفيعزلأنالىأِوخمسحمائةآ

نأالىوستمائةثلاثسنةرهضانشهرفيالداهغانيبنعبدالثهالقاسمأبا

أحمدبن44(محمود)ْاستنابثموستمائةعشرةاحدىسنةرجبفيعزل

ثموسغمائةعشرةتسعسنةالاولربيعشهرفيعزلأنالىالزنجاني

ذلكعلىيزلفلمفضلانبنيحيىبنهحمدعبدالثهأبابعدهاستقضى

الثه.لدينالناصرالاهامتوفيأنالى

أباواستحجبعزلهثمزبادةبنيحيىطالبأبوفأولهموجابه

بنأحمدالفتحأباواستحجبالوؤارةنيابةالىنقلهثمصدقةبنالضح

((5:154)\للثضمافعيةالكبرىالطبقاتفيالسبكبىالدينتاجذكره44(0)

استوطن،الزنجانيالم!ناقمبهأبوهحمودبنأحمدبنمحمود)\:قال

ودرىسا،صولوفوالخلافيالمذهبوبرع:النجارابنقال.بفداد

القرأنتفسيروصنف،بالمستنصريةودرس،و!شلبالنظامية

الذهبى:شيخنامَال.بالاجازةاثهلدينالناصرالإمامعنوحدفّ

كتابوفي.((وستمائةوخمسينستسنةبفدادثائنةفياستشهد

656سنةوفياتفيغلطأالجاهعةالحوادثالمسمىالحوافىث

القضاةقاضيكان،الزنجانيأحمدبنمحمودْينالفشهابوتوفي"

ذكركممابفدادواقصةفييستشهدلمفهو."وعزلببضداد

ابنهفولبىبسيفاستشهدقدكونهفيالذهبىوتبع.الذهبي

الكتبدارنسخة،الاسلامتار!ك!الأنامنزهة"كتابهفيدقمماق

6iوا7!هبباريسالوطنمِة i"ابنذكرههاادهاستحثصهاوينفي

بكرأبيفخرالدينترجمةثبقالالمشعهورالبفداديالمؤرخالفوطى

ممنوهو":قالالحنفيالطهرانبىالرازيعبدالجل!علبنعبداله

هحهولاكوالسحلطانهذِمالىالسوربابالىالفقهاءيخرجثان

4جالألقابمعجمتلخيص))((ليمتئواالزنجانيالدينشهاب

كالبنماهوالفظيحالشنيعالأمروهذا."591صالثالثالقسم

ترأجموله.الكذابيندندالعئلقمبىبنهحمدمؤيدالدينبهيتهم

يبتهلى!الأرواحترويحتأليفهومنأخرىتواريخفبأخرى

طبح.وقدلهخر3ومختصر"الصحاح
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العزيزةالداراستاذيةالىنقلهثمزبادةبنوأعادعزلهثمهبيرةبنظفر

واستحجبعزلهثمالظهيريبنسعيدبنهحمدشجاعأبااستحجبثم

المخزنصدويهالىنقلهأنالىالناقدْبننصربنالحسنالقاسمأبا

ذكرهالمقدمعمالناقدبنأحمدبنعليبنالمباولثجعفرأباواستحجب

عزلهثماضاعمابنهحمدبن44(هحمدأاجعفرأباواستحجبعزلهثم

أباواستحجمبعزلهثمالزينبيطلحةبنقثم)442(القاسمأباواستحجب

عزلهثمالموصليالعلويعبدالثهبنيحيىبنأ443(الفضلالقاسم

جمادىفيعزلهثمطلحةبنحمزةبنعبدالئهبنطلحةعليأباواستحجب

توفيأنالىبعدهأحدايستحجبولموستمائةعشرةستسنةالاولى

.-ووحهالثهقد!ىس-

+،8

.06((0))سنةتوفي((فهرستهو9:014"المختصرالجامعراجع44()1

."6:302"الأدباءسبمفيترجمته؟(؟)2

عنبةابنقال-ع-الصادقجعفرا،مامابناسحقذريةهن)443(

وو!الببحاجببفوابراهيمبنجعفرعبداللىابيومن"

سدايثهبنعليأبىبنيحيىبنالفضلىالقاسمابوفالدينشر

ا!مالمالسيدوهوالمدكورجعفربنزيدثرابأببىابنحلبنفيب

الخلافةبدارالضوبىلبابحاجب!أكانالكهتحمابحاف!

."3؟2صىطالبأبىآلىأنسابفي.الطالبعمدة"."ببغداد
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المحهبأهرالظاهرالامامخلافةذكر

بن،المستضيءالحسنبنالناصرأحهصدبنمحمدنصرأبوهو

المقتديعبدافهبنالمستظهرأحمدبنالمقتفيمحمدبنالمسنننجديوسف

الا!يرابنالقادرأحمدبنالقائمعبدالثهبنالذخببرةهحمطالاهيرابن

المتوكلبنجعفرطلحةالاهيرابنالمعتضدأحمدبنالمقتدرجعفربناسحق

المنصورعبدالثهبنالمهديهحمدبنالرشيدهارونبنالمعتصمهحمدابن

احدىسفالمحرمفيهولده.العباسبنعبدالثهبنعليبنهحمدابن

تدركلم")ء(اخشمو"اسمهاولدأمتركيةأهه،أوخصسمائةأوسبعين

ضرعشرحافىيالجمعةيومفيالعهديةبولاولدهلهخطب.خلافته

ذكرهعلىونثرالسلامهديخةبجميعوخمسمائةوثمانينخمسسنة

ذلكعلىفماكانالاَفاقالىبذلكلهوكتباسمهوعليهاوالدراهمالدنانببر

أ444(وستمائةاحدىسنةالاولىجمادىوابعفيالجمعةذكرهقطعأنالى

.(يلالوسيسالم)-((بفجة"أسمهماجاء؟8؟ص،الخلاصةفي(ْ)

محاضرات"ثتابهفيعربيبنمحمدهحييالدينا،كبرالشيخقال)،؟4(

ومولاناسمِدناخلافة)):1:34،35"الأخيارومسامرةا،برار

الحسنالامامابنأحمداسالعباابياثومنينأميراللّهلدينالناصر

والعشرينالخامسفيلهبويع،هحمدالامامبنيوسفالاهامابن

شوالفياليومونحنوخمعسفائةوسبعينخمسىسنةالقعدةذيمن

أميهومولاناسيدناعمرالنّهأبقىوستمائةعشرةإحدىسنة

منهالىاستقاإنهثممحم!دنصرأبىلولدهعقدقدوكان،المؤمنين

العهدولايةمنبالخلعنفسهعلىوأش!هدالمؤهنينأميرفأهَال!

وستمائةإحدىسنةوذلكالخطبةمناسمهونزععنهمالعجزه

الخطبةبفياسملهيبقولمبالموصلوأناالثفاتبذلكأخبرفي

قريضاًالخلعبعدذكرهبقيفانهيونانبلادإلاالبلا.دجميعفيألخلع

نأمسعودبنأرسلا.تقطجبنكيخسروالسلطانأبىلأنهسنةهن

ا،هرأتىفلما،الديوانمنأمرغيرمنبالاستفاضةاسمهيزيل

ويرشدهويؤيدهالمؤمنينأهيرسيدثاعمراللّهيبقي-ذكرهازالإليه

خر3فيوتوفيبعزتهأهنينورعيتهالمؤم!نينومصالحنفسهلمصالح

.((وستممائةوعشريناثنتينسنةرمضانلثمهر
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ثحرةثمانسنةهنشوالسليئالجمعةيومفيلهالخطبةأعيدتثم

رهضانشهرسلخالاحديومفيللخلافةجلس!والدهتوفيولما.وستمائة

الدولهولاةبايعهثموأفاوبهأهلهفبايعهوستمائةوعشريناثنتنِنس!نة

الناس!.هنالأهاثلوسائرالعلموأوباب

خاتم!:ونقشصغتهذكر

السماعيبابنالمعروفأنجببنعليالدينتاجالثقةالشيخقال

ل!،الوجهه!مشدير،حمرةهشربأبيف!وهووأيته-ائهدىحمه-

وقيق،الشمائلحلو،العضدينلحمكثير،الصورةجميل،الجسم

العواقب""وافبخاتمهنقمث!،والشجاعةبالقوةهوصوف،المحاسن

،ا!ماءكمير،الدينوأربابللعلماءهعظمأأجوادكريمأحليمأوكان

فيتضاطكفياسنوىولما،السيرةهحمود،الحاجاتذويمستتبعأ

عنوووى،44(أْالمعترضةوالوقوفالمظالموودالنوالوبذل،الأهوال

نصرصالحأبيالعدولللمشايخوأذنبالاجازةالناصرالاهاموالده

وأبيالجوزيبنيوسفهحمدوأبيالجيليعبدالقادوبنعبدالرزاقإبن

شافعبنأصدبنهحمدالمعاليوأبيءالمقريدلفبنعبدإلعزيزمحمد

هنلهبالاجاؤةالنبويةالاحاديمتعليهيقرؤونفكانواعليهالدخولفي

نجلوذلكعنهالروايةث(والعلماء)46المشايخهنلجماعةوأجاؤ،والده

خل!يفةفكلىالبليدوتفليدهمالقبيحةالمؤرخينعاداتمنالقولهذا)45؟(

الأمرفييكنلموأنأفسدهماويصلحقبلهمنمظالميردجديد

لرجاققمِعهتوفيقالنفسهالثهبأهرالظاهرأنمع،إفسادولامظالم

هختلس!ةفرصهاأنتهزتم":الناصرأبيهصرضانتهزواالذينالدولة

مختلفةبألفا!تتففون،مهيبْأسدوأنيابباسلليثبراثنمن

وتمزجونهواكمالىرايهف!تميلونوثقاتهأمناؤهوانتممعنىعلى

.(623سنةالكامل)"عاصونلهوأنتمفيط!عكمبحفهباطكم

عندنا.الراجحهو،أثبتناهوالذي،وأض!حةغيرالأصلفيالكلمة4461(

http://al-maktabeh.com



الموسويعليبنهبةالثه)7"(المظفرأبيوكيلهالىتقدمانهثم،خلافته

هنيملكنكنبماوأخرجهنفعتقهنأ448(19""وجاويةخمسينعتقفي

زيادةالمسنةفيهنهملكلوقديىوهعايشمهمفيالمماليكزادإنهثمالمال

والى،والانصسافبالحدلالدولةأوبابالىوتقدم،1944(دينارمائة

والرفقاليهموالاحسانالمعاهلينوإنصافالوطأةبتخفيفالسوادولاة

والوصماةأحوالهمعلىوالتطلعالماوستانالىالتردادكثيروكان،بهم

ووحمةهبهمرففأحقهمفي

وهدفنه:و!اتهذكر

سضةوجبعشرثالثالجمعةيومفي-تعالىالثهوحمه-توفي

Lأ،يوعشروأوبعةأيضهرتسعةخلافتهفكانتوستمائةوعشرينثلاث

أبىفخرالدين)\:قالالألقابعلىتاريخهفيالفوطىابنذثره)7؟4(

ذ!ه،المخبزنصدرالموسويائههبةبنعليبناثهه!بةالمظفر

للامامالوثالةولى:وقالتاريخهفيالنجارابنمحمدالدينمحب

فلما،وستمائةعشرينسنةبالمخؤنوالنظرالصدريةوليثمالناصر

أقر+هالظاهروب!عيد،ولإيحهعلى5أقرالظماهروولىالناصرتوفي

محموديضرال!رةسيىءظالمأوكان،عزلهثمنديدةالمستنصر

هنالنصفليلةتو!ماأنالىمنزلهفلزمالفالجوأصمابه...الطريقة

بنالحسينمشهدالىوحملىوستمائةوثلاثينئلاثسنةشعبان

القسم43جالألقص!ابسجمتلخيمى""-لسلامعليه-على

حوادثفيطريفةقصةلهالأثرابنوذكر،"34،435؟ص

سب!مثلهاوذكرخراجهالاشتيفاءبعقوباالىذهابهفي621سف

أبيابنومدحه."141ص8ج"ة7المرفيالجوزياب!ن

وذكر"374:االبلاغةنهجشرح"بقصيدةعبدالحميدالحديد

أشارذلكوالى"iA%4))العميقتثممِعهعلىيدلىخبرأله

هؤ،ءعندفالمذهب."الطريقةمحمودغير)\بقولهالنجارابن

الرجل.سيرةلوصفالمقياسهوكانالمؤرخين

."فأعتقهن"والصوابالفعلىوردكذا)448(

وافممحة.غير)914(
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الىنقلىثمالخلافةبدارودفنمنهبوصيةالواع!هحمدالشيخوغمعمله

.سواهنصرابوكنيتههَنالخلافةيلولم45()ْالرصافةترب

:أولادهذكر

عبدالئهوأبو،اليهالخلافةأفضتوقدالمنصورجعفرأبووهم

وستمائةوثلاثيناحدىسنةالمحرمعشرخاهسالاثنينيوموتوفيالبباس

القاسموأبو.سليمانالفتحأبوونجلىالفضلوأبوبالرصافةودفن

ا!رحوأبو)55(هاضغوأبوهنصووأبووقيلبم)5المظفروأبوعلي

وخم!سينستسنةنجدافىواقحهفيقتلُواوكلهم،كر.ائموثلاثحبيب

.-أوواصمافه!قد-وستمائة

وحجابه:وقضلاسهوزر!لهذكر

كان!ابالمجما)451(القميهحمدبنهحمدالحسنأبولهلرؤو

فضلانبنهعحدعبدالثهأبووقضاته،شيءعليهيئغيرلموالدهؤمنفي

يرلطولمعبدالقادربنعبدالرؤاقبننصرصالحأباواستقضىعزلهثم

.-الثهرحمه-خلافتهمدةحاجبأ

8*"

.(ا؟لوسىسيمالم)-والدهجانبالىدفن285ص،ا!لاصةفي)045(

.(ا؟لوسيسالم)-الحمممنالمظفرأبو،الخلاصةفي(ْ)

.(ا؟لوسيسالم)-يوسفهاشمأبو،ا!لاصةفي(55)

أينسأ."ثانيا))تقر!451()
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بانهالاهاماخلاثةذ!لو

الحسنبنالناصرأحمدبنالظاهرهحمدبنالمنصورجحفرابوهو

بنالمستظهرأحمدبنالمقتفيهحمدبنالمستنجديوسفبنالمستفيء

القادرأحمدبنالقائمعبدالثهبنالذخيرةمحمدالاهيرابنالمقتديعبدالثه

ابنالمعنضدأحمدبنالمقتدوجعفرالفضلابيبناسحقالاهيرابن

بنالرشيدهارونبنالمعتصممحمدبنالمتوكلجعفربنطلحةالاهير

هالعباسبنعبداللّهبنعليبنهحمدبنالمنصووعبدالثهبنالمهديهحمد

أسه.وخمسمائةوثمانينثمانسنةصفرثالثالاوبعاءيومهولدهقيل

.1،(شيرينأسمهاووسهولدأم

وسنسائةوعشرينثلاثسنةرجبعشرثالثالجمعةيوملهبويح

هنوكثيرعمهوبنواخوتهفبايعهالتاجهناستدعائهبعدوالدهوفاةيوم

الناسوأماثلوالمتصوفةوالفقهاءوولاتهاالدولةأوباببايعهثمأسرته

بالشباكالقب-ةتحمتجلوسهوكان،الاحديومآخرهاهتواليةأيامثلاثة

البردة:الخلافةإرثوعليهالقبلةالىهغوجهاالثاجبستانعلىالمشرف

يعونالمبااليهيرقىبدوجالشتالثكرسيثحتوتصب،والطرحةوالقضيب

ر!أبو)453(ويحاذيهالقميهحمدبنهحمدالوزاوةنائباعلاهوعلى

بأيدييأخذكانالذيوهوالدارأستاذالضراكبنالمبارلثأأ!4ْ(أ

.(سيأ؟لوسصالم.)-"أخثمو"85ص،الخلاصةفيأسمها(،)

مبين.إعجامفيهاولاالأصلفيواضحةغيرالكلمةهذه)52؟(

ترجمته:فيالمؤرخالأديبالشعارابنالمبماركالدينكمالهَال)53؟(

من((البضدادينصرابوالضحاكبنائههبةبنمحمدبنالمبارك"

أهلأعيانهنانوكاالديوا؟جةا،عمالىوتوليابةكتابا)معروفبيت

بنمحمدالقضاةقاضيعندلضهد،وأدنجأومعرفةوفضلاَدينأبيته

وخمسممائةوثمانينخمسسنةشعبانفيالعباسسالبغداديجعفر

شهرفيالعزيزالداراستاذرتبثمالجوالىبديوانناظرأورتب

ليلةتوفياتالىذلكعلىيزلولموستمائةستسنةالآولربيع

ائة=وستماودثرينسبمسنةمحرمعشرخامسالجمعه
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أرخيتثمالستاوةخلفيثعماهدونهوالناس!المبايعةلفطويلقنهمالمبايعين

وبرزوا!مانيالتعاؤيالشعراءفأنشدالنوبةبيتالىالعالموهضى

وتقدمالمصالحعلىوالاشتمالالاموولابرامالديوانالىبالمضيتقدهه

واللينبالرفقوأخذهمأحوالهمفيوالنظربالرعيةوالرفقالمظالمبرفعْ

.29""ووالانصافالعدليقتضيهوها

خاتمه:ونتفسصفتهذثر

وحمه-الساعياابن1أنجببنعليالدينتاجالثقةالشيخقال

،البثسرةهسننير،حمرةهشرب،اللونأبيف!وهودلأشاهدته:-افه

الخلق،هتل،الصدووسيع،المنكبينبينممابعيد،المنظرجميل

حسنوكان."أولىبك"العفوخاتمهنقش(!الظلامؤايلهالبدو"كضوء

التعبِّد،دائم،وحلموعفو،وعلمعملذاالمصريرةجميل،السببرة

يلقّب،وسدادهعقلهلموضع،الخلافةيليأنقبلوكان،التهجدكض

الخ!وتجويدالاشتغالكثرأيامهوفي،وأهلهالعلميحب،بالقاضي

أأ!لهوطلبهالعلمالىلميلهثم،اليهوهب!بلهذلكفيلرغبننه،والكتابة

ااختلا!علىالعلومأثواعفيهاجمعكتبخزانةهجلسههنقريبأ

هالعا!همتهسمتثم.والكتابوالعلماءالمشايخخطوروفيهاواتنخب

أربابجماعهوحضرالقصربجامععليهوصلي-الئهرحمه-

جعفربنموسيهشهدالىوحميلعليهفصلَواوغيرهمالدولة

فيالجمانعقود""...هناكلهتربةفيفدفن-السلامعليهما-

باس!تانبولىأفنديأسعدخزانةفي،الزمانشصعراء

:قالالألقابعلىتاريخهفيالفوط!ابنوترجمه."11و6ج

الكرمأبىبن!حمدالرضاابىبنالمجماركنصرأبوعضدالدين))

أستاذلالمعدالبغداديالقرشىا،سديالضحاكبناثههبة

رسولا"و"أنفذالانضاءديوانفيأنه!ب!اترجمتهفيوذكر"...الدأر

خمسسنةايوببنهحمدالعادلالملكالىاثهلدينالناصرمن

ترجمةوله.ورسانلىلضعروله552سنةومولده...وستمائة

.((16ص"ا!وادثتحمابفي
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دلجطشاطيءعلىبع!ثارتهاأوعزالتيالمستنصريةأإالمدوسةانشاءالى

فصارت4بالفقهاهاوهلاَالاوبعةالمذاهبعلىووقفهاالشرقيالجانبهن

كتبخزانةبهاوجعلبهوالاشتغالاليهالرغبةأربابوهح!العلمكعبة

عسماهلمناخراجهاوشرروالعلمطالبيعلىووقفهاواستجادهاانتخبها

!مايكونأنوشرحل(tot)قرآندارجانبهاالىوبنيهفاشيءفييرغب

وبني،وهعيدشيخولهمالقرآنبقراءةالمشتغلينالاطفالهنجماعة

والضارالليلتعمل)456(ساعاتصدرهفيفسيحعالإيوانهقابلها)4ْ5(

ن!جماعهبهيكونأنوشرروالصلواتأوقاتجميعفيبهايستضاء

الذينوالمرضىالفقراءويداويإليهيرجحونثميخولهبمبالطبالمشتغلين

يومكلفيالطبيخحتىيدمهمهاالوظائفهنللجميحوجعلعليهيردون

للمرضىوحوائج،كفايتهبقدوشهركلفيمنهملكلوالنوروالصابون

فيلهموشرطالااليهيحتاجونهماشينأيضركولممنهميمرض!عساهلمن

وستمائة،وثلاثيناحدىسنةوجبفيفتحهاثم.ذلكجميعالوففكناب

عليبنعيسىنهرعلىالغربيبالجانبصم!جدببناءأهرذلكقبلوكان

وعشرينلستسنةفيعمارتهفتمتأ457(بقمريةيمرفموضعفي!الهاشمي

بديعكلىاليعربيةالزخارفهنوفيهقائمأن7القردارإيوانيزاللا4()؟ه

وضخامتها.الدارفخاهطعلىيدلىوهو

المستنصرفَصَلَوأنمانية7القرالدارمقابللاالمدرسةهقمابلأي)455(

المدرسهوعلوم،الدنبعلوممنلأنهالطبدراسهإيوان

يه.وأخريشِ!د

((82،83عس"الحوادفثتابفيالسماعا!تهذهوصفورد4561(

للخزرجيالمسمبوكوالعسجد"287ص"المسبوكالذهبوخلاصه

."151و-المصووةالمجمعنسخة1\

.(ا؟لوسيسمالم!-((البزر"287ص،الخلاصةفي(8)

العتيقالمس!تنصريبنيانهمنيبقولمالقديمباسمهمعروفأيزاللا)457(

فيهاأجريترميمأأنوالظاهرالساذجةالمناورمنوهىالمنارةإلا

نهرلمجرىيبقولم.الثانويةالكرخلمدرسةمجاوروالمسجد

مهملة.الأصلفيقمريةوكلمة.هناكعفمِقعيسى
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مصلٍوشيخنفسأثلاثينالمتلقنينهنفيهيكونأنوشررووستمائة

سنةرجبثاهنفيفتمأ458!الرومداووباروبعماوةتقدمثم5وهعيدبه

وأجرىالصلواتأوقاتفيللتأذينهنارةلهوجعلوستمائةوعشرينست

)945(هاوستانبعمارةتقدمثمبه،المقيميعمماوالتحهداتالوظائف!هنفيه

وآدبعم!لأهروكذلك،وستمائةوثحرينتسحسنةفيبالب!صرة

الفقراءلفطوووالبعيدهنهاالقريبةبغدادهحالجميعفي461(المضيف

هسجدوبني.وستمائةوعمثرينستسنةفيفتمترهضانشهرفي

:-2ص-قال6؟6سنةاخبارفيالحوادثكتابمؤلفذكره)58؟(

الخليفةانشأهالدي،الرومبدارالرباهـالمستجدوف!تح"

وأسكنه،بعمارتهامرالذيالمنارةذيالم!جدمجاوربالثهضنصرالمس!

بننصرصالحأباالشيخشيخهموصلىالصوفيةمنجمماعة

بهوعملتالجماعهوعلى!هوخلععبدالقاْدربنعبدالرزاق

الربا!بشماءتكاملولما":-87-الصفحةفيوقال"دعوة

أبايعني((الصوفيةمنبهمنعلىشيخأجعلالرومبديرالمسشجد

الجانبشماليفيكانحَهالرومودار.المذكورالجيلينصرأصالح

شمالىبالصليخال!ومالمعروفالموضعشرقيفببفدادمنالشرقى

وهوالرومدير)\:ياقوتقال"الرومدير"وأصلها،الأعظمية

وهىخاصةللنسطوويةالصنمةمحكمةالبناءحسشةكيرةبيعط

ياقوتتعريفمتقدوقد.،(...منهاألعثرقيالجانمبافيببغداد

مديخةاعلىفيالتيالروملدارهجاورة"بأنَهماللمضماسّية

فلاسماًوالجفرافيةالتاريخعلىيعتمدالخططوعلم."بفداد

والتخل!مط.والظنبالحدسفيهيتكلم

فيهاو".-33صى-قال9؟6سنةأخبارفيا!وادفمؤلفذكره؟()95

زعيمباتكينشمسالدينا،ميرالى(بالثهالمستنصر)الخليفةتقدم

وانثماءوتشييدهوإ.حكاهه،وتجديدهجامعهمابممارةالبصرة

وأنالخليفةهالخالصمنعليهالفرامهتكونوأنهناكهارستان

."الحاصلفرةموسنيةوقوفعليهتوقف

أنه-رح-الئهلدينالناصرالخلمِفةسىيرةعلىتعلمِقاتنمافيقدمنا)06؟أ

وذكرالفقراءوللصواموغيرهمط!اجالمضيفدورأنشأالذيهو

ضرببالئهالمستنصرحفمِدهالىبنائهافنسبة،مواضعهاالمؤرخون

ولكنفيهازادالمستنصرأنوجوز،الدعايةاليوميسمىمما

التاريخ.فيالمحققينعلىيخفىلاأنشأهابأنهالتاريخىالتدليسى
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أصسنوجدٍدهالغربيبالجانبالعتيقالجسرسكرسيعلىالمطلعشائر

مزهّلة)461(ببناءوتقدم.وستمائةوثلاثينستسنةفيوذلكتجديد

ثحرتاسحفيفتممت-عليهالثهرضوان-حنبلبنأحمدالاهاممقبرة

هنقبةيتركلمفانهوبالجملة،وستمائةوثلاثينأوبعسنةالاولربيعشهر

توفيقهاهوحازإلاحسنةولا،طريقهاوسلكإلا

الجاهحالىركبخليفةوهوعليهأتتجمعةأولأنيىعنه)462(نقل

بمناوةالمؤذنون:فقيلعنهافسألض!،سمحالطريقبعف!فيكانفلما

هنقمةوهذه.الحاهعالىقدهعهعلىوسعىالحالفىفترحل.الحامه
...ء..ح.

شماهدوقدخليفةوهومنهسمعهاوأول.مثلهاالىيسبقلمجميلة

الملك.وانتقالبأهلهاوتقلّبهاالدنياالىانظر:لهوقيلهُسجّىًوالده

للاه!امكان.أووحه!يقدّستعالىفالثه.المعونةالثهمنأسننمد:فقال

"ياهحمد(!يدعوهتارةفكانبمحمد)!46(يعرفركبداوباثهالمسعتنصر

63سضهأخبرفيا!حوادثمؤلفكرهاذ46(ا) Fا!ص-قالى-:

قبرمنبالقربهزملةبعمل(باللىالمستنصر)الخلمِفةأمروفيها"

تكاملفلما،الو.اردينالزوارلأجل-عنهالنهرضي-حنبلبنأحمد

فيهاورتبالجلابمنوملئتالحبابلمجهماوجعلفتح!تبناؤها

.((...قصائدذلكفيالشعراءونظمبمصالحهايقومقيم

الهاهش،فيمكتوبةوغيرهاالتاريخيةالنكتمنبعدهوماالخبرهذا)462(

استبهامهاعنفضلاَوالتلصيقبالتصويرهبتورةجملامشالهاوفي

حبرهما.بنصوك

،(022،221ص"645سنةوفمِاتفيا!وادثمؤلفترجمه)463(

بنمحمدالفينشجاع)\الص!فديوسماه.هفصئلةالحكايةوذكر

وكبدار"،وقال((الواسطيقتأبالوالنههبةبنعلبىبنعبدالأول

الحرهةفوروبووالشعروالأدبوالجربالصلاحونعته"المستنصر

وله."02!:3فياتبالوافيالو))أءقروالاوروايتهيثالحدوسماع

سه!!دادي،غالبأبىبنأحمدبنعبدالرحمناسمهسب!

هنتخب\)696سسنةض!أوثانوا،جزاءالمساثمِدمنكثرآبافادته

."97صالفاسسللتقىافجارابنتاريخذيلمنالمختار
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وهذه،جتوهو"هحمديا"دعاهماأنهعنهفنقل"ياركبداو"وتاوة

ثوابهاءلهاثهأيجزلاصالحة

ومدالنهو!لاهـ،ذكر

أربعإنسنةالاَخرةجمادىعاشرالجمعةيومبكرةوفاتهكاذت

أحمدأبوولدهحضرفأالمذكوواليومعشيةوشاعموتهفكتم،وستمائة

)464(الحسينطالبأبوالهاشمبيرنقبغسلهأنبعدعليهفصلىعبدالثه

ظالرصا!تربالىنقلأنالىالمثمّنةأ465!بالداوودفن.المهتديإبن

يد؟ببينوالناسالمذكورةالسنةمنشعبانعمثريئانيال!ممبتليلةفي

الوؤيريتيماكنولم،الرصافةمشرعةالىقياموالسفنالش!بابيرفيتابوته

ومرضهلضعفهالماءفيمعهالمضيهنالناقكابن39""والازهر)466!أبو

الماء!فيأالتابوتنزلأف!ا،الخلإصفةداوالىحضروأهحفةفيقعدبل

ومبسلغ،بالرصافةبناهاكانالتيقبتهتحتوفىفنالولاةيصحبولمعاد

خلافتهوهدة،يوماعشروسبعةأشسهروستةسنةوخمسوناثنتانعمره

يوما.وعشرونوثمانيةأشهروعشرةسنةعثصرةست

طالبأبوالدين!اءوهوبالثهالمهتديالقتيلالخل!فةذريةمن)؟46(

نقابةوهي635سسنةالعباسييننقابةقلد،أحمدبنالحسين

بجاهعخطيبأوكان77ءسنةمولدهوكان2،6سنةوتوفي،النقباء

ا!سالبىا!زلس!وقجاهعأيالقصرجاسعأيالخليفدة

."فيهأخباروله39؟الحوادث))

التيالأخيرةالعباصيةالخلافةدارداخلالمشهورةالخلفاءدورمن)65؟(

حوله.وماالحالىالمستنصرشارعأرضفيكانت

لمالقبهنجدلالناقدبنمحمدبنأحمدالأزهرأبوالديننصيرهو)66؟(

ذكره،التو.ار!فيومستفيضةالسيرأجملمنوشرتهالوزارةولي

643سنةا؟ليبالطبحوجعلت642سنةأخباوفيالحوادثمؤلف

حسنةترجمةوله"لهةثث!أخباروفيه192صالحوادث"

."331ص"الفخريالتاري!خفي
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:اولادهوكر

القاسموأبو،بعدهالخلافةوليوقدعبداثهأحمدأبووه!

فغسلهوستمائةوخمسيناثنتينسط1يخهخلافةفيوتوفيعبدالعزيز

بالرصمافة،ودفنع!دلمجماوبألفعل!مهوأنعمالبادوائيعبدالثهالشيخ

شوالعشرحاديالاثنينليلةأبيهاأيامفيالواحدةتوفيتوكريمتان

فيتوفيت"الشرف"ستتدعىوالأخرىوستمائةوعثهسينثا*ثسنة

وستمائة.وصمسينخممم!سنةوجب

وح!ابه:وقضاتهوزرإنهذكر

بنبنعبدالكريمبنهحمدهحمد)467(أبوالحمممنهؤيدالدينلهو!ؤر

سنةشوالعشرسابحالسبتبكزةعزلهأنإلىوالدهوزيرالقميبرؤ

أصطالازهرأباالدينشمسوكيلهواستثابوستمائةوعشرينتسح

تهوقضا.مهأياخرآالىلهفوزر،لديننصيراولقبه،لناقدابنإبنهحمدأأ

عزلهثمأبيهقاضيالجيليعبدالقافىوبنعبدالرزاقنصر)468(صالحأبو

خبرذكروقد،الظاهرأبنهوخلافةالناصرخلافةفيذكرهتقدم4671(

وكان"33ص))962سنةأخبارفيا!وادثمؤلفبتفصيلعزله

الدموسفكالألسنةوقطحوتجبرال!رةأساءقدأحصداينه

فيوهاتاوحبسماعليهمافقبفىذل!كعنوالدهيكفهولمالحرام

كتابهفياثهلدينالناصعروزراءفيالطقطقىابنوترجمه،الحبس

فياتبالوالو.افيفيالصفدىِوترجمه"326ص"الفخريالتاريخ

الفهرسمتا":9"المختصرالجاهعفيأخباروله،"ا7؟:1"

."33،؟91،02،3ادثطوالحو"

كتابفيحسنةترجمةوله633سنةتوفي،ةمريضرذكرهتقدم)468(

الفوطيلابنالأقابمج!موتلخيص"AIص"الحوادث

ينالفلزكىالحقلعةفياتلووالتكملة"AYTصى؟القسم4ج"

المسبولثوالعمععجد،"!17الورقة،الاسكندريةنسخة"المنذري

اليهالمحتاجوالمختصر((151و،المصورةالمجمعنسخة))للخزرجبى

i"81و،المصورةالمجمحنسمخة"للذهبىالدبيثيابنتاريغمن

I!:2\)رجبلإبنالحنابلةطبقاتوذيل A))والشذوات

((5:161".
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القض!اءفياسنت!نابإنهثم.وستمائةوعمثرينثلاثسنةالقعدةْذيفي

وعشرينأربحسنةالاولىجمادىفيوعزلهالزنجانيأحمدبنهحمود

الفضاة.قضاءالواسطيمقبل)عبدالرحمنالمعاليأباوقلّكوْستمائة

الفضلأباولىثموسستمائةوثلاثينثلاثسنةشعبانفيوعزله

أياهه.آخرالىالقضاةأقضىاللمغانيعبدالسلامبن47(ْ)عبدالرحمن

وهضادْشهرفيوعزلهوي)"(البوالمعاليأبيبنعليالحسنأبووجابه

الفههبةبنعليالفتوحأبابعدهاستحجبثموستمائةوثلاثينثلاثسنة

آخرالىوستمائةوثلاثينأوبعسنةوجبفيالدواهيابنالح!عمنإبن

أياسه.

"،*

التكملةكتابهن963سنةْرفياتفيالمنذريالدينزكيترجمه)946(

القعدةذيمنسينوالعثالخامسليلةوفي":قالالنقلةف!اتلو

بنمقبلىبنعبدالرحمنالمعالىأبوالفضاةقاضيالأجلالقاضيتوفي

بالشونيزية،يوهههنودفنببفدادالواسطىلجهبنالحسين

التدريسوولىببفدادالقضاةقضاءووليثوحد...س!

الاسكندرية،نسخة"."الشافميةللطائفةالمستنصريةبالمدرسة

ذكرههمابأوسعبالوفياتالوافيفيالصفديوذكره."092و

طبقابهفيالسبكىوترجمه."017و،باريسنسخة"المنذري

."5:71"الكبرمى

الحنفية!ماتفيالمضيةالجواهرك!القرش!سهحييالدينترجمه)047(

المؤلفوسيذكرالرواياتأصحعلى؟65س!نةكنوفي"1:103"

ذلع!ك.

.(ا؟لوسيسالم)-"الثوريْابن\)08!2ص،اللاصةفي(.)
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با!ا!لسننعصمالاهامخلا!ة!كر

هحمدنصرأبيبنالمنصورجعفرأبيبنعبدافهأحمدأبوهو

بنالم!شنجديوسفبنالمستضيءالحسنبنالناصرأحمدبنالظاهر

الذخيرةهحمدبنالمقتديعبداثهبنالمستظهرأحمدبنالمقتفيمحمد

المقتدوجعفربناسحقالاهيرابنالقادرأحمدبنإلقائمعبدالثهابن

بنهحمدالمتوكلجعفربنطلحةأحمدأبيالأمير(آابنالمعتضدأحمدإبن

محمدبنالمنصورعبدادّبنالمهديهحمدبنالرشيدهاوونبنالمعتصم

المطلب.عبدبنالعباس!بنعبدالثهالأهةحبربنالسجادعليإبن

وأه!ه،وسننمائةتسعسنةشوالعشريثالثالسبتيوممولده

وجتوالعطاءالبرّكثيرةكريمةدينةصالحةوكانمتهاجراسمهاولدأم

سنةالحجةذيفيوتوفيت47(أاوستمائةوأربعيناحدىسنةأياههفي

والوزير،تهابوتاوحملبداوالخلافةوصئلّيعليهاوستمائةبعينخصصىوأو

ببانثبمأتهاالتيبالتربةهدفنهاالىيديهبينهشاةالدولةوأرباب

الكرخي.معروفمنقريبأالغربيبالجانباثهوؤقابنشاوع

أوبعينسنةالآخرةجمادىعاشرالجمعةيومفيبالخلافةلهبويح

الشرابي47(إقبالىأيديهوبينبالفردوسدارههناستدعيحينوستمائة

السبت،يومالىالأمراخفىثمهيتأ-تمالىاثهوحمه-والدهووأى

عندبهماالعظيمألاحتفالى2؟6سنةأخبارفيالحوادثمبئلفذكر4()1

6؟6سضةفيوفاتهماوذ!لر"491-191ص"الحجهنصدها

."226ص"

علىالعباسئ!ةالجييوشهقدمكانشرتالدينلقبهالشرابىإقبال4721(

ترجمتها!وادثلفهؤذكر،653سنةوتوفي،حبشيأكونه

مدارسأنشأ،الكظبذلكفيكثرةوأخباره"803ص))

بالتربالأعظمبالضارعالعجمبسوقببفدادمدرسةمنهاللشافعي!ة

اى5ِ"24ص"الملاحبندربمقايلالسلطانسوقسورعقدمن

موضحفيكانتولعلهابالميدانالمراديالجاهعمنالقريبالموضعفي

هـء62لأس!نةأنشأها،المدكووالجامع

-66v-

http://al-maktabeh.com



لهوأخذوأسرتهوأقرباؤهأهلهبايعهأنبعدالمبايعةشبالثفيوجلممى

الأزمرأبيالوزيرلعجزالعلقميبنهحمدطالبأبوالداراستاذالبيعة

درجهنهرقماةآخرعلىجالسأوكان،سنهلعلوذلكعنالناقدابن

وأولووالقضاةالاكابرفبايعللمبايعةفالامثلالأمثلواستدعي،المبايد4

الاهاموهولاناسيدنا"أبايعالمبايعةلف!وكانالعالموأهاثلوالفقهاءالعلم

رأيهواجتهادرسولهوسنةاثهكنابعلىالمؤهنينأمببربالثهالمستعصم

الفتوحأباأهريومآخرفيثم5"سواهللمسلمينخليفةلاوأن،الشريف

يبايعونكالذينإن":صوتهبأعلىيفولأنالجوزيبنعبدالرحمن

علىينكث49""وفأنمانكثفمنأيديهمفوقالثهيد،الثهيبايعونإنمَا

أسبلتثم"4731(عظيماأجرأفسبؤتيهالثهعليهعاهدبماأوفىوهننفسه

ببالوزير4هحفّفجعلتالنوبةبيتالىالولاةوهضى،الستارة

الخنمةوختمت،الشعراءوفال،حولهالدولةوأربابفيهاوهوالرواق

وافمالمطالعةوبيدهالمثرابيإقبالخرجثم4741(الن!ابةابنودعا

صوتيرتفحفلمجانبهالىوجلس،الوؤيرانىفسلمهايبسملونحوله

والتعز!ىيالتستىوهضمونهاقائمأالداواستاذفقرأهابقراءتهاالوؤير

تِسَأفانالخلدقبلكهنلبشرجعلنا"وماتمالىاثهبقولمفتتحة

ونحن"كلاههااثناءوفي")475(الموتذائقةنفس!كل،الخالدونفهم

الصلاةأقاهواالأوضفيتّهمإنالذين:تعالىبقولهعمكهنأجدو

عانجهوللهالم!نكرعنونهوابالمصروفوأهر!واالزكاةوآشرا

،(M)رسلأا

."01يلاية"الفتحس!ورة()473

مؤلفذكره،الخليفيةجامعخطيبالنسابةبنعلبىشمسالدينهو)؟7؟(

((173صى"بالرصافةتربتهالىالمستنصرنقلخبرنج!الحوادف

."025ص\)8؟6سنةوالقصفبا!وأتهاههوخبر

."35ا؟ية"و"؟3ا؟ية"الأ.نبيأءسورة)475(

."؟اا؟بة)\الحجسورة)76؟(
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والانصافبالعدلالولاةوائرالديوانالىانهض:للوزيرقالثم

،والتقسيطاتالمكوص!هنفيهولبئَسواالشَوءنوابأح!دثههاوصذف

أوقماتجميحفيالنوبةبضربوأهر،والتأويلاتوالتكليفاتوالمؤن

هالصلوات

خاتصه:ونقه!صفتهذكر

كلامل،الوجهحسنال!صورةجميل-ووحهالنهقد"س-كان

ظاصر،الوجهشعرمسترسل،العينينح!سن،اللونأسمر،المحاسن

هنبشيءيننعرض!لا،دينأصاليحأ،المجيدللقرآنالتلاوةكثير5الحياء

دينأصالحأالأكنافلينوكانم!يعرفهول!صووتهيرلمولعله،المنكر

لمآبائهمنخلفاءسبعةهنالخلافيةتلقى،الطباعكريمالنفس!يضريف

عساكر.فانالمستدصياتوالأهووالشدائدعلىوصبر،غيرهميتخللهم

وبيععشرسابعفي،والملكيّةالعتيقالكشكبينونزلتدهمتهالمغول

سديد،ووأيشديدبعزمفتلقاهموستمائةوأوبعيناثنننينسنةالاَخر

ثملاصتالليلالىلهموئبتالديوانبعسكرسَإقبالاًالشرابيال!يهموأخرج

عساكروعادتيلاقوهبمولمليلا"فانهزهوابغدادعسكرةقوأماواتلهم

جميلةثاوأآأثَّرَنهإثم.ب!بركتهأ477(العدومنمحروسةهنصووةبغداد

(VV)،اقتصاصهْفيالمدائنىالحديدأبيبنعبدالحميدعزالدينقال

فاتفقوستمائةوأربعينثلاثطسنةدخلتأنإلى":المفولىحركات

طالطا!مقدموهوبرجمبنسليمانوهوبغدادأمراءبعضان

قلاعبعضفيشحنهمهنشحنهقتلالتركمانهنبالايوانالمعروفة

فYTعشرةتبريزمنسارأنقتلهفأثاوبدوبنبخليليعرفالجبل

االمعروفومقدمهمخبرهمويسمبقوتالمنازليطوونهنهمغلام

نج!.وذلكالبلدعلىوهمإلاببفدادالناسيشعرفلمالصصربجكتاي

كانوقد،الخريففصلفيالسينةهذهمنا؟خرربيحش!هر

علىبفدادسورظاهرإلىعسكرهأخرجبالثهالمستمصمالخليفة

جواسسِ!هبمأنإلاذلكبلضهمتدالتتروكان،الإحتيا!سبيل

هضروبة=خيمإل!السووخارجليسأنهأذهانهمفيقمتوأوتهمغر
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بالرقيقة،الغربيالجانبمنقطفتاببابالمستجدأ478(عملهْالربارودنها

خمسينسنةالمحرمعشرثاهنالاحدفيوذلك،يُضهدفتحهيوموكان

هش!هدضابلاستجدهاالتيأ947(البشيريةالمدرسةوهثهاوستمائه

يومفيوفثحهاالأوبعةإلأئمةفقهاءبرسموجعلهاالكرخيهعروفالشيخ

ملكتمعليهمأشرفتمهتىأنكمأوتحتهارجاللامخروبةوفساطيلى

ينهزفواانتحتهاقليلينقومامرقصاوىويكونوثقلهمسوادهم

وسارتالظنهذاعلىالتترفأقبلتبجدرانههتصنمواوالبلدإلى

الىالوصولوشارفوابغدادمنقربوافلما،الوهمهداعلى

جيوشةوقائدمملوكلهالخليفةباثهالمستعصماخرجالمعسكر

ذلكفيخروجهوكانالسورظاهرالىالشرايإقبالاَفالدينشعر

لمبعدوهودخلوالوالتتارفانبالمسلمينتعالىاللهلطفمناليوم

بلزعيمول!قائدبفيريكونونكانوالأنهيمالعسكرلأضطربيخرج

واحفرأييجمعهم،مختلفةراؤهم3ونفسهأميرهنهمواحدكل

فيالبلدسورالىالتترووصلت...واحدحاكمعليهميحكمولا

وترتبواحدأَص!فأبغدادعسكربازاءفوقفواعشرالسابعاليوم

وج!وددثثرتهممنالتترورأىمنتظمأترتيبأالبفدأديالعسكر

...جسبونهو،يظنونهيكونوالمهاوخيولهموعددهمسلاحهم

لهمفثبت...متتابعةحملالتبضدادعسكرعلىالتترفحملت

أيضأالتترورشقت،بالسهامورشقوهمثبوتإحسنبفدادعسكر

السكينةبعدوأنزل،بفدادعسكرعلىسكينةالالهوأنزل،بسهامها

علىويظهرالقوةأماراتعليهتظهرالبفداديالعسكرزالفممانصره

ولميقينالفربينالليلحجزانإلىوالخذ،نالضعفأماراتالتتر

ثقتضائيلاخفيفةوحملاتهثاوشاتكانتوانماالفيلقانيصطدم

اوقدالليلأظلمفلماشديدالنشابووشقوالممازجهالاتصال

الليلفيوارتحلواعندهامقيمونأنهموأوهفواعظيمةفيانأالتتار

عيثامنهميرفلمالب!فداديالعسكرفأصبح،بلاوهمالىراجعين

الحلبىالبابيطب!عة037ص2مجالبلاغيةنهجشرح".أثرأولا

((991ص\أكتابهفيالحوادثمؤلفقعةالوهذهوذكر.((ا،ولى

.((!44ص\\الدولمختصرتاريخفيالعبريوابن

الكازرونىابنظهيرالدينترجمةفيالمستجدالربا!ذثرمتقد)78؟(

.القولهذافيهاونقلناالمؤلف

"703ص"653سنةوافتتاحهاالمدرسةهذهالحوادثموُلفذكر)0947(

ببابالمعروفةنصرأبىابنهأمباثهالمستعصمحظعِةمدرسةوهى

اصعللاحهم.حسبعلىسير
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وكان،وستمائةوخمسينثلاثسنةالآخرةجمادىعمنرثالثالخميس

خاتمهنقض!،والتنفّ!لالصيحامكثير-ووحهاثهقدسس-

."بافهاعتصمت"

هلكه:وزوالىقتلهذ!لر

ولاةالىدولتهوتدبيرأمورههقاليدألقىفد-ا.دثهوحمه-كان

وترددواهعايشهمتأخيرهنمرّةغببىتألموابغدادعساكرأنفاتفقالأمر

اقتضتاوضمايدافعونوتاوة،المتطلقفتاوةلذلكالديوانالى

القلي!لإلاهنهميبقفلمالجندهنكثيرأاسقطواالاهرولاةأنالمقادير

ويجمحالمساكريحشدويستعدخانهولاكوالارض!وجهوسلطان،النزر

وضينخممصسنةآخرفيإلاكانفما،بذلكيعبألاوالديوان

،بغدادقاصدينالاوضطبقتحتىالمغولعساكرانتشرتوقدوستمائة

كانفلما.الحجوكطعالسئُورظاهرالى،بهاالمتخلفعساكرهافخرج

ايخةالعساكرطبقتوستمائةوخمسينستسنةالمحرمتاسعيوم

فالتقىا!ربيالجانبالىالحسكرو!رنجدادجانبيمنالأوض!

،ظفرَواأنهمواواعتقداواقتتلو48(أْالحربيةقنطرةعندالعسكران

ببفدادالفرببىالجانبمنالفربيةالشماليةالمحلةهبى"الحربئة")08،(

الكلاظممِةهبىالتىقريشلمقابرصاورةكانتلأنهامعقولوذلك

الأولىفالوقعةجدو!ىفيهولاللقتالمجالهناكولشى،الحالية

:656لسنةا!وادثثتابفبوجاء.الحربيةفوقكانت

هنخانهولاكوال!سطانمسيروخمسينخمسسنةفي))ذكرنا

يعبروأنإربلالىبالمسيربايجوالأهيرأمروأنهبفدادنحوبلاده

بلخفلما،ذلكففعل،الفربيالجانبمنبفدادالىويسيردجله

ايبك(الدينمجاهد)الص!ضرالدويدارالىتقدموصولهالخليفة

تجاوزوافلمادجلةفعبروالقائهالىبالتوجهالأهراءمنوجماعة

أقبلتقدالمضولعسساكررأواواحدبفرسخالبصرةبابقنطرة

فانكسرتالمحرمتاسعالأربعاءيومواقتتلوافالتقواالمنت!ثركالجراد

ثثيرةعدةمنهموقتلالدويدارفتبعهموخديعةقصدأالمفولعسماكر

عليه=فأشارنهارهبقمِةيتبعهمزالومابفدادالىرؤوسهموحمل
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أصحفلمابغدإدعسكروتبعهمالمغولعسكرتراجعالليلكانفلما

وعساكرنجدادوبنِنصمحالتقد)،(المسناةوجد!واالصباح

نهميتلوالمغولوعساكربغدادالىراجعينفانهزهوا،عليهمهطبقةالمنول

والاهيرالمسيسائيالدينوحسام..هوكانكربنالدينفتحوقتئوا

كو!وكثيراًفراسأبيوابنالناصريوطغرلط...الملكبنعبدالثه

الصحعهيومكانولماأأدجلةفيوغرف!وهربأ...العسكرمنخلق

فيهاعسكرهوأثبمتبغدادغربيباجوالأهير1،+()نزل(المحرمعمثرح!ادي

يرهونالمغولوشرعسورأدجلةعلىوعملأهلهامنخاليةنتوكاوملك!ا

صطانيشككحتىةقوولهيصلهنكانبالنشابالشرقيالجانب

يصغلخم،يتبعهمو،هكافيثبتبأنكربنفتحالدينالأمير

فباتوا،دجيلببزبشيرنهرتبوزوقداطيلفأدركه،إلي!ه

قتالاًوقاتلوهما!ولعساكرعليهمحملتأصبخوافلما،هناك

الىراجعينوكروافانكسرواالدويدارعساكرتثبتفلمشديدأ

،حراءالصىوملأا!لمنفاضقدبشرنهرفوجد.وا،بفداد

منإلامنهيخلصفلم،فيهووحلتسلوكهعنالخيولفعجزت

فهلك،دلجةفيئفسهالعسكرمعظموألقى،شديدهَفرسهكانمظ

اقبحعلىالدويدارهعبفدادهنهمنجاهنودخل،كثررخطقهضهم

سوادهموغنموافيهميقتلونوعسكرهبمايجوالأميروتبعهم،صورة

فشرعوااهلههنخلاوقدالغربىبالجانبونزلوامعهمكانماوكل

الدورالىتصلالسهامفكانتالشرقيالجانبالىبالنشاببالرمى

الطقطقي:ابنوقال.((321،325صا!وادث"إ،الشطانية

فيالغلبةفكا.نتالبلدهنقريبأبففادمنالفربيبالجانحبطفالتقوا"

السلطانى،للععسكرالكرةكانتثم"الخليفلعصكرالأمرأول

اللي!طولفي!حوهنهرذلكعلىواعانهموأسرأقتلاَفأبادوهم

نفسهرهىهنإلامنهمينجفلمالمثهزمينطريقفيالوحولفكثرت

وزجا،الشامالىوجههعلىومضىالبريةدخلومن،الماءفي

باجووسار،!دادالىووصلعس!كرههنجميعهفيالدويدار

الفجمحماذيبعساثرهووقفا!ربىجانبهمنالبلددخلحتى

أياسأ"اتجصاذيوأقاميمارالدخلالعساكرهوجاسيت

.(335،336الفخري)

كسرها.بالمسناةأرادوقد،لهوجهولا((المشاة"أ،صلفي(،)

.(ا؟)وصيسالم-)ضروريهتتمصة)،،(
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الثاني..وفي.الشرقيالجانبمنجماعةوقتلكثيرشيءهنهالمستنصربة

بعساكرهبغدادسووعلىهولاكونزل9""وهالمحرمأهنلمعشر

الشُتر.وعملالمناجيقنصبفيشرعسُواثموسورخندقبعملوتحصنوا

هناجيقهه!ونصئواالسئووعلىوقفوافانهمالبغاددةعسحكروأها

وبطلت،حجراهمتعدولاشيئاًرميهميصيبُواْفيفلمالرهيفيوشرعئوا

السورعلىالرهاةمنجماعهباقا!هادخنيفةوتقدم،وغببرهاالعرادات

والمالوأعوانْالديوانالأعيانمنجماعةفخرج،إليهمكثيرهالوإطلاق

.المالإلىشرهأالباقيوسرقةاليسيروإطلاقالاثباتفيوشرعُواهعهم

للاجتماعال!سووظاهرإلىالعلقميبنمحمدالدينهؤيدالوزيرخرجثم

شاءافهإنالاهريدبرفالوؤيرقوسأتمدواأ482(لا:للعواموقيلبهولاكو،

يرهونوالمغول،الرميفماهتنقواْ!نحقأذلكالعوامفظنويصلحه

هستضعفهوضعوهوأ!48(العجميبرجإلىهالواإنهمثمويصيبون

كلمانفلمكا.اخربوهحتىعليهيرهونزالواوهاالمنجنيقعليهفنصبُوا

العجميبرججهةمنالبلدعنىؤحفُواالمحرمعشرحاديالاثنينيومفي

تدبيرفييزالواولمهنهمالسوريينبينوأمتلاوهلكوهعليهوصعدوا

وهاالبلدفي.دبواالمحرمعشريثامنالاثنينيومإلىوإحكاههأمرهم

وثقوهأنبعدالخليفةإليهنمأخرجواصفرثالثالاحديومفيثم،أوغلُوا

وانشدني.عندهمخيمةفيحكمهمعلىفنزلصادقةظنّهاالتيبالأيمان

(tAi)وتطب"))الأصلفي

!ث!هتمدونلا"الأصلفي)482(

محييئالدينالواع!الفقيهالزاهدالشيخالى(بالإضافة!منمسوب)83؟(

بضدادأهكعنديعرفوكانبالكيلانيالمعروفالجيلىعبدالقادر

نفسه:عنالقا،عجميةبلادوهىجيلاتمنقدملأنهبالعجمى

سعنة،ع!ثرةإحدىالعجمبىببرجا؟نالمسئمىبالبرجاممت)\

للشطنوفيالأسراربهجق)"العجميبرجسمىفيهأقا!تىولطولى

الفزالىمقبرةاليوممنهاالتيالعجمبقطيعةلهصلةولا(06ص

به.عتصلةأوقريبهكانتوات
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الديننصيرالنسعيدشعرمنالنقانقالبواببنأحمد)484(الديننجم

:بالعج!كية)*!قولهالمعنىهذافي-تعالىاللّهرحمه-الطوصيهح!مد

شَتقْوَوينْجاهششَ!حسَدهِجْرَتأطسا

صَفَرأزجهارَصْشَنْبَهيَكرَوْز

دَوانهولاكلرنِيْمستْبخ!ةشعدْ

ر!آهدعباسسيانفىَولتِ

.ببغدادالسيفوقحصفرثامنوفي

هاتأنالى"فم!ووغراوةفيالخليفةخعلصفرعننروابحكانفلما

نصيرالدينشاوكُواالؤينالعلماءمعالجناتروضاتفيذكرهجاء)؟8،!

الدينونجم":قالالعلميتةومؤسساتهمراغ!رصصدفيالطوسي

وعلموالهندسةالرياضيأجزاءفيفاضلاَوكانالبغداديا!كلأنب

الروضات)."خلقاَالخلائقأحسنمنوكانمصورأ،كاتب!صه!الر

ؤياالمؤرخا)وزيرالهمدافيالثهفضلرشيدالدينوذمره(61ص

أبيبنعليبنأحمدنالدنجم"قمالالرشيديةالتوضيحاتكتابه

نسخة"الكاتبالبغداديالبواببابنفالمعرومراغةنزيلالفرج

فخرالدينترجمهفيالفوط!ابنوذكره((06؟الورقه،باريسى

الديننجمامولانعلىوكتب)1:قالالطوسيئنصيرالدينبنأحمد

((1.؟3الف!م4جالألقابمعجمتلخيص""البواببنأحمد

:قالالكاتبالبفداديا)حسنبنمحمدفخرالدقترجص"وفي

أب!ثبنعليبنأحمدالديننجممولاناالىاتعسلكيسألضاباً!ن))

ابنته"علىوصاهره...البواببابنالمعروفالبغداديالفرج

ال!بغدأدقيهحمدبنعبدالعزيزعلىكتبأنهوذكر(318حىإ

.(،221صىاالقسم،"جالناسخ

الفارسية،فتهمعرلعدممصحفينالبيتينصرح-المحققالعلامةنقل()*

هشكورآتفضلالذيالخليليجعفرالأديبا،ستاذعلىفعرضثاهما

ومعناهما،أعلاهفيالفارىءيجددالذي-كلبال!ثوضبطهممااءتهممابقر

للهجرذوستمائةوخمسحينسخةعدامفي

صفرمنالرابعالاحديوموفي
هولاكوأسموجاءالخليفةذكرأنعدم

العباسيينهصهدوودالعىت

سبى(لو71سالم)
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ستالىالعمرمنبلخوقدفبرهأثروعُفيدفنثم-ووحهالثهفدلم!-

روحه-النّهقدسس-يوماَوعشرينوأحدأشهروثلاثةسنةوأربعين

.ويوهانأشهروثمانيةسنةعنترةخمىلىخلافتهوهدة

:أولادهذكر

س!همولده./الصورةجميلشابأوكانأحمدالعباسأبوهو

المحهوحهـنه-نجدادواقعةفيوالدهإحدقتل،وستمائةوثلاثإبئإحدى

ورابصعهالملوكوسمتالعباس!الفضلأباالاولادهنوترك-تعالى

القاسهىاوأبووستمائةوخمسينخمس!سنةالكبيرالعيدفيوهولدها

سضةالاولوبيعشهرفيهولدهعبدالرحمنالفضا!للوأبو.عبدالعزيز

المباركالمناقبوأبو،أيضأبغدادواقعةفيوقتلوستمائةوثلاثينثلاث

هنوالعشرينالتاسعالاحديوموهولده،الأحياءأواللادهأصغروهو

وبقيالمغولىأسرتهبليقتلولموستمائةأربحينسنةالآخرربيعشمهر

توفيثموأو!ىجوتزوعنده!مهحترماَكمانأنهإلاحكمهمتحت

وس!بئسبحسنةالاولىجمادىثانيالخميسيومفيمراغةببلد

ل!ثمووحهالثهس!قد-النّهإالمسترشدالامامغندودفنوستمائة

سنةوجبعنترحافىيالخميصلىليلةتابوتهفوصلبغدادالىهراغةهن

في!مافدفن84ْ()ْسوسيانداوالىدرصلوستمائةوسبعينتسح

(Eno)أبومظفرالدين)\:قال،الألقابعلىتاريخهفياث!الفوابنذكره

التركما؟يأشملةبابنفيعرطفانأقبنايلدغديبنسوسيانالفتح

خوزستانبلادعلىاستولىقدكان،تسترصاحبالخوزستاؤب

حكمالىانتقلتومنهعلغانق3بنسوسيانواعصالوتستر

ابن!عليبنهحمد)الفضلأبوالوزيرذلكفيالساعىوكانالخلاْفة

المعروفالموضعفيعيسينهرعلىفسكننسياندسووجاءالقصاب

والجمالالحسنغايظفيسوسيانوكانهـ!3؟7سنة)ن71به

جسرعلىالصوفيةبعضلوداعهخرجتسترهناخرجلماوانه

:معناهبالفارسمِةبيتأوأثثحدبكى51رولمماممدود

الموتىهتاكبوصالهيحيى

الأصاءأهناهايميتوالهجر
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هوتهاذكروسيأتي،أ!ش!جمانبالىالزرقماءالدارمن)486(الحبس

عبدالنّهاحددوأبوهحمد)487(نصرأبووهمأوبعةالأولادهنوخلّف

جهالألقابمعجمتلخيص)"فضرقأالمماءفيبنضسهألفىثم

أبفتءأحدانهالأتيرابنوذكر(الهندثنيعالميممنا؟9.الترجمة

نخمملةأبيهوفماةبعدخوزستمانملكالمذكورا)ضركمافيشملة

!هقلعةحكمهالىانفهوتالناصرالخليفةأنوذكر((057))ستة

فراسلبعدهأبناؤهفاختلف((095))سنةوتوفي!58سنةقلاعه

هنبينهالمايسحتنجدهالوزير!ابالقص!ابنمؤيدالدينبعضهم

ألمجهافوصلخوزسئانالىيقودهوس!ارجيشأفجهزالصحبة

وغيرهاقلاعمنغيرهاوملكمنهاالمحرمفيتسترفملك195سنة

O،057سنةالكامل"بغدادالىشملةبنيوأنفذ 8 M/

وفيها":ا!هسنةأخبمارفيالجوزيابنلص-!وقال."095

:خوزستانبلاد!الناصر)الخليفةوزيرالقصابابنالوزيرملك

!كهـ،بلوقيلقلعةأربعينعلىتشتملازهاويقالواعمالهاثستر

فيبفدادوسوسيانشملةبنعليالا"ميرودخلالماضيةالسنةفي

الزما.تة7مر)((!دأدوأولادهمومائواالدورلهموأخليتصفر

الا"!يرس!وسىجانإنالساعىابنوذكر.(؟45ص8جمختصر

وهو((6!9المختصرالجامع"895سنةالحديثةبقلعةتوفي

647سيضهأخبمارفيالحوادفكتابفيوجاء.عندناالصحيح

فأمربالئهالمسمتعصمالخليفةارضةنوفيتوفيها"-4،2ص-

ابنشسارعمجاورعشينهرعلىأنشأهاالتيئا)دارفيبدفنها

أخبارفيوقال.((سوسحيانإهـارالمعروفةالشوكوفنطرةاللهرزق

بالته!المستعصم)الخليفةأمرفيهاو"-،7؟ص-652سضيغ

وجعلث.والبم!صاتينالحجرمنمعهايجريوماسوسيانداربوقفية

ممسبهـامامالجيشىأب!بنعبدالصمدالشيخورتبفيةللصوربامحاإً

مقبرذقربكانتسوسيانفدار."بهافيةلفصوشيخأقمرية

.الشرقمنالكرخىم!روفالثميخ

التاريخ/هذاكلممنمئاتمثلمهملةلأنهاأيضاً"الخينتى"تقرآ)ا-48(

التقاب.مأحسنيراجع((الخيشىبيت"يقالاتلوفاتأنإلا

(.(.ء؟ص"

!د!التصويربهأجحفسطعرهؤلإءمنالقريبالهامشفيY؟()8

العزيزأمةالأولادمنلهوكان"مينهلنايظهراخحر!ىهوام!ض

مفويبقلمآخرهاهشىثم،"الهاشميةوالستمحمدوالأمير

.الكلمماتمنالأعلىالربع
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هحمد"!"؟"نصروإلو.هاهاخانؤفىكة1لمبارويوسف""4"حاشموإلو

عشى!ثافيوتوفيوستمائةوخمسينإحدىسنةشعبانعشريثامنفيولد

الرصاهضة.فيودفنوستمائةوخمسيناثننينسنةالقعدةذي

رابعفيخلافتهفيوتوفيتفعائنئمةالمستعصمالامامبناتوأما

ةوكر!،بالرصافةودشطوسهضنمائةوأوبعإبئثلاثسنةشوالىعنتحي

وأربعينس!بعسفشعبانمنالعشىهـينليلةخلافتهفيتوفيتأخرى

تربإلىلمتحوثمسوسيانداومنالزوتاءبالداوودفنمتوستمائة

المكرهةالمعظمةوالسيدة،وستمائةخمسإبئسنةعانشر"ر%بفيالرصافة

،بسوءلهايتعرخ!ولمالمغولأسرفي9"إأوآالعجمببالأفىوتولمجمتامحممةفا

الىواتصلمثالعجمبلادإلىوحُيملتسىهـتأخديجةالشريفةوالجهة

ام!دالم!أبيالدينمحييالووعالزاهدالكاملالخيرالعالماالأها

بكرأبىبنصدالفضائلأبىبنإبراهي!مالمجدأبىبنأيحيى )094.....-

(tA)Aأنهمايظهركلمتيانجداًدقيقبخط"هاشمأبو))فوق

.((هحمايمرزها"

-275ص-قال652س!ثهأخبارفيالحوادثمقلفذكره)948!

والدغبعمارتهاأمرتالتىالقرآندارفتحتشعبانسلخنمب"

التيبشىيببابالمعروفةالمستعص!مالخليفةإبنمحمدنصرأب!الأمير

بضرب!دجلةشاطىءعلىالداروهذه،البشيريةإدرسةابنتا

ودفنتالسعنةهذهمنشوالتاسعفيالبشيريةفيتوتو،بغداد

ولدهابعدهاوتوفي،المذكورةالمدرسةبجانبأعدتهاالتيالقبةتحت

نصرفأبو."عندفاودفنالقعدذذيعشرثاننفيمحمدنصرأبو

المؤلف.قالكماارصافةباالعباسيإثتربفييدفنلمهحمد

منالبلديوزنعلى"الشبذي"فيالذهبيشمسالدينذكره)0914

17ص-المشتبه A-ناقلا"ا)راهيموأريهالأكبرجدهذكربعدقال:

ابراهيم،بنيحيىالدينهحيىالمعظمالإماموابنه:الفرضيقال"

تركلسحَانهشايخمنوجماعةوأبيهجدهمنسمع،مAأصدر

لمجضدادثم667سنةفيلمجمارىبهأجتمعتالضفروراءوما

عبدالصزيزعزالدينوابناهمجلسهوحضرتقدمهالما6سمنة

هـتسمعاالمسعتعصماثومنينأميرسبطاعبدالحقومظفرالدين

بعد=وقالالملخصىالألقابهعجمفيال!فوطيا)نوذكره.((جماعة
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جمماوعادشرعيصحيحبتزويج-بقاءهالّهأعلال-الخالديالمنيعي

الىسوسيانبداوفسكنمتوستمائةوس!بعيناثنتإبئسنةفي!دادإلى

سفالمحر"عنئرثاهنالثلاثاءيومفي-روحهااللّهسقد-تو!تأن

أولاداًوخافتالزوقاءالداومنإالحبسودفنمتوستمائةوسبعينشق

القاسحأبوعبدالعزيزعزالدينوهمالمذكورالدينمحييالصدوهن

العرلبستتدعىوكريمةالفضلأبوالدينمظفروعبدالحقالاكبروهو

وهيومريم،تعالىالّهشاءإنهذاغيرفيهواليدهمذكروسيرده!باركة

المحولأسرفيوستمائةوثمانينإحطىسنةأولوهوالآنأىاباقية

الباتيسةهذهويُبقيالماضينروحيقدس!تعالىفاثه،هكرهةهحغرهة

آجمعين.وآلهبهـكحمدوالسنينالأحقابمرسعلىالصالحة

وحجاب!هوقضاتهوزرائهذكر

ابنهحمدابنأحمداالديننصيرالأزهرأبوأبيهوزيرلهوزو

وأوبعإتاثنتينسنةهنالاولوبيعشهرسادسفيتوفيأنالىالناقد

فيوثشأالتركببلادولد)):الخالديالمخزوميونسمبهأسمهذبهر

ود!اوتأدبالأحاديثوسمعالمجيداَنالقروقرأوجدهوالدهخدمه

بالث!الممستعصمالامامؤقتلىالعراقالى!و،كوالعالمسلطاننزل

شيخناواجتهدمنكوقاتأخيهالىكريمتيهازفذأهلهضلىواستولى

وخصرجفأولدهاهحميالدينلدهإوجهاوزوخلاصهمافيبنشمسالد

محللبيهاجتمعولمماأياقاحضرةقاص!دآَالنهروراءمابلادمن

%ليهضوفوسوسياتداربأهلهونزلفدخلهابغداديسكنانمنه

وسب!3تإحدىسضةالمسننصريةبالمدرسة11كتبخزا!هأمر

نأالىدرسهعلىمقبلاًبنفسهمثمتانلا"بهايزلولموستمائه

ومنالثصبذيمنتوبأل!وأنفذخدمته.الىأترددوكنتببغدادتوفي

عمى!بابنةعلمِهأثعمهولاكوبنأباقاالسلطانأنالاتفاقعجمائب

ا،مامبنعبدإلعسزيزالقاسمأببىالأ!يررضتزينبالحاجى"

لأحديت!فقلموهذابغدادالىونقلهابهافاتصلبالمّهالمستنصر

ا،لقابمعجمتلخيص"26!لمسنةكانتوفاتهأنوذكر"العالممن

.1(الميم!ث0AAالترجمسق5ج
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عليئبنأحمدبنمحمد)194!!لالبإ!أالدينمهـؤيداستنابثموستمائة

فيوقضاته.ببغدادالمغولواقعةفيقتلهحينالىالعلقميمحمدبن

توفيأنالىالقضاةأقضىاللمغانيبنعبدالرحمنأبيهفاضيخلافتهأول

عمرالدينسراجبعدهواستقضى،وستمائةوخمسإبئأربعسنةوجبفي

نعرفالغربيبالجانبأمكرخبامجاورةهحلةالىنسبةاخهرقلّيابركةإبن

بعدالشريفالررملعمارةالثصريفةالمدينةالىحملأنالىالقلائينبنهر

فيتوفيوبهاوس!تمائةوخمسينأوبح79")زوسنةفيوذلكاحتراقه

الديننجمبعدهواستقضىوستماظلةوخمسينخمس!سنةالآخرةجمكادى

الثلاثاءفيالبادوائيمحمدأباالمظفربنالحسنبنهح!كدبنعبدالنّه)294(

ووزرائهباللّهالمستعصموزارةفيالطقطقبىابنترجمهوقدذثرهتقدم)194(

وقيلا)ضيلمناصلهمأسدي"هووقالو.ثارةقئبكانوان

\)الفخري.بالعلقمى"المسمىالئهرحفرلانهالعلقميلج!ده

بالوفي!،تالوافيفيالطعنمنكثيرفيهاترجمةوله،337"ص

فواتفيالكتبيشاكرابنعليهاوسطا"1:285))للصفدي

فيالحوادثهؤلفوذكره،آخرونهؤرخونوترجمه،الوفيات

مؤيدالدينالوزيرتوفي:قال-336ص-656سنةوفيات
وستونثلاثوعمعرهببغدادالاَصرةجمادىفيالعل!هىبنمحمد

اليهمويسديالعلماءيحباديباًفاضلا"عا!كان،سنة

الوزيرفتوفي"-323ص-ذلكقبلوقال،"المعروف

فيودفنا؟خرة!ادىمستهلفيالعلقميبنمحمديدالدينصؤ

.(!السلامعليهجعفربنمول!ىمشهد

الاوسطالعراقنشرقيفيبادراياقريةالنىمنسوبوهوذكرهتقدم)؟9،(

أنتشر((بيدراية"يسمىتمرفيهاالان"بدرة)أباسماليومفوتعر

الش!افعيةطبقاتفيالسبكيالدينتاجذكره،العراقفينخلهمنها

وسمع4!هسنةولدبغدإديا،صلبادرائيوذكر5:95الكبرى

وصارالنظاميةبالمدرسةودرسالفقهفيوبرعوتفقهالحديث

بدمشقوبنىبالحديثثوحدمرةغيرالعباسيالديوانعنرسولاً

خمسةببفدأدالقضاءوولىنسبهالىا!نسوبةاالبادرائيةالمدرسة

فيالصفديوترجمه.655سنةالقعدةذيأولفيوتوفييومأَدثر

نفا:2نقلناهمايشبهماذكرأنذكرأنبحدوقالفياتبالوافيالو

بالجوخةيركبوكان...الضدرجليلمحتثثممأصدرأَوكان"

كب=ونحنتذكر:خالدالزينلهقال...بهمرًمنعلىويسلم
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فسدةمريخم!وهووليلأنهوستمائهوخمسينأوبعسنةشوالعشرثالث

الخنيدالشيخصئفةفيبالشّونيزي!ودفنيوهاعشرتسعةولايته

بالمجانبالقضاءهننفلاً،بعدهاستقضىثم-روحهالثهقديىس-

توفيأنالىالبندنيجيكاملبنأ!94!عبكالمنعمالدينأؤ!ما،الغربي

فتبسمالدع!ثهوشىويلقبوثكحولايلقبونثىوالف!ماءالنظاصه

."89و6602بباريسالوطنيةالكتبدأرنسخة".وحلم

العراقعملمنببادرأيا))ولد:فلالمقفىفيالمقريزيوترجمه

بارعألمحاضلاًوكان...وخمسمائةوتسعينأربعسضةصفرفي

بالبادرائضةتعرفمدرسةبدمشعقونهمتواضعأوقورآرئشمأ

بهاالمقيموشرهـعلىدرسأبهاوعمل.أسامةبدارتعرفكانحت!

نأوذكر"المدارسمنبفيرهايكونلاوأنمتزوجغيركونأن

الناصرالملكالسلطانفقال((إمرأةتدخلهاو،"وقفهاشرو!دمن

وجعل..."صب!ولا"حاضراَوكانالايوبىا،صفريوسسف

نسخة"نمافعةكتبخزانهبهماووقفحسسض"قافاًاوعليها

.((322ص"الحوادثمؤلفوذكره(!57قةالور12،؟إسبار

قطل655سنةاخبرفيادثا!وتحمابلفموذلكذكر39،(
عبدالمنعمالديننثلاماقاضياباحعضماروتقدم:-3؟3ص-

ولخعالقكحاةبقضاءفول!!الغربيالجانبقضاءمنالبندنيجى

((إلقضاةأقضي))بلالقضاةقاضييعينلمأنهلناوالضاهر.((عليه

منأقل((القضاةأقضي))منصبكونعلىالكلامقدمناوقد

علىودليلنا/(504رقم!الحاشيةفي"القضياةقاخ!بئ))منصب

المناصبتوزيععلىقكنمفقدنفسهالحوادثل!مؤقولهوقلناما

:-؟33صى-وقالالعراقعلىهولاكوأسمتيلاءبعددالعرافت

يدي)جنالبندنيجىعبدالمنعمالديننظامالقضماةأةضيوحضر))

وفاتهذكرثم."اقضماءعلىينقربأنفأهرَ(هولاثو)الس!لطان

القضاةأقضىتوفبفيهاو:-362ص-ةال667سسنةأخبارفي

وقدالجنيدالشيخصئفةفيودفنالبندنيج!عبدالمنعمالديننظ!ام

!ياً،عفيفاًورعاًوكان،سنةوسبعينستالىالعمرمنبلغ

الذهبداربمدرسةلثمبابهعنفوانفيبالفقهأشتغل،السيرةحسن

شسهدثمالمستئصريةبالمدرسةر"تئبثم،وافضىبرعحتىب!داد

فيجعلثماللمغانيئابنضبدالرحمنالدينكمالالقفطةا!تضيعند

أعللقسنةلى"تكملتفلماالجندمعايشأعلاقأعلىالعرضديوان

بينأجمعانلبىيحللا:وقالاخذهامنفاهتنعالمشاهرةدنهال!

فاستحسنه-الخليفةالىذلكفأنهى.المستنصريةووظيفةخدمة
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!رفسههدةاست!جب،5نجدادوا!هفيش!دأصةالخلية

والدهحاجبالدواهيابنالحسنبنالنّههبةبنعلي)494!الفتوحأبا

تعالى-الثهوحمهما-

يزوقولا،هلكهينقفحيلاهنفسبحانالعباسيّةالدولةوانقخعت

النبيهحمدالمرلىلمإثسيدعلىوكدملواتهالعالمإثوبدلّهوالحمد،سلطائه

وسلامه.الطاهرينإلطيبإبئآلهوعلىالأهي

السكناب-تم-

)1!4(

عيّنْقاضيأثمالرسومأربابمعهثماهرةلهتطلقأنوتقدم

الىنقلثم(وهـتمائة)وخمسينأثنتينسنةفبالغربيبالجانب

وخصحمينخمسسنهالقضاةبأقضىوصوبخبالشرقيالجانب

."...الاَنالىذنكعلىفاستمر

وليوأنها)دينتاجيلقبأنهوذكركتابهنج!الحوادثمؤلفذكره

مديرلَرْنبهوهى"52ص"631سنةالعباسيالجيشعرض

هنثقل%نه632سنةأخبارفيذكرثم،اليومالجيثىفيالادارة

((71ص))عليهوخلعإربلد)وانص!دريةالىالجيشعرضديوأن

جعلوأنط-84ص-633سنةإربلفيالخدمةتركأنهذكرثم

وصدررنجه."فرسأَو"اعطيسيفأوقلّدعليهوخلعللمخزنصدراَ

ثيم،دوجهِلهايكنلموانللدولةالعاهـ"التجهيزاترزكمديراإخزن

منصبوولى-09ص-634سنةالمنصبهذاعنعزلأنهذكر

رهد656سضهأخبارفيوذكره،الشرلجذوامرالفوبيبمابحجبة

الدوأميبنعلىالدينتاجوكالت":فالبغدادعلىهو،كوأستيلاء

حفىهـةالىالوزيرمعخرجقد-الفوبيئبابيعني-البابحاجب

الفراتيةالإعمالىصدريكونانلهفأمر(هولاكو)السلطان

ولدهفجعل،الا"ولربيعفيوتوفيمدتهتطلفلم-واليهايعن!-

هس!تقلةوفاتهذثرتم(332عى).إ(ضوضحةحسينمجدالدين

-326ص-قمالالو.اسعةبعدالأعيانمنتوفيمنذكرفي

((الأولربيععنترثالثفياليابحاجبالدواميبنعليئالدينوتاج

683سنةؤىالمتوعليبنالحسينمجدالدينأبض"ترجمةفيوةصال

فيالخلينهةعند،يحف!هـدائم!البابحاجباهـهواالدإنتاجوكان"

واهرفىعندهحضرلمخدادخانهو،كوالسلطماثملكولماالخلوالت

عودقبلوتوفيأ)،ههتطلفلمالفراتيةا،عمالتدبيريتولىأن

.(445ص)الجبلبلادالىالسلطان
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الايث!خاصفهرس-1

أء(

36،66،76:(النبي)دم3

،021،351،511،ول،78،86،؟1،23،1:(لمسا)سيا!لو

،؟52،57؟،؟342،642،052،15،؟92،ء2؟،،591

7( ، 2 65 ، 2 5 A273،؟"

691:(العباسىباللّهالقادرأخت!منه7

63:(م!مدالنببىأم)وهببنتآمنة

14،277:هولاكوبنأبماقا

55:(الوحىكتابهن)سعيدبنأُبن

27عفانبنعثمانبنأبان

88:الحكمبنمر.وانبنأبن

36،66:(النبي)ابراهيم

116:المثصورجع!فراجمماابنابراهمم

99:جبلعيةبنابراهيم

8،1:سهلبنالحسنبنابراهيم

133الامينمح!مدبنابراهيم

201،601،111(السفماحاخو)علىبنمحمدبنابراهيم

137،؟13ة012:المهديبنمحمدبنابراهيم

163:الس!،قابو،المدبربنابراهيم

05،35:محمدالنبيبنابراهيم

86:نعيمبنابراهيم

114:اسحماقابو،الواثقبنابراهيم

101،501،؟!:اسحاقابو،عبدالملكبنالوليدبنابراهيم

93:النخعيابراهيم

44؟ة(عصر)ا،بري

244:(الابريعمربنتشهدةالن!ساءفخر)الابري

101:اصيبعهاجمماابن

75:البراءاجمأابن

253:(جعفربنزيد)ترابابيابن

15،16،275،!4:!سكبدالصمد!الجيشابىإبن

المدائنىانظر=الحديدابىابن

1:(عبدالحميدخازمابو)خازمابيابن IV
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ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

أبن

ابن

ابن

1لإشم!خاصسفهر

116،157:(بكرابو)الدنياابى

!اا14،5،،135،143:(احمد)دؤادابى

ولا:(عبداذابو)سليمانابى

188:(م!حمدالحسنابو)اربالثصوابي

،افى20173:(عبدالملكبنمحمدبنالحسحن)الشوأربابي

155،156،016.

011:(المهلببنيزيد)صفرةابى

171:طاهرابى ، 017 ، 1 ، A

091:(ا!سنابو)عمرابي

262:(أحمدبنعبدالرحمن!غالبابى

271:فراسابى

الصديقبكرابو:انظر-قصحافةابى

73:كبمثمةابي

2،:(المستعصمبنعبداللهأحمدأبو)المباركالمناقباب! y

802،112:(عشىبنعبدالخالقجعفرابو)ألعياسيموسىابي

38:(سعدبنعمر)وقاصابى

/؟2.،؟102،213،16:(ناصربابنالمدصروفعزالدين!الافي

223،023،Tt o ، 237 ، 235 ، Vrt6،2ا ، 2،2 ، Tt،

.75؟،7،251،256؟2

09،39:(الشاعر)أرطأة

9،05،52،77،18!ا،8!ا،35،38:أسحق

أهسيظابن:إنظر-أسينا

الشماعر()فلحا

102:(البغداد!يالاسديبنعبدأدئه!حمدبنعبداللّهمحمدابو)الاكفافي

251:(الوأسطيعاببنأحمدبنمحمدالبدرابو)أمسيف،

65:(الرسولمؤدب)!تومأم

ه:الانباري

بنمحمدبنهحمدعبدأدلّهابو،الدول!هسديدابنالفرجابو)ألانباري

.،22،024،12إ(ابراهيمبنعبدالكريم

42،:!يمعبدالكلبنمح!مدالدولةسديد)الانباري

216:(يوسفالدينصلاح)ايوب

925:(العادلالملك،محمد)ايوب

9،؟:(اللّههبةبنمحمد)البخماري

Vol،05؟:(علي)نعليعلالبابو)اليخاري
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*شمدخاصثهعرس

912:(اسماعيلابو،يحيىبنجمفر)البرمكي=برمكابنَ

ا9؟:(خالد)البرمكي-برمكابن

9؟ا:(المجماساب!و،يحيىبنالفضل!البرمكي-برمكابن

!؟ا:(خالدبنمحمد!البرمكي-برمكابن

912:(عليابو،خالدبنيحيى)البرمك!-برمكابن

016:(المثحاعر)بسحامابن

182:(اسحقابو)بطحاابن

163:بكتمرابىن

102:(القاسمابو!بكرانابن

!.2،.؟اإ:منصورابو)بكرإنابن

163(اسماعيلالصقرابو)بلبلابن

2:(الدوريمحمدبنمحمدعبدأفهابو)البلابن

237:(جعفرابو)البلديابن ، 236 ، 2 35 ، o

5،21:(أحم!دبنأحمد)البندنيج!ابن

273(الفرجابىبنعليبنأحمدالديننجم)البوابابن

النفيسىابن:انظر=بورندازابن

173،187:(احمدالحمسينابومعزالدولة)يهبىالبو=بويهابن

.2!ا:البمِاضيابن

921،022:(أحمدبنمحمدإناحمدبنعلي)الرزازبيانابن

ه:البيضاوصيابن

36:الجوديابنة

1،018،،4:برديتفرصيابن

شماوولشابنانظر=جاووشابن

243:!الرحالعة)جبيرابن

15:(أحمدابو)جحثصابن

163:(محمدابو،مخلدبنالحسن)المجراحابن

175:(اوددابنعيسىبنعلي)الجراحابن

36:(!حصد)الجراحابن

اطبري:أنظر-جدريرابن

المكتفىبنج!عفرابن

602:(علي)جهشيارابن

218:(القاسماب!و،محمدبنعلي)جهيرابن

،213،214،؟ا902،0:(نصرابو،محمدبنمحمد)جهيرابن

.218ير215
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يلاشمخاصقفهعرسى

21؟:(نصرأبو،محصدبنعلىبنالمظفر)جهيرابن

8؟ا:الجوزيابن

267:!عبدالرحمن،الفتوحابو)الجوزيابن

،ا!؟ث531،171،171،018،091:(الفرجابو)الجوزيابن

،2؟3،؟12،02!،؟!7،؟!312،6؟02!،؟.691،8

.!238،23،؟2،03؟!

217،255:(يوس!فمح!الدينمحمدابو)اصوزياابن

،؟l2ْ،242،،35،02؟/802،216:!السب!)الجوزيابن

256،275.

،591،691:(الحسنابو،إبنعبدالعزبنعلي)الضعمانحاجبابن

791،002،102.

5،201!:السفاحعبداللّهابيلقب=الحارثضةابن

11:(بكرابوالدينتقى)الحمويحجةابن

1،15،16،،1،5،7،12،13:العسقلانيحجرابن

035:(المعالىابو،احمدبنعليبنسعيد)الانصاريحديدةابن

8:حرازابن

ه:.الحراننابن

62:الإندلسيحزمابن

27:ا،نص!،ريحزمابن

38(محد)الحتفيهابن

التركىغرنحوجخاقان=(الغتحابو)خاقانابن

185،188:(العباسابو،أصد)خاقانابن

48،163!:(الحسنأبو،يحيىبنعبضدالثه)خاقانابن

7،1:!الفتح!خاقطنابن

الملقب:!القاسمابو،يحيىبنعبيداللهبنمحمد)خاقانابن

17:(صدرهدق o.

175:(القاد-مابو،عبيسداقهبنمحمدبنعبيدالثه)الخاقاننابن

102:الخزريابن

182:(اسسحاقابوأحمد)خراسانابن

175،81!العبالسابو،ضبدالثهبنأحمد)الخطيبابن V

128،216،231،102:خلكانابن

124:(الثحاعرإ.دأبابن

:(الفتحابو،محمدبنمنصور)دارستاحن

94؟(عبدال!باقيبنهحمد)الداريجابن
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يلاتثسخياضفهرس

ه:الدأمغاني-الدا!افيابن

9.27214:(عبدالدهابو)الداهغانيابن

11:(الحنفياحمدفخرالدين)الدامغافيابن

؟؟ه،251،؟11:(ا)قاسمابو،عبداللّه)الدا!فانيابن

،33؟،31،232؟:!الحسنابو،أحمدبنعلي)الدامغافيابن

236،241،25 l.

218،921،223:(الحمسنابو،هحمدبنضلي)الدامضمانىابن

،7:(الواسطبىسعيدبنهحمدعبداللهابىوالدينجمال)الدبيثيابن

.025،251،!24،؟!ا.،022،237،923

252:د!اقابن

:(ا!وحابو،الحسن،نالثههضهبنعليالدينتاج)الدواميابن

.08؟،11،265

028:(عليالدينتاجبنحسيمانمجدالدين)الدواميابن

183:رأئقابن

،235:(الفرجابو،عبداتهبنمحمدعضدالدين)الرؤساءرئشىابن

.04،241؟،237

23؟،218:(شجاعابيالوزيربنالحسينهنصورابو)الربيبْابن

الربيعبنالففلانظر=الربيعابن

216،264:رجبابن

ه:الرسعينىابن

171،175،178ير152،165:الرومىابن

لسعيدبني!يىانظر=زبادةابن

،07،83،86،87:(العوامبن،بطَرابو،عبدافه)الزبيرابن

8!،!.،701،011.

31:(الدينتماج)الحلبيئزهرةابن

،245،255،،15،31،16:(أنجببنعليالدينتاج)الساعيابن

.2،275!ه

3(قريشمحمدابو)السبيعابن=سحبيعابن

04؟:(عبدالثهأبو)الدولةسدإدابن

211:(العباسابو)ألامامسريجابن

السلجوقي=سلجوقابن

المرزبانكاليجارابو-الدولةسلطانابن

88:(الشاعر)سكرةابن

المعوجابن-السمكنابن
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أبن
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ابن

ابن

ابن

ابن

لالفمخاص!هرس

212:ديا!وسحما

68:سميط

921،228:!عبدالوهاببنإحمد،البركاتابو)السيبى

2،؟16:(عبداللهبنالنَههبذ)ال!سيبي ly

278:الكتبيشماكر

2(اح!دبن!حمدةإعمالياأبو)شعافع oa

؟79:(البطائحل!مستو)شاهين

بنجعفرينارسلانبنسحليمانثداودابو)جاووشا،دت=شاووش

.!،2:(المتوجبنءإي

8:!اتالمخترصاحب)لشجريا

92:(عليابىو،اهـكاهلضيالقا)يفصالث

832:(كلمبارالينألد!لكما)رلثمداا

سوسيان:أنظر=الخوزستانىالتركمانيشملة

236:(عبدأددهأبو)الشهرزوري

القاسمبنعبداللهبنيحيىبنالقاسم،الفضائلابو)الشهرزوري

.251:(صل!المو

012:(صالحأبيبنأوفيض،جعفرابو)شيرويه

2!ا،165ة164:!نالمحم!بنهـلملأل،الحسينابو)الصابىء

176:(4النعصغرس)الصابىء

،223:(محمدابنونالح!سبنألّةهبة،الفضلابو)الصاحب

.232،102،243ير227

36؟:!القاسمابو)الصاحب

112:(نص!رأبو)الصبا.نم

226/227:(أحمدبنمجمدالدينجلال،الرضاابو)صدقة

3؟2:(علىبنالحسن،علىابو)صدق!ة

9،2،252:(أحمدبنمحمدبنصدق!ة،الضحابوأصدقط

231!علي،القاسمابو!صدق!

902،412:(الشساعر)درصر

61:!ه!صدبنيوسفرنأحمد)صرما

235:!العلبيب)حسفية

232:!الثهه!بةرنسعيد)الهاشميالصيقل

91:(المبارك)الضحاك

183:ئحبطبا

185:العلوي!نبلى
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ابن
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ابن

ابن

ابن

ابن
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ابن
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ابن

ابن

ابن
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ابن

ابن

أبن

ابن

ابن

ابن

ابن

يلأش!خاصفهرسى

152،462،127،278،؟31،711،631،322،27:لطقطقيا

ه:بمالطو

913:الصونطو

186:(اسماعيل،لصاحبا)عبماد

لأ11،2:(للهاعبد)سعبا

55،65:(الاستيعابصاحبأالبرعبف

6:(لدولةافخر)عبدالمطلب

926:(الدولمختصرتاريخحصصاحب)العبري

صدبنمحيالدين:انظر=عربي

118:فةعر

02:(هحمدبنعمر،فخرالدين)البعقوبيعزاز

،23:هحمد(بنعبدالملك)عطياء

؟أا:(نصربنصفصور،بكراب!و)العطاء

!أ602،216،2:(علي،الوفاءابو)الحنبلىعقيل

167،175(الشاعر)العلاف

:(محمدبنعليبنأحمدبنمحمد،طالبابو،هؤيدالدين)العلقمي

.78؟،67،272؟،72،252!ا،11،!ا

:(محصدبنعليبنمحمد،الجمالأو،جمالالدين)العمرافي

.؟؟،،12،22

253:عضبة

175:(موسىبنهحمدبنعلي،الحسنابو)الفرات

175،178،181:(جيعفربنال!ملى،الفت!حابوأالفرات

11العمريافهفضل

57؟،252:(يحيىبنمحمد،عبداقهابو)فضلان

،؟.،5،12،15:(احمدبنعب!دالرزاقالدينكممال)الفوط!

.76؟،،7؟،73؟،؟252،256،925،26

1،5،8،16،17:شهبةقاضي

6،81،012!ا،27،35،05،54،55،57،68:قتيبة

،البفدادي،ا!مسنبنمحمدبنعمربنعلي،الحسمنابو)القزويني

الح!ربي(

أحمد(بنعليبنحمد،ه!ي!دالدين،عبدالّىابو)القصاب

5،025،25؟؟ l.

275،؟27:(علىبنمحمد،الففىلابو)القصاب

136:أالقفطي
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ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ا)ن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

يلاتنيمسخاصفهرس

أضاقداابن:انظر=قنبر

42(ْمحمدبنابرأهيماسحاقابيبناحمدالعباسابو)الكازرونن

51،61:(هحمدبنأحمدادينافشر،العبالص!ابو)الكازرونن

11،51:(الثهعبد،ين)دالجلا)؟بولكازرا

أ7:(سيعيد!نىولكازرا

6،11:(دمحصو)ننولكازرا

1(الحسنابو،محمدبنمحمدبنعليطظهيرالدين)الكازرونيئ

3،1،5،6،8،9،01،11،13 ، 1C،15،16،ا؟،

،03،31،م!18،91،02،21،22،23،21،9،،17

33،!1،188،091،59926 ، 216 ، l.

31:(مرصود،الثناءابىبنمحمدبندبدالله)الكازروفي

13،42:(محمودبنمحمدبنعلي)الكازروفي

6،51:(ظهيرالدينبنمحمد)الكازرون!

02:الدمشتيكثير

027،172:(ينلدافتحالامير)ثر

116:(العباسيالمنصوربنيلأص!رورجعفر)الكردية

ه:الكوفي

!؟:(للطيفاعبد)للكبا

278،927،؟65:(عبدالس!لامبنعبدالرحمن،)بئالدكمال!نىاللمظ

39،952:(نصربو1)لاماكو

؟2:الرحبيالمتقنة

تن!ا.ووشىابن:انظر-المتوج

ء181،18:(الحسنبنسليمانالقاسعمابو)مخلد

ه:ئتبالمدا

163:(ابراهيماسحاقابو)المدبر

دزببنعبيدالّى:انظر=مرجاتة

132:(الدينيدسد)خسمالمر

231ة(الوفاءابو،المظغربنيحيى)المرخم

21،218،،؟!.:(عبداتهابو،عاببنالحسين!المردوست!

56:مسعود

502،902:(القالصمابو،الحسينبنعلي)المسلمة

09:(سعيد)المسيب

923:(الحسن،الدولةفخر!المطلب
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يلاشمخاصفه!رسى

18؟:(المعاليابو،محمدبنافههبة!المط!لبأبن

؟5(المعالىابو،سعيد)الحنفيا!هرابن

21،4،2:(يوسفا،الدْينسديد)المطهرابن

،156:(باتهالمنتصفل!"-العباسابو،عبدالنه)المعشزابن

016،172.

391:معروفابن

091:(هحدأبو،أحمدبنعبيدالله)معروفابن

.!ا:(عبدافهبنمحمصد)ممروفابن

191:(العلامةالمفيدبالشيخويعرف،الكوكبيمحمدبنعلى)المعلمابن

نقيب،الفنايمابو،العلويعبيدأدتهبنمحمدبنعلي)المعمرابن

.221،؟01:(الطالبيين

218:المعوجابن

؟أا:(سعدابو)المععوجابن

؟23،23؟:(السكنبنمحمدبنمحمد،غالبابو)المعوجابن

21،:(السكنابن،هنصورابو)المعوجابن

102(القاسمابو)مفلحابن

185:(الحسينابو،علي)مقل!ةابن

78،11!،751،176:(عليابو،الحسنبنعلىبنمحمد)مقلةابن A

9:(ع!بدالرحمن)ملجمابن

؟02:(عل!ابو،محمديناسماعيل)الملقبابن

163،175:(الشاعر،يحيىبنعلى)المنجمابن

263:(محلالبابو،احمدبنالحسمينبهاءالدين)المهتديابن

0IA:(الممؤرخ)مهديابن

01؟(الشاعر)مممادةابن

!23:(مسحعود)النادرابن

05؟،7:(ا،ثيرابنعزالدينلقب!ناصرابن

253(جعفرابو،محمدبنمحمد)الناعمابن

:(نصيرالدينيلقبوالازهرابو،شمسالدين،محمدبناحمد)الناقدابن

263،277 ، 267 ، Tlt.

:(قنبربابنويعرف،القاسمابو،عليبننصر؟بنالحسحن)الناقدابن

241:(عليبننصر)الناقدابن

253:(جعفرابو،أحمدبنعلىبنابرك)الناقدابن

185،591:(بالضبانيويعرفط،الحسنابو،جعفربنعلي)نبات!ابن

-992-
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7-مممممل!يا5عاء3ثىا

http://al-maktabeh.com



والمراجعالمصادو8-فهوس

وحوايف!يهالكتابهقفيالواردة
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إواجعواالمصاد.س!ر-8

)ء(

022:فةعرابنأحاديث

3،913،275(المقدسيللبصمماري!ألاقاليمفةمعرفيالتقاسيماحسن

226:(الاصفهانىللعماداقيهالسلجواخبر

156،!28،73،82،99،43:(لوكبعاالقضاةاخبار

8:حرازابناخت!يارات

81:الكازروفي(الابنللانمسانوال!ركاتوالافعالالاعمالاوقاتاختيارات

81:(الكازرونىلابناالنجومعلمفيالاختيارات

28،55،56،57،96،37(عبدألبرلابناالاستيعاب

93:(للهروياالزياراتفةمعرفيشاراتالا

28،37:الاصابة

الاختصارغاي!-كشمابانظر-الاصيلى

521:ضعدادالا

151:الثفش!ةالاعلاق

011:(الزركليلخيرالدرناالاعلام

؟8،24!،17:التاريخذملمنبالتوبيغالاعلان

ا؟.،73،011:(للاصفهانىاالاغاثى

39:(هاكولالابناالاجممال

:قريزي(اللهوالمتاعوالحفدةوا،موالالابناءمنللرسولبماالاسماعامتاع

.6،55،56!ا،44

391:(التوحيديحيانلابىااْنسةوالمبئالامتاع

4؟21،22،2:(للعمرانياالخلفماءتاريخفيالانباء

النحاةانباهعلىالرواةانباه-الانباه

136،024:(للقفط!االنحاةانبهعلىالرواةانباه

63:الانجيل

137،102:(للسمعانبىاالانساب

38:(للصولياالاوراق

-904ت
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جعوالمطالمصعالومهرسى

176:السى،سانيةار-وان

71:(ا)بغدأديباشالاسماعيلاالظتودتمحث!ف!ءلىالذيلفيالمكضونايضاح

أب(

02:(الدمضق!كثيرلابن!والنهايةاءدأيها

8،81:(فويألادادينألكمال!فرالساالبدر

01:!فرجعيرديلنوئيل!الصرببلاد

151،162(لليعق!وبياالبلدان

72؟:(للسمطضوفياالاسراربهجة

)ت(

022:(للزببياالعروسىتاج

الالقابطمعبمتلريص=الالقابعلىالضونيأ،بئتاريخ

الكازروفيإنأدرنااظهيرالتاريخمختصر-الكازرونيابنتاريخ

37،07،77،9:اليعقوبيواضحابنتارخ 5 ، At

25!،021:(كياللذهبا-لامالاستاريخ

،55،57،،03،94،05،5(المطبري)والملودالام!متاريخ

.011،؟58،6

،11،251،051،153،164!:(الصخداديلاخطيبابغد؟دتاريخ

.12!ا،184،091،991،102ث018،!167،16

31؟:الحكماءتاريخ

؟6:!أمحيلامسيواإتانحماءاتاريخ

11:الطبيبالاربليئاحمدابنالحع!-نعزالدرنتار!

022:(النجارند)ا-ملامالمدين!هـدالمبالتاربخ

w:2(العبريلابناالدولم!ضصرتاريخ

؟16:(الساعيلارن!إخاف،ءانساءتاريخ

2؟.(للذهبى!الحفا!تذكرة

252:(الطهرانيالرازيلفخرالدينؤالصحاح،باز!ففيالارواحبترو

-041-
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والمرابحالمصاثر!رسى

النقلةيخاتلوالتكملة

،95؟،12،02،252،256:!الفوطىلابناا،لقمابهمعجمتلخيص

264،273،27،،275،276،277.

،7،138،915!،5!،08،49:(للمسعودياوْالإشرافالتنبيه

163،172،173،175،176،185،187،188،.

12نه:التوااين

63:التسوراة

273الرنت!عيديةالتوضيحات

أث(

11:(االحمويحجةلابناوراقألادبنوادرمنطابفيماالاوراقثمار

أج(

61:البخاريجاهع

،1،502،246؟:السيروعيونالتواريخانعفوفيالمختصرالجامع

.64،275؟،253

62:(حزملابناالعربانسابجم!رة

"5،291؟:(القرشيالدينلمحياالحن!فيةطبقماتفبالمضيةالجواهر

.65؟،؟!ما216،236،1؟

أح(

الجامعةالحوادث=الحوادث

،01،15،18،91،02،21،!،4،5،7،8:الجاهعةالحوادث

،62،263؟،925،026،261،؟؟ه،92،،167،162

،71،275،276،278؟،67،926،072؟،264،266

.97،028؟

-611-
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iVراجدعوالمصساثوفهرسى

أخ(

المسبوكالذهحبخلاصة-ا!لاصة

:(الابىبليلعبدالرحمن!الملوكسيممنالمختصرالمسبوكالذهبخلاصة

،79،99،101،201،301ة03،31،19،29،39،59

،01 18 ، 1 15 ، 1 13 ، 1 12 ، l،؟1،127،128،13؟،.

133،135،913،143،9140،153،155،158،162،

163،165،017،018/181،183،181،186،0091،

،902،؟8.،02،602،702س،291،591،691،1002

،57،026؟،،5؟،62،025؟،215،224،243،؟11

5265

78:المقريزيخط!

أفى(

،6،11،،:(العسقلانىحجرلابناالثامنةالمائةاعيانفيالكامنةالدرر

13،11،15،16،17،91.

131،23:أسنؤابىيوانفى

أذ(

7:(ناصرلابناالطاهرةالذريه

،024،؟2.،237،.؟2:(الدبيثيلابناالنجارابنتاريخذي!ل

.51؟،255

12:(الكازرونبىلابناالعمرانىابنتاريخذيحل

1022:(النجارلابنابغدادتاريخذيل

251:(شاسة،بي)الروضتينذيصل

64؟،؟16:(رجبلابناالحنابلةطبقاتذي!ل

-412-
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المراوا!لممالرَ.فهرما

و()

3،2:جبيرابنر!ة

ا!.:(الطبيخابيلمحسناالمحسنيةالرحلة

ا!2:فةالخلاداررسىوم

؟،2،؟ا:(اللهلدينإلناصرللخليفةاالعارفينروح

73؟الجضانروضات

؟9:(السهيليالقاسملابىاالانفالر!ض

18،02:(الكازرونى،بن)يبالارروضة

)ؤ(

؟36،6t:الزبور

(C,e

94اسحقابنسيرة

9،05،همثسامابنسيرة

71:(الكازرونبىلابناالنبويةالسيرة

)تش(

52،042،462.:تال!مذلمثا

ا؟8دلعقواورشذ

96؟،256:البلاغةنهجشرح

أص(

؟؟؟،901،136:(للقلقشندياا،عث!ىصبح

63:ابراهيمصحفما

15،16:مسلمص!يح

ا8؟:الصفوةصفوة

-.isT-
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والمراجعسطثرالمهفهرسى

)!(

65سعدابنطبقات

112:الحنابلةطبقمات

8،17،18:(شهبةقاضيلابناالشافعيةطبقمات

،2؟ه،4،5،226،232:!للسبكياالكبرىالشافعيةطبقات

265،2 VA.

أع(

7،52،018:(للذهبياغبرمنخبوفيالعبعر

036،264:(لاخزرج!ااالمسبوكالدسجد

925:الزممانشعراءفيالجمانعقود

253طمالبالانمسابفيالطالبعمدة

71:(للخازن!الاربعينيةالنبوالاحاديثضرحفيالطالبينعصدة

151:يلأ:نباءعيون

)غ(

31:الاصيلي=الغبارمنالمحفوظةيةالعلوتاتالبيواخيارفيالاختصارغاية

لم9:(العصرياجاهـين)المرامغاية

7:النهايةغاية

(J)

،117:الفخريالتاوإخ=(الطقطق!لابناالسلطانيةب9ا،دفيالفخري

163،175،3 ، .A؟271،7،،63،26؟،A،251؟؟18

اقرأن=الفرقان

-2.41-
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وأدلراجعالمصال!ففهرسى

16:(عقيلأ)نالوفاءلإبياالفنون ، w؟6

278:فياتالوفوات

024:(البغدأدفيمحمدبنمحمدالبركاتلارباوالظإءالضادفي

أق(

07:(ديأبوزبلفير)المحي!برالقاهو

268،؟،8،؟36،46،51:المص!حف=قانلفرا=ن6لقرا

)كلأ

،35،237؟،؟؟.،552:الاثبهـ(لابناالتاريخفيالكامل=الكاهل

.أ51،75؟،246،؟4؟،؟أ.،93؟

552ْ،1،022('؟،07،115،291،502:اللص:رد(الادبفيالكامل

134:اقيليدسكتاب

55،56،75:(الدمياطىالدينلشرفاالخيلكضاب

8،16،18:جلب!مهـ(اتب1كا)والفنونالكتباسمامي.عنالظنونكشف

16،71:(الكاؤرونيلابناالحسابفيالحسابكنز

ال(

102:(الاثيرابنلعزالديناالانسابتهذيبفياللباب=اطباب

)م(

251:(هـوبيئلابناالاخيارومسعامرةالابرارمحاضرة

":ا!جريابن!ختارات

301؟،93:(للجوهـرياالمصحماحمختيار ، k 3 ، kt ، k

:(الكازرونيالع!باسالإبنبنيدولةهنتهىالىالزماناولمنالتاريخمختصر

.ا6!،3،091؟،1،12؟،01ط5َ

-415-
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والمراجعماهرالمهفهرسى

،022،223:(للذهبى!الدبيثىابنتاريحخمناليهالمحضاجالمختصر

.51،261؟،241،!236،23

!602،23:بفدادمناقبمختصر

،242،؟2.،802،216(الجوزيابنلسمبطاالزمانة7مر

275 ، 256 ، VU.

602،.؟184،291،2:لاطلاعمراصد

03،167:(للممم!هودياالذهبمروج

11:(العمرياللّهفضللابناالامهمارهمالكفيالإبصارمسالك

276،!8،73،163،217،21(للذهبياالمشمتبه

27:(مصحفجمع!المصاحف

352؟:(للفيوه!اا!يرالمصباح c 94 c،!ه

ن2القر=المصحف

35،05،54،55،57،61،96،011،012:(قتيبةلابناالمعارف

701،801:المغربأخبمارزلمخيصفيالمعجب

1،163،232،244،253،،136:(الحمويلياْقوتاالادباءمعجم

i،94،97،83،69،114،71:(الحمويلياقوتاالبلدانهعجم

125،163،602،ا!ا ، 202 ، 791 ، 174 ، 173 ، flt،

22!،231،237.

58:(للمرزبانبىاالشعراءمعجم

51(للذهبباالكبيرالمعجم

61:(للذهبياالمختصرالمعجم

ه!:(للمطرزياالمغرب

8:(زادةكبريلطماشاالسحعادةمفتاح

.14:-(الكازرونيلابناالعباسيةالدولةفببغدأدقواعدفيمقاهه

إبزأهيمبنم!مدبنعليللعلاءاالرسوللاحاديثالجامعالمنقولمقبول

.17:(!دادي..ا

ت416-
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والمرابءالمصععادرمهرس

62:(افيالجوا)حمح!جضجمامعصرالفنايمابىالكاملللقاضياالفاخم!سليةالمقدمة

71:(ا!كازروثيلابناالفلاحهفيالملأحة

11،262:(الفاسيادينالتقياالنجارارنرختارلذمنالمختارمضخخب

،ا3!،018،091،291،!الم128،153،11:!الروزيلابن!المنتغلم

،2ا!ا،213،ا؟أ،6،502،602،802،021!ا،491

،2س6،922،023،232236،8؟216،217،022،2

.1؟2،.؟؟،923

81(ا!كازروفيبنلسع!اااضتقى

1،13،51:(شهبةقاضي،)ن)أاختصالذهبيم!د!!منتقى

6:(كازرو؟جمأا!،بن)إلاسد)،المنفلومة

4،11:(بردىِ!ريمألابناا)وافيبعدوااستوفي،فيالص!المنهل

58:(مديلأوَاوالمضخلفاارتلف

)ن(

6،61:(ا!كازرونيلارناالفقهفيالمضيءالنبراس

018!87:(برديفريلابناوالقاهرةمصرماوكفيالزأهرةالنبوم

TOT(دؤصماق،بن)ألالصلامخ!تارفيالانأمنزهة

،!68،71،72،08،9،،26،6:(ا)زبيريإء-ب)قريمشنسب

001،011.

291:(للبضدارياقية1)مسلجوا)هـو)4اخبرفبالفطرةوعصرذالفترة؟صرة

68:(للجا!فارآنالق!نظم

،؟3،،!ا،13:(الصفديا)دينلصلاحاالعميات)كتفيالهمياننكت

214،702.

58،95:(مبلنبهألاخثاإ!ى،رالانور

17!ا--
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والمراجصع.المصحادرفهرسى

أهـ(

إ-لم156:191:(كاءأ!إال6دإبنع!ء،-ا)تمحمةلفرساايخادرةاالهـفوأت

أو(

:.(للصفدي!فياتإ،لوا)و!في

265،278.

م!2ات231َط8،216َ؟ا،011:!خلكمانلى*بناالاء!ص،نرفيات

78:(للىكندياهصرولاة

-41-ت!ا
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وءاتالمو!فهوس9-
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الهو!موعاتهـس4ؤ9-

5..55ءسيلو71لمسا:بقلم-اثقدهه

:الكتابووصفاؤلفا؟رجمة

جوادمصطفىا)دكتورالدلامةااحقق!قلم

إهـلفا!مذزر

!بهونسىههأس!

مذهح!ه

وثقافتهولادته

وفاته

لفاتهمز

الابوصمفما

خبرلتأا1هذت4مكا

محمفوا!خر)نالأولببنسيميدذكر

السلامعليهمالاضياءهـدد

وعماتهوأعمامحهأص-ء

بفال!ثسرلدهمو

صفشه

المدنجهمقدمه

غزواته

احدوغفز

لخندقاةوغز

قريظ-"بنيغزوة

المصعطلقبنيغزوة

خيبرف-زوذ

-421-

*.ه..+

الصفحة

أ-د

-31ا

16

3؟

9؟

3506-

36

36

37

43

43
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ضصومحالت1لموليفهر

ه!4ففح

ضيننحصزوة
اطائفاغزوة

والسراياالبعوتذكر

الوداعحبول

قبرهززلومنغس!لهصفة

،زوجاتذكر

ولافىهأذكر

موالمجحهذكر

الؤحيكتئابدْكر

هاؤثهر

تهقضا

هـسحلهر

نيهذمؤكرذ

هـءخد

براود

سلاحهفص!:،ا

يةالراوأءللواكرذ

خاتمهنقش

بعكرابيخلافعه

وحاجبهوقاضيهوكتابهأولإدد

الخطابابنعد!رظفة

اولاده

وحجابهوامراؤهوقضاتهكتابه

الشورىاصحاب

-2204-

الصفحسة

45

to

47

،8

A؟

53

54

55

56

al

56

56

57

57

oA

95

0?

6164-

64

6507-

96

96

07
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الموضسوعاتثهرس

النورينذيعفانبنعثمانخلا!ه

قتله

دهلاوأ

وحاجبهواميرهوقضاتهكتابه

طالبابيابرنعالىخلافة

هوملى!قتله

أولاده

وحاجبهوأهـجرهوقافميهكاتبه

عل!يبنالحسنخلافة

وقاضيهوكاتبهأولاده

سحفيانابيبنمعاويصةخلافة

ومدفف4وفاته

وحجابهوكتابهاؤهواصرقضاتهواولاده

يةمماوبرصنبدنرزصةخلاق

وهدفنهوفاته

وكاتبهوحاحب:"وأمبره4وقاضبأولاده

يزيدبنمعاوإصةخلافة

الزبيربنعبداللّهذكر

وكاته4وحاجبهوأميرهوأولادهقاضيهذكر

الحكمابنمصروانضفة

وصإجبهوقاضيهاولاده

23!ا--

الصفحعة

7173-

72

?V

vv

75--VA

76

vv

77

7!08-

08

8182-

Al

82

8381-

AT

8،

85َ86

-87 Al

AA

AA
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الموض!وعاتفهرسى

مروانبنعبدالملكخلافه

فنهومدؤ،ت"و

وحاجبهوكاتبهوأميرهوقاضيهأولاده

عبدالملكبنالويى!خلافة

ففومدفات"و

4وحجاروكتابهوةخى،تهاؤهواهرأولاده

عبدالملكبنلممليمانخلافة

فاتهو

و-ضاجبه4وكاتبوؤضاز-4أولاده

عبدالعزيزبنعموخلا!ة

وفا!سه

ونوابهأو،ده

ءضدالملكبنيزيدخلافة

فاتهو

ونوابهاو،ده

عبدالمكبرنهتفصابمصلافة

فاتسهو

"ابنو

-ئريدب!نالوليدخلافه

ونوابهأولاده

الوليدبنيزإ!خلافة

وفاتع!ه

ابع!هنو

-424-

الصفحصة

9809-

09

!.

39?-ا

29

؟9

-59؟9

59

59

6979-

79

79

8996-

89

89

001

101

201

201

301

301

301

http://al-maktabeh.com



تطو-ضىالموله!فهـ!ر

الوليسدإنادراهيمخلافة

ابحطنو

محه-هـإنهـروانخلافة

هدولاأ

بهانو

ةأ!بئىصاثأصمننبذ

أميةبنىزهنف!باا!غلافقبويعءنذ!لر

اح5ءاالمهعبلع!للّها!اساجم!خلافة

فضهومد4ؤ،تو

الضجب،ءأولاده

وحجابهوقضاتهوزراؤه

المنصورعبداللهجعفرابيظفة

ونقشى-!تمه4صفت

دْكائهمنثرإزمها

وهدؤخحهفاتهو

فىهلاوأ

بهحجاوتهقضاو5ؤاوزر

المهعديAهحمىخلافة

خاْ/عهونقسىصعفضه

ومدففوفاته

فىهلاوأ

وحجابهوةضاتهوزراؤه

25!ا--

إصف!ا

401

101

5016-01

601

601

7518-01

111 -1 . g

ااا-س12

I I T

ااس

113

14W-1أ

114

115

116

116

117

118-012

118

911

012

012

http://al-maktabeh.com



اوضىص!!عاتافهـصرلص

اله!اديمولصىخلافة

خات!هونقشىصفته

ومدفنهوفاته

وحجابهوقضاتهوزراؤه

الرتنعاصيدهرونخلافة

خاتمهونقش!صفضه

هومد!وفاته

............أولاده

وحجابهوقضاتهوؤرأؤه

الأمصينمحم!!دخلافه

ص،ئمهونقصىصفته

ومدفن!هقشلعه

......أولاده

وحجابهوقضاتهوزراؤه

المعأهونعبى!النّهخلالمحة

خاتمهونق!ث!ىصةضه

فف4ومدفاتهو

ولادهأ

وحجابهوقض-اتهوزراؤه

باللّهالمعتصمهحمعدخلافة

خاتمهونقمثىص!فته

وهدفنهوفاته

......هفىولاأ

وحجابهوؤضاتهوزراؤه

6-LIT-

ا!مفحمة

121-121

123

12،

ثأا-داا52

521

126

127

92

.l'lr_ Irا

131

132

133

ITT

سا،13-7

؟13

136

I 3 l

137

138-141

138

041

I t I

1،1

http://al-maktabeh.com



الموضحسوعالثلهرسى

!النّهالواثقهرونخلافة

خاتمهونقمثىصفته

ومدفنهوؤ،ته

......أولاده

وحجابهوقضاتهوزراؤه

النهعلىالمتوكلجعفرخلافة

خاتمهونقشىصفته

ومدفضهقتلحه

......هفىولاا

وحجابهوقضاتهوزراؤه

بالثهالمنتصرمحمدخلافة

خاتهءونقشىصفته

تْ-"وهدفات"و

لد!و
9j(وحجابهوق!ضاتهاؤه

بالنهالمستعينأصفخلافة

خاتمهونقثصصفته

وهدفثهووفاتهخلعه

...........-أولاده

بهحجاوتهقضهاو5ؤاروز

باللّهالمعتزهحمدضفة

خاتمهونقشىصفضه

ومدفنهووفاتهخلعه

......أولاده

وحجابهوقضاتهوزرأؤه

-vv،-

لصفح!ة

ا-4!اا2!ا

I؟4

؟14

4،I

11،

إ-80001ا5!ا

146

147

147

8.؟ا

?1 o I -- I t

914

015

151

151

-س!52115

152

I؟5

Iت!5

lob

I 5 t.15!ص.

154

155

561

561

http://al-maktabeh.com



الموضسوعات!هرسى

لاللّه\\هتعديررهع!نجلاكنية

ص!غت"؟نقص!خاتص،

ومدفف-ءقشله

أولاده

و-جابه4لمحخى،زووزراؤه

اللّهعلىإهقمداأحمدحنلافة

ص،تمه-لىونةصةت"صة

ه!ومدؤ،تهو

فىهلاوأ

وحب،بهوقضاْز"وزراؤه

بالثههتضدliأحمدضفه

خاتص4نقش!وصفف4

فنهومدفاتهو

30،أو

حجابهوتهقضاو5وزراؤ

بالثهالمكتفي!ليخلافعة

صاتص"ونقشىصفته

ه!ومدفاتهو

اولاده

وحجابهوقضاتهوزراؤه

بالتهإفتلراجعفسرخلافسة

خاْنمهونقسسصفضه

ومدفف"مقشله

أولاده

"حجىاوتهقضاو5ؤازرو

-428-

الصفحعة

1-016يلاه

15لأ

158

016

016

161-163

161

2lا

?ll

163

161-167

lit

166

167

167

A11--M

I IA

017

017

IVI

-175?lv

1VT

173

ي!17

175

http://al-maktabeh.com



الموضوعاتفهرس

بالثهرالقا!هحمدخلافة

خاتمهونقنفرص!فته

ةوملى!وةإته

اولاده

وحببهوقضاتهوزراؤه

باللّهالراضبىهح!دخلافة

خازهـ"ونقعثىصفته

ومدفشهوفاْفه

ول!عده

وحجابه،تةوقف!5وزراؤ

لنّهألمتقيابرراهيمخ!لافة

خاْنص4ونقشىى!-غضه

خلص4!بب

ومدفنهوفاقه

ولده

وحجابهولضاثه5وزراؤ

بالمحهالم!مه!تكغي.--!(لثه4cفىNص

خاتمهونق!ثىصمْته

خلعه

أولاده

وحجابهوقضاتهوزراؤه

لثها،!طيعالفضلخلافة

فشهومدت"فاو

......ولادهأ

41وخجاوقضاتهورراؤه

-942-

لصفع!ة

176-178

176

177

177

1 VA

181'1V1--

17!

018

018

181

182-185

IM

183

185

185

185

861AA---ا

1 Al

IAV

18 A

IAA

98---1091

091

091

.!ا

http://al-maktabeh.com



اوضصوعالثافهرسى

دثهالطائععبدأل!و؟مخلاف!ة

خاتمهونقش!صفته

روهـفنهوت"فاووامح!ورص

هدلاوا

بةاحبوتهفتضاو5ؤأرزو

بالثهالوالق!أح!دخلافة

تص.--،،-اصلْقثوصفف4

فْيمدوت"فاو

فىهلاوأ

بهحجاوتهوضاو5ؤاوزر

النّهباهرالقائمدب!النّهظلافة

خاْزصهونقمثلىصفته

فن!"ومدصهأ-ف!اْو

و!---هـه

وحجابهوفتءماته5وزراؤ

اللّهبرأمرا،قت!يعب!فإلنّهخلافه

خارمهونقش!لىصانضه

ومدفنهءوفمات
أولاده

وحجابهوقضاته5وزرأؤ

بالنّها،سنظهرأ*!خلافععة

خاتمهونقمفلىصىفته

فنهومدؤ،!حهو

ولادهأ

وحجابهوقضاتهوزراؤه

-043-

الصفحة

5-191!ا

ا!ا

91!ا

591

591

691-102

l(?

002

002

002

.2?---602

!ا.؟

802

02!

902

ا؟021-!ا

211

12؟

213

213

5!؟-218

215

216

217

218

http://al-maktabeh.com



خلافة

ظلأفة

خلافء

خلافة

خلاةل!

الموضسوطتفهـصس

بالنّهالمس!ترتنمدالففملى

-اتم!"ونقثصعه-ءخة

وسمببهقتا--"

أولاده

وحجابهوقضماتهوزراؤه

بالثهانتمط11!هعْصور

خاتمهونقشىص!مته

ومدفنهووف!اتهخلعه

وحجايهقضاتهووزراؤه

ألنهلأمرااقمفيمحه-!

خاتمهونقشىص!!ه

ومدفنهوفاته

أولاده

وحب،ر"،.نهوقف!وزراؤه

برإلثهاامممتعْجدطبروس!ة

خان!طونقشىصفته

ثخهمدوتهفاو

هدل!وأ

بر،،حجاوتهقخم!،و5ؤارزو

إدتهبامرإلمممهضضىءالحمهءن

ص،تمهونقشىصفته

ومدفنهوفات4

فىهلاوأ

وحجابهوقضاتهوزراؤه

-،93-

لصف!صة

91223-.2

921

23؟

،2؟َ-7؟2

،2؟

225

227

22 A

.ي؟

31؟

231

233-236

33؟

To?

36؟

l؟3

i I - Vrv؟

238

23!

http://al-maktabeh.com



سوعاثاوضهاف!صلى

اللّهلدنالثاصرأحم!خلافسة

!اتمهونقثرصفتى"

ومدفنى-،،وفات-"

أولإده

به-شجاوتهؤضطو5اؤوزر

اللّهبامراأظا"هسومحهء-د!لافه

هز!%-ووخفىوْصىغشة

فنهوملىؤ،تسهو

و،دهاُ

بهح!جاوتضاةو5ؤارزو

باللّها(مه!ننمْمرومْه-tI3خلاهه

.ا.زصه!صنقض!وت-4ةء

فحهمدو4تؤ،و

دهلاوأ

4رحجاوتهقضاو5اؤرزو

بالنّهالممصصتعه"م!:صد؟لفّه-!مدلاة

خاثمهونقشىص!صه

طكهوزوال"قتا

......اولاده

وحجابهوقذماتهوزراؤه

-433-

الصفح!ة

42؟-253

3،؟

247

48؟

!4؟

254-257

256

257

؟57

258-265

925

263

v I t

v A t

VAO- VII

VIA

275

Wt

vVY

http://al-maktabeh.com



ع!منالفراغنم،عفهمنوتوفيقاثهبعون

((الكازرونيلابن-إلنناريخهختصر))كتماب

الحكومةمطبعةفي

للهجرة.913شوالشهرمنعشرالثبامناليومفي

للميلاد0791الاولكانونمنعمثرالسابعلليومالموافق

الالوسىسألم

وا!رفالفهارسواخمسع

الكتاب!جععلى

-433-

http://al-maktabeh.com



ا-

3.

r-

-،

15-

-6

-7

-8

-!

-01

الاعسلاموؤاوة

الماهةالثقافةهديري!ه

لعملسلةفيالتاليةالمطبوعاتوالئثصرالتصاليفمديريةعنصدهـت

:التراث

الثمن

دينارفلس

صلىالموفاعبىالرللقادري:الموسسيقىعلمفيالنقىالدر

الحنفىجلال-ونحقيق

محمد-وجمعتحفببق:إمحبادياز)فىبنعدياندرو

المعيبدإجبارعبدا

ينلياسينالنعحعاءتواريخفيالفيحاءالروعسةمهى!ب

السامرائيرجاء-تحقيقالعمريخيرالثه

تحقيقالغلاميحسينالثصيخمنظومة:بدراصحماب

الغلاميفرؤومحمد-وشرح

خلبل-وتحقيقةرجمع!عسْيالإخيليةليلىبواتد

العطيةوجلي!ل

:دمف!والثالثعثصالثانيالقرناعيانفيالمنتئرإلدر

الدينجطل-تحفيق،الاَلوسياهـينعلاءاعليللحاج

الجبوريوعبدالَها،لوسي

المحضدادي0ناقيمالإبن:آلىا!رتشحبيهاثفيالجمات

خديجذوالدكتورةمطلوبأحمدالدكتور-تحفْيق

أعحى!دي!ثيئا

الدتحور-تحقب!!رداس!بنالعباساثدبو

الجبوريبحيى

عبدالله-تحقيق:الأربليالدبنلبهاء:الطيفرسالحة

يرالجبو

للزخشرىِ:المجورةاليكرام!رةالعثخصمائص

الحسنىبهيجةالدكتورذ-وتحقيق

تحقيق-:والرمانىفارسلابنواللغةفيالنحورسائل

ه!سكونىيعقوبويولسفجوادمصطفىالدكتور

-43لآ-

05

003

035

002

035

005

025

003

0Ca

012

http://al-maktabeh.com



تحفعق-للخياريالفرباءالاربءوسلوذنحفةأ-2

الس!امرائيرجاء

هاجد--تحقيهشجمح:العضكيضطعنةتانجماشعرا-3

اليالسامرأحمد

تحقيق-:الزبيديي!كرب!مدبنعمروديوانا-4

ا!مصانهاشسم

نوريالطىكضور-تحقيق:الئهشلىالاس!رديواندا-فى

الق!يسيىديسح!مو

العطيةخليل-تحقيقْ:الايادييعمربنلقيطديوانا-6

خو!خبهـية-فحفيق:كشاجمديوانا-7

الدكسور-تحقببق:الكازروني،بنهختص!هـالتاريصخا-8

جسوادمصطفى

-:35-

الفمن
دينارفلس

005-

015-

،3.-

.o-ا

001-

075-

-)..

http://al-maktabeh.com



RIKH!!1!1!با!لمإ..فاتKلا

AN ILA MUNTAHA DAWLATيAWAL. AL.- ZA7)ام

AL- ABBASاBEN

BY

IBN MUHAMMADْأAL!م!م*D!-ْ!كلطف!سDHAH

،*!حمآولط!ن!2لأول*أ

1214(-1ثو2)كْلول

3 DITED BY

.MUSTAFA,.!أ".ول JAWAD

,PREPAREDولول ANNOTATED AND INDEX

By

.5ALلأ!أ ALول؟رأاول

http://al-maktabeh.com


	مختصر التاريخ : تصنيف : ابن الكازروني
	الخطأ والصواب
	مقدمة
	ترجمة المؤلف و وصف الكتاب
	ملاحظة
	مختصر التاريخ من أول الزمان الى منتهى دولة بني العباس
	(و14)ذكر سيد الاولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم
	عدد الانبياء عليهم السلام
	خلافة أبي بكر (رضي الله عنه) تيمي قرشي
	خلافة عمر رضي الله عنه عدوي قرشي
	ذكر خلافة عثمان بن عفان ذي النورين عبشمي اموي
	ذكر خلافة علي بن ابي طالب عليه السلام (88) هاشمي
	ذكر خلافة الحسن عليه السلام علوي
	ذكر خلافة معاوية اموي
	خلافة يزيد بن معاوية اموي
	ذكر خلافة معاوية اموي
	ذكر عبد الله بن الزبير اسدي قريشي
	ذكر خلافة مروان
	ذكر خلافة عبد الملك اموي
	ذكر خلافة الوليد اموي
	ذكر خلافة سليمان اموي
	ذكر خلافة عمر بن عبد العزيز
	ذكر خلافة يزيد بن عبد الملك اموي
	ذكر خلافة هشام اموي
	ذكر خلافة الوليد بن يزيد
	ذكر خلافة يزيد بن الوليد اموي
	ذكر خلافة ابراهيم
	ذكر خلافة مروان بن محمد
	نبذة من اخبار بني امية
	ذكر من بويع بالخلافة في زمن بني امية
	ذكر خلافة أبي العباس السفاح اول خلفاء بني هاشم
	ذكر خلافة المنصور
	ذكر خلافة الامام المهدي
	ذكر خلافة الامام الهادي
	ذكر خلافة الامام هارون الرشيد
	ذكر خلافة الامام الأمين
	ذكر خلافة الأمام المأمون
	ذكر خلافة الامام المعتصم بالله
	ذكر خلافة الامام الواثق بالله
	ذكر خلافة الأمام المتوكل
	ذكر خلافة الامام المنتصر بالله
	ذكر خلافة الامام المستعين بالله
	ذكر خلافة الامام المعتز بالله
	ذكر خلافة الامام المهتدي بالله
	ذكر خلافة الامام المعتمد
	ذكر خلافة الامام المعتضد بالله
	ذكر خلافة الامام المكتفي بالله
	خلافة الامام المقتدر بالله
	ذكر خلافة الامام القاهر بالله
	ذكر خلافة الامام الراضي بالله
	ذكر خلافة الامام المتقي لله
	ذكر خلافة الامام المستكفي بالله
	ذكر خلافة الامام المطيع لله
	ذكر خلافة الامام الطائع لله
	ذكر خلافة الامام القادر بالله
	ذكر خلافة الامام القائم بأمر الله
	خلافة الامام المقتدي بامر الله
	ذكر خلافة الامام المستظهر بالله
	ذكر خلافة الامام المسترشد بالله
	ذكر خلافة الامام الراشد بالله
	ذكر خلافة الامام المقتفي لامر الله
	ذكر خلافة الامام المستنجد بالله
	ذكر خلافة الامام المستضيء بامر الله
	ذكر خلافة الامام الناصر لدين الله
	ذكر خلافة الامام الظاهر بأمر الله
	ذكر خلافة الامام المستنصر بالله
	ذكر خلافة الامام المستعصم بالله
	فهارس الكتاب
	فهرس الأشخاص
	فهرس المصادر والمراجع
	فهرس الموضوعات
	مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الأديان
	موقع الفيسبوك - Facebook
	موقع تويتر - Twitter
	الأسئلة المتكرره
	إتصل بنا



