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هـ104سنةأحدأث

أربميئة)1(وإحرفىسنةخلت5ث!

بنقرواشصاحبهاأمرعنالعبيديللحاكمبالموصلخطبفيهامحرممنالرابعالجمعةيومفي

بحروفها،يومئذالخطبةصيغةالجوزي)3(ابنسردوقد.ذلكعلىرعيتهوقهر،2(منيغأبي،مقلد

المعز،ابنهثم،المنصورابنهثم،القائمابنهثم،المهدي،الخلفاءمنآبائهعلىصلوا:آخرهاوفي

للحاكمولاسيما،لهمالدعاءفيوبالغوا،الوقتصاحبالحاكمابنهعلىثم،العزيزابنهثم

وغيرهما.والمدائنالأنبارمنأعماله)4(ببقيةوكذلك.المذكور

بوجههليقبلإليهيستميله،قرواشإلىوهداياهورسلهمكاتباتهترددتالحاكمأنذلكسببوكان

يعاتبكتب،العباسيالقادرإلىالخبربلغفلمااوغيرهاالخطبةمناذكرناممافعلمافعلحتى،اليه

فلما.قرواشلمحاربةدينارألفبمئةالجيوشعميدإلىالدولةبهاءونفذ،صنعماعلىمقلدبنقرواش

إلىوأعادها،بلادهمنللحاكمالخطبةبقطعوأمر،منهكانماعلىوندمرأيهعنرجعقرواشاذلكبلغ

عادته.علىالعباس!القادر

إلىالزيادةواستمرت،كئيرةزيادةدجلةزادت،رجبمنبقينولخمس:(هالجوزفيابنقال

.بغداددورأكثرإلىالماءودخل.وثلثاذراعاوعشرينأحداوبلغت،رمضان

.الجيوشبعميدالملكفخرولقب،بغدادإلىخلفبنغالبأبوالوزيررجع:وفيها

)1(

)2(

)3(

)5(

سنةحتىمستمرالنسخةهذهفيواضحخطأوهذا،وثلاثمئةوتسعينستسنةدخلتثم:(ب)برليننسخةفي

منسنةكلفيماأما،الخاطئالعنوانشطببعدالنسخةأصلعلىالتصحيحيتمحيثوأربعمئةوسبعينتسع

فيإليهاأشرناالتيالفروقبعضسوىوالمطبوعالأحمديةلنسخةتماماموافقف!نه؟والوفياتالأحداث

مواضعها.

وفياتفيترجمتههـ،442سنةتوفيوالمدائنوالموصلالكوفةصاحب،العقيليالمسيببنمقلدبنقرواش

.الجزءهذامنالسنةهذه

المنتظم.علىالحوادثفيالجزءهذافياللهرحمهالمصنفاعتمادوأكئر،(7482/)المنتظم

أعمالها.تبعته:طفي

.(7025/)المنتظم



هـ104سنةوفيات

.()1باللهبالراشدوتلقب،نفسهإلىودعا،العلويجعفربنالحسنالفتحأبوعصا:وفيها

إليهوإناللهفإنا،(للحاكموالخطبةأأيضأالعراقركبأهلمنأحدالسنةهذهفييحجولم

.راجعون

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

علىالأطراف"كتابمصنف،الكبيرالحافظ،عبيدبنمحمدبنإبراهيم)2(الدمشقيمسعودأبو

،وأصفهان،والأهواز،وواسط،والكوفة،والبصرة،كبغداد،شتىبلادإلىرحل")3(الصحيحين

عنهروى.اليسيرإلايروولم،الفاهمين(الضابطينأالأمناءالصادقينالحفاظمنوكان،وخراسان

وغيرهم.السهميوحمزة،الهرويذزوأبو،الطبريالقاسمأبو

ودفن،عليهفصلى،الإسفرايينيحامدأبيالشيخإلىوأوصى.رجب)4(فيببغدادوفاتهوكانت

.)5(عليهوأثنىعساكرابنترجمهوقد،اللهرحمه،السككمنقريبا،المنصورجامعمقبرةفي

ثم،الكثيروسمعالبلادإلىرحل،الواسطيمحمد)7(أبو)6(حمدونبنعليبنمحمدبنخلف

."الصحيحينعلىأطرافأ"فصنفبانتخابهالناسوكتب،ومصرالشامإلىرحلثم،بغدادإلىعاد

حتى،العلمفيالنظروترك،بالتجارةواشتغل،بغدادإلىعادثم،جيدوحفظ،تامةمعرفةلهوكانت

.)9(الأزهريعنهروىوممن.)8(السنةهذهفيتوفي

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.العبيديللحاكمواليهاكانإذمكةفيوذلك

،227()17/النبلاءأعلامسير،(9226/)التاريخفيالكامل،(7252/)المنتظم،(172)6/بغدادتاريخ

.(3581/)الذهبشذرات

ذكرعلىيقتصرولكنه،المسانيدأصحابعندهوكما،حدةعلىصحابيكلأحاديثيذكر:هذاالأطرافكتاب

فيعنهيبحثالذيالحديثوجودمكانمعرفةالباحثعلىتسهل،للأحاديثفهرسبمثابةوهو،منهطرف

والدواوين.الكتب

.(بشار)(813-8812/الإسلامتاريخ)المتقدمةهـ(004)سنةفيوفاتهالذهبيورجح

.(7991/)منظورلابندمشقتاريخ

.26(0/)17النبلاءأعلامسير،(9226/)التاريخفيالكامل،(7252/)المنتظم،334()8/بغدادتاريخ

علي.أبو:السيرفي

منالأربعمئةبعدتوفيفيمنترجمهلذلكوفاةبتاريخلهيظفرفلمالذهبيأما،المنتظمفيالجوزيابنصنيعهذا

.(بشار)وفاةبتاريخلهيظفرلمبأنهالسيرفيوصرح،(9165/)الإسلامتاريخ

هذاهـمن435سنةوفياتمعترجمتهسترد،البغداديالأزهريعثمانبنأحمدبناللهعبيد،القاسمأبوهو

.الجزء
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ولد.الدولةبهاءوزير،عليأبو،هرمزأستاذجعفرأبيبن)2(الحسين()1(الوزيرأالجيوشعميد

ثنتينسنةوزارتهفيالنظرالدولةبهاءوولاه،الدولةعضدحجابمنأبوهوكان،وثلاثمئةخمسينسنة

يديهعلىواستقامت،العيارينوأخاف،البلادفمهد،،منتشرةأكثيرةعامةوالشرور.وتسعين

يدخل،وأن1،اخرهاإلىبغدادأولمنمكشوفةفضة)3(فيهاصينيةيحملأنغلمانهبعضوأمر،الأمور

يعترضهفلمالغلامفذهب،المكانذلكوليعرف،إليهفليدفعهاأحداعترضهفإن.أزقتها،جميعأفي

وإقامة،عاشوراء،يومأفيالنياحةمنيتعاطونهكانوامماالروافضومنع.،عليهوأثنىاللهفحمدأأحد

غديرعيد:لهيقالالذي،الحجةذيمنعشرالثامناليومفي،الفرحمنيتعاطونهوماأالمبتدعالعيد

منصفا.عادلاوكان،4خم

اللغويالعبديعبيدأبيبنمحمدبنمحمدبنأحمد")6(الغريبينصاحب"،)5(الهرويعبيدأبو

والحديث،القرانغريبمعرفةفي"الغريبين"وكتابه.واللغةالأدبفيالناسعلماءمنكان،البارع

.)7(الأزهريمنصورأبيتلامذةمنوكان،الشأنهذافيوتبحرهاطلاعهعلىيدل

الأدبأهلويعاشر،الخلوةفيويتناول:)9(البذلةيحبكانإنه:وقيل:)8(خلكانابنقال

الزاهرةالنجوم،(17023/)النبلاءأعلامسير،(225-9174/)التاريخفيالكامل،(7252/)المنتظم)1(

يذكر.نقصأوزيادةدونسابقتهاقبلالترجمةهذهوردت:طوفي.(3016/)الذهبشذرات،(4228/)

.(بشار)ترجمتهمصادرمنأثبتناهوما،محرف"الحسن":طفي)2(

دراهم.:والسيرطفي)3(

الناسأولىأنيتعلمونألستم":الصحابةمنجمع!مفياللهرسولقالوفيه،والمدينةمكةبينواد:خمغدير()4

،والاهمنوالاللهم،مولاههذافمانمولاهكنتمن":قال،اللهرسوليابلى:قالوا."؟أنفسهممنبالمؤمنين

الطفيل،أبيعنفطرإلىبسنده(20391)رقم(4037/)مسندهفيأحمدرواهالحديثهذا."عاداهمنوعاد

يقولع!ي!اللهرسولسمعمسلمامرئكلاللهأنشد:لهمقالثم،الرحبةفيالناسعنهاللهرضيعليجمع:قال

رقمأحمدورواه.صحيححديثوهو،عليحديثمن(3196)رقمحبانوابنالحديثوذكر..خمغديريوم

.()عوشواهدهبطرقهصحيححديثوهوأرقمبنزيدحديثمن(3713)رقموالترمذي(92791)

الزاهرةالنجوم،(17/146)النبلاءأعلامسير،(4/84)السبكيطبقات،(109/)الأعيانوفيات)5(

.(3116/)الذهبشذرات(8411/)بالوفياتالوافي،(4228/)

فتحها،الكبارخراسانمدنإحدىوهي،هراةإلىنسبة،والراءالهاءبفتح،والهروي:خلكانابنقال

عامر.بناللهعبدقبلمنصلحأقيسبنالأحنف

فيماوجمع،المعجمحروفعلىورتبهوالحديثالقرآنغريبيبيناللهرحمهمصنفهفيهجمع:الغريبينكتاب)6(

.(26012/)الظنونكشف.الحسنفيجامعأفجاء،تقدمهمنكتب

.(4334/)الأعيانوفياتهـ.037سنةتوفي،لغويعالم،الأزهربنأحمدبنمحمد)7(

.(1/59)الأعيانوفيات)8(

.()عالثيابمنيمتهنما:أي)9(
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رجب.فيوفاتهوكانت:قال.تعالىاللهسامحه،والطرباللذةأهلمجالسفي

وهو:،الشاعرالبستي)1(الفتحأبيوفاة،قبلهاالتيأوالسنةهذهفيخلكانابنوذكر

فياالأنيقةالطريقةاصاحبالكاتبالعزيزعبدبنمحمدبنيوسفبنالحسينبنمحمدبنعلي

ابنلهأوردومما.)2(ذكرهأسلفناوقدوالنثروالنظم،(والحذاقة،التأسيسالبديع،الأنيسأالتجنيس

وقوفكجدكسعادةمن.أدبهأضاع،غضبهأطاعومن.حاسدهأرغم،فاسدهأصلحمن:قولهخلكان

ومن.بالكفافالرضى،العفافحد.الحاجاترشاءالرشوة.الأمنيةمنتضحكالمنية.حدكعند

:شعره

ذابله)3(هزكمئكلأنساكليعملهايومأأقلامههزإن

لهالأنامكتاببالرقأقر)4(أناملهرقعلىأمزوإن

له:وغفر،تعالىالثهسامحه،أيضأوله

تاومنماضمنتحدثبمالتؤنسهمقومفيتحدثتإذا

المعاداتبمعاداةموكلطبعهمإنلحديثتعدفلا

وأربممئةثنتيرسنةخلتص5ث!

والفضيحة،الشنعاءالبدعةعملفيللروافضالوزيرالملكفخرأذن:(منهااالمحرمفي

إلىالصباحمنالأسواقوتغليق،)6(المسوحوتعليق،والبكاءوالنوح،الانتحابمنالصلعاء)5(

الجهلاءالجاهليةكفعلخدودهنيلطمن،ورؤوسهنوجوهنعنحاسراتالنساءودوران،المساء

سميعإنه،الجزاءيوموجههاللهوسودا،خيراالسنةعناللهجزاهفلا.اعليبنالحسينعلىا

.(الدعاء

،كانمماأحسنإلىيعادوأن،الدقيقبقطيعةالكفمسجدبعمارةباللهالقادرأمر:الاخرربيعوفي

.(راجعونإليهوإناللهفإناأ0جداعظيمةزخرفةوزخرف،ذلكففعل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(17471/)النبلاءأعلامسير،(94)للبيهقيالإسلامحكماءتاريخ،(3376/)الأعيانوفيات

هـ.004سنةوفياتمع

عامله.:الوفياتفي

أنامله.رقعلىأقزوإن:الوفياتفي

.الشديدةالداهية:الصلعاء

الشعر.منالكساءوهو،مسحجمع:المسوح



الفاطمييننسبفيالطعن

الفاطميين،نسبفيالطعنذكر

البلادمنوغيرهابغدادأئمةمن

وهمالخلفاء)1(نسبفيوالقدحالطعنتتضمنمحاضرببغدادكتبت،السنةهذهمنالاخرربيعوفي

وكتب.)2(الخرميسعيدبنديصانإلىونسبهم.ذلكوليسوا،فاطميونأنهميزعمون،مصرملوك

والمعدلينوالمحدثينوالأماثلوالأشراف،والفقهاء،والقضاة،العلماءمنجماعةذلكفي

عليهاللهحكم-بالحاكمالملقبنزاربنمنصورهو،بمصرالناجمأنجميعاشهدوا.والصالحين

سعيدبنالرحمنعبدبنإسماعيلبنمعدابن-والاستئصال،والنكال،والخزي،والدمار،بالبوار

منتقدممن(وأن1،بالمهديوتلقب،اللهبعبيدتسمىالمغرببلادإلىصارلمافإنه-اللهأسعدهلا-

بسبب،منهيتعلقونولا،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليولدفيلهمنسبلا،خوارجأدعياءسلفه

أهلمنأحداأنيعلمونلاوأنهم،وزورباطلإليهالانتسابمنادعوهالذيوأن،باطلهمعنمنزهوأنه

.(كذبةاأدعياءإنهم:الخوارجهؤلاءفيالقولإطلاقعنتوقفالطالبيينبيوتات

منيمنعانتشارامنتشرابالمغربأمرهمأولوفي،الحرمينفيشائعالباطلهمالإنكارهذاكانوقد

هوبمصرالناجمهذاوأن.،ادعوهفيماأتصديقهمإلىوهميذهبأو،كذبهمأحدعلىيدلسأن

)3(الثنويةولمذهب،جاحدونوللإسلام،معطلون،زنادقة،ملحدون،فجاروفساق،كفاروسلفه

،الدماءوسفكوا،الخموروأحلوا،الفروجوأباحوا،الحدودعطلواقد،معتقدون)4(والمجوسية

الربوبية.وادعوا،ال!لفولعنوا،لأنبياءاوسبوا

العلويين:فمن.كثيرخلقالمحضرفيخطهكتبوقد،وأربعمئةاثنتينسنةالآخرربيعفيوكتب

بنمحمدبنومحمد،الطيبأبيبنطاهروأبو،الموسويالأزرقوابن،)6(والرضي)5(المرتضى

الفاطميين.:طفي(1)

لديصانترجمةعلىأقفولم(7255/)المنتغفيالوثيقةلنصموافقأثبتوما.الجرميسعدبنعبيد:طفي)2(

.(2336/)المشتبهتوضيح.والإباحةالتناسخأصحابوهم،الخرميةإلىنسبتهإنما،هذا

قالوافإنهم؟المجوسيةبخلافقديمانأزليانوالظلمةالنورأنيزعمون،الأزليينالاثنينأصحابهم:الثنوية)3(

الجوهرفيواختلافهما،القدمفيبتساويهماقالوا-الثنويةأي-وهؤلاء.حدوثهسببوذكروا،الظلامبحدوث

.(1/442)والنحلالملل.والأرواحوالأبدانوالأجناسوالمكانوالخيروالفعلوالطبع

الخيريقتسمان،قديمينمدبرين،اثنينأصلينأثبتواوقد،العظمىوالملة،الاكبرالدين:لهايقال:المجوسية)4(

-1/023)والنحلالملل.الظلمةوالآخرالنور:أحدهمايسمون،والفسادوالصلاح،والضرروالنفع،والشر

233).

.436سنةوفياتمعترجمتهسترد،الموسويالشريف،موسىبنالحسينبنعليهو،المرتضى)5(

.604سنةوفياتمعترجمتهسترد،المرتضىالشريفأخو:محمدهو،الرضي)6(
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يعلى.أبيوابن،(عمر)1

.(الأبيوردي)4بنالعباسوأبو،)3(الحريريالقاسموأبو،الأكفاني)2(بنمحمدأبو:القضاةومن

الحسينوأبو،الكشفلي)7(بنمحمد)6(وأبو،الإسفراييني)5(حامدأبو:الفقهاءومن

ومن.حمكان)01(بنعليوأبو،البيضاوياللهعبدوأبو،الصيمري)9(اللهعبدوأبو،)8(القدوري

عبارةهذه.(كثير)12خلقفيهوكتب،بالبصرةءوقرى،كثيرخلقفي(1)1التنوخيالقاسمأبو:الشهود

.()13الجوزيبنالفرجأبيالشيخ

،الفضلاءوالأئمة،العلماءالسادةهؤلاءذكركما،(كذبةاأفىعياءهؤلاءأنعلىيدلومما:قلت

عمربناللهعبدقول.يزعمونكما،فاطمةإلىولا(طالبأبيبناعليإلىلهمنسبةلاوأنهم

ابنلهفقال،لهبالبيعةإليهالكوفةأهلعوامكتبعن،العراقإلىالدخولأرادحينعليبنللحسين

الآخرةفاختار،والآخرةالدنيابينخيرقدجدكوإن،تقتلأنعليكأخاففإني،إليهمتذهبلا:عمر

بيتك.أهلمنأحدولا،تنالهالا-والله-وأنت،منهبضعةوأنت.الدنياعلى

يليلاأنهيقتضي،الجليلالصحابيهذامن،المعقولالمتوجهالصحيحالحسنالكلامفهذا

نزولوقتفي،الزمانآخرفييكونالذي،المهدياللهعبدبنمحمدإلاالبيتأهلمنأحدالخلافة

)1

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

.(7265/)المنتظمفيترجمته،534سنةتوفي،العلويالحارثأبو،عمربنمحمدبنمحمد

.554سنةوفياتمعترجمتهسترد،الأسديمحمدأبو،اللهعبدبنمحمدبناللهعبد،اكفانيابن

.الخرزيالقاسمأبو:(7256/)المنتظمفي

بنمحمدبنأحمدهوالأبيورديالعباسوأبو.السيوري:إلىالأصلفي،السوريإلىالمنتظمفيتحرف

.425سنةوفياتمعترجمتهسترد،الرحمنعبد

.564سنةوفياتمعترجمتهسترد،أحمدبنمحمدبنأحمد

وابن(911/)الإسلامتاريخفيالذهبينقلومنه(7256/)المنتظممنالموضعهذافيالجوزيابنكناههكذا

الذيالصوابوهو"اللهعبدأبا"هناكوسيكنيهالكتابهذامن(414)سنةوفياتفيترجمتهوستأتي.هناكثير

.(بشار)(813/)المنتظمفينفسهالجوزيوابن،(بتحقيقنا8678/)تاريخهفيالخطيبقاله

املقرىمن"كشفل"إلىمنسوبوهو،بالمعجمةصوابهتصحيفوهو.المهملةبالسين"الكسفلي":طفي

.(بشار)"اللباب"فيالأثيرابنوتابعه"الأنساب"فيالسمعانيسعدأبوقررهماعلىطبرستان

.428سنةوفياتمعترجمتهسترد،أحمدبنمحمدبنأحمد

.436سنةوفياتمعترجمتهسترد،محمدبنعليبنالحسين

.554سنةوفياتمعترجمتهسترد،حمكانبنالحسينبنالحسن

.447سنةوفياتمعترجمتهسترد،عليبنالمحشنبنعلي

الفاطميين.نسبفيالطعنلتاكيد444سنةالوثيقةهذهكتابةأعيدتوقد

.(7255/)المنتظم
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ذلكبيانسيأتي-كما،بهايدنسوالاوأنالدنياعنبهمرغبةأالأرضإلىالسماءمنمريمابنعيسى

قويةدلالةذلكفدل،طويلةمدةمصرديارملكواقدهؤلاءأنومعلوم،الملاحمأحاديثفيمفصلا

صنفوقدوالكبراءوالفقهاءوالشهودالقضاةسادةعليهنصكما.النبوةبيتأهلمنليسواأنهمظاهرة

وهتك،الأسراركشف"وسماهالفاطميينإلىالمنتسبينالقومهؤلاءعلىالردفيكتاباالباقلانيالقاضي

وأقوالهم.أفعالهممطاويمنشيئايفهمأحدلكلأمرهمووضح،وقبائحهمفضائحهمفيهنثر"الأستار

المحض.الكفرويبطنونالرفضيظهرونقومهؤلاء:عبارتهفييقولكانوقد

والمساكينالفقراءعلىكثيرةصدقاتالملكفخرالوزيرأخرجورمضان،وشعبان،رجبوفي

وأخرج،ذلكوغير،والمشاهدالمساجدبنفسهوزار،(والمساجدأوالمقابربالمشاهدوالمقيمين

هائلة.الدقيقسوقعندعظيمةداراوعمر،كبيرانسكاوأظهر،بالحبوسالمسجونينمنخلقا

.،نخلةأالافعشرةمنأكثر،النخيلمنكثيراشيئافقصفتسوداءشديدةريحعصفتشوالوفي

بأنه:تعالىاللهأيده،غزنةصاحبسبكتكينبنمحمودالقاسمأبيالدولةيمينمنكتابوورد

عنأيهلكواأنكادواحتى،الماءفيهافأعوزهم،مفازةفيبهمفاجتاز،العدودارإلىبجيشهركب

وعدوهم،همتوافقواثم،وروواشربواحتىعليهمفأمطرت،سحابةلهماللهفبعث،عطشا،اخرهم

.الأموالمنكثيراشيئامنهموغنموافهزموهم،فيلستمئةمننحوالأعداءومع

يذمنعشرالثامن(اليومأوهو،خئمغديريوم(يعملونهاكانواالتيبدعتهمأالشيعةعملتوفيها

وكثير،الوزيربسببوتمكنوا،الحوانيتوزينت.اللهوجهلابتغاءلا،ابتدعوهاالتيالبدعة،الحجة

.كثيراتمكناالأتراكمن

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

النوبختي،محمدأبو)1(نوبختسهلأبيبنإسماعيلبنالعباسبتعليبنالحسينبنالحسن

شيعياكان:وقال.البرقانيوعنه.وغيرهالمحامليعنوروى،وثلاثمئةعشرينسنةولد.الكاتب

صدوقأ.كانأنهليتبينأنهإلا،معتزليا

المذهب.رديءرافضياكان:وقالالأزهري(عنهوروىأ

.الاعتزالإلىويذهب،الحديثفيثقةكان:العتيقيوقال

منهن،يأكلنخلاتلهكانت،المشهورينالكبارالزهادأحدالباقلانيعمروأبو)2(عيسىبنعثمان

.(942/)الإسلاموتاريخ(7258/)المنتظم(1)

.(954/)الإسلامتاريخ،(7258/)والمنتظم،802-13/572السلاممدينةتاريخ3(!
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منيخرجلاوكان،الكثيرةوالعبادةالزهادةغايةفيوكان،ذلكمنويأكل،البواريفيبيدهويعمل

لهيحصللامسجدهوكانمسجدهإلىيعودثمالجامعفييصلي،الجمعةإلىالجمعةمنإلامسجده

ذلك،الشيخفأبى،قناديلهفييشعلهزيتاولوشيئامنهيقبلأنالأمراءبعضمنهفطلب،فيهيشعلهشيء

ماتألما،هووأين:فقال،جوارهعنفسأله،قبرهجيرانمنالأمواتبعضبعضهمرأىماتولما

.قالكماأو،االأعلىالفردوسإلى1،الأعلىالفردوسإلى:يقولقائلاسمعناقبرهفيوضعاو

سنة.وثمانين(أني!عنالسنةهذهمنرجبفيوفاتهوكانت

بابنالمعروف،النحويالحسنأبو:)2(ناجيةبنفروةبنهارونبنمحمدبنجعفربنمحمد

وفاتهوكانت.وغيرهمونفطويهوالصوليدريدابنعنوروى،بغدادقدم،الكوفيالتميمي،النجار

سنة.3(وتسعينتسععنالسنةهذهمنالأولىجمادىفي

السنة،هذهفيتوفي:الخليلييعلىأبوقال،النيسابوريالصعلوكيمحمدبنسهل)4(الطيبأبو

.(وثلاثمئه"هوثمانينسبعسنةفيقدمناهوقد

وأربممئةث!اثللمنةخلت5ث!

سائرفيالطالبييننقابة،الموسويالحسنأبوالرضيالشريفقلدالمحرمعشرسادسفي

وهو،السوادعليهوخلع،والأعيانالقضاةبمحضرالملكفخرالوزيردارفيتقليدهوقرممئى،الممالك

.السوادعليهخلعطالبيأول

قدوكانوا،أسارىقومهرؤوسمنوجماعة،اللهقبحه،6(فليتهأبيخفاجةبنيبأميرجيء:وفيها

ووضعوا،الحجاجيردهاالتيالمناهلوغوروا،راجعونوهم،الماضيةالسنةفيالحجيجاعترضوا

)2

)3

)4

د(

)6

)ط(:ست.في

النبلاءأعلامسير،(1592/)الكبارالقراءمعرفة،(7265/)المنتظم،(2/158)بغدادتاريخ

.(3164/)الذهبشذرات،(2503/)بالوفياتالوافي،(17/551)

.عاممئةوعاش:قالإذ،السيرفيلماموافقأثبتوما.وسبعينسبع:(ط)في

النبلاءأعلامسير،(2/126)الإسنويطبقات،(4/393)السبكيطبقات،(2/435)الأعيانوفيات

.(3172/)الذهبشذرات،(17/572)

وفي،الواووسكون،اللاموضم،المهملةالعينوسكون،المهملةالصادبضم:والصعلوكي:خلكانابنقال

عليه.زادوماالسمعانيذكرههكذا،صعلوكإلىالنسبةهذه،كافآخرها

هـ(544)سنةوفي،(387)سنةفيترجمتهعلىالتعليقفيتقدمهـكما445سنةفيكانتوفاتهأنالصواب

.(بشار)(975/)الإسلامتاريخفيالذهبيترجمه

.(382/)والعبر،(7261/)المنتظمفيلماموافقأثبتوما.قلنبه:(ط)في
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بقيتهموأخذوا،ألفاعشرخمسةمننحوالعطشمناالحجاجمنأماتإنهبحيثالحنظلفيها

فحين.والأجمالالأحمالمنمعهمكانماجميعوأخذوا،حالأسو!فيلمواشيهمرعاةفجعلوهم

ولا،الماءصفاءيرون،دجلةتلقاءصلبهمثم،الماءومنعهمسجنهمالملكفخرالوزيرأحضرهم

واقتدى،الصنيعهذافيالملكفخرأحسنولقد،وفاقاجزاءعطشاماتواحتىمنهشيءعلىيقدرون

أولئكإلىبعث(ثم1)"الصحيحين"فيوالحديث،ع!ي!النبيزمنفيكانواالذينالرعاةفيأنسبحديث

أموالهم،وقسمت،نساؤهمتزوجتوقد،بهمفجيءالحجاجمنخفاجةبنيابلادأفياعتقلواالذين

وأموالهم.أهاليهمإلىفردوا

ضوءعلىضوؤهغلبالمغربإلىالمشرقمنكوكبانقضرمضانوفي:)2(الجوزيابنقال

طويلة.ساعةوبقيقطعاوتقطع،القمر

فأنكر،جهرةمعهاوالصلبالنوائحفخرجت،)س\(النصارىرؤساءبعضزوجةتوفيتشوالوفي:قال

المسلمونفثار،فشجهرأسهفيبدبوس(النصرانيالرئيسذلكأغلمانبعضفضربه،الهاشميينبعضذلك

دورمنمنهاقربوما،فيهامافنهبواإليهاالعامةفدخلت،هنالكلهمكنيسةإلىولجؤوافانهزموابهم

الفتنةوانتشرت،غلمانهمفقاتلهمإسرائيلأبيوابنالناصحداروقصدوا،البلدفيالنصارىوتتبعوا،النصارى

فأمر،بالخليفةواستعانوا،الأيامبعضفيالجمعةوعطلتالأسواقفيالمصاحفالمسلمونورفع،ببغداد

منكثيردورونهبت،جداالفتنةوقويت،بغدادمنالخروجعلىالخليفةفعزم،فامتنعإسرائيلأبيابنبإحضار

الفتنة.وسكنت،عنهفعفا،جزيلةأموالاوبذل،إسرائيلأبيابنأحضرثم،النصارى

إليهوردأنهيذكر،الخليفةإلىسبكتكينبنمحمودالدولةيمينمنكتابورد:القعدةذيوفي

وأسمع،بتخريقهوأمر،فيهفبصق،طاعتهإلىيدعوه،اكتابومعهأمصرصاحبالحاكممنرسول

.يقالماأغلظرسوله

بطوقعليهوخلع،بكر)6(وديار،)د(ومتافارقينآمد)4(إمرةالكرديمروانبننصرأبوقلد:وفيها

الدولة.نصيرولقب،وسواران

(1671)ومسلم،الحدودفي(2685)البخاريرواه.أعينهم!ي!اللهرسولسملالذينالرعاةفيأنسحديث(1)

القسامة.في

.(7261/)المنتظم)2(

الناصح،كاتبإسرائيلبننصرأبيزوجةالطبيبالأحوازينوحأبيبنتالمتوفاةأن:(7262/)المنتظمفي)3(

الهيجا.أبي

.(156/)البلدانمعجم.كالهلالمستديرةبأكثرهدجلةتحيطحصينقديمبلد:آمد(4)

.(5235/)البلدانمعجم.بكربديارمدينةأشهر:ميافارقين)5(

.(2494/)البلدانمعجم.نصيبينعلىالمطلالجبلبلادإلىدجلةمنغربماحدها،واسعةكبيربلادهي:بكرديار)6(
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فيالملكفخروغيبةالطريقلفسادأالحجمنالسنةهذهفيوخراسانالعراقركبيتمكنولم

.(الأراضيإصلاح

بنسليمانبنالحكمبنسليمانفيهافتولى،بالأندلسالأمويينمملكةعادتالسنةهذهوفي

.(1)بقرطبةالناسوبايعه،باللهبالمستعينولقب،الأمويالناصرالرحمنعبد

وقاموغيرهابغدادصاحبأالديلميبويهبنالدولةعضدبنفيروزنصرأبوالدولةبهاءمات:وفيها

.)2(شجاعأبوالدولةسلطان،ولدهبعدهمنبالأمر

.خانطغانأخوهبعدهمنأمرهمفتولىخان)3(إيلكالأعظمالتركملكمات:وفيها

منشيءعليهوليسالشتاءفيباردابيتاأدخل؟وشمكير)4(بنقابوسالمعاليشمسهلك:وفيها

وخطب،المعاليفلكولقب،منوجهرولده،بعدهمنالأمروولي،كذلكماتحتى،اللباس

قوله:شعرهفمن،شاعراأديبافاضلاعالماقابوسالمعاليشمسكانوقد،سبكتكينبنلمحمود

خطرلهمنإلاالدهرعاندهلعيرناالدهربصروفللذيقل

الدررقعرهبأقصىويستقرجيففوقهتطفوالبحرترىأما

ضررصرفهاتواليمنومسنابناالخطوبأيدينشبتتكنفإن

والقمرالشمسإلايكسففليسعددذيغيرنجومالسماءففي

قوله:الحسنالمستجادشعرهومن

دبيباالفؤادفيفيهافأحسمودتيتستببنذكركخطرات

قلوباخلقنأعضائيفكأنصبابةوفيهإلاليعضولا

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

ديوانعلىلهكتبثم،بالبطيحةوهوللقادريكتبكان،)6(البتيالحسنأبو:عليبنأحمد)د(

.(242-9142/)التاريخفيالكامل(1)

.(9142/)نفسهالمصدر(2)

.(9042/)نفسهالمصدر)3(

.(1425/)الأعيانوفيات،(9238/)التاريخفيالكامل.شاهوردانبنزيادبنوشمكيربنقابوس(4)

وقد.(7231/)بالوفياتالوافي،(3254/)الأدباءمعجم،(7263/)المنتظم،(4532/)بغدادتاريخ()5

وأربعمئة.خمسسنةتوفيأنهتابعهومنالخطيبذكر

إلىنسبة،فوقهامنباثنتينالمنقوطةالتاءآخرهاوفيالموحدةبالباءأثبتماوالصحيح،خطأ،الليثي:(ط)في()6

.(277/)الأنساب.البصرةبنواحيموضع:البت
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المجالسة،حسن،والتلاوةالصوتمليح،حسنا،حفظاأالقرآنيحفظوكان،والبريدالخبر)1(

،الأيامبعضفيخرج،،والمجانةالضحككثير،المعانيظريفأ،والمجالسةالنادرةظريف

بعضعليهمفخرج،الملوكبعضلتلقيالأكابررؤوسمنوجماعة،والمرتضىالرضيوالشريفان

إلاعليناهؤلاءخرجما:البتيفقال.القحابأزواجيا:ويقولونبالحراقاتيرمونهمفجعلوااللصوص

.قحابأزواجأنناعلمواأينمنوإلا:فقال؟هذاعلمتأينومن:فقالوا،بعين

أحمدأصحابمدرسكان.الحنبليالوراقاللهعبدأبو:)2(مروانبنعليبنحامدبنالحسن

أربعمئةفي"العلماءاختلاففيالجامعكتاب":منهاالمشهورةالمصنفاتوله،زمانهفيوفقيههم

فيمعظماوكان،الفراءبنيعلىأبوالقاضياشتغلوعليه،"والدينالفقهأصول":وله.جزء

بكرأبيعنالحديثوروى،النسخمنيدهكسبمنإلايأكلولا،السلطانعندمقربا،النفوس

الطريقفيالناسعطشفلما،الحجإلىالسنةهذهفيخرج،وغيرهماالقطيعيمالكوابن،الشافعي

لكأينمن:حامدابنلهفقال،ماءمنبقليلرجلفجاءه،الشديدالحرفيهنالكحجرإلىهواستند

فورهمنوماتيشربفلم،تعالىاللهلقاءعندوقتههذابلى:فقال.اشرب،وقتههذاما:فقالهذا؟

.،اللهرحمهأ

أصولفيالمنهاج!صاحب،الحليمياللهعبدأبو:)3(حليمبنمحمدبنالحسنبنالحسين

حتىالكثيرالحديثوسمع،بخارىإلىوحمل،بجرجانولد،الشافعيةمشايخأحدوكان،"الديانة

.ببخارىالقضاءوولي.عصرهفيالمحدثينرياسةإليهانتهت

عنهوروى،المذهبفيحسنةوجوهوله،النهروراءماإلىالرياسةإليهانتهت:)4(خلكانابنقال

تعالى.اللهرحمه،اللهعبدأبوالحاكم

وهو،والعراقبغدادصاحب،الديلميالدولةعضدبنالدولةبهاءالملقب،نصرأبو:فيروز)5(

أحديجمعهلمماالأموالمنفجمع،المصادراتيحبوكان،القادروولى،الطائععلىقبض!الذي

.الخراخ:(ط)في(1)

،(2171/)الحنابلةطبقات،(983/)التاريخفيالكامل،(7263/)المنتظم،(7353/)بغدادتاريخ)2(

الذهبشذرات،(4232/)الزاهرةالنجوم،(1/1415)بالوفياتالوافي،(17532/)النبلاءأعلامسير

(/3166).

،(1/404)الإسنويطبقات،(4333/)السبكيطبقات،(2137/)الأعيانوفيات،(7426/)المنتظم)3(

.(3671/)الذهبشذرات،(21/135)بالوفياتالوافي،(17/231)النبلاءأعلامسير

.(138-2137/)الأعيانوفيات(4)

.(9142/)التاريخفيالكامل،(7264/)المنتظم()5
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ثنتينعنالسنةهذهمنالآخرةجمادىفيبأرجان)1(توفي،جدابخيلاوكان،بويهبنيمنقبلهكانممن

مرضهوكان،أشهروثلاثةسنةوعشرينأربعاملكهمدةوكانت.يوماوعشرينأشهروتسعةسنةوأربعين

أبيه.جانبإلىعليبمشهدودفن،الصرع

فيذكرناكماأباهفقتلوامنوجهرولدهفبايعوا،عليهتغيرواقددولتهأهلكان:وشمكير)2(بنقابوس

مخالفتهمنيرىلماداراولدهأنهيتوهمفكان،يقتلهولدهأنفرأىالنجومفينظرقدوكان،الحوادث

شعرهمنشيئاقدمناوقد،يديهعلىهلاكهفكان،لهطاعتهمنيرىلمامنوجهرببالهيخطرولا،له

.الحوادثفيالجيدالحسن

الحسنأبي)4(الشيخمذهبعلىالمتكلمينرأس،الطيببنمحمد)3(الباقلانيبكرأبوالقاضي

ليلةكليناملاكانإنه:يقال،الكلامفيوتصنيفاكلاماالناسأكثرومن،الأشعريإسماعيلبنعلي

كتابجيدهامن،كثيرةتصانيفعنهفانتشرت،عمرهمنطويلةمدةفيورقةعشرينيكتبحتى

المجاميعمن.ذلكوغير"الإبانةشرحو""الفقهأصولفيالتمهيدو""الحقائقدقائقو""التبصرة"

وهتكالأسراركشف"سماهالذيالباطنيةعلىالردفيكتابه،تصانيفهأحسنومن،والصغارالكبار

رذأبوعنهذلكحكى.مالكي:وقيل،شافعي:فقيل،الفروعفيمذهبهفياختلفواوقد."الأستار

.جداغريبوهذا،الحنبليالطيببنمحمدكتبه:الفتاوىعلىيكتبكانإنه:قيلوقد،الهروي

والفطنة.الذكاءغايةفيكانوقد

إذاإليهانتهىفلما،الرومملكإلىرسالةفيبعثهالدولةعضدأن،وغيره()البغداديالخطيبذكر

عليه،الداخلاينحنيأنبذلكمرادهأن،الباقلانيأففهم؟قصيربابمن،إلاأحدعليهأيدخللاهو

ستونشيرازوبينبينها،جبليةسهليةبريةوهي،وفواكهوزيتونكثيرنخيلبها،الخيركثيرةكبيرةمدينة:أرجان(1)

فرسخا.ستونالأهوازسوقوبينوبينها،فرسخا

.(497/)الأعيانوفيات،(9238/)التاريخفيالكامل،(7264/)المنتظم)2(

،(17091/)النبلاءأعلامسير،(4926/)الأعيانوفيات،(7265/)المنتظم،(5937/)بغدادتاريخ)3(

.(3681/)الذهبشذرات،(4/234)الزاهرةالنجوم،(3177/)بالوفياتالوافي

مدخففهاومن،الألفقصراللامشددمن:لغتانوفيه،وبيعهالباقلىإلىنسبة:الباقلاني:خفكانابنقال

صنعاني،:صنعاءإلىالنسبةفيقولهمنظيروهو،فيهاالنونزيادةلأجلشاذةالنسبةوهذه،باقلاء:فقالالألف

بهراني.:بهراءوإلى

الصحيحعلىالعقيدةأشعريالمذهبمالكيكانالباقلانيلأن،يصحولا"الشافعيمذهبعلى":طفي)4(

.(بشار)

.(5937/)بغدادتاريخ()5
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إليه(وصلفلماأ،الملكنحوإلىالقهقرىيمشيوجعلبظهرهالبابفدخل؟)1(للملكالراكعكهيئة

بينأحضرالملكأنويذكر،فعظمهوالفهمالعلممنمكانه(وذكاءهأالملكفعرف،عليهفسلمانفتل

يظهرأنخاف(الباقلانيأالقاضيسمعهافلما؟(بهاأعقلهليستفزبالأرغل)2(المسماةالطربالةيديه

فاشتغل،كثيردئممنهاخرجحتىرجلهجرحأنجهدايألوالافجعلالملكبحضرةناقصةحركةمنه

نإأثم،عقلهكمالمنالملكفعجب،والخفةالنقصمنشيءعليهيظهرولم،الطربعنبالألم

وفور(الملكأفتحقق،الطربعنأشغلهبمانفسهجرحقدهوفإذا،أمرهعناستكشف(الملك

بعضسألهوقد،(أبىأمشاءطربإلاأحديسمعهالاالالةهذهفإنأ،)4(فهمهوعلو،)3(علمه

فقال،الإفكمنبهرميتفيماأمرهامنكانوما،نبيكمزوجةفعلتما:فقالملكهمبحضرةالأساقفة

وكانت،تعالىاللهفبرأهما،وعائشةمريم:بسوءذكرتاامرأتانهما:البديهةعلىلهمجيبأ(الباقلانيأ

منبالبراءةأولىعائشةأنيعني.زوجلهايكنولمبولدتلك)6(وأتت،بولدتأتولمزوجذاتهذه)5(

إلى(ريبةأاحتمالالفاسدالذهنفيتطرقفإن.(فيهاقيلممابريئةوكلاهما01السلامعليهمامريم

اللهرضيوجلعزاللهبوحيالسماءمنمبرأتان(منزهتاناللهبحمدأوهما،أسرعتلكإلىفهو،هذه

عنهما.

وغيرهما.ماسيبنمحمدوأبي،القطيعيمالكبنبكرأبيمنالحديثالباقلانيسمعوقد

له.ودعا،باطلهمالأهواءأهلعلىيردهذا:وقال،عينيهبينيومأالدارقطنيقبلهوقد

بابمقبرةإلىنقلثم،بدارهودفنالقعدةذيمنبقين)7(لسبعالسبتيومالباقلانيوفاةوكانت

.حرب

)8(
عنالعلمأخذوقد.وفقيههمالحنفيةشيخ،الخوارزميبكرأبومحمدبنموسىبن

،ومنالملوكعندمعظماوكان،ببغدادالحنفيةرئاسةإليهوانتهت،الرازيعليبنأحمدبكرأبي

وجل.عزلله:(ط)في(1)

يونانية.وهيالصوتلتنغيموأنابيب،جلديةمنافيخبها،نفخيةموسيقيةآلة:الأرغل)2(

همته.:(ط)في)3(

عزيمته.:(ط)في(4)

عائشة::(ط)في()5

مريم.:(ط)في)6(

الذهبيوخطالخطيبتاريخومنهاترجمتهمصادرفيلماموافقأثبتناهوما،خطأوهو"لتسع":النسخبعضفي)7(

.(بشار)(965/)الإسلامتاريخفي

،(4234/)الزاهرةالنجوم،(17/235)النبلاءأعلامسير،(7266/)المنتظم،(3247/)بغدادتاريخ)8(

.(3017/)الذهبشذرات،(539/)بالوفياتالوافي
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حسنأديناثقةوكان،وغيرهالشافعيبكرأبيمنالحديثسمعوقد،والصيمري،الرضيتلاميذه

ال!لف.طريقةعلى،الصلاة

.شيءفيالكلاممنلسناالعجائزدينديننا:،الاعتقادفيأيقول

الجمعةليلةوفاتهكانت،يقبلفلممرةغيرالقضاءولايةإلىدعي،التدرشىحسنفصيحاوكان

.عبدةدربمنبدارهودفن،وأربعمئةثلاثسنةالأولىجمادىمنعشرالثامن

أصله")2(الملخص"مصنف،القابسيالمعافريخلفبنمحمدبنعلي:)1(الحسنأبوالحافظ

.3(ذلألهمفقيل،قابسيةيتعممكانعمهلأنالقابسيعليهغلبوإنما،قزويني

هذهمنالآخرربيعفيتوفيولما.القدرجليلصالحارجلا،الحديثعلمفيبارعاحافظاكانوقد

أوبكلمنالشعراءوجاء.لهويدعون،،القرآنايقرؤونلياليقبرهعلىالناسعكف،ال!نة

:لغيرهأنشدللمناظرةأجلسولما،ويترحمون،يرثون

كريمالدنياوفيكرمإلىالعلانسبماأبيكلعمر

الهشيمرعينبتهاوصوحاقشعرتإذاالبلادولكن

تعالى.اللهرحمه،الهشيمأنا،الهشيمأنا:يقولوجعلوأبكىبكىثم

الفرضي،الأزدينصربنيوسفبنمحمدبناللهعبد،الوليدأبو:()4(الفرضيابناالحافظ

والمختلف"المؤتلف"وفي،التاريخوصنف،وحصلوجمع،الكثيرسمع،بلنسيتماه(قاضي

طريحجريحوهوفسيم،البربريديعلىشهيداقتلزمانهعلامةوكان،ذلكوغير"النسبةمشتبهو"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الذهبشذرات،(4/233)الزاهرةالنجوم،(17/158)النبلاءأعلامسير،(3032/)الأعيانوفيات

(3/168).

اتصلمافيهجمع:الملخصكتابفيخلكانابنوقال،الترجمةمصادرمنأثبتوما،التلخيص:الأصلفي

القاسمبنالرحمنعبد،اللهعبدأبيروايةالموطأكتابفيعنهاللهرضيأنسبنمالكحديثمنإسناده

يقرأالقابسيأبوالحسنشيخناكان:الدانيعمروأبووقال.بابهفيجيدحجمهصغرعلىوهو،المصري

وفيات.تعالىاللهرحمهأنسبنمالكحديثمنالمتصليلخصأنهيريد،فاعلايجعلهالخاءبكسرالملخص

.(3032/)الأعيان

منبالقرببإفريقيةمدينةوهي،قابسمنالمترجمأصلمنوغيرهخفكانابنذكرهمايخالفهذاالمصنفكلام

نسبته.وإليها،المهدية

الطيبنفح،(17/177)النبلاءأعلامسير،(3501/)الأعيانوفيات،(254)المقتبسجذوة

.(3168/)الذهبشذرات،(2912/)

البلدانمعجم.وأنهارأشجارذاتبحريةبريةوهي،قرطبةشرقيوهي،بالأندلسمشهورةومدينةكورة:بلنسية

(1/094).
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إلا.سبيلهفييكلمبمنأعلموالله،اللهسبيلفيأحديكلمما":الصحيحفيالحديثنفسهعلىيقرأ

.(")1المسكريحوالريحالدملوناللون،يدمىوكلمهالقيامةيومجاء

قوله:شعرهومن.ذلكاللهفأعطاهالشهادةالكعبةأستارعندتعالىاللهسألكانوقد

عارفأنتبهمماوجلعلىواقفبابكعندالخطاياأسير

وخائفراجفهوفيهاويرجوكغيبهاعنكيغبلمذنوبايخاف

مخالفالقضاءفصلفيلكوماويتقىسواكيرجىالذيذاومن

الصحائفالحسابيومنشرتإذاصحيفتيفيتخزنيلاسيديفيا

الموالفويجفوالقربىذوويصدعندماالقبرظلمةفيمؤنسيوكن

تالففإنيلإسرافيأرجيالذيالواسععفوكعنيضاقلئن

وأربمهئةأربحسنةخلتر5ث!

يديهبينإلىوأحضرالخلافةاسبهةفيباللهالقادرالخليفةجلس،منهاالأولربيعغرةالخميسيومفي

بعمامة،وعممهأالعادةعلىخلعسبععليهفخلع،يديهبينوالحجبة،الدولةبهاءابنالدولةسلطان

سيفا،أعطاهثم،بيدهالخليفةعقدهماولواءين،وطوقاوسوارا،مرصعاوتاجاسيفا(قلدوأ،سوداء

بمحضرمشهودايوماذلكوكان،وغربهاالأرضشرقبهيفتحولعقبهلهشرففهوبهقلده:لخادموقال

الخلافة.بداروالكبراء،والأعيان،والأماثل،والوزراء،والأمراءالقضاةمن

الخليفةإلىوكتب.وسلم،وغنم،وسبى،وقتلففتحالهندبلادسبكتكينبنمحمودغزا:وفيها

ذلك.إلىفأجابه،البلادمنوغيرهاخراسانمملكةمنبيدهمايوليهأنبالثهالقادر

منهمفقتل،فواقعهممزيد)2(بنالحسنأبونائبهاإليهمفبرز،الكوفةببلادخفاجةبنوعاثت:وفيها

ريحاعليهماللهفأرسل،الباقونوانهزم،رؤوسهممنوجماعة،)3(ثمالبنمحمدوأسر،خلقا

الحسنبنمحمدالحسنأبو،السنةهذهفيبالناسوحج،إنسانخمسمئةمنهمفأهلكت،حارة

الأقساسي.

)1(

)2(

)3(

.هريرةأبيعنالأعرجحديثمنوغيرهما.الإمارةفي(301)ومسلم(422/)البخاريرواه،الحديث

.(9245/)التاريخفيالكاملمنوالتصحيح،خطأ،يزيد:الأصلفي

خطأ.،يمان:الأصلفي
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:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

زاهداوكان،الحديثسمع،البغداديبابنالمعروف:)1(اللهعبدبنجعفربنأحمدبنالحسين

،وحدهبالماءإلاثيابهيغسلولا،الحماميدخللاوكان،غلبةعنإلايناملاالمجاهدةكثيرعابدا

الله.رحمه

القرانمجاهدابنعلىقرأ،المجاهديالضريرالمقرىء،اللهعبدأبوعلي)2(بنعثمانبنالحسين

جاوزوقدالسنةهذهمنالأولىجمادىفيوفاتهكانت،أصحابهمنبقيمنآخروكان،صغيروهو

.الرزازين)3(مقابرفيودفن،المئة

فأجرى"الباطنيةعلىالرد"باللهللقادرصنف،المعتزلةشيوخأحد)4(الإصطخريسعيدبنعلي

الثمانين.جاوزوقدشوالفيوفاتهكانت.رباحدربيسكنوكان،سنيةجرايةعليه

وأربمهئةخملىلللنةخلت5ث!

منأوالأسطحةمنيطلعنأنأو،المنازلمنالخروجمنالنساءمصرصاحبالحاكممنع:فيها

النساءمنخلقاوقتل،الحماماتإلىالخروجومن،لهنالأخفافعملمنالخفافينومنع،الطاقات

،البيوتفييطفنكثيراتعجائزوجهز،عليهنالحماماتبعضوهدم.ذلكفيمخالفتهعلى

وجدفمنألهنيتعرضمنوأسماء،بأسمائهن،تعشقأوتعشقمنهنمن،النساءأحواليستعلمن

،(ذلكطلبفيأبالبلدوالنهارالليلفيبنفسهالدورانمنوأكثر،(وأهلكهاأطفأهاكذلكمنهن

النساءعلىالنطاقفضاق،(والصبيانأوالنساءالرجالمنفسقهمعلىيطلعممنخلقاوغرق

قويا،عشقالرجلعاشقةكانتاامرأةإنحتى،نادراإلاأحدإلىيصلأنأحديتمكنولم،والفساق

سعيدبنمالكوهوالمصريةبالديارالقضاةقاضينادت(وبينهبينهاحيللمابسببهتهلكأنكادت

شديدابكاءفبكت،لهافوقف(فرحمهااكلامهافاستمع،لهاوقفلماالحاكمبحقوحلفته،الفارقي

أسألكوأنا،السياقفيوهوغيرهليليسأخاليإن(القاضيأيها:لهاوقالت(وخداعأوحيلةمكراأ

رقةالقاضيلهافرق،(اللهعلىوأجركأالموتقبللأنظرهإليهأوصلتنيلما(عليكالحاكمبحقأ

.(7/267)المنتظم)1(

.(1036/)الكبارالقراءمعرفة،(7268/)المنتظم،(884/)بغدادتاريخ)2(

فيوفاتهذكرالذي:بشارقال.الفراديسبابمقابرفيدفن:والمنتظمبغدادتاريخوفي،الزرادين:(ط)في)3(

لذلك،004سنةفيوفاتهذكرفقدالكتانيأما464سنةالمتوفىالمشهورالمقرىءالأهوازيعليأبوهوالسنةهذه

.301-41/201دمشقتاريخوينظر(973/و8813/)مرتينتاريخهفيالذهبيترجمه

.(9246/)التاريخفيالكامل،(7268/)المنتظم()4
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بابها،فأغلقت،تريدهالذيالمنزلإلىيبلغاهاحتىمعهايكوناأنمعهاكاناارجلينوأمر.شديدة

الباباافطرقتامعشوقهاأمنزلإلىصارتحتىامعهمااوذهبت،جارتهاالمفتاحوأعطت

وتحبهأويهواهاتهواهرجلمنزلهوفإذا.،منزلههذاأراشديناذهبا:لهماوقالت،ودخلت

القاضيعلىالحيلةمنبهاحتالتبمافأخبرتهاإليالوصولعلىقدرتكيف:لهافقال،ويحبها

،اأحدبيتهفيوليسامغلقابابهفوجدالنهارآخرمنزوجهاوجاء.،وحيلتهامكرهامناذلكفأعجبه

وقالإليهوذهبالقاضيعلىفاستغاث،صنعتما،جارتهاألهفذكرت،أمرهاعناالجيرانافسأل

ذهبتوإنما،بالكليةأخلهاليسفإنها،،الحاكمعرفتوإلا،الساعةأمنكإلاامرأتيأريدما:له

بمافأخبرهشأنهعنفسأله،لديهوبكىالحاكمإلىفركبالأمرهذامعرةمنالقاضيفخاف،عشيقهاإلى

منالقاضيجهةمنبهاسارااللذينالرجليناذينكامعالحاكمفأرسل،،المرأةمعاالأمرمنلهاتفق

الحاكمفسألهما،سكارىمتعانقينفوجدوهما.عليهكاناحالأيعلى،جميعأوالمرأةالرجليحضر

مبرحاضربابالسياطالرجلوضرب،باديةفيالمرأةبتحريقفأمر،شيئايجديلابمايعتذرانفأخذا

هذازالولا،ضبجحرمنأضيقفيجعلهنحتىأالنساءعلىالحاكماحتياطوازداداأتلفهحتىأ

.)1(الجوزيابنذكره.ماتحتىادأبه

موتبعدالحضرةقضاءالشواربأبيبنمحمدبنأحمدالحسنأبووليمنهارجبوفي

الأكفاني.بنمحمدأبي

الحديد.منالشبابيكعليهونصب،بالشرقيةمسجداالملك)2(فخرعمر:وفيها

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.)4(الخلديوجعفرالشافعيبكرأباسع،الواعظالمقرئالقاسمأبو:بكر)3(بنشاذانبنبكر

أخلاقي.وكرم،ليلقيامله،زاهدا،عابدا،اصالحاأأمينا،ثقةوكان،والخلالالأزهريوعنه

.حربببابودفن،الثمانينعلىنيفوقد،السنةهذهفيمات

له،وهمذانالدينوربناحيةالملوكخيارمنكان،الكرديالنجمأبو)5(الحسينبنحسنويهبنبدر

إليه،وأنفذهلواءلهوعقد،الدولةناصرولقبه،النجمأبا:باللهالقادركناه.كثيرةوصدقةسياسة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(7/268)المنتظم

مئة.وأربعسبعسنةفيترجمتهوستأتي،تحريفوهو،الدولة:(ط)في

،(4/237)الزاهرةالنجوم،(1371/)الكبارالقراءمعرفة،(7/268)المنتظم،(769/)بغدادتاريخ

.(3174/)الذهبشذرات

.الخالدي:إلىبغدادتاريخفيتحرفت

.(7271/)المنتظم
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عندابتهأوالمسافرينمنأحدجملأعيىإذابحيث،والطيبةأالأمنغايةفي،وبلادهأأعمالهوكانت

فيأمراؤهعاثتولما.شيءمنهاينقصلاحينبعدولوعليهفترذ،البريةفيعليهابمايتركهاحمله

طالفلما،الخبزينتظرونفجلسوا،بخبزيأتهمولمإليهمفقدمهاحسنةضيافةلهمعمل،فسادأالبلاد

:قالثم؟بالخبزتؤتونأينفمن،الزراعوتظلمونأالحرثتهلكونكنتمإذا:فقالعنهسألواذلك

حزمقدبرجلأسفارهبعضفيمرةواجتاز.دمهأرقتإلا،اليومبعدأالأرضفيأفسدبأحدأسمعلا

بهما،أتقوتأنأريدرغيفانمعيكانإني:فقال،؟تبكيألكما:لهفقال،يبكيوهوحطبأ

عليهمرحتىمضيقفيبهفوقف.نعم:قال؟رأيتهإذاأتعرفه:لهفقال،الجندبعضمنيفأخذهما

فرسه،عنينزلأنبهفأمر،هوهذا:قال،الرغيفينمنهأخذالذيالرجلذلكبهاجتازفلما،الجند

فلم،جزيلبمالذلكمنيفتديأنفأراد،المدينةإلىبهايبلغحتىالحطابعنالحزمةهذهيحملوأن

الفقراءعلىدرهم)1(الافعشرةجمعةكلفييصرفوكان.كلهمالجيشبهتأدبحتىمنهيقبل

دينارألفسنةكلفيويصرف،الموتىتكفينفيدرهمألفعشرينشهركلوفي،والأيتاموالأرامل

دينارالافوثلاثة،تمليكهفيالسببكانلأنه،الدولةعضدوعن،والديهعنيحجوننفسأعشرينإلى

دوابهم،ونعالالأحذيةلهميصلحونوبغدادهمذانبينللمنقطعينوالحذائينالحدادينإلىسنةكلفي

المياهوإصلاح،المصانعوعمارةالمجاورينعلىصدقةالحرمينإلىدينارألفمئةسنةكلفيويصرف

،وأسفارهأطريقهفياجتازوما،وإصلاحهاالاباروحفر،المنازللأهلوإطلاقأ،الحجازطريقفي

هذا.وخانمسجدألفيعنينيفماوالخاناتالمساجدمنأيامهفيوعمر،قريةعندهبنىإلاجايىبماء

الناسأصنافعلىوالصلاتوالبروالصدقاتوالنفقاتالجراياتمنفىيوانهمنيصرفعماخارجأكله

والضعفاء،والأيتام(والمساكينوالفقراءأوالشهود،والأشراف،والمؤذنين،والقضاةالفقهاءمن

ينيفمااللهسبيلفيالمرتبطةالدوابمنلهوكان،والذكرالصلاةكثير،هذامعأوكان.،والأراملأ

سنة،وثلاثوناثنتانأمارتهومدة،(سنةوثمانيننيفعنأالسنةهذهفيوفاتهوكانت،ألفأعشرينعن

-الافعشرةالبدرة-،بدرةوأربعينونيفأ،بدرةألفعشرأربعةالأموالمنوترك،عليبمشهدودفن

تعالى.اللهرحمه

أولاعني،ببغدادالشافعيينالفقهاءأحد،الهمذانيعليأبوحمكان)2(بنالحسينبنالحسن

بالفقهاشتغلثم،شيخخمسمئةمننحوعنبالبصرةكتبإنه:قيلحتىكثيراشيئافسمع،بالحديث

الحديث.فيبشيءليس،ضعيفاكان:وقال،الأزهريعنهوروى،المروزيحامدأبيعلى

ألف.عشرين:(ط)في(1)

.(3133/)السبكيطبقات،(275/)الأعيانوفيات،(7272/)المنتظم)2(
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قضاةقاضي،الأكفانيبابنالمعروف،الأسديمحمدأبو()1إبراهيمبناللهعبدبنمحمدبناللهعبد

.بغداد

وثلاثمئة.عشرةستسنةولد

والتنوخي.البرقانيوعنه،وغيرهمعقدةوابن،مخلدبنومحمد،المحامليالقاضيعنروى

فيوفاتهوكانت،العرضصين،نزيهأعفيفأوكان،دينارألفمئة،العلمطلبةعلىأأنفقإنه:يقال

تعالى.اللهرحمه.واستقلالأنيابةسنةأربعينفيهاالحكمولي،سنةوثمانينخمسعنالسنةهذه

،الإستراباذي،الحافظسعدأبو)3(إدريسبناللهعبدبنمحمدبنمحمد)2(بنالرحمنعبد

بالإدريسي.المعروف

بهاوصنف،سمرقندوسكن،وغيرهالأصموسمع،بهوعني،الحديثطلبفيرحل

وكان،والتنوخي،الأزهريمنهفسمعببغدادوحدث،فاستحسنهالدارقطنيعلىوعرضه،تاريخأ)4(

تعالى.اللهرحمه.حافظأثقة

.المشهورالشاعر،)5(السعدينباتهبنأحمدبنعمربنالعزيزعبدنصرأبو

،والإحسانبالجودةالموصوفوشعره،والوزراءالأكابرمنوغيرهحمدانبنالدولةسيفامتدح

:،المشهورالمطروقالبيتأالقائلوهو

واحدوالداء)7(الأسباب)6(تعددتبغيرهماتبالسيفيمتلمومن

قوله:أيضأشعرهومن

وفاقالمزاحإنلهوامزحفدارهالعدوعنعجزتوإذا

الإحراقوطبعهاالنضاجتعطيضدهاهوالذيبالماء)8(فالنار

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الذهبشذرات،(17151/)النبلاءأعلامسير،(7/373)المنتظم(،01141/)بغدادتاريخ

(/3174).

الله.عبداسمهوفيه(9252/)التاريخفيالكامل،(7273/)المنتظم

.(بشار)ترجمتهمصادرمنأثبتناهوما،خطأ"بن":طفي

.لإستراباذوآخر،لسمرقندتاريخاصنف

.(3175/)الذهبشذرات،(3091/)الأعيانوفيات،(7274/)المنتظم،(01/466)بغدادتاريخ

تنوعت.:لوفياتوا(ط)في

.لموتوا:(ط)في

.رلناباءلماكا:(ط)في
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تعالى.اللهرحمه.السنةهذهمنشوالفيوفاتهوكانت

مذهبعلىيفتيكانمنآخروهو،السفيانيالفقيهالدينوريبكرأبو)1(الرحمنعبدبنالغفارعبد

فيوفاتهوكانت،بأمرهوالقيام،الجامعفيالنظرإليهوكان،المنصورجامعفيببغدادالثوريسفيان

تعالى.اللهرحمه.الجامعخلفودفن،السنةهذهمنشوال

الله،عبدأبو،الحكمبننعيمبنحمدويهبنمحمدبناللهعبدبنمحمد()2(النيسابوريأالحاكم

.نيسابورأهلمن،)3(البيعبابنويعرف،الحافظ،الضبي،الحاكم

سنةفيسماعهوأول،وثلاثمئةوعشرينإحدىسنةولد،للحديثوالحفظالعلمأهلمنوكان

ذلكفمن:والصغارالكبارالكتبوصنف،الافاقفيوطوفالكثيرفسمع،وثلاثمئةثلاثين

عنروىوقد."نيسابورتاريخو""الإكليلو"،"الحديثعلومو"،"الصحيحينعلىالمستدرك"

والحفظ،،العلمأهلمنوكان.وغيرهما،الفوارسأبيوابن،الدارقطني:مشايخهومن.(خلقا

تعالى.اللهرحمه.والورع،والتحرز،والثقة،والضبط،والصيانة،والديانة،والأمانة

بنإبراهيمإسحاقأبوفحدثني،التشيعإلىيميلالبيعابنكان:)4(البغداديالخطيبقاللكن

ومسلم،البخاريشرطعلىصحاحأنهازعمأحاديثاللهعبدأبوالحاكمجمع:قالالأرمويمحمد

")6(مولاهفعليمولاهكنتو"منالطير)5(،حديثمنها.صحيحيهمافيإخراجهايلزمهما

.(7274/)المنتظم)1(

،(162/)17النبلاءأعلامسير،(9252/)التاريخفيالكامل،(6274/)المنتظم،(473)5/بغدادتاريخ)2(

.(3176/)الذهبشذرات،(4/238)الزاهرةالنجوم،(3032/)بالوفياتالوافي

البائعبينالخاناتفيوالتوسطالبياعةيتولىلمناللفظةهذه:البيع:(2027/)الأنسابفيالسمعانيقال)3(

للأمتعة.التجارمنوالمشتري

.(5473/)بغدادتاريخ(4)

الشيخينشرطعلىصحيح:وقال،أنسحديثمن(132-135)3/الصحيحينعلىالمستدركفيالحاكمرواه)5(

اتنياللهم"بلفظمختصراأنسحديثمن(1372)رقمالترمذيورواه،ضعيفوإسناده:أقول.يخرجاهولم

ضعيف،أيغريبحديثهذا:الترمذيوقال"معهفأكلعليفجاء،الطيرهذامعييأكلإليكخلقكبأحب

البداية"فيوشواهدهبطرقهاللهرحمهكثيرابنالمؤلفهذاالطيرحديثذكروقد،كلامفيهاالرواياتهذهوكل

طرقهكثرتوإننظرالحديثهذاصحةمنالقلبففيوبالجملة:وقال(83-1175/)المطبوع"والنهاية

.()ع

.(مولاهفعليمولاهكنتمن)حديث)6(

(92791)رقم(4368/)أحمدأيضاورواه،عازببنالبراءحديثمن(91847)رقمالمسندفيأحمدرواه

حديثمن(112)رقمماجهوابن،أرقمبنزيدحديثمن(11و.3901/)والحاكم(3713)رقموالترمذي

سعيد-وأبي،مالكبنوأنس،عباسبناللهوعبد،عليحديثمنأيضاالحديثوردوقد،وقاصأبيبنسعد
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فعله.في()1صوبوهولا،قولهإلىيلتفتواولمذلكالحديثأصحابعليهفأنكر

صحيح.وهوالصحيحفييخرجلمالطيرحديث:الحاكمقال!:المقدسيطاهربنمحمدوقال!

كانفإن،أنسعنالمجاهيلمنالكوفةأهلسقاطعنإلايروىلاموضوعهوبل:طاهرابنقال!

.كذابمعاندفهووإلا،جاهلفهوهذايعرفلاالحاكم

يخرجأنيستطيعلاالكراميةمنمختفوهوالحاكمعلىدخلت:)2(السلميالرحمنعبدأبووقال

منيجيءلا:فقال!،فيهأنتممالاسترحتمعاويةفضائلفيحديثافأمليتخرجتلو:فقلت،منهم

تعالى.اللهرحمه.سنةوثمانينأربععنالسنةهذهمنصفرفيتوفي.قلبيمنلايجيء،قلبي

فييحكيهاغريبةوجوهوله،الشافعيةأئمةأحد،القاضيالقاسمأبوكج)3(بنأحمدبنيوسف

بعدالبلادتغيرتفلما،حسنويهبنلبدربالدينورالقضاءوولي،جداعظيمةنعمةلهوكانت،المذهب

رحمه.السنةهذهرمضانمنوعشرينسبعليلةفقتلوهالعيارينمنجماعةعليهوثبت،بدرموت

.)4(تعالىالله

واربممنةستسنةكلت5ث!

الفتنةفسكن،والروافضالسنةأهلبينفتنةوقعتالسنةهذهمنالمحرممستهلالثلاثاءيومفي

.والنوحالمسوحتعليقمنعاشوراءيومبدعتهمالروافضتعملأنعلىالملكفخرالوزير

وإنه،موتاهمدفنعنوالناسالحفارينأعجزبالبصرةشديدوباءبوقوعالخبروردالشهرهذاوفي

.كثيراشديدامطرافأمطرتهمحزيرانفيسحابةاالبلدأأظلت

والحج،والمظالمالطالبييننقابةالقاسمأبوالمرتضىالشريفقلدصفرثالثالسبتيوموفي

وكانوالأعيانوالقضاةالملكفخرالوزيرمنبمحضرتقليدهوقرئ،الرضيأخوهيتولاهكانماوجميع

.مشهودايوما

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو،وغيرهم،هريرةوابي،الخدري

.()ع(168-9301/)"الزوائدمجمع"وانظر

.لاموه:(ط)في(1)

والسير.(طو)(ب)منأثبتوما،اللهعبدأبو:الأصلفي)2(

،935()5/السبكيطبقات،(17183/)النبلاءأعلامسير،(765/)الأعيانوفيات،(7275/)المنتظم)3(

.(3177/)الذهبشذرات

البيروتية.المعارفمكتبةطبعةمنعشرالحاديالجزءينتهيهناإلى(4)
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وأنهم،الافستةوسلم،ألفأعشرأربعةالعطشبسببهلكبأنهالحجيجعنالخبرورد:وفيها

العطش.منالجمالأبوالشربوا

إلىفانتهوا،غريبةبلادعلىالأدلاءبهفسلك،الهندبلادسبكتكينبنمحمودغزاالسنةهذهوفي

إلىوعاد،جيشهمنكثيروغرق،خلصواحتىأياماالماءبنفسهفخاضالبحرمنالماءغمرهاقدأرض

.الأعرابمنالبلادلفسادالعراقمنالسنةهذهفيالركبيذهبولم،جهيدجهدبعدخراسان

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

فيومولده،زمانهفيالشافعيةإمام،أحمدبنمحمدبنأحمدالإسفراييني)1(حامدأبو(الشيخأ

وثلاثمئة.وأربعينأربعسنة

بنالحسنأبيعلىالفقهفدرس،وثلاثمئةوستينأربعأوثلاثسنةصغيروهوبغدادقدم

الشافعية،رياسةإليهصارتحتىالحالبهيترقىيزلولم،الداركيالقاسمأبيعلىثم،المرزبان

في"إلمزني"شرح،نبيلأ،جليلا،فقيها،إماما،ثقةوكان،والعوامالسلطانعند(جاههاوعظم

الإسماعيليبكرأبيعنروى.الفقهأصولفيأخرىتعليقةوله،مجلدأخمسينمننحواحافلةتعليقة

.وغيره

قطيعةفيالمباركبناللهعبدبمسجدتدريسهوحضرت،مرةغيرورأيته:)2(البغداديالخطيبقال

متفقه،أوفقيهسبعمئةتدريسهيحضركانأنهيذكرمنوسمعت،والخلالالأزجيعنهوحدثنا،الربيع

به.لفرحالشافعيراهلو:يقولونالناسوكان

حامد.أبيمنأفقهالشافعيينفيرأيتما:القدوريالحسينأبووقال

.)3(الشافعيةطبقاتفيمستقصاةترجمتهذكرتوقد

وأنظر.الشافعيمنأفقههو:يقولكانالقدوريأن:(")4الوفيات"فيخلكانابنوذكر

،(17/391)النبلاءأعلامسير،(172/)الأعيانوفيات،(7/277)المنتظم،(4/368)بغدادتاريخ()1

.(3178/)الذهبشذرات،(4923/)الزاهرةالنجوم،(461/)السبكيطبقات

المشهورالبلدإسفرايينإلىنسبة:التحتيةالمثناةالياءوكسرالفاءوفتحالسينوسكونالهمزةبكسر،والإسفراييني

.الوفياتفيكذا.جرجانمنالطريقمنتصفعلىنيسابورنواحيمنالمعروف

.(4936/)بغدادتاريخ(2)

.(أ03)كثيرلابنالشافعيةطبقات)3(

.(1/73)الأعيانوفيات(4)
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قالكماالشافعيإلىبالنسبةوأمثالهحامدأبافإن،بمسلمهذاوليس:)1(إسحاقأبوالشيخقال

الشاعر:

منزلأبعدبالبيداء)2(ونزلتنوفلقبائلفيبمكةنزلوا

فيهصغيروهو"البستان"كتابوله،"الكبرىالتعليقة":المصنفاتمنوله،)3(خلكانابنقال

:يقول(حامدأبوأالشيخفأنشأ،المناظراتبعضفيالفقهاءبعضإليهاعتذروقد:قال.غرائب

فرطمافأكدسراأتىوعذروانبسطالناسلدىجهراجرىجفاء

الغلطأعظمفيفهواعتذارخفيئجفائهجلييمحوأنظنومن

صليبعدمابدارهودفن،السنةهذهمنشوالمنبقيتليلةعشرةلإحدىالسبتليلةوفاتهوكانت

عشرسنةفيحرببابمقبرةإلىنقلثم،غزيراوالبكاء،كثيراالجمعوكان،بالصحراءعليه

وأربعمئة.

تعالى.اللهرحمه.وأشهراسنةوستينإحدىالعمرمنوبلغ:الجوزيابنقال

.المقرئالفرضيمسلمأبيبنأحمدأبو)4(مهرانبنعليبنمحمدبنأحمدبنمحمدبناللهعبيد

ورعا،ثقةإماماوكان،الأنباريبنبكرأبيمجلسوحضر،يعقوببنويوسف،المحامليسمع

علىقدمإذا.جليلامعظماوكان،الحديثيسمعثم،اكثيرااالقرآنيقرأ،الخيركثير،وقورا

الثمانين.جاوز(وقدتوفيأالمسجدبابإلىفتلقاهحافياإليهنهضالإسفرايينيحامدأبي

إبراهيمبنموسىبنمحمدبنموسىبنالحسين(أحمدأبوالطاهرابنمحمد)5(الرضيالشريف

بهاءلقبه،العلويالحسنأبو،طالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنمحمدبنجعفربنموسىابن

أبيه،بعدببغدادالطالبييننقيبوكان،المجدينذيالمرتضىأخاهولقب،الحسبينذيبالرضيالدولة

وكان،العلموفنونالفقهمنجيداطرفاوحفظ،عمرهمنسنةثلاثينبعدالقرآنقرأ،دينافاضلاوكان

.(531)الفقهاءطبقات(1)

.البيداءفي:(ب)في2()

.(1/73)الأعيانوفيات)3(

النبلاءأعلامسير،(1292/)الكبارالقراءمعرفة،(7/278)المنتنى،(5/1385)بغدادتاريخ)4(

.(3181/)الذهبشذرات،(17/122)

المنتظم.فيالجوزيابناللهرحمهالمؤلفبهتابعخطأوهذا،الرحمنعبد:(طو)الأصلينفياسمهوردوقد

الترجمة.مصادرمنأثبتوما

،(4414/)الأعيانوفيات،(9261/)التاريخفيالكامل،(7927/)المنتظم،(2246/)بغدادتاريخ)5(

.(3182/)الذهبشذرات،(2274/)بالوفياتالوافي،(17/285)النبلاءأعلامسير
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المستجادشعرهفمن،قريشأشعرالرضيالشريفكان:بعضهمقال،ورعاجواداسخيا،مطبقاشاعرا

قوله:

بغالالعزفماتشفبماالعزاشتر

الطوال)1(وبالسمرتشفإنالصفربالقصار

بمال)2(العزشرىمنعقلابالمغبونليس

الرجاللحاجاتلالمايدخرإنما

المعاليأثمانلالأمواجعلمنوالفتى

الله:رحمهشعرهومن

البانياطائرلينوحكماهاجفننغريداعلىالبانياطائر

العانيحاجةيؤديالطليقإنبهالفؤادهاممنمبلغأنتهل

الجانيإلىشوقيفواالوداعيوممقلته)3(غيرماجناهاجناية

وأوطانيأوطاريرامةوعندسلمبذيأيامتذكرلولا

أجفانيالدمعبماءبللتولاكبديفيالشوق)4(بنارقدحتلما

حوزته،وفيببلدهكانلوأنويود،العبيديالحاكمعلىفيهاترامىقصيدةالرضيإلىنسبوقد

إليهلسيرهالسياسةأجادالعباسيالخليفةأنولو،عندهمنزلتهكانكيفيرىحتىكانذلكأنوياليت

:القصيدةهذهفييقول،(ثغزيرالعباسيينحلمولكن،حالهكيفالناسويعلم،مرادهليقضي

العلويالخليفةوبمصرالأعاديبلادفيالذلألبس

المصيالبعيدضامنيإذا،يمولاومولاهأبيأبوهمن

وعليمحمدجميعاسالناسيدبعرقةعرقيإن

يرالوردبذلكوأواميأمنالربعبذلكخوفيإن

أحمدأبيالطاهرالشريفأبيهإلىوبعثانزعجالقصيدةهذهبأمر(القادرأالخليفةسمعفلما

)ط(:)1(في

)ط(:)2(في

الطوالبالسمرأوتلفإنبالقصار

بمالعزاشرىمنعقلابالمغبونليس

)3(

)4(

)ط(:متلفنا.في

لوجد.ا:(ط)في

واحد.مؤداهالكن،(طو)(بو)(أ)بينالعبارةفيبسيطاختلافثمة
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شأنهممنوالروافض،بالمرةذلكقاليكونأنفأنكر،الرضيابنهإلىفأرسل،يعاتبهالموسوي

له.نسبلادعيالعبيديالحاكمأنفيهاتذكرأبياتافقلقلتهاتكنلمفإذا:أبوهلهفقال.)1(التقية

إليهمالخليفةمنالرسلوترددت،أبوهبهأمرهمايقولألاعلىوأصر،ذلكغائلةمنأخافإني:فقال

باللهفأحلفاهإليهبكرأباوالقاضيالإسفرايينيحامدأباالشيخبعثحتى،ينكرونوهم،ذلكفي

.الحالبحقيقةأعلموالله.قالهاماأنهالمؤكدةوبالأيمان

والقضاةالوزيرجنازتهوحضر،سنةوأربعينسبععنالسنةهذهالمحرمخامسفيوفاتهوكانت

المرتضىالشريفأخوهوولي،الأنباريبمسجدبدارهودفن،الملكفخرالوزيرعليهوصلى،والأعيان

الوقع،قويةبمرثاةأأخوهرثاهوقد،ذكرناكماأخرىومناصب(أشياءأذلكعلىوزيد،يليهكانما

تعالى.اللهرحمه.2((رالمطلعحسنة

نائب-باديسبنمناد-المعزأبو،)4(الحميريمنادبنزيريبنبلكيق)3(بنمنصوربنباديس

،وافرةوحرمةوسطوةهيبةذاوكان،الدولةنصيرالحاكمولقبه،نائبهاوابنإفريقيةبلادعلىالحاكم

.كسرهرمحاهزإذاوكان،وافرةوشهامؤوشجاعة

دعاالصالحينبعضإن:ويقال،السنةهذهمنالقعدةذيسلخالأربعاءليلةفجأةبغتةوفاتهوكانت

أعلم.والله.منادالمعزولدهبعدهمنبالأمروقام،الليلةتلكعليه

وأربميئةلللبحسنةخلت5ث!

القومةأنسببهوكان،وأروقته،بكربلاءأعليبنالحسينمشهداحترق:منهاالأولربيعفي

منهكانحتىغيرهإلىمنهالنارونفذت،فاحترقالتأزيرعلىالليلفيفمالتاكبيرتينشمعتينأشعلوا

.كانما

.سامراءجامعواحترق،البصرةببابكثيرةوأماكنببغدادالقطنداراحترقتأيضاالشهرهذاوفي

ير.لتزوا:(ط)في(1)

أخيه:رثاءفيالمرتضىالشريفيقول.(ب)منزيادة)2(

يديجذمتلفجعةياللرجال

عبرةدمعيفيضمنلاتنكروا

براسيعليذهبتووددتها

ومؤاسمساعدخيرفالدمع

)3(

)4(

طويلة.قصيدةفي

وسكونالمكسورةالكافوتشديدواللامالموحدةالباءبضم:فقال(1287/)الأعيانوفياتفيخلكانابنقيده

.(بشار)(9401/)الإسلامتاريخفيبخطهكذلكتقييدهالذهبيوجود.نونوبعدهاتحتهامنالمثناةالياء

بلتكين.:والوفيات(ب)فيجدهاسموورد.(9562/)التاريخفيالكامل،(1/265)الأعيانوفيات
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قبريديبينجداروبسقوط،الحرامالمسجدمناليمانيالركنبتشعيثالخبروردالشهرهذاوفي

وأعجبها.الاتفاقاتأغربمنوهذا،المقدسبيتصخرةعلىالكبيرةالقبةسقطتوأنه،ع!يمالنبي

.يعرفلامنإلامنهميتركولم،أموالهمونهبتإفريقيةببلادالذينالشيعةقتلتالسنةهذهوفي

فدخل،العلويا(العيشماأبيبنحمودبنعليوليها،بالأندلسالعلوييندولةابتداءكان:وفيها

شيخأوكان،أيضاأباهوقتل،الأمويالحكمبنسليمانوقتل،السنةهذهمنالمحرمفيقرطبة

هذهمنالقعدةذيعشرثامنفيالحمامفيقتلثم.اللهعلىبالمتوكلوتلقب،الناسوبايعه.صالحأ

فيفأقام،بالمأمونوتلقب،حمودبنالقاسمأخوهبعدهمنبالأمروقام.سنةوأربعينثمانعنالسنة

أجانب،ثم،الأمويونملكثم،يحيىأخوإدريسثم،يحىأخيهابنكانثم،سنينستالملك

تاشفين.بنيوسفبنعليالمسلمينأميرملكحتى

شاهخوارزمملكهابعد،خوارزمبلادالدولةيمينسبكتكينبنمحمودملك:السنةهذهوفي

.،مأمونبنمأمونأ

فخرعنعوضأالرامهرمزيالفضلبنعليالحسنأباشجاعابنالدولةسلطاناستوزر:وفيها

.الوزارةخلععليهوخلع،الملك

.الأعرابوعبث،والطرقاتالبلادلفسادالعراقبلادمنالسنةهذهأحديحجولم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

ء)2(و
الفقهاء،أحدوأ،الحديثحفاظأحد،البزازاللهعبدابودوستبنيوس!بنمحمدبنأحمد

الدارقطنيإن:فيقال،الحديثعلمفيويتكلم،الدارقطنيبحضرةيذاكروكان،مالكمذهبعلى

.شيءكبيرفيهيقدحلابما،غيرهفيهتكلموقد،السببلذلكفيهتكلم

منالحديثأملىوقد،غرقتالعتقأصولهأنيذكروكان،طريةكلهاكتبهرأيت:الأزهريقال

.موجودانحيانشاهينوابنوالمخلص،حفظه

تعالىاللهرحمه،سنةوثمانينأربععنرمضانفيوفاتهوكانت

أبوهوكان،واسطأهلمنكان،الوزير،غالبأبو،خلفبنعليبنمحمد)3(الملكفخرالوزير

)1(

)2(

)3(

.العباسأبي:(ب)وفي،(9926/)التاريخفيللكاملموافقوهو(طو)(أ)فيكذا

النبلاءأعلامسير،(1/58)الضعفاءفيالمغني،(7284/)المنتظم،(5124/)بغدادتاريخ

.(4142/)الزاهرةالنجوم،(17/322)

=،(17282/)النبلاءأعلامسير،(5124/)الأعيانوفيات،(9026/)الكامل،(7/286)المنتظم
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داراوبنى،جزيلةأموالاواقتنى،الدولةعضدبنالدولةلبهاءوزرأنإلىالأحوالبهفتقلبت،صيرفيا

وكان،غزيرةونفقاتكثيرةأموالاعليهافأنفق.دثهالمتقيللخليفةأولاوكانت،بالفخريةتعرفعظيمة

فزقمنأولوهو،أيضاالصلاةكثيروكان،فقيرألفيومفيكسا،الصدقاتكثير،بذالاجواداكريما

السنةهذهفيالدولةسلطانقتلهوقد،التشيعإلىميلفيهوكان،شعبانمنالنصفليلةالحلاوة

الأملاكعنخارجا،دينارألفستمئةمنأزيد:ذلكمن،كثيراشيئاأموالهمنوأخذ،بالأهواز

.وأشهراسنةوخمسينثنتينقتليومعمرهوكان،والمتاعوالأثاث،والجواهرأ

ورفعت.الوزيرإلىعليهالرجلامرأةفاستعدتغلمانهبعضقتلهرجلاأن؟هلاكهسببإن:وقيل

رفعتهاالتيالقصصأرأيت،،الوزيرأيهاأ:يومذاتلهفقالت،إليهايلتفتلاذلكفكل،قصصاإليه

قد:قالالوزيرمسكفلفا،عليهاالتوقيعأنتظروأنا،وجلعزاللهإلىرفعتهاقدإليهاتلتفتولا،إليك

.كانماأمرهمنفكان.المرأةتوقيعخرجوالله

وأربممئةثما!لحسنةخلت5ثي

منكثيرخلق،فيهاأوقتل،ببغدادوالروافضالسنة،أهلأبينعظيمةفتنةوقعت:وفيها

لفريقين.ا

وذلك،الدولةبشرفوتلقب،وغيرهاالنهروراءمابلادخاقانأرسلانبنالمظفرأبوملك:وفيها

التركغزاوقد،والدينالعلمأهليحمثفاضلاأديباهذاخانطغانكانوقد،خانطغانأخيهوفاةبعد

الصينيوأوانيوالفضةالذهبأوانيمنوغنم،ألفمئةمنهموأسر،مقاتلألفمئتيمنهمفقتل،مرة

الشرقئة.البلادعلىالتركملوكظهرتماتفلما،مثلهلأحديعهدلمشيئا

بلادنصربنعليالحسنأبيالدولةمهذببنأحمدالحسينأبووليمنهاالأولىجمادىوفي

التثم،قتلحتىفيهامدتهتطللمثم،قتلهحتىوضربه،عليهافغلبهعمهابنفقاتله،أبيهبعدالبطائح

.بغدادصاحبالدولةسلطانإلىذلكبعد

أهلهافقاتلهم،واسطإلىفنزلوا،العامةفيهموطمع،ببغدادالديلمأمرضعف:السنةهذهوفي

أيضا.التركمع

أبيه.وفاةبعدمزيدبنعليالحسنأبيبندبيسالأعزأبو،الدولةنورولي:وفيها

.(3185/)الذهبشذرأت،(4422/)الزاهرةالخجوم،(4181/)بالوفياتالوافي
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عقدهوعقد،عادةبذلكتجرولم،الصلواتأوقاتالطبلوضرببغدادالدولةسلطانقدم:وفيها

.دينارألفخمسونمبلغهصداقعلىقرواشبنتعلى

أخبرنا،البزازعليبناللهسعدأخبرنا:")1(المنتظم"كتابهفي،الجوزيبنالفرجأبووقال

باللهالقادراستتاب،مئةوأربعثمانسنةوفي:قالالطبريالحسنبناللههبةأخبرنا،الطريثيثيبكرأبو

والمقالات،والرفضالاعتزالمنوتبرؤوا،الرجوعفأظهروا،الحنفيةالمعتزلةفقهاءالمؤمنينأمير

بهيتعظماوالعقوبةالنكالمنبهمأحلخالفوهمتىوأنهم،بذلكخطوطهموأخذ،للإسلامالمخالفة

أعمالهفيبسنتهواستن،المؤمنينأميرأمرسبكتكينبنمحمودالقاسمأبوالدولةيمينوامتثل،أمثالهم

والقرامطة،،والإسماعيلية،والرافضة،المعتزلةقتلفي،وغيرهاخراسانمنعليهااستخلفهالتي

منطائفةكلوإبعاد،المنابرعلىبلعنتهموأمر،ونفاهم،وحبسهم،وصلبهم،والمشبهة،والجهمية

.الإسلامفيسنةذلكوصار،ديارهمعنوطردهم،البدعأهل

عنهم.الدولةوضعف،الأعرابوعبث،البلادلفسادالعراقأهلمنأحدالسنةهذهفييحجولم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

كثيروكان،بالسعيد:الدولةبهاءولقبه،الدولةشرفمولى،ثصرأبوشباشي)2(الكبيرالحاجب

تغلوكانت،المارستانعلىدباها)3(وقفأنهذلكفمن،القرباتوجوهعلىوالأوقاف،الصدقات

ذلك،وغيروالياسريه)4((والمارستانأالخندققنطرةوبنى،والخراجوالثمارالزروعمنكثيراشيئأ

قبةقبرهعلىفعقدوافخالفوه،قبرهعلىيبنىلاأنوأوصى،أحمدالإمامبمقبرةدفنماتولما

عجوزرأترجعنفلماويبكينينحنقبرهعندنسوةاجتمع،سنةسبعينمنبنحوموتهوبعد،فسقطت

فحملدبوسومعه،قبرهمنإليهاخرجتركياكأن،المنامفيالنياحةتلكفيالمقدمةهي(كانتأمنهن

.مذعورةفانتبهتالسعيدالحاجبهوفإذا،وزجرهاعليها

وأربممنةتسحسنةخلت5ثي

الموكب،فيالخلافةبدارالسنةأهلمذاهبفيكتابقرئالمحرممنعشرالسابعالخميسيومفي

.الدمحلال،كافرفهومخلوقالقرآن:قالمنأن:وفيه

.(7287/)المنتظم(1)

.(9435/)التاريخفيالكامل،(7287/)المنتظم)2(

.(264/)البلدانمعجم.بغدادنواحيمنقرية)3(

.(5425/)البلدانمعجم.ميلانبغدادوبينبينها،عيسىنهرضفةعلىكبيرةقرية()4
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البصرةودخل،الأبلةووافىالمالحالبحرماءفاضالسثةهذهمنالأولىجمادىمنالنصفوفي

يومين.بعد

قتالاالناسفاقتتل،الهندملوكوملكهووتواقع،أيضاالهندبلادسبكتكينبنمحمودغزا:وفيها

شاؤوا،كيففيهايقتلونالمسلمونوأخذأ،الهند،علىعظيمةأهزيمةعنانجلتثم،عظيما

وهدموا،المنهزميناثارواقتصوا،فيلومئتي،والفضةوالذهبالجواهرمنعظيمةأموالامنهموأخذوا

.منصورامؤيداغزنةإلىعادثم،جداكثيرةمعاقل

.منصوربنالحسنغالبأباالسعادتينذاالدولةسلطاناستوزر:وفيها

.الأعرابوعبثالبلادلفسادالعراقأهلمنأحدالسنةهذهفييحجولم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

لهايقالمصسرقرىمنقر!زإلىنسبة،(الأنصناوقياالعباسأبومحمد)1(بنعيسىبنرجاء

عندمقبولا،عدلا،مالكيا،فقيها،ثقةوكان،الحفاظمنهوسمعبهافحدثبغدادقدم،أنصنا)2(

رحمه.الثمانينجاوزوقد،السنةهذهفيبهاوتوفي،بلدهإلىعادثم،فرضيا،مرضيا،الحكام

تعالى.الله

منهامصنفاتوله،كثيرةيسرةذاكان،الأهوازقاضي،أحمدأبو)3(علانأبيبنمحمدبناللهعبد

هذهفيتوفي.المعتزلةشيوخكبارمنوكان،معجزةألففيهجمع"مج!ي!النبيمعجزاتفي"كتاب

سنة.وثمانينتسععنالسنة

،كثيرةمكارملهكانت،)5(البطيحةبلادصاحب،الدولةمهذب)4(الحسنأبيبننصربنعلي

أميرإلىإحسانهذلكفيمناقبهأكبرومن،إليهمويحسن،فيؤويهمالشدائدفيإليهيلجؤونالناسوكان

وكان،إليهوأحسن،فآواه،دلهالطائعمنفارابالبطايحعندهونزل!،بهاستجارحينباللهالقادرالمؤمنين

سنةوثلاثينثنتينالبطايحوليوقد،البيضاءاليدعندهبهالهفكانت،المؤمنينإمرةوليحينخدمتهفي

)1(

)2(

)3(

)4(

.(9131/)التاريخفيالكامل،(7092/)المنتظم

شرقيعلىالصعيدنواحيمنأزليةمدينة:مقصوروالنونالمهملةالصادوكسر،السكونثمبالفتح،أنصنا

كما"أنصناني"إليهاينسبوقد.أنصارإلى(بو)(أ)فيتحرفتوقد،(1265/)البلدانمعجم.النيل

9204/)الخطيبتاريخفيالذيوهو،المشهورهوهنامالكن،(9/913)الإسلامتاريخفيالذهبيبخط

.وغيره(بشار.د.ط

.(9131/)التاريخفيالكامل،(7092/)المنتظم

.(9203/)التاريخفيالكامل،(7092/)المنتظم

.والبصرةواسطبينواسعةأرض:البطيحة
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حتىذراعهفانتفخافتصدأنهموتهسببوكان،سنةوسبعينثنتينعنالعامهذافيوتوفي،وشهورا

تعالى.اللهرحمه،مات

،الأزديمحمدأبوالعزيز)1(عبدبنمروانبنبشربنسعيدبنعليبنسعيدبنالغنيعبدالحافظ

.الشهيرةالكثيرةالمصنفاتفيهوله،وفنونهبالحديثعالماكان،الحافظ،المصري

.!معناهفيمثلهعينايرأتما:الحافظالصورياللهعبدأبوقال

يفخموجعل،نارشعلةكأنه،الغنيعبد:لهيقالشابمثلبمصررأيتما:الذارقطنيوقال

.ذكرهويرفع،أمره

علىيقرؤهجعلالحاكمعليهوقففلما،)2(الحاكمأوهامفيهكتاباهذاالغنيعبدالحافظصنفوقد

عليه.الردمنفيهأصابماإلىويرجع،ذلكعلىويشكره،بالفضلالغنيلعبدويعترفالناس

الله.رحمهما

منصفرفيوتوفي،وثلاثمئةوثلاثينثنتينسنةالقعدةذيمنبقيتالليلتينالغنيعبدالحافظولد

تعالى.اللهرحمه.السنةهذه

،بعدهمنعهدهوليجعلهقدأبوهكان،الفضلبأبيويكنى)3(باللهالقادرالمؤمنينأميربنمحمد

وتوفي،ذلكيقدرفلم،باللهبالغالبولقب،المنابرعلىالخطباءلهوخطب،باسمهالسكةوضربت

سنة.وعشرينسبععنالسنةهذهفي

سمع،البصريبابنويعرف،الطرسوسيالبزازالفتحأبويزيد)4(بنمحمدبنإبراهيمبنمحمد

تعالىاللهرحمه.مأموناثقةوكان،بهأقامحينالمقدسببيتالصوريمنهوسمع،المشايخمنالكثير

أجمعين.ورحمنا

النبلاءأعلامسير،()3/223الأعيانوفيات،9/311()التاريخفيالكامل،()7/192المنتظم)1(

.(3188/)الذهبشذرات،(4/442)الزاهرةالنجوم،(17/268)

لما:الغنيعبدوقال"المدخلكتابفيالتيالأوهامكشف"وسماه"الصحيحعلىالمدخل"كتابهفيوذلك)2(

عاقل.رجلأنهفعلمت،ليويدعو،يشكرنيإليبعثالمدخلفيالتيالأوهامالحاكماللهعبدأبيعلىرددت

.(17275/)السير

.(9131/)التاريخفيالكامل،(7292/)المنتظم)3(

.(7292/)المنتظم(4)
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أربميئةولمحشرسنةخلتر5ث!

35

السنةفيالهندبلادمنافتتحهمافيهيذكرسبكتكينبنمحمودالدولةيمينمنكتابورد:فيها

الأصناممنوفيها1،للأصنامبيتوألفمشيدقصرألفزهاءبهاوجدمدينةدخلأنه:وفيه،الخالية

علىزيادةالفضةالأصناممنوبلغ،دينارألفمئةيقاربالذهبمنالصنمفيماومبلغ،(كثيرشيء

مماوغيرهكلهذلكسلبناوقد1،عامألفبثلاثمئةلجهلهممدتهيؤرخونمعظمصنموفيهم،صنمألف

المدينةهذهالمجاهدونعموقد(كثيراشيئأالغزوةهذهفيالمجاهدونغنموقد،يعدولايحصىلا

عشريننحومنهموأسلم،ألفاخمسينالهندمنالهالكينعددوبلغ،الرسومإلامنهايبقفلم،بالإحراق

فيلا،وخمسينوستةثلاثمئةالأفيالمنواستعرض،ألفاوخمسينثلاثةفبلغالرقيقخمسوأفرد،ألفأ

.(كثيرشيءالذهبومنأدرهمألفألفعشرونالأموال!منوحصل

وخلع،الدولةقوامولقب،الفوارسأبيالملكعهدءوقرى،بالثهالقادرجلسالآخرربيعوفي

.()1كرمانبولايةإليهحملتبخلععليه

.الطرقاتفيالأعرابلفسادالعراقمنالسنةهذهفيأحديحجولم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.الحجاجيخفركانالذيالمنتفقي)2(الأصيفر

السنة.هذهرمضانفيتوفي،الأصبهانيالحافظبكرأبو)3(فوركبنمردويهبنموسىبنأحمد

وأحفظهم،الناسأعلممنكان،المفسر،المقرىء،الضرير،القاسمأبو)4(سلامةبناللههبة

.المنصورجامعفيحلقةلهوكانت،للتفسير

فقالالمنامفيفرآهأصحابهبعضفمات،عليهنقرأشيخلناكان:قالإليهبسندهالجوزيابنروى

وسألانيأجلسانيلما:فقالونكير؟منكرمعحالكفما:قال،ليغفر:قال؟بكاللهفعلما:له

.(4454/)البلدانمعجمانظر(1)

طريقهم.فيالحافييؤذيكانأنهوذكر(9313/)التاريخفيالكامل،(7392/)المنتظم)2(

النبلاءأعلامسير،)9/313(التاريخفيالكامل،(1/168)أصبهانتاريخ،()7/492المنتظم)3(

للداووديالمفسرينطبقات،(4/245)الزاهرةالنجوم،(8/102)بالوفياتالوافي،(17/803)

.(3091/)الذهبشذرات،(1/39)

عرضا.(17/131)النبلاءأعلامسير،(7692/)المنتظم()4
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عليناأقسموقد:للاخرأحدهمافقال،دعاني،وعمر)1(بكرأبيبحق:قلتأن،تعالىاللهألهمني

أجمعين.اللهرسولأصحابوعنوعمربكرأبيعناللهفرضي،عنيوذهبافتركاني،فدعهبعظيمين

وأربممئةعشرةإحر؟لمسنةخلتر5ث!

،شوالمنبقيتالليلتينالثلاثاءليلةكانلماأنهوذلك،مصرصاحب)2(العبيديالحاكمعدمفيها

كانلأنهوذلك،بذلكوالمسلمونالمؤمنونفاستبشر،مصرصاحبالمعزبنالعزيزبنالحاكمفقد

فيالتلونكثيراللهقبحهكان.الملعونةوسيرتهالقبيحةصفاتهمنشيئاولنذكر.مريداوشيطاناعنيداجبارا

يدعيأنيومكانلأنه،الملعونضميرهمنيؤملهمابلوغهكيفيةفيجائرا،وأقواله،وأحكامهأأفعاله

المنبرعلىالخطيبذكرهإذاالرعيةأمرقدوكان،السلامعليهموسىزمانفيفرعونادعاهاكماالإلهية

ممالكهسائرفيهذايفعلفكان،لاسمهواحتراما،لذكرهإعظاما،صفوفاأقدامهمعلىالناسيقومأن

خروا(ذكرهعنداقامواإذاالخصوصعلىمصرأهل،أمرقدأوكان،الشريفينالحرمينفيحتى

كانممناوغيرهم)3(الرعاعمنالعامةمنالأسواقفيمنبسجودهمليسجدإنهحتى،لهسجودا

وقتفيوأمر،(للحاكمويسجدونوغيرهالجمعةيومفيدلهالسجوديتركونوكانوا،الجمعةيصليلا

لمكنائسهموخرب،أديانهمإلىالعودةفيلهمأذنثم،كرهاالإسلامدينفيبالدخولالكتابينأهل

قتلهمثم،والمشايخالفقهاءفيهاوجعل،المدارسوابتنى،أعادهاثمالقمامةوخرب،عمرها

مرةاجتازحتى،طويلادهراذلكفامتثلوا،ليلاوفتحهانهاراالأسواقبإغلاقالناسوألزم،وخربها

كانلما،سيدييا:فقالهذا؟عنننهكمألم:فقالعليهفوقفالنهارأثناءفيالنجارةيعملبشيخ

منفهذا،،بالنهاريسهرونبالليليتعيشونكانواولما1،بالنهاريتعيشونكانوا(بالليلايسهرونالناس

لطاعةواختبار،للرسومتغييرهذاوكل،الأولأمرهمإلىالناسوأعاد،وتركهفتبسم،السهرجملة

الله.لعنه،ذلكمن(وأعظموأمرأأهمهوماإلىليترقى،لهالعامة

إلايركبلاوكان،لهحمارعلىالأسواقفييدور(فكانأ،بنفسهالحسبةيعملكانوقد

العظمىالفاحشةبهيفعلأنمسعود:لهيقالمعهأسودعبداأمرمعيشتهفيغشقدوجدهفمن،حمارا

إليه.يسبقلمملعونمنكرأمروهذا،جهارا

)1(

)2(

)3(

وصفاته،تعالىاللهبأسماءالدعاءيكونوإنما،تعالىاللهسوىأحدبحقالدعاء،الصالحالسلفعادةمنيكنلم

.()ع!وبهآعوهفذألحمئئآلأش!آوبله):كتابهفيتعالىاللهقالكما

النبلاءأعلامسير،(5/292)الأعيانوفيات،)9/314(التاريخفيالكامل،()7/792المنتظم

.(3291/)الذهبشذرات،(4176/)الزاهرةالنجوم،(51/173)

.(ب)منزيادة،الرعاعمن:قوله
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،خمرامنهاالناسيتخذلاحتىالأعنابوقطع،منازلهنمنالخروجمنالنساءمنعقدوكان

النساءمنعأحسنهامنالتيأتنحصرولاتنضبطلاالتيالرعوناتمنوأشياء،الملوخيةطبخمنومنعهم

فيهاالتيالأوراقلهويكتبون،كثيرايبغضونه،منهموتورينالعامةوكانت(الخمروكراهة،الخروجمن

أهلإنحتى،عليهموحنقاغيظاازدادقرأهافإذا،قصصصورةفيوحريمهولأسلافهلهالبليغةالشتيمة

له(والمخالفةواللعنأالشتممنفيها،قصةيدهاوفيوإزارهابخفيهاورقمنامرأةصورةعملوامصر

فأغضبهفيهاماورأىفقرأها،يدهامنالقصةوأخذ،ناحيتهامنفذهبامرأةظنهارآهافلما،كثيرشيء

إلىوصللماثم،غضبهعلىغضباأيضاازداد،ورقمنتحققهافلما،المرأةتلكبقتلوأمر،ذلك

(والمتاعأالأموالمنفيهاماوينهبوا،فيحرقوهامصرإلىيذهبواأنالسودانمنالعبيدأمر،القاهرة

فيتعملوالنار،أيامثلاثةعظيماقتالامصرأهلفقاتلهم،بهأمرهممافامتثلواالعبيدفذهبت،والحريم

هؤلاءأمرمن:ويقولويبكيبعيدمنفيقف-اللهقبحه-بنفسههويخرجيومكلوفي،والحريمالدور

به،واستغاثوا،تعالىاللهإلىوجأروا،المصاحفورفعواالجوامعفيالناساجتمعثم؟بهذاالعبيد

،جداالحالوتفاقم،ودورهمحريمهمعنمعهمفقاتلوا،إليهموانحازوا،والمشارقةالتركلهمفرق

العبيدوأن،القصةمنالتنصليظهركانوقد،عنهمالعبيدفكف،الفريقينبينيفصلالحاكمركبثم

لعنه،الباطنفيذلكعلىويحثهم،السلاحلهمينفذوكان،وإذنه،علمهغيرمنذلكارتكبوا

حريموسبيت،نصفهامنقريباونهب،ثلثهامننحوامصرمنأحرقحتىالحالانجلىفما،تعالىالله

منخوفانفسهاقتلتمنمنهنأنحتى،والمنكراتالفواحشبهنففعل.(كثيرةوبناتأكثيرخلق

العبيد.أيديمنوالحريمالنساءمنلهمسبيمنالرجالواشترى،والفضيحةالعار

رأوهإذاالجهالمنقومفصار،الربوبيةيدعيأنلهوعن،الحاكمظلمزادثم:(الجوزي)1ابنقال

.(جميعااللهقبحهمأمميتيا،محيييا،أحديا،واحديا:يقولون

اللهلعنهمقتلهصفة

،الكلامأغلظويسمعها،بالفاحشةيتهمها(وكان1،أختهإلىحتىالناسإلىشرهتعدىقدكان

وهوهيفتوافقت،دواسابن:لهيقال(أميراأالأمراءأكبرفيهفراسلت،قتلهعلىوعملت،منهفتبرمت

لهما:فقالت،شهمينعبيدهمنأسودينعبدينعندهمنوجهز،ذلكعلىوتواطآ(ودمارهأقتلهعلى

فيلينظرالليلفيهناكالحاكميكونالليلةتلكففي.المقطمبجبلفكوناالفلانيةالليلةفيكانإذا

كانتفلما،وتقدرذلكعلىالحالواتفق،معهواقتلاهمافاقتلاه،وصبيركابيإلامعهوليسالنجوم

ثمانينمننحواعمرتمنهنجوتفإن،عظيماقطعاعليالليلةهذهفيإن:لأمهالحاكمقالالليلةتلك

.(7/892)المنتظم)1(
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علىأخافماوأخوف1،أختيمنعليكأخافماأخوففإني،إليكحواصليفانقليهذاومع،سنة

فقالت،وجواهردينارألفثلاثمئةمنقريبصناديقفيلهوكان،أمهإلىحواصلهفنقل،،منهانفسي

منوكان،موضعإلىهذهليلتكفيتركبولافارحمني:تقولكماالأمركانفإذا،مولانايا:أمهله

الأخير،الليلثلثمنقريبإلىفنامالقصرإلىعادثمفدار،ليلةكلالقصرحوليدورأنعادته

وصعد،،وركابيأصبيوصحبه،فرسافركب،نفسيفاضتالليلةأركبلمإن:وقال،فاستيقظ

وحملاه،جوفهوبقرا،ورجليهيديهوقطعا،مركوبهعنفأنزلاهالعبدانذانكفاستقبله،المقطمجبل

والوزيروالكبارالأمراءواستدعت،دارهامجلسفيفدفنتهأختهإلىفحمله،دواسابنمولاهمابهفأتيا

وكان،اللهدينلإعزازبالظاهرولقب،عليالحسنأبيالحاكملولدفبايعوا،الجليةعلىأطلعتهوقد

،يعودثمأيامسبعةسيغيبإنه:ليقالالحاكمإن:للناستقولوجعلتبهفاستدعت،بدمشق

بالموضعتركناه:ويقولونويجيئونالجبليصعدونركابييناترسلأوجعلت،بذلكالناسفاطمأن

أخيهاابنوقدم،الناساطمأنحتىكذاموضعفيتركناه:،لأمهابعدهممنالذينويقول،الفلاني

أبيه،جدالمعزتاجألبستهوصلفحين.درهمألفوألفي،دينارألفألفدمشقمناستصحبوقد

وخلعت،الجزيلةالأمواللهموأطلق،والرؤساءالأمراءوبايعه،السريرعلىوأجلسته،عظيمةوحلة

طائفةدواسابنإلىأرسلتثم،أيامثلاثةالحاكمأخيهاعزاءوعملت،هائلةسنيةخلعةدواسابنعلى

أنت:لهيقولواأنالأيامبعضفيأمرتهمثم،خدمتهفيوقوفا،بسيوفهميديهبينليكونواالجندمن

فعظمتأخيهاقتلفيسرهاعلىاطلعمنكلوقتلت،ذلكففعلوا،بسيوفهميهبرونهثم،مولاناقاتل

مدةوكانت،سنةوثلاثينسبعأقتلحينالحاكمعمركانوقد.دولتهاوثبتت،حرمتهاوقويت،هيبتها

.ا)1(اللهلعنهأسنةوعشرينخمساذلكمنملكه

وأربميئةعشوةثنتل!سنةخلت5ث!

عليهوخلع،ببغدادوالمواريثالحسبةالسمناني،محمدبنأحمدأجعفرأبوالقاضيتولى:فيها

.ادلسوبا

أنت:سبكتكينبنمحمودالدولةيمينالكبيرللملكالمسلميناوالعلماءأمنجماعةقال:وفيها

منتعطلتقدالحجطريقوهذه،والعدوالكفربلادمنطائفةتفتحسنةكلوفي،الأرضملوك،أكبرأ

يكونأنالناصحيمحمدأبيبعملهالقضاةقاضيإلىفتقدم،غيرهامنأوجبلهاوفتحك،سنينمدة

الصدقاتمنمعهجهزماغير،للأعرابدينارألفبثلاثينمعهوبعث،السنةهذهفيالحجأمير

.بمنزيادة(1)
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محمدأبوالقاضيفصالحهم،الأعراباعترضهمبفيد)1(كانوافلماصحبتهالناسفسار،الحرمينإلى

الحجيج،أخذعلىعديبنجماز)2(وهوالأعرابكبيروصمم،فامتنعوادينارالافبخمسةالناصحي

يقالأسمرقندأهلمنغلامإليهفتقدم،العربشياطينمنمعهمنواستنهض،جولةوجالفرسهوركب

الطريق،الحجيجوسلك،الأعرابوانهزمت،ميتأفسقط،قلبهإلىفوصلبسهمفرماه،عفانابن:له

الحمد.ولئه،امنينسالمينورجعوا،فحجوا

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

قرىمنقريةومالين،الصوفيالمالينيسعدأبوحفص)4(بن)3(اللهعبدبنأحمدبنمحمدبنأحمد

.هراة

صدوقاثقةوكان،كثيراوكتب،الافاقإلىالحديثطلبفيالرحالينالمكثرينالحفاظمنكان

السنة.هذهشوالفيبمصروفاتهوكانت،صالحا

.الإستراباذيمحمدأبو،القاضي(رامينبناالحسينبنمحمد)5"بنالحسينبنالحسن

رحمه،صالحافاضلاالشافعيةكبارمنوكان،وغيرهالإسماعيليعنبهاوحدث،بغدادنزل

تعالى.الله

السعادتين.ذاالملقب،الوزير)6(غالببنمنصوربنالحسن

وصودرقتلثم،ببغدادوزرحتىالأحوالبهوتنقلت،وثلاثمئةوخمسينثنتين)7(سنةبسيرافولد

.دينارألفثمانينعلىأبوه

وغيرهم.السماكوابنوالخلديالنجادسمع.الغزالاللهعبدأبوعمر)8(بنالحسين

تعالى.اللهرحمه.الذكرعندالبكاءكثير،صالحا،ثقةشيخاوكان،عنهكتبت:الخطيبقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(4282/)البلدانمعجم.مكةبطريقمنزل:فيد

.(9917/)للذهبيالإسلامتاريخوينظر.خطأ.حماد:(بو)(أ)وفي،(ط)فيكذا

فيالذهبيخطومنها،ترجمتهمصادرفيلماموافقأثبتناهوما،ظاهرتحريفوهو"إسماعيل":(ط)في

.(بشار)(9002/)الإسلامتاريخ

،(7033/)بالوفياتالوافي،(17103/)النبلاءأعلامسير،(83/)المنتظم،(4371/)بغدادتاريخ

.(3591/)الذهبشذرات،(4256/)الزاهرةالنجوم،(495/)السبكيطبقات

.(7053/)بغدادتاريخ،(83/)المنتظم

.(9323/)التاريخفيالكامل،(83/)المنتظم

ترجمته.مصادرفيماويعضده(ح)منهناوما،خطأ.ثلاث:(طو)(ب)في

.(9302/)الإسلاموتاريخ(882/)الخطيبتاريخفيلماموافقأثبتناهوما،خطأ"عمرو":(ط)في
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قوله:ذلكفمن،الشعرحسنظريفاأديبانط.العنبريبكرأبوعمر)1(بنمحمد

كفانينظراوأهلهنالزماإلىنظرتإني

هوانيمنعزيوعرفتوعرفتهمفعرفته

يرانيولاأراهفلايقالصدأطرحفلذاك

الأمانينيلودونهيهيدفيفيمافزهدت

للأدانيالأقاصيوهبلمغالب)2(فتعجبوا

ثاني)3(الكونفيلهفمامالزحابينمنوانسل

إبليس"تلبيس"فيذكرتهابقصائدوذمهم،عنهمخرجثم،متصوفاوكان:الجوزيابنقال

السنة.هذهمنالأولىجمادىعشرثانيالخميسيوموفاتهوكانت

،البزازالحسنأبوخالد)4(بنيزيدبناللهعبدبنرزقبنأحمدبنمحمدبنأحمدبنمحمد

رزقويه.ابنالمعروف

علىالفقهدرسأنهيذكروكان،وأربعمئةثلاثسنةفيعنهكتبتشيخأولوهو:الخطيبقال

مديما،المذهبجميل،الاعتقادحسن،والكتابةالسماعكثير،صدوقا،ثقةوكان،الشافعيمذهب

لذكرإلاالدنياأحبلا:يقولوكان،الحديثعلىدهراومكث،البدعأهلعلىشديدا،القرانلتلاوة

كلهمفقبلوا،بذهبالعلماءإلىالأمراءبعضبعثوقد،الحديثعليكموقراءتي،القرانوتلاوةالله

هذهمنالأولىجمادىمنعشرالسادسالإثنينيومفيوفاتهوكانت.شيئامنهيقبللمفإنه،غيره

تعالى.اللهرحمه،الكرخيمعروفمقبرةمنبالقربودفن،سنةوثمانينسبععن،السنة

.النيسابوريموسىبنمحمدبنالحسينبنمحمد)5(السلميالرحمنعبدأبو

البيهقيعنهوروى،وغيرهماوالعشاريكالأزهريالبغداديينمشايخوعنه،وغيرهالأصمعنروى

.وغيره

.(9111/)التاريخفيالكامل(84/)المنتظم،(336/)بغدادتاريخ(1)

لمقالة.:المنتظمفي)2(

الخلق.:الخطيبتاريخوفي،القلب:(طو)(ب)في)3(

،(265/)بالوفياتالوافي،(17/258)النبلاءأعلامسير،(84/)المنتظم،(1351/)بغدادتاريخ)4(

.روق:إلى(ط)فيتحرفتقدورزق.(3161/)الذهبشذرات،(4562/)الزاهرةالنجوم

،(17247/)النبلاءأعلامسير،(9326/)التاريخفيالكامل،(86/)المنتظم،(2248/)بغدادتاريخ)3(

الذهبشذرات،(4/256)الزاهرةالنجوم،(4/143)السبكيطبقات،(2285/)بالوفياتالوافي

(3/691).
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وسننا،(طريقتهمعلىأتفسيرالهمفصنف،الصوفيةبأخبارعنايةلهكانت:الجوزيابنقال

ذكرثم.قبرهوبها،صوفيةوفيها،بهمعروفةداربنيسابوروله،وأبواباوتراجمشيوخاوجمع،وتاريخا

يكنلمأنه:القطانيوسفبنمحمدعن،الخطيبعنفحكى،الروايةفيتضعيفهفيالناسكلام

يضعوكان،كثيرةأشياءعنهروىالحاكمماتفلما،كثيرا(شيئاأالأصممنسمعيكنولم،بثقة

الأحاديث.للصوفية

.(1()منهاشعبانثالثفيوفاتهوكانت:الجوزيابنقالأ

فمنوالمعرفةالأحوالعلىويتكلمالناسيعظكان،)2(النيسابوريالدقاقعليبنالحسنعليأبو

بقلبهلهخضعفلو،وأركانهبلسانهلهخضعلأنه،دينهثلثاذهب،دنياهلأجللأحدتواضعمن:كلامه

أذ!كم،أحياءوأنتم(اذ!وني152:البقرةأمهـوأذ!كتم!اذبروق):تعالىقولهفيوقال.كلهدينهذهب

وأنشد.الإبعاد(والطردأإلىفتردوتدنو،ترادولاتريدأنالأكبرالبلاء:وقال،الترابتحتوأنتم

.(84:!سفأ!هويوسفثأسنىعكوقالعنئوتولى):تعالىقولهعند

نريدهالامجنونةبناوأخرىبغيرناجنتوهيبليلىجننا

،المشاقبتحملإلاإليهيوصللاالمخلوقكانإذا")3(بالمكارهالجنةحفت":!ي!قولهفيوقال

تعالى.اللهرحمه.بالخلاقظنكفما

الواحد)7(عبدبن)6(علي،(الحسنأبوأالرقاعتين)5(ذوالغواشيقتيل(الشاعر1الدلاء)4(صريع

دريد،بنبكرأبيقصيدةبهاعارض،الهزلفيمقصورةقصيدةله،الماجنالشاعر،البغداديالفقيه

منها:

النوىلقطمنللمسكينأنفعتسترمتاعمنحملوألف

.(طو)(ب)منزيادة(1)

.(3185/)الشذرات،(9326/)الكامل،87/المنتظم)2(

نعيمها.وصفةالجنةفي(2822)ومسلم،(3531/)أحمدأخرجهالحديث)3(

الذهبشذرات،(461/)بالوفياتالوافي،(17324/)النبلاءأعلامسير،(3/383)الأعيانوفيات)4(

تحريف.وهو"الدلالصريع":(ط)فيووقع.(3791/)

صريعذكربعدالصفديقال،الشاعرالوليدبنمسلمبهعرفلقبفذلك،يصحولا"الغواني":(ط)في)5(

ولأن،المرادالمعنىمنالدلاءفيماالغواشيفيلأنه:لأمرينأحسنعنديوالثاني":الغواشيقتيل،الغواني

الفحل"الشاعرالوليدبنمسلموهوالغوانيصريعبهقابلوالأنهم.الدلاءمنبالغوانياللفظفيشبهاأكثرالغواشي

.(بشار)

.(بشار).السيرفيكذلكوهو،(9121/)الإسلامتاريخفيبخطهوجدتهكما،محمداالذهبيسماه)6(

الواحد.عبيد:(ط)في)7(
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انتهىحيثإلىالقدرمنطاريذبحهولاالذيكطبخمن

العمىكيفساعتهمنفسلهمسلةعينهفي)1(أدخلتمن

القفا)5(خلفمن4(العقصةوإنما)3()2(طالعالوجوهفيشعروالذقن

الخرا)6(شبهلحييهعلىساليغسلهولضاالكرشأكلمن

قوله:وهو،عليهحسدالذيالبيتفيهاقالأنإلى

سواحذعلىوالكلبفذاكالغنىوأخطاهالعلمفاتهمن

الحاكم،ابناللهدينلإعزازالظاهرخليفتهافيهاوامتدح،وأربعمئةعشرةثنتيسنةفيمصرقدم

تعالى.اللهسامحه،السنةهذهرجبفيبهاوفاتهواتفقت

واربمينةلمحشرةث!اثصسنةخلتر5ث!

الحاكمأصحابمنالمصريينمنرجلأأنوهي،(عامةأعظيمةومصيبة،غريبةكائنةجرتفيها

النفريوموهو،الجمعةيومكانلما(أنهوذلك1،فظيعأمرعلىالمصريينالحجاجمنجماعةمعاتفق

معهكانبدبوسفضربهليقبلهجاء،الأسودالحجرإلىانتهىفلما،بالبيتالرجلهذاطاف،الأول

فإني،أفعلهعمايمنعنيعليولامحمدولا؟الحجرهذايعبدمتىإلى:وقال،متوالياتضرباتثلاث

طوالأرجلاكانأنهوذلك،عنهوتأخروا،الحاضرينأكثرفاتقاه،يرتعدوجعلالبيتهذااليومأهدم

يريدممنأليمنعوهوقوفالفرسانمنجماعةالمسجدبابوعلى،الشعرأشقر،اللونأحمرجسيما

عليهوتكاثر،بهافوجأهخنجرمعهاليمنأهلمنرجلإليهفتقدم،بسوءأرادهوممن(الفعلهذامنمنعه

مكةأهلونهبت،جماعةمنهمفقتلوا،أصحابهوتتبعوا،،بالنارأوحرقوهقطعأوقطعوهفقتلوهالناس

سكنثم،جدأكبيرةوفتنة،عظيمةخبطةوجرت،أيضاغيرهمإلىالنهبوتعدى،المصريينركب

ثلاثالحجرمنسقطأنهغير،البلادأشرففيالإلحادعلىتمالؤواالذينالنفرأولئكتتبعأنبعدالحال

دخلت.:لسيروا(ط)في(1)

نابت.:السيرفي2()

كذلك.:(ط)في)3(

الصفعة.:(ب)في(4)

الخصى.تحتالذيالذبر!مانما:السيرفي()5

.(ط)منالبيتهذاسقط)6(
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تلكشيبةبنوفأخذ،الخشخاشمثل2(محبباصفرةإلىيضرب(أأسمزتحتهاماوبدا،الأظفارمثلفلق

علىواستمرالحجرفاستمسك،بدتالتيالشقوقتلكبهاوحشوا،واللكبالمسكفعجنوهاالفلق

.)3(تأملهلمنظاهروهو،الآنعليههوما

شرفوزيرالرخجيالحسنعليأبو،الملكمؤيدالوزيربناهالذي)؟(المارستانفتحالسنةهذهوفي

إليه،يحتاجمماذلكوغيروالعقاقير،،والأدوية1،والأشربة،الخزانلهورتب،بواسطالملك

الوكيل.ونعمحسبناوهو.أعلمتعالىوالله

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.المنسوبالخطصاحب،الكاتب،البواببنالحسنأبو)5(هلالبنعلي

غيرالبوابابنعلىأثنىوقد.المدينةبجامعيقصوكان،الواعظسمعونابنالحسينأباصحب

منتقريباأوضحوخطه،عليهاينبهأنمنفأشهرافيهأوطريقتهخطهوأما،وأمانتهدينهفيواحد

القليل.إلاسائرالأقاليمفياليومالناسطريقتهوعلى،منهأكتببعدهيكنولم،)6(مقلةبنعليأبي

باببمقبرةودفن،السنةهذهمنالآخرةجمادىثانيالسبتيوموفاتهوكانت:الجوزيابنقال

منها:بأبياتبعضهمرثاهوقد،حرب

سهرأقررتهاالتيوللعيونحزن)7(أبهجتهاالتيفللقلوب

سحرفارقتهوقدلليلوماأرجودعتهوقدلعيشفما

،البوابابن:لهويقال،البابلسترملازماكانأباهلأنالستريابن:لهويقال:خلكانابنقال

علىهذاأسدابنسمعوقد،البزازسعيدبنعليبنأسدبنمحمداللهعبدأبيعنالخطأخذكانوقد

هذهمنالأولىجمادىفيتوفيفإنه،البوابابنوأما،وأربعمئةعشرسنةوتوفي،وغيرهالنجاد

:فقالبعضهمرثاهوقد،وأربعمئةوعشرينثلاثسنةفي:وقيل،السنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)ب(:أضيفر.في

)ب(:متجنبأ.في

وأربعمئة.عشرةأربعسنةأحداثفيالحادثةهذهالأثيرابنذكر

المرضى.بيت:تعنيفارسيةلفظة:البيمارستانأوالمارستان

،(4257/)الزاهرةالنجوم،(17/531)النبلاءأعلامسير،(3342/)الأعيانوفيات،(851/)المنتظم

.(3991/)الذهبشذرات

هـ.328سنةتوفي،الكاتبمقلةبنحسنبنعليبنمحمدهو

.حرق:(ط)في
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الايامذلكبصحةوقضتسالفافقدكالكتابأ(استشعز

الأقلاموشقتعليكأسفاكآبةالدويسودتفلذاك

كتبمنأول:وقيل،السلامعليهإسماعيل:فقيل،بالعربيةكتبمنأولخلكانابنذكرثم

بنأسلم:لهيقالرجلعنالحيرةبلادمنأخذها،شمسعبدبنأميةبنحربقريشمنالعربية

أهلمنرجلوهو،مرةبنمرامر:لهيقالرجل،واضعهامنفقالاقتبسهاعمنوسأله،سدرة

.الأنبارأهلمنالعربفيالكتابةفأصل،الأنبار

وكانوا،منفصلةغيرمتصلةوهي،المسنديسمونهاكتابةلحميركانتوقد:عديبنالهيثمقال

والحميرية،،العربية:وهيصنفاعشراثنيإلىتنتهيالناسكتاباتوجميع،تعلمهامنالعامةيمنعون

والهندية،،والبربرية،والقبطية،والرومية،والعبرانية،والسريانية،والفارسية،واليونانية

منها.كثيرايعرفمنفقل.منهاكثيراندرسوقد.والصينية،والأندلسية

الشاعر.بالسكريالمعروف،الفارسي)3(الحسنأبو)2(أبانبنمحمدبنسليمانبنعيسىبنعلي

مديحفيشعرهوأكثر،الباقلانيبكرأباالقاضيوصحب،القراءاتويعرف،القرانيحفظكان

معروفقبرمنبالقربودفن،السنةهذهمنشعبان)3(فيوفاتهكانت.4(الرافضهوذمالصحابة

:اقولهوهيعملهاالتيأالأبياتهذهقبرهعلىيكتبأنأوصىوقد،الكرخي

المعيبالفعال)8(في7(وتأتشلم6(ألفيفيتمادينكمنفسيانفس

العصيبالحسابيوموخافيضالعرموقفواحذرياللهراقبي

الخطوبرهنالسليمفإنصشالعبفيالسلامةتغرنكلا

9!الأريمبكيدالمنونكأسفعيدولافللمنونحيكل

هيوبغيرعجلانيأتيسوفوقتاللمنيةأنواعلمي

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.استشعرت:(ط)في

.(9932/)التاريخفيالكامل،(851/)المنتظم،(12/17)بغدادتاريخ

تاريخومنهاترجمتهمصادرفيلماالموافقالصوابوهو،(ط)منهناوما،"الحسين":النسخبعضفي

.(بشار)(9222/)الإسلامتاريخفيالذهبيوخطالخطيب

الصحابة.مدحأكثرلأنهالسنةشاعرسميوإنما:الأثيرابنقال

.شوال:(ط)في

تلغي.:(ط)في

تمشين.:(ط)في

.وبالفعال:المنتظمفي

يب.لأدا:(طو)(ب)في
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المطلوبللخائفأمانحشرادموقففيالصديقحبإن

وثلاثينإحدىسنةولد،بالعتيقيويعرف،التتعجعفرأبومنصور)1(بنمحمدبنأحمدبنمحمد

تعالى.اللهرحمه،يسيربشيءوحدث،وبغيرهابهاوسمعمدةبطرسوسوأقام،وثلاثمئة

الرافضة،،الإماميةأشيخ،المعلمبابنالمعروفاللهعبدأبو)2(النعمانبنمحمدبنمحمد

منأكثيرلميل،الأطرافملوكعندوجاهةلهوكانت،سمع،حوزتهمعنوالحامي،لهموالمصنف

منوكان،الطوائفسائرمنالعلماءمنكثيرخلقيحضرهمجلسهوكان،التشيعإلى(الزمانذلكأهل

)3(السنةهذهمنرمضانفيوفاتهبعدبقصيدةرثاهوقد،والمرتضى،الرضيأالشريفتلاميذهجملة

منها:

حساما)4(منهأخرجتلفضلمن

بعدمامنالعقوليثيرمن

ماإذارأياالصديقيعيرمن

ختاماعنهافضضتومعان

الأفهاماويفتحهموداكن

حساما)آ"،أالخطوبفيسله)5(

وأربممئةلمحلثلوةأربملللنةخلتص5ث!

،الأمراءوصحبته،لتلقيهالطيار)7(فيالخليفةفخرج،بغدادإلىالدولةشرفالملكقدم:فيها

الخليفةيديبينمنالأرضقبلالدولةشرفواجههفلما،والرؤساء،والوزراء،والفقهاءوالقضاة

وكان،عليهبالسلامإليهالرسليبعثوالخليفة،الجانبينمنوالعامة،برمتهواقفوالجيش،مرات

.مشهودايوما

الهندبلاددخلأنهفيهيذكرالخليفةإلى،سبكتكينبنأمحمودالدولةيمينمنكتابورد:وفيها

وتحف،سنيةبهداياإليهوبعث،ملوكهمبعضصالحهوأنه،منهمخلقاوقتل،بلادافتحوأنه،أيضا

.(811/)المنتظم،(1353/)بغدادتاريخ(1)

المفيد.بالشيخالمعروفوهو،(9932/)التاريخفيالكامل،(811/)المنتظم،(3231/)بغدادتاريخ2()

الذيوهوهـ،134سنةمنرمضانشهرثانيالخميسيومماتأنهالخطيبوذكر،السنةهذهفيوفاتهذكرهكذا)3(

الشيعيطيأبيابنتاريخومنالخطيبتاريخمنترجمتهونقل،(22ط9227/)الإسلامتاريخفيالذهبيبخط

.(بشار).المعروف

خبيئا.:(ط)في(4)

سل.ماإذا:(ط)في(5)

حساما.الخطوبفيسل:المنتظمفي)6(

السريعة.السفنمننوع:الطيار)7(
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عيناهدمعتسموفيهالخوانعندوضعإذا،القمريهيئةعلىطائرمنها،عديدةفيولفيها،كثيرة

الواسعةالأفواهذواتالجراحاتبهفيطلىمنهيحصلماويؤخذيحكحجرومنها،ما!منهاوجرى

إلىلاحتياجهمالشامطريقعلىرجعواولكن،السنةهذهفيالعراقأهلوحج.ذلكوغير،فيلحمها

ذلك.

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

سوربنىالذيوهو،الدولةسلطانوزير،الرامهرمزيمحمدأبو)1(سهلانبنالفضلبنالحسن

السنة.هذهمنشعبانفيقتل،الحسينمشهدعندالحائر

الشافعي.الفقيه،)2(الطبريالكشفلياللهعبدأبو(اللهعبدبنأمحمدبنالحسن

الشيخبعددرسالذيوهو،زاهداصالحا،فاضلا،فهماوكان،الداركيالقاسمأبيعلىتفقه

عندهالطلبةوكانت،الربيعقطيعةفيالمباركبناللهعبدمسجد،مسجدهفيالإسفرايينيحامدأبي

وذهببيدهفأخذ،أبيهمنعليهتردالتينفقتهعنهتأخرتقدوأنه،حاجةإليهبعضهماشتكى،مكزمين

شيئا،تأكلحتى:االتاجرأفقال،ديناراخمسينمنهلهفاستقرض،الربيعبقطيعةالتجاربعضإلى

خمسينمنهفوزن،المالمنشيئافأحضرت،المالهاتيجاريةيا:قالثم،فأكلواسماطاومد

:فقال؟لكما:الكشفليلهفقال،تغيرقدالفقيهبوجهإذاقامافلما،الشيخإلىودفعها،دينارا

:قال،أخرىفتنةفيوقعناوقد:فقالالتاجربهفرجع،الجاريةهذهحبقلبيفيسكنقدسيدييا

قديكونربما:وقالإليهفسلمها،تخرجأنالتاجرفأمر.الجاريةهويقدالفقيهإن:قال؟هيوما

ستمئةأبيهمننفقةالفقيهعلىقدمتقريبمنكانفلما،منهاقلبهفيوقعالذيمثلمنهقلبهافيوقع

الكشفلي.محمدأبيالشيخبسفارةوذلك،والقرضالجاريةثمنمنعليهلهكانماالتاجرفوفىدينار

تعالى.اللهرحمه،حربباببمقبرةودفن،السنةهذهمنالآخرربيعفيوفاتهوكانت

.")4(الأسراربهجة"صاحبالمكيالصوفيالحسنأبوجهضم)3(بنالحسنبناللهعبدبنعلي

السنة.هذهفيتوفيوبها،بمكةالصوفيةشيخوكان

:الجوزيابنقال

بخطالإسلاموتاريخ،(8/13)والمنتظم،(ط)منأثبتناهوما،تحريفوهو،"الحسين":(ب)في)1(

.(بشار)(9233/)الذهبي

.(9334/)التاريخفيالكامل،(813/)المنتظم)2(

.(3002/)الذهبشذرات،(17/275)النبلاءأعلامسير،(841/)المنتظم)3(

بطلانها.فييشكلاوقصصبعجائبأتىأنهذكروقد،الصوفيةأخبارالمؤلففيهذكرالأسراربهجةكتاب(4)
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.(1)الرغائبصلاةحديثوضعالذيإنه:ويقال،كذاباكانأنهذكرواوقد

.البصرةقاضي،البصريالهاشميعمرأبوالواحد)2(عبدبنجعفربنالقاسم

هذهفيتوفي،اللؤلؤيعليأبيعنداودأبي"سنن"راويوهو،أميناثقةوكان،الكثيرسمع

.،التسعينجاوزوقدأالسنة

بابنويعرف،الشافعيئالقاضي،الفرجأبوالجبار)3(عبدبنيحىبنالحسنبنأحمدبنمحمد

سميكة.

.حربباببمقبرةودفن،منهاالأولربيعفيتوفي.ثقةوكان،وغيرهالنجادعنوروى

.النسقي)4(جعفرأبوأحمدبنمحمد

عندهلماقلقاليلةبات،متزهدافقيراوكان،والجدلالخلاففيطريقةوله،زمانهفيالحنفيةعالم

:ويقوليرقصفقام،لهفاتضح،عليهيشكلكانالفروعمنفرعفيفكرلهفعرض،والحاجةالفقرمن

وكانت.عقلهمنفتعخبت،لهحصلبمافأعلمها،خبرهعنامرأتهفسألته،الملوكوأبناءالملوكأين

السنة.هذهمنشعبانفيوفاته

.الحفارالفتحأبو)5(سعدانبنجعفربنمحمدبنهلال

منصفرفيتوفي،ثقةوكان،الصوافوابن،السماكوابن،والنجاد،الصفارإسماعيلسمع

بمنه.وإيانااللهرحمه،سنةوتسعينثنتينعنالسنةهذه

وأربمهئةلمحشرةخملىسنةخلت5ث!

ونظام،المرتضىوالشريف،والمولدين،الأتراكمنجماعةالمغربيالوزيرألزم:فيها

بالحضوروالشهود،الشواربأبيبنالحسنأباالقضاةوقاضي،الزينبيالحسنأباالحضرتين)6(

لطائف"فيالحنبليرجبابنالحافظقال،رجبشهرمنجمعةليلةأولفيصلاةهي،الرغائبصلاة)1(

لأنها،المتقدمونيذكرهالموإنما،العلماءجمهورعندبدعةالصلاةوهذه،تصحلاوباطلكذبوهي"المعارف

.()عالأربعمئةبعدظهرتماوأول،بعدهمأحدثت

.(3102/)الذهبشذرات،(17/225)النبلاءأعلامسير،(841/)المنتظم،(21/154)بغدادتاريخ(2)

.(815/)المنتظم)3(

.(815/)المنتظم)4(

.(3102/)الذهبشذرات،(17/392)النبلاءأعلامسير،(851/)المنتظم،(41/75)بغدادتاريخ(5)

.الحضرة:(ط)في(6)



هـ415سنةوفيات48

فبعث،أجلهمنفاسدةلنيةالبيعةهذهتكونأنتوهمالخليفةذلكبلغفلما،الدولةلشرفالبيعةلتجديد

ثم،الدولةوشرفالخليفةبينالكلمةفاختلفت،إليهمالحضورعنينهاهموالرؤساءالقاضيإلى

الاخر.منمنهمالكلالبيعةوجددت،وتصافيااصطلحا

أحد.خراسان،ولاالعراقأركبمنالسنةهذهفييحجولم

صاحبإليهفبعث،السنةهذهفيالموسمشهدسبكتكينبنمحمودجهةمنالأمراءبعضأنواتفق

بهاأرسل،محمودالملكأستاذهإلىبهارجعفلما،سبكتكينبنمحمودإلىليحملهاعظيمةبخلعمصر

اللهوجزاه،تعالىاللهرحمه،العباسيباللهالقادرللخليفةخدمةالنوبيبابعلىفحرقت،بغدادإلى

الحسنة.وسيرتهقصدهعنخيرا

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

عمر)1(بنمحمودبنأحمد

المسلمة.بابن

المعروف،المعدلالفرجأبوخالد)2(بنعمروبنعبيدبنالحسنبن

،والخطبي)3(،والنجاد،كاملبنوأحمد،أباهوسمع،وثلاثمئةوثلاثينسبعسنةولد

سنةكلأولفيويملي،بغدادمنالشرقيالجانبيسكن،ثقةوكان،وغيرهم،أحمدبنودعلج

بكربأبيتفقهقدوكان،العلملأهلمألفداره،المعروفكثيرفاضلاعاقلاوكان،المحرمفيمجلسا

يذفيوفاتهكانت.تهجدهفيبعينهويعيده،2(سبعايومكلفيويقرأ،الدهريصوموكان،الرازي

تعالى.اللهرحمه.السنةهذهمنالقعدة

الضبيئأبانبنسعيدبنإسماعيلبنمحمدبنإسمامحيلبنالقاسمبنأحمدبنمحمد)5(بنأحمد

.،السفرفيالناسعليهايحملالتيأالمحاملبيعإلىنسبة،المحامليالحسنأبو

فيماويعضده(ط)منأثبتناهوما،يصحولا،"عمربنمحمدبنمحمدبنأحمد":النسخبعضفيوقع)1(

.(بشار)(9552/)الذهبيبخطالإسلامتاريخمنها،ترجمتهمصادر

،(17/134)النبلاءأعلامسير،(9134/)التاريخفيالكامل،(816/)المنتظم،(567/)بغدادتاريخ)2(

.(4/562)الزاهرةالنجوم

.(بشار)المعروفالمحدثالمؤرخالخطبيعليبنإسماعيلوهو،محرف"الجهضمي":(ط)في)3(

.القرآنسبع:أي(4)

سير،(1/74)الأعيانوفيات،(9134/)التاريخفيالكامل،(817/)المنتظم،(4372/)بغدادتاريخ()5

الزاهرةالنجوم،(4/48)السبكيطبقات،()7/321بالوفياتالوافي،()17/453النبلاءأعلام

.(3252/)الذهبشذرات،(4262/)

.مشهورةكبيرةقبيلةإلىنسبة:الموحدةالباءوتشديد،المعجمةالضادبفتح،والضبي:خلكانابنقال
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أحفظهو:يقولحامدأبوالشيخكانحتى،الفقهفيوبرع،الإسفرايينيحامدأبيالشيخعلىتفقه

علىوعلق"الخلاف":وله"المقنعو""الأوسطاللباب":منهاالمشهورةالمصنفاتوله.منيللفقه

.كبيرةتعليقةحامدأبيالشيخ

منالآخرربيعمنبقينلتسع،الأربعاءيوموتوفي،وثلاثمئةوستينثمانسنةولد:خلكانابنقال

تعالى.اللهرحمه.شابوقدالسنةهذه

أشهر.وخمسةسنةوثلاثينثنتينعنبشيرازتوفيالدولةبهاءبن()1الدولةسلطان

النقيب.بابنالمعروف،الخفافالقاسمأبو)2(الحسينبناللهعبدبناللهعبيد

النقيبابنوجلس،اشكرادلهسجدالشيعةفقيهاالمعلمابنموتبلغهوحين،السنةأئمةمنوكان

الفجريصليطويلأدهرأومكث،المعلمابنموتشاهدتأنبعدمتوقتأيأباليما:وقالللتهنئة

.العشاءبوضوء

الخلفاءمنوأذكر،وثلاثمئةخمسفي:فقالمولدهعنوسألته:البغداديالخطيبقال

باللهوالغالب،والقادر،والطائع،والمطيع،والمستكفي،والمتقي،والراضي،والقاهر،المقتدر

رحمه،سنينوعشرمئةعنالسنةهذهمنشعبانسلخفيوفاتهوكانت.العهدبولايةلهخطب

تعالى.الله

ينشد:الشبليسمعت:قال،الدلال!صأبوتعويذ)3(بنعمربناللهعبدبنعمر

فعلمابهسمعناقديماالسروريسمىشيءكانوقد

قتلنراهماعلىقليلأالنفوسهمدامإنخليلي

الأملقبلالمؤملفماتلهلتبقىدنيا4يؤمل

حج،الحجإمرةفيالمرتضىالشريفنائب،العلويالأقساسيالحسنأبو()الحسنبنمحمد

الحسين.بنعليبنزيدسلالةمنوهو،جيدوشعرفصاحةوله،متعددةسنينفيبالناس

الزاهرةالنجوم،)17/345(النبلاءأعلامسير،9/337()التاريخفيالكامل،()8/17المنتظم)1(

.(ط)منساقطةالترجمةوهذه.(4261/)

.(818/)المنتظم،(01/382)بغدادتاريخ)2(

.(818/)المنتظم)3(

مؤمل.:المنتظمفي(4)

.(891/)المنتظم()5
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وأربممنةلمحشوةستسنةخلت5ث!

.السلطانبأمرواستهانوا،جهرةالدورونهبوا،ببغدادالعئارينأمرقوي:فيها

ذلك،وغيروالعراقبغدادصاحب،الديلميبويهبنالدولةشرفتوفي:منهاالأولربيعوفي

لهوخطب،الطاهرأبيالدولةجلالتوليةعلىالأمرواستمر،الخزائنونهبت،ببغدادالشرورفكثرت

ولقبه،وزيرهماكولابنسعيدأبيالملكشرفعلىوخلع،البصرةعلى،ذاكإذأوهو،المنابرعلى

منطلبثم،الكثيرةبالألقابلقبمنأولوهو،الملكشرف،الملةأمين،الدولةسعد،الدينعلم

عليهم،الدولةبهاءاستخلفهالذيالدولةسلطانأبيهعهدوليكانإذ،كاليجارلأبييبايعأنالخليفة

الجمعةيومكاليجارأبيللملكالخطبةوأقيمت،ذلكمنأرادواماعلىوافقهمثم،الجوابفيفتوقف

السنة.هذهمنشوالعشرسادس

،المصادرونيضربكماأهلهاوضربوا،ونهاراليلأالدوروكبسواببغدادالعيارينأمرتفاقمثم

وعملت،شيئاالأتراكتغنولم،بغدادمنالشرطوهربت،الحالواشتد،يغاثفلاأحدهمويستغيث

غيرها،إلىمنهافانتقل،المرتضىالشريفداروأحرقت،شيئا)1(يفدفلمالسككأفواهعلىالسرايج

أعلموالله،السنةهذهفيوخراسان،العراقأأهلمنأحديحجولم،جداأيضاببغدادالأسعاروغلت

.بالصواب

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

أردشير)2(بنسابور

كاتباوكان،أيضأالدولةلشرفووزر،مراتثلاثالدولةعضدبننصرأبيالدولةلبهاءوزر

عنشيءيشغلهلاالمؤذنسمعإذافكان،الباطنسليم،الخيركثير،الأموالعنعفيفا،سديدا

ووقف،جداكثيرةكتبأفيهاوجعل،وثلاثمئةوثمانينإحدىسنةفيللعلمداراوقفوقد،الصلاة

شيئا.ذلكيغنولمالدروبعلىوأوثقت،الأبوابوعملت:(822/)المنتظمفي(1)

النبلاءأعلامسير،(2354/)الأعيانوفيات،(9035/)التاريخفيالكامل،(822/)المنتظم)2(

(17/387).

فعرببورشاه:فيهوالأصل،راءالواووبعدالموحدةالباءوضمالمهملةالسينبفتح:وسابور:خلكانابنقال

علىإليهالمضافتقديمالعجموعادة،الملكابن:قالفكأنه،ابن:وبور،الملك:بالعجميالشاهلأن

.الفرسملوكأحدساسانبنبابكبنأردشيربنسابورالاسمبهذاسميمنوأول.المضاف

منالمثناةالياءوسكون،المعجمةالشينوكسر،المهملةالدالوفتح،الراءوسكون،الهمزةبفتح:وأردشير

حليب.دقيقمعناه:غيرهوقال،الحافظالدارقطنيقاله،راءوبعدهاتحتها
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وأربعمئةخمسينسنةفيطغرلبكالملكمجيءعندأحرقتثم،سنةسبعينفبقيتكثيرةغلةعليها

سريعاعمالهيعزلكانأنهإلا،المعاشرةحسنأالمباشرةجيدكانوقد.السورينبينمحلتهاوكانت

.(والبطرالأشرمنعليهمخوفأأ

سنة.تسعينقربعنالسنةهذهفيتوفي

الواعظ.الخركوشي)2((1)النيسابوريعثمان

وكلمات،موضوعةكثيرةأحاديثوفيه،الأشياءأبرزمنالوعظفيكتاباصنف:الجوزيابنقال

بنمحمودالملكوكان،والملوكالخلفاءعندوجاهةلهوكانت،صالحاخيراكانأنهإلا،مزذولة

،موتنيسابوربلدهفيوقعوقد،الظلمةمنبهايحتمىحمىمحلتهوكانت،لهقامرآهإذاسبكتكين

تعالى.اللهرحمه،ميتآلافعشرةمننحوافغسل،مؤتجراالموتىيغسلفكان

أيضا.الدولةولبهاء،الدولةلشرفالوزير،منصورأبو)3(صالحانبنالحسنبنمحمد

للشعراءمحسناوكان،أوقاتهاعلىمحافظا،الصلاةحسن،المباشرةجيد،صدقأوزيروكان

سنة.وسبعينستعنالسنةهذهفيببغدادتوفي،والعلماء

صاحب،الديلميبويهبنالدولةعضدبننصرأبيالدولةبهاءبنعليأبو)4(الدولةشرفالملك

سنةوعشرينثلاثعنالآخرربيعمنبقينلثمانمنهفتوفيحام!مرضأصابه.البلادمنوغيرهابغداد

يوما.وعشرينوخمسةأشهروثلاثة

،ماتقدألهولدفيمرثاةوله،مشهورديوانله،الشاعرالحسنأبو)5(التهاميمحمدبنعلي

أولها:،صغيرا

.(823/)المنتظم(1)

،(بشار)السمعانيأنسابفيكما،بنيسابورمحلةوخركوش،تحريفوهو"الخركوي":النسخبعضفي)2(

المنتظم.فيالوجههذاعلىنسبتهوجاءت

.(823/)المنتظم)3(

الدولة.مشرف:اسمهوفيه(824/)المنتظم(4)

الذهبشذرات،(4/263)الزاهرةالنجوم،(17381/)النبلاءأعلامسير،(3/378)الأعيانوفيات)5(

(/3402).

وهي،تهامةإلىالنسبةهذه،ميمالألفوبعدالهاءوفتحفوقهامنالمثناةالتاءبكسر:والتهامي:خلكانابنقال

تهامةجبالعلىأيضأوتنطلق،منهالأنهتهامي:!شي!للنبيقيلولذلك،تعالىاللهحرسها،مكةعلىتنطلق

والله،إليهاأممكةإلىالشاعرهذانسبةهلأعلمولا،اليمنوأطرافالحجازبينمتسعةخطةوهي،وبلادها

أعلم.
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قراربدارالدنياهذهماجاريالبريةفيالمنيةحكم

الأوغارمنصدورهمضمتمالحرحاسديلأرحمإني

نارفيوقلوبهم،جنةفيفعيونهمبياللهصنيعنظروا

:مختارمليحالقصيدةهذهوكل،الدنياذمفيومنها

والأكدارالأقذار)3(منصفواتريدها)2(وأنتكدرعلى)1(طبعت

نارجذوةالماءفيمتطلمثطباعهاضذالأيامومكلف

هارشفيرعلىالرجاءتبنيفإنماالمستحيلرجوتوإذا

:اموتهبعدأولدهفيقولهومنها

وجواريجوارهبينشتانربهوجاورأعدائيجاورت

نلتبم:،أصحابهبعضلهافقالحسنةبأبهةالنومفيراهبعضهمأن:)4(خلكانابنذكروقد

تعالى.اللهرحمه،السنةهذهفيالقاهرةمنالبنودخزانةبحبستوفي،البيتبهذا:فقال؟ذلك

وأربحمنةعشرةسبحسنةخلت5ث!

إليهموركبت،العئارينوبينالأسفهسملارية)د(بينعظيمةفتنةوقعت،المحرممنالعشرينفي

،العيارونفيهااحتمىالتيالدورمنكثيرةأبوابوأحرقت،الحربفييفعلكمابالدبادبالأتراك

ثم،شنيعةهائلةفتنةوكانت،أيضاغيرهإلىالنهبوتعدى،أهلهونهب،كبيرجانبالكرخمنوأحرق

.والشرورالفتنلإثارتهمامصادرةأدينارألفمئةالكرخأهلعلىوقرر،الثانياليومفيخمدت

ابنالقضاةقاضيعندالصيمريعليبنالحسيناللهعبدأبوشهدمنهاالاخرربيعشهروفي

.الاعتزالمنعنهذكرعمااستتابهكانبعدماالشواربأبي

مثله،يعهدلمبردشوالسلخفيووقع،الزعدكدوفيدويلهسمعكوكبانقضرمضانوفي

والأنهاردجلةحافاتحتى،المدةهذهطولالماءوجمد،الحجةذيمنالعشرينإلىذلكواستمر

منكثيروامتنع،الزراعةوقلة،دجلةوزيادة،المطروتأخر،عظيمةشدةالناسوقاسى،الكبار

)ط(:جبلت.)1(في

ترومها.:(ط)في(2)

.الأقذاء:الوفياتفي)3(

.(3381/)الأعيانوفيات(4)

الإصفهسلارية.:(842/)المنتظمفي()5
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.والطرقاتالبلادلفسادوخراسانالعراقمنأحديحجولم.التصرفعنالناس

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بنالملكعبدبنهـحوربنالعباسبناللهسدبنحمدبنأحمد)1(الشواربأبيابن،القضاةقاضي

.الأمويالقرشيالحسنأبو،الشواربأبي

منالحديثسمعوقد،نزهاعفيفاوكان،سنةعشرةبثنتيالأكفانيابنبعدبغدادقضاةقاضي

.الجوزيابنقاله.يحدثلمأنهإلا،قانعبقالباقيوعبد،الزاهدعمروأبي

الحكموليمناخركانهذاالحسنأباإن:الواسطيالعلاءأبيشيخهعنالبغداديالخطيبوحكى

،وعشرونأربعةسلالتهمنالحكموليوقد،الشواربأبيبنالمللقعبدبنمحمدسلالةمنببغداد

ببغدادءالقضاةقضاءثمانيةمنهم

وشرفأ.وصيانة،ونزاهةجلالةهذاالحسنأبيمثلرأيناوما:العلاءأبوقال

بمئتيلهأوصىالناسخيارمنرجلأوأن،وصاحباصديقالهكانأنه:الماورديالقاضيذكروقد

اللهأسألك:وقال،يفعلفلمالجهدكلعليهفجهد،يقبلهاأنالأبىالماورديإليهفحملها،دينار

الشواربأبيابنوكانأموتهبعدإلاعنهيخبرفلم،الماورديأففعلى،حيادمتمالأحدهذاتذكرلا

السنة.!ذهمنشوالفيوتوف!،ايقبلهافلمدونهـاهوماوإلىإليهافقيرا

حامدأبيالشيخعلىالشافديفقهودرس،بطةابقسمع،الجيليمسلمأبوباي)2(بنجعفر

السنة.هذهمنرمضانقيتبرفي،فاضلأدينأثقةوكان،الإسفراييني

.النيسابوريالهذليحمازمأبوعبدوط)3(بنأحمدبنعمر

بإفادتهينتفعونالناسوكان،وغيرهالخطيبمنههوسمع،وخلقاوالإسماعيلينجيدابنسمع

منهاالفطومحيديومتوفي،وانمخابه

بالحمامي.المعروف،(المقرئاالحسبئأ!وحفص)4((بنعمرأبنأحمدبنعلي

)2(

)3(

)4(

،(835/)بالوفياتالوافي،(17/935)النبلاءأعلامسير،(825/)المنتظم،(5/47)بغدادتاريخ

.(3602/)الذهبشذراث،(4/264)الزاهرهالنجوم

المشتبهتوضيح.أبان:إلى(طو)الأصلفيوتحرف.بابيإلىأبيهاسممتحرفوقد،(8/27)المنتظم

الحلي.:إلىالأصلوفي،الختلي:إلىالمنتظمفينسبثهتحرفتوكذلك.(1/992)

.(827/)المنتظم

الكبارالقراءمعرفة،)9/356(التاريخفيالكامل،()8/28المنتظم،11/932()بغدادتاريخ

.(3792/)المشتبهتوضيح،(3802/)الذهبشذرات،(17/204)النبلاءأعلامسير،(1/203)
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وتفرد،الاعتقادحسن،فاضلاصدوقاوكان،وغيرهم،السماكوابن،والخلدي،النخادسمع

سنة.وثمانينتسععنالسنةهذهمنشعبانفيتوفي.وعلؤهاالقراءاتبأسانيد

.)1(اللغويالبغداديالربعيعيسىبنالحسنبنصاعد

عامر،أبيبنللمنصورصنفه،الأماليفيالقاليطريقةعلى"اللغةفيالفصوص"كتابصاحب

فقال؟نهرفيالكتاببإلقاءفأمر،ينقلهفيمامتهمكذابإنه:لهقيلثم،دينارالافخمسةعليهفأجازه

:الشعراءبعضذلكفيله

يغوصثقيلكلوهكذاالفصوصكتابالبحرفيغاصقد

:قالالبيتهذاصاعدابلغفلما

الفصوصالبحورقعرمنيخرجولهماعنصرهإلىعاد

فضيلتهمعكانلكنه،للجوهري"الصحاح"بهليشاكلالاسمبهذاالكتابهذاسمىكأنه:قلت

كانوقد،بينهميشتهرولمكتابهالناسرفضفلهذا،وينقلهيرويهفيمابالكذبمتهما،وعلمه،وبلاغته

له:فقالجماعةبحضرةالتهكمسبيلعلىأعمىرجلسأله،الجوابسريع،ماجنا،ظريفأ

نساءيأتيالذيهو:فقالرأسهرفعثم،اللفظةهذهافتعلأنهوعرف،ساعةفأطرق؟الجرنفلما

هذهفيوفاتهكانتوقد،الحاضرونوضحك،الأعمىذلكفاستحيا؟غيرهنإلىيتعداهنلاالعميان

السنة.

.القفالاللهعبدبنأحمدبناللهعبدبكرأبوهو)2(المروزيالقفال

الطريقةتنسبوإليه،وورعأ،وتصنيفا،وحفظا،وزهدا،علماالكبارالشافعيةأئمةأحد

السنجى.عليوأبو،حسينوالقاضي،الجوينيمحمدأبوالشيخأصحابهومن،الخراسانية

ذلك،يحتمللاالحرمينإمامسنلأن،نظرقالهوفيما،الحرمينإمامعنهوأخذ:خلكانابنقال

تسعسنةولدالحرمينوإمام،بسجستانودفن،سنةتسعونولهالسنةهذهفيتوفيالقفالهذافإن

القفال:لهقيلوإنما،سيأتيكماوسبعينثمانسنةومات،بسنتينالقفالوفاةبعد،وأربعمئةعشرة

رحمه،ذلكبعدالاشتغالعلىأقبلثم،سنةثلاثينابنوهوإلايشتغلولم،الأقفاليعملكانلأنه

تعالى.الله

)1(

)2(

.(375/)الطيبنفح،(223)المقتبسجذوة،(3488/)الأعيانوفيات

الزاهرةالنجوم،(5/53)السبكيطبقات،(17/504)النبلاءأعلامسير،(3/46)الأعيانوفيات

.(3702/)الذهبشذرات،(4265/)
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وأربممئةلمحشرةثمانل!سنةخلت5ثي
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.والوحوشالغنممنكثيراخلقاوقتل،والثمارالزروعمنكثيراشيئاأهلكبردوقعالأولربيعفي

البردةبلغتواسطوفي،وأكثررطلانبردةكلفيكانإنه:قيلوقد:)1(الجوزيابنقال

البيض.بقدر،بلغتأبغدادوفي،أرطالا

بأمرهملتهاونهكاليجارأباعنهميعزلأنالخليفةمنوالغلمانالإسفهسلاريةسألتالآخرربيعوفي

،مرةأولعنهعدلواقدكانواالذيالدولةجلالعليهمويولي،أيامهفيالأموروفساد،،وفسادهأ

نأقبل،بغدادإلىالأوبةيسرعوأن،أمرهيتداركأنكاليجارأبيإلىوكتب،ذلكفيالخليفةفماطلهم

،الحالوتفاقم،ببغدادالخطبةلهوأقاموا،الدولةجلالفيالخليفةعلىأولئكوألح،الأمريفوت

.النظاموفسد

كسروأنه،أيضاالهندبلاددخلأنه،سبكتكينبنمحمودالدولةيمينمنكتابوردالسنةهذهوفي

منعندهوينفقون،عميقفبئكلمنإليهيفدونكانواوقد،بسومناتالمسمى،لهمالذيالأعظمالصنم

أموالا،خزائنهامتلأتوقد،مشهورةقريةآلافعشرةالأوقافمنعليهوكان،جداكثيراشيئاالأموال

ويرقصونيغنونوخمسونوثلاثمئة،حجيجه،رؤوسأيحلقونوثلاثمئةيخدمونهرجلألفوعنده

منيأكلونألوفالمجاورينمنعندهوكان،والبوقاتالطبولبابهعلىيضربكماأ،الصنمبابعلى

بنمحمودالملكيعني،العبدكانوقد،،الصنمهذابلغلويتمنىالهنودمنالبعيدوكان،أوقافه

استخارثم،الموانعوكثرة،المفاوزطولعنهيعوقهوكان،الصنمهذاقلعيتمنى،سبكتكين

فسلم،المطوعةسوىاختارهمممنألفأثلاثينفيإليهالأهوالتلكبجيشهوتجشم،تعالىالله

فما،العظيمةالمدينةقدرمكانهوفإذاعبادهبساحةونزلنا1،الوثنهذابلدإلىانتهيناحتى،تعالىالله

ودله،النارتحتهوأوقدنا،الوثنهذاوقلعنا،ألفاخمسينأهلهمنوقتلنا،ملكناه،أنأسرعكان

الحمد.

الصنمهذالهمليتركسبكتكينبنمحمودللملكجزيلةأموالابذلواالهنودأنواحدغيرذكروقد

فلما،تعالىاللهأستخيرحتى:فقال،الجزيلةالأموالتلكبقبولالأمراءمنأشارمنفأشار،الأعظم

كسرالذيمحمودأين:فيقالالقيامةيومنوديتإذاأنهفرأيت،الأمرهذافيفكرتإني:قالأصبح

فكسرهعزمثماالدنيا؟منينالهمالأجلاالصنمتركالذيمحمودأين:يقالأنمنإليأحب،الصنم

.(المنتظم)8/92)1(
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مع،مضاعفةبأضعافبذلوهماعلىينيفماالنفيسةوالجواهرواللالئالذهبمنوفيهعليهفوجد

.مثواهوأكرماللهفرحمه،الأولىفيالجميلوالثناء،الآخرةفيالجزيلالأجرمنلهتعالىاللهادخرما

ومعه،الطيار)1(فيالخليفةفتلقاه،بغدادإلىالدولةجلالدخلرمضانثاكالسبتيوموفي

الخليفةوعاد،الملكدارإلىسارثم،دفعاتالأرضقبلالدولةجلالواجهه!نلفا،والأعيانالأكابر

زمنفيالأمركانكما،الثلاثالصلواتأوقاتفيالطبللهيضربأنالدولةجلالوأمر،!ارهإلى

فأراد،الخمسالصلواتأوقاتفيلهيضربالخليفةفكان،وبهائهاوشرفهاوصمصامهاالدولةعضد

الخمس.الأوقاتفيذلكعلىصممثم،الخليفةمساواةيحسنلا:فقيل،ذلكالدولةجلال

والمياه،الدوابوأبوال،والنبيذ،الخلأجمدحتىشديدبردوقع:وفيها:)2(الجوزيابنقال

.المشرقأهلمنأحدالسنةهذهالييحجولم،دجلةوحافات،الكبار

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الشاهد.اللهعبدأبو)3(باللهالمهتديبنالصمدعبدبناللهعبدبنمحمدبنأحمد

كلفيواحدةبخطبةإلايخطبيكنولم،وثلاثمئةوثمانينيستسنةمنالمنصورجامعفيخطب

لصوته.وخشعوا،بالبكاءضجوامنهالناسسمدهاوإذا،جمعة

.(الوزيرأالمغربيالقاسمأبو)4(الحسينبنعليبنالحسين

وعمهأباه،الحاكمأصاحبهاقتلحينمنهاوهرب،وثلاثمئةسبعينسنةالحجةذجم!فيبمصرولد

وكان،الرخجيبعدالدولةلشرفوزروقد،أماكنعدةفيووزر،الشمامئم،مكةو!د،(!مداأ

الصالح:الرجلذلكفأنشدهوبعفالصالحينهوتذاكووفد،الحسنالمئمعر!ولا

بدونهارضيتإلاحالؤعلىتكنفلاسعيدأ)5(تحياأنشش!إذا

فأنشأ،شبابكعنفوانفيالمناصبتركت:أصحابهبعضلهففمال،والسلطانالمناصمطفاعئؤل

:يقول

السريعة،السفنمننوع:الطيار(1)

.(831/)المنتظم2()

.(831/)المنتظم)3(

،493(/)17النبلاءأعلامسير،(2172/)الأعيانوفيات،(9132/)التاريخفيالكامل،32()8/المنتظم(4)

.(3012/)الذهبشذرات،(4266/)الزاهرةالنجوم

غنيا.:(ط)في()5
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)1(القدوممنيفحانزماناوالجهلالبطالةسفرةفيكنت

القديمذاكالحديثبهذاحىيصفعسىمأثمكلمنتبت

)2(كريمالقديمالإلهإنألاتعدتوأربعينخمسبعد

بحيلةعليبمشهدودفن،سنةوأربعينخمسعنالسنةهذهرمضانفيبميافارقينوفاتهكانتوقد

تعالى.اللهرحمه،وفاتهقبلاحتالها

.الخفافبابنالمعروف،الوراقبكرأبو)3(إبراهيمبنالحسينبنمحمد

.وغيرهالخطيبقاله،والأحاديثالأسانيدبوضعاتهموهوقد،وغيرهالقطيعيعنروى

الأصل.طبريوهو،الرازيمنصوربنالحسنبناللههبةاللالكائي)4(القاسمأبو

فيهفصنف،بالحديثوعني،ويحفظ،يفهموكان،الإسفرايينيحامدأبيالشيختلامذةأحد

طريقةوذكر،وشرفهاالسنةفيكتابوله،كتبهأكثرتنتشرأنقبلالمنيةعاجلتهولكن،كثيرةأشياء

منرمضانفيبالدينوروفاتهكانتوقد،عنهعالياالحجارعلىسماعهلناوقع،ذلكفيالصالحالسلف

قال؟بماذا:قال.ليغفر:قال؟ربكبكفعلما:لهفقالالمنامفيبعضهمورآه،السنةهذه

الله.رحمه،(أحييتهأالسنة(منقليلبشيءأ

غيرعليهوصلي،الآخرةجمادىمنالثانيالأحدليلةتوفي)5(باللهالقادرالمؤمنينأميربنالقاسمأبو

أياما.الطبلوقطع،شديداحزناأبوهعليهوحزن،جنازتهفيالناسومشى،مرة

)ط(:)1(في

:الوفياتوفي

القدوممنيفحانحينا!لةوالب!الجهلسفرفيكنت

القدوممنيفحانمقيما!والج!الغوايةسفرةفيكنت

:الوفياتفي)2(

كريمالغريمأنإلا،طلتمالقد،وأربعينخمسبعد

بنمحمد:(ط)فياسمهوردوقد.(3021/)الشذرات،(8/33)المنتظم،(2025/)بغدادتاريخ)3(

الحسن.

،(914)17/النبلاءأعلامسير،(9364/)التاريخفيالكامل،(834/)المنتظم،(4/107)بغدادتاريخ(4)

.(3121/)الذهبشذرات

.(3104/)اللباب.النعالصانع:أي،الأرجلفيتلبسالتياللوالكبيعإلىنسبة:واللالكائي

.(834/)المنتظم()5
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)2(الشريفطباطبابن)1(الحسينأبو

هـ184سنةوفيات

حسن.شعرله،مجيداشاعراكان

العلامةالإمامالشيخ،مهرانبنإبراهيمبنمحمدبنإبراهيم:الإسفراييني)3(إسحاقأبوالأستاذ

الأصولي.المتكلم،الشافعيالفقيهالدينركن

فيالنافعةالتعليقةو"،مجلداتخمسةفي")4(الحليجامع":منهاالأصلينفيالتصانيفصاحب

وغيرهما.،ودعلج،الإسماعيليبكرأبيمنالكثيرالحديثسمعوقد،ذلكوغير"الفقهأصول

وفاتهوكانت،عليهوأثنى،النيسابوريوالحاكم،الطبريالطيبأبووالشيخ،البيهقيعنهوأخذ

تعالى.اللهرحمه،مشهدهفيفدفنبلدهإلىنقلثم،بنيسابورالسنةهذهمنعاشوراءيوم

بنجعفربنأحمدبنمحمدبنأحمد()5(حنيفةأبيمذهبفيالمشهورالكتابصاحبالقدوريأ

يحفظ.الذي")6(المختصرالمصنف"صاحب،الحنفيالفقيهالقدوريالحسنأبو،حمدان

منأالإسفرايينيحامدأبيالشيخمناظرةيليهوالذيوكان،مناظرا،ديناعالمأ،بارعاإماماكان

الخامسالأحديوموفاتهوكانت،الشافعيوأنظرمنأعلمهو:ويقوليطريهالقدوريوكان،(الخليفة

الحنفي.الخوارزميبكرأبيالفقيهجانبإلىودفن،سنةوخمسينستعنالسنةهذهرجبمن

.(9403/)الإسلامتاريخفيالذهبيبخطوجدناهمايعضدهأثبتناهوما،"الحسن":النسخبعضفي(1)

.(834/)المنتظم2()

السبكيطبقات،(6401/)بالوفياتالوافي،(17/353)النبلاءأعلامسير،(1/28)الأعيانوفيات)3(

.(3903/)الذهبشذرات،(4256/)

المعجمة.بالخاء،الخلي:السيروفي،الوفياتفيوكذلك،المهملةبالحاءالأصلكذا(4)

،(17574/)النبلاءأعلامسير،(1/78)الأعيانوفيات،(819/)المنتظم،(4/377)بغدادتاريخ)5(

الذهبشذرات،(524/)الزاهرةالنجوم،(1/347)المضيئةالجواهر،(7032/)بالوفياتالوافي

(3/233).

التيالقدورإلى،مهملةراءوبعدهاالواووسكونالمهملةوالدالالقافبضمالقدوري،ونسبته:خفكانابنقال

.الأنسابكتابفيالسمعانيذكرههكذابل،إليهانسبتهسببأعلمولا،قدرجمعهي

أنه-عنهكتبممنوهو-الخطيبذكرفقد،اللهرحمهالمؤلفمنبينغلطالسنةهذهفيوفاتهوذكر:بشارقال

فينفسهالمؤلفسيذكرهبل،وغيرهالذهبيأخذوبه،وأربعمئةوعشرينثمانسنةمنالمذكورالتاريخفيتوفي

سنةوفياتفيترجمتهستأتيثم.عيسىقنطرةسنةعلىالانفاقفيمشارفاكانحيثهـ(427)سنةحوادث

هـ.428

وفي،طبعاتعدةله،الكتابباسماشتهر،الحنفيةفقهفيالمعتمدةالكتبمن:الحنفيةفروعفيالمختصر)6(

الخطية.نسخهاوجودوأماكنلشروحهذكر(2901/)لسزكينالعربيالتراثتاريخ
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فيهاالحالال،طويلةأموروجرت،وزيرهدارونهبوا،الدولةجلالوبينالجيشبينوقع:فيها

فجعلوا،نهاراطبر)3(يدهوفيفخرجرثزبزب)1(لهفهيئ،البلدمنإخراجهعلىاتفقواأنهمإلى

عليهورقوا،لهرثوا،الرثالزبزبذلكفيالركوبعلىعزمفلما،فيهيفكرونولا،إليهيلتفتونلا

فسادها.بعدقضيتهوانصلحت،يديهبينالأرضوقبلواإليهفجاؤوا،(ولهيبتهأ

كلالرطبفبيع:بالبردالماضيةالسنةهذهفيالنخلهلاكبسببجداالرطبقلالسنةهذهوفي

أيضا.النخيلمنكثيراشيئافأهلك،أيضأشديدبردووقع،جلاليبدينارأرطالثلاثة

ركبواخراسانمنقوماأنإلا،السنةهذهفيالمصريةالديارمنولاالمشرقأهلمنأحديحجولم

وكرمه.بمنهورحمهم،عنهماللهرضي،فحجواجدةإلىفانتهوا)3(مكرانمدينةمنالبحرفي

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.)4(المنجمالخطابأبو(اللهعبدبنأإبراهيمبنحمزة

كانواوالأمراءالوزيرإنحتى،عندهوجاهةذاوكان،النجوموعلمه،الدولةبهاءعندحظي

ماتحتى(بعيدأطريدأأأمرهصارثمأمورهمفيإليهبهويتوسلون،ويراسلونه،ويكارمونه(يخافونهأ

.وحدهاللهإلاإلهلا،(وعقلهأوجاههمالهذهبقد،مفلوجافقيراغريبأسامراءمنبالكرخماتيوم

.التاجر)6(الحسنأبومخلدبنإبراهيمبنمحمد)5(بنمحمدبنمحمد

المصادرةمنفخاف،جزيلمالذاوكان،الإسنادبعلووتفردالمتقدمينالمشايخعلىالكثيرسمع

،أفقرهماعليهفقسط.محلتهأهلمصادرةفاتفق،بغدادإلىعادثمسنةبهافأقاممصرإلىفانتقلببغداد

.(بهكفنماباللهالقادرلهفأرسل،شيئأيتركولمأكفنلهيوجدلمماتحينومات

السفن.منضرب:الزبزب(1)

.الفأس:الطبر(2)

البلدانمعجم.شرقيهافيوالهند،جنوبيهاوالبحر،شماليهاوسجستانغربيهامنكرمانبينولاية:مكران)3(

(5/917).

.(9363/)التاريخفيالكامل،(836/)المنتظم(4)

.(ط)منالاسمهذاسقط)5(

النبلاءأعلامسير،(9037/)التاريخفيالكامل،(3231/)بغدادتاريخ،(8/37)المنتظم)6(

(/17037).



حص914سنةوفيات06

ابنةسوىوارثايتركولمدينارألفثلاثمئةتوفييومخلف،جزيلمالذاكانالأنماطي)1(مبارك

بمصر.وفاتهوكانت،ببغدادواحدة

مئتيوزيرهأوأصحابهمنالرجليضربسكرإذا،مارداظالماكان)2(الدولةبهاءبنالفوارسأبو

ماتفلما،سموهحواشيهإن:فيقال،أحدابذلكيخبرولا،يتأوهلاأنهبالطلاقيحلفهبعدما،مقرعة

.كاليجارأخيهبشعارنادوا

،الوزراءوزير،الأمةسيد،الدولةفلك،الدولةمعزلقبهكاليجار)3(وزير،بابشاذبنمحمدأبو

السنة.هذهفيومات،فاعتقله،الدولةجلالإلى(ذلكبعدأسلمثم،الملكعماد

.مختصراترجمه،الجوزيابنرأيتهكذا،السنةهذهفيتوفي)4(المتكلماللهعبدأبو

،الصوريثمالشا!ب،)6(غالببنأحمدبنمحمدبنالمحسنعبد،محمدأبو)3(غلبونابن

آخرلرئيسأنشدهاثمالرؤساءبعضفيبليغةقصيدةنظمقدكانبليغمليحشعرديوانله،المطبقالشاعر

فيها:فقالواحدابيتافيهاوزاد،المنقبتينذو:اسمه

اثنتينعلىاقتصرتفلمكلهاالمناقبولك

وله،بقصيدةوحدهالبيتهذاإن:فقال،فيكليستإنها:لهفقيل،7(حسنهجائزةفأجازه

:عندهنزلبخيلفي-تعالىالله-رحمه

قرحالجوع8(منمسنيمامثلبقرحنزوليمسهوأخ

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

)7(

)8(

.(837/)المنتظم

.(8368/)التاريخفيالكامل،(837/)المنتظم

.بابشاذمحمدأبو:اسمهوفيه(837/)المنتظم

.(838/)المنتظم

الذهبشذرات،(4/926)الزاهرةالنجوم،(17545/)النبلاءأعلامسير،(3232/)الأعيانوفيات

(/3211).

غالبالأنالترجمةعنوانالأولفيكتبإذاالصيغةبهذهيصحولا،"غلبونبنغالببن":النسخبعضفيوقع

فيكذلكهوأي"غلبون"خغالباسمكتبأنبعدنسختهحاشيةفيالذهبيالإمامكتبولذلك،غلبونهو

النسخةوأن(485-36482/)عساكرلابندمشقتاريخمنالترجمةهذهنقلالمصنفأنوالظاهر.أخرىنسخة

ابنو""غالب"بينفاصلةوضعيتعينالحالةهذهمثلوفي"غلبونبنغالب...:نسبهفيهاكتباعتمدهاالتي

.(بشار)(9853/)الإسلامتاريخوينظرغلبونبابنالمعروف:المرادأنليعرف"غلبون

سنية.:(ب)في

منه.:(ط)في
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الدهـحكمكمالهضيفابت

دامنوهويقول!فابتداني

اللىرسول!قال!قلتتغربتلم

وقدفقال!"تغنمواسافروا"

قبح)11الحرعلىحكمهوفي-

يصحوليسطافخبالهم!سكر

ونجحنصخمنهوالقول!!
")2(تصحواصوموا":الحديثتمامقال!
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وأربحيئةعشريولللنةخلت5ث!

الواحدةالبردةحزرت:)3(الجوزيابنقال!.كباربردمعه،شديدمطرالمشرقبناحيةسقط:فيها

.ذراعمننحواالأرضفيوغاصت،رطلاوخمسينبمئةمنه

الباطنيةالريأهلمنبطائفةأحلأنهسبكتكينبنمحمودالدولةيمينمنكتابورد:وفيها

منهافحصل،الديلميعليبنرستمرئيسهمأموال!إليهانتهتوأنه،شنيعاوصلبا،ذريعاقتلاوالروافض

ولداوثلاثينثلاثالهولدنقد،حرةامرأةخمسينمننحوحيازتهفيكانوقد،دينارألفألفيقاربما

.،ذلكفياالإباحةيرونوكانوا،وأنثىذكرمن

.الضوءقويةالصوتشديدةكثير!كواكبانقضتالسنةهذهمنرجبوفي

الإثنينيوموفي،العيارينمقاومةعنالمعونةرجال!وضعف،):"(العملاتكثرتشعبانوفي

الطحن.وتعذر،الأرحاءووقفت،القليلإلامنهيبقلمحتى)6(دجلةماءغار،منهوالعشرين)5(الثاني

المؤمنينأميرجمعهكتابعليهمءوقرى،الخلافةدارفيوالعلماءالقضاةجمعاليومهذاوفي

بخلققال!منوتفسيق،البدعأهلعلىوالرد،السنةأهلمذاهبوتفاصيلمواعظفيه،باللهالقادر

ختمثم،المناظرةمن)8(الكنانييحيىبنالعزيزوعبد)7(المريسيبشربينوقعماوصفة،القران

)ط(:فتح.)1(في

،تصحواوصوموا"تغنموااغزوا"بلفظهريرةأبيحديثمن(8312)رقم"الأوسط"فيالطبرانيرواه)2(

.()عضعيفوإسناده"تستغنوا"وسافروا

.(838/)المنتظم)3(

.المنازلعلىالسطو:العملات(4)

رجب.منعشرالثامن:(ط)في)5(

.الفرات:(9188/)للذهبيالإسلاموتاريخ(804/)المنتظمفي()6

وناظر،يوسفأبيالقاضيعنأخذ،الفقهاءكبارمنكان،العدويكريمةأبيبنغياثابنهوالمريسيبشر)7(

تاريخفيترجمته.218سنةفيتوفي.القرآنبخلقالقولإلىودعا،عليهفغلبالكلامفينظرثم،الشافعي

.(01/991)النبلاءأعلامسير،(1/277)الأعيانوفيات،(756/)بغداد

=عدةمصنفاتوله،والفضلالعلمأهلمنوكان،بصحبتهواشتهربالشافعيتفقه،الكنانييحيىبنالعزيزعبد)8(
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.سمعوهلمابالموافقةالحاضرينخطوطوأخذ،المنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمربالوعظالقول

السنةبيانيتضمنطويلآخركتابعليهموقرئكلهمأيضاجمعواالقعدةذيغرةالاثنينيوموفي

وفضل،المنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمر،والكناثيالمريسيبشرومناظرة،البدعةأهلعلىوالرذ

وأخذ،العتمةبعدإلامنهيفرغواولم،عنهمااللهرضي،وعمربكرأبيفضائلوذكر،الصحابة

فتنةوجرت،السنةأهلمنغيرهمخطباءوولي،الشيعةخطباءوعزل،سمعوامابموافقةخطوطهم

لهوانتصر،كتفهوخلعوا،أنفهكسرواحتى،بالآجرالسنيالخطيبوضربوا،براثابمسجدعظيمة

سفهاؤهم،إلاتعاطاهماوإنه،وقعممايعتذرونجاؤواحتى،وأذلهم،الشيعةفأهانالخليفة

أعلم.والله،الحجمنالسنةهذهفيوخراسانالعراقأهلمنأحديتمكنولم،وسقطهم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الزاهد.عليأبو)1(العيسأبيبنالحسن

:فقالذلكفيالوزيرفعوتب،يدهفقبلالوزراءبعضعلىدخل،الأحوالأصحابالعبادأحد

تعالى.اللهإلىإلاقطامتدتمايداأقبللاكيف

الربعي.الحسنأبو)2(صالحبنالفرجبنعيسىبنعلي

كانحتى،سنةعشرينولازمه،الفارسيعليأبيعنثم،السيرافيسعيدأبيعنالعربيةأخذ

شاطئعلىيتمشىيوماوكان،منهأنحىأحدأيجدلمالمغربإلىالمشرقمنسارلو:لهقولوا:يقول

من:مداعبألهمافقالجنيبنعثمانومعهما،سفينةفيوالمرتضىالرضي:الشريفينإلىنظرإذدجلة

باسم:وقالا،فضحكاأدجلةشاطئعلىيمشيمنكمابعيدوعلي،معكماعثمانأنالأشياءأعجب

.،الله

لمإنه:ويقال،الديرببابودفن،سنةوتسعينثنتينعنالسنةهذهمنالمحرمفيوفاتهوكانت

أنفس.ثلاثةسوىجنازتهيشيع

بغدادتاريخ:فيترجمتههـ.024سنةتوفي.والعمومالخصوصذكرعندالشافعيآثارفيهاتظهر

.(259/)الذهبشذرات،(2441/)السبكيطبقات،(01/944)

وفي،القين:(ط)وفي(بو)(أ)فيوردتكذاوالعيس(9493/)التاريخفيالكامل،(854/)المنتظم(1)

الهبيش.:والكاملالمنتظم

وقال(3336/)الوفيات،(17293/)النبلاءأعلامسير،(9293/)التاريخفيالكامل،(846/)المنتظم()2

نزاربنربيعةأهوأعلمولا،ربيعةإلىالنسبةهذه،مهملةعينوبعدهاالموحدةوالباءالراءبفتح:الربعينسبتهفي

أعلم.والله،ربيعةمنهمواحدكلاسمجماعةإلىالنسبةهذهجاءتفقد،غيرهأم
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.الكلابربإدريسبنمرداسبنصالحعليأبو)1(الدولةأسد

سنةالحخةذيفي،العبيديالحاكمبنالظاهرنائبيدمنانتزعها،بحلبمرداسبنيملوكأول

،عشرةتسعسنةفيهذاالدولةأسدفقتلفاقتتلوا،مصرمنكثيفجيشجاءهثم،وأربعمئةعشرةسبع

نصر.حفيدهوقام

وأربمينةوعشويوإحرفىسنةخلت5ث!

رحمه،سبكتكينبنمحمودالهند،بلادفاتحالغازيالمجاهدأالكبيرالملكتوفي:فيها

المؤئد،،المرابطالثاغرأالمجاهدالعادلالملكتوفيالسنةهذهمنالأولربيعفيكانلما.تعالىالله

الممالكتلكومالك،غزنةبلادصاحبسبكتكينبنمحمودالقاسمأبو،الدولةيمين،المنصور

جنودهم،وقاهر،كسراوأوثانهم)2(وبدودهمأصنامهموكاسر،قهراالهندبلادأكثروفاتح،الكبار

،وساداولاتوشد،فراشعلىفيهايضطجعلم،سنتينمننحواتمرضوقد،قسراالأعظموسلطانهم

ستونالعمرمنوله،عزمهوقؤة،وصرامته،لشهامتهوذلك،كذلكوهوماتحتىقاعداينامكانبل

محمودبنمسعودأخوهغافصه)3(حتىأمرهيتمفلم،محمدلولدهبعدهمنبالأمرعهدوقد،سنة

الكبارالرساتيقمنالكفاربلادمنبنفسههووفتحه،ممايليهإليهكانمامع،أبيهممالكعلىفاستحوذ

كلمنالرسلوجاءته،العامهذاأواخرفيالنواحيتلكفيوغرباشرقاالممالكلهفاستقرت،والصغار

.الوفياتفيمحمودترجمةوستأتي،التاموبالخضوع1،والإكرامبالتحيةهمامملككلومن،ناحية

وهي،مدائنهمأكبرعلىالهندبلادإلىمحمودالملكبعثهاكانالتيالسريةاستحوذت:وفيها

والجوهرالعطرسوقفنهبوا،وراجلفارسبينمامقاتلألفمئةمننحوفيدخلوها،نرسىالمسماة

واليواقيت،واللالئوالجواهروالمسكالطيبأنواعمنفيهمايحولواأنيستطيعواولم1،كاملانهارابها

منازلمنمنزلةمسيرةطولها،الكبرغايةفيكانتأنهاوذلك،لاتساعهابشيءأهلهاأكثريدرولم

حتى،يوصفولايحذلاما،والأثاثأوالتحفالأموالمنمنهاوأخذوا،كذلكوعرضها،الهند

جيوشمنجيشالمدينةهذهإلىيصلولم،بالكيلوالفضةالذهباقتسمواإنهم:قيل

إنه:قيلبل،ومالاخيراالهندبلادأكثرمنالمدينةوهذهأبعدهاولاالسنةهذهقبللا،المسلمين

الدنياعلىالمؤمنفليسلم،الأصناموعبادتهم،أهلهاكفرمعورزقامالامنهاأكثرمدينةتوجدلا

.(9293/)التاريخفيالكامل،(2487/)الأعيانوفيات(1)

وتصاوير.أصنامفيهبيت:بذجمعالبدود)2(

.غرةعلىوأخذه،فاجأه:غافصه)3(
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.،)1(كثرةلايحصىماوالبناتالصبيانمن:الرقيقمنمنهاوأخذوا،الملكمحلكانتوقد،سلام

عاشوراءيومفي،)2(الصلعاءوحادثتهمأالشنعاءبدعتهمبالكرخالروافضعملت:السنةهذهوفي

فيإليهمالسنةأهلفأقبل،والأرجاءالأزقةفيوالبكاءوالنواح،الأسواقوتغليق،)3(المسوحتعليقمن

وشرورأكبيرةفتنبينهموجرت،كثيرةطوائفالفريقينمنفقتل،شديداقتالافاقتتلوا،الحديد

.امستطيرة

جعفرأبيولدهإلىبعدهمنالعهدبولايةوعهد،باللهالقادرالمؤمنينأميرمرض:السنةهذهوفي

علىاسمهوضرب،المنابرعلىبذلكلهوخطب،والكبراءوالوزراءالقضاةمنبمحضر،اللهبأمرالقائم

بها.المتعاملالسكة

شبلوعليهاحلببلادبلغحتىفسار،مقاتلألفثلاثمئةفيقسطنطينيةمنالرومملكأقبل:وفيها

نأ،اللهقبحهالرومملكعزمومن،منهايوم،مسيرةأعلىفنزلوا،مرداسبنصالحبننصرالدولة

قالوقد،الإسلامقبلأيديهمفيعليهكانتماإلىيستردهاوأن،بكمالهاالشامبلادعلىيستحوذ

هووقيصر،")4(بعدهقيصرفلاقيصرهلكإذا،وبعدهكسرىفلاكسرىهلكإذاأ":ع!ي!اللهرسول

حصلفلما،المذمومهذاأرادهالذيالرومهذاإلىالروململكسبيلفلا،الرومبلادمعالشامملكمن

معهكانأنهوذلك،كلمتهمبينوخالف،شديداعطشأعليهماللهأرسل،ذكركماحلبمنقريبابجيشه

منفكر،الرومملكذلكففهم،بعدهمنبالأمرليستقلقتلهعلىالجيشمنطائفةفعامل،الدمستق

ا!يخزاقولاألمحهوكاتاتقتالالمحؤمنيناللهكنىضتراينالوالؤبغيظهتمكفروااتذيناللهورد!وأراجعافوره

جملةفيوكان،ونهاراليلاينهبونهمالأعراباتبعهمبلادهمإلىراجعينكرواولما(25:الأصابأ

كلمنالأعرابونهبتهموعطشاجوعاالرومأكثروهلك،للملكوثيابامالامحملةبغلأربعمئةأخذواما

جانب.

إلىماكولابنعليأباوزيرهوبعث،عليهاولدهواستناب،واسطاالدولةجلالملك:وفيها

فهزمهم،كاليجارلأبينائبوعليها،البصرةإلىالماءفيوسار،البطائحففتح،والبصرةالبطائح

فرحاالبشائرودقت،السنةهذهشعبانفيفدخلها،بنفسهوالدولةالدينجلالإليهمفسار،البصريون

.ببغداد

.(593693-9/)التاريخفيالكاملفيالخبر(1)

والشنيعة.الشديدةالداهية:الصلعاء)2(

الشعر.منالكساءوهو،مسحجمع:المسوح)3(

في(189275/)ومسلم،الإسلامفيالنبوةعلاماتباب،المناقبفي(3618)البخاريأخرجهالحديث)4(

الرجل.بقبرالرجليمرحتىالساعةتقوملاباب،الفتن
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.والأشجارالزروعمنكثيراشيئافأهلك،بغزنةعظيمسيلجاء:وفيها

اكثيرةأأرزاقاوأجرى،درهمألفبألفسبكتكينبنمحمودبنمسعودتصدقمنهارمضانوفي

شأنه،وعظم،جداممالكهواتسعت،كثيرةبلداناوفتح،قبلهمنأبيهعادةعلىببلادهوالعلماءللفقهاء

وأعوانه.،جندهوكثرت،أركانهوقويت

وحصنوا،الناسفتحصن،ليلاالأتراكخيليسرقون،بغدادإلىالأكرادمنكثيرخلقدخل:وفيها

.السلطانخيلحتىخيولهم،فأخذواأأنفسهم

عيسى.نهرعلىالدباسعندالذيوهو،بغدادجسرسقط:وفيها

ورمتهم،المصاحففرفعوا،الهاشميينوبينالبصرةببابالنازلينالأتراكبينفتنةوقعت:وفيها

الفريقين.بينالحالاصطلحتثم،عظيمةخبطةوجرت،بالنشابالأتراك

.الأكرادولصوص،العيارونوكثر؟جهرةالدوروأخذت،ببغدادالعملاتكثرت:وفيها

أهلمنسريةسوىيحجولم،البلادلفساد،وخراسانالعراقبلادمن،أيضاالحجتعطل:وفيها

أعلم.والله،بالحجففازوا،مخاطرةالأعرابمعالباديةجمالمنركبواالعراق

:الأعيانمنالسنةهذهتوفيمنذكر

كراماتصاحب،الران)1(بابنالمعروف،الواعظالحسنأبوأحمدبناللهعبدبنأحمد

يجلسكانحيثالقبليةبالزيادة)2(الناسيعظوكان،دمشقفسكن،الجزيرةأهلمنكان،ومعاملات

:قالكثيرةحكاياتوحكى،الوعظفيكتباوصنف:قال،عساكرابنالحافظذلكقال،القصاص

سمعت:يقولالصقرأبيبنأحمدبنمحمدطاهرأباسمعت:يقولالسمرقنديبنالقاسمأباسمعت

أبياتا:ينشدالرانياللهعبدبنأحمدالحسنأبا

بالذنوبشغليذاتباللذأصنعماأنا

حبيبمنبح!زفالمنالعيدإنما

وطيبوريحافيحروعلىالناسأصبح

ونحيبوحزنحنوعلىأصبحتثم

المغيببعدشهرهمأهلواحينفرحوا

الغيوبحجبورامنمتواروهلالي

.وزنجانمراغةبينمدينةإلىنسبةوالران.خطأ.أكرات:(ط)في(1)

خطأ..الرفادة:(ط)في(2)
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غيبي)1"للذاتقلتخليلييافلهذا

نصيبيالدنيامننوالحزالهموجعلت

وطبيبيوسقامي"؟ء!ومماتيياحياتي

الرحيببالرحبمنكيتلظى3(جدلصث

.القدمبمسجدودفن،السنةهذهمنالأولىجمادىمنبقينلعشروفاتهأرخثم

السنةهذهفيووفاته،(طويلاعمرأمليححسنشعرديوانلهالشاعر)4(الخليعمحمدبنالحسين

عالية.سنعن

وأمين،الدولةبيمينالملقبالقاسمأبوسبكتكينبنمحمود،العادلالشهيد،الكبير)د(الملك

وتوفي،عليهمتملكقدأبوهوكان،السامانية:لهميقالوجيشه،وماوالاهاغزنةبلادصاحب،الملة

سيرةالرعاياسائروفيفيهمفسار،هذا(محمودأولدهبعدهفتملكلموثلاثمئةوثمانينسبعسنة

فيشأنهوعظم،وغيرهاالهندبلادفيكثيرةفتوحاتوفتح،تامأقيامأالإسلامبأعباءوقام،عادلة

وكان،(إياهاللهأعطاهوماوجهادهلعدلهأأيامهوطالت،رعاياهوامتدت،مملكتهواتسعت،العالمين

عليهتفدالمصريةالديارمنالفاطميينرسلوكانت.باللهالقادرالعباسيللخليفةممالكهسائرفييخطب

،(وهداياهمأكتبهمويقطع،بهمفيخرق(جهتهممنيكونأنلأجلا،والتحفوالهدايابالكتب

،بعدهولاقبلهلا،الملوكمنلغيرهتتفقلم(هائلةأفتوحاتالهندفيلهاتفقوقد،حللهمويحرق

وأبدادهمأصنامهممنوكسر،والسبيواللآلئالذهبمنكثرةتنضبطولاتنحصرلاكثيرةمغانموغنم

فيمفرقاسلففيمامفصلاذلكذكرناوقد،وجههاللهبيض(حليهامنوأخذأجداكثيراشيئأوأوثانهم

،سومنات:لهيقالللهنودعظيمبدالأصناممنكسرما(جملةمنأكان،،أيامهمنالمتقدمةأالسنين

بمجبيال)6:لهيقالالذيالكبيرالهندملكوكسر،دينارألفألفعشرينالذهبمنمنهتحصلمابلغ

سنةمئةبخراسانملكواوقد،السامانيةملكوأباد،خانإيلك:لهيقالالذيالأعظمالتركملكوقهر

)ط(:)1(في

غيبيثمغيبيتللذاقلتفلهذا
)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)ط(:شقائي.في

)ط(:لنف!س.في

كا.(851/)المنتظم

،(5431/)السبكيطبقات،(5175/)الأعيانوفيات،(9913/)التاريخفيالكامل،(852/)المنتظم

الذهبشذرات،(17483/)النبلاءأعلامسير،(4/373)الزاهرةالنجوم،(2157/)المضيةالجواهر

(/3022).

.صينال:(ط)في
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عليهغرماعنهوالخلفاءالملوكتعجزأجسراجيحونعلىوبنى،هلكواثم،وماحولهاسمرقندبلاد

وهذه،تقاتلخيلمئةأربعجيشهفيمعهوكان،الملوكمنلغيرهيتفقلمشيءوهذا،دينارألفألفي

الديانةغايةفياهذامعاوكان،يطولتفصيلهاذكر،فصوللهوجرت،طائلةومرتبة،هائلةمرتبة

أحديجسرولا،بهايسمعأنولا،يألفهولاشيئامنهايحبلا،وأهلهاالمعاصيوكراهة1،والصيانة

العلماءيحبوكان،،أهلهاولاالملاهييحبولا،ذلكغيرولامملكتهفيخمراولامعصيةيظهرأن

حنفيوكاناوالصلاحوالدينالخيرأهلويحب1،إليهمويحسنويجالسهمويكرمهم،والمحدثين

وكان،وغيرهالحرمينإمامذكرهماعلى،الصغيرالقفالبكرأبييديعلىشافعياصارثم،المذهب

بنبكروأبوهوتناظر،الهيضمبنمحمدمنهميجالسهمناجملةامنوكان،اعتقادهمعلىكراميا

له،مصنففيالهيضمابنذكرها،طويلةمناظرة،العرشمسألةفيسبكتكينبنمحموديديبينفورك

بطردهوأمر،كلامهفوركابنعلىونقمأالهيضمابنقولإلىسبكتكينبنمحموداالسلطانافمال

.،جيداعادلاوكان،الجهميةلرأيلموافقته،وإخراجه

البيت،منفيخرجه،وقتكلفيأهلهوعلىعليهيهجمالملكأختابنأنرجلإليهاشتكى

الحدإقامةعلىيتجاسرلا،الأمرأوليمنأحدإلىاشتكاهوكلما،أمرهفيحاروقد،بامرأتهويختلي

فأتنيجاءكمتى!ويحك:لهوقال،،شديداغضباغضبذلكالملكسمعفلمااالملكيهابون،عليه

إلىتقدماالملكإنثما،الليلفيكانولو،إليالوصولمنمنعكأحدمنتسمعنولا،فأعلمني

ذلكعليههجمحتىليلتانأوليلةإلاكانفماأ،نهارأوليلمنجاءمتىأحديمنعهلاهذاأن،الحجبة

:فقال،نائمالملكإن:لهفقيل،الملكدارإلىباكيافذهب،بأهلهواختلىالبيتمنفأخرجهالشاب

إلىفنظر،الرجلذلكمنزلوجاء،وحدهبنفسهمعهفخرج،الملكفنبهوا،سمعتمبماإليكمتقدموقد

جثاثم،الضوءفأطفأالملكفتقدم،تقدشمعةوعندهما،الرجلفراشفيالمرأةمعنائموهوالغلام

لهفقالليذهبالملكانطلقثمفسقاه،ماءمنبشربةالحقنيويحك:للرجلوقال،الغلامرأسفاحتز

الذبح،حالةأشاهدهأنكرهتأختيابنإنه!ويحك:فقال؟الشمعةأطفأتلمباللهسألتك:الرجل

طعاما،أطعملاأنأخبرتنيمنذانفسيعلىاآليتكنتإني:فقال؟سريعاالماءطلبتولم:فقال

كانحتى،اكلهاأالأيامهذهعطشانافكنت،بحقكأقومو،أنصركأحتى،شراباأشربولا

تعالى.اللهرحمه،أحدبذلكيشعرولم،منزلهإلىراجعاالملكأوانصرف،لهفدعا،رأيتما

ولا،فراشعلىيضطجعلافيهمافكان،سنتينالبطنوانطلاق،اعتراهمزاجسوءمرضهوكان

ملكه،مجلسويحضر،لهتوضعمخاذإلىيستندبل،امزاجهوسوءأبأسهلقوةشيءعلىيتكىء

هذهمنالآخرربيعمنبقينلسبعالخميسيومفي،كذلكوهوماتحتى،عادتهعلىالناسبينويفصل

ذلك:من،كثيراشيئاالأموالمنوخلف،سنةوثلاثينثلاثامنهاملك،سنةوستينثلاثعن،السنة
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صارثم،محمدولدهبعدهمنبالأمروقام،(عظيمةقيمةلهامنهالجوهرةاجوهرمنرطلاسبعون

سيرته،فيمجلدأالعلماءبعضصنفوقد،أباهفأشبه،محمودبنمسعودالاخرابنهإلىالملك

.فأفاد،وممالكه،وفتوحاته،وأحكامه،وأيامه

وأربحيئةولمحلثثريوثنتيرللدنةخلت5ث!

فتنةوقعت:وفيها.تفصيلهسيأتيماعلى،باللهالقائمابنهوخلافة،باللهالقادروفاةكانت:فيها

الشريفودار،الكرخونهبوا،منهمخلقاوقتلوا،السنةعليهمفقويت،والروافضالسنةبينعظيمة

إلىالنهبوتعدى،الروافضمنالكرخأهلمعاونةإلىنسبوالأنهماليهوددورالعامةونهبت،المرتضى

بأمرالمحنةوانتشرت،(العملاتكثرتوفيها،ذلكبعدسكنتثمجدأالفتنةوانتشرتاكثيرةدور

فلا،ونهاراليلأ،وجهرأسراوأماكندورأونهبوا،كثيرةأمورعلىوتجاسروا،البلدأرجاءفيالعيارين

العظيم.العليباللهإلاقوةولاحول

باللهالقادربناللهعبدجعفرأبيباللهالقائمخلافة

المعتضدبنباللهالمقتدربنإسحاقبنأحمدالعباسأبو،بالئهالقادرأبوهتوفيلمابالخلافةلهبويع

الإثنينليلةفيالمنصوربنالمهديبنالرشيدبنالمعتصمبنالمتوكلبنالموفقأحمدأبيالأميرابن

يوما،وعشرينوواحد،أشهروعشرة،سنةوثمانينستعنالسنةهذهمنالحجةذيمنعشرالحادي

وثلاثةسنةوأربعونإحدىالخلافةفيذلكمن،بعدهولاالعمرهذاقبلهالخلفاءمنأحديعمرولم

،المقتدربنالواحدعبدمولاةتمنياسمهاولدأموأمه،ذلكفيأحديسبقهلمشيءأيضاوهذا،أشهر

المنكر،عنوينهىبالمعروفيأمر،والصلاحوالدينالعلملأهلمحبا،كريماحليمااللهرحمهكانوقد

حسن،أبيضوكان،الناسعلىتقرأكانتمصنفاتذلكفيوله،الاعتقادفيالسلفطريقةعلىوكان

وأهلها،للسنةمحئا،الصدقةكثير،الليليقوموكان،يخضبها،عريضها،اللحيةطويل،الجسم

المجاورينإلىمنهيبعث،إفطارهمنالفقراءويبرالصوميكثروكان،بهاوالقائمينالبدعةيبغض

قبورفيزور،العامةزيفيدارهمنيخرجوكان،الرصافةوجامع،المنصوروبجامع(بالحرمينا

وثلاثمئة،وثمانينإحدىسنةفي،ولايتهذكرعندسيرتهمنصالحاطرفاذكرناوقد،الصالحين

بناللهعبدجعفرأبيباللهالقائملولدهالبيعةولتوطيد،فيهالمصيبةلعظم،أيامسبعةعزائهفيوجلسوا

يذمنعشرالثامنالجمعةيومفيمولدهوكان،خلافتهأدركتأرمنية،الندىقطروأمه،باللهالقادر

،والأعيان،والكبراء،والأمراء،القضاةبحضرةبيعتهوكانت،وثلاثمئةوتسعينإحدىسنةالقعدة

منها:هائلةقصيدةوأنشده،المرتضىالشريفبايعهمنأولفكان
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رساقدجبللنافمنكوانقضىجبلمضىفإما

الضحىشمسمنهبقيتفقدالتمامببدرفجعناوإنا

البكا)2()1(خلالفيضحكفكمالسرورمحلفيحزنلنا

المنتضىالصارمبعدكلنايدأغمدتهصارمافيا

الهدىطرقبهديكعرفناالبياعلعقدحضرناولما

الفتىسنوسنككمالاالمشيببوقارفقابلتنا

فكادت،مالايتركلمأباهلأنايعطيهماشيءالخليفةمعيكنفلمالبيعةبرسمالأتراكوطالبت

الافثلاثةمننحوا،جزيلامالا،الدولةجلالالملكعنهدفعحتى،ذلكبسببالناسبينتقعالفتنة

ماكلولا.ابنواستقضى،أيوببنمحمدطالبأباالخليفةواستوزر،دينار

.(فحجواأالعربمعالكوفةمنخرجواشرذمةسوىالمشرقأهلمنأحديحجولم

:(الخليفةغيراوالكبراءالأعيانمنفيهاتوفيوممن

البطيحةإلىبعثأنهتقدموقد،الدولةلجلالالوزير،ماكولابنعليأبوجعفر)3(بنالحسن

الملكإلىبهيذهبأنفسأل،فأسروه،دونهاوقاتلوه،ذلكيمكنهفلمالبصرةأخذورام،ففتحها

يذفيفقتلاه،وجاريةلهغلامعليهتعامل،الأهوازإلىصارفلما،وأطلقه،عنهفعفاكاليجارأبي

سنة.وخم!سينستعنالسنةهذهمنالحجة

الرحبة،صاحبطوقبنمالكبنهارونبنالحسينبنأحمدبننصربنعلي)4(بنالوهابعبد

التلقين""كتابله،ومنصفهم،ومصنفهم،المالكيةأئمةأحد،محمدأبو،البغدادي،التغلبى

بادرايا،قضاءوولي،دهراببغدادأقاموقد،والأصولالفروعفيغيرهوله،الطلبةيحفظه

،كثيراذهباوأعطوه،المغاربةأكرمهمصردخلفلما،بهاحالهلضيقبغدادمنخرجثم،(وباكساياه

ومعالمها:بغدادإلىمتشوقايقولفأنشأ،جداوسعدوتمول

مضاعفسلالممنيلهاوحقموقفكلفيبغدادعلىسلالم

)2(

)3(

)4(

)5(

)ط(:محل.في

الرجا.:المنتظمفي

.(861/):المنتظمفي

،(3921/)الأعيانوفيات،(9422/)التاريخفيالكامل،(861/)المنتظم،(1/131)بغدادتاريخ

.(3223/)الذهبشذرات،(4276/)الزاهرةالنجهـوم،(!ا17/92)النبلاءأعلامسير

.(!ا99و327و1/316)البلدانمعجم.العراقأعمالمنبليدتان:وباكسايابادرايا
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لعارفجانبيهابشطيوإنيلهاقلا)1(عنفارقتهامافوالله

تساعففيهاالأرزاقتكنولمبأسرهاعليضاقتولكنها

وتخالفبهتنأىوأخلاقهدنوهأهوىكنتكخلفكانت

ولم،ثقةوكان،عنهوكتبالسماكابنمنالوهابعبدالقاضيسمع:)2(البغداديالخطيبقال

منه.أفقهأحداالمالكيةفينر

منشيءلهحصل،المصريةالديارإلىوصلعندما:عنهالوفياتفي)3(خلكانابنالقاضيوقال

عندما،اللهإلاإلهلا:ويقوليتقلبكانأنهعنهفذكر،اشتهاهاأكلةمنمرض،حالهوحسنالمال

قوله:ذلكفمن،ظريفةرائقةأشعاروله:قال،متناعشنا

بالحداللصفاطلبواتعالواوقالتفتنبهتقبلتهاونائمة

الردبسوىغاصبفيحكمواوماغاصبلثمتك)4(إنيلهافقلت

العدمن)6(فألفاترضيلمأنتوإنظلامةأثيم)3(عنوفكيخذيها

الشهدمنألذالجانيكبدعلىأنهالعقليشهدقصاصفقالت

العقدواسطةوهييساريوباتتخصرهاهميانوهييمينيفباتت

الزهدفيأزهدزلتما،بلى:فقلتزاهدبأنكأخبر)7(ألم:فقالت

:-اللهرحمه-المالكيالوهابعبدللقاضي)8(خلكانابنأنشدهومما

والضيقالضنكداروللمفاليسطيبةالماللأهلداربغداد

)9(زنديقبيتفيمصحفثكأننيأزقتهافيأمشيحيرانظللت

)ط(:ملالة.)1(في

.(31-1/132)بغدادتاريخ)2(

.(3122/)الأعيانوفيات)3(

فديتك.:لسيروا(ط)في(4)

كفي.:والسير(ط)في(5)

على.:لوفياتوا:والسير(ط)في(6)

تخبر.(ط)في)7(

.(3122/)الأعيانوفيات)8(

زنديق.دار:الوفياتفي()9
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وأربحيفةومملثثريوثرث!لللنةفىتلتر5ث!

71

الموتوكثر،يسقوافلم،أوانهاعنالأمطارلتأخربغدادأهلاستسقى(منهاأالمحرمسادسفي

.الناسفي

بذلكوامتلأت،والبكاءالنوحوكثر،الشنعاءالبدعة،الروافضأعملتعاشوراءيومكانولما

.والأرجاءوالأسواقالطرقات

باتساعهابغدادأهلمنيخرجفلم،البلادلقحوطالاستسقاءإلىبالخروجالناسأمرصفرفيثم

كلها.الجوامعفيإنسانمئة،أهلهاوكثرةأ

منكثيرافرد،البصرةإلىخروجهعلىالحالفاتفق،الدولةجلالوبينالجيشبينوقع:وفيها

هذهمنالأولربيعسادسالإثنينليلة،بغدادمنوخرج،بعضهنواستبقى،قبلهأساتيذهنإلىجواريه

ولم،البلادلهتمهدتفقد،عليهمليقدمكاليجارأبيالملكإلىوالإسفهسلاريةالغلمانوكتب،السنة

،كاليجارأبيمجيءوتأخر،وغيرهاالدولةجلالدارونهبوا،الحسادولا،العنادأهلمنأحديبق

فكثرت،(ذلكفيفأطاعهأبغدادإلىالقدومبعدمعليهأشار،صافنةبنالعادلوزيرهأنوذلك

بعضباعأنإلىاحتاجبحيثالدولةجلالوافتقر،البلدوفسد،بهمالحالوتفاقم،ببغدادالعيارون

وطال،ذلكيتفقفل!بم،رهائنمنهمويطلب،الأتراكمنيتوهمكاليجارأبووجعل،الأسوقفيثيابه

فيلهوخطبوا،إليهالاعتذارفيوشرعوا،بلدهإلىيرجعأنالدولةجلالمكاتبةإلىفرجعوا،الفصل

الملكإلىالرسلالخليفةوأرسل،بغدادإلىليلةوأربعينثلاثبعدرجعثم،عادتهعلىالبلد

عليهفدخلوا،منهويستوحشعليهيسلم،الماورديالحسنأبوالقاضي:إليهبعثوممن،كاليجارأبي

هذا:الماورديفقالأالأمممالكالمعظمبالسلطانيلقبأنفسأل،عظيماتجملاتجملوقد

بملكتلقيبهعلىاتفقواثم(الأمممالكوكذلك،الخليفةهوالمعظمالسلطانلأن،إليهسبيللاما

آلافالدراهمومن،ذلكوغيرسابوريةدينارألفألفمنهاعظيمةبتحفالماورديمعفأرسل.الدولة

نأفراموا،ذلكفتعذرالخليفةمنأرزاقهمطلبعلىالجندواجتمع،وألطافوتحف،(مؤلفةأ

،جداالبلدوتخبط،القابلةالجمعةمنلهخطبثم،الوقتهذافيالجمعةيصلفلم،خطبتهيقطعوا

وأنه،وصفائهاالنيةبخلوصالدولةلجلالالخليفةحلفالسنةهذهمنالاخرربيعفيثم.العيارونوكثر

وشربه،الدولةجلاللعببسبببينهماوقعثم.)1(والسريرةالنيةوصلاح،الصدقمنيحبماعلى

.فسادعلىواصطلحاالخليفةإلىاعتذرثم،بهوتهتكهالنبيذ

.86()8/المنتظمفيالقسمنصالجوزيابنأورد(1)
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منها.أحديحجولم،العراقأراضيمنوغيرها،ببغدادجداالأسعارغلترجبوفي

خرج،وأصبهانوالريوجرجانوخراسان،وغزنةالهندببلادعظيمموتانوقع:السنةهذهوفي

ذلكمنقويطرفوبغدادوالموصلالجبلنواحيوفي،جنازةألفأربعون،مدةأدنىفيمنها

،وأيلول،واب،وتموز،حزيرانفيذلكواستمر،بهمصابمندارتخللمبحيث،بالجدري

.()1المنتظمفيالجوزيابنقاله،الخريففيمنهأكثرالصيففيوكان،والثاني،الأولوتشرين

أهليا:جهوريبصوت،يناديأمناديامنامهفي،أصبهانمنالسنةأهلمنرجلرأىوقد

ذلكقيلحتى،تأويلهاأحديدرفلم،مذعوراالرجلفانتبه.نطق،سكت،نطق،سكت،أصبهان

العتاهية:أبيشعرفيقرأتفإنيأصبهانأهليااحذروا:فقاللبيبلرجل

نطقحيندماأبكاهمثمعنهمزماناالدهرسكت

قتلحتى،كثيراخلقامنهمفقتل،سبكتكينبنمحمودبنمسعودالملكجاءحتىقليلغيركانفما

.راجعونإليهوإنالثهفإنا،معتكفينوالصوامعالجوامعفيأناسا

ولم،مملكتهعلىاستحوذقدوكان،فقتلهصندلبالخادمكاليجارأبوالملكظفر:السنةهذهوفي

منه.فاستراح،الاسمسوىمعهلهيبق

أعلمتعالىوالله،بدرخانواسمه،النهروراءمابلادصاحبالكبيرالتركملكمات:وفيها

.بالصواب

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.)2(الرازيزرعةأبوأحمدبنمحمدبنروح

يتفقه،أديبا،فهمأصدوقاوكان،عنهفكتبت،حالمجاعليخماوقدمجماعةسمع:)3(الخطيبقال

وأربعمئة.وعشرينثلاثسنةبالكرخماتأنهوبلغني:قال،أصبهانقضاءوولي،الشافعيمذهبعلى

الحافظ،)خ(بالنعيميالمعروفالبصريالحسنبننعيمبنمحمدبنالحسنبنأحمدبنعلي

الشافعي.الفقيه،المتكلم،الشاعر

.(868/)المنتظم(1)

.(4947/)السبكيطبقات،(1715/)النبلاءأعلامسير،(807/)المنتظم،(8014/)بغدادتاريخ2()

.(8014/)بغدادتاريخ)3(

،(5237/)السبكيطبقات،(17445/)النبلاءأعلامسير،(807/)المنتظم،(1/1331)بغدادتاريخ(4)

.(3226/)الذهبشذرات،(4277/)الزاهرةالنجوم
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قوله:الحسنشعرهومن،جماعةعلىسمعوقد،فيهبادرةلولاشيءكلفيكاملهو:البرقانيقال

ورياشبعأالقناعةكفتكاللئامأكفأظمأتكإذا

الثريا)1(فيهمتهوهامةالثرىفيرجلهرجلأفكن

أبيايديهفيبماتراه)3(ثروةذي)2(لتأميلأبيا

المحيا)4(ماءإراقةدونةالحياماءإراقةفإن

.()الصباغبكرأبوموسىبنسعدبنالطيببنمحمد

تزوجأنه:)6(البغداديالخطيبحكىوقد،صدوقاوكان،الشافعيبكروأبيالنجادعنحدث

تعالى.اللهرحمه،سنةوتسعينخمسعنتوفيأنهوذكر،)7(امرأةبتسعمئة

.المشهور)8(الكاتبهلالبنعلي

قدمنا.كماعشرةثلاثسنةفي:وقيل،السنةهذهفيتوفيأنه:)9(خلكانابنذكر

وأربممئةولمحلثلريوأرلحللدنةخلت5ثي

أمروقوي،(الكثيرةأالعملاتوأخذهم،أمرهموتزايد،العيارينبأمرالحالتفاقم:فيها

الناسواحتفظ،والنهارالليلفيالنهباتوتواترت،غيلةالشرطةصاحبوقتل،البرجميمقدمهم

هذاشأنمنوكان.جدابهمالخطبوعظم،البلدوسور،الخليفةدارحتى،وحرسوهابدورهم

:(01)لهفيقال.الظلمفيمروءةوهذه،شيئاعليهنممايأخذولا،امرأةيؤذيلاأنهالبرجمي

بعض"منأهونالشربعضحنانيك"

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

)ط(:همه.في

لنائل.:السيرفي

نعمة.ذيلنائلأبيا:(ط)في

.(1/1332)بغدادتاريخفيالأبيات

.(4/277)الزاهرةالنجوم،(17/442)النبلاءأعلامسير،(871/)المنتظم،(5383/)بغدادتاريخ

.(5383/)بغدادتاريخ

تاريخفيبخطهالذهبيجودهالذيوهو،ترجمتهومصادر(ط)فيالذيهوهناوما.بسبعمئة:النسخبعضفي

.(بشار)(9293/)الإسلام

ترجمته.تقدمت

.(3343/)الأعيانوفيات

قيل.كماوهذا:(ط)في
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منهاوقطعت،لأبيهالخطبةبهافأقام،العزيزولدهإليهاوأرسل،البصرةالدولةجلالأخذ:وفيها

،ولدهمنهاوأخرج،الدولةجلاليدمناسترجعتثم،بعدهاوالتيالسنةهذهكاليجارأبيخطبة

.كاليجارلأبيالخطبةورجعت

ورسموا،دارهمنوأخرجوه.أرزاقهملتأخرالدولةجلالبالملكالأتراكثارت:السنةهذهوفي

اصطلحتثم،فنزلهاالمرتضىالشريفدارإلىالليلفيفذهب،حريمهوأخرجت،مسجدهفيعليه

علىواستطالوا،ببغدادالعيارونوكثر،دارهإلىورجع،والطاعةالسمععلىلهوحلفوا،معهالأتراك

.وإجهاراوإسرارا،ونهاراليلاالناس

.الطرقاتلفسادوخراسانالعراقأهلمنأحديحجولم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.السماكبابنالمعروف،الواعظالحسينأبوأحمد)1(بنالحسينبنأحمد

وجامع،المنصوربجامعيعظوكان،وغيرهالخلديجعفروسمع،وثلاثمئةثلاثينسنةولد

هذهفيتوفي،الكذبإلىونسب،فيهالأئمةبعضتكلموقد،التصوفطريقةعلىويتكلم،المهدي

أعلم.تعالىوالله،حربببابودفن،سنةوتسعينأربععنالسنة

واوبحيئة،علثد،يتلح!لى!4رور!5ش

منفكان،كثيرةحصوناوفتح،الهندبلادسبكتكينبنمحمودبنمسعودالسلطانغزا:فيها

فبلتها،مكنسةوأخذت،ساحرةكبيرةعجوزالسورمنفخرجت،حصينةقلعةحاصرأنهجملتها

تلكعنفارتحل،شديدامرضاالليلةتلكمسعودالسلطانفمرض،المسلمينجيشناحيةعلىورشتها

سالما.غزنةإلىورجعكاملةعافيةعوفي،عنهاذاهبأاستقلفلما،القلعة

شرهموكثر،العيارينأمرتفاقملمابغدادمنالغربيالجانبحمايةالبساسيريتولى؟وفيها

وفسادهم.

قرواشا،عمهفقصد،أبيهوفاةبعدمعانبنمحمدبنعريبالدولةسيفبنسنانولي:وفيها

.أمورهاستقامةعلىوساعدهفأقره

كانوقد،ملكهمبيتمنليسرجلبعدهمنفملكهم،أرمانوسالرومملكهلك:وفيها

.(9693/)الإسلامتاريخ،(9432/)التاريخفيالكامل،(876/)المنتظم،1)
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لهم.التيالمدينةباني،قسطنطينالملكسلالةمنأنهإلا،الأحيانبعضفيصيرفيا

منوانهدم،كثيرخلقالردمتحتومات،كثيراشيئافهدمتوالشامبمصرالزلازلكثرت:وفيها

سكنثم،أيامثمانيةظاهرهافأقاموا،،هاربينأمنهاأهلهاوخرج،تقطعاجامعهاوتقطع،ثلثهاالرملة

مسجدومن،كبيرةقطعةداودمحرابمنووقع،المقدسبيتحائطوسقط،إليهافعادوا،الحال

بنياننصفوسقط،غزةمنارةورأس،عسقلانمنارةوسقطت،الحجرةوسلمت،قطعةإبراهيم

كثيرةقرىوكذلك،الأرضفيوساخت،وغنمها،وبقرها،بأهلهالإزائهابقريةوخسف،نابلس

.()1الجوزيابنذكره،هنالك

إفريقية.ببلادشديدغلاءوكان

،والعنابوالجوزالتوتمنحتى،الأشجارمنكثيراشيئافأتلفتبنصيبينسوداءريحوعصفت

الأكفأمثال،بردمعهمطرسقطثم،(فهلكواوأهلهفألقتهأوكلسوآجربحجارةمشيداقصراواقتلعت

الماءفرجعالسمكخلفالناسفذهب،فراسخثلاثةالناحيةتلكمنالبحروجزر،والأصابعوالزنود

كثير.خلقمنهمفهلك،عليهم

أكثروكان.ماتقدكلهمالدارفيمنعلىالبابيغلقكانحتى،بالخوانيقالموتكثر:وفيها

ألفا.تسعونالحجةذيشهرفيأهلهامنفمات،ببغدادذلك

الأصبهانيابناومنع،الفريقينمنالعيارينبينحتى،والروافضالسنةبينالفتنةوقعت:وفيها

ابنوقتل،النطاقعليهمفضاق،دجلةماءورودمنالكرخأهلمنعا،السنةأهلعياريمقدماوهما

السنة.هذهفيوأخوهالبرجمي

.بالصوابأعلمتعالىوالله،السنةهذهفيالعراقأهلمنأحديحجولم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بالبرقاني.المعروف،بكرأبو،الحافظ)3(غالببىنأحمد)2(بنمحمدبنأحمد

.(877/)المنتظم(1)

ترجمته.ومصادر(ط)فيثابتةوهي،النسخبعضمنسقطت)2(

،(3225/)دمشقتاريخمختصر،(7/168)دمشقتاريخ،(897/)المنتظم،(4373/)بغدادتاريخ)3(

الزاهرةالنجوم،(4/47)السبكيطبقات،(7331/)بالوفياتالوافي،(17464/)النبلاءأعلامسير

.(3228/)الذهبشذرات،(4028/)

أكثرها،خرب،خوارزمبنواحيكاثقرىمنقريةإلىنسبة:البرقاني(2156/)الأنسابفيالسمعانيقال

بكسرها.يقولوبعضهم:ياقوتوقال.الباءبفتحوهي،مزرعةوصارت
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والفقهبالقرآنعالماوكان،جداكثيرةكتباوجمع،الكثيروسمع،وثلاثمئةوثلاثينستسنةولد

نافعة.حسنةالحديثفيمصنفاتوله،والنحو،والحديث

.(أمنماأنفسرأيتوما،الشأنهذاذهبالبرقانيماتإذا:الأزهريقال

الحديث.أهلفيمنهأعبدرأيتما:غيرهوقال

مقبرةفيودفن،الهاشميموسىأبيبنعليأبوعليهوصلى،رجبمستهلالخميسيومتوفي

قوله:شعرهمنعساكرابنالحافظلهأوردوقد،ببغدادالجامع

الموعدالهافيهوأحملالحديثبكتبنفسيأعلل

سرمدادائماوتخريجهبتصنيفهنفسيوأشغل

مسنداأصنفهوطوراالشيوخفيأصنفهفطورا

مجهداجاهداوصنفهنحاهفيماالبخاريوأقفو

مرشدامسلمابتصنيفهالأنامزينكانإذومسلم

المقصداصادفهوىأراهأننيسوىفيهليوما

أحمداالمصطفىالسيدعلىالصلاةبكتبالثوابوأرجو

.الأبيوردي)2(العباسأبوسعيدبنالرحمنعبدبنمحمدبنأحمد

المنصورجامعفيحلقةلهوكانت،الإسفرايينيحامدأبيالشيختلاميذمنالشافعيةأئمةأحد

وكان،الحديثسمعوقد،الأكفانيابنعننيابةببغدادالحكموولي،الربيعقطيعةفيويدرس،للفتيا

الشعريقولوكان،لهكاتما،الفقرعلىصبورا،اللسانفصيح،الطريقةجميل،الاعتقادحسن

لابسيمهئمتعرفهمآلتعفف!تأتخياآنجاهليحضبهصميو:وجلعزاللهقالكماكان،الجيد

.(273:البقرةأ!وإلحابمافالمىلمجرت

.حربباببمقبرةودفن،الاخرةجمادىفيتعالىاللهرحمهتوفي

البندنيجي.عليأبوالشيخيحى)3(بناللهعبيدبنالحسهق

درس(وتفقهأمثلهأصحابهفييكنولم،الإسفراييثيحامدأبيوتلاميذ،الشافعيةأئمةأحد

تعالى.اللهرحمه،أيضاالسنةهذهمنالاخرةجمادىفيتوفي.ورعاديناوكان،ببغدادوحكموأفتى

)2

)3

منه.أتقن:بغدادوتاريخ(ط)في

.خراسانبلادمنأبيوردإلىنسبتهأنوذكر،(1/128)الأنساب،(808/)المنتظم

.(9943/)التاريخفيالكامل،(881/)المنتظم،(7343/)بغدادتاريخ
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الواعظ.الحنبليالفقيهالتميميالفرجأبوأسدإاأبنالحارلت-بئالعزيزعبدبنالوهابعبد

يبدأالذي:والمنان،عنهأعرضمنعلىيقبلالذي:الحنان"عليعنمسلسلاأثراأبيهمنسمع

."السؤالقبلبالنوال

حنبل.بنأحمدمقبرةفيودفنالأولربيعفيتوفي

ملكاوكان،باسمهالسكةضربقدكان،سنانأبو)2"الدولةسيفبنمعنبنمحمدبنغريب

فاستقامت،قرواشبعمهوتقوى،بعدهسنانابنهوقام،دينارألفخمسمئةوخلف،الدولةفيمتمكنا

وكرمه.بمنهوإيانااللهرحمه،سنةسبعينعنسامراءبكرخوفاتهوكانت،بهأموره

وأربحمئةولمحشويرسفلللنةطلت5ث!

يستلبونكانوابحيث،حولهاومابغدادحواشيإلىالطريققطعفيالأعرابترددكثرالمحرمفي

وكثرت،ببغدادالعيارينأمرواستفحل،نفسهبفداءوطالبوه،معهماأخذواأسروهومن،النساءعلىما

وإفسادهم.شرورهم

مدةفيالبصرةمنوسقط،ذراعينالضياععلى،الماءأارتفعبحيثدجلةزادتصفرمستهلوفي

.دارألفي،نحوأأيامثلاثة

وقتل،الهندفيعظيمافتحافتحقدبأنهسبكتكينبنمحمودبنمسعودمنكتابوردشعبانوفي

.كثيراشيئاوغنم،ألفاتسعينوأسر،ألفاخمسينمنهم

علىالخرقواتسع،منهامتعددةأماكنفيكثيرحريقووقع،والعيارينالبغاددةبينفتنةووقع

.العامهذافيوخراسانالعراقأهلمنأحديحجولم،الراقع

:الأعيانمنفيهالوفيوممن

منبسنده"المنتظم"فيالجوزيابنروى،بالعشقهلكمنأحدوهوالشاعر)3(كليببنأحمد

بنأسلم:لهيقالشاباتعشق،4(المعثرهذاكليببنأحمدأن،بسندهالحميدياللهعبدأبيطريق

وهذا،بهاالناستحدثأشعارافيهفأنشد،وحجابةوزارةفيهموكان،خالدبنيمنالجعدأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

.(9943/)التاريخفيالكامل،(881/)المنتظم

مقن.بنمحمدبنغريبفيهواسمه(9943/)التاريخفيالكامل

.(883/)المنتظم

.أصوبهناوما،"المغتر":(ط)في
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،الناسمناستحيا(فيهقالماكليبابنعنبلغهفلماأالمشايخمجالسفيالعلميطلبكان،الشابأ

،شديدامرضاذلكمنمرضحتىبهكليبابنغرامفازداد،الناسمنبأحديجتمعفلادارهفيوانقطع

أنتم:فقالمرضهعنفسأله،العلماءمنأالمشايخبعضعادهمنجملةفيوكان،منهالناسعاده

هالك،فأناوإلا،برئتواحدة(نظرةونظرتهأنظرةإليونظرأسلمزارنيلو،ودوائيدائيتعلمون

يزل!فلم،مختفياواحدةمرةولويزورهأنوسأله،أسلمأعلىدخللوأنالمصلحةمنالشيخذلكفرأى

الدخولمنواستحياالغلامتغير(ومحلتهأدربهدخلافلما،إليهفانطلقا(زيارتهإلىأجابهأحتىبه

وأنا،وتهمةريبةمكانهذا،باسميونوهذكرنيوقدعليهأدخللا:العالمللرجلوقال،عليهأ

ميتإنه:لهفقال!عليهأفأبىعليهليدخلالحرصكلالرجلبهفحرص(التهممداخلأدخلأنأحبلا

وأبى،ويغضبهعلياللهيسخطمدخلاأدخللاوأنا،يموت:فقال،أحييتهعليهدخلتفإذا،محالةلا

كليبابنغلامكانوقد،أمرهمنكانمالهفذكرالرجلفدخل،دارهمإلىراجعاوانصرف(يدخلأن

اختلط(عنهأرجوعهتحققفلما،جدابذلكففرح،عليهأسلمبقدومفبشره،ذلكقبلأإليهدخلقد

أنشأثم،عنيواحفظ،منياللهعبديااسمع:الرجللذلكقال!ثم،نفسهفيواضطرب،كلامه

:يقول

النحيلالهائمعلىرفقاالعليلراحةياأسلم

الجليلالخالقرحمةمنفؤاديإلىأشهىوصلك

فخرج،(سمعتماأكانقد:فقال.العظيمةهذهما!تعالىالثهاتق،ويحكأ:الرجللهفقال

الدنيا،فارقوقد(الموتصيحةوسمعأعليهالصراخسمعحتىالدربتوسطفما،عندهمنالرجل

ولكن،ذكرتهالماذكروهاالأئمةهؤلاءأنولولا،دهياءوداهية،صلعاءوعظيمة،شنعاءمذلةوهذه

وأن1،بهمولطفهرحمتهاللهيسألواأن،العقول،والبصائرألذويوتنبيه،الألبابلأوليعبرةفيها

الخيرعلىيثبتهموأن،،الخاتمةحسنيرزقهموأن،بطنومامنهاظهرما،الفتنمنباللهيستعيذوا

.جوادكريمإنه،المماتعندوالسنةوالإسلام

التميميالرحمنعبدبنمحمدأنشدني:قالأحمدبنعليمحمدأبووأنشدني:الحميديقال

عليه:وكتبلثعلب"الفصيح"كتابأسلمإلىأهدىوقد،كليببنلأحمد

مليحلفظبكلالفصيحكتابهذا

روحيوهبتككماطوعالكوهبته

،البزازشاذانبنعليأبومهرانبنحرببنشاذانبنالحسنبنإبراهيمبنأحمد)1(بنالحسن

-،(238/)المضيةالجواهر،(9445/)التاريخفيالكامل،(886/)المنتظم،(7927/)بغدادتاريخ(أ
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رأيتإني:لهفقالغريبشابيوماجاءه،صدوقاثقةكان،الكثيرسمع،الحديثمشايخأحد

ثتم،الشلاممنيوأقرهعنهفسل،شاذانبنعليأبيإلىاذهب:ليفقالالمنامفي!يواللهرسول

الحديث،إسماععلىصبريغيرهذابهأستحقعملاليأعلمما:وقالالشيخفبكى،الشابانصرف

هذهمحزمفي،الرؤياهذهمنأثلاثةأوشهرينبعدتوفي.ذكركلما،!يواللهرسولعلىوصلاتي

تعالى.اللهرحمه.الديرببابودفن،سنةوثمانينسبععن(االسنة

سمع،الفلوبابنالمعروف،الواعظعمرأبو)3(صورةبنالحسين!قأحمدبنعثمانبن)2(الحسن

،بالمعروفيأمر،ثقةوكان،كرموفيه،بلاغةولهيعظوكان:الجوزيابنقال،جماعةمنالحديث

:شعرهومن،المنكرعنوينهى

رجلولابخيلأجلبولم،بفقرعزهدارفيالسلطانعلىدخلت

والعزلالولايةبينمابمقداروملككمفقريبينماانظرواوقلت

رحمهما1،ال!ماكابنجانبإلىحرببابمقبرةفيودفن،الثمانينقاربوقد،صفرفيتوفي

.،الله

وأربحهئةوممشويوسبيمسنة5*تلتث!

عليهاالإنفاقمشارفةيليالذيوكان،سقطتقدكانتالتيعيسىقمطرةعمارةتكاملتالمحرمفي

الحنفي.القدوريالحسنأبوالشيخ

وعملاتهم.شزهموتزايد،الدوروكبسوا،العيارينأمرتفاقمبعدهوفيما،وفيه

المعربنالعزيزبنالحاكمبنعليالحسنأبو،اللهدينلإعزازالظاهرمصرصاحبتوفي:وفيها

أشهر،وتسعةسنةعشرةستولايتهمدةوكان،وأشهرسحةوثلاثونثلاثالعمرمنوله،الفاطمي

وكنيته،معذواسمه،سنينسبعوعمره،المستنصرولدهبعدهمنبالأمروقام،جيدةسيرتهوكانت

وكان،الجماليالثهعبدبنبدرواسمه،الجيوشأميرالأفضليديهبينالمملكةبأعباءوتكفل،تميمأبو

فيالمرفقينمناليدينمقطوعوكان،الجرجرائيالقاسمأباالصاحباستوزرقد،المذكور،الظاهر

)1(

)2(

)3(

ى(3922/)الذهبشذرأت،(هـ428/)الزاهرةالنجوم،(17/514)النبلاءأعلامسير

وعشرينستسنةمنيومأولفيودفن،وعشرينخمسسنةمنيومآخرفيتوفيأنهوالصواب،قالهكذا

.(بشار)(9704/)الإسلاموتاريخالخطيبتاريخفيكما،هذه

.(887/)المنتظم

.سورة:والمنتظم(ط)في
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الجرجرائيالوزيرتوفيحتىالمستنصرلولدهثمالظاهرولايةمدةالوزارةفيفاستمر،عشرةثمانيسنة

القاضيعنهيعلمالذيوكان،العظيمةالعفةوزارتهفيسلكقدوكان،وثلاثينستسنةفيالمذكور

الذيوكان.لنعمتهشكرأدلهالحمد:عنهعلامتهوكانت"الشهاب"كتابصاحبالقضاعياللهعبدأبو

الأعمالبعضفياستعملهثم،وأربعمئةأربعسنةفيعليهظهرتلخيانة،الحاكمالمرفقينمنيديهقطع

بعدهمنتملكثم،عشرةإحدىسنةشوالمنوالعشرينالتاسعفياللهلعنهالحاكمفقدفلما،تسعسنة

ذكرنا،كماعشرةثمانيسنةاستوزرحتى،الأحوالالمذكوربالجرجرائيتنقلت،المذكورالظاهرولده

:فقالالشعراءبعضهجاهوقد

والتحامقالرقاعةودعوقلإسمعأحمقأيا

صادققلتفيماوهبكتالثقافينفسكأقمتأ

المرافقمنيداكقطعتوالتقىالأمانةفمن

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

النيسابوري،بنسبةوليسلقبوهو،أيضاالثعلبي:ويقال)1االثعالبيإبراهيمبنمحمدبنأحمد

.،المشهورأالمفسر

كثيروكان،ذلكوغير،الأنبياءقصصفي")2(العراذس"كتابوله،"الكبيرالتفسير":له

الكثير.الشيءالغرائبمنكتبهفييوجدولهذا،السماعواسع،الحديث

صحيحهو:وقال،عليهوأثنى")3(نيسابورتاريخ"فيالفارسيإسماعيلبنالغافرعبدوذكره

وأربعمئة.وعشرينسبعسنةتوفي،بهموثوق،النقل

صالحة.مناماتلهورئيت،منهاالمحرممنبقينلسبعالأربعاءيومتوفي:غيرهوقال

القصبهو"نيو"،مدينةببنائهاالثانيسابورفأمر،مقصبةكانتونيسابور:)4(السمعانيقال

أعلم.والله،بالفارسية

السبكيطبقات،(7/703)بالوفياتالوافي،(17/435)النبلاءأعلامسير،(1/97)الأعيانوفيات)1(

.(3023/)الذهبشذرات،(4283/)الزاهرةالنجوم،(458/)

والغرائب.الإسرائيلياتمنكئيروفيه،مرةمنأكثرطبع.الأنبياءقصصفيالمجالسعرائس:واسمه)2(

.791رقمالترجمة،السيادتىمنتخب)3(

.اللبابفيالأثيرابنالترجمةهذهوقداستدرك،الأنسابفيالثعلبيترجمةتردلم()4
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وأوبميئةولمحشريرثما!3للمنةخلت5ث!

81

نقابةمنأبيهإلىكانماوقلده،الزينبيعليبنمحمدبنمحمدتمامأبيعلىالخليفةخلع:وفيها

.والصلاة،العباسيين

ثم،كاليجارأبيالملكوخطبة،خطبتهوقطعوا،الدولةجلالوبينالجندبينالفرقةوقعت:وفيها

ماكولا،ابنوزيرهوعزل،لهالخليفةوحلف،الدولةجلالحالوصلحت،لهماالخطبةأعادوا

،البساسيريمنهم،معهكثيراخلقأجمعقدالدولةجلالوكان،الرحيمعبدبنالمعاليأباواستوزر

،قهراأخذهاحتىالغربيجانبهامنبغدادونازل،العقيليمقلدبنوقرواش،مزيدبنعليبنودبيس

بابنةكاليجارأبيبنمنصورأبووتزوج،الماورديالقضاةقاضييديعلىكاليجاروأبوهوواصطلح

والرعية.الدولةحالوحسن،كلمتهماواتفقت،دينارألفخمسينصداقعلىالدولةجلال

.رطلان)2"أورطلالسمكةوزنسمكمعه،()1الصلحفمببلادمطروقع:وفيها

فجمع،ذلكفيالعباسيالخليفةأذنإن،بالكوفةنهرعلىلينفقبمالمصرصاحببعث:وفيها

فأذن،مصالحهمفييصرفللمسلمينفيءهذابأنفأفتوا،المالهذاعنوسألهم،الفقهاءباللهالقائم

المسلمين.مصالحفيصرفهفي

منوقتلوا،رجالامنهوأخذوا،الشرقيبالجانبالسجنوفتحوا،بالبلدالعيارونثار:وفيها

.جداالبلدفيوالشرورالفتنوانتشرت،رجلأعشرسبعةالشرطةرجال

أبيه.بعدتهامةإمارةسلامةبنالحسينبناللهعبدولي:وفيها

أيضا.أبيهوفاةبعدمكرمبنالحسينبنعليبنالقاسم،عمانولي:وفيها

الكلمة.واختلافالبلادلفسادالسنةهذهفياوخراسانأالعراقأهلمنأحديحجولم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.االبغداديأالقدوريالحسنأبو،جعفربنأحمدبنمحمدبنأحمد)3(الحنفيالقدوري

.(4276/)البلدانمعجم.قرىعدةعليه،وجبلواسطبينكبيرنهراسم:الصلحفم(1)

.)بشار(السمكفخرج،المطركثرةبسببفاضالنهرفلعل،سمكاتمطرلافالسماء،سماعهيسوىلاكلامهذا)2(

،(17574/)النبلاءأعلامسير،(1/78)الأعيانوفيات،(819/)المنتظم،(4/377)بغدادتاريخ)3(

الذهبشذرات،(524/)الزاهرةالنجوم،(1/247)المضيةالجواهر،(7032/)بالوفياتالوافي

.418سنةوفياتفيترجمتتقدمتوقد،(3233/)
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يسير،بشيءإلايحدثولم،الحوشبيمحمدبناللهعبيدمنالحديثسمع:)1(الخطيبقال

أصحابرئاسةالعراقفيإليهوانتهت،لذكائهالفقهفيأنجبممنوكان،صدوقاوكان،عنهكتبت

منرجبمنعشرالخامسالأحديومتوفي،القراءاتفيبرزوكان،جاههوارتفاعلذكائهحنيفةأبي

تعالى.اللهرحمه،خلفدربفيبدارهودفن،سنةوستينستعنالسنةهذه

الشاعر.،الحنبلي،الفقيه،العكبريعلي)2(أبوشهاببنعليبنالحسنبنشهاببنالحسن

قالكماأميناثقةوكان،وغيرهمالكبنبكرأبيمنوسمع،وثلاثمئةوثلاثينخمسسنةولد

فيبيعهليالثلاثةفيالمتنبيديوانيكتبكانإنه:يقال-النسخوهو-الوراقةمنيسترزقوكان،البرقاني

مالهبثلثأوصىقدوكان،الأملاكسوى،دينارألفتركتهمنالسلطانأخذتوفيولما،درهمبمئتي

ذلك.يصرففلم،الحنابلة)3(متفقهةفي

الهاشمي.الفضلأبو)4(عيسىبنأحمدبناللهلطف

حكاياتيرويفكان،عمرهآخرفيأضروقد،لسانذاوكانبدرزيجان)د(والخطابةالقضاءولي

منها.صفرفيوتوفي.حفظهمنوأناشيد

بنمحمدبنموسىبنمحمدبنموسىبنأحمدبن)6(عيسىموسىأبيبنعليبنأحمدبنمحمد

وفضلائهم.الحنابلةأئمةأحد.القاضيالهاشميعليأبوالمطلبعبدبنالعباسبنمعبدبناللهعبدبنإبراهيم

بابنويعرف،الأهوازي)9(الحسينأبو)8(موسىبنمحمد)7(بنأحمدبنالحسنبنمحمد

الأصبهاني.عليأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

جمعهيالتيالقدورإلىمهملةراءوبعدهاالواووسكونالمهملةوالدالالقافبضمونسبته:خلكانابنقال

.(51/76)الأنسابفيالسمعانيذكرههكذابل،إليهانسبتهسببأعلمولا،قدر

.(4377/)بغدادتاريخ

سير،(12/55)بالوفياتالوافي،(829/)المنتظم،(2186/)الحنابلةطبقات،(7932/)بغدادتاريخ

.(3142/)الذهبشذرات،(17/542)النبلاءأعلام

نفقة.:النسخبعضوفي:(ط)فيكذا

أحمد.اللهلطف:(ط)وفي،(829/)المنتظم.(بشار.د.ط41/547)بغدادتاريخ

معجم)الغربيبالجانبدجلةعلىبغدادتحتكبيرةقريةودرزيجان،تحريفوهو"ريحانبدرب":(ط)في

.(بشار)(2675/البلدان

.(839/)المنتظم،(بشار.د.ط2521/)السلاممدينةتاريخ

2625/)الخطيبتاريخفيالذيوهو،النسخمنهناوما"عليبنأحمدبنالحسنبنمحمد":(ط)في

.(بشار)(9524/)الإسلاموتاريخ(بشار.د.ط

.(839/)المنتظم

.(بشار)الإسلامتاريخفيالذهبيوخطالخطيبتاريخفيمايوافقأثبتناهوما،تحريفوهو"الحسن":(ط)في
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حديثه،منأجزاءالنعيميالحسنأبولهوخرج،بغدادوقدم،وثلاثمئةوأربعينخمسسنةولد

ثم،سنينسبعببغدادأقام،الكذبجراب:يسميهبعضهمكانحتىكذبهبانأنهإلاالبرقانيمنهفسمع

السنة.هذهفيبهافمات،الأهوازإلىعاد

له:ويقال،(الكاتبأالفارسيالحسنأبو،مرزويه)1(بنمهيار(الشاعرالديلميمهيارأ

الديلمي.

منشيءفيالفحلالقويالشعرينظمفكان،الرافضةسبيلسلكأنهإلا،فأسلممجوسياكان

منانتقلت!مهياريا:)2(برهانبنالقاسمأبولهقالحتى،ذلكوغير،الصحابةسبمنمذاهبهم

بدربمنزلهكانوقد،الصحابةتسبوصرت،فأسلمتمجوسياكنت،أخرىزاويةإلىالنارفيزاوية

قوله:شعرهمستجادفمن،مشهوركبيرشعرديوانوله،الكرخمنرباح

)3(مسلوبوهوعنكمالنوموأسألمغلوبوهوفيكمالصبرأستنجد

موهوبوهوشيلمح!يرجعوكيفبه)4(سمحتقلباعندكموأبتغي

تأديبالهجروبعضهجرت!"6(حتى)5(وصلكممقدارماأعرفكنتما

:-وكرمهبمنهوسامحهاللهرحمه-أيضاوله

منهملركباولغوربا(7تنا)رجاأ

وفيكمفينا)8(الليلوعمررحلتم

المتيمباتكيفخالأيعلم

ونومساهرونولكنسوالمح!

)1(

)2(

)ص!(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(5935/)الأعيانوفيات،(9564/)التاريخفيالكامل،(849/)المنتظم،(13/276)بغدادتاريخ

.راءالألفوبعدتحتهامنالمثناةالياءوفتحالهاءوسكونالميمبكسر:ومهيار:خلكانابنقال

اسمانوهما،ساكنةهاءثمتحتهامنمثناةياءوبعدهاوالواوالزايوفتحالراءوسكونالميمبفتح:ومرزويه

معناهما.أعرفلافارسيان

.(17/265)النبلاءأعلامسير:فيترجمته124سنةتوفيبرهانبنعمروبنالحسينالصالحالثقةالشيخهو

.مغلوب:النسخبعضوفي:(ط)فيكذا

سمعت.:المنتظمفي

حبكم.:(ط)في

.هجرت:(ط)في

أجيراننا.:المنتظمفي

القلب.وجمر:(ط)في
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عنهمالصبرتعرفأنأبتقلوباوخلفواطاعنين()1(عليناأفبنتم

نظر!تتغنم)3(إلايبقولمحذرتهعماالتوديعجلا)2(ولما

دم)5(أكثرهالماءيحلوكيفماءه)4(فحرمتالواديعلىبكيت

جمادىفيوفاتهوكانت.القدرهذاعلىمنهاقتصرتجيدأكلهشعرهكانولما:الجوزيابنقال

.لآخرةا

بالحاجب.المعروف،الحسينأبو)6(الحسنبناللههبة

قوله:فمنه،حسنشعروله،والتدين،والأدبالفضلأهلمنكان

مسلككلفيبطيبها)7(نالزماسلكليلةيا

يدركليسمامدركاةالمسر)8(روضنرتقيإذ

مهتكفيه)01(وسترهمالظلا)9(فضحقدوالبدر

تحركشعلبلمعهامالنجوزهروكأنما

ممسكثوفيكأنهحيلوأحيانا)11(والغيم

مفركثوفيلدجلؤحالرياتجعيدوكأن

)12(تحركإذاالنسيمفيخرأثالمسكنشروكأن

)13(مشتكذهمثالذرامصفرالمنثوروكأنما

سركإليهنظرتفإنضالريافييبسموالنور

)1(
)2(
)3(
)4(
)5(
)6(
)7(
)8(
)9(
01(
11(
12(

)ط(في

)ط(في
)ط(في
)ط(في
)ط(في

المنتظم)8
)ط(في

)ط(في

)ط(في

)ط(في

)ط(في

)ط(في

من.وتناءيتم:المنتظموفي،عنافبنتم:

خلى.:

تغنم.لينظرة:

وحرمت.:

.دموأكثرهماءبهوكيف:

.(9456/)التاريخفيالكامل،(59/

طيبها.في:

.المسرةروحيترتقيإد:

.الزمان:

.فستره:المنتظموفي،وسره:

والغيب.:

تحركإذاالنسيمفي!خينفالمسكنسروكأن

)ط(:مسبك.)13(في
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أملكوالشرطبحقهامأقوأننفسيشارطت

يضحكالصبحوجاء!زمامفالليلتولىحتى

)1(يتركالعيشطيبظلفيأنهلوالفتىواه

فذلكالشيبأتاهفإذاعمرهيحسبوالدهر)2(

تعالى.اللهرحمه،السنةهذهمنرمضانفيوفاتهوكانت

كانالذيالرئيسالشيخ،سينابناللهعبدبن)4(الحسين،الفيلسوفالطبيبسينا)3(بنعليأبو

زمانه.في،الطبفيوبارعأأنادرة

وهو،علومهوأتقن،القرانفقرأسيناابنبهاواشتغل،بخارىإلىوانتقل،بلخأهلمنأبوهكان

علىاشتغلثم،والمجسطي)6(،)3(وإقليدس،والمقابلة،والجبر،الحسابوأتقن،سنينعشرابن

ستابنوهوعليهواشتغلوا،إليهالناسوتردد،زمانهأهلوفاقفيهفبرع،الحكيمالناتلياللهعبدأبي

فيوحكمه،سنيةجائزةفأعطاه،نصربننوحالأميروهوالسامانيةملوكبعضعالجوقد،سنةعشرة

إلىبعضهاعزاإنه:ويقال،،غيرهافييوجدلاماوالمحاسن1،العجائبمنفيهافرأى،كتبهخزانة

.كثيرةكتبوالطبيعيات،الإلهياتفيوله،نفسه

"النجاةو""الشفاءو""القانون":منها،وكبارصغارمصنفمئةمننحوله:خلكان)7(ابنقال

فلاسفةمنوكان:قال،ذلكوغير"يقظانبنحيو""أبسالو""سلامانو"،"الإشاراتو"

:فيها)8(يقولالتيقصيدتهالأشعارمنلهأوردثم،الإسلام

)ط(:)1(في

يتركالعيشطيبفيأنهلوالفتىوذا

)2(
)3(

)6(

)7(
)8(

.والمرء:المنتظمفي

الإسلامتاريخ،(2571/)الأعيانوفيات،(9564/)التاريخفيالكامل،(72-52)الإسلامحكماءتاريخ

المضيةالجواهر،(12193/)بالوفياتالوافي،(17531/)النبلاءأعلامسير،(9/438-446)

.(3234/)الذهبشذرات(552/)الزاهرةالنجوم،(263/)

تحريف.وهو،لحسنا:(ط)في

المسطحة،الهندسةمبادئووضع،ملكهابطليموسأيامالإسكندريةفيالهندسةعلم،يونانيرياضي:إقليدس

.(م.قالثالثالقرن)

لأهميته،كذلكدعي،الاكبرومعناه(م.اق48)اليونانيبطليموسألفه،الفلكفيقديمكتاب:المجسطي

.إسحاقبنحنيناليونانيةعنعربه

.(2061/)الأعيانواليات

العينية.بالقصيدةتعرفالتيوهي
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وتمنعتعززذاتورقاءالأرفع)1(المحلمنإليكهبطت

تتبرقعفلمسفرتالتيوهيعارفمقلةكلعنمحجوبة

تفجعذاتوهيفراقككرهتوربماإليككرهعلىوصلت

أيضا:وقوله،طويلةقصيدةوهي

طعامهضماقبلطعاماواحذرمرةيومكلغذاءكاجعل

الأرحامفييصبالحياةماءفإنهاستطعتمامنيكواحفظ

رمضانشهرمنالجمعةيوم-أصحوالأول-بأصبهان:وقيل،همذانفيبالقولنجتوفيأنهوذكر

الفلاسفة،مقاصدفيكلامهالغزالي)2(خصوقد،سنةوخمسينثمانعنوأربعمئةوعشرينثمانسنة

بقدم:قولهوهي،منهنمسائلثلاثفيوكفره)3(مسألةعشرينفي"الفلاسفةتهافت"فيعليهردثم

عندتابإنه:ويقال،البواقيفيوبدعه،الجزئياتيعلملااللهوأن،الجثمانيالمعادوعدم،العالم

أعلم.وتعالىسبحانهفالله،الموت

وأربممئةولمحشويرتسحسنةخلت5ث!

:)4(السلاجقةملكبدءكان:فيها

وجلس،نيسابورعلىسلجوقبنميكائيلبنمحمدطغرلبكطالبأبوالدولةركناستولى:وفيها

الملكنوابمنوانتزعها،فملكها،خراسانبلادسائرإلىداودأخاهوبعث،ملكهاسريرعلى

سبكتكين.بنمحمودبنمسعود

،مرداسبنصالحبننصر،الدولةشبلوهو،حلبلصاحبالمصريينجيشقتل:وفيها

وأعمالها.حلبعلىواستولوا

تمنع.بعدذلكإلىفأجابه،)3(الدولةبملكيلقبأنالخليفةمنالدولةجلالسأل:وفيها

،النصارىجاثليقوأحضر،والفقهاءالقضاةاللهبأمرالقائمالخليفةاستدعى:وفيها

.المقام:(ط)في(1)

حصر.:(ط)في(2)

مجلسا.:(ط)في)3(

.(أ)منساقطة)4(

.الملوكملك:(879/)والمنتظم،(9954/)التاريخفيالكاملوفي(بو)(أ)فيكذا()5
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.(1بالغيار)وألزموا،اليهودجالوتورأس
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علىبذلكوخطب،الخليفةبأمر،الملوكملكالأعظمبشاهنشاهالدولةجلاللقبرمضانوفي

ذلك،فيالفقهاءواستفتي،عظيمةفتنةووقعت،بالآجرالخطباءورموا،ذلكمنالعامةفنفرت،المنابر

قذاللهإن):تعالىاللهقالوقدوالنيةالقصدفيهايعتبرالأسماءهذهإن:الصيمرياللهعبدأبوفأفتى

لأرضالمحيكادداوإ.971:الكهفأ!وقلكورآءهموكان):وقال4721:البفرةأ!مل!لوتطال!تمبعث

بعضفوقأبعضهميكونأنوجاز،والإمكانالقوةفيلتفاضلهمبعضفوقبعضهميكونأنجازملوك

وكتب،والمخلوقالخالقبينالمماثلةولاالنكيريوجبماذلكفيوليس،بعضمن)2(أعظم،و

جازوإذا،الأرضملوكملك:معناهويكونجائزالملوكملكإطلاقإن:الطبريالطيبأبوالقاضي

بهالمرادأنعلىيدلمااللفظفيكانوإذا،الملوكملكجاز،القضاةوقاضي،الكفاةكافي:يقالأن

المخلوقين.إلىالكلامفينصرف،الملكأصلحاللهم:قولهمومنه،الشبهةزالت،الأرضملوك

أنهعنهفنقل"الكبيرالحاوي"صاحبالماورديالقاضيوأما،أيضأذلكنحوالحنبليالتميميوكتب

أفىب"في،الصلاحبنعمروأبووالشيخ،)3(الجوزيابننقلهكماعنهوالمشهور،أيضاذلكأجاز

إليه،تردادهوكثرة،الدولةجلالللملكصحبتهمعالمنععلىوأصر،ذلكمنمنعأنه"المفتي

فلما،عيديومفيالدولةجلالالملكاستدعاهحتىمجلسهفيالحضورمنامتنعوأنه،عندهووجاهته

منمنعكإنماأنهعلمتقد:لهقالواجههفلما،مكروهأبهيوقعأنخائفوجلوهودخلعليهدخل

آثرالحقوإن1،الحقواتباع،دينك،عنديووجاهتك،إيايصحبتكمعذلكجوزواالذينموافقة

ومكانة.محبةعنديذلكزادكوقد،لحابيتنيالناسمنأحداحابيتولو،،أحدكلمنعندك

الأحاديثبهاوردتالتيالسنةهوذلكمنالمنعمنالماورديالقاضيإليهصاروالذي:قلت

عن،عيينةبنسفيانحدثنا:")4(مسنده"فيحنبلبنأحمدالإمامقال.وجهغيرمنالصحيحة

رجل،القيامةيوماللهعنداسمأخنع":قالأنه!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،الأعرجعن،الزنادأبي

أوضع.:قالاسمأخنععنالشيبانيعمروأباسألت:أحمدقال."الأملاكبملكتسمى

عيينة.بنسفيانعن،المدينيبنعليعن)5(البخاريرواهوقد

المسلمين.لباسفيهيخالفونبلباسإلزامهم(1)

أمكن.:(ب)في)2(

.(879/)المنتظم)3(

.هريرةأبيحديثمن(7325)رقم(2242/)أحمدمسند()4

رقمداودوأبو(2143)رقمومسلماللهإلىالأسماءأبغضباب،الآدابكتاب(6255)البخاريصحيح)5(

.()عهريرةأبيحديثمن(9283)رقموالترمذي(1694)
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يوماللهعلىرجلأغيظ":قالأنهع!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،همامطريقمن()1مسلموأخرجه

حدثني:أحمد)2((الإمامأوقال."وجلعزللهإلاملكلا،الأملاكملكتسمىرجلوأخبثهالقيامة

اللهغضباشتد":ع!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،خلاسعنعوفثنا،جعفربنمحمد

."وجلعزاللهإلاملكلا،الأملاكبملكتسمىرجلعلىاللهغضبواشتد،نبيقتلهمنعلى

.بالصوابأعلمتعالىوالله

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.النيسابوريالثعالبيإسماعيلبنمحمدبنالملكعبدمنصور)3(أبو

والنثر،،النظمفيالكبارالتصانيفله،مفيدابارعا،الناسوأياموالأخباراللغةفيإماماكان

بعضهم:يقولوفيها")4(العصرأهلمحاسنفيالدهريتيمة":كتبهوأكبر،والفصاحة،والبلاغة

قديمهأفكارأبكاراليتيمهأشعارأبيات

اليتيمهسميتفلذاكبعدهموعاشتماتوا

خمسينسنةولد،مليحةكثيرةأشعاروله،الثعالبجلوديخيطفراءكانلأنهالثعالبيسميوإنما

.)5(السنةهذهفيومات،وثلاثمئة

الشافعي.الفقيه،)6(البغداديمحمدبنطاهربنالقاهرعبدمنصورأبوالأسئاذ

الحسابعلم:منها(العلوممنأكثيرةفنونفيماهراوكان،والفروعالأصولفيالأئمةأحد

عشرسبعةفيودرس،العلومفيوصنف،العلمأهلعلىكلهأنفقه،وثروةمالذاوكان،والفرائض

رحمه،وغيره،المروزيناصرعنهوأخذ،الإسفرايينيإسحاقأبيالأستاذعلىاشتغالهوكان،علما

.)7(الوكيلونعمحسبيوهو،وكرمهبمنهوإياناتعالىالله

.الأملاكبملكالتسميتحريم،الآدابكتاب(431/212)مسلمصحيح(1)

.()عصحيححديثوهو(33301)رقم(2294/)أحمدمسند(2)

.(3462/)الذهبشذرات،(17/437)النبلاءأعلامسير،(3178/)الأعيانوفيات)3(

.م7391عامطبعهأعيدثم،م4791بيروتوفي،م4391القاهرةوفيهـ،ا403عامدمشقفيطبع()4

(17/438)النبلاءأعلاموسير(9/478)الإسلامتاريخفيكماهـ(043)سنةفيوفاتهالذهبيصحح)3(

.(بشار)

.(3238/)السبكيطبقات،(3302/)الأعيانوفيات()6

أعادهثم(ا-285186/)للقفطيالرواةإنباهمننقلا(9425/)مختصراهـ(427)سنةوفياتفيالذهبيورخه)7(

لابنالأعيانووفيات،(0911رقممنهالمنتخبفيكما)الغافرلعبدالسياقمننقلا(9464/)السنةهذهفي

.(بشار)(3532/)خلكان
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وأوبممئةث!ثيوسنةكلت5ث!
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فيداودأخوهومعهالسلجوقيطغرلبكوالملك،سبكتكينبنمحمودبنمسعودالملكالتقىفيها

.كثيراخلقاأصحابهمامنوقتلمسعودفهزمهما،شعبان

المستنصرخطبةوقطع،)2(والرقةبحراناللهبأمرللقائم)1(وثاببنشبيبخطب:السنةهذهوفي

.العبيدي

هوالعزيزوهذا،بواسطمقيموهو،العزيزبالملكالدولةجلالبنمنصورأبوخوطب:وفيها

اسموهو-الأملاكبملكوتسمواوتمردواوبغواطغوالما،ببغدادبويهبنيمنتملكمنآخركانالذي

أدلهإت):تعالىاللهقال،غيرهمإلىالملكوجعل،عليهمبهأنعمكانماسلبهم-تعالىاللهيبغضه

.111:الهـعدأ!والمندون!من!ووممالهمردفلاسوءابقؤمصاللهأرادأإوبأنفسممايغيرواحتئبقؤمىمايغيرلا

تشريف.خلعةماكولابناللهعبد،أبيأالقضاةقاضيعلىالخليفةخلع:وفيها

عنها.الناسجرفهحتىالأسطحةعلىشبرمقدار،ببغدادعظيمثلجوقع:وفيها

وتقسموا،والجبلخراسانبلادسلجوقبنوتملكالآخرةجمادىوفي:)3(الجوزيابنقال

السلجوقية.ملكأولوهو،الأطراف

إلا،مصرولا،الشام،أهلأمنولا،وخراسان،العراقأهلمنالسنةهذهفيأحديحجولم

قليلا.

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الحافظ،مفرانبنموسىبنإسحاقبنأحمدبناللهعبدبنأحمد)4"االأصبهانينعيمأبوالحافظ

اتساععلىدلتكثيرةمجلداتفي"الأولياءحلية":ذلكمن،الشهيرةالكثيرةالتصانيفذو،الكبير

معجم":وله.طرقهاوتشعب،الأحاديثمخارجعلىاطلاعهوقوة،مشايخهوكثرة،روايته

.ريانبنشبيب:إلى(ط)فيتحرفت(1)

خطأ.وكلاهما،الرقعة:(ب)وفي،والرحبة:(ط)في(2)

.(829/)المنتظم)3(

،(9468/)الإسلامتاريخ،(119/)الأعيانوفيات،(9466/)التاريخفيالكامل،(8001/)المنتظم)4(

الزاهرةالنجوم،(4/18)السبكيطبقات،(781/)بالوفياتالوافي،(17/453)النبلاءأعلامسير

.(3542/)الذهبشذرات،(503/)
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(النبويأالطبفيوكتاب،،"النبوةدلائلو"أ"الجنةصفة":وله،بخطهعنديوهو"الصحابة

.المفيدةالمصنفاتمنذلكوغير

ولا،بالمجازلهالمسموعيخلطنعيمأبوكان:)1(البغداديالخطيببكرأبوالحافظقالوقد

.الاخر)2(منأحدهمايوضح

خلادبنبكرأبيمنأسامةأبيبنالحارثمسندنعيمأبويسمعلم:النخشبيالعزيزعبدوقال

.)3(كلهبهفحذث،بتمامه

الأشعريمذهبإلىيميلوكان،الكثيروصنف،الكثيرسمع:الجوزيبنالفرجأبوالشيخوقال

.كثيراميلا(الاعتقادفيأ

ابنذكرهفيماولدلأنه،سنةوتسعينأربععنالسنةهذهمنالمحرممنعشرالثامنفيوفاتهوكانت

."أصبهانتاريخ":وله:قال.وثلاثمئةوثلاثينستسنةفيخلكان

بناللهعبدبنمعاويةبناللهلعبدولاءهموأن،أسلممهرانأن:والدهترجمةفي،نعيمأبوأوذكر

وأن،العساكرمجمعأي-)4(سباهان-بالفارسيةوأصله،أصبهانمعنىأنوذكر،طالبأبيبنجعفر

السمعاني.قاله،بناهاالإسكندر

.البرجمي)6(عليأبو)5(الحسينبنالحسن

وهو،عطلتهزمانفيالجاهعظيموكان،عزلثمسنتينالدولةبهاءبنعليأبيالدولةلشرفوزر

عليهووقف،إليهيحتاجمماذلكوغيروالأدويةوالأطباءالأشربةفيهورتب،بواسطالمارستانبنىالذي

تعالى.اللهرحمه،الثمانينقاربوقدالسنةهذهفيوفاتهكانت،كفايته

تعالى.اللهشرفهامكةأمير،العلويالفتوحأبوجعفر)7(بنالحسن

.(بشار)الإسلامتاريخفيكما،الخطيبعن،الأنماطيالوهابعبدعن،المقدسيطاهربنالفضلأبورواه(1)

إليكتب،الخلديجعفرإليكتب:يقولماكثيرافإنه،نادرأيفعلههذا":فقالالخطيبقولالذهبيتعقب)2(

.(بشار)(9471/الإسلامتاريخ)"كتابهفيراسدبنميمونأخبرنا،الأصمجعفرأبو

عتيقة،الكتابنسخةرأيتفأنا،هذافيوهم":فقالهذاالنخشبيالعزيزعبدقولالنجارابنالحافظتعقب)3(

الباقيروىفلعله،خلادابنمنالمسندهذامنسماعيآخرإلىفلانمنيسمع:يقولنعيمأبيخطوعليها

.(بشار)(9147/الإسلامتاريخ)"أعلموالله،بالإجازة

.(1/928)السمعانيأنساب،شاهان:إلى:(ط)فيتحرفت()4

.(9466/)التاريخفيالكامل،(8001/)المنتظم()5

الرخجي.:(9466/)التاريخفيالكاملوفي،البرجمي:(طو)لأصلاكذا()6

تحريف.وهو"حفصبنالحسن":النسخبعضفيووقع(،466)5/التاريخفيالكامل(،001)8/المنتظم)/\(
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.الخلالمحمدأبووهو)1(المؤدباللهعبدبنعليبنالحسنبنمحمدبنالحسين

جمادىفيوفاتهكانت.غيرهوسمع،الكشميهنيمحمدبنإسماعيلمن"البخاريصحيح"سمع

.حربببابودفنالأولى

الواعظ.القاسمأبو)3(مهرانبنبشربنمحمد()2(بنبشران)بناللهعبدبنمحمدبنالملكعبد

فترك،الحكامعنديشهدوكان،صدوقاثقةوكان،وغيرهموالاجريأحمدبنودعلجالنجادسمع

عليهوصلي،التسعينجاوزوقد،السنةهذهمنالآخرربيعفيومات،اللهمنورهبةعنها)4(رغبةذلك

بذلك.أوصىوكان،المكيطالبأبيجانبإلىودفن،حافلاالجمعوكان،الرصافةجامعفي

الحنبلي.يعلىأبيأخوالقاضي،خازمأبوالفراء)5(بنخلفبنالحسينبنمحمد

شاهين.وابن،الدارقطنيسمع

الحديثفيخلطأنهبلغناثم،فيهابسماعهأصولالهورأيت.بهبأسلاكان:الخطيبقال

.الاعتزالإلىيذهبوكان،منهافروىصحفاالوراقينمنواشترى،بمصر

مصر.بلادمنبتنيسالسنةهذهمنالمحرمفيوفاتهوكانت

الزاهد.الدينوريبكرأبو)6(اللهعبيدبنمحمد

وقد،يزورهبغدادصاحبالدولةجلالوكان،عليهيثنيالقزوينيابنوكان،العيشخشنوكان

توفيولما،أجلهمنفتركه،دينارألفيالسنةفي(مبلغهاوكان،الملحمكسالناسيطلقأنمرةسأله

.حربببابودفن،مراتعليهوصلي،لجنازتهالبلدأهلاجتمع

الفائق،شعرهومن،ظريفاشاعراوكان،الظريفبابنويعرف،الرضاأبومنصور)7(بنالفضل

قوله:الرائعونظمه

.(17/795)النبلاءأعلامسير،(8201/)المنتظم،(8801/)بغدادتاريخ(1)

.(بشار)غيرهامنالنصيستقيملاترجمتهمصادرمنإضافةالحاصرتينبينما)2(

،(503/)الزاهرةالنجوم،(17045/)النبلاءأعلامسير،(8201/)المنتظم،(0/1432)بغدادتاريخ)3(

.(3462/)الذهبشذرات

.(بشار)الخطيبتاريخفيلماموافقأثبتناهوما،الشهادةالمقصودإذ،يصحولا"عنه":(ط)في(4)

.(8201/)المنتظم،(2252/)بغدادتاريخ()5

.(8201/)المنتظم)6(

.(9466/)التاريخفيالكامل،(8301/)المنتظم)7(
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النصحمنإلاأدهىولستلكمنصحتالشعرقالةيا

الشرحطويلةأموزذاكوفيبالكرامالدهرذهبقد

الشحعلىنفسهطبعتقدرجلمنالنوالوتطلبون)1(

القبحغايةفيوجوهاظرفوادبالحسنتمدحون2(وأنتئم

المدحفييمذبونلأنكمرزقكمتحرمونذاأجلمن

3(بالنجحالرجاءفيهيعثرأحداأرىفماالقوافيصونوا

سمحبواحدفكذبونيلكمأقولفيماشككتمفإن

،للقرانحافظاوكان،مرارأالدولةلجلالوزر،ماكولابنالقاسمأبوجعفر)4(بنعليبناللههبة

السنة.هذهمنالأخرىجمادىفيبهيتخنق،والأخباربالشعرعارفا

الحنفي.الفقيه،عيسىبنعمربناللهعبد)5(الدبوسيزيدأبو

بهيضربوكان:قال.خلكان)6(ابنقاله،الوجودإلىوأبرزه،الخلافعلموضعمنأول

للأدلة"التقويمو""الأسرار"كتابوله:قال،بخارىأعمالمنقريةإلىنسبةوالدبوسي.المثل

إلزامازيدأبوألزمهكلما،بعضهمفبقيالفقهاءناظرأنهوروي:قال.والتعاليقالتصانيفمنذلكوغير

زيد:أبوفأنشد،ضحكأوتبسم

والمحهقههبالضحكقابلنيحجةألزمتهإذاليما

أفقههماالصحراءفيفالدبفقهه)7(منالمرءضحككانإن

الحوفي(أيوسفبنسعيدبنإبراهيمبنعليالرسنأبو"القرآنإعراب"صاحبالحوفي

.النحوي)8(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.تطلبونأ:(ط)في

.والعدلبالجودتمدحونوأنتم:المنتظمفي

بالنجح.فيهيغتزأحدا:(ط)في

.(9466/)التاريخفيالكامل،(8301/)المنتظم

.(542)3/الذهبشذرات،(576/)الزاهرةالنجوم،(152/)17النبلاءأعلامسير،(48)3/الأعيانوفيال!

هذه،مهملةوسينساكنةواووبعدها،الموحدهالباءوضم،المهملةالدالبفتح:والدبوسي:خلكانابنقال

.العلماءمنجماعةإليهانسبوسمرقندبخارىبينبليدةوهي،دبوسةإلىالنسبة

.(348/)الأعيانوفيات

فقهه.منالمرءضحكإن:(ط)في

شذرات،(1/381)للداووديالمفسرينطبقات،(17/152)النبلاءأعلامسير،(3..3/)الأعيانوفيات

.(3472/)الذهب
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وكان،أيضا"القرانتفسير"وله،مجلداتعشرفي"القرانإعرابو"،كبيرالنحوفيكتابله

بها.الناسانتفع،كثيرةتصانيفوله،والاداب،والنحوأالعربيةفيإماما

بلبيس،مدينةوقصبتها،الشرقية:لهايقالبمصرناحيةإلىنسبةوالحوفي:)1(خلكانابنقال

الشرقيةأعمال!من)2(اللنجةشبرا:لهايقال!قريةمنوهو،،حوفيواحدهمحوفأيسمونريفهافجمع

.المذكورة

وأربميئةوث!اثيرإحرفىلللنةحين5ث!

.وسلمواالبلدبأسفلفألقتهمعليهاومنالجسرحملتبحيثعظيمةزيادةدجلةزادت:فيها

طويلة،شروروجرت،كثيرخلقالفريقينمنوقتل،شغمبالدولةوجلالالجندبينوقع:وفيها

عندهمللملكيبقولم،الناسدورالأتراكونهبت،الراقععلىالخرقواتسع،عريضفساد،وقعوأ

.جداببغدادالأسعاروغلت،كلمةولاحرمة

له.فملكهاالبصرةإلىمافنةابنالعادلوزيرهكاليجارأبوالملكبعث:وفيها

،الزياراتتلكبعضفيحافياومشى،الحسينومشهد،عليمشهدطاهرأبوالملكزار:وفيها

السنة.هذهفيالعراقأهلمنأحديحجولم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.نيسابورأهلمن،)3(الحيريالضريرالرحمنعبدأبواللهعبدبنأحمدبنإسماعيل

وأربعمئة،وعشرينثلاثةسنةفيحاجابغدادقدم،الأمناءوالثقات،الأذكياءالفضلاءأعيانمنوكان

الكشميهنيالهيثمأبيعنلهبروايتهمجالسثلاثةفيالبخاريصحيحجميعالبغداديالخطيبعليهفقرأ

تعالى.اللهرحمه.سنةالسبعينقاربوقد)4(السنةهذهفيوفاتهوكانت،البخاريعنالفربريعن

.(3003/)الأعيانوفيات(1)

لابنالأعيانوفياتفيالذيهوأثبتناهوما"النخلة":(ط)وفي،الخيمة:إلىالنسخوبعض(أ)فيتحرفت)2(

دقمادتىلابنالاقتصاروينظر،(2921/)الرواةإنباهفيالقفطيسماهاوكذلك،المصنفمنهينقلالذيخلكان

.(بشار)(562/)

.(8501/)المنتظم)3(

فيالخطيبقولمنالتاريخهذااستنتجالذيالمنتظمفيالجوزيلابنمتابعةالسنةهذهفيوفاتهالمصنفذكرإنما)4(

-،(بتحقيقنا7/931)"بيسيروأربعمئةثلاثينسنةبعدماتأنهالسجزيناصربنمسعودوحدثني":ترجمته
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.الرومسبيمن،مسيسبنبشرىوهوالفاتني)1(بشرى

المشايخ،منجماعةعلىالحديثوسمع،فأدبهالمطيعغلاملفاتنحمدانبنيأمراءبعضأهداه

رحمه،الفطرعيديومفيوفاتهوكانت،دينا،صالحا،صدوقاكان:)2(وقال،الخطيبعنهوروى

تعالى.الله

الواسطي.العلاءأبو)3(مروانبنيعقوببنأحمدبنعليبنمحمد

فيروايتهفيتكلمواوقد،ورواها،القراءاتوقرأ،الحديثسمع.الصلحفممنوأصله

الثمانين.جاوزوقدالاخرةجمادىفيتوفي،أعلمفالله،والحديثالقراءات

وأربممنةوثهـاثيرثنتيرللدنةخلت5ث!

وهما،داودبكجفريوأخيه،محمدطغرلبكملكهمشأنوارتفع،السلجوقيةشأنعظم:فيها

الرأيلهمالذين،القدماءالتركمشايخمنهذاتقاقجدهمكانوقد.تقاق)4(بنسلجوقبنميكائيلابنا

ولقبهالملكفقدمه،شهمانجيباسلجوقولدهونشأ،الأعظمملكهمعندوالمكانةوالمكيدة

إلىمنهفهرب،قتلهوأراد،الملكمنهتخوفبحيثالناسلهوانقادت،الجيوشفأطاعته،شباشي)5(

وميكائيل،،أرسلانوخلف،سنينوسبعمئةعنتوفيثم،وعلواعزافازداد،فأسلمالمسلمينبلاد

طغرلبكولديهوخلفشهيداقتلحتى،الأتراكمنالكفاربقتالاعتنىفإنهميكائيلفأما،وموسى

وهم،المؤمنينمنالتركعليهماواجتمع،عمهمابنيفيشأنهمافعظم،داودبكوجفري،محمدا

بلادففتحوا؟هذاجدهمسلجوقبنوالسلاجقةوهم،تركمان:اليوملهميقالالذينالإيمانترك

،التخوفبعضمحمودالملكمنهميتخوفكانوقد،سبكتكينبنمحمودموتبعدبكمالهاخراسان

المواقف،أكثرفييهزمونه،فكانواأ،مرارأوقاتلوهقاتلهمبعدهمنمسعودولدهوقامتوفيفلما

فيها،فكسروه،الفضاءبهايضيقجنودفيمسعودقصدهمثم،بأسرهاخراسانملكلهمواستكمل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ابنذكر:وقال،الإسلامتاريخمنهـ(043)سنةوفياتفيترجمهالذهبيلكن.القطعتفيدلاروايةوهي

.(بشار)وأدقأثبتشكبلاوهذا(بتحقيقنا9474/)"ثلاثينسنةفيوفاتهخيرون

تحريف.وهو"بشر":(ب)فياسمهوردوقد(8601/)المنتظم

.(بشار.د.ط)7564/تاريخه

.(8701/)المنتظم

الجديد.القوس:معناهوذكر(9473/)التاريخفيوالكاملالأصلفيكذا

.يناق:(ط)وفي،كذلكضبطهاوقد،دقاق:(563/)الأعيانوفياتوفي

الجيش.قائد:معناهأنوذكر،(سباشي):الكاملوفي،شباسي:(ط)وفي،الأصلكذا
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وفرق،سريرهعلىوجلس،وخيامهحواصلهعلىفاستحوذ،مسعودمنهفانهزمداودمرةوكبسه

هذاوبمثل،العدودهمةمنخوفأ،أيامثلاثةعنهاينزلونلاخيولهمعلىجيشهومكث،الغنائم

بلادنحوتوجهمسعودالملكأنسعادتهممنكانثم،أملوهماجميعوكمل،راموهمالهمتمالاحتراس

علىالذيالجسرعبرفلما،السلاجقةقتالبسببكثيفأجيشأمودودولدهمعوترك،بهاليشتيالهند

مسعودإليهمفرجع،مسعوداوخلعوا،محمدأخيهعلىواجتمعوا،حواصلهجنودهنهبت،سيحون

لنفسكاخترولكن،إليصنيعكسوءعلىأقابلنكلاوالله:أخوهلهفقال،وأسروه،فهزموه،فقاتلهم

جعل،مسعودأخاأمحمداالملكإنثم.بهافكان،كبرىقلعةفاختار،وعيالكأنتفيهتكونبلدأي

وعمهمهوفاتفق،عقلوقلةهوجأحمدفيكانوقد،لهالجيشوبايع،بعدهمنالأمرأحمدلولده

علمغيرعنأحمدإليهفسار،الملكلهمويتم،الأمرلهمليصفومسعودقتلعلىسبكتكينبنيوسف

ويقسمإليهيعتذرأخيهابنإلىوبعث،شديدأعتباابنهعلىوعتب،ذلكغاظهأبوهعلمفلما،فقتلهأبيه

به،يعيشعقلاالمعتوهولدكاللهرزق:يقولمسعودبنمودودإليهيكتبكانحتى،بذلكيعلملمأنه

الملوكبسيدالمؤمنينأميرلقبه،والديمثلملكدمإراقةعلىوأقدم،عظيمأأمرأارتكبفقد

ينمدبون!منقدبأىظدوآائذينوسيعلو)،تأبطتمشروأي،تورطتمحيفأيوستعلمون،والسلاطين

وابنهمحمدأعمهفقتل،وأسرهم،فقهرهمفقاتلهم،عظيمةجنودفيإليهمسارثم.(227:الشعرأءأ

فتح:سماهاهنالكقريةوابتنى،أمرائهمرؤوسمنوخلقأ،الرحيمعبدإلاكلهمعمهوبني،أحمد

،الناسفأطاعه؟محمودجدهسيرةوسلك،العدلوأظهر،شعبانفيفدخلهاغزنةإلىسارثم،اباذ

سعادةجملةمنهذاوكان،بيدهقومهأهلكأنهغير،والاتباعبالانقيادالأطرافأصحابإليهوكتب

السلاجقة.

منقريبأفحاصرهمإليهمفسار،إفريقيةصاحبباديسالعزيزعلىحمادأولاد)1(خالف:وفيها

عنهم.الأمطارتأخربسب،شديدغلاءالسنةهذهفيبإفريقيةووقع،سنتين

منكثيرخلقفقتل،البصرةبابوأهل،الكرخأهلمنوالسنةالروافضبينعظيمةفتنةببغدادووقع

الفريقين.

.وخراسان،وضواحيهاالعراقأهلمنأحدالسنةهذهفييحجولم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الصوفي.البصرييعلىأبو)2(العباسبنالفضلبنالحسينبنمحمد

)ط(:اختلف.)1(في

)2(المنتظم)8/801(.
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بنبكرأبيعنبهافحدث،)1(وثلاثينثنتينسنةفيبغدادوقدم،والتغربالسفرفيعمرهأذهب

الشعر.حسن،أديبأ،صدوقا،ثقةوكان،الغسانيجميعبنالحسينوأبي،الدمشقيالحديدأبي

أ،بحيئة4ث!اثيو4ث!اثصلللنةخلت5ث!

.منصورأمؤيدانيسابورإلىعادثم،وطبرستان،جرجانطغرلبكملك:فيها

فوقع،أبيهوفاةبعدكاكويهبنجعفرأبيالدولةعلاءبنمنصورأبو،الدولةظهيرولي:وفيها

.وكرشاسف)2(كاليجارأبيأخويهوبينبينهالخلف

عنها.الغزوودفعهمذانكاليجارأبودخل:وفيها

وكذا،عيسىنهرعلىزريققنطرةوسقطت،عنهمالعطاءتأخربسببببغدادالأتراكشغبت:وفيها

تقاربها.التيالعتيقةالقنطرة

وأجري،الخلافةبدارفأنزلكبارهممنأنهوذكر،الحجيريدالبلغارمنرجلبغداددخل:وفيها

يقصرالنهاروأن،التركبلادأقصىفيوأنهم،والصقالبةالتركمنمولدونأنهموذكر،الأرزاقعليه

والسقي.المطرعلىوثمار،وزروععيونوعندهم،الليلوكذلكساعاتستيكونحتىعندهم

وأخذت،المؤمنينأميرباللهالقادرجمعهكانالذي،القادريأالاعتقادقرئ:السنةهذهوفي

كتبمنأولفكان،وفسقكفرفقدخالفهومن،المسلميناعتقادبأنه،عليهأوالزهادالعلماءخطوط

فيالجوزيبنالفرجأبوسردهوقد،العلماءبعدهكتبثم،القزوينيعمربنعليالحسنأبوالشيخعليه

.)4(السلفاعتقادمنجيدةجملةوفيه،بتمامه")3(منتظمه"

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

سيرته،فيعادلا،صينا،نزها،عفيفأوكان،كاليجارلأبيالوزير،منصورأبومافنة)5(بنبهرام

بخطورقةالافأربعةذلكمن،مجلدآلافسبعةعلىوتشتمل،أباذفيروزبمدينةكتبخزانةوقفوقد

مقلة.ابنياللهعبدوأبيعليأبي

.(بشار)(9552/)الإسلاموتاريخ(2063/السلاممدينةتاريخ)فيهاخبرهوانقطع(1)

.(بشار)(9952/)الإسلامتاريخفيالذهبيخطمنوالمثبت،محرفة"كرسانيف":طفي2()

.(8/915)المنتظم)3(

الإسلامتاريخ)"السنةمنوليسينكرمابعضترىكماذلكوفي":بعضهساقأنبعدالذهبيقاللكن)4(

.(بشار()9/594

منافيه.:إلى(طفي)أبيهاسمتحرفوقد(9525/)التاريخفيالكامل،(8111/)المنتظم)3(
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.بالجهرمي)2(المعروف)1(الحسنأبوجعفربنمحمد

فمن،القوليجيدوكان،منهموسمعنا،لقيناهمالذينالشعراءأحدهو:البغداديالخطيبقال

:شعره

معذبهإلىيحنأبدأتقلبهمنقلبيويحيا

بهلبحتجلدا"3(ليأنلوجلدعنهواهكتمت:قالوا

تعتبه)4(منويكثرعنيمكترثغيرحبيببأبي

تغضبهمنوموتي)5(قلقيوياالحياةمنرضاهحسبي

صاحبها.وابن،غزنةصاحبسبكتكينالملكبنمحمودالملكبن)6(الملكمسعود

عمه،وابنعمهوقتل،مسعودبنمودودابنهلهفانتقم،محمودبنمحمدبنأحمدعمهابنقتله

.تقدمكما،قومهمنمنازعغيرمنوحدهالأمرلهواستتب،أبيهأجلمنبيتهوأهل

إحدىعنالسنةهذهمنرجبفيوفاتهاكانتحتىمدتهاتأخرتدله)7(المتقيالمؤمنينأميربنت

وكرمه.بمنهوإياناتعالىاللهرحمها،بالرصافةودفنت،الطاهريبالحرمسنةوتسعين

وأربمهئةوث!اثيرأربحسنةخلت5ث!

قبضها،منالخليفةأصحابومنع،الجواليأموالبجبايةطاهرأبوالدولةجلالالملكأمر:فيها

التأهبفيوالأعيانوالقضاةالفقهاءإلىوأرسل،بغدادمنالخروجعلىوعزم،اللهبأمرالقائمفانزعج

ذلك.بسبببغدادوارتجت،صحبتهللخروج

هوأثبتناهوما،تحريفوكله،"الحسينبنجعفربنمحمد":(ط)وفي"الحسينأبو":النسخبعضفي)1(

.(بشار)الإسلامتاريخفيالذهبيوخطالأثيرلابنوالكاملالخطيبتاريخفيالذي

الإسلامتاريخ،(9/552)التاريخفيالكامل،(8/112)المنتظم،(2/545)السلاممدينةتاريخ)2(

(9/533).

رمقأ.:الكاملفي)3(

:(ط)في(4)

نعيبهمنولكنعنيمكترثغيرجننتبينما

يلقى.وما:(ط)في)5(

النبلاءأعلامسير،(5181/)الأعيانوفيات،(488-9593/)التاريخفيالكامل،(8/113)المنتظم)6(

.(3532/)الذهبشذرات،(17/594)

.(8131/)المنتظم)7(



هـ435سنةهـ-أحدأث434سنةوفيات89

دارمنحتىودورهاوأسواقهاوسورهاقلعتهاهدمت،تبريزبمدينةعظيمةزلزلةكانت:وفيها

مصابهم.لشدةالمسوحأهلهاولبس،ألفاخمسونالهدمتحتومات،قصورهاعامةالإمارة

،خوارزممدينة:ذلكفمنالشرقيةالبلادأكثرعلىطغرلبكالسلطاناستولى:وفيها

تلكفيلهوخطب.وقزوين،وأعمالهاوكرمان،الجبلوبلاد،والري،وطبس،ودهستان)1(

صيته.واتسعجداشأنهوعظم،كلهاالنواحي

إليهفبعث،الفاطميينجيشأيديمنوأخذها،حلبمرداسبنصالحبنثمالملك:وفيها

حاربه.منالمصريون

قبلها.فيماولاالسنةهذهمن،وغيرهاالعراقأهلمنأأحديحجولم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

المالكي.الفقيه،الحافظمحمدبنأحمدبنعبد)3()2(الهرويذرأبو

،بالسرواتوأقام،العربفيتزوجثم،فسكنهامكةإلىوخرج،الأقاليمإلىورحلالكثيرسمع

مذهبالمغاربةعنهوأخذ،عليهالناسويسمع،الموسمأيامبمكةويقيم،سنةكلفييحجفكان

أخذإنه:يقولوكان،الباقلانيبكرأبيالقاضيعن،الأشعريالحسنأبيالشيخومذهب،مالك

السنة.هذهمنالقعدةذيفيتوفي،ضابطاحافظاثقةكانوقد،الباقلانيعنمالكمذهب

بقطيط.ويعرف،العطار،الشيبانيالفتحأبوجعفر)4(بنمحمدبنالحسينبنمحمد

:يقولوكان،التصوفطريقيسلكظريفاشيخأوكان،الكثيروسمع،الشاسعةالبلادإلىسافر

.محمداأهليبعضسمانيثم،الباديةأسماءعلى،قطيطسميتولدتلما

وأربمهئةوث!اثيرخهلىسنةخلت5ث!

الخليفة.نوابإلىالجواليردت:فيها

خطأ.،دهشتان:الأصلفي(1)

النبلاءأعلامسير،(9514/)التاريخفيالكامل،(8115/)المنتظم،(11141/)بغدادتاريخ)2(

النورشجرة،(3254/)الذهبشذرات،(207/)الطيبنفح،(536/)الزاهرةالنجوم،554()17/

.(401)الزكية

خطأ.وهو،"اللهعبد":(ط)فياسمهوقع)3(

.(8116/)المنتظم)4(
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بهم.والوصاةالرعاياإلىبالإحسانيأمرهالدولةجلالإلىطغرلبكالملكمنكتابورد:وفيها

.(يسوؤهمابهيحلأنقبلأ

الدولةبهاءبنالدولةجلالىأخيهوفاةبعدبغدادكاليجارأبيملكذكر

الدولةسلطانأخوهبعدهبغدادفملك،الدولةبهاءبنطاهرأبو،الدولةجلالتوفي:وفيها

بنمنصورأباالعزيزالملكوأخرجوا،أمرائهاممالأةعنبهالهوخطب،الدولةبهاءبنكاليجارأبو

وأربعين،إحدىسنةفيتوفيحتى،غيرهاإلىمملكتهمنوتشرد،البلادفيفتنقل،الدولةجلال

قريش.بمقابرأبيهعندودفنوحمل

بنأرسلان(ألبأإليهمفبرز،خراسانإلىكثيراعسكرامسعودبنمودودالملكأرسل:وفيها

عظيما.قتالأفاقتتلااخرعسكرفيسلجوقبنميكائيلبنداود

،خركاهآلافعشرةمننحو،المسلمينيؤذونكانواالذينالتركمنأسلممنهاصفرفي:وفيها

الخطامنيسلمولم،البلادفيوتفرقوا،الغنممنرأسألفبعشرينالأضحىعيديومفيوضحوا

الصين.نواحيفيوهم،أحدوالتتر

فيها.سنةالعشريندونلهغريبكلقسطنطينيةمنالرومملكنفى:وفيها

خطبةوقطع،العباسيللخليفةببلادهإفريقيةصاحب،باديسبنتميمأبوالمعزخطب:وفيها

تعظيموفيه،والمنشورواللواءالخلعاللهبأمرالقائمالخليفةإليهوأرسل،أعلامهموأحرق،الفاطميين

عليه.وثناء،له

،الماورديحبيببنمحمدبنعليالحسنأباالقضاةأقضىاللهبأمرالقائمالخليفةأرسل:وفيها

فسار،كاليجاروأبي،الدولةجلالوبينبينهليصلحطغرلبكالمظفرالملكإلىالدولةجلالوفاةقبل

القابلة،السنةإلىعندهوأقام،أرسلهولمنلهإكرامافراسخأربعةعلىالملكفتلقاهبجرجانفالتقاهإليه

الخليفة.أجلمنواحترامه،لهوإكرامهبطاعتهأخبر(الخليفةعلىأقدمفلما

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

سعد.أبو)1(العجليدلفأبيبنالعزيزعبدبنأحمدبنسهلبنعثمانبنالحسين

عنهروى،بهاوحدثمدةببغدادأقامثم،المتنائيةالبلادإلىالحديثطلبفيالرحالينأحد

.(8171/)المنتظم،(884/)بغدادتاريخ(1)
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منشوالفيبهاماتحتىفسكنهامكةإلىعمرهآخرفيانتقلثم،منتبهاصدوقاكان:وقالالخطيب

السنة.هذه

الحافظ،الأزهريالقاسمأبو،الأزهربنالفرجبنعثمانبنأحمد)1(الفتحأبيبناللهعبيد

.)2(السواديبابنويعرف،الشهيرالمحدث

حسن،الاعتقادصحيحدينا،صدوقاثقةوكان،ذكرهميطولوخلق،مالكبنبكرأبيمنسمع

.أياموعشرةسنةثمانينعنالسنةهذهمنصفرمنعشرالتاسعالثلاثاءليلةوفاتهوكانت،السيرة

بغدادصاحب،الديلميبويهبنالدولةعضدبنالدولةبهاءبنطاهرأبو)3(الدولةجلالالملك

.البلادمنوغيرها

الأتراكوخالفه،عديدةمراتنكبوقد،دعاءهمويلتمس،يزورهمللعبادعظيمةمحبةفيهكانت

حتى،عنهويرضونإليهميعودثم،بالكليةبغدادمن(أخرجتارةوا،دارهمنوأخرجوه،مرةغير

منولهالسنةهذهشعبانمنالخامسالجمعةليلةفيذلكمنفمات،السنةهذهكبدهفيوجعاعتراه

.شهرا)4(عشروأحدسنةعشرةستذلكمنبغدادوولي،وأشهرسنةوخمسونإحدىالعمر

وأربميئةوث!اثيرسترسنةخلت5ث!

تكنولم،الخمسالصلواتأوقاتفيالطبلبضربوأمر،بغدادكاليجارأبوالملكدخل:فيها

إلاالخمسةالأوقاتفييضربكانوما،أوقاتثلاثةالدولةلعضديضربكانإنما،تفعلهقبلهالملوك

آلافبعشرةالخليفةإلىوبعث،جزيلةأموالاالجندعلىفرقوقد،رمضانفيدخولهوكان،للخليفة

ولقبه،اللقاءأبووالهمام،والنشاوري،البساسيري:وهم،الجيوشمقدميعلىوخلع،دينار

لنوابيبقولم،بهمذانلهوخطب،ملوكهابأمركثيرةبلادفيلهوخطب،الدولةمحييالخليفة

أمر.فيهاطغرلبك

،(537/)الزاهرةالنجوم،(17578/)النبلاءأعلامسير،(8171/)المنتظم،(0/1385)بغدادتاريخ()1

عبد.:إلى(طفي)اسمهتحرفوقد،(3255/)الذهبشذرات

.العراقسوادإلىنسبة:والسوادي،السواري:إلى:(ط)فيتحرف2()

الزاهرةالنجوم،(17/577)النبلاءأعلامسير،(516و9361/)التاريخفيالكامل،(8/118)المنتظم)3(

.(255/)الذهبشذرات،(537/)

جبانأ،شيعيأوكان.سلطنتهووهندولتهضعفعلىيدلما..الدولةجلالأخبارمنذكرناوقد":الذهبيقال)4(

(055-9954/)الإسلامتاريخ)"نكدةوأيامه،كليلاوحده،قليلاعسكرهوكان،سنةوخمسيننيفاعاش

.(بشار)
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له.وزروزيرأولوهو،الجوينياللهعبدبنعليالقاسمأباطغرلبكاستوزر:وفيها

الجرجرائي.موتبعدفأسلميهودياوكان،مصرلصاحبيوسفبنأحمدنصرأبووزر:وفيها

عمهوفاةبعدوذلك،الرضيالشريفبنعدنانأحمدأبوالشريفأ(العلوييننق!ابةولي:وفيها

.-ترجمتهوستأتي-عليالقاسمأبيالمرتضى

ببابالقضاءمنيتولاهكانماإلىمضافا،الكرخقضاء،الطبريالطئبأبوالقاضيولي:وفيها

.الصيمرياللهعبدأبيالقاضيموتبعدوذلك،الطاق

عالية.بمنزلةعندهوكان،الخلافةديوانكتابهفي)2(المسلمةبنالقاسمأبوالرؤساءرئيسنظر:وفيها

الطريق.لفسادالعراقأهلمنأحدالسنةهذهفييحجولم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

له:يقالبالبصرةنهرإلىنسبة،الصيمرياللهعبدأبوجعفر)3(بنمحمدبنعليبنالحسين

قنى.عدةعليه،الصيمر

وابنالمفيدبكرأبيعنوحدث،الكرخربعقضاءثم،المدائنقضاءولي،الحنفيةأئمةأحد

،العلماءبحقوقعارفا،العبارةحسن،المعاشرةجميل،العقلوافرصدوئاوكان،وغيرهماشاهين

ل!نة.وثمانينخصم!عنشوالفيتوفي

.الأهوازي،المشتريبابنالمعروف،)5(الحسنأبوأحمدبنمنصور)4(بنالوهابعبد

(وكان1،السلطانعندكبيرةمكانةلهوكان،المذهبلثمافعي،ونواحيهاالأهوازفضاءعلىكان

تعالى.اللهر!مه،ال!م!يرةحسن،المالكثيرصدوقا

بنمحمدبنجعفربنموسىبنإبراصمبنمحمدبنموسىبنالحسينبنعلي)6(المرتضىالشريف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الطالبيين.:(ط)في

.(بشار)مشهورمعروفوهو،تحريفوهو"المسلم":(ط)في

،(17615/)النبلاءأعلامسير،(2161/)المضيةالجواهر،(8911/)المنتظم،(8/89)بغدادتاريخ

.(4347/)عساكرابنتهذيب،(3562/)الذهبشذرات،(538/)الزاهرةالنجوم

.(9527/)التاريخفيالكامل،(1/412)المضيةالجواهر،(8521/)المنتظم

،1249/)الخطيبتاريخفيماويعضده:(ط)منأثبئناهوما،خطأ،"الحسينأبو":النسخبعضفي

.(بشار)(9555/)الذهببمبخطالإسلاموتاريخ،(بتحقيقنا

سير،(3/313)الأعيانوفيات،(9/526)الثاريخليالكايل،(12؟8/)المننظم،(11204/)بغدادتاريخ

.(1/4188)الشيعةأعيان،(3356/)الذهبشذرات،(593/)الزاهرةالنجوم،(17588/)النبلاءأعلام
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يذبالمرتضىالملقبالموسويالشريف،عنهاللهرضي،طالبأبيبنعليبنالحسينبنعلي

المجدين.

مذهبفيإماما،الشعرجيدوكان،الطالبييننقيب،الحسبينذيالرضيأخيهمنأكبروكان

أصولأالتشيعفيتصانيفوله،المذاهبكلفيعندهيناظروكان،ذلكعلىيناظروالاعتزالالإمامية

وفروعأ.

علىإلاالسجوديصحلاأنهذلكفمن،الشيعةمفرداتمنأشياءترجمتهفيالجوزيابننقلوقد

الكتابياتوأن،البولمنلاالغائطمنيجزممئىإنماالاستجماروأن،جنسهامنكانماأو،الأرض

إلايقعلاالطلاقوأن،الأطعمةمنالكفاروسائرهمولوهماوكذا،حرامالكتابأهلوذبائح،حرام

الليلانتصفحتىالعشاءصلاةعننامومن،شرطهوجدوإن،يقعلامنهوالمعلق،شاهدينبحضرة

يجبشعرهاجزتإذاالمرأةأنذلكومن،وقعلماكفارةصائمأيصبحأنعليهويجب،قضاؤهاوجب

زوجلهابامرأةتزوجومن،يمينكفارةعليهوجبمصيبةفيثوبهشقومن،الخطأقتلكفارةعليها

ابنقال،الأصابعأصولمنالسارققطعوأن،دراهمبخمسةيتصدقأنعليهيجبيعلمهلا

وأعجب،الإجماعتخرقعجيبةمذاهبوهذه:قال،عقيلبنالوفاءأبيخطمننقلتها:()1الجوزي

عنهم.اللهرضيالصحابةذممنها

اللهرضي،وحفصة،وعائشة،وعثمان(الخطاببنأعمرتكفيرفيقبيحاشيئاكلامهمنسردثم

فقد.تابقديكنلمإن(والارتكاسالرفضأهل،الأنجاسالأرجاسمناوأمثالهاللهوأخزاه،عنهم

:قال،الجوزيابنروى

دخلت:يقولبرهانبنالقاسمأباسمعت:قال،الطيوريبنالحسينأبيعن،ناصرابنأخبرنا

:يقولفسمعتهالجدارإلىوجههحولقدبهفإذا،مرضهفيالعلويالقاسمأبيالمرتضىالشريفعلى

عتبةبلغتفمافقمت:قال،أسلمابعدماارتداأقولفأنا.فرحماواسترحما،فعدلاولياوعمربكرأبو

سنة.وثمانينإحدىعنالسنةهذهفيوفاتهوكانت،عليهالزعقةسمعتحتىالباب

منشيئاوأورد،(عليهمالثناءفيالشعراءمععادتهعلىاعليهفملس)3()2(خلكانابنذكرهفقد

ورحمه.عنهاللهتجاوز"البلاغةنهج"وضعالذيهوإنه:ويقال:قال،الرائقةأشعاره

)1(

)2(

)3(

المنتظم)8/121(.

.(3313/)الأعيانوفيات

سيئاته.عنوتغاضىأثنى:"عليهملس"
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حامدأبيالشيخصاحب،الزويانيمنصورأبو)1(الفضلبناللهعبدبنشعيببنأحمدبنمحمد

الإسفراييني.

ومات،الربيعبقطيعةيسكن،صدوقأوكان،عنهوكتبنا،بهاوحدثبغدادسكن:الخطيبقال

.حربببابودفنالسنةهذهمنالأولربيعفي

المتكفم.،البصريالحسينأبو،الطيببنعليبنمحمد)/1(المعتزليالبصريالحسينأبو

ربيعفيوفاتهفكانت،الكثيرةبالتصانيفذمارهم)3(عنوالحامي،لهموالمنتصر،المعتزلةشيخ

منلهوليس،الشونيزيةفيودفن،الصيمرياللهعبدأبوالقاضيعليهوصلى،السنةهذهمنالاخر

."تاريخه"فيالبغداديالخطيبعنهرواهواحدحديثسوىالحديثرواية

أسمع،وأنابالبصرةالرأيهلالأخيبنمحمدبنهلالعلىقرئ:الطيببنعليبنمحمدحدثنا

والمازني،،والغلابي،الجمحيالحباببنالفضلخليفةوأبو،الكجيمسلمأبوحدثكم:لهقيل

:قالالبدريمسعودأبيعن،ربعيعن،منصورعن،شعبةعن،القعنبيحدثنا:قالوا،والزريقي

.")4(شئتمافاصنعتستحلمإذا،الأولىالنبهوةكلاممنالناسأدركمماإن":!ي!اللهرسولقال

بنمحمدعليأبو:والزريقي،حيانبنمحمداسمه،والمازني،محمداسمه،والغلابي

.البصريخالدبنأحمد

وأربميئةوث!ثيرسبحسنةكين5ثي

عنهاوأخرج،فملكهاالجبلبلادإلىينالإبراهيمأخاهالسلجوقيطغرلبكالسلطانبعث:فيها

وأخرج.فملكهاالدينورإلىينالإبراهيمسارثم،بالأكرادفالتحق،الدولةعلاءبنكرشاسفصاحبها

دارهوأحرق،قهراعليهفملكهاإبراهيمفتبعهحلوانإلىالشوكأبوفسار.الشوكأبووهوصاحبهامنها

)1(

)2(

)3(

)4(

.(8126/)المنتظم،(1703/)بغدادتاريخ

،(4271/)الأعيانوفيات،(9527/)التاريخفيالكامل،(8126/)المنتظم،(3001/)بغدادتاريخ

الذهبشذرات،(5/38)الزاهرةالنجوم،(4145/)بالوفياتالوافي،(17/587)النبلاءأعلامسير

(3/925).

ذمهم.:(ط)في

داودوأبوالحياءباب،الأدبفي(0612)ورقم،الأنبياءأحاديثفي(3484و)(3483)البخاريرواه

.()عالبدريمسعودأبيحديثمنالأدبفي(7947)
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وتعدواأأنصارهغزوا)1(الذينالسلاجقةلقتالبغدادصاحبكاليجارأبوالملكفتجهز،أموالهوغنم

نحوفيهالهفماتالخيلالسنةهذهفياعترتالافةأنوذلك،الظهرلقلةذلكيمكنه!لم،،أتباعهعلى

الخيل.نتنمنبغدادجافتبحيثفرسألفعشراثنيمن

الكنيسةوإحراق،اليهوددورنهبعلىالفريقاناتفقثموالسنةالروافضبينببغدادوقع:وفيها

لهم.التيالعتيقة

مسجدبابعلىلعزائهأهلهفجلس،بواسطالنصارىأكابرمنرجلموتالسنةهذهفيواتفق

فأخذوا،العامةعليهمفحملت،يحرسونهاالأتراكمنطائفةومعها،جهرةجنازتهوأخرجوا،هناك

عنالأتراكوعجز،فنهبوهالديرإلىومضوادجلةفيورموهفأحرقوهأكفانهمنواستخرجوهمنهمالميت

دفعهم.

.العامهذافيالعراقأهليحجولم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.الأوانهذافيوفاتهكانت،وحلوانالدينورصاحب)3(عنانبنمحمد)2(بنفارس

سلمة.أموممنى،البقالببنتوتعرف)4(الواعظةاللهعبدبنموسىبنتخديجة

فاضلة.صالحة)5(فقيرةوكانت،عنهاكتبت:الخطيبقال

،الكرديمروانبنأحمدوزير،الكاتب،الشاعر،المنازي)7((السليكي1)6(يوسفبنأحمد

.ابكرودياراميافارقينصاحب

علىأوقفهاكثيرةكتبأوحصل،مرةغيرالقسطنطينيةإلىالرسليةفيتوددلطيفأبارعافاضلاكان

يؤذوننيوهمالناسمعتزلإني:لهفقال،المعريالعلاءأبيعلىيوماودخل،وميافارقينامدجامعي

والاخرة:فقالا.أيضاوالاخرةالدنيالهمتركتوأنث؟ولتم:فقال،(الدنيالهموتركتا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.واعد:(ب)في

.(9531/)التاريخفيالكامل،(8912/)المنتظم

.عناز:التاريخفيوالكامل:(ط)وفي،والمنتظمالأصلفيكذا

.(41/464)بغدادتاريخ،(8128/)المنتظم

ثقة.:بغدادتاريخفي

الذهبشذرات،(8285/)بالوفياتالوافي،(17/583)النبلاءأعلامسير،(1/143)الأعيانوفيات

(/3925).

المازني.:إلى:(ب)فيتحرفت
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فلمالفاضلالقاضيعليهحرص،الوجودعزيز،النظيرقليلشعرديوانوله.(نعم:قال؟قاضييا

:بزاعة)1(واديفيشعرهومن،السنةهذهفيوفاتهوكانت،عليهيقدر

العميمالنبتمضاعفوقاه3واالرمضاءلفحةوقانا

الفطيمعلىالمرضعاتحنؤعلينافحنادوحهنزلنا

للنديمالمدامةمنألذزلالاظمأعلىوأرشفنا

للنسيمويأذنفيحجبهاقابلتهأنىالشمسيراعي

النظيمالعقدجانبفتلمسالعذارىحاليةحصاهتروع

وبابها.معناهافيبديعةالأبياتوهذه:تعالىاللهرحمه)2(خلكانابنقال

وأربممئةوثماثيوثيا!3سنةخلتص5ث!

:)3(الجوزيابنقال.بغدادجافتحتى،جداكثيرالدوابفيوالموتاناالسنةهذهااستهلت

ويطيبونها.الشعيرماءفيسقونها،دوابهمإلىالأطباءالناسبعضأحضروربما

فيلهيخطبوأن،إليهيحملونهمالعلىأهلهافصالحه،أصبهانطغرلبكالسلطانحاصر:وفيها

ذلك.إلىفأجابوه،بلدهم

.والدينورقرميسينمهلهلملك:وفيها

بنبدرانوفاةبعدثمالبنمنيعأبيبنرجب:(لهيقالرجلاخفاجةبنيعلىتأمر:وفيها

،خيرااللهجزاهمفلا،الحرامالبيتعنالحجيجيصدمنأكثرالأعرابوهؤلاء،ثمالبنسلطان

.الدارسوءولهماللعنةولهم،معذرتهمالظالمينينفعلايوم،الأشهاديقوميوموقبحهم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

محمدأبوالشيخ،حيويهبنمحمدبنيوسفبناللهعبدبنيوسفبناللهعبدمحمد)4(أبوالشيخ

زمانه.فيالشافعيةإمام،الجويني

وحلب.منبجبينكثمامة:"بزاعةوادي"(1)

.(1/431)الأعيانوفيات)2(

.(8912/)المنتظم)3(

،617(/)17النبلاءأعلامسير،(47)3/الأعيانوفيات،(9535/)التاريخفيالكامل،(8013/)المنتظم(4)

شذرات،(1/253)للداووديالمفسرينطبقات،(542/)الزاهرةالنجوم،(5/73)السبكيطبقات

.(3261/)الذهب

إلى-النسبةهذه،نونوبعدهاتحتهامنالمثناةالياءوسكونالواووفتحالجيمبضم،والجويني:خلكانابنقال
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سنبس،:لهايقالقبيلةمنوأصله،محمدأبيبنالملكعبدالمعاليأبيالحرمينإماموالدوهو

وتفقه،أبيهعلىالأدبوقرأ،جماعةعلىشتىبلادفيالحديثسمع،نيسابورنواحيمنوجوين

ثم،القفالأحمدبناللهعبدبكرأبيإلى،مروإلىخرجثم،الضعلوكيمحمدبنسهلالطيببأبي

التصانيفوصنف،الجدإلايديهبينيجريلامهيباوكان،المناظرةمجلسوعقد،نيسابورإلىعاد

الزكاةأخرجربما،حتىلدينهأالاحتياطشديد،زاهداورعاوكان،العلوممنأنواعفيالكثيرة

يذفيوفاتهكانت.مدحهفيالأئمةقالهما،ذكرتوا،"الشافعيةطبقات"فيذكرتهوقد،مزتين

.القعدة

"التبصرة"الفقهفيوله،العلومأنواععلىالمشتمل"الكبيرالتفسير"صنف:()1خلكانابنوقال

فيإماماوكان.ذلكوغير"السلسلةو"،"والجمعالفرقو"،!المختصرمختصرو"،"التذكرةو"

قاله،وثلاثينأربعسنةفي:وقيل،السنةهذهفيتوفي.والأدب،والعربية،والأصول،الفقه

ورحمته.بفضلهوإيانااللهرحمه،الكهولةسنفيوهوومات،")2(الأنساب"كتابهفيالسمعاني

وأربممئةوث!اثيرتسمسنةخلت5ث!

بابنةطغرلبكوتزوج،بغدادصاحبكاليجاروأبوالشلجوقيطغرلبكالملكاصطلح:فيها

طغرلبك.أخيداودالملكبابنةكاليجارأبيبنمنصورأبووتزوج،كاليجارأبي

إحدىبقلعفأمر،ينالإبراهيميديبينوأحضروه،الشوكأبيأخاسرخابالأكرادأسرت:وفيها

عينيه.

بنفسه.نصرأبوصاحبهاونجا،البطيحةبلادعلىكاليجارأبواستولى:وفيها

خلقأفاستغوى،الكتبفيالمذكورينمنأنهوادعى،التغلبيالأصفرلهيقالشخصظهر:وفيها

نصرإلىوحملأسرأنهفاتفق،أمرهوعظمبهافقويأموالامنهافغنم،الرومبلادوقصد،الناسمن

.)3(السجنبابعليهوسد،فاعتقله،بكرديارصاحبمروانبنالدولة

خلقفمات،،ماتتالتيالدوابجيفبسبباوبغدادوالجزيرةبالعراقشديدوباءكان:وفيها

منكتابوورد،المرضىإليهايحتاجالتي،الأشياءوقلتأالأسعاروغلت،الأسواقخلتحتىكثير

)1(

)2(

)3(

مجتمعة.كثيرةقرىعلىتشتملنيسابورنواحيمنكبيرةناحيةوهي،جوين

.(347/)الأعيانوفيات

.(3385/)لأنسابا

.(5454-ا90/)التاريخفيالكامل
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مئةمننحوإلامنهميبقلمالذمةأهلوأن،أربعمئةنحوإلاأهلهامنالجمعةيصليلابأنهالموصل

نفسا.وعشرين

كثير.خلقفيهاقتل،ببغدادوالسنةالروافضبينفتنةوجرت،أيضاشديدغلاءوقع:وفيهاأ

بالله.إلاقوةفلا،العامهذافيالعراقركبمنأحديحجولم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.الرشيديالهاشميالقاضي،الفضلأبوأحمد)1(بناللهعبدبنمحمدبنأحمد

لنفسه:أنشدني:فقال،الخطيبوعنه،الغطريفيمنالحديثوسمع،بسجستانالقضاءولي

يجورليسالإنصافوذوعدلمنصفإنكالجودفياقتصدقالوا

منشورالندىفيلواءلهممعشرسلالةإنيفأجبتهم

المنصور)2(وجديالرشيدجديبنىقدماشائدإنيتالله

:شعرهومن،بالمطرزالمعروفالشاعر،القاسمأبو)3(أيوببنيحمرو!بنمحمدبنالواحدعبد

أحصاهافاللهناسيهاكنتإنومعصيةذنبمنلككمعبديا

ذكراها)4(القلبيدميلكبوقفةلهتقوميوممنياعبدلابد

)د(اللهاستغفر:أقولظنيوساءتذكرهاقلبيعلىعرضتإذا

الوزير.سعدأبو)6(الرحيمعبدبنعليبنالحسينبنمحمد

وخمسينستعن،السنةهذهفيعمرابنبجزيرةموتهكانثم،مراتستطاهرأبيللملكوزر

سنة.

.الشيرازيالواعظاللهعبدابوأ)7(موسىبنأحمدبنمحمد

.(8132/)المنتظم،(555/)بغدادتاريخ(1)

والمنتظم::(ط)في(2)

قدمواماشائدإنيتالله

.(9543/)التاريخفيالكامل،(8134/)المنتظم)3(

والمنتظم:(ط)في(4)

بهتقوميوممنعبديالابد

الله.أستغفرفقلتظنيساءقد:والمنتظم(ط)في)5(

.(9542/)التاريخفيالكامل،(8134/)المنتظم)6(

.(8134/)المنتظم،(1935/)بغدادتاريخ)7(

المنصوروقبلهالرشيدجدي

ذكراهاالقلبيدميلكووقفة
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فافتتن،الدنياعنالنفسوعزوف،والورع،والتقشف،الزهدوأظهربغدادقدم:الخطيبقال

فكثرت،قبوله)1(فيأبىعليهيعرضكانماقبلإنهثم،كثيرخلقمجلسهيحضروكان،بهالناس

خلقفاتبعهالغزويريدأنهوأظهر،أتباعهوكثرت،كثيرةأمورلهوجرت،الناعمةالثيابولبس،أمواله

بلادناحيةإلىوسار،الصلواتأوقاتفيالطبللهيضربوكان،منهاناحيةالبلدظاهرفبرز،كثير

السنة.هذهفيهناكوفاتهفكانت،الناحيةتلكأميروضاهى،كثيرخلقعليهفالتف،أذربيجان

يدلبشيءأصحابنابعضوحدثني،يسيرةأحاديثعنهوكتبت،ببغدادحدثوقد:الخطيبقال

لبعضهم:هووأنشدني،الحديثفيضعفهعلى

والتكرمالحجىغيرإلىنسبتلذةكلفيالنفسأطعتماإذا

المحزمالقبيحالأمرإلىدعتكدعوةكلفيالنفسأجبتماإذا

وكان،وغيرهالمظفربن(محمدأسمع،الغزالالحسنأبو)2(برهانبنعمربنالحسنبنمحمد

تعالى.اللهرحمه،صدوقا

قوله:شعرهفمن،الشاعر4(الجبليالخطاب)3(أبوإبراهيمبنعليبنمحمد

محتملالحبيبجناهوماممتثلفهوالحبحكمما

منتحلفهوالجسمينحللاهوىوكل(هالضنىويشكويهوى

فأجابهبأبياتسليمانبنالمعريالعلاءأبوفامتدحه،النعمانبمعرةفاجتازالشامإلىسافروقد

منالقعدةذيفيوفاتهوكانت،أعمىوهوإلاعادفما،سافرحينالعينينحسنكانوقد،عنهامرتجلا

أعلم.والله،الرفضشديدكانإنه:ويقال،السنةهذه

زمانه.فيالشافعيةشيخمحمدبنشعيببنالحسينالسنجي)6(عليأبوالشيخ

)2

)3

)4

)6

تاريخفيلماالموافقوهو،النسخمنأثبتناهوما،"فيقبلهالشيءعليهيعرضكانحينبعدإنهثم":طفي

.(بشار)منهينقلالذيالخطيب

.(8135/)المنتظم

.(8135/)المنتظم،(3151/)بغدادتاريخ

الذهبيوبخط،(بتحقيقنا4017/)الخطيبتاريخنسخفيمجودأثبتناهوما،محرف"الحنبلي":(ط)في

.(بشار)؟حنبليايكونفكيفجلدرافضيوهو،(9585/)الإسلامتاريخفي

الصبا.:المنتظمفي

السبكيطبقات،(12/378)بالوفياتالوافي،(17526/)النبلاءأعلامسير،(2135/)الأعيانوفيات

(/4344).

.مروقرىمنكبيرةقريةوهي،سنجإلىنسبةجيمبعدهاالنونوسكونالمهملةالسينبكسر،والسنجي:خلكانابنقال
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القاضيوبعده،شيخهقبلهشرحهاوقد،الحدادلابن"الفروع"وشرح،القفالبكرأبيعنأخذ

كتابولهكبيراشرحاالقاصلابن"التلخيص"كتابالسنجيعليأبووشرح،)1(الطبريالطيبأبو

طريقتيبينجمعمنأولوهو:)2(خلكانابنقال،"الوسيط"فيالغزاليمنهوأخذ"المجموع"

.)3(تعالىاللهرحمه،وأربعمئةوثلاثينبضعسنةوفاتهوكانت،وخراسانالعراق

وأربممئةأربحيوسنةخلت5ث!

يومفيففصد،بريةفيوهو،بغدادصاحبكاليجارأبوالملكمرض،منهاالأولىجمادىفي

الجواريوأحرق،الخزائنالغلمانوانتهبت،الخميسليلةفيفماتمحفةفيوحمل،مراتثلاث

الملكوسموهنصرأبوابنهبعدهوولي،بهاكانالتي)4(والخركاه،فيهاهوالتيالخيمةسوى،الخيام

وعلى،وطوقه،وسوره،خلعسبعالخليفةعليهوخلع،مشهوديومفيالخلافةدارودخل،)5(الرحيم

لتهنئته.الناسوذهب،دارهإلىوسار،الخليفةووصاه،الرصافيةالسوداءوالعمامةالتاجرأسه

وعرضه،أذرعثمانيةوارتفاعه،ذراعألفعشراثنيدورهوكان،شيرازعلىالسور)6(دار:وفيها

بابا.عشرأحدوفيه،أذرعستة

ألفعشرتسعة:وقيل،درعآلافوأربعة،رأسألفمئةفغنمالرومبلادينالإبراهيمغزاةوفيها

آلافعشرةعلىالغنائممنلهحصلماوحمل،يوماعشرخمسةإلاالقسطنطينيةوبينبينهيبقولم،درع

عجلة.

العهد،بولايةالمنابرعلىاللهبأمرالقائمالخليفةبنأحمدالعباسأبيالدينلذخيرةخطب:وفيها

بذلك.وحيي،أبيهبعدمن

وفياتفيترجمتهسترد.بغدادفقيه،الإسلامشيخ،الطيبأبووالقاضي.خطأ،السكري:(بو)(أ)في(1)

.هـ(045)سنة

.(2135/)الأعيانوفيات)2(

تاريخهمن(532)سنةوفياتفيالذهبيوترجمه،خلكانابنتقديرإلىاستناداالسنةهذهفيوفاتهذكرهكذا)3(

بنالفضلبنمحمدعليأبووورخهسماهكذا،الأولربيعفيبمروتوفي:وقال،الحسينمنبدلأالحسنوسماه

.(بشار)أعلموالله.وأثبتأدقفهذا(9175/)"إلخ..الحسين:خلكانابنوسماه،جهاندار

بالفارسية.الكبيرةالخيمة:"الخركاه"(4)

بأخصيلقبأنيجوزلا:قال،الاسمبهذاتلقيبهمنامتنعالخليفةأن:(9/548)الكاملفيالأثيرابنذكر)5(

تعالى.اللهصفات

المدينة.حولبنائهمنانتهىأي:"السوردار")6(
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.منكرةطويلةفتنببغدادوجرتوالسنةالروافضاقتتل:وفيها

أيضا.العامهذافيالعراقأهلمنأحديحجولم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

العباسي.محمدأبو)1(باللهالمقتدربنعيسىبنالحسن،الكبيرالسيد

،اليشكريمنصوربنأحمدمؤدبهمنوسمع،وثلاثمئةوأربعينثلاثسنةمنالمحرمفيولد

عالما،الخلفاءلأخبارحافظا،دينافاضلاوكان،الكاتبالرحمنعبدبنالوهابعبدالأزهروأبي

بالله.القادربهاوآثرقدرةعنالخلافةولايةعنأعرض،صالحا،الناسبأيام

فدفن،تابوتبغيرحربببابيدفنأنوأوصى،سنةوتسعينسبععنالسنةهذهفيوفاتهوكانت

،المقبرةإلىوالبساسيريوالوزراءالأمراءمشى،مشهوداجنازتهيوموكان،أحمدالإمامقبرمنقريبا

الغد.منللعزاءالمسلمةبنالقاسمأبوالرؤساءرئيسوجلس

شاهين.بابنالمعروف،الواعظ)4(القاسمأبو)3(عثمانبنأحمدبنعمربن)2(اللهعبيد

المظفر.وابن،البربهاريبحر)د(وأبا،ماسيوابن،مالكبنبكرأبيمنسمع

فيوتوفي،وثلاثمئةوخمسينإحدىسنةفيومولده،صدوقاوكانعنهكتبت:()آالخطيبقال

تعالى.اللهرحمه،حربببابودفنالسنةهذهمن)7(الأولربيع

.الدقاقعثمانأبيبابنالمعروف،القاسمأبوالمنتاب)8(بنمحمدبنالحسنبنعلي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

،62(1/)17النبلاءأعلامسير،(9552/)التاريخفيالكامل،(8137/)المنتظم،354()7/بغدادتاريخ

.(3462/)الذهبشذرات،(21/991)بالوفياتالوافي

تحريف.وهو،"اللههبة":(ط)في

الذهبشذرات،(17106/)النبلاءأعلامسير،(8/138)المنتظم،(0/1386)بغدادتاريخ

(/3264).

الفتحأبو:السيرفي

بنمحمدبحرأبووهو،أثبتناماوالصواب،تحريفوكله،"البرقاني":(ط)وفي،يحيى:(ب)في

.البربهاريالحسن

.(5/1386)بغدادتاربخ

سنةمنالأولربيعشهررابعالخميسيومفيمات":الخطيبتاريخفيفالذي،خطأ"الآخرربيع":(ط)في

وصلالقسموهذا،الإسلامتاريخفيالخطيبعنالذهبينقلهوكذلك،(بتحقيقنا12/122)"مئةوأربعأربعين

.(بشار)(9595/)بخطهإلينا

.(8138/)المنتظم،(1/1093)بغدادتاريخ
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المذهب.حسن،دينا،صدوقا،صالحاشيخأوكان،وغيرهالقطيعيسمع:الخطيبقال

.السعاداتبذيالملقبالفرجأبو،الوزيرفسانجس)1(بنالفرجأبيبنجعفربنمحمد

أنهمحاسنهومن،والترسلالشعرمليح،غزيرةمروءةذاوكان،وبغدادبفارسكاليجارلأبيوزر

يقترضأنالوزيررأىفإن،دينارألفمئةيقاربماوله،أشهرثمانيةلهولدعنماترجلفيإليهكتب

والطفل،اللهرحمهالمتوفى:الورقةظهرعلى(الوزيرأفكتب،الطفلبلوغ،حينأإلىالعينمن

قتلثماعتقل.الأيتاممالإلىلناحاجةولا،اللهلعنهوالساعي،اللهثمرهوالمال،اللهجبره(اليتيمأ

سنة.وخمسينإحدىعنالسنةهذهمنرمضانفي

.البزازطالبأبوغيلانبنحكيمبنغيلانبناللهعبدبنغيلانبن)2(إبراهيمبنمحمدبنمحمد

صالحا،،دينا،صدوقا،ثقةوكان،الشافعيبكرأبيعنحدثمنآخروهو،جسماعةعنروى

إلىيردهاثمفيقلبهاحجرهفييومكلفيصبها،دينارألفيملككان،السنكبرعلىالنفسقوي

الإثنينيوموفاتهوكانت،سماعناوهي")3(الغيلانياتالأجزاء"الدارقطنيلهخرجوقد،موضعها

أعلم.فالله،سنينوخمسسنةمئةبلغإنه:ويقال،سنةوتسعينأربععنالسنةهذهمنشوالسادس

وفاتهكانت،الدولةعضدبنالدولةبهاءبنالدولةسلطانبنالمرزبانواسمهكاليجار)4(أبوالملك

فيهاكانقلعةلهونهبت،سنينأربعمننحواالعراقوليوقد،وأشهرسنةأربعينعنالسنةهذهفي

فيذكرهتقدمكمانصرأبوالرحيمالملكابنهبعدهمنبالأمروقام،دينارألفألفعلىيزيدما

.الحوادث

وأرلميئةوأربميرإحر؟لمسنةخلتص5ث!

البصرةبابأهلوبينبينهمفجرت،النوحبدعةيعملواألاالكرخأهلإلىتقدمالمحرمعاشرفي

والقتل.الجراحمنالحدعلىيزيدما

)1(

)2(

)3(

بالوفياتالوافي،(17062/)النبلاءأعلامسير،(9/542)التاريخفيالكامل،(8/138)المنتظم

.(554/)الزاهرةالنجوم،(2403/)

،(9552/)التاريخفيالكامل،(3234/)بغدادتاريخ.أحمدبنمحمد:اسمهوفيه،(8913/)المنتظم

الذهبشذرات،(5/47)الزاهرةالنجوم،(1/911)بالوفياتالوافي،(17/895)النبلاءأعلامسير

(/3265).

.(بشارهـ)ا174سنةبالرياضالجوزيابندارونشرتها،أسعدكاملحلميعلمئاتحقيقأمجلدينفيحققها

الزاهرةالنجوم،(17631/)النبلاءأعلامسير،(9/547)التاريخفيالكامل،(8/136)المنتظم

.(3263/)الذهبشذرات،(546/)
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منكلونقض،القلائينسوقعلىسوراالسنةأهلوبنى،عليهسوراالكرخأهلبنى:وفيها

فيمفاخراتبينهموجرت،والمزاميربالطبولمواضعهإلىالاجروحملوا،الاخرينأبنيةالفريقين

فتنبينهموقعتثم،وثلبهمالصحابةفضلفيأشعاروإنشادأينضبطولاينحصرلاوسخف،ذلك

.جداكثيرةدوراوأحرقوا،(1أمرها)يطول

إحدىوسملبضربهطغرلبكفأمر،ينالإبراهيموأخيهطغرلبكالملكبينوحشةوقعت:وفيها

منأسرهثم،طغرلبكفهزمهوأخوههوواقتتل،كثيرةجموعافجمعإبراهيمفسار،شفتيهوقطع،عينيه

أخيهعندوأقام،وأكرمهإليهفأحسن،مقهورامنهافاستنزلهأيامأربعةمحاصرةبعدبهاتحصنقدقلعة

مكرما.

قطعةفيهلهويبذل،ينالإبراهيمأسرهكانممنملوكهمبعضفداءفيطغرلبكإلىالرومملكوكتب

وتحفاكثيرةهداياالرومملكفأرسل،عليهاشترطهعوضغيرمنمجاناإليهفبعثه،المالمنكبيرة

للملكفيهوخطب،والجمعة،الصلاةفيهوأقيمت،بالقسطنطينيةالذيالمسجدبعمارةوأمر،غزيرة

نصرلهوخطب،زائداتعظيماطغرلبكالملكفعظموا،الملوكسائرالعجيبالأمرهذافبلغ،طغرلبك

.بالجزيرةمروانبنالدولة

صغيراوكان،أبيهوفاةبعدالملكسبكتكينبنمحمودبنمسعودبنمودودبنمسعودولي:وفيها

الملكفاستقرمحمودبنالرشيدعبدعمهنازعهثم،مسعودبنعليعمهإلىعنهعدلثمأيامافمكث

.جداغريبأمروهذا،مسعودبنعليوانعزل،بيده

.مرداسبنصالحبنثمالصاحبهاعنهاوأجلوا،حلبمدينةالمصريونملك:وفيها

.حربعقيلبنيوبينالبساسيريبينكان:وفيها

أمورها.فأصلحقروالشيدمنالأنبارالبساسيريملك:وفيها

كثيرامالافغنم،وملكهاالدزدارناحيةوقصد،خراسانطريقإلىالبساسيريسار:شعبانوفي

حصنها.قدالشوكأبيبنسعديوكان،فيهاكان

منوظهر،الليلظلمةعلىفزادتليلاسوداءسحابةارتفعتالحجةذيوفي:)2(الجوزيابنقال

فانكشف،والتضرعالدعاءفيوأخذوا،وخافوا،لذلكالناسفانزعج،المضيئةكالنارالسماءجوانب

الأشجارمنكثيراشيئافأتلفت،ذلكقبلجداشديدةريحهبتقدوكانت،جيدةساعةبعدالليلباقيفي

ذكرها.:(ط)في(1)

(8/241)لمنتظما(2)
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السنة.هذهفيالعراقأهلمنأحديحجولم،المملكةودار،الخلافةدارمن،كثيرةرواشنوهدمت

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

طنلىجذإلىنسبةبالعتيقيالمعروف،الحسنأبومنصور)1(بنمحمدبنأحمدبنمحمدبنأحمد

عتيقأ.يسمى

.)2(السبعينجاوزوقدصفرفيتوفي،صدوقاوكان،وغيرهشاهينابنمنسمع

.)4(الشبيهبابنورمرف،)3(العلويالقاسمأبوالحسينبناللهعبدبنعلي

يورق،الاعتقادحسن،ديناصدوقاوكان،عنهوكتبت،المظفرابنمنسمع:الخطيبقال

الثمانين.جاوزوقدمنهارجبفيتوفي،ويتصدق،منهويأكل،بالأجرة

سنةفيماكولاابنعندشهد،الفائزبأبييكنى)5(الماورديالحسنأييالقضاةأقضىبنالوهابعبد

السنة.هذهمنالمحرمفيوفاتهوكانت،لأبيهاحتراماشهادتهفأجاز،وثلاثينإحدى

ادىافظ.)6(الصوريمحمدبناللهعبدبنعليبنمحمداللهعبدأبوالحافظ

وصنف،الكثيروكتب،الآفاقإلىالحديثطلبفيفرحل،وأسنكبربعدمابنفسهالحديثطلب

وكان،تصانيفهمنشيئأالغنيعبدشيخهعنهوكتب،المصريسعيدبنالغنيعبدالحافظعلىواستفاد

الصالح،العملعلىعزيمةالناسأقوىمنكانلم،شابوهوالطلبفيهمةالحديثأهلأعظممن

جميل،الخلقحسنذلكمعوكان،التشريق(أياموأالعيدينيوميإلايوم)7(كلالصوميسردكان

.جزءفيالمجلدبالأخرىيكتبفكانعينيهإحدىذهبتوقد،المعاشرة

اللهعبدكتبمنمستفادةالتاريخسوىالخطيبكتبعامةإن:يقال:الطيوريبنالحسنأبوقال

النبلاءأعلامسير(،)9/561التاريخفيالكامل(،)8/143المنتظم،)4/937(بغدادتاريخ)1(

.(3265/)الذهبشذرات،(7358/)بالوفياتالوافي،(17/206)

وثلاثمئة.وستينسبعسنةولدأنهوالذهبيالجوزيوابنالخطيبذكرإذخطأوهذا،التسعين:(ط)في)2(

.(12/9)بغدادتاريخ،(8421/)المنتظم)3(

السنة.محيي:إلى(ط)فيتحرفت)4(

.(9561/)التاريخفيالكامل،(8431/)المنتظم)5(

النبلاءأعلامسير،(9561/)التاريخفيالكامل،(8/143)المنتظم،(3/153)بغدادتاريخ)6(

.(3267/)الذهبشذرات،(548/)الزاهرةالنجوم،(17/627)

ويفطريومايصومكان،السلامعليهداودصيام،الصياموأفضل،نهيوفيه،للسنةمخالفيومكلالصومسرد)7(

.()عيوما
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وأخذشيئاأخاهأعطىالشامإلىالخطيبصارفلما،أخيهعندعدلاعشراثنيكتبهوترك،

:الصورياللهعبدأبيشعرومن،كتبهفيفحولهالكتب

بأحزانهالمشيبوجاءبريعانهالشبابتولى

ووجدانهبهذاكئيمثمؤبذالفقدانفقلبي

إبانهغيرفيجاءولا)2(سيرهفيجارماكان!ئان

إيذانهقربمنفويلي!بالرحبمؤذناأتىولكن

)3(إتيانهحالراعنيلماتحملتهاذنوبولولا

بطغيانهشبابيجناهبماثقيلظهريولكن

)"(أزمانهطيبويندبمضىشبابايبكيكانفمن

فقدانهلوحشةمنينتروقدومابكائيفليس!

)د(شيطانهبوثباتعليجرهقدكانلماولكن

برضوانهمليكيعلييجدلمإنوويحيفويلي)6(

)7(غفرانهبواسعجنيتوماذنوبييتغمدولم

)"/(قربانهأهلبهايحلجنةإلىمصيريويجعل

بإحسانهظنيحسنسوى)9(قربةمنليماكنتوإن

سلطانهبعزةعليمبتوحيدهمقروأني

وعدوانهالفسوقوأهلالجحود)01(أهلذاكفيأخالف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

(3/434-ه)شئتإنفراجعها،الخطيبلتاريخمقدمتنافيبتفصيلفندناهوقد،البتةيصحلاكلامهذا

)بثار(.

)ط(:حكمه.في

إتيانه.راعنيلما:(ط)في

زمانه.:(ط)في

:(8144/)المنتظموفي،(بو)(أ)فيالبيتهذايردلم

شانهفيتحملتقدمماالهمومعليوأبقىفولى

لئن.وعونيفويلي:المنتظمفي

وغفرانه.برحمتهحنيت:(ط)في

وغفرانه.رضوانهأهلبهايحل:(ط)في

طاعة.منماليكنتفإن:(ط)في

.الهوى:(ط)في
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)1(سكانهلأعينمقزمنزليفيالفوزبهوأرجو

بإيمانهأقرومندالجحوأهلاللهيجمعولن

بخسرانهيبوءوهذاإيمانهينجيهفهذا

)2(نيرانهقعرفيوذلكجنبمافيينعموهذا

تعالى:اللهرحمه،أيضأالصورياللهعبدأبيشعرومن

يدعيهومنأهلهعائبأوأضحىالحديثعاندلمنقل

السفيهخلقفالجهلبجهلأمليأبنهذاتقولأبعلم

والتمويهالترهاتمن-الدبحفظواهمالذينأيعاب

وفقيهعالمكلراجعرووهقدوماقولهموإلى

مسمومةالحاجمريشةكانت،ذكرماعلىلأنه،يدهفورمتافتصدأنهاللهرحمهوفاتهسببوكان

يومفيبهفماتالمارستانإلىفحمل،وقدرهاللهبإذنمنيتهفيهافكانت،بهاففصدهفغلط،لغيره

سنة،الستينعلىنيفوقد،المدينةجامعبمقبرةودفن،السنةهذهمنالاخرةجمادىسلخالأربعاء

وكرمه.بمنهوإياهيرحمناأنتعالىاللهأسأل

وأربممئةوأربميرثنتيوللمنةخلتص5ث!

داروجعلها،الريمنحواصلهإليهافنقل،سنةحصاربعدأصبهانطغرلبكالسلطانفتح:فيها

عساكريحصنيوأنا،قوتهتضعفمنالسورإلىيحتاجإنما:وقال،السورمنقطعةوخرب.إقامته

وأقطعه،منهافأخرجه،كاكويهبنجعفرأبيالدولةعلاءبنقرامرز)3(منصورأبوفيهاكانوقد،وسيفي

بلادها.بعض

.()4مكرمعسكروملك،فارسعسكروأطاعه،الأهوازإلىالرحيمالملكسار:وفيها

.كاليجارأبيبنالمظفرأباوأسروا،منهاالإمارةداروأخربوا،عمانعلىالخوارجاستولت:وفيها

باديسبنالمعزوبينبينهموجرت،إفريقيةبلادالفاطميالمستنصربإذنالعربدخلت:وفيها

سنين.عدةفسادأالأرضفيوعاثوا،طويلةحروب

لسكانه.مهيأمعد:(ط)في(1)

لشيطانه.قرينوذاك:(ط)في(2)

قرامز.:(ط)في)3(

.(4123/)البلدانمعجم.مغراءبنمكرمإلىمنسوبخوزستاننواحيمنمشهوربلد(4)
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ومشهد،عليمشهد،المشهدينلزيارةكلهموذهبواببغدادوالسنةالروافضاصطلح:وفيها

بابمنيكونأنإلا،جداعجيبوهذا،عليهموترحمواالصحابةعنالكرخفيوترضوا،الحسين

.جداببغدادالأسعارورخصت،التقية

بالله.إلاقوةولاحولفلا،أيضأالسنةهذهفيالعرا!تىأهلمنأحديحبئولم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.(بالقزويني)1المعروف،الحربيالحسنأبوالحسنبنعمربنعلي

وسمع،الآجريبكرأبوفيهاتوفيالتيالليلةوهي،وثلاثمئةستينسنةمنالمحرممستهلفيولد

له،الصالحيناللهعبادكبارمنالعقلوافروكان.حيويهوابن،الزياتحفصوأبا،شاذانبنبكرأبا

فيوفاتهوكانت،للصلاةإلايخرجولا،الحديثويروي.بالقراءاتالقرآنيقرأ،كثيرةكرامات

الله.رحمهمشهودايوماوكان،جنازتهالناسوحضر،لموتهيومئذبغدادفغلقت،السنةهذهمنشعبان

."اللمع"شارح،الضرير)2(،النحوي،الثمانينيثابتبنعمر

.)3(عليهيأتجروكان،بالنحوالعلمغايةفيوكان

وهذه:قال،النحوصناعةفيماهرأوكان،كلامهوشرحجنيابنعلىاشتغلأنه:خلكانابنذكر

السفينة،فيالسلامعليهنوحمعكانواالذينالثمانينباسم،ثمانين:لهايقال،بالجزيرةقريةإلىالنسبة

أعلم.والله

كاتبهوقد،الجبارينمنكان،وغيرهماوالكوفةالموصلصاحب،المنيعأبومقلد)4(بنقرواش

القادرإلىواعتذرتركهثم،ببلادهلهفخطب،إليهفاستماله،الأحايينبعضفيمصرصاحبالحاكم

فيمباحهونعملهشيءوأي:فقال،العربفلامتهالنكاحفيأختينبينالجبارهذاجمعوقد،فعذره

أخيهابنبعدهمنبالأمرقامتوفيوحين،حواصلهونهبت،الفاطميالمعزأيامفينكبوقد.الشريعة

مقلد.بنبدرانبنقريش

،(5526/)السبكيطبقات،(17956/)النبلاءأعلامسير،(8461/)المنتظم،(1243/)بغدادتاريخ(1)

.(3268/)الذهبشذرات،(594/)الزاهرةالنجوم

.(3926/)الذهبشذرات،(3434/)الأعيانوفيات،(8461/)المنتظم)2(

.بالأجرةيعلمه)3(

أربمسنةفيهووفاته،(17/633)النبلاءأعلامسير،(9/553)التاريخفيالكامل،(8/147)المنتظم)4(

.(3662/)الذهبشذرات،(594/)الزاهرةالنجوم.وأربعمئةوأربعين
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منلالأمروقام،السنةهذهفيتوفي،غزنةصاح!.)1("وو.!.!05!! سمكمكس.ب!محموب!مسعوب!ومو

أعلم.والله،سبكتكينبنمحمودبقالرشيدعبدعمهبعده

وأربميئةوأربميوث!اثسنةخلتص5ث!

الروافضأنوذلك،كثيرخلقالفريقينمنفقتل،والسنةالروافضبينالحربوقعمنهاصفرفي

كفر.فقدأبىومن،شكررضيفمن،البشرخيروعليمحمد،بالذهمب!عليهاوكتبواأبراجانصبوا

ربيعإلىبينهمالقتالواستمربينهمالحربفنشبت،هذافيمج!م!الابيمععلياقترانالسنةفأنكرت

جعفر،بنموسىمشهدفنهبوادفنهمنالسنةورجع،أحمدالإمامعندفدفنهاشميرجلفقتل،الأول

،الوزراءمنهناكومن،بويهبنيملوكوقبور،الجوادومحمدموسىضريحوأحرق،وأحرقوه

الفتنة،وانتشرت،(جداأكثيرةوقبورزبيدةوأمه،الأمينومحمد،المنصوربنجعفرقبرواحترق

وبعثروا،كبيرةمحالوأحرقوا،كثيرةبمفاسدأيضا(الرافضةأأو!ئكمابلهموقد،الحدوتجاوزت

منوخاف،النقيبفمنعهمأحمدالإمامبقبرهمواحتى،الصالحينمنفييامنوأحرقوا،قديمةقبورأ

وغيلة،جهارافقتلهموكبارهمرؤوسهمتتبع2(القطيعي:لهيقالعيارالرافضةعلىوتسلط،ذلكغائلة

ذلكبلغولما،والمكروالبأسالشجاعةغايةفيوكان،أحدعليهيقدرولم،جدابسببهالمحنةوعظمت

فأعادها.روسلثم،اللهبأمرالقائمالخليفةخطبةقبمرافضياوكان،مزتدبنعليبندبيس

إليهوإحسانه،عليهإنعامهعلىلهشكرا،الخليفةإلىطغرلبكالملكمنالهداياجاءقطرمضانوفي

بخمسةالحاشيةوإلى،دينارألفبعشرينالخليفةإلىوأرسل،والتقليدالخلعمنلهبعثهكانبما

ليصلحها،أماكنفيهاوخربالريعمرحينطغرلبككانوقد،ديناربألفيالرؤساءرئيسوإلى،آلاف

بسببه.ملكهوقوي،بذلكشأنهفعظم،والجوهرالذهبمنكثيرةدفائنفيهاوجد

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

لهايقالعكبرادونقريةإلىنسبةالبصرويالشاعرالحسنأبوأحمد)3(بنمحمدبنمحمد

.حورانأمهيالتيالمدينةباسم،بصرى)4(

)1(

)2(

)3(

الذهبشذرات،(17/634)النبلاءأعلامسير،(9/558)التاريخفيالكامل،(8/148)المنتظم

(3/634).

:(9061/)للذهبيالإسلاموتاريخ،(8015/)المنتظموفي،القطيطقي:(ب)وفي،الأصلفيكذا

الطقطتى.

.(1/141)البلدانمعجم،(9058/)التاريخفيالكامل،(8521/)المنتظم،(3236/)بغدادتاريخ

.بغدادقرىمنوهي
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قوله:الخطيبعنهرواهالذيشعرهومن،نوادرله،مطبوعأمتكلماوكان،بغدادسكنوقد

قلب)2(الشهواتمنيخلوومافنصبووزهرتها)1(الدنيانرى

تحبمايضركماوأكثرهمومأكثرهاالعيشفضول

رطبالأعطافلينوعيشتراهمازخرفيغرركفلا

وشربمرعىفالغنىفخذهاعفوأجاءتكبلغةماإذا

حربوفيهالكثيرتردفلاسلموفيهالقليلاتفقإذا

أربحينهوأربميروأربمسنةخلت5ث!

إلىصحيحالهمنسبلااكذبةأأدعياءوأنهم،المصريينالخلفاءبذكرمحاضركتبت:فيها

.والأشرافوالفقهاءالقضاةفيهاوكتب،!يماللهرسول

منكثيرشيءبسببهافهدم،البلادوتلك،والأهواز،أرجانبنواحيعظيمةزلازلكانت:وفيها

السماءرأىحتىإيوانهانفرجإنه،قولهيعتمدمنبعضوحكى،القصوروشرفات،والدورالعمران

يتغير.لمكأنحالهإلىعادثمذلكوشاهد،منه

منوقتل،كثيرةأماكنوأحرقوا،السنةوأهلالروافضبينالحربتجددتمنهاالقعدةذيوفي

العمل،خيرعلىبحيوأذنوا،البشرخيروعليمحمد:مساجدهمعلىوكتبواخلائقالفريقين

وهذا،قرارمعهلهميقرلمإنهبحيثالروافضعلىالعيارالقطيعيوتسلط،بينهمالحروبواستمرت

.الأقداربهجرتماجملةمن

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بن)4(سنبلبنوهببنأحمدبنعليبنمحمدبنعليبنالحسن")3(المسند"راويالمذهبابن

الواعظ.التميميئعليأبو،واقدبنقرة

ينقلالذيالخطيبتاريخفيلماموافقأثبتناهوما،شهوتها:البلدانومعجم،والمنتظم(ط)وفي،الأصلكذا(1)

المؤلف.منه

المؤلف،منهينقلالذيالخطيبتاريخفيلماالموافقوهو،(ط)منأثبتناهوما،"الشبهات":الأصلفي)2(

.البلدانومعجمالمنتظمفيكذلكوهو

،64(0)17/النبلاءأعلامسير،(9295/)التاريخفيالكامل،(8155/)المنتظم،593()7/بغدادتاريخ)3(

.(3271/)الذهبشذرات،(12/112)بالوفياتالوافي،(553/)الزاهرةالنجوم

شبل.:المنتظمفي)4(
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عند،القطيعيمالكبنبكرأبيمنأحمدالإماممسندوسمع،وثلاثمئةوخمسينخمسسنةولد

شاهين،وابن،ماسيبنمحمدأبيمنالحديثسمعوقد،أبيهعنأحمدالإمامابناللهعبد

.خيراديناوكان،وخلق،والدارقطني

فياسمهألحقأنهغير،القطيعيمنأحمدلمسندالسماعصحيحكانأنه:)1(الخطيبذكروقد

.أجزاء

الذياسمهيلحقأنجاز،سماعهتحققإذالأنه،،سماعهفيأبقدحهذاوليس:الجوزيابنقال

اسمهإلحاقهيجيزولا،منهيسمعولافلانأخبرني:الشيخقوليجازأنوالعجب،الكاتبعنهغفل

.)2(تعالىاللهرحمه،إليهاحاجةلاأشياءالخطيبعليهتعنتوقد،لهسماعهتحققفيما

،بالبصرةأقاموقد،البغداديبالشاشي)3(المعروف،الحسنأبومحمدبنالحسينبنعلي

الأحوالذويمنأنهبهايوهمالحيلمنأشياءوعمل،أهلهاوعلى،عليهاوعمههوفاستحوذ

خبيثأ،رافضياهذامعكانوقد،عمهوقبح،اللهقبحه،فاجركاذبذلكفيوهو،والمكاشفات

الحمد.ودله،العامهذافيوفاته-كانتالعالمينفيأمثالهاللهكثرلا-قرمطيا

القاضي.أحمدبنمحمدبنأحمدبنمحمدالسمناني)4(جعفرأبوالقاضي

،وغيرهالدارقطنيمنالحديثسمعوقد،الأشعريالحسنأبيالشيخطريقةعلىالمتكلمينأحد

وتوفي،للمناظرةمجلسدارهفيلهوكان،بالموصلالقضاءوتولى،سخيا،فاضلأ،عالمأوكان

سنة.وثمانينخمسأبلغوقد،الأولربيعفي،السنةهذهفيقاضيهاوهوبالموصلبصرهكفبعدما

وأربممئةوأربميرخيلىسنةخلتر5ث!

.الحالوتفاقموقوي،والسنةالروافضبينوالحريقوالقتالالشرتجدد:فيها

.العراققصدعلىعازمالفاطميالمعزبأنالأخبارووردت

منأشياءوذكر،وكذابكذا:يقولالأشعريالحسنأباالشيخأن:طغرلبكالملكإلىنقل:وفيها

يقولمنبتكفيرنيسابورأهلوصرح،بلعنهفأمر،،والسنةبالدينتليقلاوالتيأالملكأنكرالتيالأمور

.(7093/)بغدادتاريخ(1)

في،فيهقيلوماترجمتهتقصيفيالذهبيالحافظأجادوقد،لهمسلمغيرالخطيبعلىالردفيالجوزيابنكلام)2(

.(بشار)(643-17/064)النبلاءأعلاموسير،(654-9652/)الإسلامتاريخ

الشباشي.:النسخبعضوفيالشاشي:(ط)فيكذا)3(

.652(/)17النبلاءأعلامسير،(9295/)التاريخفيالكامل،(8561/)المنتظم،382()4/بغدادتاريخ(4)
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أهلشكاية"سماهارسالةوصنف،)1(القشيريهوازنبنالكريمعبدالقاسمأبوالشيخفضج.ذلك

عمافسألهمالقشيريمنهم،الأشعريينرؤوسمنجماعةالسلطانواستدعى"المحنةمننالهملماالسنة

وجرت،بذلكيقولمنلعناإنمانحن:فقال،ذلكقالالأشعرييكونأنفأنكروا،ذلكمنإليهأنهي

طويلة.عظيمةفتن

أخوهمنهاوخرج،شيرازعلىكاليجارأبيالملكابنمنصورأبوفولاسون)2(الملكاستولى:وفيها

.سعيد)3(أبو

أموالهم.وأخذفهزمهم()4بالبوازيجأفسدواوأعرابأكرادإلىالبساسيريسارشوالأوشعبانوفي

فيها.العراقأهلمنأحديحجولم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

النهرواني.)6(الحسينأبوروح)5(بنعمربنأحمد

رجلافسمعتالنهروانشطعلىيوماكنت:قال،حسنشعروله،الضرببدارالعيارفيينظركان

:يقولمنحدرةسفينةفييتغنى

طلبواماعليفهانقتليسوىطلبواوما

أيضا:غيرهاليهأضفما:وقلتفاستوقفته

غلبوا)7(الجفافيتماديباكالأحبةقتليعلى

عدةطبعتالمذكورةورسالته،وأربعمئةوستينخمسسنةتوفي،المفشرالفمثميريالقالممأبوالقدوةالإمام)1(

لها.دفرخالأنصاريزكرياوللشيخ،مرات

:(9161/)الإسلامتاريخوفي.فولاستون:(9595/)الكاملوفي،فولابسور:(ط)وفيالأصلكذا)2(

.فولاذ

سعد.أبو:والكامل:(ط)وفيالأصلكذا)3(

دجلة.فييصبحيثالأسفلالزابفمعلىتكريتقرببلد:والبوازيج.الأرضفيأفسدواقد:(ط)في)4(

.(1/305)البلدانمعجم

فقد،أصحهناوما.وستمئةوأربعينلستسنةوفاتهوفيه(9465/)التاريخفيالكامل،(8158/)المنتظم)5(

.(9666/)الإسلامتاريخفيالذهبيوتابعه،منهسمعوقد،السنةهذهفيالخطيبورخه

فيهووكذلك،عارفأبهفكان،عنهكتبوقدالخطيبتاريخفيمايعضدهأثبتناهوما،"الحسن":(ط)في)6(

.(بشار)(9666/)المؤلفبخطوهوالإسلامتاريخ

الكامل:في)7(

غلبواالهوىفيلتماديباالأحبةقلبيعلى
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سلبوا)1(قدعينيمنمالنوطيبوبالهجران

طلبواماعليفهانقتليسوىوماطلبوا

شيخ،بالسمانالمعروف،الرازيسعد)3(أبوزنجويه)2(بنمحمدبنالحسينبنعليبنإسماعيل

المعتزلة.

ومن.اعتزالهمعفاضلابارعاعالماوكان،شيخ)4(آلافأربعةعنوكتب،الكثيرالحديثسمع

بالخلافعالماالمذهبحنفيوكان،الإسلامبحلاوةيتغرغرلمالحديثيكتبلممن:كلامه

شكرهفيفأطنب")5(تاريخه"فيعساكرابنترجمهوقد،الرجالوأسماء،والحساب،والفرائض

عليه.والثناء

.)6(عطيةبنعليبنمحمدالمكيطالبأبيالشيخابنعمر

.)7(حفصبأبييكنىصدوقاوكان،شاهينوابنأباهسمع

أخووهو،بالسواديالمعروف،طالبالأزهر)8(أبوبنالفرجبنعثمانبنأحمدبنمحمد

.الأزهريالقاسمأبي

سنة.وثمانيننيفعنتوفي

.النقباءنقيب،الزينيتمامأبو)9(تمامأبيبنمحمدبنمحمد

النقابة.فيمكانه،أبيهبعدببغدادقامأ

مل:لكاوا(ط)في(1)

سلبواقدالنومطيبعينيمنوبالهجران

المفسرينطبقات،(551/)الزاهرةالنجوم،(1855/)النبلاءأعلامسير،(1424/)المضيةالجواهر)2(

.(338/)دمشقتاريختهذيب،(3273/)الذهبشذرات،(1/901)للداوودي

سعيد.:إلى(ط)فيتحرفت)3(

آلافثلاثة:روايةوفي،شيخوستمئةآلافثلاثة:للذهبيالإسلاموتاريخعساكرلابندمشقتاريخفيالذي)4(

.(بشار)شيخآلافأربعةعنكتبأنهأحديقلفلم،شيخ

.(23-922/)دمشقتاريخ()5

.(8/915)المنتظم)6(

وخط،والمنتظم،(بتحقيقنا13/148)الخطيبتاريخفيمايعضدهأثبتناهوما،خطأ"جعفر":(ط)في)7(

.(بشار)(9671/)الإسلامتاريخفيالذهبي

،(8951/)المنتظم،(5)رقم،الحوزيلخميسالسلفيسؤالات،(بشار.د.ط2162/)الخطيبتاريخ)8(

.(9671/)الإسلامتاريخ

.(9695/)التاريخفيالكامل،(8915/)المنتظم)9(
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وأربميئ!وأربميرستسنةخلت5ث!

وعمل،وسبى،الرومبلادمنفغنم،أذربيجانبلادأخذهبعدالرومبلادطغرلبكالملكغزا:فيها

سنة.بهافأقامأذربيجانإلىسالماعادثم،حسنةأشياء

نوابمنهاوأخرج،طغرلبكللسلطانوبالموصلبهاوخطب،الأنباربدرانبنقريشأخذ:وفيها

.البساسيري

وظهرت،الوقعةمنمنصرفهخفاجةبنيمعبغدادإلىالبساسيريالمظفرالحارثأبودخل:وفيها

وكان،فأخذهاالأنبارإلىالحجةذيفيوخرج،نفسه(1)ليطيبالخليفةفراسله،للخلافةالنفرةآثارمنه

بيتإلىالدخولفي،الخليفةألهأذنثم،غيرهاوحرق،أماكنوخرب،مزيدبنعليبندبيسمعه

فقويتيعبرولم،وانصرففخدم،الأرضفقبلأالنوبةبيتحاذىأنإلىفجاء،عليهليخلعالنوبة

الوحشة.

أعلم.والنه،أيضاالسنةهذهفيالعراقمنأحديحجولم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

السلماسي.اللهعبدأبوداود)2(بنمحمدبنجعفربنالحسين

الخير،وفعل،المعروفباصطناعمشهوراأميناثقةوكان،والدارقطنيحيويهوابنشاهينابنسمع

دنانيرعشرةشهركلفيلهوكان،ذلكفأبىالشهادةعلىأريدقدوكان،الصدقةوكثرة،الفقراءوافتقاد

لأهله.نفقة

.اللبانبابنالمعروف،)3(الأصبهانياللهعبدأبوالرحمنعبدبنمحمدبناللهعبد

ثم،التراويحبالناسيصليوكان،إيذج)4(قضاءوولي،الإسفرايينيحامدأبيالشيختلاميذأحد

،الأرضإلىيضطجعولم،عنهالشهرانقضىفربما،الفجر،يطلعأنأإلى،فيصليأبعدهميقوم

تعالى.اللهرحمه

)1(

)2(

)3(

)4(

)ب(و)ط(:لتطيب.في

.(7571/)الأنساب.أذربيجانبلادمنوهي،سلماسإلىنسبة:والسلماسي(8161/)المنتظم

النبلاءأعلامسير،(9406/)التاريخفيالكامل،(8162/)المنتظم،(15144/)بغدادتاريخ

.(3274/)الذهبشذرات،(538/)الزاهرةالنجوم،(572/)السبكيطبقات،(17/653)

.(1/288)البلدانمعجم.الكورةهذهمدنأجلمنوهي،وأصبهانخوزستانبينوبلدكورة
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أ)1(وأربممئهوأرلميوسبحسلةخلف5ث!أ

بنيملكوآخر،العراقلبلادالسلجوقيةملوكأول!وهو،بغدادالسلجوقيطغرلبكملك:فيها

بويه.

الرؤساءرئيسوأطلق،منهالأتراكواشتكت،الخليفةوبينالبساسيريبينالوحشةتأكدت:وفيها

العباسيين،بيعةمنعليهكانماوخلع،بالطاعةالمصريينكاتبوأنه،أفعالهقبيحوذكر،فيهعبارته

إهلاكه.لاإليس:الخليفةوقال!

)2(رمضانفيإليهاودخولهبغدادفيالسلجوقيطغرلبكملك

لعدم،واستفحل،أمرهعظمقد،بالبساسيريالمعروفالتركيأرسلانكان:)3(الخطيبقال!

لهودعي،والعجمالعربأمراءوتهيبته،اسمهوطار،البلادعلىواستولى،الأتراكمتقدميمنأقرانه

يق!عاللهبأمرالقائمالخليفةيكنولم،الأموال!وجبى،ونواحيهاوالأهوازالعراقيةالمنابرمنكثيرعلى

عزمهبواسطوهوعرفهم،الأتراكمنجماعةعندهوشهد،عقيدتهسوءالخليفةعندصحثم،دونهأمرا

بنسلجوقبنميكائيلبنمحمدطالبأباالخليفةفكاتب،الخليفةعلىوالقبضالخلافةدارنهبعلى

وعادوا،البساسيريمعكانمنأكثرفانفض،العراقإلىالمسيرعلىيستنهضه،طغرلبكالملقبنعاق

وهدموا،فأحرقوها)4(الغربيالجانبفيوهيالبساسيريدارقصدعلىرأيهمأجمعثم،بغدادإلى

الأمراءالطريقأثناءإلىتلقاهوقد،وأربعينسبعسنةرمضانفيبغدادإلىطغرلبكووصل.أبنيتها

ثم،الرحيمللملكبعدهثم،بهالهوخطب،جداعظيمةأ2لهةفيبغدادفدخل،والحجابوالوزراء

بنيملوكآخرفكان،معتقلاالسيروانقلعةإلىورفع،رمضانشهرأواخرفيالرحيمالملكخطبةقطعت

.أياموعشرةسنينستلبغدادولايته(مدةوكان،سنينوعشرالمئةقريبولايتهمأمدةوكانت،بويه

أصحابهونزل!،عمارتهامنالفراغبعدالمملكةدارطغرلبكونزل،الشلجوقيةملوكأؤلوطغرلبك

الشرقيالجانبونهب،والعامةالأتراكبينفتنةووقعت،أفيلةثمانيةمعهوكان،الأتراكدورعلى

عظيمة.وخبطة،خطوبوجرت،بكماله

فيها.نقصدونالأحداثبتسلسلمخلوتأخيرتقديم(أ)وفي،(طو)(ب)منزيادة(1)

.(طو)(ب)منساقطالعنوان)2(

.(بشارد..ط)بعدهافما11/48تاريخه)3(

المنتظمفيكذلكوهيالمصنفمنهينقلالذيالخطيبتاريخفيلماموافقأثبتوما،الشرقي:(أ)في)4(

والكامل.
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إقامةعلىبأنهمصرصاحبإلىوكتب،الرحبه"أ(بلادناحيةإلىالخليفةمنفرفإنهالبساسيريوأما

الذيالأمرمنالتمكنأهبةعلىليكون،بهاونيابته،الرحبةبولايةإليهفأرسل،بالعراقلهالدعوة

تعالى.اللهقتحهما،يحاوله

وخلعالقضاةقضاء3(الدامغانيئعليبنمحمداللهعبدأبوقلدالقعدةذي2(عاشزالثلاثاءيوموفي

طغرلبكالملكعلى(الخليفةاخلعثم،ماكولابنعليبنالحسيناللهعبدأبيموتبعدوذلك،عليه

.والبوقات)5(الدبادب)4(يديهوبيندارهإلىورجع،بيوم(بغداددخولهابعد

عهدوليوهو،اللهبأمرالقائمالمؤمنينأميربنمحمدالعباسأبوالدينذخيرةتوفيالشهرهذاوفي

ونشر،ثيابهمبتخريقأمرواوقدالناسوجاء،للعزاءالرؤساءرئيسوجلس،بهالرزيةفعظصت،أبيه

عهدوليعلىحزنا،الملكودار،الخلافةبداربهالعزاءأيامالدبادبوقطعت،والتحفي،عمائمهم

الخلافة.

اليمن،أعمالأكثرعلىالهمذاني6(الصليحيمحمدبنعليكاملأبواستولى:السنةهذهوفي

العباسيين.خطبةوقطع،للفاطميينفيهاوخطب

بيعحتىالعامةونهبتهم،واقتتلوا،العوامفساورهم(الناسدوابأونهبهمالغزفسادكثر:وفيها

قراريط.خمسةإلىبقيراطينوالحمار،قراريطبخمسةالثور

عنبهفتعوضوا،الأرضملأجراداعليهماللهفأرسل؟الأقواتوعدمت،بمكةالغلاءاشتذ:وفيها

السنة.هذهفيالعراقأهلمنأحديحجولم،الطعام

الفتنةووقعت،ديناربألفشيرازمدينةفي7(الكربيعحتىالأهوازبنواحيالأسعارغلت:وفيها

بينتحجزأنللدولةيمكنولا.مستمراشديداقتالاواقتتلوا،العادةعلىوالسنةالروافضبين

.راجعونإليهوإناللهفإنا؟الفريقين

)1

)2

)3

)6

)7

مئةبغدادوإلى،أيامثمانيةدمشقوبينبينها،المأمونخلافةفيالتغلبيطودتىبنمالكأحدثهامدينة:"الرحبة"

.(334/)البلدانمعجم.الفراتشاطئعلىوبغدادالرقةبينوهي،فرسخاوعشروننيفالرقةوإلى،فرسخ

.الحسابيوافقلافهو،خطأ،عشرالثانياليوم:(ب)في

وأربعمئة.وسبعينثمانسنةوفياتفيترجمتهسترد

الطبل.وهو:دبدابجمع

ويزمر.فيهاينفخمجوفةأداةوهو:بودتىجمع

وأربعمئة.وسبعينثلاثسنةوفياتمعوافيةترجمتهسترد

الحنطة.منالكر:(8631/)المنتظموفي.أردباأربعونأو،قفيزاستونوهو،العرا!تىمكيال:"الكر"
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منكثيرايمكنلمبحيثقوياالحنابلةجانبوكان.والحنابلةالأشاعرةبينالفتنةوقعت:وفيها

.()1"المنتظم"فيالجوزيابنقاله،الجماعاتاوالجمعةأشهودالأشاعرة

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

،القضاة)4(قاضيالعجليدلفأبيبندلفبنمحمدبنعلكان)3(بنجعفربنعليبن)2(الحسين

الشافعي.،ماكولابابنالمعروف،اللهعبدأبو

عشرينسنةببغدادالقضاةقضاءباللهالقادرولاهثم،بالبصرةالقضاءوولي،)3(جرباذقانأصله

سبعالقضاءفيوله،سنةوسبعينتسععنالسنةهذهفيماتأنإلىاللهبأمرالقائمابنهوأقره،وأربعمئة

منسمعأنهيذكروكان،الخليفةمنولا،هديةأحدمنيقبللا،دينا،صيناوكان،سنةوعشرون

فمنه:حسنشعروله،مندهبناللهعبدأبي

)6(التصابيمعالمشيبأغنىفماشيببعدمنبرهةتصابى

الخضابتسويدينفعهفلم)7(خضببلونعارضيهوسود

اجتنابفرطسوىزادوافمالطفبكلللأحبةوأبدى

الشبابريعانأيامعلىبدءبعدعودااللهسلام

)8(الحجابتحتحسرةبقلبيوأبقىمذموبمغيرتولى

.)9(التنوخيالقاسمأبوالفهمأبيبنمحمدبنعليبنالمحسنبنعلي

والتازرالتناصرعلىوتحالفوا،بالبحريناجتمعواقبائللعدةاسمهذهوتنوخ:الجوزيابنقال

.(ب)منساقطهناإلى...الأسعارغلتوفيها:قولهومن،(8163/)المنتظم(1)

.محرف،"الحسن":(ط)في(2)

سنةوفيات)"علكان"هناكسماهأنهعليأخيهابنترجمةفيسيأتيلكن،أيضاجائزوهو،"علي":(ط)في)3(

.(بشار)(475

.(3275/)الذهبشذرات،(9561/)التاريخفيالكامل،(8167/)المنتظم،(808/)بغدادتاريخ(4)

.(1181/)البلدانمعجم.وأصبهانالكرخوبينبينهاهمذانمنقريبةبلدة)5(

التصابي.الشيبمعأغنىفما:(8167/)المنتظمفي)6(

خضر.:(8/167)المنتظمفي)7(

:(ط)في)8(

اكتئابلمحسرةبقلبيوأبقىيوماعزمهتولى

،(4162/)الأعيانوفيات،(9615/)التاريخفيالكامل،(8168/)المنتظم،(12151/)بغدادتاريخ)9(

.(3276/)الذهبشذرات،(558/)الزاهرةالنجوم،(17/964)النبلاءأعلامسير
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شهادتهوقبلت،سبعينسنةالحديثوسمع،وثلاثمئة)1(وستينخمسسنةبالبصرةولد.تنوخافسموا

إلىيميلكانأنهإلا،محتاطاصدوقاوكان،وغيرهابالمدائنالقضاءوتولى،حداثتهفيالحكامعند

والرفض.الاعتزال

أربميئةووأربحيرثما!3سنةخلت5ث!

السلطانأخيبنتخديجةعلىالخليفةعقدعقد،المحرممنبقينلثمانالخميسيومفي

العقدهذاوحضر،دينارألفمئةصداقعلىخاتونأرسلانوتلقب،داودأخيهامرأة:وقيل،طغرلبك

الدامغاني،القضاةوقاضي،الهاشميينونقيب،العلويينونقيب،طغرلبكوزيرالكندريالملكعميد

العقدالخليفةوقبل،الخطبةخطبالذيوهو،المسلمةابنالرؤساءورئيس،الماورديالقضاةوأقضى

قال:ذلكيقولالمؤمنينأمير:وقالطغرلبكالملكإلىالرؤساءرئيسذهبشعبانكانفلما،بنفسه

الكريمةالوديعةنقلفيأذنوقد.(د8:النساءأ!أفلهااكالأننتتوذواأنيآمركغالله!إن):تعالىالله

فجاءتالعروسلاستدعاءالمملكةدارإلىالخليفةأمفذهبت،والطاعةالسمع:فقال،العزيزةدارهإلى

يسألعمهاعنالخليفةاالوزيرأوشافه،الخلافةدارفدخلوا،الملكعميدالوزيرخدمتهاوفي،معها

إلىوأجلسهاإليهفأدناها،مرارايديهبينالأرضقبلتعليهدخلتفلما.والإحسانباللطفمعاملتها

منوقضبانا،ديباجثوبمئةالغدمنوأعطاها،جوهرمنوتاجاسنيةخلعةعليهاوأفاض،جانبه

ضياعه(منأسنةكلفيوأقطعها،والفيروزج،والياقوت،الجوهرفيهارصعقدذهبوطاسة،ذهب

.دينارألفعشراثنيايغلماأالفراتعملمن

عمارتها،فيكثيرةمحالفخربت،العضديةالملكدارببناءطغرلبكالسلطانأمر:السنةهذهوفي

الخبازينعلىوباعوه،الغربيوالجانب،الأتراكدورمنبسببهاكثيرةأخشاباالعامةونهبت

وغيرهم.(والطباخينأ

عظيمفناءذلكعقبثم،ببغدادكثيرونهب،وخوف،االناسعلىأشديدغلاءوقع:وفيها

،كثيراالمرضىإليهيحتاجوما،الأشربةوغلت،تكفينولاغسلبغيرالناسمنكثيردفنبحيث

فيالجوزيابنقال.الذبابوكثر،الهواءوفسد،الجوواغبركثيراموتالناسواعترىأ

)2(
،الروموبلاد،والموصل،بكروديار،والحجاز،مكةوالغلاءالوباءهذاوعم:".-"

لفظه.هذا،كلهاوالدنيا،والجبال،وخراسان

)1(

)2(

خطأ.،وخمسينخمس:(ط)في

.(8171/)المنتظم"
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موتى،الضباحعندفوجدواالدوربعضنقبوااللصوصمنثلاثةأن:مصرمنكتابوورد:قال

.،يمهلفلمليأخذهاأالمكؤرةالثيابعلىوالثالث،الدرجةرأسعلىوالثاني،النقببابعلىأحدهم

الأذئةكثيروكان،لذلكأهلهفانزعج،الكرخفيسودأعلامتنصببأنالرؤساءرئيسأمروفيها

طغرلبك.الملكوزيرالكندريالملكعميدعنهميدافعكانوإنما،للرافضة

إلىالأسواقفيالناسواحتاج،الدنيافأظلمتترابيةسحابةوارتفعت،شديدةريحهبت:وفيها

.النهارفيالسرج

السحروقتظهر،الآخرةجمادىمنالثانيالعشرفي:وفيها:(1")المنتظم"فيالجوزيابنقال

هذهعلىولبث،الذراعنحوعرضفي،أذرععشرةمننحوالعينرأيفيطولها،بيضاءذؤابةلهنجم

وكذلك،فملكتبمصرهذامثلطلعإنه:يقولونوكانوا،اضمحلثمرجبمنالنصفإلىالحال

للمصريين.بهاوخطب،ملكتهذافيهاطلعلما،بغداد

بعدالصبحفيالمؤذنيناديأنوأمروا،العملخيرعلىبحيالأذانبتركالروافضألزم:وفيها

محفد:كتابةمنومشاهدهممساجدهمأبوابعلىكانماوأزيل،مرتينالنوممنخيرالصلاةالحيعلتين

الصحابةبفضائل،القصائدأفأنشدوا،الكرخإلىالبصرةبابمنالمنشدونودخل،البشرخيروعلي

وتنصرهم،تقؤيهم)2(بويهبنوكانتحيث،اضمحل،للرافضةأالأولالنوءأنوذلك،لهممدائحفي

ويوالون،السنةيحتونال!لجوقئةالأتراكمنآخرينبقوماللهوجاء،دولتهماللهوأذهب،وبادوافزالوا

رئيسوأمر،،)3(المدىطولعلىأبداالمحمودواللهأمحلهاويرفعون،قدرهابرفعةويعترفون،أهلها

بهيتظاهركانلما،الطاقببابالبزازين)4(شيخالجلاببنالثهعبدأبيبقتلالواليالخلافةوزيرالرؤساء

ودثهأدارهونهبت،الطوسيجعفرأبووهرب.دكانهبابعلىوصلب،فقتل،الرفضفيالغلومن

.،)5(والمنةالحمد

كثيف،جيشفيدبيسالدولةنورومعه،الموصلإلىتعالىاللهقبحهالبساسيريجاء:وفيها

فهزمهما،الرومملوكجدوهو،طغرلبكعمابنقتلمشونصره،قريشصاحبهامعفاقتتل

قدوكان.السجنمنكاتبهوأخرج،الفاطميينللمصريينبهافخطب،قهراالبلدوأخذ،البساسيري

فقتل.،ينفعهذلكأنمنهظنا،الإسلامأظهر

)1(المنتظم)8/171(.

)ب(:تقربهم.)2(في

.(طو)(ب)منزيادة)3(

الروافض.:(ط)في(4)

.(ب)منزيادة(5)



128
هـ484سنةوفيات

طغرلبكالملكوعزم.البلادمنوغيرهماوواسطبالكوفةالسنةهذهفيللمصريينخطبوكذلك

وغلاء،الحاللضيقوذلك،الخروجعنالخليفةفنهاه،البساسيريلمناجزةالموصلإلىالمسيرعلى

وكان،والمنجنيقاتالفيلةومعه،عظيمجحفلفيالموصلقاصدابجيشهوخرج،يقبلفلم،الأسعار

عنينهاهالسلطانإلىالخليفةفكتب،الحريمبعضعلىسطواوربما،القرىينهبونلكثرتهمجيشه

عنهفأعرض،عليهفسلم،المنامفي!اللهرسولرأىأنهواتفق،معهمنلكثرةيعتذرفبعث،ذلك

ولا،بخلقهترفقلافلمالبلادفياللهيحكمك:لهفقال،عنيتعرضشيءلأي،اللهرسوليا:فقالأ

يظلملاوأن،بالعدلالجيشفييناديأنوزيرهوأمر،مذعورافاستيقظ،وجلعزاللهجلالمنتخاف

إلىمنهاسارثم،داودأخيهإلىوسلمهافتحهاثم،بلادادونهافتحالموصلمناقتربولما،أحداأحد

هنالك.كثيرةأماكنففتح(بكر)1بلاد

علىواستولوا،الحقوكلمة،الدينإعزازوأظهروا،المغربببلادالملثميندولةظهرت:وفيها

وأول،أهلهامنكثيراخلقاوقتلوا،والسوس،وأعمالها،سجلماسة:منها،بالمغربكثيرةبلاد

كماوستينثنتينسنةتوفيأنإلىبسجلماسةأقاموقدعمربنبكرأبو:لهيقالرجلالملثمينملوك

قدرهوعلا،أمرهوقوي،المؤمنينبأميروتلقب،تاشفينبنيوسفنصرأبوبعدهوولي،بيانهسيأتي

.المغربببلاد

طغرلبك.السلطانأمرعنببغدادالغياربلبسالذمةألزم:وفيها

الله.بأمرالمقتدياللهعبدالقاسمأبووهو،ذكرولدلهجاريةمنموتهبعدالدينلذخيرةولد:وفيها

عليهكانماعلى،البلادمنوغيرها،ببغداد،الناسعلىأمستمرينوالفناءالغلاءكان:وفيها

السنة.هذهفيالعراقأهلمنأحديحجولم،()2(راجعونإليهوإناللهفإناأالماضيةالسنةفيالأمر

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

المعروف،المؤدبالحسنأبوسملك)4(بنعليبنأحمد)3(بنعلي

بكر.ديار:(9063/)التاريخفيالكاملفي(1)

.(ب)منزيادة(2)

النبلاءأعلامسير،(9632/)التاريخفيالكامل،(8174/)المنتظم،(11334/)بغدادتاريخ)3(

.(3378/)الزاهرةالنجوم،(18/54)

وسلك،ترجمتهمصادرفيلماالموافقوهو،(ط)منأثبتناهوما،تحريفوهو،"بلبل"النسخبعضفي)4(

الإسلامتاريخ)كتبهفيالذهبيأخذوبه،(3316/وفيات)اللاموتشديدالمهملةالسينبفتحخلكانابنضبطه

آخرموضعفيوجدهأنهخلكانابنوذكر(والسيرفيصححوكسرهااللامبتشديدالطبعغلطمنفيهووقع(9171/

.(بشار)وهمفلعله،اللاموسكونالسينبفتحالتبصيرفيحجرابنوضبطه.اللاموسكونالسينبكسر
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.أيذج)3(منقريبةقرية:وفالة،")2(الأمالي"صاحب،(1بالفالي)

بغدادوقدم،وغيرهالهاشميالواحدعبدبنعمر)4(أبيمنبهاوسمع،مدةبالبصرةأقام

.،)5(الحسنأشعرهومن،الفضائلكثير،نفسهفيثقةوكان،فاستوطنها

علمائهامنعهدتالذينغيرأوجها)6(المحاسنتبدلتلما

وفنائهاصدورهاولاةكانواالألىبسوىمحفوفةورأيتها

مائهابجاريشرقتقدوالعينمتقدمأسائرابيتاأنشدت

نسائهاغيرالحينساءوأرىكخيامهمفإنهاالخيامأما

قوله:أيضاشعرهومن

المدرسبالفقيهتسفىبليدمهوسكلللتدريستصدر

مجلسكلفيشاعقديمببيتيتمثلواأنالعلملأهلفحق

مفلسكلسامهاوحتى،كلاهاهزالهامنبداحتىهزلتلقد

الشافعي.الفقيهالصباغابن،الواحدعبدبنمحمد

الإسفراييني،حامدأبيالشيختلاميذمنهذاوكان،متأخرذاك.")7(الشامل"بصاحبهذاوليس

سمعوقد،فقبلهالحنفيالذامغانيابنالقضاةقاضيعندوشهد،المدينةبجامعللفتوىحلقةلهوكانت

تعالى.اللهرحمه،المقدارجليلثقةوكان،وغيرهشاهينابنمنالحديث

وجده،التاريخصاحب،الصابىءالكاتب)9(الحسينأبو)8(هلالبنإبراهيمبنالمحسنبنهلال

وقد،إسلامهوحسنهذاهلالوأسلم،أيضاصابئياكانوأبوه،الرسائلصاحب،الصابىءإسحاقأبو

.(4232/)البلدانمعجم.خوزستانبلادمنأيذجمنقريبةبلدة،فالةإلىنسبة:"الفالي"(1)

هـ،356سنةالمتوفىالماسمبنإسماعيل،عليلأبيهوإنما"الأمالي"كتابللفاليأنالمصادرتذكرلم)2(

ثمة.ترجمتهومصادر،(1645/)النبلاءأعلامسيرفيترجمته

.(4232/)البلدانمعجم)3(

خطأ."عمرمن":(ط)في(4)

السبكيطبقات،(4/63)بالوفياتالوافي،(18/22)النبلاءأعلامسير،(2/362)بغدادتاريخ)5(

(4/188).

المجالس.:(ط)وفيالمنتظمفي)6(

.الصباغابننصرأبو:الشاملكتابصاحب)7(

.(3278/)الذهبشذرات،(6101/)الأعيانوفيات،(8176/)المنتظم،(41/76)بغدادتاريخ)8(

الإسلامتاريخفيالذهبيبخطوهوترجمتهمصادرمنأثبتناهوما،تحريفوهو"الخيرأبو":(ط)في)9(

.(بشار()9/971)
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أسلمفلما،والأدبالعلميطلبإليهميترددكانأنهوذلك،المشايخجماعةمنكفرهحالفيسمعكان

أنه(مطولاأبسنده،")1(منتظمه"فيالجوزيابنذكرهماعلىإسلامهسبب(ذلكأوكان،ذلكنفعه

له:ويقول،الإسلامفيبالدخولويأمره،وجلعزاللهإلىيدعوهمراراالمنامفي!لمج!اللهرسولرأى

فيشاهدهاالمنامفياياتوأراه؟الدلائلعليهقامتالذيالإسلامدينتدعفلم،عاقلرجلأنت

فسماه،ذكرافولدتأ،محمدافسمه،ذكر(بولدأحاملامرأتكإن:لهقالأنهذلكفمن،اليقظة

وكان،إسلامهوحسنفأسلم،مطولةالجوزيابنسردهاكثيرةأشياءفي،الحسنأباوكناه،،محمدا

سنة،وأربعوننيفالإسلامفيمنها،سنةتسعونولهالسنةهذهفيتوفي.تعالىاللهرحمه،صدوقا

برحمته.اللهتغمده

وأربميئةوأربميوتسحسنةخلتص5ث!

وسدت،الدور(أكثرأخلتبحيث،البلادمنوغيرهاببغدادمستمرينوالفناءالغلاءكان:فيها

الواحد،بعدالواحدإلايلقىلاالطريقفيالماروصار،موتىفيها(وأهلهافيهابماأبوابهاأأهلهاعلى

وشوى.وأروح،اخضرقدكلبفخذامرأةمعووجد،الطعامقلةمنوالميتاتالجيفالناسوأكل

أنفسخمسةفاحتوشه،سطحمنميتطائرسقط،قيلوأ،فقتل،وأكلها)2(الأتونفيصبيةرجل

.وأكلوه،فاقتسموه

وأحصي،إنسانألفعشرثمانية،معاملتهاومنمنهاواحديومفيماتأنهبخارىمنكتابوورد

ألفوستمئةألفبألف-بخارىمنالوارديعني-الكتابهذاكتابةيومإلىالوباءهذافيماتمن

مغلقة،وأبوابا،خاليةوطرقاتفارغةأسواقاإلايرونفلاالبلادهذهفييمرونوالناس،ألفاوخمسون

العددإلايسلملموأنه،العظيمبالوباءالبلادوتلكأذربيجانمنالخبروجاء:قال)3(الجوزيابنحكاه

أكثروكان،الأرضوطبق،والكوفة،والنيل،وبواسط،وأعمالهابالأهوازوباءووقع:قال،القليل

ويأكلونهم،الموتىويشوون،القبوروينبشون،الكلابيشوونالفقراءكانحتىالجوعذلكسبب

فيدفنالحفيرةتحفركانتوقد،ودفنهموتجهيزهمالأمواتغسلإلاوالنهارالليلفيشغلللناسوليس

منه)4(الفمإلىفيخرجالمهجةدمعنقلبهفينشققاعدايكونالإنسانوكان،والثلاثون،العشرونفيها

تعرضالفقيروكان،منهميقبلأحدايجدوافلمأأموالهمبأكثروتصدقوا،الناسوتاب،فيموتقطرة

)1(

)2(

)3(

)4(

.(8177/)المنتظم

.ملحمااكموقد،لكبيرالموقدا:"لأتونا"

.(8771/)المنتظم

لقلب.ا:(أ)في
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،(ذلكيجدفلاجوعييسدماأريد!كسوةأريدأنا:فيقولوالثيابوالدراهم،الكثيرةالدنانيرعليه

داروقل،والعبادةالقرانلقراءةالمساجدولزموا،وتصالحوا،المعازفوكسروا،الخموروأراقوا

مكانإلىبيدهفأشار،النزعفيأيامسبعةلهمريضعلىودخل،كلهمأهلهاوماتإلاخمرفيهايكون

معهفوجدمسجدفيرجلومات،بسهولةفورهمنفمات،فأراقوها،خمرمنخابيةفيهفوجدوا

يريدهالاأيامتسعةالمسجدفيفتركت،أحديقبلهافلم،(الناسعلىفعرضتأدرهمألفخمسون

حي،أحدمنهمالمسجدمنيخرجفلمأعليهافماتوافأخذوهاأربعةدخل،(ذلكبعدكانفلماأأحد

.(جميعاماتوابل

إلاكلهموماتوا،فمات،متفقهسبعمئةعليهيشتغلمحمدبنالجبارعبدمحمدأبوالشيخوكان

منهم.نفراعشراثني

منأأهلهالقلةخرابافوجدهابلادهإلىرجع،طغرلبكالملكمععليبندبيساصطلحولما

.وأكلوه،وشووهفقتلوهطائفةفتلقاهالنواحيبعضإلىمنهرسولافأرسل،(الطاعون

وسوقأعيسىقطيعةاحترقتالاخرةجمادىمنبقينلسبعالأربعاءيوموفي:أ(الجوزيابنقال

،العروسوسوق،(العطارينوسوق،الشعيروباب،السقطوأصحاب،والكنيس،الطعام

وسويقة،الدجاجونهر،محولوسوق،والقطيعة،والتمارين،والجزارين،والخشابين،والأنماط

الجوعأمنبالناسماإلىأخرىمصيبةوهذه،المواضعمنذلكوغيروالصباغين،والصفارين،غالب

.(راجعونإليهوإنالثهفإنا،عملهافعملتالنارطغتحتى،الناسضعفأ،والفناءالغلاء(و

داروكبست،ونهاراليلاالدوروكبسوا،جهاراالأموالوأخذوا،ببغدادالعيارونكثر:وفيها

أهلإليهاويدعو،بدعتهفييستعملهاكانالتيودفاترهكتبهوأحرقت،الشيعةمتكلمالطوسيجعفرأبي

نحلته.

منواستعادهاتسلمهاوقد،الموصلمنإليهاعائدابغدادطغرلبكالملكدخل:وفيها

،والسريرةالعلانيةمنهوحسنت،السيرةفيهمفأحسن،ينالإبراهيمأخيهإلىوسلمها،البساسيري

(2فرجيةالخليفةمنخلعةالرؤساءرئيسلهوأحضر،الطريقأثناءإلىالدولةوكباروالوزراءالأمراءفتلقاه

مراكبمنفرساإليهاركبوقد،الخلافةداردخلذلكبعدثم،الأرضوقبل،فلبسها،مجوهرة

وبيده،(النبويةأالبردةكتفهوعلى،أذرعسبعةطولهسريرعلىهوإذالخليفةعلىدخلفلما،الخليفة

لرئيسالخليفةقالثم،الخليفةسريردونسريرعلىالملكأجلسثم،الأرضفقبل،القضيب

)1(

)2(

المنتظم)8/181(.

.الأماممنفتحةلهثوب:"فرجية"
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ولاهماجميعولاكوقد،بقربكانس،لفعلكشاكر،لسعيكحامدالمؤمنينأمير:لهقل،الرؤساء

،العدلونشر،العبادوصلاح،البلادعمارةفيواجتهد،ولاكفيمااللهفاتق،بلادهمنتعالىالله

الظلم.وكف

،وعبدهالمؤمنينأميرخادمأنا:وقال،الأرضوقبل،فقام،قالهماالدولةعميدوزيرهلهففسر

المعونةأستمداللهومن،فيهاستخدمني(ولهأهلنيأبماومتسرف،ونهيهأمرهعنومتصرف

والتوفيق.

خلع،سبععليهفأفيض،البهوذلكفيبيتإلىفقام،الخلعللبسينهضأنفيالخليفةلهأذنثم

،التاجمنيتمكنفلمالأرضتقبيلورام،الخليفةيدقبلبعدما،السريرعلىفجلسعادثم.وتاج

الخليفةمنهافعقد،ألويةثلاثةوأحضر،والغربالشرقبملكوخاطبه،إياهوقلدهسيفاالخليفةفأخرج

تعالىاللهبتقوىالخليفةووصاه،الملكإلىفسلم،العهدوأحضر،الحمدلواء:لهيقاللواءبيده

نهضثم،الملكبحضرةالخليفةيديبينءوقرى،(الرعيةفيوالعدلأالعهدذلكفيبالحقوالقيام

الحجابيديهوبين،(دارهإلىأعظيمةأبهةفيخرجلم،عينيهعلىووضعها،الخليفةيدفقبل

منها،عظيمةبتحفالخليفةإلىوأرسل،لهوالتهنئة،عليهللسلامالناسوجاء،بكمالهوالجيش

أنواعا،ثوبوخمسمئة،ومناطقهم،وأسلحتهمبمراكبهمأتراكأغلاماوخمسون،دينارألفخمسون

.(ذلكوغيرأقماشقطعةوخمسين،دينارالافخمسةالرؤساءرئيسوأعطى

خطهوأخذ،)1(البازوريالرحمنعبدبنالحسنمحمدأبيوزيرهعلىمصرصاحبقبض:وفيها

العلمأهلإلىيحسنحنفياالوزيرهذاكانوقد،أصحابهمنثمانينعلىوأحيط،دينارألفالافبثلاثة

ويمدحه.،عليهيثنيالقزوينييوسفأبوالشيخكانوقد،الحرمينوأهل

السنة:هذهفيتوفيوممن

بنالمطهربنداودبنسليمانبنأحمدبنسليمانبنمحمدبن)2(سليمانبناللهعبدبنأحمد

بنعمروبنغطفانبنعديبنالنعمانبنأرقمبنأسحمبنأنوربنربيعةبنالحارثبنربيعةبنزياد

قضاعة،بنالحافبنعمران)3(بنعلوانبنثعلبةبنوبرةبنأسدبناللهتيمبنجذيمةبنبريح

.ريزلباا:(ط)في(1)

،(9636/)التاريخفيالكامل،(5156/)البلدانمعجم،(8184/)المنتظم،(4024/)بغدادتاريخ)2(

بالوفياتالوافي،(1823/)النبلاءأعلامسير،(732-9721/)الإسلامتاريخ،(1131/)الأعيانوفيات

.المصادربيننسبتهفييسيراختلافوثمة(3028/)الذهبشذرات،(561/)الزاهرةالنجوم،(749/)

.حلوانبنتغلب:(طفي))3(
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فيوالمصنفاتالدواوينصاحب،اللغوي،بالزندقةالمشهورالشاعر،التنوخيالمعريالعلاءأبو

واللغة.الشعر

وثلاثمئة.وستينثلاثسنةالأولربيعمنبقينلثلاثالشمسغروبعندالجمعةيومولد

اثنتاأوعشرةإحدىوله،الشعروقال،بصرهفذهب،سبعأوستأوأربعوله،جدريوأصابه

منهاخرجثم،أشهرسبعة،أوستةأبهافأقام،وثلاثمئةوتسعينتسعسنةبغدادودخل،سنةعشرة

قوله:وهو،وعقله،وعلمه،دينهقلةعلىيدلشعراقاللأنه،منهزمأطريدأ

دينار)1(ربعفيقطعتمابالهاوديتعسجدمئيننبخمسيد

النارمنبمولانانعوذوأنلهالسكوتإلالناماتناقض

.(إفكهمنوهذاأ

وعمىعقلهقلةمنوهذا،دينارربعسرقتإذاتقطعونهافمالكم،دينارخمسمئةديتهااليد:يقول

جنتإذاوأما،العدوانعنالناسلينزجركثيرةديتهاتكونأنيناسبعليهاجنيإذاأنهوذلك،بصيرته

قالولهذا،الناسأموالوتصان،الأموالأخذعنلتنزجر(وديتهاأقيمتهاتقلأنفيناسببالسرقةهي

هربالكلامبهذاأخذهعلىالفقهاءعزمولما.هانتخانتفلما،أمينةكانتلماثمينةكانت:بعضهم

منه.يخرجلافكان،منزلهولزم،بلدهإلىورجع

المتنبييحبالعلاءأبووكان،منهويضعالمتنبييكرهالخليفةوكان،الخليفةعنديوماوكانأ

لو:العلاءأبوفقال،الخليفةفذمه،المجلسذلكفيالمتنبيذكرفجرى،ويمدحه،قدرهمنويرفع

أولها:التيقصيلإتهإلاللمتنبييكنلم

منازلالقلوبفيمنازليالك

الكلب.هذاعنيأخرجوا:وقال،وجههعلىبرجلهفسحببهوأمر،الخليفةفغضب.ذلكلكفاه

فيها:المتنبيقولأراد؟لهاوذكره؟القصيدةهذهمنالكلبهذاأرادماأتدرون:الخليفةوقال

كاملأنيعليالدليلفهيناقصمنمذمتيأتتكوإذا

تنبهحيثالخليفةذكاءفرطمنوهذا،هذاأرادوإنما،هذهمنأحسنقصائدلهفالمتنبيوإلا

حيوانمنشيئاولا،بيضاولا،لبناولا،لحمأيأكللا،عمرهمنسنةوأربعينخمساومكث.الهذا

فشككه،إليهالليلآواهالصوامعبعضفيبهاجتمعراهباإن:ويقال،الفلاسفةمنالبراهمةطريقةعلى

يأكلولا،والتينبالدبسويتحلى،العدسأكلهكانماوأكثر،وغيرهبالنباتيتقوتوكان،دينهفي

.(1/445)اللزومفيوكذلك(ب)فيالأولعلىالثانيالبيتتقدم(1)
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عنهينقلماوأما،ذكرماعلىالمفرطالذكاءغايةفيوكان.عورةالأعمىأكل:يقول،أحدبحضرة

السماءتكونأنإما:فقالدرهمسريرهتحتوضعأنهمن،المختلقةوالخرافات،المكذوبةالأشياءمن

مقدارالأرضعنسريرهبارتفاعشعرأنهأياذلكمثلالأرضارتفعتأو،درهممقدارانخفضتقد

بمكانأسفارهبعضفيمرأنهيذكرونوكذلك،عليهكذبوهو،لهأصللامافهذا.()1(الدرهمذلك

أصلفإذانظرواثم،يوجدفلم(لا:قالواا؟شجرةهاهناأما:فقال،ذلكفيلهفقيل،رأسهفطأطأ

منفأمره،(قطعتوقد،فيهرأسهطأطأالذيالموضعفيامرةبهااجتازقدقديماهناككانتشجرة

يصيبهأنمنخوفارأسهطأطأالثانيةالمرةبهامرفلما،تحتهاجازوالماأهناكرأسهبمطأطأةمعهكان

منهذاشاكلماوكذلك،كذبوهو،يصحلاأيضافهذا،المرةهذهفيفاستحضره،(منهاشيء

أشعارهبعضوفي،الشعرفيأكثرهاكثيرةمصنفاتوله،زكيايكنولمذكياكانولكن،البحتالكذب

ذلكيقولكانإنماإنهأ:ويقول،عنهيعتذرمنالناسومن،(الدينمنأوانحلالزندقةعلىيدلما

يلجئهكانالذيوما:عقيلابنقال.بلسانهذلكيقولوإنما،مسلماالباطنفيكان،،ولعبامجونا

أجود،ودينهم،وعقلهم،علمهمقلةمعوالمنافقون؟الناسبهيكفرهماالإسلامدارفييقولأنإلى

الناسعليهبهتسلطالذيالكفرأظهروهو،الدنيافيقبائحهمسترعدىحافظوا،منهسياسة

.كظاهرهباطنهأنيعلمتعالىوالله،،وزندقوهأ

السورمعارضةفيوالغاياتالفصول"سماهكتاباالعلاءلأبيرأيتوقد:)2(الجوزيابنقال

بصرهأعمىمنفسبحان،والبرودةالركةغايةفيوهو،كلماتهاخرفيالمعجمحروفعلى")3(والآيات

وبصيرته.

علىالدالةأشعارهمنالجوزيابنأوردثم."يلزملامالزوم"المسمىكتابهفينظرتوقد:قال

قوله:ذلكفمن،كثيرةأشياءاستهتاره

أحمقاوترزقمجنوناوترزقعاقلبرزقكيحظىلاكانإذا

فتزندقايشتهيلامامنكرأىامرىءعلىالسماءربياذنبفلا

قوله:،أيضاذلكومن

اعتراهالمااللبيبنظروقدضلالفي)4(البريةوهيهات

.(ب)منزيادة(1)

.(8185/)المنتظم2()

.المكانهذاكتابةحالموجودوهو،بمصرمجلداتثلاثفيكاتبهبخطرأيته:(أ)حاشيةفي)3(

البرية.إنألا:(ط)في()4
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موسىالتوراةصاحبتقدم

أتاوحي:رجالهفقال

بيتأحجارإلىحجيوما

حجاهإلىالحليمرجعإذا

قوله:أيضاذلكومن

)3(اهتدتماوالنصارىالحنيفةت .)2(

بلاعقلذو:الأرضأهلاثنان

قوله:أيضاذلكومن

حقاالرسلمقالتحسبفلا

رغيدعيشفيالناسوكان

افتراهامنالخسارفيوأوقع

افتراهابل:الناظرونوقال

ذراها)1(فيتشربالخمركؤوس

وازدراهابالمذاهبتهاون

مضللهوالمجوسجارتويهود

لهعقللادين)4(وآخر،دين

سطروهزورقولولكن

فكدروهبالمحالفجاؤوا

135

:هذامعارضةفيأناوقلت

كذبا)5(الرسلمقالتحسبفلا

عظيمجهلفيالناسوكان

قوله:أيضاذلكومن

إحنابينناألقتالشرائعإن

عرض)7(عنالرومنساءأبيحوهل

قوله:ذلكمنأ

بنيهأولآدمحمديوما

قوله:أيضاذلكومن

بفغوهحققولولكن
فأذهبوه)6(بالبيانفجاؤوا

العداواتأفانينوأورثتنا

النبؤاتبأحكامإلاللعرب

خسيس،كلهمأنوأشهد

)2(
)3(
)4(
)5(
)6(
)7(

ذراها.فيتشرفالحمركروس:(ط)في

هفت.:(2153/)!راللز!رم(ب)في

.اهتدتوالنصارىالحنيفةعفت:(ط)في

دين.ذدر:(ط)في

.ز!ررا:(ط)في

.فأ!رضحوه:(ط)في

:عرضعنالناسويضربون:القاموسوفي.عرضعنالرومنساءأبيحتوهل:(1/228)اللزومفي

.ضربوامنيبالونلا
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القدماء)1(منمكرديانا!مفإنماغواةياأفيقوا،أفيقوا

قوله:أيضاذلكومن

الإلفينمفزقالزمانصرف

تعمداالنفوسقتلعن)2(أنهيت

ثانيامعادالهاأنوزعمت

قوله:أيضاذلكومن

سفاهةمناالضحكوكانضحكنا

كأنناحتىالأيامتحطمنا

قوله:أيضاذلكومن

حلومبهاتستخفأمور

موسىوكتابمحمدكتاب

:وقال

وبينيذاكبينإلهيفاحكم

ملكينلمحبضها)3(أنتوبعثت

الحالينعنأغناهاكانما

يبكواأنالبسيطةلسكانوحق

سبكلنايعاد)4(لاولكنزجاج

الثبورلمنالفتىيدريوما

والزبورمريمابنوإنجيل

موسىولاعيساهاالبريةإلىإلهكميبعثلممعاشرقالت

ناموساالناسفيدينهموصيروامأكلةالرحمنجعلواوإنما

،كفرهعلىتدلهذهمنقطعةوكلاشعرهمنأ،ذلكغيرأشياءاوغيرهالجوزيابنأوذكر

:قبرهعلىيكتبأنأوصىإنه:ويفال1،وضلاله،وزندقته،وانحلاله

أحدعلىجنيتوماعليأبيجناوهذا

لموهو،صارإليهماإلىذلكبسببصارحتى،الدارهذهفيأوقعهلأمهبتزوجهأباهأن:معناه

.،اللهقبحه،وإلحادكفركلهوهذا،الجنايةبهذهأحدعلىيجن

ويتنصل،كلههذامنيعتذرقصيدةقالوأثه،منهوتاب،كلههذاعنأقلعأنهبعضهمزعموقد

فيها:يقولالتيوهي،فيه

الأليلالبهيمالليلظلمةفيجناحهاالبعوضمديرىيامن

.القدماءمنمكرأ:(ط)في(1)

نهبت.:(ط)في)2(

مع.تقبضها:(ط)في)3(

السبك.لنايعادلازجاج:(8187/)المنتظموفي،لهيعودلا:(ط)في()4
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النحلالعظامتلكفيوالمحنحرهافيعروقهامناطوترى

الأولالزمانفيمنيكانمابهاتمحوبتوبةعليامنن

عشرأربعةإلاسنةوثمانينستعنالنعمانبمعرةالسنةهذهمنالأولربيعفيوفاتهكانتوقد

فيبعضهمقالحتىمرثاةثمانونقبرهعندوأنشدت،وتلامذتهأصحابهمنجماعةرثاهوقد،يوما

رثائه:

دماجفنيمناليومأرقتفلقدزهادةالدماءترقلمكنتإن

مذهبهعلىضلالأو،بأمرهجهالإما(اعتقدوهوالذينرثوهالذينأوهؤلاء:)1(الجوزيابنقال

رافعتانصدرهإلىمدليتانحيتانعاتقيهعلىضريرارجلاالمنامفيبعضهمرأىوقد،وطريقته

الملحد.المعريهذا:يقولوقائل،يستغيثوهولحمهمنينهشانوهما،رؤوسهما

كما،الشعراءفيعادتهعلىأنسبهمنفرفع،")2(الوفيات"فيخلكانابنالقاضيذكرهوقد

كتابهمنالمئةبعدالأولالمجلدعلىوقفبعضهمأنوذكر،كثيرةكتباالمصنفاتمنلهوذكر،ذكرنا

واشتغل،أبيهعنالعربيةأخذوأنه.والردفبالهمز:المعروفوهو"والغصونبالأيك"المسمى

التنوخي،المحسنبنعليالقاسمأبوعنهوأخذ،النحويسعدبناللهعبدبنمحمدعلىبحلب

طريقةعلىاللحميأكللاسنةوأربعينخمسامكثأنهوذكر،التبريزيعليبنيحيىزكرياأبووالخطيب

:قبرهعلىيكتبأنأوصىوأنه،الحكماء

أحدعلىجنيتوماعليأبيجناههذا

إلىوإخراجه،الولدإيجاد:يقولونفإنهم،الحكماءباعتقاديتعلقأيضاوهذا:خلكانابنقال

.والافاتللحوادثيتعرضلأنه،عليهجنايةالوجودهذا

ذكرهكماذلكعنيقلعلموأنه،وقتاخرإلىالحكماءاعتقادعنيتغيرلمأنهعلىيدلوهذا:قلت

.،وبواطنهاالأموربظواهرأأعلموالله،بعضهم

أوردثم.نحيفاوكان،غائرةواليسرى،بياضوعليهاناتئةاليمنىعينهكانتأنه،خلكانابنوذكر

قوله:منهاأبياتاالجيدةأشعارهمن

مغزلجدبغيرالبليغقلمرتبةلكبالةتطلبنلا

أعزلوهذارمخلههذاكلاهماالسماءالسماكانسكن

.(8188/)المنتظم(1)

.(1ا-11316/)الأعيانوفيات)2(
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عابد)2(بنعامربنإسماعيلبنأحمدبنالرحمنعبدبنإسماعيل)1(الصابونيعثمانأبوالأستاذ

المفسر.،الواعظ،الحافظالنيسابوري

مطولةترجمةعساكرابنترجمهوقد.الناسوذكر،بهافسمعالحجإلىذاهبوهودمشققدم

قوله:ذلكفمن،وشعرهأقوالهمنحسنةأشياءلهوأورد،،عظيمةأ

البراولامنكمالمعروفاملولمونوالكمأموالكمأصبلمإذا

الحراالبدنأتعبماذاأجلفمنعبدهأناللذيعبيداوكنتم

النبي!فرأيت،المذاهبفيبمكةوأناأترددكنت:قالأنهالحرمينإمامعنعساكر)3(ابنوروى

."الصابونيعثمانأبيباعتمادعليك":يقولوهو

النبوية4اليجرمرواربممئةخمسيرسنةكين5ث!

إبراهيمأنوذلك.تعالىاللهقبحه،التركيأرسلانوهو،البساسيريالخبيثفتنةكانت:فيها

الجبل،بلادناحيةإلىوعدل،عليهاأخوهاستعملهكانالذيالموصلتركطغرلبكالملكأخاينال

أميربدرانبنقريشومعهالبساسيريركبذلكغبونففي،أمرهوأصلح،عليهوخلع،أخوهفاستدعاه

إلىبغدادمنسريعاطغرلبكالملكاإليهأفسار.قلعتهاوأخرب،فأخذها،الموصلإلىالعرب

أخوهوفارقه،نصيبينإلىفتبعهما،منهخوفأ،وقريشأالبساسيريمنهوهرب،فاستردهاالموصل

أخيهوراءطغرلبكالملكفسار،عليهالبساسيريبإشارةوذلك،همذانإلىوهربعليهوعصاإبراهيم

ثم.بغدادإلىالكندريووزيرهالخاتونزوجتهورجعت،منهملحقهمنوقلفتفرقواوراءهعساكروترك

واضطربت،لذلكالناسفانزعجبهمذانمحصورطغرلبكوأن،عليهاستظهرقدأخاهبأنالخبرجاء

عزمفقوي،الأنبارمناقتربقدوأنه،بغدادقصدعلىعازمالبساسيريبأنالناسوأرجف،بغداد

فنهبت،الغربيالجانبإلىفتحولعليهتقبضأنالخاتونفأرادت،ببغدادالمقامعلىالوزيرالكندري

لتنصرهمذانإلىوذهبتالجيشجمهورفيالخاتونوركبت،الجانبينبينالذيالجسروقطع،داره

بلادإلىالجيشبقيةومعهما،المذكورةالخاتونوأمهتومانبنأنوشروانومعهالكندريوسار،زوجها

بالوفياتالوافي،(1854/)النبلاءأعلامسير،(9734/)الإسلامتاريخ،(9/638)التاريخفيالكامل()1

،(1/701)للداووديالمفسرينطبقات،(562/)الزاهرةالنجوم،(4271/)السبكيطبقات،(9431/)

.(3282/)الذهبشذرات

دالثم،الألفبعدمكسورةبموحدة:(662/)المشتبهتوضيحفيضبطهوقد،عايذ:إلى(أ)فيتحرف)2(

مهملة.

.912/دمشقتاريخ)3(



913هـ054سنةأحدأث

وليته-غيرهاإلىبغدادعنالترحلعلىالخليفةفعزم.المقاتلةمنأحدبهاليسبغدادوبقيت،الأهواز

:للناسقيلالمقاتلةمنالبلدخلافلمافيهاودعةاغترارافمكث.أهلهمعوالمقامدارهأحبثم-فعل

منكثيروعبر،والأطفالوالنساءالرجالوبكى،الناسفانزعج،شاءحيثفليذهبالخروجأرادمن

الجسر.لعدمودينارينديناراالمعبرةوبلغتالغربيالجانبإلىالناس

صياحايصحنمجتمعاتبوماتعشرنحوالخليفةدارعلىالليلةتلكفيوطار:)1(الجوزيابنقال

يقبل،فلمبهاالمقاتلةلعدمبغدادمنيرتحلالخليفةأنالمصلحةمن:الرؤساءلرئيسوقيل،مزعجا

يومكانفلما،المملكةدارمن(الكثيرأالسلاحإليهمودفع،العواممنطائفةاستخدامفيوشرعوا

رأسهوعلىالمصريةالبيضالراياتومعهبغدادالبساسيريدخلالسنةهذهمنالقعدةذيمنالثامنالأحد

الكرخأهلفتلقاه،المؤمنينأميرمعدتميمأبوباللهالمستنصرالإمام(اسمأعليهامكتوبأعلام

بها.فخيمالزوايامشرعةإلىوخرجالكرخفدخل،عندهميختارأنوسألوه،إليهفتضرعوا،الرافضة

.البصرةبابمشرعةعلىفارسمئتينحوفيبدرانبنقريشونزل،شديدةومجاعؤضرفيوالناس

ببابالسنةدورالكرخأهلونهب.الخلافةدارنهبفيوأطمعهمالعيارينجمعقدالبساسيريوكان

وبيعتالحكميةوالكتبالسجلاتأكثروهلك،الدامغانيالقضاةقاضيدارونهبت،البصرة

العمل،خيرعلىبحيالأذانالروافضوأعادت،الخليفة(بخدمةأالمتعلقيندورونهبت،للعطارين

له:يقالالذيالعبيديللمستنصروخطب،والجماعاتالجمعاتفيبغدادجوامعسائرفيبهوأذن

الخلافة،داروحوصرت،والفضةالذهبعلىالسكةلهوضربت.وغيرهابغدادمثابرعلى،الفاطمي

يفدفلم،دونهاالمستخدمينمنمعهبمنالرؤساءبرئيسالملقبالمسلمةبنالقاسمأبوالوزيرفجاحف

وحوله،مصلتاالسيفوبيده،اللواءرأسهوعلى،كتفيهعلىوالبردةبالسوادالخليفةفركب،شيئاذاك

علىالمصاحفمعهن،شعورهنناشرات،وجوههنحاسراتوالجواري،)2(الهاشميينمنزمرة

المسللة.بالسيوفالخدميديهوبين،الرماحرؤوس

علىفآمنهالمسلمةابنووزيرهوأهلهلنفسهبدرانبنقريشالعربأميرمنذماماأخذالخليفةإنثم

بينيالاتفاقوقعكانماعلمتقد:وقالذلكعلىالبساسيريفلامه،خيمتهفيوأنزله،كلهذلك

البساسيريواستحضر.وبينكفبينيملكناومهما،دونكأناولادونيبرأيتستبدلاأنكمنوبينك

مهاناواعتقله،مبرحاضرباضربهثم،شديدالوماولامه(مفضحاتوبيخاأفوبخهالمسلمةبنالقاسمأبا

والذهبأوالديباجوالنفائسالجواهرمنمنهاأخذوامايحصىفلا،الخلافةدارالعامةونهبت،عنده

)1(المنتظم)8/191(.

العباسيين.:(ط)في2()
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البساسيريرأياتفقثم.يوصفولايحدلامماذلكوغير(والدواباوالأثاثوالثياب(والفضة

مجليبنمهارشوهو،عانه"ا(حديثةأميرإلىوتسليمهبغدادمنالخليفةتسييرعلىبدرانبنوقريش

ذلكبلغفلما،(ومروءةدينفيهاصالحارجلاوكان.بدرانبنقريشعمبنيمنوهو،البدوي

إلىهودجفيأصحابهمامعوسيروه،شيئاذلكيفدفلم،بغدادمنيخرجلاأنقريشعلىدخلالخليفة

بأمرالقائمالخليفةعنفحكي.أهلهمنأحدمعهوليسكاملاحولاأميرهامهارلشعندفكان،عانةحديثة

دعوتثم،المناجاةحلاوةقلبيفيفوجدتالصلاةإلىليلةقمتعانةبحديثةكنتلما:قالأنهالله

ويسر،وولديأهليوبينبينيواجمع،وطنيإلىأعدنياللهم:قلتثم،ليسنحبما،تعالىالله

:قال.الخفاءوبرح،العزاءقلفقد،عامراالقربوربع،زاهراالأنسروضوأعد،اجتماعنا

فيأخذتثم،اخريخاطبرجلهذا:فقلت.نعم،نعم:يقولالفراتشاطىءعلىقائلافسمعت

اللهأنطقههاتفأنهفعلمت.الحولإلى،الحولإلى:يقولالصائحذلكفسمعت،والابتهالالسؤال

ذيفيإليهاورجعالسنةهذهمنالقعدةذيفيالخلافةدارمنخرج.كذلكوكان،عليهالأمرجرىبما

قوله:فمنه،حالهفيهيذكرشعرابالحديثةمقامهفيالخليفةقالوقد.المقبلةالسنةمنالقعدة

خلديفيواليتمنذكر3(يجلولماملهكنتفيمنظنوني2(خابحت

أحدعلىيحنوأحداأرىفماكلهمالدهرصروفمنتعلموا

قوله:أيضاذلكومن

الموعدبذاكظفراأرىفمتىموعدإلاالأياممنليما

غدإلىبالحديثنفسيعللتقضيتهوكلمايمريومي

وتغتديتروحمطامعهاوعلىالمنىإلىتستريحبنفس4(أحيا

والمؤذنينالخطباءوألبس،الأضحىيومركبفإنه،بغدادفياعتمدهوما،البساسيريوأما

وخطب،المصريةوالمطاردالمستنصريةالألويةرأسهوعلى،كذلكوأصحابههووعليه،البياض

علىبحيالعراقبلادسائرفيوالأذان،السرورغايةفيوالروافض.مصرصاحبالفاطميللمستنصر

وبسط،يعاديهكانممنخلقاوغرق،عظيماانتقامابغدادأهلأعيانمنالبساسيريوانتقم،العملخير

.العدلوأظهر(ويواليهيحبهكانممناوالعطاياالأرزاقاخرينعلى

)2

)3

)4

.اليومإلىعامرة،الفراتعلىحديثةأعلىفيمدينة

.ساءت:(ط)في

يخب.:(8/691)المنتظمفي

أقبح.:(ط)في
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المسلمةبنالقاسمأبوالوزيريديهبينإلىأحضرالحجةذيمنبقيتالليلتينالإثنينيومكانولما

جلودمنمخنقةرقبتهوفي،أحمرلبدمنوطرطور،صوفجبةوعليه،الرؤساءبرئيسالملقب

اجتازحتى،جلدمنبقطعةيصفعهمنوخلفه،البلدفيبهوطيف،حمارا)1(فأركب،كالتعاويذ

وهوالخلافةداربإزاءوأوقف،وسبوهولعنوهوجههفيوبصقوا،المداساتخلقانعليهفنثروا،بالكرخ

تشدتشآبىتعزمنممنافمربروت!ختشامنالمئنتؤقىالمفكمنكاللهوقل):تعالىقولهيتلوكلهذلكفى

طو-
.(0،3عمرانارأمهوقديرشىءصعكإتكألخ!بيدكتشدمنوتذل

بكلوبوعلقبقرنيهثورجلدألبس،المعسكرإلىوأعيد،البلدمحالفيبهالتطوافمنفرغلماثم

اخروكان،تعالىاللهرحمهفمات،النهاراخرإلىيضطربفجعل،حياالخشبةإلىورفع،شدقيهفي

.شهيدا)2(وأماتنيسعيداأحيانيالذيدلهالحمد:قالأنكلامه

وزادت،الفلاحينبعضوقتل،الغلاتمنكثيراأهلك،العراقبأرضبردوقع:السنةهذهوفي

فتهدمت،شديدازلزالا،بشهرالفتنةقبلشوالفي(السنةهذهفيبغدادأوزلزلت،عظيمةزيادةدجلة

نأوذكر،وتكريت،وعانة،وواسط،همذانإلىبغدادمناتصلتأنهاالأخبارووردت،كثيرةدور

.الزلزالشدةمنوقفتالطواحين

نإحتى،جهرة(الرؤوسعنأتخطفالعمائمكانتحتىببغدادالنهبكثر:السنةهذهوفي

الجمعة.يومالصلاةإلىذاهبوهووطيلسانهعمامتهخطفتالصباغبننصرأباالشيخ

بذلك،الناسفتباشر،عليهوانتصرأخاهفقاتلهمذانمنطغرلبكالسلطانخرجالسنةأواخروفي

داودأخيهبأولادطغرلبكواستنجد،البساسيريمنخوفأذلكيظهرواولم،وفرحهمسرورهموكثر

سنةأوائلفيوذلك،وأسروه،لهفغلبوه،إبراهيمأخيهعلىالجنودمنمعهمومن-ماتقدوكان-

فيذكرهسيأتيماأمرهممنفكانالعراقنحوبهمفسارطغرلبكعمهمعلىواجتمعواوخمسينإحدى

تعالى.اللهشاءإنالاتيةالسنة

:الأعيانمنالسنةهذهفيماتوممن

.()3(الونياالفرضياللهعبدأبومحمدبنالحسين

أحمر.جملأ:(ط)في()1

شاهدكانإذ(52-11/48)تاريخهمنالقائمترجمةفيالبغداديالخطيبهوالحوادثهذهفيكتبمنخير)2(

بعاموفاتهقبلإلامنهاعادفماالشامبلادإلىالحوادثهذهإثرهاجرولذلك،لهصديقاالمسلمةابنوكان،عيان

.(بشار)

=النبلاءأعلامسير،(2/138)الأعيانوفيات،(9651/)التاريخفيالكامل،(8/791)المنتظم)3(
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يومالجمعةيومودفن،البساسيريفتنةفيببغدادقتلالمذهبشافعيوكان،الحربيشيخوهو

الله.رحمه،السنةهذهمنعرفة

السنة،هذهفيتوفيسبكتكينبنمحمودأولادبإزاءببلخمقيماكانالأكبر)1(طغرلبكأخوداود

الملك.فيمقامهأولادهوقام

الشافعية.شيخ،الفقيه،)2(الطبريالطيبأبوعمربنطاهربناللهعبدبنطاهر

الغطريفي،أحمدأبيمنبجرجانالحديثوسمع،وثلاثمئةوأربعينثمانسنةطبرستانبآملولد

الزجاجي،علىأبيعلىأيضاوتفقه،الفقهدرسوعليه،الماسرجسيالحسنأبيمنوبنيسابور

المختصر""وشرح،الإسفرايينيحامدأبيالشيخعلىببغداداشتغلثم،كجبنالقاسموأبي

ببغدادوسمع،النافعةالكثيرةالعلوممنذلكوغيروالجدلالأصولفيوصنف،الحداد"ابنفروعو"

عالماديناثقةوكان،الصيمرياللهعبدأبيموتبعدالكرخبربعالقضاءوولي،وغيرهالدارقطنيمن

علىمواظبا،الصدرسليم،(الخلقحسنأ،ذلكفيالباهرةالمصنفاتوله،وفروعهالفقهبأصول

الكفاية.فيهبما")3(الطبقات"فيترجمتهذكرتوقد،ونهاراليلاالعلمتعليم

نأ:الحلقةفيبعدهأجلسهوقد،شيخهوكانعنه)4(الشيرازيإسحاقأبوالشيخوحكى

مركلماوكان،عليهفأبطألهليصلحهخفافعند،فقيراالدنيامنمتقللاوكانألهخفاأسلم،الطيبأباأ

لكأسلمتهإنما:الشيخلهفقال،أصلحه،الساعة،الساعة(الشيخأيهاأ:وقالالماءفيغمسهعليه

السباحة.لتعلمهأسلمهولم،لتصلحه

الآخرجلسهذالبسهماإذا،واحدوقميصواحدةعمامةولأخيهلهكانأنه:)د(خلكانابنوحكى

الطيب:أبوالقاضيذلكفيقالوقد(يجفاأنإلىالبيتفيجلساغسلاهماوإذا1،البيتفي

)1

)2

)3

(طو)(أ)فياسمهوردوقد،(3/283)الذهبشذرات،(4374/)السبكيطبقات،(18/99)

التالية.السنةفيترجمتهالمصنفوأعاد،الحسن:والمنتظم

أظنهقهستانأعمالمنقريةوهي،ونإلىالنسبةهذه،النونوتشديدالواوبفتح:"والوني":خلكانابنقال

منها.

.(18601/)النبلاءأعلامسير،(0/15)التاريخفيالكامل،(8891/)المنتظم

،668()17/النبلاءأعلامسير،(9651/)التاريخفيالكامل،(8891/)المنتظم،358()9/بغدادتاريخ

الذهبشذرات،(5/63)الزاهرةالنجوم،(512/)السبكيطبقات،(2512/)الأعيانوفيات

(/3284).

.(أ59)للمصنفالشافعيةطبقات

.(127)الشيرازيطبقات

.(2415/)الأعيانوفيات
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الغاسلفراغإلىالبيوتلبسوا)1(رأيتهمالثيابغسلواإذاقوئم

نأإلىويشتغليفتيوالأعضاءوالفهمالعقلصحيحوهو،وسنتينسنةمئةالعمرمنبلغقدوكان

يستطيعهالاقفزةقفزمنهاخرجفلماسفينةمرةركبوقدأ.تعالىاللهرحمه،السنةهذهفيمات

.،الكبرفيتنفعناالشبيبةفيحفظناهاأعضاءهذه:فقال،الطيبأباياهذاما:لهفقيل،الشباب

الماورديالحسنأبو،حبيببنمحمدبنعلي()2("الكبيرالحاوي"صاحبالماورديالقاضيأ

.البصري

والأحكام،والتفسير،والفروع،الأصولفيالكثيرةالتصانيفصاحب،الشافعيينشيخ

،"الكبيرالحاوي":يعني،ورقةالافأربعةفيالفقهبسطت:قال.والدنياالدينوأدب،السلطانية

وقوراحليماوكان،كثيرةبلادفيالحكموليوقد."الإقناع":يعني،ورقةأربعينفيواختصرته

فيترجمتهاستقصيتوقد،وأدبهتحرزهشدةمنالدهرمنيوماذراعهأصحابهيرلم،أديبا

ابنلهأنشدوقد.حربببابودفن،سنةوثمانينستعنالسنةهذهفيوفاتهكانت."الطبقات"

قوله:منهاأشعارأخلكان

)3(والسكونالتحركفسيانيكونبماالقضاءقلمجرى

الجنينغشاوتهفيويرزقلرزقتسعىأنمنكجنون

القاسمأبوعمربنمحمدبنأحمدبنالحسنبنعلي،)2(المسلمةبنالقاسمأبوالرؤساءرئيس

الله.بأمرالقائموزير

الخليفةاستكتبهثم،المعدلينأحدكانثم،وغيرهالفرضيأحمدأبيمنالحديثسمعقدأولاكان

بعلوممتضلعاوكان.الورىجمال،الوزراءشرف،الرؤساءرئيسولقبه،واستوزره،اللهبأمرالقائم

البساسيريقتلهحتى،وشهراسنةعشرةثنتيالوزارةفيمكثوقد،عقلووفور،رأيسدادمع،شتى

)1(

)2(

)3(

)4(

جمالهم.ثيابغسلواإذاقوم:(ط)في

التاريخفيالكامل،(8/991)المنتظم،(12201/)بغدادتاريخفيوترجمته.(طو)(ب)منزيادة

النجوم،(5267/)السبكيطبقات،(18/64)النبلاءأعلامسير،(3282/)الأعيانوفيات،(9651/)

.(3285/)الذهبشذرات،(1/423)للداووديالمفسرينطبقات،(564/)الزاهرة

السمعاني.ابنالحافظقالههكذا،الماوردبيعإلىنسبة،الماوردي:خلكانابنقال

.(ط)منالأبياتهذهسقطت

،2(16)18/النبلاءأعلامسير،(9053/)التاربخفيالكامل،(691)8/المنتظم،193(1/1)بغدادتاريخ

.(56/)الزاهرةالنجوم
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وخمسةسنةوخمسونثنتانالعمرمنوله01ذلكقدمناكمابشدقيهمعلقاصلبهثم،شهرهبعدما

.()1(أشهر

للحديث.المسندشيطا)2(بنأحمدبناللهعبد

التجويد،فيكتابوله.الثمانينبلغ،القراءومذاهبالقراءاتووجوهبالعربيةبصيراثقةوكان

تعالى.اللهرحمه

.الجزيرةصاحب،)3(الأسديالفوارسأبوالحسينبنمنصور

.بالصوابأعلموالله،بعدهمنصدقةولدهإقامةعلىالعشيرةفاجتمعتالسنةهذهفيوفاتهكانت

وأربمهئةوكمللليرإحوفىسنةكلت5ث!

مصر(صاحبأالفاطميللمستنصرفيهايخطبالبساسيريقبضةفيوبغداد،السنةهذهأاستهلت

البساسيريأحضرصفرعشرثانيالإثنينيومكانلماثم.عانةبحديثةقاعد(العباسيالخليفةاوالقائم

عليهموأخذوالعباسيينالعلويينمنوالأعيانالوجوهمنوجماعةالدامغانياللهعبدأباالقضاةقاضي

بنقضوأمر،معهالمذكورونوهؤلاءالخلافةداردخلثم،(مصرصاحباالفاطميللمستنصرالبيعة

ثم،فتركهالمصلحةمنأكثرهذافيالقبحإن:لهقيلثم،الشراريفبعضفنقضت؟الخلافةدارتاج

وأمر.عليهكانمانذرلوفاءالحائر)5(إلىيساقنهرحفرعلىوعزم،)4(بالكوفةالمشهدزيارةإلىركب

الخليفةأموكتبت،دجلةعلىينصبوأنالطاهريالحريميقاربماإلىالمسلمةابنجثةتنقلبأن

الحاجةإليهتشكو،البساسيريإلىمكانفيمختفيةوهي)6(-السبعينبلغتقدكبيرةعجوزاوكانت-

عشراثنييومكللهاورتب،جاريتينوأخدمها،الحريمإلىونقلهاإليهافأرسل،الحالوضيقوالفقر

السنة.وبأهلبولدهافعلهمماقيراطاهذايفيولا،لحمأرطالوأربعةالخبزمنرطلا

.(طو)(ب)منزيادة(1)

.(طو)(ب)منالترجمةهذهوسقطت(9165/)التاريخفيالكامل2()

.(9755/)الإسلامتاريخ،(9065/)التاريخفيالكامل،(8102/)المنتظم)3(

بالنجف.المعروفوهوعنهاللهرضيطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرمشهديعني()4

قبروبها،كيلومترا09بغدادعنتبعدالعراقمحافظاتمنمحافظة،بكربلاءاليومالمعروفةهي:"الحائر")5(

عنه.اللهرضيعليبنالحسين

التسعين.:(ط)في)6(
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وقتله،وأسرهإبراهيمأخاهوقاتل،بهمذانحصارهمناللهأيدهطغرلبكالسلطانتخلصولما

بنقريشإلىكتب،منازعالبلادتلكفيلهيبقولم،حالهواستقر،نفسهوطابت،أمرهمنوتمكن

ذلكتركعلىوتوعده،عليهكانماعلىداره(ووطنهأإلىالخليفةيعادبأنيأمرهالأعرابأميربدران

عليهأقدرمابكلالبساسيريعلىمعكأنا:ويقولويسالمهبهيتلطفقريشإليهفكتب؟شديدببأس

بأذيةأحدإليهيبادرأو،مفسدةالخليفةعلىفيهيكونأمرفيأتسرعأنأخشىولكن،منهاللهيمكنحتى

المعظمةالخاتونالخليفةامرأةبردوأمر،يمكننيمابكلأمرتنيلماسأعملولكني(عارهاعلييكونأ

وخوفه،دارهإلىالخليفةبعودعليهوأشار،البساسيريراسلإنهثم.وقرارهادارهاإلىخاتونأرسلان

وبينهوبيننا،مصرصاحبالمستنصرطاعةإلىدعوتناإنك:قالفيمالهوقال،طغرلبكالملكجهةمن

وهذا،إليهأرسلنامماشيءفييفكرولم،(عندهمناأحدولارسولجهتهمنيأتناولم،فرسخستمئة

.(مناقريبأبالمرصادورائنامنالملك

بنقريشالمعاليأبيالدينعلمالجليلالأميرإلى:عنوانهطغرلبكالملكمنكتابجاءنيوقد

بنمحمدطالبأبيطغرلبكوالمغربالمشرقملكالمعظمشاهنشاهمن،المؤمنينأميرمولى،بدران

.،الوكيلونعمااللهحسبيالسلطانبخطالسلطانيةالعلامةالكتابرأسوعلى.سلجوقبنميكائيل

منعلينايبقولم،والملكللدينعدوكلقتالإلىالمقاديربناشرقتفقدوالآن:الكتابفيوكان

فإن،عزهسريرعلىإمامتهأبهةواطلاع،اللهبأمرالقائمالمؤمنينأميرومولاناسيدناخدمةإلاالمهمات

إلىالمشرقوجنودبخيولأقبلناوقد،الزمانمنساعةفيه)1(التضييعفيفسحةولا،ذلكيلزمناالذي

الذيالنجيحالسعيهوإذ،ذلكفيالسعيإتمامالدينعلمالجليلالأميرمنونريد،العظيمالمهمهذا

أميراللهبأمرالقائمالإمامومولاناسيدنابابفيوخدمتهأمانتهمنوفاءهيتممأنوهو،بهوتفرد،لهوفق

مدينةمنخلافتهوموقف،إمامتهومثوى،عزهوكرإلىبهيقبلأنإما:الوجهينأحدمنالمؤمنين

وهو،المرادوذلك،وقلمهسيفهوشاهرأ،حكمهومنفذا،أمرهمتوليايديهبينوينتدب،السلام

لهوتصفو،بأسرهاالعراقوتوليه،(لهيجبمابعضالخدمةوتلكأالمفروضةالخدمةتلكفيخليفتنا

إلاالمملكةتلكأراضيمنشبراوالعربالعجمخيولمنخيلحوافرتطألا،وبحرهابرهامشارع

فيأو،حلتهإلىالقلعةمنبتحويلهالغاليشخصهعلىيحافظأنوإما،ومظاهرتهلمعاونتهبالتماسه

يقيمأوبنايكتفيأنبينمخيرأالجليلالأميرويكون،بإعادتهفتتكفل؟بخدمتهلحاقناحينإلىالقلعة

)ط(:التقصير.)1(في
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فهمتنا،الشرقيةالممالكإلىأعنتناونصرف،الإماميةالخدمةفيونستخلفهالعراقفنوليه.شاءحيث

أداموهو،دينيةالهمةبل.الممالكتلكمنمملكةإلىتشفولا،المفترضالغرضهذاإلاتقتضيلا

فلا،سواهغرضولا،المعلومالغرضلهذاالكتابهذاإثرتوجهناأنويعلم،ذكرنامايتيقنتمكينهالله

وميثاقهاللهعهدبهوعلينا،وعهدناذمتناوفي،إخوانناكلهمفإنهم،رهبتهعشائرهقلوبتستشعرن

آمنونفإنهم،والأكرادوالعجمالعربسائرمنبهاتصلومن،موالاتنافيالأجلللأميرموافقيندامواما

بدرمماوأمنناعفوناالعراقفيمجترمولكل،وذمتهوعهده،وذمتناعهدنافيوداخلون،جملتهفي

فيارتكبفقد،وتساويلهالشيطانإلىموكولوهو،مناأمانولالهعهدلافإنه،البساسيريإلا،منه

كثيرخلقدماءفيسعىفقد،عملماعلىومعذب،وجدحيثمأخوذاللهشاءإنوهو،عظيمااللهدين

عقيدته.سوءعلىأفعالهودلت،دخيلتهبسوء

العلم،أهلمنرسولينمعالكتاببهذاوبعث،وأربعمئةوخمسينإحدىسنةرمضانفيوكتب

.خيراالإسلامعناللهجزاه.عنهنيابةالخليفةيخدماأنوأمرهماللخليفةعظيمةبتحفمعهماوبعث

معهفإذا،وغيرهمالرسلمنطغرلبكالملكأخباراستعلم،بدرانبنقريشإلىالكتابوصلولما

علوفاتوتجهيز،الماءأماكنبحفرفأمرالبريةإلىوبعث،شديداخوفاذلكمنفخاف،عظيمةجنود

وخارت،اللهقبحه،البساسيريلذلكفانزعج،البساسيريإلىوالأخبارالكتابونفذ.هناكإلىكثيرة

داروجعلها،بواسطعظيمةإقاماتلهوأرصد،بغدادعنفنقلهمأهلهإلىوبعث،أمرهوضعف،قوته

أهلانتقلولما،خجلهليذهبكثيرةشروطااشترطولكن،بغدادإلىالخليفةعودعلىووافق،مقرته

إلىدجلةفيوانحدروا،تعالىاللهقبحهم،والروافضالكرخأهلوصحبتهم،بغدادمنالبساسيري

دخلواالماضيالعاممنمثلهوفي،السنةهذهمنالقعدةذيسادسفيبغدادعنخروجهمكان،واسط

محالمنهوأحرقوا،فنهبوه،الكرخإلىالبصرةبابمنالسنةوأهلالهاشميونثارذلكوعند،بغداد

منوفيها،سنةسبعينمدةمنأزدشيرالوزيروقفهاكانالتيالعلمدارذلكجملةمنواحترق،جداكثيرة

جليلةقيمةمنهالكل،دارومئتاألفوفيهالزعفراندرباحترقماجملةفيوكان،كثيرشيءالكتب

بنمهارشلأميرهايقولعانةحديثةإلىوبعث،)1(الموصلأرضإلىبدرانبنقريشوترحل،عظيمة

ولابسببهلأنفسنانستأمنحتىإليتحولهالخليفةأنتقتضيالمصلحة:الخليفةإليهسلمالذيمجلي

بيغررقد:وقالمهارشعليهفامتنعيديدونيدكفيأماناوتأخذ،لناتستأمنحتىتسلمه

أغدرها.لاأكيدةأيمانعنقيفيوله،أبداإليكبمرسلهولست،أرهافلمبأشياءووعدني،البساسيري

الله.رحمهأميناثقةصالحارجلامهارشوكان

.(ط)منساقط،هناإلى..الغرضهذاإلاتقتضيلافهمتنا:قولهمن(1)
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من:للخليفةوالحديثةعانةصاحبالعقيليمجليبنمهارشالحارثأبوالدينمحييالأميروقال

دخلناظهرفإن،طغرلبكالسلطانأمرمنيكونماوننظر،مهلهلبنبدربلدإلىنسيرأنالمصلحة

لهفقال.بغدادفيفيحصرنايعودأنالبساسيريمننخشىفإنا،لأنفسنانظرناالأخرىكانتوإن،بغداد

تلبقلعةحصلاأنإلىالقعدةذيمنوالعشرينالحاديفيفسارا،المصلحةفيهماافعل:الخليفة

،كثيراإليهمتشوقوهو،إليهأنفذهاكانالتيوالتحفبالهداياطغرلبكالملكرسلفلقيته،عكبرا)1(

سوىالبلدنهبواالجيشأنغير،مشهودايوماوكان،بغداددخلطغرلبكالسلطانبأنالأخباروجاءت

الملك،دارعمارةفيوشرعواكثيرةأموالمنهموأخذت،التجارمنكثيرخلقوصودر،الخلافةدار

سنية،وملابسعظيمةوسرادق،وغيرهاالخيولأنواعمنكثيرةمراكبالخليفةإلىالسلطانوأرسل

أرسلواإليهانتهواولما،الكندريالملكعميد(الوزيرأمعذلكوأرسل،السفرفيبالخليفةومايليق

نجيءثم،بهيليقماالخليفةوليلبس،السرادقاضربوا:حولهلمنوقالإليهيصلواأنقبلالآلاتبتلك

وأخبروه،الأرضقبلوامعهومنالوزيردخلفلما،طويلةساعةبعدإلالنايأذنفلا.عليهفنستأذننحن

له،السلطانبشكرمهارشاوأخبروا،جداإليهواشتياقه،بغدادإلىالعودمنحصلبماالسلطانبسرور

الأمرجرىمابصفةيعلمهالملكإلىكتاباالملكعميدوكتب.)2(الإكراممنلمثلهبماينبغيلهونيته

،دواةالخليفةعندتكنفلم،الملكلعينأقرليكونالكتابأعلىفيالخليفةخطيأخذأنوأحب،عليه

وترحلوا،بذلكالخليفةفأعجب،والقلمالسيفخدمةهذه:وقال،سيفومعهادواتهالوزيرفأحضر

انتهىفلما،لتلقيهبغدادمنطغرلبكالسلطانخرجالنهروانإلىوصلوافلما.يومينبعدذلكمنزلهممن

فأخذها،يديهبينفوضعهامخدةالخليفةفأخذ،مراتسبعالخليفةيديبينالأرضقبلالسرادقإلى

الذيالأحمرالياقوتالحبلالخليفةإلىوقدم،المؤمنينأميرأشاركماعليهاجلسثم،فقبلهاالملك

أرسلان:وقال.جداكبارلؤلؤمنحبةعشرةاثنتيوأخرج،الخليفةيديبينفوضعه،بويهلبنيكان

عنتأخرهمنيعتذروجعل،السبحةبهذهيسبحأنوتسأله،الخليفةتخدم-الملكزوجةيعني-خاتون

أولادهبترتيبفاشتغلت،داودالأكبرأخيموتواتفق،فقتلته،إبراهيمأخيهعصيانبسببالحضرة

اللهبحمدبلغنيلماولكن،الشريفةالمهجةلأصونالحديثةإلىأصعدأنعلىعزمتوكنت،بعدهمن

المؤمنين،أميرخدمةمنمنهكانبمالمهارششاكروأنا،بذلكفرحتالخليفةالمؤمنينأميرمولايأمر

وأفعل،الشامإلىوأعود،وأقتنصه،البساسيريالكلبهذاوراءأمضيتعالىاللهشاءإنوأنا

لهفدعا؟هاهناالبساسيريفعلمنكانبما،المقابلةسوءمنبهيجازىأنينبغيمامصربصاحب

طغرلبك.والملكالخليفةبينالملكعميدبترجمةذلككل.ذلكعلىوشكره،الخليفة

)1(

)2(

فراسخ.عشرةبغدادوبينبينها،دجيلنواحيبليدة:"عكبرا"

.(ط)منساقط،هناإلى..واشتياقه:قولهمن



البساسيريأخذصفة148

لبقيةالملكواستأذن،سواهالخلافةأمورمنمعهيبقلم،معهكانسيفاللملكالخليفةوأعطى

قبلواالخليفةالأتراكشاهدفلماالخركاه)1(جوانبعنالأستارفرفعت،الخليفةيخدمواأنالجيش

.الأرض

كلهالجيش،مشهودايوماذلكوكان،القعدةذيمنبقينلخمسالإثنينيومبغدادالخليفةودخل

ولما،الحجرةبابإلىوصلحتىبغلتهبلجامآخدطغرلبكوالملك،يديهبينوالأعيانوالقضاة،معه

،البساسيريوراءالخروجفيطغرلبكالسلطاناستأذنه،خلافتهومقر،ملكهدارإلىالخليفةوصل

وأطلق،اللهشاءإنذلكأكفيكأناالمؤمنينأميريا:فقال،معهيمضيأنعلىعزمقدوكان،لهفأذن

وراءللمسيرالجيوشترتيبفيالسلطانوشرع،يرضفلمدينارآلافعشرةلمهارشالملك

التاسعفيهووخرج،الشامإلىالدخولمنليمنعوهالكوفةناحيةمنجيشافأرسل.البساسيري

لقتاليهيئهاوتمورغلاتجمعفيبواسطمقيمفإنهالبساسيريوأما،الجيشبقيةفيالشهرمنوالعشرين

لماوذلك،منهميخافبشيءليسوامعهومنطغرلبكالملكأنوعنده،الغز)2(منفيهاومنبغدادأهل

آمين.،خيراالإسلامعناللهجزاه،طغرلبكالملكيديعلىإهلاكهمنتعالىاللهيريده

)3(تعالىاللهقبحهالبساسيريأخذصفة

فاقتتلوا،مزيدابنومعهواسطبأرضفلقوه،الأولىالسريةإليهوصلت،نحوهالسلطانسارلما

بنشابةفرسهفرمىالغلمانبعضفتبعه،فرسعلىبنفسهالبساسيريونجا،أصحابهفانهزم،هنالك

له:يقالمنهمواحدوأسره،يعرفهولموجههعلىفضربه(الغلامأوجاء،الأرضإلىفألقته

عجزواماالأموالمنالبساسيريجيشمنالأتراكوأخذت،السلطانإلىوحملهرأسهفحزكمشتكين)4(

بهيطافوأن،قناةعلىيرفعوأن،بغدادإلىبهيذهبأنأمرالسلطانإلىالرأيوصلولما،حملهعن

للفرجةوالنساءالناسيخرجوأن.والنفاطون،والبوقات،الدبادب(معهيطوفأنوأالمحالفي

والمنة.الحمدودله،الخلافةدارتجاهالطيارعلىنصبثم،ذلكففعل،عليه

،فهلكوا،فيهمحبةإليهاسيعودأنهظانينمعهخرجواالبغاددةمنخلقالبساسيريمعكانوقد

وفيمن،البطيحةإلىقليلناسفيمزيدابنوفر،القليلإلاأصحابهمنينجولم،كلهاأموالهمونهبت

بالفارسية.المنصوبةالكبيرةالخيمة:والخركاه،الحركات:(ط)وفي،(بو)(أ)فيكذا(1)

.السلطانلقتاليهيئهاوأمور:(ط)في)2(

طغرلبك.السلطانيديعلىالبساسيريمقتل:(ط)وفي(بو)(أ)فيالعنوانكذا)3(

كمسكين.:(ط)وفي،لمشكين:(ب)في()4
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مسلوبينالبطيحةفوردوا؟شيئالهميتركوافلم،الأعرابسلبتهموقد،وأمهمالبساسيريأولادمعه

مابينالسلطانيةالعساكرنهبتوقد،بغدادمعهودخل،السلطانمنمزيدلابناستؤمنثم،محزونين

وكثافته.وانتشاره،الجيشلكثرةوذلك،والأهوازوالبصرةواسط

أحديأتيهولا،وطأعلىيناملاأنعهداعليهللهجعلالخلافةدارإلىعادلمافإنهالخليفةوأما

اللهوعاهد،لنفسهبنفسهذلكيتولىبل،اأحداوغسلهوضوئهفييخدمهولا،صائماكانإذابطعامه

منبأكثرفيكاللهعصىمنعاقبتما:يقولوكان،ظلمهعمنيصفحوأن،آذاهممنأحدايؤذيلاأن

فيه.اللهتطيعأن

وفاةبعد)1(خراسانبلادسلجوقبنميكائيلبنجغريبكداودبنأرسلانألبالملكولي:وفيها

فتزوج،)2(وياقوت،وقارون،سليمان:ثلاثةالإخوةمنلهوكان،طغرلبكالملكعمهبتقريرأبيه

.بعدهمنبالملكلهوأوصى،هذاسليمانبأمطغرلبك

.بديناررطلمئتيكلوالتمرالبربيعإذ،بمثلهيسمعلمرخصبمكةالسنةهذهفيوكان

السنة.هذهفيالعراقأهلمنأحديحجولم

والمشاهير:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

أولاوكان،الدولةعضدبنالدولةبهاءمماليكمنكان)3(التركيالبساسيريالحارثأبو،أرسلان

عندكبيرامقدمأكانثم،بالمظفرويلقبالبساسيريلهفقيل،إليهفنسببسامدينةأهلمنلرجلمملوكأ

وتمردوبغىطغىثم،كلهاالعراقمنابرعلىلهوخطب،دونهأمرايقطعلا،اللهبأمرالقائمالخليفة

الأملمنرامهمالهفتم،الفاطميينخلافةإلىودعا،المسلمينوعلىبلالخليفةعلىوخرج،وعتا

إلىبأهلهدخولهكان.الحمدودئه،ذكرناماعلى،السنةهذهفيأجلهكانثم،)4(واستدرج،الفاسعد

منالقعدةذيسادسفيمنهاخروجهماتفقلم،وأربعمئةخمسينسنةمنالقعدةذيسادسفيبغداد

منعشرالثامنالثلاثاءيومفيبغدادمنالخليفةخروجكانثم.كاملةهلاليةسنةبعدوخمسينإحدىسنة

)1(

)2(

)3(

)4(

خطأ..نحرا:(ط)في

وياقوتي.قاروت:(ط)في

النبلاءأعلامسير،(1291/)الأعيانوفيات،بعدهاوما(9555/)التاريخفيالكامل،(8212/)المنتظم

.(3387/)الذهبشذرات،(8034/)بالوفياتالوافي،(18/132)

كعادةقياسغيرعلىفقيلت،فسوي:والصواب،فساأهلمنباعهتاجرإلىنسبة:البساسيري:الذهبيقال

العجم.

.(ط)منساقطهناإلى..المسلمينوعلىبل:قولهمن
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وذلك،شمسيةسنةبعدالأولكانونمنعشرالثامنالثلاثاءيومفيالبساسيريقتلواتفق.الأولكانون

السنة.هذهمنالحجةذيفي

والقراءات(للقراناالحافظ،المقرىء،المؤدب،الشرمقانيعليأبو)1(الفضلأبيبنالحسن

واختلافها.

ابنفأعلم؟فيأكلهادجلةمنالخسأوراقيأخذوهويومذاتالعلافابنشيخهفراهالحالضيقكان

كانثم،مفتاحهغيرمفتاحالهاليتخذبمسجدهالتيالخزانةإلىيذهبأنلهغلامافأمر،بحالهأالمسلمة

نأالشرمقانيعليأبوفظن؟سكروحلاوة،ودجاجة،السميدخبزمنأرطالثلاثةيومكلفيهايضع

وجعل،زمانافكتمه،الجنةمن(خزانتهفييجدهالذيأالطعامهذاوأن،(بهااللهأكرمهاكرامةذلك

أوقاته:غالبفيينشد

عاشاماالأسرارعلىيأمنوهلمبهفباحسزعلىأطلعوهمن

إيحاشا،الأنسفكانوأبدلوهبقربهميظفرفلموأبعدوهأ

فما،سمنتقدأراك:له،قالفيمااوقال،أمرهفيالعلافابنذاكره،الأيامبعضفيكانفلما

يجدبأنهفأخبره(عليهألحأثم،يفصحولاويكني،يصرحولايلوحفجعل!فقيررجلوأنتالأمرهذا

المسلمة،لابنادع:لهفقال،(بهااللهأكرمهكرامةهذاوأنايكفيهماالجنةطعاممنخزانتهفييومكل

ذلك.يعجبهولم،فانكسر،الحالصورةلهوشرح.ذلكمعكيفعلالذيفإنه

الروزني.الحسنأبوماحرة)3(بن)2(إبراهيمبنمحمودبنعلي

صحبوقد،شيخهالحصريالحسنلأبيبنيكانوقد،الروزنيرباطينسبوإليه،الصوفيةشيخ

عنرمضانفيتوفي.حكايةشيخكلعنوأحفظ،شيخألفصحبت:وقال،السلميالرحمنعبدأبا

سنة.وثمانينخمس

لهقيلوإنما،بالعشاريالمعروف،الحربيطالبأبوعلي)4(بنمحمدبنالفتحبنعليبنمحمد

.جده)5(لطولذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(1/124)الكبارالقراءمعرفة،(7204/)بغدادتاريخ

.(0/121)الإسلامتاريخ،(12151/)بغدادتاريخ

مجوسيا.ماخرةجديكان:لنايقول!كان:الخطيبوقال!.جودماإلى(ط)فيتحرفت

،(1848/)النبلاءأعلامسير،(01/9)التاريخفيالكامل،(8421/)المنتظم،(3701/)بغدادتاريخ

.(3928/)الذهبشذرات،(4013/)بالوفياتالوافي

جسد.:إلىوالمنتظم(ط)فيتحرفت
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السنةهذهمنالأولىجمادىفيوفاتهوكانت،صالحاديناثقةوكان،وغيرهالدارقطنيسمعوقد

الثمانين.علىنيفوقد

،قهستان)2(أعمالمنقرية،ونإلىنسبة،الونياللهعبدأبو،محمدبنالحسين()1الفرضيالوني

والفرائض،الحسابفيإماماالونيكان-إبراهيمبناللهعبدحكيمأبووهو-الخبريشيخ،الفرضي

.البساسيريفتنةفيشهيداببغدادالسنةهذهفيتوفي،بهالناسوانتفع

وأربميئةوخمللديرثنتيرسنةخلت5ث!

قتلبعدواسطمنمرجعه،بغدادإلىالسلطاندخل،صفرمنعشرالسابعالخميسيومفي

.البساسيري

سماطاومد،طغرلبكالملكوحضرالخلافةبدارالخليفةجلسمنهوالعشرينالحادييوموفي

والعامة.منهالأمراءفأكليديهبينعظيما

أيضا.،للناسأعظيماسماطاطغرلبكالملكعمل،الأولربيعثانيالخميسيومفيثم

بنالدينذخيرةبناللهعبدالقاسمأبوالدينعدةالأميرورد؟الآخرةجمادىتاسعالثلاثاءيوموفي

بنالغنائمأبيصحبةسنينأربعيومئذالعمرمنولهوعمتهوجدته،اللهبأمرالقائمالمؤمنينأمير

الله.بأمرالمقتديوهو،ذلكبعدالخلافةهووليوقد،لجدهإجلالاالناسفتلقاه؟المحلبان

مدينةغربيمنعوفأبيابنبشارعكتبدارالعتابيهلالبنمحمدالحسنأبووقفرجبوفي

.بالكرخاحترقتالتيأزدشيركتبدارعنعوضاكتابألفإليهاونقل،السلام

.الشعراءفامتدحه،وقلعتهاحلبنصربنمحمودملكشعبانوفي

الفاطميين.أيديمنينتزعكلهوذلك،الرحبةمرداسبنصالحبنعطيةوملك

ولسنتين،السنةفيدينارألفبمئةالعميدعلىبغدادوعقد،الجبلإلىطغرلبكالملكعاد:وفيها

وأسواقه.الكرخعمارةفيالعميدفشرع،دينارألفبثلاثمئةبعدها

السبكيطبقات،(2/138)الأعيانوفيات،(9651/)التاريخفيالكامل،(8/791)المنتظم)1(

معاللهرحمهالمصنفذكرهوقد.(3/283)الذهبشذرات،(18/99)النبلاءأعلامسير،(4374/)

السابقة.السنةوفيات

.قوهستانقرىمنقرية:البلدانمعجمفي)2(
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منطائفةمعوذهبواالكوفةإلىاجتمعواجماعةأنغير،السنةهذهفيالعراقأهلمنأحديحجولم

الخفر.

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.)1(الجيليمنصورأبوبايبنجعفربنباي

منالحديثوسمع،الخلافةداروبحريم،الطاقببابالقضاءولي،حامدأبيالشيختلامذةمن

جماعة.

تعالى.اللهرحمهثقةوكان،عنهوكتبنا:)2(الخطيبقال

الوالي.)4(النسويمحمدأبو)3(الفضلأبيبنمحمدبنالحسن

بلطفالغرماءبينمناوالمتهومينأالتهمومعرفة)5(الولايةصناعةفيذكياوكان،الحديثسمع

به،فرمىمنهليشرببكوزفأتي،بسرقةاتهمواجماعةيديبينوقفأنهعنهنقلكما،الصنيعمن

وقد.كذلكالأمرفوجدقوياجريئايكونالسارق:وقال،يقررأنبهفأمر،واحداإلاالواقفونفانزعج

،بالقصاصعليهفحكمالطبريالطيبأبيالقاضيعندعليهفادعي،يديهبينوضرب،واحدامرةقتل

القتل.منخلصحتىجزيلبمالنفسهعنفادىثم

.البزارالفضلأبو)6(عمروسبنمحمدبنأحمدبناللهعبيدبنمحمد

المسندين،الحديثوأهل،المجودينالقراءمنوكان،ببغدادالمالكيينالفقهاءرئاسةإليهانتهت

أحدفكان،الدامغانياللهعبدأبوشهادتهقبلوقد.شاهينوابن،والمخلص،حبابةابنسمع

المعدلين.

،(1/357)الإسنويطبقات،(01/13)التاريخفيالكامل،(8162/)المنتظم،(7136/)بغدادتاريخ(1)

بابي.:إلى(ب)وفي،بالي:إلى(أ)فياسمهتحرفوقد.(1992/)المشتبهتوضيح

.(7136/)بغدادتاريخ)2(

.(01/33)الإسلامتاريخ،(01/12)التاريخفيالكامل،(8172/)المنتظم)3(

نسا.إلىنسبة(4)

.الإسلامتاريخفيالذهبيصرحكما،الشرطةيعني()5

سير،(01/13)التاريخفيالكامل،(8/218)المنتظم،(954/)الأنساب،(2933/)بغدادتاريخ)6(

.(3092/)الذهبشذرات،(18/73)النبلاءأعلام

المحدثين.لحنمنوفتحه:وقال،بضمهاالفيروزآباديوضبطه،العينبفتحالسمعانيضبطه:"وعمروس"

الفضل.أبيبنعمروابن:إلىالمنتظموفي.عروس:إلى(ط)فيتحرفوقد
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،كبيرةعجوزاكانت،اللهبأمرالقائمالخليفةأم،علم:ويقال،الدجىبدر:ويقال()1الندىقطر

حتى،الحاجةوألجأتها،البساسيريزمانفياحتاجتوقد،أرمنيةوكانت،سنةالتسعينبلغتوقد

أحسنمنكانوهذا،جاريتينوأخدمها،رزقاعليهافأجرى،وحاجتهافقرهاتشكورقعةإليهكتبت

عليه،كانواماعلىالخلافةدارإلىورجوعهم،وأهله،بولدهاعينهااللهأقرحتىتمتلمثم،صنعما

وأكرمتعالىاللهرحمها.جداحافلةوكانت،جنازتهاالخليفةفحضر،السنةهذهمنرجبفيتوفيتثم

مثواها.

وأربممئةوخهسيوثماثلللنةخلت5ثي

العادةتجرلمشيءهذا:وقال،ذلكمنفانزعج،الخليفةابنةطغرلبكالملكخطب:فيها

الإقطاعاتمنتوفيتالتيلزوجتهكانماوهو.ذلكمنلهالمبعدكهيئة،كثيرةأشياءطلبثم.بمثله

يوماعنهايحيدولا،عنهايترحللاببغدادالملكيقيموأن،دينارألفثلاثمئةصداق،وواسطبأرض

الخليفةزوجة،داودأخيهابنةمعدينارألفبمئةإليهاوأرسل،ذلكبعضعلىالاتفاقفوقع،أبدا

الجواهرومن،والكراع،والجواري،والنثار،والفضةالذهبالاتمنكثيرةوأشياء،خاتونأرسلان

إلىمثاقيلالثلاثةبينماواحدةكلوزن،جوهرمنقطعةوعشرونسبعمئةذلكمن،قطعةومئتاألفان

الكندري،الوزيراالملكعميدفغضب،الشروطبعضلفواتالخليفةفتمنع،كثيرةوأشياء،المثقال

أخيهابنةبانتزاعفيهيأمركتاباالسلطانأرسلأناقتضتطويلةشروروجرت،،السلطانالمخدومه

الخليفةوعزم،القضيةهذهتنفصلحتىالملكدارإلىالخلافةدارمنونقلها،خاتونأرسلانالسيدة

شحنة(رئيساإلىالسلطانكتابوجاء،لذلكالناسفانزعج،الطياروأصلح،بغدادمنالنقلةعلى

نقلةعلىوعزم،بالحرمانأصحابناردمقابلةفيالعسفوكثرة،المراقبةبعدميأمره)2(برشقبغداد

فإنا؟الخليفةعلىغضبذلكوكل،فيهاهوالتيالبلدةإلىيحملهامنليرسلالمملكةدارإلىالخاتون

.راجعونإليهوإنالله

ومعه،قائموهوالمنامفي!ي!اللهرسولالزمنىمنإنسانرأىرمضانوفي:)3(الجوزيابنقال

بيدهفأخذ.مقعدرجلأنا،أستطيعلا:فقال.تقومألا:لهفقالأحدهمإليهفجاء،أنفسثلاثة

حوائجه.فييمشيوأصبح،بريءهوفإذا؟وانتبه،فقام،قم:وقال

.(5/113)التاريخفيالكامل،(8217/)المنتظم(1)

برسق.:(ب)وفي،برشتق:(ط)في(2)

.(8222/)المنتظم)3(



هـ534سنةوفيات154

عليه،وخلع،الأهوازيدارستبنأحمدبنمنصورالفتحأباالخليفةاستوزرالآخرربيعوفي

.الوزارةمجلسفيوجلس

فمكثتغابالقرصجميع،عظيماكسوفاالشمسكسفت،منهبقيتالليلتينالآخرةجمادىوفي

الظلمة.لشدةوذلكالطيرانوتركتأوكارهاإلىالطيوروآوت،النجومبدتحتى،ساعاتأربع

صاحبها.أبيهوفاةبعدإفريقيةبلادباديسبن(معز)1بنإبراهيم،تميمأبوأولي:وفيها

أيضا.أبيهبعدبكرديارالكرديمروانبنأحمدالدولةنصربننصرولي:وفيها

أبيه.بعدونصيبينالموصلبلادبدرانبنقريشبنالدولةسيفولي:وفيها

علىوخلع،العباسييننقابةوولي،بالكاملالملقبالزينبيمحمدبنطرادعلىخلع:وفيها

بالمرتضى.ولقب،الطالبيين)2(نقابةوقلد،عليبناللهعبدأبيبنأسامة

بستةسنةكل،أواناإلىصرصرمنالخليفةضياعاليهوديعلانبنإبراهيمإسحاقأبوضمن:وفيها

غلة.منكرألفعشروسبعة،دينارألفوثمانين

السنة.هذهفيالعراقأهلمنأحايحجولم

:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

الدولة.نصرباللهالقادرلقبه،وميافارقين،بكربلادصاحب،الكردينصرأبو)3(مروانبنأحمد

منأحدفيهأدركهولازمانهأهلمنلأحديقعلمتنعماوتنعم،سنةوخمسينثنتينالبلادهذهملك

منوعنده.خادمخمسمئةوعنده،يخدمهنمنسوى،سريةخمسمئةعندهكان.(أقرانهمنأبعده

الآلاتمنمجلسهفييحضروكان،وأكثردينارآلافخمسةمشتراهاواحدةكل،كثير!شيالمغنيات

.الملوكبناتمنبعدةوتزوج،دينارألفمئتييساويماوالأواني

ويصالحه،حربهعلىيغرمهمابمقدارإليهأرسلعدوقصدهإذا،للملوكالمهادنةكثيروكان

عنه.فيرجع،بذلك

يكونكانياقوتمنجبل)4(ذلكمن،العراقملكحينعظيمةبهديةطغرلبكالملكإلىأرسلوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

.(بشار)بينخطأوهو،"الدولةمعز":(ط)في

.(ط)منساقطهناإلى.العباسييننقابةوولي:قولهمن

النبلاءأعلامسير،(1/177)الأعيانوفيات،(01/17)التاريخفيالكامل،()8/222المنتظم

.(3592/)الذهبشذرات،(8176/)بالوفياتالوافي،(1/266)الإسلامدول،(18/171)

-الإسلاموتاريخالأثيرابنكاملفيالذيوهو،الصوابهوأثبتناهوما،المهملةبالحاء"حبل":(ط)في
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القاسمأبولهوزر.ذلكوغير،عينأدينارألفبمئةإليهوبعث،عظيمبمقداراشتراه،بويهلبني

امنمنبلادهوكانت،الملكفخرجهيربنمحمدبنمحمدنصرأبوأيضالهووزر،مرتينالمغربي

القرىإلىالجبالمنافتخرجأالشتاءفيتتنجعالطيورأنبلغهوقد.عدلاوأكثرها،وأطيبهاالبلاد

ضيافتهفيتكونفكانت.الشتاءمدةالغلاتمنيكفيهاماوإلقاءالأهراء)1(بفتحفأمر،الناسفيصطادها

جاوزها.أوالثمانينقاربوقدالسنةهذهفيوفاتهوكانت،عمرهامدةالشتاءاطول

رجلسوىرعيتهمنأحدأيصادرلمإنه:"تاريخه"فيالأزرقابنقال:)2(خلكانابنوقال

ليلةواحدةكلعنديبيتحظيةوستونثلاثمئةلهكانت،اللذاتمباشرةكثرةمعصلاةتفتهولم،واحد

شوالمنوالعشرينالتاسعفيتوفيأنإلىالحالذلكعلىيزلولم،كثيرةأولاداوخلف،السثةمن

تعالى.اللهرحمه،السنةهذه

وأربميئةوكمسيرأربحسنةطلت5ث!

أسداهبماموافاتهوعدم،الخليفةإنصافقلةتشكوطغرلبكالملكمنالكثيرةالكتبوردت:فيها

ذلك،الخليفةرأىفلما؟الدامغانيابنالقضاةوقاضي،بالأطرافالملوكإلىوالنعمالخدممنإليه

طغرلبكالملكإلىكتب،لذلكانزعجوقد،الخليفةأملاكعلىبالحوطةنوابهإلىأرسلقدالملكوأن

يطلقواأننوابهإلىوأرسل،شديدافرحأبذلكفرحطغرلبكإلىذلكوصلفلما،سألماإلىيجيبه

بينبالركابيةوطيف،الخلافةبدارالبشائردقت،بغدادإلىبذلكالركابيةانتهتفلما،الخليفيةالأملاك

كادتأنبعدأالكلمةواتفقت،ذلك)3(إلىالخليفةبإجابةالناسوفرح،والبوقاتالدبادبأيديهم

الملكبحضرةتبريزبمدينةالعقدوقعثم،وكالةبذلكوكتب،العقدفيالخليفةفوكل،اتتفرق

ودعاأرؤيتهاعندالأرضوقئل،الملكلهاقامبالوكالةجيءولما،عظيماسماطاوعمل،طغرلبك

وذلك،للخليفةالناسدعاءوكثر،دينارألفأربعمئةصداقعلىالعقدأوجبثم،اكثيرادعاءللخليفة

الخليفةزوجةأرسلانالخاتونأخيهابنةبعثتثم.السنةهذهمنشعبانمنعشرالثالثالخميسيومفي

وأهلهاالعروسلأم،عظيمةوهدايا،ثمينةعديدةوجواهر،كثيروذهب،عظيمةبتحفشوالفي

.الثيابمنعليماسوىشيئاأملكلا،بقيتماللخليفةقنعبدأنا:جهرةللناسالملكوقال،كلهم

)1(

)2(

)3(

والسير.(5/136)

.السلطانطعامفيهيجمعكبيربيت:بالضمهزيجمع:"الأهراء"

.(1/177)الأعيانوفيات

.(ط)منساقطهناإلى..الركابيةانتهتفلما:قولهمن
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ميافارقين.مناستقدمه،جهيربنمحمدبنمحمدنصرأباواستوزر،وزيرهالخليفةعزل:وفيها

يحجولمأقراريطبثمانتمررطلألفكلبالبصرةبيعحتى،الأرضجميعالرخصعم:وفيها

أعلم.والله.(أحدفيها

:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيومحن

حلب.صاحبالدولةمعز)1(صالحبنثمال

الإبريقبلبلةفصدمتيدهليغسلإليهتقدمالفراشأن:الجوزيابنذكر.وقوراحليماكريماكان

تعالى.اللهرحمه،عنهفعفا،الطستفيفسقطتثنيته

.الجوهري،(محمدأبو1محمد)2(بنعليبنالحسن

كثيرةبمشايخوتفرد،جماعةعلىالحديثوسمع،وثلاثمئةوستينثلاثسنةشعبانفيولد

منها.القعدةذيفيتوفي،عنهحدثمناخروكان،القطيعيمالكبنبكرأبو:منهم

اللهادع:اللهرسوليا:فقلتالمنامفي!لمج!النبيرأيت:قالالدباغعليأبوزيد)3(أبيبنالحسين

تعالى.اللهرحمه،السنةوعلى،السنةوعلى،السنةوعلى:فقال،الإسلامعلىيحيينيأن

إلىرسولاوجه،القدماءالرؤساءمنكان،د(الجولكيالمحاسنأبومنصور)4(بنمحمدبنسعد

عنوروى،جماعةبهتخرجالعلماءالفقهاءمنوكان،عشرسنةحدودفيسبكتكينبنمحمودالملك

السنة،هذهمنرجبفيبإستراباذظلماوقتل،كثيرةببلدانالنظرمجلسلهوعقد.الحديثجماعة

وكرمه.بمنهوإياناتعالىاللهرحمه

وأوبحيئةوخيللثيوخمللعسنةخلت5ث!

وزيرهوأرسل،ذلكتركثم،تلقيهعلىالخليفةوعزم،بغدادطغرلبكالسلطاندخل:فيها

للحريم،وتعرض،الطريقفيللناسكثيرةأذيةالملكجيشمنوكان،عنهعوضانصرأبا

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

.(11/16)بالوفياتالوافي،(01/42)التاريخفيالكامل،(8227/)المنتظم

،68()18/النبلاءأعلامسير،(01/24)التاريخفيالكامل،(8227/)المنتظم،(7393/)بغدادتاريخ

.(3292/)الذهبشذرات

.(8228/)المنتظم،(8011/)بغدادتاريخ

.(8228/)المنتظم

فيالسمعانيسعدأبوظنماعلى،الغازيجولكإلىمنسوبوهو،محرفة"الجرجاني":()طفي

.(بشار)(01/46)الإسلامتاريخوينظر.الأنسابمن"الجولكي"



أسخلينةابنهتعلىطغرلبكاسملكدخوأط

جهيد.جهدبعدالعامةمنهمفخلصهن،الحماماتفيالنساءعلىهجمواأنهمحتى

157

الخليفةبنتمحلىطغرلبكالملكدخول

الدارمنالسيدةبنقليطالبهالخليفةإلىالملكعميدوزيرهأرسل،ببغدادطغرلبكالملكاستقرلما

فقطالعقديعقدأنسألتمإنماإنكم:وقالذلكمنالخليفةفتمنع،المملكةدارإلىالنبويةالعزيزة

والملك،الخليفةبين،ذلكفي(الناسأفتردد،بهاالمطالبةبعدملناوالتزمتم،التشريفلحصول!

لطيفة،وأشياء،أخروتحفا،)1(درهمألفوخمسين،دينارألفمئةالنقدعلىزيادةالملكوأرسل

المملكة،دارإلىالخليفةابنةالسيدةزفتالسنةهذهمنصفرمنعشرالخامسالإثنينليلةكانفلما

المملكة،داردخولهاعندوالبوقاتالدبادبوضربت،المملكةدارإلىدجلةمنالسرادقاتلهافضربت

ودخل،برقعوجههاوعلى،بالذهبمكللسريرعلىجلست(دخلتفلماأ،عظيمةساعةوكانت

صحنإلىانصرفحتىيجلسولم(ترهولمألهتقمولمالأرضوقبل،يديهابينفوقفطغرلبكالملك

زوجةأخيهابنةأرسلانالخاتونمعلهاوبعث،وسرورافرحاهناكيرقصونوالأتراكوالحجاب،الدار

علىوجلس،الأرضفقبلالغدمنودخل،هائلةكبيرةحمراءياقوتوقطعة،فاخرينعقدينالخليفة

مكللةنسيجوفرجية)-(،ثمينةكثيرةجواهرإليهاوأرسل،خرجثمساعةبإزائهابالفضةمكللسرير

فيبعثيخرجثم،بإزائهاالسريرعلىويجلس،الأرضويقبل،يدخليومكلكذلكزال!وما،باللؤلؤ

وخلع،عظيماسماطاالسبعةالأيامهذهمنيومكلفيويمد،شيءإليهامنهيكنولم،والهداياالتحف

الانصراففيالخليفةفاستأذن،مرضواعتراه،سفرلهعرضثم.الأمراءجميععلىالسابعيوم

عظيم،وحزن،شديدتمنعبعدالخليفةبهافأذن،بهايعودثم،قريبةمدةالبلادتلكإلىمعهبالسيدة

ألمالفقدهاوالدتهاوتألمت،خدمتهابرسمنسوةثلاثسوىالخلافةدارمنمعهاوليس،معهبهافخرج

العافية.منهترجىلامثقل،منهمأيوسمدنفمريضوهوالسلطانوخرج،عنهيعبرلاجداعظيما

الشهرثامنفيتوفيطغرلبكالملكبأنالخبرجاءرمضانمنوالعشرينالرابعالأحدليلةكانتفلما

ونهبوا،أصحابهمنوسبعمئةوالشحنةالعميدفقتلوا،بهمذانالعيارونفثارت.تعالىاللهرحمه

البيعةوأخذت.وقبحهماللهلعنهمالشهرانسلخحتىنهاراالقتلىعلىويشربونيأكلونوجعلوا،الأموال

بعدبأمهتزوجكانلأنه،إليهوأوصى،عليهنصقدطغرلبكوكان،داودبنسليمانأخيهلولدبعده

منإلاخوفعليهميبقولم،والخلعالأموالوالأتراكالأمراءفيوأنفقت(عليهأالكلمةواتفقت،أبيه

والمنتظم(ب)منأثبتوما،درهمألفوخمسينمئة:(ط)وفي،درهمآلافوخمسة:(أ)في)1(

8/922().

الخلف.أوالأماممنفتحةلهثوب:"الفرجية")2(
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إليه،يميلونكانواالجيشفإن،داودبنمحمدارسلانألبالدولةعضدالملكوهوسليمانأخيجهة

،وزيرهإسحاقبنعليبنالحسنعليأبيالملكلنظامومعهالجبلأهللهخطبوقد،عليهويقبلون

الملككانوقد.داودبنسليمانلأخيهبعدهمنثم،بالريلهخطبأمرهقوةالكندريرأىولما

صوموعلى،الصلواتعلىمحافظا،للسرالكتمانشديد،الاحتمالكثير،حليماعاقلاطغرلبك

وكان،ولدايتركولم،سنةسبعينماتيومعمرهوكان،البياضلبسعلىمواظبا،والخميسالاثنين

الأحوالاضطربتماتولما،يوماعشرواثنيشهراعشروأحدسنينسبعاللهبأمرالقائمبحضرةملكهمدة

ويشلحونالأموالينهبونالعراقوأرضبغدادسوادفيالأعرابوعاثت،جدابعدهالأموروانتفضت

.الناسلذلكفانزعج،المخاطرةعلىإلاالزراعةوتعذرت،الرجمال

طرابلس.سورمنقطعةفهدمت،الشاموأرضبواسطعظيمةزلزلةكانت:وفيها

ألفيومكلفيمنهايخرجكان،شديدوباءبمصرووقع،والفجأةبالجدريموتانوقع:وفيها

.جنازة

أهلها.إلىوأحسن،إليهاالأقواتوجلب،مكةاليمنصاحبالصليحيملك:وفيها

لماوذلك،عمهاإلىعندهمنالنقلةالخليفةزوجةخاتونأرسلانالستطلبتالسنةهذهأوائلوفي

مدنفامريضاكانعمهاإلىوصلتفلما،الكندريالوزيرمعالخليفةفبعثها،عندهوبارتبالكليةهجرها

ارتجالا:يقولالخليفةإليهفكتب،بهاتهاونهفيعليهيعتبالخليفةإلىفأرسل،مثقلا

يراملاماالشبابوارتجاعالغراموولىشدتيذهبت

والأياميضعفنواللياليجديدااللياليمنيأذهبت

السلاممنيالغانياتوعلىشبابيمنعهدتهمافعلى

:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

.الخدامي)2(نصرأبوخدامبنعلي)1(بنالحسنبنزهير

القاضيعلى"داودأبيسنن"بالبصرةوسمع،الإسفرايينيحامدأبيالشيخعلىفتفقه،بغدادورد

هذهفيبسرخسوفاتهكانت.المشكلاتوحلالفتاوىفيإليهيرجعوكان،بالكثيروحدث،عمرأبي

السنة.

السنةوفياتفيالذهبيوترجمه،الصوابهوأثبتناهوما،مقلوب"الحسنبنعليبنزهير":(ط)في)1(

.(بشار)(01/46الإسلامتاريخ)وخمسينخمسسنةتوفيإنهوقيل:وقال،تاريخهمنالماضية

إلى:فيهنسبتهوتحرفت،المترجماسم"زهير"منهوسقط(8232/)المنتظم،(الخدامي556/)الأنساب)2(

.(3292/)الذهبشذرات،(18/134)النبلاءأعلامسير،(4937/)السبكيطبقات،الجذامي
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.امد)1(صاحبمروانبنسعيد

قطعا.فقطعه،سمهممنميافارقينصاحبسعيدفانتقم،سمإنه:يقال

.طغرلبك)3(الملقب،تقاق)2(بنسلجوقبنميكائيلبنمحمدطالبأبوالكبيرالملك

الإثنينصياميديمأوقاتهافيالصلواتعلىمحافظامصلياخيراوكان،الشلاجقةملوكأولوكان

بنمحمودأيامفيملك،وتقلباتهحركاتهفيسعيدا،للأسراركتوما،إليهأساءعمنحليما،والخميس

منكثيرعلىإخوتهوأولاد،ينالإبراهيملأمهوأخاه،داودأخاهواستناب،خراسانبلادعامةسبكتكين

الملكوضعف،البساسيريمنببغدادالحالفسدحينالعراقلملكالخليفةاستدعاهثم،البلاد

ثم،والمغربالمشرقبملكولقبه،خلعسبععليهوخلع،الخليفةلهوجلس،فقدمها؟الرحيم

إلىعادثم،فقتلهإبراهيمبأخيهظفرثم،ذكرناهماالبساسيريأمرمنكانحينإبراهيمأخيهبقتالاشتغل

ببنتالتزويجفيسعىثم،سعادتهومقر،خلافتهدارإلىعانةحديثةمنالخليفةوأعادفاستعادهابغداد

بها،يمتعلمولكنه،ذكرناكماففرح،السنةهذهفيبهاودخل،الخليفةمنتمنعبعدفتزوجهاالخليفة

منوله،السنةهذهمنرمضانشهرثامنفيوفاتهكانتحتىبهواستمر،متلفمرضلهعرضفإنه

عشرثمانيةإلاسنينثمانيالعراقمملكةفيمنها،سنةثلاثينمدةالملكفيلهوكان،سنةسبعونالعمر

يوما.

وأربممئةوخهسيوستصسنةخلت5ث!

القلاعبعضفيوسجنه،الكندريالملكعميدعمهوزيرعلىارسلانألبالسلطانقبض:فيها

العلماءيكرم،صدقوزيروكان،الملكنظامعلىالوزارةفيواعتمد،قتلهمنإليهأرسلثم،سنة

ألبمنالملكأخذفيوطمع،الطاعةعنوخرج،قتلمشالدولةشهابالملكعصىولما.والفقراء

.(8232/)المنتظم(1)

المهملةبالدال"دقاق"فيهويقال،ترجمتهلمصادرالموافقهوأثبتناهوما،محرف،"نعاقدا:النسخبعضفي)2(

.(بشار)الحروفثالثالتاءبدل

النبلاءأعلامسير،(563/)الأعيانوفيات،(-5/11228)التاريخفيالكامل،(234-8591/)المنتظم)3(

معجم،(3492/)الذهبشذرات،(573/)الزاهرةالنجوم،(5251/)بالوفياتالوافي،(18571/)

.(333-12،322)الحاكمةوالأسراتالأنساب

وفتح،اللاموسكون،الراءوضم،المعجمةالغينوسكون،المهملةالطاءبضم،طغرلبك:خلكانابنقال

معروفلطائرالتركبلغةعلماسموهو:طغرلمنمركب،تركيعلماسموهو،كافوبعدها،الموحدةالباء

.الراءبكسربرديتغريابنوضبطه،الأميرمعناه:وبك،الرجلسميوبه،عندهم
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لهقال،أرسلانألبمنهوخاف،لهواحتفلوحشدفجمع،طغرلبكعمبنيمنوكان،أرسلان

كائنأكسروهإلاعسكرابارزواماأليلياجندالكاستخدمتقدفإني،تخفلاالملكأيها:الوزير

وخلواتهم،صلواتهمفيبالتوجهوينصرونكلكيدعوناجند:قال؟هممن:الملكلهفقال.كانما

،كسرهأنينتظرهلمقتلمشمعالتقىوحين،بذلكنفسهفطابت،والصلحاء،والفقراءأالعلماءوهم

.أرسلانألبعلىالكلمةواجتمعت،المعركةفيقتلمشوقتل،جنودهمنخلقأوقتل

ففتحوا)1(الكرجبلادإلىعظيمةجنودفيهذاالملكنظامووزيره،شاهملكولدهأرسل:وفيها

الخانابنةعلىولدهكتابوكتب،بنصرهمالمسلمونوفرح،جداجزيلةأموالاوغنموا،كثيرةحصونا

البيتينشملواجتمع،غزنةصاحببابنةولدهوزوج،إليهوزفت،النهروراءماصاحبالأعظم

.والمحموديالسلجوقي

القضاةبعضمعهاوأرسل،بغدادإلىالرجوعفيالخليفةابنةللسيدةأرسلانألبأذن:وفيها

عظيمة،أبهةفيليلافدخلت،إليهاللنظرالناسوخرج،عظيمتجملفيبغدادفدخلت،والأمراء

فيفقيل.الخطبفيالمنابرعلىأرسلانألبللملكبالدعاءالخليفةوأمر،بذلكوأهلهاالخليفةففرح

.داودبنمحمدشجاعأباأرسلانالملةوتاج،الدولةعضدالمعظمالسلطانوأصلحاللهم:الدعاء

معوالتقليدبالخلعإليهوأرسل،أرسلانألبللملكوبايعهم،عاماجلوساللناسالخليفةوجلس

الوزيرولقب،الخادموموفق،التميميمحمدوأبي،الزينبيمحمدبنطرادالعباسييننقيبالشريف

.بزركخواجه:ذلكقبللهيقالكانوإنما،المؤمنينأميررضيوالدولةالدينقوام:الملكنظام

وجميعبغدادعلىأمرهواستقر،المفتخرةالنفيسةوالتحف،العظيمةبالهداياأرسلانألبالملكوأرسل

.العراقبلاد

فيفرأوا،يتصيدونخرجواالأكرادمنقوماأنببغدادشاعالأولربيعوفي:)2(الجوزيابنقال

ملكسيدوك)3(ماتقد:يقولوقائلا،كثيراوعويلا،شديدألطمافيهاوسمعوا،سوداخيماالبرية

النساءفخرج:قال.أهلهوأهلك،أصلهقلع،فيهمأتملهيقمولم،عليهبهيلطملمبلدوأي،الجن

رجالوخرج،شعورهنوينشرن،ثيابهنويخرقن،أيامثلاثةيلطمنالمقابرإلىبغدادحريممنالعواهر

الحمقمنهذاوكان:قال،البلادمنوغيرهاوخوزستانواسطفيهذاوفعل.ذلكيفعلونالسفهاءمن

مثله.ينقللم

ظاهر.تصحيفوهو،"الكرخ":(ط)في(1)

.(8235/)المنتظم)2(

التاريخفيوالكامل،(8235/)والمنتظم(ط)منأثبتناهوما،تحريفوهو،"سندرك":(ب)في)3(

.(بشار)(01/12)الإسلاموتاريخ،(01/42)
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علىالصمدعبدأصحابمنقومهجمشعبانعشرثانيالجمعةيومفي:)1(الجوزيابنقال

وتدريسه،الجامعفيالصلاةمنلامتناعهوشتموه،فسبوه،للمعتزلةالمدرس(الوليدبنأعليأبي

)2(عمامةأبيبنسعدأبووجلس،المنصوربجامعالمعتزلةولعنت،وجروه،وأهانوه،المذهبلهذا

تعالى.اللهقبحهمالمعتزلةفلعن

وقتل(وديرابيعةوألف،دارألفسبعمئةفيهعظيمابلداغزاالسلطانبأنالخبروردشوالوفي

.إنسان(ألفأخمسمئةوأسر،كثيراخلقامنهم

ويحداوىالتيالأدويةأسعاروغلت،العراقبلادمنوغيرهاببغدادعظيموباءحدثالقعدةذيوفي

.الهواءوفسد،تشارينفيالحروزاد،التمرهنديوقل،الشيرخشك)3(وعدم،بها

بنقابةالنوبةبيتفيالعلوياللهعبيدبنمحمدبنالمعمرالغنائمأبيعلىخلعالشهرهذاوفي

وحج،بالموكبتقليدهوقرئ،المناقبذيبالطاهرولقب،والمظالمالحج(ولايةوأالطالبيين

السنة.هذهفيبالناس

:الأعيادمنالسنةهذهفيتوفيوممن

بنخلفبنصالحبنغالببنحزمبنسعيدبنأحمدبنعليمحمد)4(أبوالعلامةالحافظالإمام

.الأمويحرببنصخرسفيانأبيبنيزيدمولىيزيدبنسفيانبن)5(معدان

بلدتهموكانت،المغرببلادمنهمدخلمنأولالمذكوروخلف.أسلمفارسيهذايزيدجدهأصل

واشتغل،القرانفقرأ،وثلاثمئةوثمانينأربعسنةمنرمضانسلخفيبهاهذاحزمابنفولد،قرطبة

إنه:فيقال،الشهيرةالمفيدةالكتبوصنف،زمانهأهلوفاق،فيهافبرز،الشرعية(النافعةأبالعلوم

ورقة.ألفثمانينمنقريبفيتصنيفهمنمجلدأربعمئةصنف

.(-8235236/)المنتظم)1(

،(1/183)الإسلامتاريخفيالذهبيوخطوالمنتظم(ط)منهناوما،محرف"عماية":(بو)(أ)في)2(

فيترجمتهوستأتي،والحربيةالنصريةبأهلثانيةالبغداديالخطيبعلىصلىالذيهوهذاعمامةأبيمنسعدوأبو

.(بشار)المعمربنعليبنالمعمر:واسمهالكتابهذامن705سنةوفيات

.الشرابأوالطعاممننوعلعله:الشيرخشك)3(

74-5/1)الإسلامتاريخ،(3325/)الأعيانوفيات،(804)بشكواللابنالصلة،(803)المقتبسجذوة()4

وآراؤهحزمابن:زهرةأبومحمدوللشيخ.(2/77)الطيبنفح،(18184/)النبلاءأعلامسير،(82

التاريخيالبحثفيوجهودهالأندلسيحزمابن:بعنوانقيمةدراسةعويسالحليمعبدوللدكتور.وفقهه

.القاهرةلاعتصامادارنشر.والحضاري

خطأ..معد:(ط)في(5)
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وزارةبيتمنوكان.العاليةاليدوالمنطقالطبفيله،فصيحا،شاعرا،طبيبا،أديباوكان

للشيخومناوئا،النمريالبرعبدبنعمروأبيللشيخمصاحباوكان،وثروةومالووجاهة،ورياسة

حزمبنمحمدأبووكان.شرحهايطولمناظراتبينهماجرتوقد،الباجيخلفبنسليمانالوليدأبي

فيحقداذلكفأورثه،أيضاوقلمهبلسانهالصحيحةالأحاديثيخالفونالذينالعلماءفيالوقيعةكثير

لهقريةفيوفاتهكانتحتى،بلادهعنفطردوه،ملوكهمإلىبغضوهحتىبهزالوافما،زمانهأهلقلوب

في(حائراأظاهرياكانأنهالعجبكلوالعجب،)1(السبعينجاوزوقد،السنةهذهمنشعبانثانيفي

عليهوأدخل،العلماءعندوضعهالذيوهذا1،غيرهاولاالجليةلاالأقيسةمنبشيءيقوللا،الفروع

،الصفاتوآياتأالأصولبابفيتأويلاالناسأشدمنهذامعوكان،،وتصرفهنظرهفيكبيراخطأ

المذحجيالحسنبنمحمدعنأخذه،المنطقعلممنأولاتضلعقدكانلأنه،،الصفاتوأحاديث

تعالى.اللهرحمه،،الصفاتبابفيحالهبذلكففسدأخلكانوابنماكولاابنذكره،القرطبيالكتاني

.)2(النحويالقاسمأبوهانئبنعلي(بنابرهانبنعليبنالواحدعبد

وذكر،لأحدعطاءيقبلولم،رأسهغطىولا،قطسراويليلبسولم،جداالأخلاقشرسكان

ريبة.غيرفيالمرديقبلكانأنه:عنه

دوام:ويقول(النارفيأالكفارخلودوينفي،المعتزلةمرجئةمذهبيختاروكان:عقيلابنقال

قولهويتأول،الرحمةمننفسهبهاللهوصفمامعلهوجهلاالتشفيعليهيجوزلامنحقفيالعقاب

.الآبادمنأبداأي9161:النساءأ!أبدافبهاخ!ين):تعالى

اعتقاداعتقادهويخالف،أحمدأصحابفييقدحبرهانابنكانوقد:)3(الجوزيابنقال

نيفوقدالعامهذاتوفي،كلامهيقبلفكيف،الكفارخلودعدمفيالإجماعخالفقدلأنه،المسلمين

الثمانين.على

وأربممنةوخمسيرسبحسنةخلت5ث!

الكوفة،إلىفعدلوا،المسيريمكنهمفلم،بخفارةللحجأالعراقمنأجماعةسار:فيها

.ورجعوا

)1(

)2(

)3(

.خطأ.)ط(:التسعينفي

،(124)18/النبلاءأعلامسير،(0/142)التاريخفيالكامل،(8236/)المنتظم،(1/117)بغدادتاريخ

.(3792/)الذهبشذرات،(575/)الزاهرةالنجوم،(2481/)المضيةالجواهر

.(8237/)المنتظم
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مشرعةبينكثيرةدورلأجلهاونقض،ببغدادالنظاميةالمدرسةبناءفيشرع:فيهاالحجةذيوفي

.البصرةوبابالزوايا

والمغاربة،،والعرب،حمادوأولادباديسبنالمعزبنتميمبينكثيرةحروبكانت:وفيها

وزناتة.بصنهاجة

الغنائم.أبوالنقيببغدادمنبالناسوحج

وقد،طغرلبكوزيرنصرأبومحمد)2(بنمنصموروهو،)1(الكندريالملكعميدمقتلكان:وفيها

التيبكندروليست،طريثيثعملمنكندربقريةأبيهعندفدفنحملقتلولما،تامةسنةمسجونأكان

)3(
لديه،شاعرافصيحاذكياكانوقد،وحواصلهأموالهعلىالسلطانواستحوذ،لمحزوينمنبالقرب

امتنع،ابنتهإليهيخطبالخليفةإلىطغرلبكالملكأرسلولما،سريعه،الجوابحاضر،جمةفضائل

المتنبي:بقولمتمثلاوأنشد،الامتناعأشدذلكمنالخليفة

يدركهالمرءيتمنىماكلما

الوزير:فتممه

السفنتشتهيلابماالرياحتجري

قوله:الجيدشعرهومن.سنةوأربعيننيفأقتلحينالكندريعمروكان.وأطرقالخليفةفسكت

الناسعلىالدنياوسعقدفالموتمنافستيعنضيقبالناسكانإن

حاسيشاربالمنايالكاسكليتبعنيالمغبونوالشامتمضيت

علىوأقرهفخصاه؟هوفتزوجها،شاهخوارزمامرأةلهليخطبمرةبعثهطغرلبكالملككانوقد

فدفنرأسهوحمل،بكندرجسدهودفن،الروذبمروقتلحيندمهوتسفح،بخوارزمذكرهفدفن،عمله

أين،معلوميومميقاتإلىالخلائقجامعاللهأنأشهدوأنا01كرمانإلىرأسهقحفونقل،بنيسابور

.اوتعالىسبحانه،كانواصفةأيوعلى،كانواوحيثكانوا

سير،(5/138)الأعيانوفيات،(0/131)التاريخفيالكامل،(8/238)المنتظمفيوترجمتهقتلهقصة)1(

.(3103/)الذهبشذرات،(5176/)الزاهرةالنجوم،(18/131)النبلاءأعلام

المصادرأما.(2/697)القصردميةفيوالباخرزيتاريخهفيالصابىءبنمحمدأبوالحسنسماههكذا)2(

الإسلامتاريخفيالذهبيوذكر"محمدبنمنصوربنمحمد":ففيهاالذهبيوكتبالمنتظمومنها،الأخرى

.(بشار)منصوربنمحمدبنمحمد:سماهالهمذانيالملكعبدبنمحمدأن(18/131)والسير

.(4482/)البلدانمعجم)3(
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وأربمهئةوخمسيرثما!3سنةخبن5ث!

سالفبهجرتكماالحسينعلىفنحننساءوأحضروا،دكاكينهمالكرخأهلأغلقعاشوراءيومفي

نقيبالغنائمأباالخليفةوطلب،العامةأنكرتهذلكوقعفحين،االمخالفةاالمتقدمةبدعهمعادات

إلىالكرخأهلوتردد،أزالهبهعلمحينوأنه،بذلكيعلملمبأنهفاعتذر،عليهذلكوأنكر،الطالبيين

.البدعويظهر،الصحابةيسبمنبكفرالتوقيعوخرج،منهويتنصلون،ذلكمنيعتذرونالديوان

أيديوأربعورقبتانووجهانرأسانلهاصبيةالأزجببابولدالأولربيعوفي:)1(الجوزيابنقال

ماتت.ثمكاملبدنعلى

وأهلكت،الجبالمنهاتصدعتثمأيامالبثتبخراسانزلزلةكانتالاخرةجمادىوفي:قال

هنالك.وأقاموا،الصحراءإلىالناسوخرج،قرىبعدةوخسفت،جماعة

ونهب،كثيرشيءللناسوذهب،دوروثلاثدكانمئةفأحرق،بغدادمنمعلىبنهرحريقووقع

بعضا.بعضهمالناس

،بالنارللجامعمجاورةكانتدارافضربوا،دمشقفيقتالوقعشعبانوفي:الجوزيابنقال

ليلةفيأكانإنما،دمشقجامعحريقأنوالمشهور.الجوزيابنقالكذا.دمشقجامعفاحترق

معاقتتلواالفاطميينغلمانوأن.سنينثلاثبعدوأربعمئةوستينإحدىسنةفي،شعبانمنالنصف

إلىوصلأنإلىحريقهاوتعدىفاحترقت-الخضراءوهي-الإمارةبدارنارفألقيتالعباسيينغلمان

فصارتالخضراءوبادت،خرابةكأنهوبقي،رخامهاتلفوأزخرفتهابادتوأسقوفهفسقطتالجامع

البناءوحسن،المجالسنزهةوأالغناءوطيب،والإتقانالإحكامغايةفيكانتبعدماترابمنكومأ

داركانتبعدماوسقاطهمالناسسفلةإلامكانهالرداءةيسكنهالاهذايومناإلىفهي،اوالمنظرأ

،الأمويأالجامعوأما،تعالىاللهرحمهسفيانأبيبنمعاويةأسسهامنذوالإمارةالملك،والخلافةأ

فيالملوكشرعلم،طويلةمدةخرابافبقياحترقأنإلىمنهأحسنبنالمح!الأرضوجهعلىيكنلمفإنه

إلىمعالمهتحسينفييزالواولم،،أيوببنأبكرأبيالعادلزمانفيبلطحتى،وترميمهتجديده

التيالأيامهذهإلىفيهالتحسينزالولا،شيءكلااالأولحالهإلىبالنسبةوهوحالهفتماثل،هذازماننا

بعدهاوماقبلهاوماوسبعمئةثلاثينسنةحدودفي،الناصرياللهعبدتنكزالدينسيفالأميروليها

الله.رحمه،بيسير

.المنتظم)8/024()1(
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.ظاهرانقصانادجلةونقصت،بينارخصاببغدادالأسعاررخصت:وفيها

يديهبينوالأمراء،بالغاشيةيديهبينومشى،لولدهبعدهمنالعهدآرسلانألبالملكأخذ:وفيها

نظامبنالحسينطالبأبوالهدىنورالسنةهذهفيبالناسوحج.مشهودايوماوكان،بالخلعيتماشون

السنة.هذهبمكةوجاور،الزينبيبنمحمدالحسنأبيالحضرتين

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.)1(البيهقيموسىبناللهعبدبنعليبنالحسينبنأحمدبكرأبوالكبيرالحافظ

سنةولد.والأقطارالأمصارسائرفيالركبانبهاسارتالتيالتصانيفلهومن،الكبارالحفاظأحد

أصوليا،،محدثا،فقيها،والتصنيفوالحفظالإتقانفيزمانهواحدوكان.وثلاثمئةوثمانينأربع

نافعةكثيرةأشياءوجمع،كثيراشيئأغيرهعلىوسمع،النيسابورياللهعبدأبيالحاكمعنالعلمأخذ

كل"الشافعينصوصو"،"الكبيرالسنن"كتابذلكمن،فيهايدركولا،مثلهاإلىيسبقلم،جدا

"الإيمانشعبو"،"الآدابو""المدخلو""والآثارالسننو".مجلداتعشرةفي

والصغارالكبارالمصنفاتمنذلكوغير،"والنشورالبعثو"ا"النبوةدلائلو"،"الخلافياتو"

وكانت،تعالىاللهرحمه،والورعالعبادةكثير،متقللازاهداوكان،تدانىولاتسامىلاالتيالمفيدة

السنة.هذهمنالأولىجمادىفيبيهقإلىتابوتهونقل،بنيسابوروفاته

المباركبابنويعرف،التميمعليأبوصعلوكبنمنصوربنغالببنعليبن)2(غالببنالحسن

.المقرئ

خطأ،أوعمداإماالكذبعليهوجرب،عليهأنكرتحروفعلىالقرآنوأقرأ،سمعونابنصحب

بعدموألزم،محضرعليهوكتب،عليهينكرممنالقزويني3(الحسنأبووكان،كثيرةرواياتفيواتهم

.المنكرةبالحروفالإقراء

سنة،وثمانيناثنتينعنالسنةهذهفيوفاتهوكانت،كذاباكان:السمرقنديبنمحمدأبوقال

الحربي.إبراهيمعندودفن

)1(

)2(

)3(

سير،(175/)الأعيانوفيات،(5/152)التاريخفيالكامل،(8242/)المنتظم،(2381/)الأنساب

،77()5/الزاهرةالنجوم،(48/)السبكيطبقات،(6354/)بالوفياتالوافي،(18/163)النبلاءأعلام

.(3403/)الذهبشذرات

.(1/537)البلدانمعجم.نيسابورنواحيمنواسعةوكورةكبيرةناحيةوهي،بيهقإلىنسبة:والبيهقي

.(01/79)الإسلامتاريخ،(8422/)والمنتظم،(7004/)بغدادتاريخ

بكر.أبو:(ط)في
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عليهغلبلم،المروزيالعمريمحمدبنناصر)1(الفتحأبيعنالفقهوأخذ:خلكانابنقال

طلبه.فيورحل،بهواشتهر،الحديث

الحنابلة،شيخ،يعلىأبوالقاضيالفراء)2(بنأحمدبنخلفبنمحمدبنالحسينبنمحمد

.الفروعفيمذهبهموممهد

حبابة.ابنعنوحدث،الكثيرالحديثوسمع،وثلاثمئةثمانينسنةمحرمفيولد

الدامغانيوابنماكولاابنعندوشهد،الثقات،العلماءأساداتمنوكان:الجوزيابنقال

الكثيرةالحسانالتصانيفله،الفقهفيإماماوكان،الخلافةداربحريمالحكمفيالنظروتولى،فقبلاه

وجمع،وأصحابهتصانيفهوانتشرت،المذهبإليهوانتهى،سنينوأفتىودرس،أحمدمذهبفي

السصت،وحسن،والخشوع،والتقشف،والتعبد،الخلقوحسن،والعفة،والصدق،الأمانة

واجتمع،سنةوسبعينثمانعنالسنةهذهرمضانمنالعشرينفيوفاتهوكانت،يعنيهلاعماوالصمت

ذلكجنازتهاتبعمنبعضفأفطر،حارايوماوكان،والشهودالفقهاءمنوالأعيانالقضاةجنازتهفي

الحسين.وأبا،حازموأبا،القاسمأبااللهعبيدالبنينمنوترك،اليوم

منزلتي،ورفع،وعزني،رحمني:فقال؟بكاللهفعلما:لهفقال،المنامفيبعضهمورآه

تعالى.اللهرحمه،بالصدق:قال؟أبالعلم:فقالبأصابعهذلكيعددوجعل.وأكرمني

المرسي.إسماعيلبنعلي،الحسنأبوهو)3(اللغويسيدهابن

ثم،أيضاضريراوكان،أبيهعنوالعربيةاللغةعلمأخذ،البصرضريروكان،للغةحافظاإماماكان

الحماسة"شرح"وله،عديدةمجلداتفي"المحكم":وله،البغداديصاعدالعلاءأبيعلىاشتغل

الغريب"كتاب(الطلمنكيأالمالكيعمرأبيالشيخعلىوقرأ.ذلكوغير،مجلداتستفي

حفظه،منقراءتهالناسفسمع،يقرأبمانسختهيقابلوالشيخ،حفظهمنسرداعبيدلأبي"المصنف

ثمانسنةفيتوفيإنه:وقيل،سنةستونولهالسنةهذهمنالآخرربيعفيوفاتهوكانت،لذلكوتعجبوا

أعلم.والله،أصحوالأول،وأربعين

)ط(:نصر.)1(في

،(01/52)التاريخفيالكامل،(2391/)الحنابلةطبقات،(8432/)المنتظم،(2256/)بغدادتاريخ2()

.(3603/)الذهبشذرات،(37/)بالوفياتالوافي،(18/98)النبلاءأعلامسير

حليفيالمغرب،(3033/)الأعيانوفيات،(2/417)بشكواللابنالصلة،(311)المقتبسجذوة)3(

.(3503/)الذهبشذرات،(427/)الطيبنفح،(18/441)النبلاءأعلامسير،(2935/)المغرب
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وعقد،ببغدادالنعمانحنيفةأبيالإماممشهدالملكبشرفالملقبالمستوفيسعدأبوبنى:فيها

زائراالبياضيبنجعفرأبوفدخل،والفقهاءالمدرسينوأنزلها،مدرسةبإزائهاوعمل،قبةعليه

ارتجالا:فأنشد،حنيفةلأبيا

اللحدفيالمغيبهذافجمعهمضيعاكانالعلمأنترألم

السعدأبيالعميدجودفأنشرهاميتةالأرضهذهكانتكذلك

الليمونمنشجراوأتلفت،ببغدادودواب،كثيرخلقبسببهافماتحارةريحهبتشعبانوفي

.ببغدادوالأتر!

لمرضه،الشعيرماءلهطبخالقيمأن:ذلكسببوكان،الكرخيمعروفقبراحترق:وفيها

بكماله.المشهدفاحترق،الأخشابإلىالنارفتعدت

الفناءووقع،بكمالهاخراسان،أعمالوأ،وحران،وحلب،بدمشقكثيروفناءغلاءوقع:وفيها

أكلها.منيأنفونولكنبالأيديالوحشحمريأخذونكانواحتى،وأعينهارؤوسهاتنتفخالدوابفي

سعد)2(أبوالعميدجمعالقعدةذيعاشرالسبتيوموفي:")1(المنتظم"فيالجوزيابنقال

إسحاقأبوالشيخلمشيختها،ولتدريسهاأوعين،ببغدادبالنظاميةالدرسلحضورالناسالقاضي

:فقال،شابفقيهفلقيه،ليدرسإليهم،إسحاقأبوأوذهب،الناساجتماعتكاملفلما،الشيرازي

الشيخفأقيم،بيتهإلىورجعالمسير)3(من،إسحاقأبوأفامتنع،مغصوبمكانفيتدرسسيدييا

إسحاقأبيالشيخإلىوأرسل،العميدعلىتغيظذلكالملكنظامبلغفلما،فدرسالصباغبننصرأبو

بعضإلىيخرجبلمكتوبةفيهايصليلاوكان،السنةهذهمنالحجةذيفيبالنظاميةالتدريسإلىفرده

الصباغابنتدريسمدةوكانت،غصبأرضهابعضفيكونهامنذكرلما،المكتوبةفيؤديالمساجد

إليها.إسحاقأبوالشيخعادثم،يوماعشرين

اليمن،أمراءبعضقتله،مكةوصاحباليمنأميرالصليحيقتلالسنةهذهمنالقعدةذيوفي

النقيب.الغنائمأبوالسنةهذهفيبالناسوحج،4()العباسياللهبأمرللقائمبهاوخطب

.(المنتظم)8/246)1(

.(01/13)الإسلاموتاريخالمنتظمفيماويعضده(ط)منوماهنا،محرف"سعيدأبو":النسخبعضفي2()

.الحضور:(طو)(ب)في)ص!(

كانت-الصليحيوفاةأنوالصحيح،(55-0/156)الكاملفيالأثيرابنفيهوتابعاللهرحمهالمصنفمنوهمهذا(4)
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:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بها.مقامهوطوللظرفهالعراقي:لهويقال،)1(الطرسوسيعليأبومحمدبنإسماعيلبنمحمد

حامدأبيالشيخعلىثم،الباقيمحمدأبيعلىوتفقه،المخلصطاهرأبيمنالحديثسمع

تعالى.اللهرحمه،المبرزينالفضلاءالفقهاءمنوكان،طردوسبلدةقضاءوولي،الإسفراييني

النبويةاليجوةمروأربممئةستيرسنةاستيلتث!

الرملة،بلدأهلكتفلسطينبأرضشديدةزلزلةكانتالأولىجمادىوفي:)2(الجوزيابنقال

كثيرةكنوزعنالأرضوانشقت،وخيبرالصفرواديولحقت،!ي!اللهرسولمسجدمنشرافتينورمت

إنها:ويقولالزلزلةهذهذكرفيالتجاربعضكتابوجاء،والكوفةالرحبةحسهاوبلغ،المالمن

وانشقت،نسمةألفعشرخمسةمنهاوهلك،فقطدارانإلامنهايسلملمحتىجميعاالرملةخسفت

البر،فيوساحيوممسيرةالبحروغار.تعالىاللهبقدرةفالتأمتعادتثم،المقدسببيتالتيالصخرة

فرجع،يلتقطونأرضهإلىالناسودخل،(وغيرهاجواهرمنأشياءالماءمكانفيوظهرأالدنياوخرب

.)3(لفظههذا.(أكثرهمأوأمنهمكثيراخلقافأهلك

السنةأهلمذاهبفيهالذيالقادريالاعتقادقرىءالاخرةجمادىمنالنصفالسبتيوموفي

لابن"التوحيد"كتابالمحدثالبخاريالليثيمسلمأبووقرأ،البدعةأهلعلىوالإنكار،والجماعة

وأهلالفقهاءمنالأعيانوجماعة،جهيرابنالوزيربمحضروذلك،الحاضرينالجماعةعلىخزيمة

ببابباللهالمقتديبنجعفرأبيالشريفعلىالقادريالاعتقادقرئثم،بالموافقةواعترفوا،الكلام

مصنفه.باللهالقادرالخليفةمنلهبسماعهوذلك،البصرة

يعاتبهإليهوبعث،الدولةفخرالملقبجهيربنمحمدبنمحمدنصرأباوزيرهالخليفةعزل:وفيها

،شاءالجهاتأيإلىيترحلبأنفأجيب،والتذللالترققفيوأخذ،منهافاعتذر،كثيرةأشياءفي

وجاء،وأهلهأولادهوأخذ،نساءهموطلقوا،وأملاكهمأموالهمأصحابهفباع،مزيدابنحلةفاختار

قبلالخلافةبداراجتازفلما،لبكائهيتباكونحولهوالناس،الحلةإلىمنهالينحدرسميرية)4(فيليركب

فيها.ترجمتهوسترد،وأربعمئةوسبعينثلاثسنة

.(5/1141)الإسلامتاريخ،(8247/)المنتظم()1

.(7247/)المنتظم)2(

.()ععليهادليللامبالغاتالتجاربعضذكرهاالتيالقصةهذهفي)3(

بمعنى.وهما،سفينة:(ط)في)4(
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وغربتي،،شيبتيارحمالمؤمنينأميريا:يقولوالوزير،الشباكفيوالخليفة،دفعاتالأرض

وفرح،الشعراءوامتدحه،الاتيةالسنةفيمزيدبندبيسبشفاعةالوزارةإلىفأعيد،وعيالي،وأولادي

بقدومه.فرحاوتباكيهمالناسبكثرةمشهودايومابغداددخولهيومكان،الوزارةإلىبرجوعهالناس

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.(الأجلأبالشيخالملقبمنصورأبو)1(يوسفبنمحمدبنالملكعبد

واصطناع،الخيراتفعلإلىوالمبادرة،(المنكرعنوالنهيأبالمعروفالقيامفيزمانهأوحدكان

بالبر،المستورينوافتقاد،وقمعهمالبدعأهلعلىالقيامشدةوفي،السنةأهلمنأهلهاعندالأيادي

سنةكلفيإنسانايبركانأنهلهوقعماغريبومن،وطاقتهجهدهذلكوإخفاء،المحاويجعلىوالصدقة

رضوانابنإلىالرجلجاءالشيختوفيفلما،رضوانابن:لهيقالرجلعلىبهالهيكتب،دنانيربعشرة

نأأقدرولا،ماتقدعليلكيكتبكانالذيإن:رضوانابنلهفقال،إليهيصرفهكانمامنهيطلب

فإذاالتفتثم،عليهوترحم،القرآنمنشيئافقرأالأجلالشيخقبرإلىالرجلفذهب،شيئالكأصرف

:رضوانابنلهفقال،ذلكلهفذكر،رضوانابنإلىبهاوجاءفأخذها،دنانير)2(عشرةفيهبكاغدهو

محرممنالمنتصففيوفاتهوكانت،عامكلفيمثلهاعليولك،فخذهااليوممنيسقطتأخيياهذه

اللهإلاعددهميعلملاالناسمنخلقحضرهمشهودايوماوكان،سنةوستينخمسعنالسنةهذه

.مثواهوأكرماللهفرحمه،وجلعز

الشيعة.)3(فقيهالطوسيالحسنبنمحمد،جعفرأبو

وكتبه،بالكرخدارهاحترقتحينمنبهمجاوراكانوقد،عليبمشهدودفن،السنةهذهفيتوفي

.هناكودفن،فتوفي،السنةهذهمنالمحرمإلىوأربعينثمانسنةفي

بالشاهجانية.المعروف،الواعظة)4(اللهعبدبنعليبنمحمدبنتخديجة

.)5(سمعونابنجانبإلىودفنت،(وثلاثمئةأوسبعينأربعسنةولدت

النبلاءأعلامسير،(01/58)التاريخفيالكامل،()8/025المنتظم،(01/434)بغدادتاريخ)1(

.(582/)الزاهرةالنجوم،(18/333)

.()ععليهادليللاالتيالمبالغاتمنأيضأهذا)2(

بالوفياتالوافي،(18334/)النبلاءأعلامسير،(01/58)التاريخفيالكامل،(8255/)المنتظم)3(

،(2126/)للداوديالمفسرينطبقات،(4126/)السبكيطبقات،(4/433)الشيعةأعيان،(2934/)

.(582/)الزاهرةالنجوم

.(8525/)المنتظم،(4/1258)بغدادتاريخ()4

في=تردولم،056سنةووفاته،الجزريالبزريأحمدبنمحمدبنعمرالقاسمأبيترجمة(أ)فيهذابعدتأتي)5(
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والعباسيينالفاطميينغلمانأن:سببهوكان،دمشقجامعحريقكانشعبانمنالنصفليلةفي

القبلة،جهةمنللجامعالمتاخمةالخضراءوهي،الملكبدارنارفألقيت،بينهمفيمااختصموا

جدرانه،علىالتيالمذهبةفصوصهوتناثرت،سقوفهفسقطتالجامعإلىحريقهاوسرى،فاحترقت

بهجتهوتبدلت،ومحاسنهمعالمهوتغيرت،،جدرانهوعلىأأرضهفيكانتالتيالفسيفساءوتقلعت

المذهبةبالفصوصوجدرانه،فوقهامنوالجملونات،كلهامبطنةمذهبةسقوفهكانتوقد،بضدها

فيوجدهبلدأوإقليمفييتفرجأنأرادإذاالإنسانإنبحيثأالدنيابلادجميعفيهمصور،والملونة

كلهاوالبلاد،المحرابفيومكةالكعبة،(طلبهفييعنىولا،إليهيسافرفلا،كهيئتهمصوراالجامع

مشكل،مثمرةوغيرمثمرةشجرةكلفيه،مصوروأ،بهاللائقمكانهفي،إقليمأكل،وغرباشرقا

إلىالحيطانأصولوعلى،الصحنإلىالنافذةأبوابهعلىمرخاةوالستور،وأوطانهبلدانهفيمصور

والفسيفساءوالزخامبالفصوصكلهاوأرضه،الملونةبالفصوصالجدرانوباقي،ستورمنهاالثلثمقدار

عنفضلا،الخلفاءدورولا،الملكقصورلا،منهأحسنبنالمح!الدنيافييكنولم،(بلاطفيهاليسأ

،الشتاءزمنفيطيناأرضهوصارت،بضدهالكاملالحالتبدل،فيهالحريقاوقعلماثم،غيرهم

بنبكرأبيالعادلزمنفيأرضهبلطحتىكذلكيزلولم،مجور،محفر،الصيفزمنفيوغبارا

،والفصوصأالأخشابمنوغيرهالرخاممنسقطماجميعوكان،،الهجرةمناالستمئةبعدأيوب

فيالشهرزوريبنالدينكمالالقاضيذلكمنفرغهاحتى،وغربيةشرقيةالأربعةالمشاهدفيمودعة

دارونظر،كلهاالأوقافونظر،القضاءمعنظرهولاهحينزنكيبنمحمودالديننورالعادلالملكزمن

الأميرزمنفيحالهفتقارب؟هذازمانناوإلىمحاسنهفيتجددالملوكتزلولم،ذلكوغيرالضرب

تعالى.اللهأثابه،الشامنائبالناصرياللهعبدبنتنكزالدينسيف

وتبعه،وخمسينثمانسنةفيالحريقهذا")1(المنتظم"فيالجوزيبنالفرجأبوالشيخأرخوقد

السنة،هذهفيأيضاالساعيابنذكرهكماالسنةهذهفيأنهوالصواب،")2(تاريخه"فيالساعيابن

أعلم.والله،واحدوغير،")3(تاريخه"فيالإسلاممؤرخالذهبياللهعبدأبوالحافظوشيخنا

بين.خطأهنافوجودها(طو)(ب)

.(8142/)المنتظم(1)

ببغدادتووفاتهمولده،التاريخفيالمصنفينكبارمن،الساعيابنالدينتاج،عثمانبنأنجببنعلي)2(

.مجلدأوعشرينخمسةفييقع"السيروعيونالتاريخعنوانفيالمختصرالجامع":وكتابههـ(674)

.معروفعوادبشارالدكتورتحقيق(51/913)الإسلامتاريخ)3(
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بنعليأبيعلىبترددهكبرائهممنوهو،عقيلبنالوفاءأبيالشيخعلىالحنابلةنقمت:وفيها

بمذهبه،علماليحيطإلاإليهيتردديكنلمأنهشكولا،بالاعتزالواتهموه،المعتزليالمتكلمالوليد

فتنةوبينهمبينهوجرت،منهنزعةفيهوصارت،،معهاتخرجروحهكادتشرقةأالهوىشرقهولكن

فيمااصطلحواثم،وستينخمسسنةإلىبينهمالفتنةسكنتوما،منهمجماعةبسببهاوتأذى،طويلة

كبير.اختصامبعدبينهم

ومشهد،حنيفةأبيمشهد(الماءأدخلحتى،ذراعاوعشرينإحدىعلىدجلةزادت:وفيها

.(1النذور)

أموالاوغنمخلقافقتل،)2(عموريةإلىانتهىحتىالرومبلاددخلالأفشينبأنالخبرورد:وفيها

كثيرة.

هذهفيبالناسوحج.بحبةرطلاأربعينكلالسمكبيعحتى،بالكوفةعظيمرخصكان:وفيها

.العلويالغنائمأبوالسنة

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.المروزي،الفوراني)3(،فورانبنأحمدبنلثحمدبنالرحمنعبد،القاسمأبو

إلاتوجدلاالتيوالأوجهوالأقوالالغريبةالنقولمنفيهاالتي"الإبانة"مصنف،الشافعيةأئمةأحد

وهوعندهالحرمينإماموحضر،القفالبكرأبيعنالفقهأخذ،والفروعبالأصولبصيراوكان،فيها

."النهاية"فيكثيرايخطئهفهو،منهنفسهفيفصار،إليهيلتفتفلمصغير

فيوشرع،كذا:المصنفينبعضوقال:"النهاية"فيقالفمتى:خلكانابنالقاضيقال

الفوراني.فمراده،تخطئته

سعدأبوتلميذهكتبوقد،سنةوسبعينثلاثعن،بمروالسنةهذهمنرمضانفيوفاتهوكانت

الصباغابنوقبل،إسحاقأبيالشيخبعدالنظاميةمدرس،المقرىءالمأمونبنمحمدبنالرحمنعبد

فتمم،إتمامهقبلومات،الحدودكتابإلىانتهى"الإبانةتتمة"سماه"الإبانة"علىكتاباأيضاوبعده

تعالى.اللهرحمهم"التتمةتتمة":وسموه،شأوهيلحقوافلم،وغيرهالعجليأسعدعليه

منالمذكورينالمشهدينإلىالماءدخلوإنما،الغرقيصيبهاقلمامرتفعةأرضوهي،اليومالأعظميةفيكلاهما(1)

.(بشار)ارتفاعهشدة

غورية.:إلى(ط)فيتحرفت2()

النبلاءأعلامسير،(3/132)الأعيانوفياتهـ.463سنةفيهوفاته،(01/68)التاريخفيالكامل)3(

.(3903/)الذهبشذرات،(5901/)السبكيطبقات،(18262/)
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وأربمهئةوستيوثنتيرسنةخلت5ث!

عشرالحاديالثلاثاءيوممنساعاتثلاثعلىكانأنه:فيهاالحوادثفمن:الجوزي!ا(ابنقال

أكثرها،فذهب،وأعمالهابالرملةعظيمةزلزلةكانت،آذارمنعشرالثامنوهو،الأولىجمادىمن

انكشفتحتىالبحروانجفل،إيلياءوانخسفت،ونابلس،المقدسبيتذلكوعم،سورهاوانهدم

ساعتهافيالزلزلةهذهوتبعت،مصرجامعزواياإحدىوتغيرت،عادثم،فيهناسومشى،أرضه

.أخريانزلزلتان

وأحرق،منبجعلىفنزل،ألفثلاثمئةفي،الشامإلىقسطنطينيةمنالرومملكتوجه:وفيها

وغيرهاحلبفيالمسلمونوفزع،نساءهموسبى،رجالهموقتل،الرومأرضإلىمنبجبينماالقرى

وهلاك،الميرةمنمعهممالقلةذلك،حسيروهوخاسئااللهردهلم،يوماعشرستةفأقام،عظيمافزعا

والمنة.الحمدودله،بالجوعجيشهأكثر

فضرب،الكعبةوباب،والميزاب،الكعبةأستارمنالذهبفأخذ،مكةأميريدضاقت:وفيها

ساكنهعلى،النبويالمسجدفيالتيبالقناديلالمدينةصاحبفعلوكذلك،ودنانيردراهمذلككل

.والسلامالصلاةأفضل

،والميتاتالجيفأكلواإنهمبحيث،مصربديارعظيموقحطشديدغلالمح!كان:السنةهذهوفي

لصاحبيبقفلم،الدوابوأفنيت،(ميتاتهاأفأكلتالفيلةوماتت،دنانيربخمسةالكلبيباعفكان

عنهاالغلامفغفلبغلتهعنيوماالوزيرونزل.منهاالكثير(العددلهكانأنابعدأفراسثلاثةسوىمصر

باديةعظامهموإذافأصبحوا،فصلبوا،فأخذوا،وأكلوهافذبحوهانفرثلاثةفأخذها،الجوعمنلضعفه

البلد،ظاهرفيبيعونهبالطعاميقدمونالأعرابوكانت.(لحمهوأكلافقتل،لحومهمالناسأكلقد

،نهاراميتهيدفنأنأحديجسرلاوكان1،أيديهمبينمن(وينهبايختطفلئلايدخلونيتجاسرونلا

نفائسمنكثيرةأشياءباعحتى،مصرصاحبواحتاج،(فيؤكلينبشلئلا،خفيةليلايدفنهوإنما

وخمسة،كباربلورقطعةألفوثمانون،محلىسيفألفوعشرون.درعاعشرأحدذلكمن،عندهما

،الأثمانبأرخصالمهودوسجف،والرجالالنساءثيابوبيعت،القيمالديباجمنقطعةألفوسبعون

.البساسيريأيامبغدادمننهبمماللخليفةالنفائسهذهبعضوكان.وغيرهاالأملاكوكذلك

الله.بأمرالقائمالخليفةإلىآرسلانألبالملكمنوالهداياوالتحفالخلعوردت:وفيها

)1(المنتظم)8/256(.



173هـ462سنةوفيات

التعاملومنع،الأميري(عليهالمضروبأوسمي،الدنانيرعلىالعهدولياسمضرب:وفيها

بغيرها.

للقائمالخطبةبإقامةيخبرهبخراسانوهو،آرسلانألبالملكإلىمكةصاحبكتابورد:وفيها

سنية،وخلع،دينارألفبثلاثينإليهفأرسل،للمصريينالخطبةوقطعت،بمكةوللسلطان،اللهبأمر

.دينارآلافعشرةسنةكلفيلهوأجرى

بالناسوحج،بغدادإلىعادثمبالريالملكنظامبابنةجهيربنالدولةعميدتزوج:وفيها

.العلويالغنائمأبو

:الأعيانمناليهاتوفيوممن

الواسطي.الجوائز)1(أبوباريبنمحمدبنعليبنالحسن

فيوتوفي،وثلاثمئةوخمسينثنتينسنةولد،ظريفاشاعراأديباوكان،طويلادهرأبغدادسكن

قوله:شعرهمستجادومن،سنينوعشرمئةعنالسنةهذه

ولهاعهديخانقدقولهامنواحسرتي

ولهاعليهاوقفاصيرنيمنوحق

ولهاكستنيإلابخاطريخطرتما

الواسطي.النحويبشرانبابنالمعروفسهل)2(بنأحمدبنمحمد

حسن،شعروله،اللغةفيالرحلةإليهوانتهت،بالأدبعالماوكان،وثلاثمئةثمانينسنةولد

قوله:فمنه

المماتالفتىفقصرأقصرمهلا)3(للقصورشائدايا

الشتات)4(وقصراهمإلاقصرأهلشمليجتمعلم

ثباتمالهمنتقلظلمثلالعيشوإنما

المشتبهتوضيحفيناصرابنضبطهكذا،بالراء،وباري(0162/)التاريخفيالكامل،(8/258)المنتظم)1(

.(1/57)المنتبهتبصيرفيكمابالزاي،بازي:ويقال(1/132)

النبلاءأعلامسير،(01/62)التاريخفيالكامل،()17/214الأدباءمعجم،()8/925المنتظم)2(

شذرات،(585/)الزاهرةالنجوم،(211/)المضيةالجواهر،(282/)بالوفياتالوافي،(18235/)

.(3031/)الذهب

كهلا.:والكاملالمنتظمفي)3(

قصاراهم.:(ط)في(4)
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قوله:أيضاذلكومن

هـ463سنةأحداث

مودعةالدنياوليودعتهم

لبينهمبينيلذتيياوقلت

لهمبالرجاءقلبيتعلللولا

نحرتالنوىيومعيسهمياليت

اقتربتالساعةأنتالبينياساعة

أيضا:قولهذلكومن

كلهاالبريةفيصديقاطلبت

مجازةبالصديقتسمىمنبلى

صريمه"4(العالمينودفطلقت

وطر)1(ذكراهمسوىماليورحت

كدربعدهمحياتيصفوفإن)2(

ينفطربالعيسحدواإذ)3(ألفيته

جزربالفلاللضواريأوليتها

تستعرالنارأنتالبينلوعةيا

صديقاأصيبأنطلابيفأعيا

صدوقاالودادمعنىفييكولم

طليقاالحفاظأسرمنوأصبحت

وأربميئةوستيرث!اثصسنةخلت5ث!

وعدد،والفرنج،والكرج،الروممنالجبالأمثالجحافلفيأرمانوسالرومملكأقبل:فيها

إلىفارس)د(ألفيبينمابطريقكلمعالبطارقةمنألفاوثلاثونخمسةمعه،هائلوتجمل،عظيمة

القسطنطينيةوراء)6(يسكنونالذينالغزومن،ألفاوثلاثونخمسةالفرنجمنومعه،فارسخمسمئة

النعالتحملعجلةأربعمئةومعه،روزجاري)7(وألف،وحفارنقابألفمئةومعه،ألفاعشرخمسة

ومئتاألفيمدهمنجنيقمنها،والمجانيقوالعرادات)8(والسروجالسلاحتحملعجلةوألفا،والمسامير

.بغدادحتىالبلادبطارقتهأقطعوقد،وأهلهالإسلاميجتثأنتعالىاللهقبحهعزمهومن،رجل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

جة.لحاا:طرلوا

.رقفا:"نبا".نكأ:(ط)في

يتشقق.:"ينفطر".رواسا"واحد".ن!:(ط)في

قطيعة.:"صريمة".ثةثلا:(ط)في

فيوالكامل(8261/)المنتظمانظر.معقولغيرعظيمعددفيمبالغةالأصلفيوعدد.ألفمئتي:(ط)في

مئتيمنكانجيشهأنالأثيرابنذكرهماالصوابولعل،(18415/)النبلاءأعلاموسير.(5/165)التاريخ

.(01/141)الإسلامتاريخفيالذهبينقلهالذيوهو،(01/65)مقاتلألف

.يكونون:(أ)في

.()عبناء:يريدلعله:جاريروز

البعيد.المرمىالحجارةترميالمنجنيقمنأصغرحربيةالة:عرادةجمع
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العراقممالكاستوثقتإذاثم،صاحبنافإنهالشيخبذاكارفق:لهقال،خيرابالخليفةنائبهاواستوصى

فيماواستنقذوه،المسلمينأيديمنفاستعادوه،واحدةميلة،وأهلهأالشامعلىمالوالهموخراسان

جيشه،فيارسلانألبالسلطانفالتقاه.يعمهونسكرتهملفيإنهملعمرك:يقولوالقدر،يزعمون

،القعدةذيمنبقينلخمسالأربعاءيومفي،الرهوة)1(:لهيقالبمكانألفاعشرينمنقريبوهم

البخاريالملكعبدبنمحمدنصرأبوالفقيهعليهفأشار،المشركين،جندأكثرةمن،السلطانأوخاف

ذلككانأفلما،للمجاهدينيدعونالخطباءيكونحين،الزوالبعدالجمعةيومالوقعةوقتيكونبأن

ومرغ،،وجلعزدلهأوسجد،فرسهعنالسلطاننزل،الفتيانتواجه،والفريقانوتواقفالوقت

أكتافومنحهم،المسلمينعلىنصرهاللهفأنزل،واستنصرهتعالىاللهودعا،الترابفيوجهه

فأمره،روميغلامأسره،أرمانوسملكهموأسر،كثرةيحصونلاخلقأمنهمفقتلوا،المشركين

فلمتقدمةجملةفيالوزيرالملكنظامعلىعرضالغلامهذاكانوقد،كثيراشيئاوأعطاهالسلطان

الرومبملكيجيئنالعله:بهالمستهزئكهيئةوقالفرده-عليهيثني-..وإنهإنه:سيدهلهفقال،يقبله

ألبالملكيديبينأرمانوسوقففلما،والمنةالحمدودله،قالكماالأمرفوقع؟أسيراأرمانوس

كل:قال؟تفعلكنتماذا،يديكبينالأسيرأناكنتلو:وقال،مقارعثلاثبيدهضربهارسلان

الفداءوأخذالعفووإما،بلادكفيتشهرنيأو،تقتلني،أنإماأ:قال؟بيظنكفما:قال.قبيح

،ديناروخمسمئةدينارألفبألفمنهنفسهفافتدى،والفداءالعفوغيرعلىعزمتما:فقال.فتعيدني

بينوقام،دينارألفيومكلعنفيهايحمل،سنةخمسينهدنةوعلىالرومبلادفيأسيركليطلقوأن

لهفأطلق،وإكراماإجلالاالخليفةجهةنحووإلى،يديهبينالأرضوقبل،شربةفسقاهالملكيدي

وأرسل،فرسخاوشيعهأصحابهمنالبطارقةمنجماعةمعهوأطلق،بهاليتجهزدينارالافعشرةالملك

محمداللهإلاإلهلا:عليهامكتوبرايةومعهم،بلادهإلىويحفظونهويحوطونهيخدمونهجيشامعه

وبعثإليهيعتذرالسلطانإلىفأرسل،غيرهعليهمملكواقدالروموجدبلادهإلىانتهىفلما.اللهرسول

الأرمنملكاستضافثم،الصوفولبسوتزهد،دينارألفثلاثمئةيقاربماوالجوهرالذهبمن

به.إليهيتقرب،بذلكفأعلمهالسلطانإلىوأرسل،فكحلهفأخذه

ارسلانألبوللسلطاناللهبأمرللقائممرداسبنصالحبنمحمودحلبصاحبخطب:وفيها

الزينبي.طرادالشريفمعوالعهد،والتحفوالهداياأبالخلعالخليفةإليهفبعث،معه

وقطعت،اللهبأمرالقائمللخليفةبمكةوخطب،العلويالغنائمأبوالهدىنوربالناسحج:وفيها

فيكانتالوقعةأن:المؤرخينمعظمذكروقد،خلاطقربصحراء:"رهوةو".خطأ.الزهوة:(ط)في)1(

معجم.بالكاف،منازكرديقولونوأهله،أرمينيةفييعد،الروموبلادخلاطبينمشهوربلدوهي،منازجرد

.ملازكرد:إلى(01/56)الكاملفيتحرفتوقد،(5202/)البلدان
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الحمدودله،السنةهذهفيذلكفانقطع،سنةمئةفيهالهميخطبكانوقد،منهاالمصريينخطبة

والمنة.

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.مهديبنأحمدبنثابتبنعليبنأحمد)1(البغداديالحطيب،بكرأبوالحافظ

مننحو،المفيدةالعديدةالمصنفاتمنوغيره"بغدادتاريخ"وصاحب،الحقاظمشاهيرأحد

أعلم.فالله،مصنفمئة:ويقال،مصنفاستين

ثلاثسنةسماعهوأول،)2(وتسعينثنتينسنة:وقيل،وثلاثمئةوتسعينإحدىسنةولد

حامدأبيالشيخأصحابمنوغيره)3(الطبريالطيبأبيالقاضيعلىوتفقه،ببغدادونشأ،وأربعمئة

،وهمذان،وأصبهان،ونيسابور،البصرةإلىورحل،الكثيرالحديثوسمع،،الإسفرايينيأ

القاضيعلىبمكةوسمع،بدرزيجان)4"يخطبكانلأنهالخطيبوسمي،والحجاز،والشام

،أيامخمسةفيأحمدبنتكريمةعلى"البخاريصحيح"وقرأ،القضاعيسلامةبنمحمداللهعبدأبي

كتابامعهمأن:الخيابرةاليهودادعىولما،المسلمةبنالقاسمأبيالوزيرعندفحظيبغدادإلىورجع

.كذبهذا:فقال(الكتابهذاعلىأالخطيب(مسلمةابنأأوقف،عنهمالجزيةإسقاطفيهنبويأ

وقد،خيبريومأسلميكنولمسفيانأبيبنمعاويةشهادةفيهلأن:فقال؟ذلكعلىالدليلما:فقيل

كانوقد،معاذبنسعدشهادةوفيه،الفتحيوممعاويةوإسلام،الهجرةمنسبعسنةفيخيبركانت

بنمحمدسبقهأالنقدهذاإلىالخطيبسبقوقد،ذلكالناسفأعجب،خمسسنةالخندقعامتوفي

.مفردمصنففيذكرتكما،جرير

الشرقيةالمئذنةفيبدمشقفأقام،الشامإلىمنهاخرجخمسينسنةببغدادالبساسيريفتنةوقعتولما

الجامعأرجاءمنصوتهيسمعالصوتجهوريوكان،النبويالحديثالناسعلىيقرأ،جامعهامن

فيالكامل،(4/13)الأدباءمعجم،(8265/)المنتظم،(722/)دمشقتاريخ،(5151/)الأنساب)1(

بغدادمؤرخالبغداديالخطيب(18027/)النبلاءأعلامسير،(129/)الأعيانوفيات،(0/168)التاريخ

العش.ليوسف

فيولدأنهشاهينبنأحمدبنعمرحفصأبيترجمةفيالخطيبذكرفقد،ارتيابفيهليسالذيالصوابهوهذا)2(

أجابوكذلك،(بتحقيقنا13135/السلاممدينةتاريخ)293سنةالاخرةجمادىمنبقينلستالخمي!سيوم

المنتظمفيجاءماأما.(عباسإحسانالعلامةبتحقيق1385/الأدباءمعجم)الصوريعليبنغيثسألهحين

.(بشار)محضفغلط193سنةفيولدأنهمن

.054سنةوفياتفيالطيبأبيترجمةتقدمتوقد،الطبريطالبأبي:إلى(ط)فيتحرفت)3(

كبيرةقريةدرزيجانأن(2045/)معجمهفيياقوتذكرفقد،تحريفوهو،ريحاندرب:(طو)الأصلفي)4(

بها.يخطبوكانالبغداديالخطيبوالدكانمنها،الغربيبالجانبدجلةعلىبغدادتحت
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فتشفع،قتلهوأرادوا،الفاطميينوأتباع،الروافضعليهفثارالعباسفضائليوماقرأأنهفاتفق،كلها

العقيقي.بدارمسكنهوكان،فأجاره(1)الزينبيبالشريف

كان،بخطهالصورياللهعبدأبيمصنفاتمنكثيراشيئافكتبصوربمدينةفأقامدمشقمنخرجثم

منبأشياءفحدث،بغدادإلىعادثم،وستينثنتينسنةإلىبالشاممقيمايزلفلما،زوجتهمنيستعيرها

،المنصوربجامعبالتاريخيحدثوأن،دينارألفيملكأنبمكةتعالىاللهسألكانوقد،مسموعاته

ملكوإنه،المنصوربجامعبالتاريخحدثإنه:فيقال،الحافيبشرجانبإلىفيدفنببغداديموتوأن

وسأل،الحديثلأهلبهافأوصى،دينارمئتيمنقريبعندهكاناحتضروحين،دينارألفيقاربذهبا

ذلك.إلىفأجيب،وارثايتركلمفإنه،ذلكلهيمضيأنالسلطان

أصحابشرفو"،"الجامعو"،"الكفاية"وكتاب"التاريخ":منهامفيدةكثيرةمصنفاتوله

فصلو"،"الرسمفيالمتشابهتلخيصو"،"واللاحقالسابقو"،"والمفترقالمتفقو"،"الحديث

،"العملالعلماقتضاءو"،"التابعينعنالصحابةروايةو"،"الأبناءعنالاباءروايةو"،"الوصل

المصنفاتهذهإن:ويقال:قال")2(المنتظم"فيالجوزيبنالفرجأبوالشيخسردهاوقد.ذلكوغير

.،)3(لنفسهوجعلهااالخطيبفتممهاالصورياللهعبدأبوابتدأها،أوالضورياللهعبدلأبياأكثرها

مذهبعلىأولاكانوقد،الشعريقول،بالأدبعارفأ،اللفظفصيح،القراءةحسنكانوقد

فيهمويقدح،أحمدأصحابفييتكلمصارثم،الشافعيمذهبإلىفانتقل،حنبلبنأحمدالإمام

الخطيب،مثالبويذكرألأصحابهينتصرالجوزيابنشرعثم،ذمهمفيعجيبةدساذسوله،أمكنهما

شعرمنأوردوقد،ذكرهيطولبما،،أهلهاإلىوالميلالدنيامحبةمنعليهكانوما،ودسائسه

أولها:،المنزعحسنة،المطلعجيدة،خطهمننقلهاقصيدةالخطيب

القاسمأبيالشريفالحميمبصديقهتشفعوإنما،بغداديونالزينبيفآل،عنهصحإنالمؤلفمنمحضغلطهذا)1(

سنيا،كانلكنهالعبيديةللدولةمداراةبالتشيعيتظاهرهذاالجنأبيابنوكانالعلويالجنأبيبنإبراهيمبنعلي

حذروقد،(11115/تاريخه)"لسانبكلممدوحاسنيامهيبامحدثاثقةمرضيأنبيلاصدراكان":الذهبيقال

بالعرا!تىالشيعةمنجماعةبهقتلقتلتهوإنبالعراقمشهورالرجلهذا:لهقالبأنقتلهمنالواليالجنأبيابن

.(بشار)(35-1/34)الخطيبلتاريخمقدمتيوتنظر(1/393الأدباءمعجم)المشاهدوخربت

أحصىقد،مصنفمئةمنقريباصنفأنه:(1/29)الوفياتفيخلكانابنوذكر،(2آ8/آ)المنتظم)2(

منهاالمطبوعإلىوأشار،وجودهاأماكنوذكرمؤلفأوسبعينواحدافبلغت،مؤلفاتهالعشيوسفالمرحوم

:سماهقيمكتابالعمريأكرموللدكتور(134-012ص)البغداديالخطيب:كتابهفيوذلك،والمخطوط

الله.رحمه،للخطيبمصنفاوثمانينستةفيهأحصىوقد،الخطيبموارد

وحديثأ،،رحلةوأوسع،أحفظهو،الصوريإلىبمفتقرالخطيبما:(18/283)السيرفيالذهبيقال)3(

ومعرفة.
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المغانيا(ذكزولابهوقفتداررسمشجانيمالعمرك

الغوانيعهدتذكريلأجلدمعيأراقالخيامأثرولا

عنانيفثنىعاصيتهولاقيادييوماالهوىملكولا

الهوانذلمنيلقونوماالتصابيبذويفعالهعرفت

دعانييحصىماالناسفيلهقتيلوكمفيأطمعهفلم

اللسان)3(محفوظالغيبسليم2(مخصاالودصحيحأخاطلبت

والتدانيالتباعدفينفاقاإلاالإخوانمنأعرففلم

معانيبلاتروقصوراترىفيهخيرلادهرناوعالم

فلانأوفلانسوىأقولأنفماهذاجميعهمووصف

الزمانصرفمننابماعلىيواتيحراأجدلمولما

دهانيمنهلماأجزعولمدهريلقراعتكرماصبرت

كفانيكفيألالهأقولمستكيناالشدائدفيأكولم

الجنانمجتمعالجأشربيطعودالعودصليبولكني

)4(لسانيأوسيفيبغيريجيءرزقاأختارلاالنفسأبي

الجنانفيالمذلةمنألديثوي)5(باغيهلظىفيفعز

قوله:شعرهمنوأورد،كعادتهحسنةترجمة"تاريخه"فيعساكرابنالحافظترجمهوقد

فرحاعجلتوقتللذةولالعيشته)6(الدنياأخاتغبطنلا

وضحاقدللخلقبينوفعلهتقلبهفيشيءأسرعفالدهر

7(ذبحابهمنسيفاتقلدوكممنيتهفيهعسلاشاربكم

فيسنةوسبعونثنتانوله،السنةهذهمنالحجةذيمنالسابعضحىالإثنينيوموفاتهكانتوقد

نعشهاأوحمل،بجنازتهالناسواحتفل،النظاميةالمدرسةجوار،السلسلةبدربيسكنهاكانحجرة

)ط(:رسم.)1(في

)ط(:محظى.)2(في

.مأمون:المنتظمفي)3(

سنأتي.:والمنتظم(طو)(ب)في(4)

.يشوى:المنتظموفي،يهوى:(ط)في()5

لزخرفها.:دمشقوتاريخ(ب)في()6

ذبحا.قربهمنسيفامقلدوكم:إلى(ط)فيالثانيالشطرتحرف)7(
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أعدهقدكانرجلقبرفي،الحافيبشرجانبإلىودفن،الشيرازيإسحاقأبوالشيخحملفيمن

أنتقدمتلوعليكبالله:الناسبعضلهقالحتى،نفسهبهفشحت،للخطيبيتركهأنفسئل،لنفسه

له،فوهبه.بهلهفاسمح:فقيل،الخطيب:فقال؟جانبهإلىيجلسكانأيكما،بشرإلىوالخطيب

الشاعر:قوللهينشدممنوهو،مثواهوأكرماللهرحمهفيهفدفن

مكتوباالتاريخفيرأيتكحتىمجتهداالتاريخفيتدأبزلتما

كتبه،وأوقف،مالهبجميعتصدقوأنه،شوال)1(فيتوفيأنه:السمعانيعنخلكانابنوحكى

.)2(اللهرحمه

بنالرحمنعبدبنخالدبنمنيعبنمحمدبناللهعبدبنأحمدبنمحمدبنحسانبنسعيدبنحسان

.3(المنيعيئالمخزوميالوليدبنخالد

،العبادةعلىوأقبل،ذلكتركثم،زمانهأهلسادحتى،والتجارةالزهدبينيجمعشبابهفيكان

وكان،والرباطاتالمساجدوبناء،الخلقإلىوالإحسان،والصدقة،والصلة،والبر،والزهد

فيتصددتىوالطعامالخبزمنكثيراشيئايومكليعملكانالغلاءوقعولما،بهويتبرك،إليهيأتيالسلطان

وغيرهنالأرامليكسوكانأوكذلك،وفراءوجباباثيابانفسألفمنقريباسنةكلفييكسووكان،به

عنالسلطانيةوالوظائفالمكوسمنكثيرةأشياءوأسقط،الأيتامالفقراءبناتويجهز،النساءامن

مروببلدةوفاتهكانتحتىكذلكيزلولم،الأطمار)4(والثيابالتبذلغايةفيوهو،وقراهانيسابور

آمين.،برحمتهاللهتغمده،السنةهذهفيالروذ

زمانه.فيالشيعةفقيه،الجعفريعليآتجو)5(حمزةبنالحسنبنمحمد

الزينبي.الحسنبنعليبنمحمدتمامأبيمولى،عليأبو)6(اللهعبدبنوشاحبنمحمد

الاعتزالإلىينسبوكان،الكاملالنقباءلنقيبوكتب،شاعراأديبأوكان،الحديثسمع

:شعرهومن،والرفض

)2(

)3(

)6(

.هذايصحلا

.(ط)منساقطهناإلى..خلكانابنوحكى:قولهمن

،(18265/)النبلاءأعلامسير،(0/196)التاريخفيالكامل،(8027/)المنتظم،(المنيعي)الأنساب

.(3313/)الذهبشذرات

البالي.الخلق:"الالمرالثوب"

الحسين.بنمحمد:فيهماواسمه(0/168)التاريخفيالكامل،(8271/)المنتظم

عرضا.(18692/)النبلاءأعلامسير،(8271/)المنتظم،(3336/)بغدادتاريخ
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كبرمنتحنيت)1(أنيولاعليحملهاأوجبالضعفلا،العصاحملت

سفرعلىالمقيمأنلأعلمهابحملهانفسيألزمتولكنني

السنة:هذهفيتوفيوممن

الحافظ.)2(النمريالبرعبدبنعمرأبوالشيخ

وغيرها"الاستيعابو""الاستذكارو""التمهيد":منها،،الهائلةالمليحةأالتصانيفصاحب

وكرمه.بمنهورحمه،عنهاللهرضي

الماهر،الشاعرالوليدأبو،زيدونبنغالببنأحمدبناللهعبدبنأحمدالشاعر)3(زيدونابن

القرطبي.،الأندلسي

الوزير،منزلةفيمشاوراعندهوصار،عندهفحظي،إشبيليةصاحبعبادبنالمعتمدبالأميراتصل

:فيها)4(يقولالتيالمشهورةالفراقيةالقصيدةصاحبوهو،وليدأبيبنبكرأبوولدهلهووزر

ماقيناجفتولاإليكمشوقاجوانحناابتلتفماوبنابنتم

تأسينالولاالأسىعلينايقضيضمائرناتناجيكمحيننكاد

ليالينابيضابكموكانت،سودافغدتأيامنالبعدكمحالت

تلاقينايرجىولانحنواليومتفرقنايخشىولاكنابالأمس

منأحدمنمالأنه،سمعهاأوقرأهامنلكلللبكاءمهيجة،قويهصنعةفيها،طويلةقصيدةوهي

نسيبا.أو،قريباأو،حبيباأو،خلافقدوقدإلاالدنياأبناء

)5(
:شعرهومن

وانحنيت.:المنتظموفي،نهلت:(ط)في(1)

،(766/)الأعيانوفيات،(2677/)بشكواللابنالصلة،(61)الأنفسمطمح،(367)المقتبسجذوة)2(

بنمحمدبناللهعبدبنيوسف:اسمهوتمام(3314/)الذهبشذرات،(18/153)النبلاءأعلامسير

.النمريعاصمبنالبرعبد

وكسرالنونبفتح،قاسطبنالنمرإلىالنسبةهذه،راءوبعدهاوالميمالنونبفتح،النمري:خلكانابنقال

.مشهورةكبيرةقبيلةوهي،خاصةالنسبةفيالميمتفتحوإنما،الميم

1627/)الطيبنفح،(18024/)النبلاءأعلامسير،(1913/)الأعيانوفيات،(135)المقتبسجذوة)3(

.(3231/)الذهبشذرات،(588/)الزاهرةالنجوم،(وغيرها

.(992-892)ديوانه(4)

.(631)ديوانه(5)
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يذعلمالأسرارذاعتإذاسريضعلمشئتلوماوبينكبيني

أبعلممنهبحظيالحياةليبذلتولومنيحظهبائعايا

أطعومر،أسمعوقل،أقبلوولأهنوعز،أصبرواستطل،أحتملته

تاشفينابنأخذحتى،عبادبنللمعتمدوزيرابكرأبوولدهواستمر،السنةهذهمنرجبفيتوفي

.")1(الوفيات"فيخلكانابنقاله،يومئذفقتلوثمانينأربعسنةفييدهمنقرطبة

المروزية)2(حاتمأبيبنمحمدبنأحمدبنتكريمة

الأئمة:عليهاوقرأ،الكشميهنيعلى"البخاريصحيح"سمعت،صالحةعالمةكانت

وغيرهما.السمعانيالمظفروأبي،كالخطيب

وأربميئةوستيوأربمسنةخلت5ث!

يبيعونوالذين،المفسدينعلىالإنكارفيالحنابلةمعالشيرازيإسحاقأبوالشيخقام:فيها

ذلكفيالسلطانوكوتب،البغاياوهن،(المؤاجراتإبطالوفي1المواخير)3(إبطالوفي،الخمور

.بالإنكاركتبهفجاءت

.مراتستالأرضلهاارتجت،ببغدادعظيمةزلزلةكانت:وفيها

وقتقامبخراسانالرعاةبعضإنبحيث،(الحيواناتفياذريعوموتان،شديدغلاءكان:وفيها

الزروعمنكثيراشيئافأتلف.كباروبرد،عظيمسيلوجاء،كلهنمتنقدهنفماذابغنمهليسرحالصباح

.بخراسانوالثمار

ألبالسلطانبابنةاللهبأمرالقائمحفيد،باللهالمقتديالعهدولي،الدينغدةالأميرتزوج:وفيها

ابنالدولةعميدالزوجووكيل،الملكنظامالسلطانوكيلوكانبنيسابوروذلك،خاتونسفريآرسلان

،والخيولالأفيلةزتنت،مشهودايوماوكان،نفيسةجواهرالناسعلىنثرالعقدعقدوحين،جهير

.والبوقات،الدبادبوضربت

)1(

)2(

)3(

.(1/913)الأعيانوفيات

الذهبشذرات،(18/233)النبلاءأعلامسير،(01/96)التاريخفيالكامل،(8027/)المنتظم

غيرعلىمروزيإليهاوالنسبة،خراسانمدنأشهر،العظمىمرووهي،الشاهجانمروإلىونسبتها(3431/)

.(5121/)البلدانمعجم.قياس

.والفسادالفسقأهلومجمع،والخمرالريبةبيت:ماخورجمع:"المواخير"
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:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.النيسالوريمنصورأبو(حيد)1بنمحمدبنبكر

توفي،ثقةوكان،المذهببنبكرأبيعنالحديثوروى،عفانبنعثمانسلالةمنأنهيزعمكان

.(الثمانينقاربوقداالسنةهذهمن)2(المحرمفي

خطيب)3(الهاشميالحسنأبوباللهالمهتديبنالصمدعبدبناللهعبدبنمحمدبنأحمدبنمحمد

.المنصورجامع

عدلاوكان.الخطيبعنهوروى،وغيرهزرقويهابنعنحدث،الطوالالقلانسيلبسممنوكان

بقربودفن،سنةثمانينعنالسنةهذهفيوتوفي،فقبلاهالدامغانيوابن.ماكولاابنعندشهد،ثقة

تعالى.اللهرحمه،الحافيبشرقبر

بدجيل.القاضي،الأصفهانياللهعبدأبوجعفر)4(بنشادهبنأح!دبنمحمد

إلىونقل،ببغدادوفاتهوكانت،مهديبنعمر)د(أبيعنالمذهبوروى،المذهبشافعيكان

.(واسطعملمنادجيل

وأربميئةوستيرخمللعسنةخلتر5ث!

عقيلبنمحمدبنعليالوفاءأبوالديوانإلىحضر،المحرمعشرحاديالخميسيومفي

عنرجعوأنه،أهلهومخالطة،الاعتزالمنتوبتهيتضمنكتابانفسهعلىكتبوقد،الحنبلي،العقيليأ

قتلقدوأنه،ذلكفيعملهالذيالجزءعنرجعوقد،الخير(والحقاأهلمنالحلاجكوناعتقاد

وشهد،مخطئوهو،بهرموهوماقتلهفيأمصيبينكانواوقد،(زندقتهعلىأعصرهعلماءبإجماع

واعتذر،وصالحه،عليهفسلم،جعفرأبيالشريفدارإلىالديوانمنورجع،الكتابمنجماعةعليه

والمنة.الحمدولله،وعظمهإليه

إلى:المنتظمفيتحرف،وحيد(18/252)النبلاءأعلامسير،(8274/)والمنتظم،(779/)بغدادتاريخ(1)

.حيده:لىإ(ط)وفي،حيدر

صفر.في:السيرفي)2(

،238()18/النبلاءأعلامسير،(0/172)التاريخفيالكامل،(8274/)المنتظم،356()7/بغدادتاريخ)3(

الحسين.أبو:الكاملفيوكنيته

.بالراء،شارةإلى(ط)فيشاذةكلمةتحرفتوقد،(01/012)الإسلامتاريخ،(8275/)المنتظم(4)

خطأ.،عمرو:(ط)في(5)



شاهملكولدهوملكآرسلانألبالسلطانوفاة

بعدهمنشاهملكولدهوملكآرسلانألبالسلطانوفاة

183

فيفاتفق،النهروراءمابلادغزاةيريدمقاتلألفمئتيفيالسنةهذهأولفيسارقدالسلطانكان

فييعاتبهفشرع،يديهبينفأوقف،الخوارزمييوسف:لهيقالرجلعلىتغضبأنهالمنازلبعض

أمثليمخنثيا:للسطانفقال،بينهاويصلب،أوتادأربعةلهيضرببأنأمرثم،منهصدرتأشياء

نحويوسفوأقبل،فأخطأهبسهمفرماهالقوسوأخذ،بإرسالهوأمر،السلطانفاحتد؟هكذايقتل

يدهفيكانبخنجرفضربهيوسفوأدركه،فوقعفعثرفنزل،،منهخوفاأالسريرعنفنهض،السلطان

عاشرالسبتيومفتوفي،منكراجرحاالسلطانجرحوقد،فقتلوهالجيشوأدركه،الملكخاصرةفي

السنة.هذهمنالأولربيع

فهلك.عليهدعوا،لهمكثيرةأشياءعسكرهعامةونهب،بهماجتازلمابخاريأهلإن:ويقال

نظامالوزيرلهفقال،يديهبينالأمراءوقام،الملكسريرعلىملكشاهولدهأجلستوفيولما

معكموسأفعل،ابنيوالأصغر،أخيوالأوسط،أبيمنكمالأكبر:فقال،السلطانأيهاتكلم:الملك

نظاملأبيهالوزيرأمرهبأعباءوقام،والطاعةبالسمعفأجابوه،القولفأعاد،فأمسكوا.إليهأسبقلمما

،ارسلانألبالسلطانبهافدفنوامروإلىوساروا،دينارألفسبعمئةالجندأرزاقفيفزاد،الملك

.الوفياتفيترجمتهمنشيءذكروسيأتي

عليه،الجزعالخليفةوأظهر،الأسواقوغلقت،العزاءلهالناسأقام،بغدادوفاتهخبربلغولما

.الترابعلىوجلست،(1)الخليفةزوجةالخاتونابنتهوتسلبت

تقامأنويسأل،والدهعلىفيهايتأسف،الخليفةإلىرجبفيشاهملكالسلطانمنالكتبوجاءت

،كثيرةتحفاوأعطاهسنيةخلعاالملكنظامالوزيرعلىشاهملكوخلع،ذلكففعل،بالعراقأالخطبةله

سيرةفسار،الوالدالكبيرالأمير:ومعناه،،الجيوشأأتابكولقبه،دينارألفعشرونذلكجملةمن

ملكأخيهابنقتالقاصداكثيرةجيوشفيركب،ارسلانألبأخيهموتبيك)2(قارونبلغولما،حسنة

منإليهأرسلثمأاعتقلهثم،أخيهابنفأنبه،هووأسر،قارونأصحابفانهزم،فاقتتلافالتقيا،شاه

.(قتله

كثيرخلقمنهمفقتل،فاقتتلوا،والقلائينالبصرةوبابالكرخأهلبينعظيمةفتنةجرت:وفيها

ابنته.وليستالسلطانأختأنهاوالصحيح.ثيابهاالخليفةزوجةالسلطانابنةوخلعت:(طو)(ب)في(1)

:(8/277)والمنتظم(01/78)الكاملوفي،قاروت:(5284/)والوفيات(ط)وفي،الأصلكذا)2(

.الراءعلىالواوبتقديمقاورت



هـ46دسنةوفيات184

منفأخذ،والاخرينالبصرةبابأهلمنالكرخلأهلالمتوليفانتقم،الكرخمنكبيرجانبواحتردتى

.صنعواماعلىلهمجنايةكثيراشيئاأموالهم

.المقدسببيتالعباسيةالدعوةأقيمت:وفيها

الغنائمأبوبالناسحج:وفيها،ترمذمدينةألتكين،محمدأوهوسمرقندصاحبملك:وفيها

أعلم.والله،العلوي

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بنسلجوقبنميكائيلبنداود)2(بكجغريابن،العالمبسلطانا!لقبازسلان)1(ألبالسلطان

المتسعة.الممالكصاحب،التركيتقاق)3(

حسنة،سيرةالناسفييسيرعادلاوكان.وأياماأشهروستةسنينسبعطغرلبكعمهبعدملكوقد

بدوامالدعاءكثير،ومماليكهوأصحابهبأهلهبارا،الفقراءعلىرفيقا،الرعيةعلىشفوقا،رحيماكريما

زمانهفييعرفولا،دينارألفعشربخمسةرمضانكلفييتصددتى،الصدقاتكثير،عليهبهأنعمما

نظامفيالسعاةبعضإليهكتب،بهمرفقا،قسطينفيبالخراجالرعايامنيقنعبل،مصادرةولا،جناية

فهذب؟صحيحاهذاكانإن:لهوقال،فاستدعاه،،ممالكهفيلهماوذكر،وزيرهأالملك

السعاياتعنيشغلهمبمهمزلتهملهمفاغفر؟صحيحايكنلموإن،أحوالكوأصلح،أخلاقك

التجارلبعضإزاراأخذغلمانهمنغلامأأنبلغه،الرعايامالحفظعلىالحرصشديدوكان.بالناس

منبالأمرقامالذيشاهملك:الأولادمنوترك.سطوتهمنخوفابهالمماليكسائرفارتدع،فصلبه

وكانت.أخرىوبنتا،وعائشة،وسارة،وآرغو،وآرسلان،برسوبوري،()4وتكش،وإياز،بعده

تعالى.اللهرحمه،بالريوالدهعندودفن،سنةوأربعينإحدىعنالسنةهذهفيوفاته

النبلاءأعلامسير،(5/96)الأعيانوفيات،(75-01/63)التاريخفيالكامل،(8/276)المنتظم)1(

.(3318/)الذهبشذرات،(529/)الزاهرةالنجوم،(2583/)بالوفياتالوافي،(18/414)

اسموهو،معروفةالاسموبقيةموحدةباءوبعدهااللاموسكونالهمزةبفتح،ارسلانوألب:خفكانابنقال

أسد.:وآرسلان،شجاع:فألب،أسدشجاعمعناهتركي

خطأ..داودبنبكجفريابن:(أ)في)2(

منالتركمنأسلممنأولفكان،حديدقوس:تفسيره،تقاقوجدهم:(18/243)السيرفيالذهبيقال)3(

السلجوقية.

تكشر.:(ط)في()4
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طلحة.بن)2(الملكعبدبنهوازنبنالكريمعبد("الرسالة"صاحبأ()1القشيريالقاسمأبو

،الدقاقعليأباالشيخوصحب،والعربيةالأدبفقرأ،طفلوهو،أبوهتوفي،سليمبنيمنوأمه

فله:،الكثيروصنف،فوركبنبكرأبيعنوالكلام،الطوسيمحمدبنبكرأبيعنالفقهوأخذ

إمامصحبةوحج،والصالحينالمشايخمنجماعةفيهاترجمالتي"الرسالةو"،"الكبيرالتفسير"

سنة،سبعينعنالسنةهذهفيبنيسابوروتوفي،الناسيعظوكان،الحافظالبيهقيبكروأبيالحرمين

احتراماسنينبعدإلا،كتبهبيتبيتهأهلمنأحديدخلولم،الدقاقعليأبيشيخهجانبإلىودفن

فماتت،،بيسيربعدهنفقتحتىعلفاتأكللمتوفيفلما،إليهأهديتوقد،يركبهافرسلهوكانت،له

.الجوزيابنذكره

فمن،الرائقشعرهمنشيئاوذكر،كثيرا(ثناءأ"الوفيات"فيخلكانابنالقاضيعليهأثنىوقد

قوله:ذلك

ضاحكالأنسروضةفيالهوىوثغربوجهكمأخلوكنتوقتااللهسقى

سوافكوالجفونيوماوأصبحتقرير!والعيونزماناأقمنا)3(

تعالى:اللهرحمه،أيضاوقوله

التوديعافراقنا)4(حينوشهدتبيننامابينناساعةكنتلو

دموعاالحديثمنأنوعلمتمحدثاالدموعمنأنأيقنت

أيضا:قولهذلكومن

ذائقغيربها)5(ليلىمنفإنيسلوةذاقالهوىطولفيكانومن

بارقكخطفةتصدقلمأمانيوصالهامننلتهشيءوأكبر)6(

،(01/88)التاريخفيالكامل،(8028/)المنتظم،(01156/)الأنساب،(11/83)بغدادتاريخ)1(

السبكيطبقات،(519/)الزاهرةالنجوم،(18/227)النبلاءأعلامسير،(3/5.2)الأعيانوفيات

.(3931/)الذهبشذرات،(1/338)للداووديالمفسرينطبقات،(5531/)

بنربيعةبنكعببنقشيرإلىالنسبةهذه،راءآخرهاوفيالياءوسكونالشينوفتحالقافبضم،والقشيري

.كبيرةقبيلة،صعصعةبنعامر

بين.خطأوهو"المطلبعبد":النسخبعضفي)2(

أقمت.:والسيرالوفياتفي)3(

.تكرر:النسخبعضفي(4)

لها.:(ط)في()5

وأكثر.:(ط)في)6(
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:المعروفالكاتبمنصورأبو،الفضلبنعليبن)2(الحسنبنعلياسمهالشاعر)1(صربعرابن

صزبعر.بابن

:فقالبعضهموهجاه.صربعرلا،صردرأنت:لهيقولالملكنظاموكان

صربعرا)3(شحهمنفسموهأباكقدماالناسنبذلئن

شعراوتسميه،لهعقوقاصرهماتنثر)4(فإنك

شعرهمنحساناقطعألهأوردثم،الحسنغايةفيشعرهفإن،فاحشظلموهذا:الجوزيابنقال

قوله:ذلكفمن

مختار)5(الأحبابعنالحديثإنوساكنهنعمانأحاديثإيه

ومعطار)8(مسلث)7(أرضكمنحومننغمتكلماعنكم)6(الريحأفتش

يوماوركب،كثيراوحدث،وغيرهما)9(بشرانابنمنالحديثوسمع،القرآنحفظوقد:قال

فيوذلك،أبرز)11(بابفيودفنا،فماتابئرفي()01(بالشونيزيةفسقطااووالدتههوعنهافتردىدابة

السنة.هذهمنصفر

.الإلحادينبذوكان،بالرصافة(جارنا)13:صربعر،عقيلابنبخطقرأت:()12الجوزيابنقالا

)1

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

11

12

13

النبلاءأعلامسير،)3/385(الأعيانوفيات،01/88()التاريخفيالكامل،()8/028المنتظم

.(3322/)الذهبشذرات،(549/)الزاهرةالنجوم،(18/303)

.محرف،"الحسين":النسخبعضفي

.صربعراشعرمنفسقوه:الكاملفي

.اصرهتنظم:الكاملوفي.بعرابالصبرتنبذ:المنتظمفي

.أسمار:والمنتظم(ط)في

الركب.:المنتظمفي

مسكا.:الأصلفي

.إعطارأومسكفأرضكممسكا(ط)في

.شيران:إلى(ط)فيتحرفت

السير:وفي.للصوفيةخانقاهوهناك،الصالحينمنجماعةفيهادفنالغربيبالجانبببغدادمقبرة:الشونيزية

معا.فهلكا،للأسدزبيةفيالفرسبهوقع

مقابرمنأبرزبابومقبرة،الصوابهوأثبتناهوما،تحريفوكله"تبريز":(ب)وفي"بيرر":(ط)في

.(بشار)الشرقيالجانبفيتقعالتيالرصافةأهلمنفهو،فيهايدفنأنوطبيعي،بغدادمنالشرقيالجانب

.(8282/)المنتظم

خازنا.:المنتظموفي،الأصلكذا



187بغدأدغرقصفةهـ-466سخةأحداث

.(بحالهأعلموالله،فنهفيعليهوأثنى،أشعارهمنشيئا()1خلكانابنلهأوردوقد

بابنويعرف،الحسينأبو)3(باللهالمهتديبنالصمدعبدبن)2(اللهييدبنمحمدبنعلىبنمحمد

.)4(الغريق

شاهين،وابن،الدنيافيعنهحدثمناخروهو،الدارقطنيوسمع،وثلاثمئةسبعينسنةولد

آخرين.خلقأوسمععنهوتفرد

والعقل،العلمغزيروكان.هاشمبنيراهب:لهيقالفكان،والصيامالصلاةكثيرديناثقةوكان

وذهبت،الناسعلىيقرأفكان،سمعهثقلثم،الآفادتىمنالطلبةإليهرحل،القلبرقيق،التلاوةكثير

سنةالحكموولي،وأربعمئةستسنةأالحكامعندوشهد،سنةعشرةستولهخطب،عينيهإحدى

وخمسينستا(وحكمسنةوسبعينستاالرصافةوجامعالمنصوربجامعخطيباوأقام،وأربعمئةتسع

،مشهودأيوماجنازتهيوموكان،سنةتسعينجاوزوقد،السنةهذهمنالقعدةذيسلخوتوفي،سنة

صالحة.مناماتلهورؤيت

وأربحهنةوستيرسترسنةكبن5ث!

()3"اللهعبدالقاسمأبو،الدينعدةالأميرحفيدهرأسهوعلىأعاماجلوساالخليفةجلس،صفرفي

لواءبيدهالخليفةفعقد،(والكبراءالأمراءوحضر،الحسنغايةفيوهوأسنةعشرةثمانييومئذوعمره

.مشهودايوماوكان،(بالسلامةبعضابعضهمالناسوهنا،يومهاالزحاموكثرأشاهملكالسلطان

السنةهذهفيبغدادغرقصفة

منكبيرأجانبأغرقتحتىدجلةوزادت،كثيرقويوسيل،عظيممطرجاء،الآخرةجمادىوفي

إلىصرنحتى(وجوههنعنأحاسراتالجواريفخرجت،الخلافةدارإلىذلكخلصوحتى،بغداد

،التاجإلىالخدمبعضفحمله،يسلكهطريقايجدفلم،مجلسهمنالخليفةوهرب،الغربيالجانب

.(386-3385/)الأعيانوفيات(1)

.(بشار)ترجمتهمصادرفيلماالموافقهوأثبتناهوما،بينخطأ"اللهعبد":(ط)في)2(

،24(1)18/النبلاءأعلامسير،(0/188)التاريخفيالكامل،(8283/)المنتظم،(581)3/بغدادتاريخ)3(

.(3432/)الذهبشذرات،(4137/)بالوفياتالوافي

العريف.:إلى(ط)فيتصحفت(4)

المقتديوهو،القائمالخليفةابنمحمدبناللهعبدفهومحضغلطوهو"بالثهالمهتديابن":هذابعد(ط)في)5(

.(بشار)بعدفيمااللهبأمر
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تحتكثيرخلقومات،جداعظيمةأموالللناسوهلك،(هائلاوأمرا1،عظيمايوماذلكوكان

،جذاكثيرشيءوالحياتوالوحولشالأخشابمنالسيلوجهعلىوجاء،والقرايابغدادأهلمن،الردم

بنأحمدالإمامومقبرة،الخيزرانمقبرةذلكمن،كثيرةقبوروغرقت،الجانبينمنكثيرةدوروسقطت

وصدم،كثيراشيئاالموصلمنالسيلوأتلف،العضديالبيمارستانشبابيكمنالماءودخل،حنبل

.(افراسنمأربعةمسيرةإلىموضعهمنبابهوأخذفهدمه،سنجارسور

نخلة.آلاف2(خمسهمننحومنهافاجتث،بالبصرةشديدةريحجاءتالحجةذيوفي

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

منوهذا:الجوزيابنقال،الحنفيالأشعري،السمنانيالحسينأبوأحمد)3(بنمحمدبنأحمد

الغريب.

ذويمن،نبيلأثقةوكان،القضاءنيابةوولاه،ابنتهالدامغانياللهعبدأبو،القضاةقاضيتزوج

الثمانين.جاوز،الهيئات

الدمشقي.الحافظ4(الكتانيئمحمدأبوسليمانبنعليبنأحمدبنالعزيزعبد

وبعض،غريبةكثيرةأشياءالفضائلفيوله،وأفادفأجاد،وصنف،كثيراوكتب،الكثيرسمع

،والاعتقادالطريقةمستقيم،صدوقأ،حافظا،ضابطاثقةكانأنهمع،عليهينبهولا،موضوعيرويهما

الخطيب.بكرأبوالحافظعنهكتبوقد،(حفظهمنيمليكانوقدأالمذهبسلفي

مستملي،الحافظالأصبهاني،العطاربكرأبوجعفر)ك(بنإبراهيمبنعليبنإبراهيمبنمحمد

نعيم.أبي

نبيلاثقةبلدهفيعظيماوكان،واحدأحديثاالخطيبعنهكتب،حفظهمنيمليوكان،الكثيرسمع

تعالى.اللهرحمه،السنةهذهفيوفاتهوكانت،جليلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(01/09)التاريخفيالكامل،(8284/)المنتظم

.عشرة:(ط)في

النبلاءأعلامسير،(15/39)التاريخفيالكامل،(8/287)المنتظم،(4382/)بغدادتاريخ

.(1/452)المضيةالجواهر،(18/435)

.(3152/)البلدانمعجم.بالعرا!تىقرية،سمنانإلىنسبة،فتحهاأوالسينبكسر:والسمناني

سير،(01/234)الإسلامتاريخ،(01/39)التاريخفيالكامل،(8288/)المنتظم،(7187/)الإكمال

.(3532/)الذهبشذرات،(18/482)النبلاءأعلام

،(1/355)بالوفياتالوافي،(18/388)النبلاءأعلامسير،(8288/)المنتظم،(1/174)بغدادتاريخ

.(ط)فيالترجمةهذهتردولم(3532/)الذهبشذرات،(579/)الزاهرةالنجوم
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بها،النساءتعظ،البصرةأهلمن،صالحةعجوزاكانتأنها)1(الجوزيابنذكر:الماوردية

بخبزوتقتات،ليلاتنامولا،نهاراتفطرلاعمرهامنسنةخمسينومكثت،وتقرأتكتبوكانت

اللحممنأكلتوربما،والزبيبالعنبمنيسيراوشيئا،الرطبلااليابسالتينوتأكل،الباقلاء

الصالحين.مقابرفيودفنت،جنازتهاالبلدكلتبعتوفيتوحين،اليسير

وأربحمئةوللطتيرسبمللمنةث!5!خلتص

فلم،الفصدمنوامتنع،حلقهمنهاانتفخأشديدامرضااللهبأمرالقائمالخليفةمرضمنهاصفرفي

الناسوفرح،(انزعجواقدالناسوكانأالحالفصلح،افتصد(حتىعليهالدولةفخرالوزيريزل

بعافيته.

تكاملتبغدادأبنيةأكثرتكنولم،عظيمةشدةمنهالناسقاسىأ،عظيمسيلالشهرهذافيوجاء

المطر.تحتالتلالرؤوسعلىفجلسوا،الصحراءإلىالناسفخرج،الأولالغرقمن

بواسط،وقعوكذلك،آلافعشرةمنقريبأهلهامنفمات،(بالرحبةعظيموباءووقع

وغيرها.،خراسانوأرض،وخوزستان،لبصرةوا

اللهبأمرالقائمالخليفةموتصفة

فصادهفانفجرذلكبعدنامثم،الغرقعاممنتعتادهكانتبواسيرمنرجبمنيومآخرفيافتصد

الدينعدةبعدهمنعهدهوولي،بحفيدهفاستدعى،منهالإياسوحصل،قوتهسقطتوقد،فاستيقظ

العهدبولايةثانياعليهوأشهدهم،والنقباءالقاضيإليهوأحضر،القائمبنمحمدبناللهعبدالقاسمأبي

مدةوكانت،ونصفسنة)2(وسبعينأربععنشعبانمنتصففيوفاتهكانتثم.فشهدوابعدهمنله

.)3(.
خلافةجاوزتوقد،المدةهذهقبلهالعباسيينمنأحديبلغلمحلم،ونص!سنةوأربعينأربعاخلافته

كلها.أميةبنيلدولةمقارباوذلك،ونصفسنةوثمانينخمساأيامهمامجموعفكان،سنةأربعينقبلهأبيه

،زاهدا،ورعا،فصيحا(بحمرةأمشربا،أبيض،الوجهمليحجميلااللهبأمرالقائمكانوقد

الإحسانكثيرعادلاوكان،خمسينسنةعانةبحديثةشعره(منشيءأتقدمكما،بليغا،كاتبا،أديبا

تعالى.اللهرحمه،الناسإلى

.(8/928)المنتظم)1(

وتسعين.:(ط)وفي(5/149)التاريخفيوالكامل،الأصلكذا)2(

ياما.وأأشهروثمانية:الكاملوفي.شهرأوثمانية:(ط)وفي،الأصلكذا)3(
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الشريفعلىفعرض.بذلكالخليفةوصيةعن،الحنبليموسىبنجعفرأبوالشريفوغسله

ثم،أجدادهعندودفن،الخليفةعلىوصلي،شيئامنهيقبلفلموالأموالالأثاثمنهنالكماجعفرأبي

نساءعليهوناتحط،المسوحوعلقت،لموتهالأسواقوغلقت01الآنإلىيزارفقبره،الرصافةإلىنقل

يوماوكان،ثيابهمالناسوخرقالأرضعلىللعزاءوابنهجهيرابنالوزيروجلس،وغيرهمالهاشميين

.(أيامثلاثةكذلكالحالواستمر،عصيبا

التيالبساسيريبفتنةبينهممنامتحنوقد،ودولة،واعتقادا،دينا،العباسبنيخيارمنكانوقد

عليه،نعمتهاللهأعادثم،كاملةسنةعانةبحديثةفأقام،وأولادهأهلهومفارقة،دارهمنإخراجهاقتضت

الشاعر:قالكما،إليهوخلافته

بشرمثلهمماوإذ،قريشهمإذنعمتهمالثهأعادقدفأصبحوا

"!أنابكأسيهءجسداثموأتقيئافىولقذفتناسليقق):تعالىقالكماصالحسلفذلكفيلهتقدموقدأ

القصةهذهفيعليهالكلاموبسطنا،"ص"سورةفيالمفسرونذكرهماملخصذكرناوقد(034صرأ

.،وأربعمئةوخمسينوإحدى،خمسينسنةفي،البساسيريةوالفتنة،العباسية

اللهبأمرالمقتديخلافة

بناللهعبداللهبأمرالقائمالخليفةابنمحمدالدينذخيرةالأميرابناللهعبدالدينعدةالقاسمأبووهو

وخلافة،هذاولدهاخلافةأدركت،العينقرةوتدعى،أرجوانواسمها،أرمنيةوأمه،العباسيالقادر

فرح،ذكراولدفحين،الحملفيوهوتوفيأبوهكانوقد1،والمسترشد،المستظهر،بعدهمنولديه

منلأن،القادريالبيتفيالخلافةبقاءالمسلمينعلىاللهحفظإذ،شديدافرحاوالمسلمونجدهبه

الخلافةأولئكتوليةمنتنفرالقلوبوكانت،العواممعويختلطون،الأسواقفييتبذلونكانواعداهم

أحسنعلىويدربه،بأمثالهيليقبمايربيه،اللهبأمرالقائمجدهحجرفيهذاونشأ،الناسعلى

.(الحمدولله،السجايا

بيعتهوكانت،وخلقاخلقاالجمالغايةفيوهو،سنةعشرينالخلافةوليحينالمقتديعمروكان

بيضاءوعمامة،أبيضبقميصالشجرةدارفيجلس،السنةهذهمنشعبانمنعشرالثالثالجمعةيوم

أولفكان،فبايعوه،الناسووجوهوالأشراف،والأمراءالوزراءوجاء(أدريةقصبوطرحة،لطيفةأ

الشاعر:قولوأنشده،الحنبليموسىأبيبنجعفرأبو(أالشريفبايعهمن

.(ط)منهناومن،يصحولا،"الشريفبعد":النسخبعضفي(1)
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سيدقاممضىمناسيدإذا

الخليفة:فقال؟بعدهمايدرفلم،عليهأرتجثم

فعولالكرامقالبماقؤول

والشيخ،الشافعيانالصباغنصرأبووالشيخ،الشيرازيإسحاقأبوالشيخ:العلمشيوخمنوبايعه

بسكون،جدهتابوتأخرجساعةبعدثم،العصربالناسفصلىوبرز،الحنبليالتميميمحمدأبو

.المقبرةإلىوحمل،عليهفصلى،نوحولا،صراخغيرمن،ووقار

،جذامعظمةوالخلافة،دازوالرزق،مباركةكفهاأيامه،شجاعا،شهماباللهالمقتديكانوقد

كلها،والشاميات،المقدسوبيت،بالحرمينلهوخطب،(يديهبينوتضاءلواالهالملوكوتصاغرت

واستوزر،البلادمنوغيرها،بغدادوعمرت،(العدوأيديمناوأنطاكية،الزهاالمسلمونواسترجع

وهؤلاء،الشاشيبكرأبوثم،الدامغانيابنوقاضيه،(جهيرابنأعادثم،شجاعأباثئمأجهيرابن

الحمد.ولله،والوزراءالقضاةخيار(منا

ينادين،(أنوأمرهنأحمراتعلىبغدادمنوغيرهاالخواطىءمنالمفسداتأخرجشعبانوفي

الجانبوأسكنهن،والمغاني،الزوانيودور،الخفاراتأوخرب،والفضيحةبالعارأنفسهنعلى

فيعوراتهمباحترازالناسوأمر،بهااللعبومنعاالحمامأبرجةوخرب،(والصغارالذلمعالغربي

المياهلتلكآباربحفروألزمهم،دجلةإلىفضلاتهايصرفواأناالحماماتأصحابومنع،الحمامات

.الشربلماءصيانة،القذرة

الدورمنكثيراشيئافأحرقت،الخلافةدارفيحتىببغدادمتعذدةأماكنفيناروقعت،شوالوفي

خاناتوستة،داراوثمانونأربعةفيهاواحترق،أماكنتسعةفيحريقواسطفيووقع،والدكاكين

.اكثيرةوأشياءا

أموالعليهوأنفق،المنجمينأعيانمنجماعةعليهاجتمع،شاهملكللسلطانالرصدعمل:وفيها

.(أفبطل،السلطانماتحتىدائراالرصدوبقي،كثيرة

أمرقويلماوذلك،العباسيينخطبةوقطعت،للمصريينبمكةالخطبةأعيدتالحجةذيوفي

بها،العيشوطاب،إليهاالناستراجعرخصتفلما،بلدهغلاءبسببضعيفاكانبعدمامصرصاحب

بيانهسيأتيماعلىكانتماعلىوستعود،أشهروخمسةسنين2(أربغبمكةالعباسيةالخطبةكانتوقد

موضعه.في

)1(

)2(

.(5/189)التاريخفيالكامل

.(01/89)التاريخفيالكامل.خطأوهذا،سنةأربعين:(ط)في
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ونقصها.دجل!ماءوقلة،الوباءشدةمنالسوادأهلانجفلالشهرهذاوفي

المقتديللخليفةالبيعةوأخذ،الزينبيمحمدبنالحسينطالبأبوالشريفبالناسوحج

.(بالحرمينأ

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

وفاته.عندترجمتهمنشيئاذكرناوقد()1اللهبأمرالقائمالخليفة

،داودبنمحمدبنالمظفربنمحمدبنالرحمنعبد،"البخاريصحيح"راوي)2(الداوودي

.الداووديطلحةأبيبن)3(الحسنأبو

بكروأبيالإسفرايينيحامدأبيالشيخعلىوتفقه،الكثيرسمع،وثلاثمئةوسبعينأربعسنةولد

وصنف،وأفتىودرس،الكثيروكتب،السلميالرحمنعبدوأبا،الدقاقعليأباوصحب،القفال

ذكرعنلسانهيفترلا،الذكركثيرذلكمعوكان،والنثرالنظمفيطولىيدلهوكانت،الناسووعظ

علىسلطكقداللهإن:الشيخلهفقال،يديهبينوجلسالملكنظامالوزيرعليهدخل،تعالىالله

التسعين،جاوزوقد،السنةهذهمنببوشنج)4(وفاتهوكانت،عنهمسألكإذاتجيبهكيففانظر،عباده

قوله:الجيدشعرهومن

الظلاموادلهمالنورذهبنووبالناسالاجتماعفيكان

السلاموالزمانالناسفعلىجميعاوالزمانالناسفسد

.المشهورالشاعرالباخرزي)5(الطيبأبيبنعليبنالحسنبنعلي،الحسنأبو

شعرديوانوله،أقرانهففاقوالشعرالكتابةإلىعدلثم،الجوينيمحمدأبيعلىأولابالعلماشتغل

قوله:شعرهفمن،والصنعةالجودةغايةفي

(9417/)التاريخفيالكامل،(92وه857/)المنتظم،(9992/)بغدادتاريخ:فيفترجمتهوللاستزادة()1

-79و11-54/)الزاهرةالنجوم،(2571/)الوفياتفوات،(18357/)النبلاءأعلامسير،(1/49.و)

.(4)الحاكمةالأسراتمعجم،(174)الخلفاءتاريخ،(89

الوفياتفوات،وأربعمئةوستينثمانسنةوفاتهجعلوقد(0/1101)التاريخفيالكامل،(8692/)المنتظم)2(

.(3327/)الذهبشذرات،(18222/)النبلاءأعلامسير،(92ه2/)

ترجمته.مصادرفيمايعضدههناوما،خطأ"الحسين":النسخبعضفي)3(

وقد(1/585)البلدانمعجم.هراةنواحيمنمشجروادفيخصبةنزهةبليدة،المعجمةبالشين،"بوشنج")4(

.ببغدادالإسفرايينيحامدأبافيهيخاطبشعرألهوأوردالمترجمياقوتذكر

الإسلامتاريخ،938-3/387الأعيانوفيات،48-13/33)الأدباءمعجم،1/316البلدانمعجم)5(

.طبعاتعدةالمطبوع"القصردمية"صاحبوهو،18/363النبلاءأعلامسير،(2ه51/2)
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التيأصداغكلسعلأشكووإني

بأوليمنكالثغرلدروأبكي

نجوموجنتيكفيعقاربها

يتيموهوالضحكيديمفكيف

391

وأربحمئةوستيرثما،لللنةخلت5ث!

،الناسأكثروآذى،الغلاتفأكل،والحصاالرملبعددشعبانفيجرادجاء:)1(الجوزيابنقال

منالجرادتعالىاللهمنعثم،الوباءفوقع،فأكلوهالدخنبدقيق)2(الخروبالناسفطحنوجاعوا

.الأسعارفرخصت،يضرولايمرفكان،الفساد

سنين.ثلاثواستمر،بدمشقشديدغلاءووقع:قال

.الرومعنهاوأجلى،منبجمدينةمرداسبنصالحبنمحمودبننصرملك:وفيها

العبيديالمستنصرنائبحيدرةبنالمعلىعنهاوهزم،دمشقمدينةالأقسيسملك:السنةهذهوفي

القعدةذيفيوذلك،الآنإلىعنهاالمصريينخطبةوقطعت،للمقتديفيهاوخطب،نابلسمدينةإلى

الحمد.ودله،السجنفيماتأنإلىعندهفحبسهنائبهالمستنصرفاستدعى،السنةهذهفي

استعادمنأولوهو،المعظمبالملكويلقب،الخوارزميأوفبنأتسزهوهذاالإقسيس:قلت

منابرعلىبهيؤذنكانأنبعد،العملخيرعلىبحيمنهاالأذانوأزال،الفاطميينأيديمنالشامبلاد

الصحابةلعنةمكتوبوالمساجدالجوامعأبوابعلىكان،سنينوستمئةالشاموسائر،دمشق

وهوالسنةوأظهرالعدلونشر،أجمعينالصحابةعنيترضواأنوالخطباءالمؤذنينفأمر،عنهماللهرضي

فيفبناها،العدومنالمسلمونإليهيلتجئمعقلذلكقبلفيهايكنولم،بدمشقالقلعةأسسمنأول

دارتجاهوهو،الحديدباب:لهيقال،البلدببابموضعهاوكان،اليومفيهاهيالتيهذهمحلتها

ارسلانألببنتتشالمظفرالملكبعدهأكملهاوإنما،الآتيةالسنةفيذلكابتداءوكان،منهارضوان

.)3(بيانهسيأتيكماالسلجوقي

ويعرف،التركيالتفكينختلغ)2(السكينيالأميروهو،الكوفةمقطعالسثةهذهفيبالناسوحج

سالمافوصل،تركياعشرستةسوىمعهيصحبولم،وقهرهمالبلادفيخفاجةشردقدوكان،بالطويل

شنيعة،هزيمةوهزمهم،عظيمةمقتلةفيهمفقتل،العبيدبعضكبسهدورهاببعضنزلولما،مكةإلى

.(8/792)المنتظم)1(

دبس.منهاويتخذ،الماشيةوتعلفهاتؤكلسكريةقرونثماره،القرنيةالفصيلةمنمثمرشجر:"الخروب")2(

.(أ)منساقطهناإلى..هذاالإقسيسقلت:قولهمن)3(

.الجزءهذافيترجمتهوسترد.جنفل:إلى(ط)فيتحرف()4
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وكان.الحمدودثه،المصريينخطبةوقطعت،للعباسيينبمكةهذهالحجةذيفيالخطبةأعيدتثم

."تاريخه"فيالساعيابنقاله.بالزاهرإلاينزللاالمتقدمةالوقعةبعدختلغ

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بن)3(تمامأبو)2(موسىأبيبنأحمدبنعيسىبن()1(محمدبنأحمدبنأعليبنمحمد

الهاشميين.نقيبالهاشميعليأبيالقاضيابنالقاسمأبي

منهوسمع،الحديثوروى،الحنبليالفقيهموسىأبيبنجعفرأبيالشريفعمابنوهو

تعالى.اللهرحمه،حربببابودفن،الباقيعبدبنبكرأبو

.نيسابورأهلمنالصفاربكرأبو)4(عبدوسبنحبيببنالقاسمبنمحمد

وكان،الجوينيمحمدأبيالشيخعلىوتفقه،وخلقاالسلميالرحمنعبدوأبا،الحاكمسمع

حلقته.فييخلفه

ابنته.علىالطبريالطيبأبيختن،الشافعيالبيضاوي)6(الحسنأبو)5(اللهعبدبنمحمدبنمحمد

،الصباغبننصرأبوالشيخعليهللصلاةوتقدم،شعبانفيتوفي،خيرأثقةوكان،الحديثسمع

.الكرخقطيعةفيبدارهودفن،مأموماالدامغانياللهعبدأبوجنازتهوحضر

الناسأحسنمنوكان،وخمسينتسعسنةفيملكهاقدوكانحلب)7(أميرصالحبننصربنمحمد

وفعلأ.شكلا

الشاعر.البياضيجعفرأبوالرزاقعبدبنالحسنبن)8(المحسنبنمسعود

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

بهيصحلاوكله"عيسىبنأحمدبنعليبنمحمد":(ط)وفي."عيسىبنعليبنمحمد":(ب)في

.(بشار)(01/926)للذهبيالإسلامتاريخوينظر،أثبتناهماوالصواب،النسب

بنمعبدبناللهعبدبنإبراهيمبنمحمدبنموسىبنأحمدبنعيسىفهو،خطأ"موسىأبي":(ط)في

المطلب.عبدبنالعباس

.(8992/)المنتظم

سير،(4491/)السبكيطبقات،(01101/)التاريخفيالكامل،الصفاري:وفيه(8/992)المنتظم

.(3331/)الذهبشذرات،(18/437)النبلاءأعلام

.(0/1101)التاريخفيالكامل،(8003/)المنتظم

4093/)الخطيبتاريخومنهاترجمتهمصادرفيمايعضدهأثبتناهوما،محرف،"الحسين":(ط)في

.(بشار)(01/926)الإسلاموتاريخ،(بتحقيقنا

.(1/101):(ط)في

.(8003/)المنتظم
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قوله:شعرهومن

علياتم)1(بالصدودإذاجلالدسوىمعينصاحبليليس

إلياالصباحبعديشكووهوإليهالحبيببعدأشكوأنا

قوله:الجيدشعرهومن

العوافىعنبها)2(خفيتحتىالضناثوبلهجرهلبستمنيا

رقاديكانكيفعينيأجفانفأنسيتالطويلبالسهر)3(وأنست

الأكبادمفتتفأنت،أيديادمقطعبالجماليوسفكانإن

.الواحديمتويهبقأحمدبنعلي،الحسنأبوالمفسر)4(الواحدي

،"البسيط":الثلاثةالتفاسيرصاحبوهو،ماذا)5(إلىالنسبةهذهأدريلا:خلكانابنقال

،"النزولأسباب":وله:قال،كتبهأسماءالغزاليأخذومنه:قال."الوجيزو"،"الوسيطو"

كثرتهامعشروحهفيوليس،المتنبي"ديوان"شرحوقد،"الحسنىاللهأسماءشرحفيالتحبيرو"

فيالمدرسونوذكرها،حسنهاعلىالناسوأجمع،تصانيفهفيالسعادةرزقوقد:قال.مثله

فيبنيسابوروفاتهكانتثم،مدةالواحديمرضوقد،)6(الثعالبيعنالتفسيرأخذوقد،دروسهم

تعالى.اللهرحمه،السنةهذهمنالاخرةجمادى

قرأ،ناصربنمحمدالحافظوالدوهو،المضافري)8(التركيثمنصورأبوعلي)7(بنمحمدبنناصر

ظريفا،وكان،المنصوربجامعالخطيبعلىالتاريخقراءةتولىالذيوهو،الكثيروسمع،القراءات

طويلةبقصيدةبعضهمرثاهوقد،السنةهذهمنالقعدةذيفي،سنةالثلاثيندونشابامات،صبيحا

."المنتظم"فيالجوزيابنكلهاأوردها

)ط(:طال.)1(في

به.:المنتظموفي،إذا:(ط)في)2(

بالسحر.:المنتظمفي)3(

السبكيطبقات،(18933/)النبلاءأعلامسير،(3303/)الأعيانوفيات،(0/1101)التاريخفيالكامل(4)

.033()3/الذهبشذرات،(1/387)للداووديالمفسرينطبقات،(401)5/الزاهرةالنجوم،(042)5/

إلىالنسبةهذهوجدتثم،السمعانيذكرهاولا،هيشيءأيإلىالنسبةهذهأعرفلم:خفكانابنقولوتمام)5(

.العسكريأحمدأبوذكره،مهرةبنالدينبنالواحد

هـ،427سنةتوفي،الثعلبيأو،الثعالبيالبغداديالنيسابوريإبراهيمبنمحمدبنأحمدإسحاقأبوالمفسرهو)6(

.الجزءهذافيترجمتهمرتوقد

.(3033/)المنتظم)7(

.(بشار)سلاميبغداديترجمتهمواردفيوهوأعرفهاولا،النسبةهذهعلىأقفولم،النسخفيهكذا)8(
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عنهوانتشرت،وصنفوجمعسمع،الهمذانيالقاسمأبو)1(الحسنبنيوسفبنمحمدبنيوسف

تعالى.اللهرحمه،التسعينقاربوقد،السنةهذهفيموتهوكانالرواية

وأربممئةوستيرتسحسنةخلت5ث!

لما،الخوارزمي)2(أوقبنأتسزالمعظمالملكأنوذلك،دمشققلعةعمارةابتداءكان:فيها

السنة،هذهفيبدمشقالمنيعالحصنهذابناءفيشرع،الماضيةالسنةفيالعبيديينأيديمندمشقانتزع

منهارضوانلدارالمقابلالبابوهو،الحديدببابيعرفباب،البلدأبوابأحداليومالقلعةمكانوكان

منهالبلدملكانتزعحتىتتكاملفلمأبرجتهابعضوارتفعأسسهاوقد،منهاالبرانيةالبركةداخل،اليوم

داربهاوابتنى،عمارتهاوأحسنفأكملهاالسلجوقيارسلانألببنتتشالملوكتاجالمظفرالملك

صلاحالملككانفلما،زنكيبنمحمودالديننورأيامفيالبناءذلكعلىواستمرت،للملكرضوان

الملكإنثم،للمملكةهائلةدارافيهامقدمابننائبهلهوابتنى،شيئافيهاجددأيوببنيوسفالدين

،وعلاهجدفىهمنهابرجامنهمملككلفبنى،أبرجتهاوأولادههواقتسم،الدينصلاحأخاالعادل

الملكدولةفيبعدهابتنىلم،القبليالغربيالبرجمنهابيبرسالظاهرالملكجددثم.وأكده،ووطده

.حولها)3(وماالزرقاءوالقبة،الغربيةالشماليةالطارقة،الشجاعينائبه،المنصوربنخليلالأشرف

.فسكنواجهرةالناسراهحتىفركب،بموتهالناسفأرجف،شديدامرضاالخليفةمرض،المحرموفي

الناسفنقل،ونصفاذراعاوعشرينإحدى،جداكثيرةزيادةدجلةزادتالاخرةجمادىوفي

بالرصافة.التربةإلىليلا،اللهبأمرالقائمتابوتفنقل،الخلافةدارعلىوخيف،أموالهم

يتكلمفجلس،بغدادقدم)4(القشيريابنأنوذلك،والأشعريةالحنابلةبينالفتنةوقعتشوالوفي

(ط)فيوتصحفت.(3331/)الذهبشذرات،(18/348)النبلاءأعلامسير،(8/403)المنتظم)1(

المهملة.بالدال،الهمدانيإلىالهمذاني

ويقالوغيرهاوالوافي،الإسلاموتاريخالأثيرابنوتاريخ(ب)منهناوما،تحريفوهو"أوف":(ط)في)2(

.(بشار)يضأأ"أبق":فيه

.(طو)(ب)منزيادةهناإلى..دمشققلعةعمارةابتداءكانفيها:قولهمن)3(

منالرابعالولدوهو،المتكلم،النحوي،القشيريهوازنبنالكريمعبدالإمامبنالرحيمعبدنصرأبوالإمامهو()4

فيه:يقولشعرأ(7631/)طبقاتهفيالسبكيلهأوردوقد،للأشاعرةالتعصبفيمبالغ،الشيخأولاد

بريمنيالتحقيقعلىفهوفيهمايعذلنيمنشيئان

الأشعريمذهباعتقاديثمالتقىإمامبكرأبيحب

.الكتابهذامنالمذكورةالسنةوفياتفيترجمتههـوستأتي415سنةتوفي
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معهومال،الصوفيسعدأبووساعده،التجسيمإلىوينسبهم،الحنابلةيذموأخذالنظاميةالمدرسةفي

وذهب،المعونةويسأله،الحنابلةإليهيشكوالملكنظامإلىوكتب،الشيرازيإسحاقأبوالشيخ

وثارت،آخرونعنهفدافع،مسجدهفيوهوالحنابلةشيخموسىأبيبنجعفرأبيالشريفإلىجماعة

الشيخوكتب،(آخرونوجرحالتبنسوقمنخياطرجلوقتلذلكبسببالناسواقتتل1،الفتنة

نأأويكره،وقعماينكربه،الدولةفخرإلىكتابهفجاء،الملكنظامإلىالشاشيبكروأبوإسحاقأبو

مماغضبابغدادمنالرحلةعلىإسحاقأبوالشيخوعزم،ذلكمنلمح!شيبناهاالتيالمدرسةإلى(ينسب

الصوفي،سعدوأبي،جعفرأبيالشريفوبينبينهجمعثم(يسكنهأالخليفةإليهفأرسل،الشرمنوقع

إليهوقام،والمقالالفعالفييعظمهجعفرأبيعلىالوزيرفأقبل،الوزيرعندالقشيريابننصروأبي

خلافافيهاأقول،الأصولفيكتبيوهذه،شابوأناتعرفهكنتالذيذلكأنا:وقالإسحاقأبوالشيخ

جاءفلما،نفسكفيمالنايظهرلمفقيراكنتلماأنكإلا،صدقت:لهفقال،رأسهقبلثم،للألثمعرية

فيأمخفياكانماأبديت،،وشبعت1،الملكنظاميعني،بزركوخواجا،والسلطانالأعوان

مغضباإليهفالتفت،بهوتلطف،جعفرأبيالشريفرأسفقبلالصوفيسعدأبوالشيخوقام،،نفسك

لهوفصاحبأنتأما،مدخلفيهافلهمالأصولامسائلافيتكلمواإذاالفقهاءأما!الشيخأيها:وقال

وكيفأبينناتصلحأنى!الوزيرأيها:قالثم؟(باطلكأعلى،مناأزاحمكفمن،وتعبير،وسماع

بالله،القائمالخليفةجدوهذاايكفروناو،يحرمونوهم،نعتقدهمانوجبونحن،اصلحبيننايقع

والسلف،،والجماعةالسنةأهلمذهبعلى(الأشهادرؤوسعلىاللناساعتقادهماأظهراقدوالقادر

كلها،الدواوينفيالناسعلىوقرئ،والعراقيون،الخراسانيونعليهوافقكما،ذلكعلىونحن

جعفرأبيالشريفوخصوصا،الجماعةبشكرالجوابفجاء،جرىبمايعلمهالخليفةإلىالوزيرفأرسل

بدعائه.والتبرك،عليهللسلامالخلافةدارإلىاجعفرأباالخليفةااستدعىثم

،(والسوادأوواسط،ببغدادالناسفيالأمراضكثرت(منهاأالقعدةذيوفي:الجوزيابنقال

كذلك.الشامبأنالخبروورد

منها.الفساقوهرب،ببغدادوالبغاياالمنكراتأزيلت،الشهرهذاوفي

أبيه.وفاةبعدمرداسبنمحمودبننصرحلبملك:وفيها

خاتونأرسلانالستكاكويةبنالدولةعلاءبن(فرامرز)1بنمنصورأبيبنعليالأميرتزوج:وفيها

الله.بأمرالقائمزوجةوكانت،آرسلانألبالسلطانعمةداودبنت

قرامز.:(ط)في(1)
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إلىراجعاكرثمباللهالمستنصرصاحبهاعلىوضيق،مصردمشقصاحبالأقسيسحاصر:وفيها

الكوفة.مقطعالتركيختلغالسنةهذهفيبالناسوحج،دمشق

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الشاعر.الديلميمنصورأبو)1(الحسنبنمحمدبناسبهدوشا

وقال،فتابشيعياوكان.الشعراءمنوغيرهمانباتةبنالعزيزوعبد،الحجاجبناللهعبدأبالقي

منها:،ذلكفيقصيدة

الأبرارمذاهبعليهكانتماقلتاعتقاديعنسئلتوإذا

الغارفيوأنيسهصديقهمحمدبعدالناسخيروأقول

أطهارسادةمنبهمأكرمالورىخيربعدهالثلاثةثم

النارعذابمنوعتقيفوزيبهأرجووالذياعتقاديهذا

،العاصبنعمروجامعسطحمنسقط،النحويالبصريالحسنأبوبابشاذ)2(بنأحمدبنطاهر

السنة.هذهمنرجبفيوذلك،ساعتهمنفمات،بمصرالذي

المفيدةالمصنفاتوله،النحوفيعصرهإمامبمصركان،مثلهيوجدلم:خلكانابنالقاضيقال

.،للزجاجيأ"الجملشرحو"وشرحها"مقدمته"ذلكمن

منهافيصلح،عليهعرضتإلاالإنشاءديوانفيالرسائلتكتبلاأنهبمصروظيفتهوكانت:قال

:قال،جيدوراتب،معلومذلكعلىلهوكان،لهاعينتالتيالجهةإلىتنفذثم،خللفيهما

سريعا،وذهبفأخذه،شيئألهفرموا،قطفجاءه،طعاماأصحابهبعضمعيومايأكلكانأنهفاتفق

يأكللاأنهفعلموا،أيضاشيئألهفرموا،جاءثم،سريعابهفانطلق،أيضاشيئالهفرمواأقبلثم

فقال،ذلكمنفتعجبوا،هناكسطحفيأعمىاخرقطإلىبهيذهبهوفإذا،فتتبعوه،هذاكله

وأنايرزقنيأفلا،غيرهيدعلىرزقهإليهاللهساققد،بهيمحيوانهذا!اللهسبحانيا:الشيخ

والاشتغال(العبادةعلىوأقبلأحواشيهوجمع،الراتبمنلهماكانتركثم،وأعبدهعبده

)1(

)2(

اسفهدوست.(ط)وفي،(01/601)التاريخفيالكامل،(8803/)المنتظم

النبلاءأعلامسير،(2/515)الأعيانوفيات،(01/601)التاريخفيالكامل،(8/903)المنتظم

.(3333/)الذهبشذرات،(5501/)الزاهرةالنجوم،(61/093)بالوفياتالوافي،(18/943)

وهي،معجمةذالالثانيةالألفوبعد،معجمةشينثمألفبينهماموحدتينببائين،وبابشاذ:خلكانابنقال

.والسرورالفرحتتضمنعجميةكلمة
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.(أذكرناكماماتأنإلى،العاصبنعمروجامعفيغرفةفيوالملازمة

،وغيرهبري)2(كابن:فأصحابها،مجلدا،عشراخمسةمنقريباالنحوفي"تعليقه"جمعوقد

."الغرفةتعليقة"ويسمونها،بهاوينتفعون،منهاينقلون

.هزارمرد)3(بنمعبدبنبحربنمحمدبنالمجمعبنأحمدبنعمربناللهعبدبنمحمدبناللهعبد

المعلم.بابنويعرف،الصريفينيمحمدأبو

منآخروهو،عمرهلطولالمشايخمنجماعةعنتفرد،المشهورينالمسندينالحديثمشايخأحد

سماعنا.وهو،الجعدبنعليعن،البغويالقاسمأبيعنحبابةابنعن"بالجعديات"حدث

الخطيب.بكرأبوالحافظ:منهمالحفاظمنجماعةعليهوسمع،بسببهالناسإليهورحل

وثمانينخمسعنالسنةهذهمنالأولىجمادىفي4(بصريفينتوفي،الطريقةمحمودثقةوكان

تعالى.اللهرحمه،سنة

،،أميةبنيمولىأالقرطبيمروانأبوخقان/!"دبئوهببنحيانبنحسينبنخلفبنحيان

.مجلدأستينفي")6(المغربتاريخ"صاحب

:،يقولوسمعتها:وقال،وبلاغته،وصدقه،فصاحتهفيالغسانيعليأبوالحافظعليهأثنى

بالمصيبة.إغراءبعدهاوالتعزية،بالمودةاستخفاف،ثلاثبعدالتهنئة

غفر:فقال،،حالهعنفسألهأالنومفيبعضهمورآه،منهاالأولربيعفيتوفي:خلكانابنقال

عني.وعفاأقالنيبلطفهاللهلكن،عليهفندمتالتاريخوأما،ليالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

معيكونأنينبغيوالتوكل،مبالغةالقصةوفي(طو)(ب)منزيادةهناإلى..وظيفتهوكانت:قال:قولهمن

.()عبالأسبابالعمل

.(ب)منساقطهناإلى..تعليقةجمعوقد:قولهمن

،(534)3/البلدانمعجم،(0/1561)التاريخفيالكامل،(8935/)المنتظم،(5/1461)بغدادتاريخ

ترجمته.مصادرفينسبهفيبسيطخلافوثمة(3334/)الذهبشذرات،(18037/)النبلاءأعلامسير

شجراءغناءكبيرةقريةإحداهما،موضعينفيالعراقسوادفيبلدةوصريفون:(3304/)معجمفيياقوتقال

الخطيبمحمدأبوينسبوإليها،وعكبراأوانافيسمعوهفيهاأذنإذا،دجيلنهرضفةعلىوأواناعكبراقرب

صريفين.:تسمىأخرىومواضع،واسطقرىمنالأخرىوصريفون.المترجمالصريفيني

الأعيانوفيات،(275)،الملتمسبغية،(1/153)بشكواللابنالصلة،(002)المقتبسجذوة

.(متعددةمواضع)الطيبنفح،(3333/)الذهبشذرات،(18/03)النبلاءأعلامسير،(2182/)

عناهالذيوأظنه،مجلداستينفي،الأندلستاريخفيالمبين:تصانيفهمنأن:والسيرالوفياتفيذكر

المصنف.
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يقالقريةإلىنسبة،الوائليالسجزينصرأبو،حاتمبنسعيدبناللهعبيد)1(السجزينصرأبو

.)2(سجستانقرىمنوائل:لها

فيوله"الأصولفيالإبانة"كتابوله،بالحرموأقام،،وخرجاوصنفوجمع،الكثيرسمع

الله.رحمه،الصوريعلىالحفظفييفضلهكانمنالناسومن،أيضأالفروع

تسعينسنةولد،سكيتةبابنالمعروف،الأنماطي)3(اللهعبدأبوالحسينبنعليبنمحمد

سنة.وسبعينتسععنالسنةهذهفيوفاتهوكانت،السماعكثيروكان،وثلاثمئة

وأربممئةسبميوسنةاستيلترث!

نخلتينعلىالغربيالجانبمنالتوثة)5(بمحلةصاعقةوقعتالأولربيعفي:)4(الجوزيابنقال

.نارأيشتعلوهوبالسعفونزلوا،النارفأطفؤواالناسوصعد،أعاليهمافأحرقتمسجدفي

شأنفيإليهكتابهجوانبفيالشيرازيإسحاقأبيالشيخإلىالملكنظاممنكتابوورد:قال

عنها،أهلهنقلةولا،المذاهبتغييريمكنلاأنه:ومضمونه،الجوزيابنسردهثم،الحنابلة

فيمعلوموقدره،الأئمةعندمعروفومحله،أحمدالإماممذهبهو(الناحيةأتلكأهلعلىوالغالب

طويل.كلامفي،السنة

طائفةالفريقينمنلكلوحمي،النظاميةفقهاءبعضوبينالحنابلةبينفتنةوقعتشوالوفي:قال

الفتنة.سكنتثم،،آخرونوجرحاقتيلأعشرينمننحوبينهموقتل،العواممن

وزين،أحمدالعباسأبو،اللهبأمرالمستظهرولدهالمقتديللخليفةولدشوالمنعشرتاسعوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

،(9/916)المشتبةتوضيح،(17654/)النبلاءأعلامسير،(الوائلي)الأنساب،(8031/)المنتظم

المنتظم:وفي،سعدبناللهعبد:الأصلففي،وفاتهوسخةنسبهفياختلافوثمة(3271/)الذهبشذرات

بمكة،نصرأبوتوفى:وقالوفاتهسخةالذهبيذكروقد.الأخرىترجمتهمصادرمنأثبتناهوما،سعيدبناللهعبد

وأربعمئة.وأربعينأربعسنةالمحرمفي

إليها.المترجمنسبةوذكر،سجستانمنفراسخثلاثةعلىقرية:(5356/)البلدانمعجمفي

التيالفرشوهي،الأنماطبيعإلىنسبة:والأنماطي(18/346)النبلاءأعلامسير،(8311/)المنتظم

تبسط.

.(8311/)المنتظم

8962/و4/373)الخطيبتاريخفانظر،ببغدادمعروفةالتوثةومحلة،مصحف،النوبة:(طو)(ب)في

.(بشارالدكتوربتحقيق1/228وا
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آخرولدللخليفةولدالشهرهذا)1(منوالعشرينالسادسالأحديومفيثم،للهناءالوزيروجلس،البلد

.هارونمحمدأبو

هذهفيبالناسوحج،حلبوحاصر،الشامارسلانالدولةتاجولي:وفيها:)2(الجوزيابنقال

الخطبةعليهلتقامهائلامنبراعملكانجهيرابنأن:الجوزيابنوذكر،ختلغالكوفةمقطعالأميرالسنة

.وحرقالمنبرذلكفكسر،للمصريينأعيدتقدالخطبةإذإليهاوصلفحين،بمكة

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.)3(المقرئالرزاز(اليربوعيابكرأبوأحمدبنيعقوببنأحمدبنمحمدبنأحمد

عنهكتب،الطريقةحسنمتعبدا،ثقةكانوقد،سمعونبنالحسينأبيعنحدثمناخر

تعالى.اللهرحمه،سنةوثمانينتسععنالسنةهذهفيتوفي.صدوقاكان:وقال،الخطيب

.البزازالنقوربنالحسينأبو)4(اللهعبدبنأحمدبنمحمدبنأحمد

كنسخة،أشياخهعن،البغويعن،حبابةابنعنكثيرةبنسختفرد،المعمرينالمسندينأحد

يأخذوكان،متحريامكثراوكان،)5(البكريمحمدوأبي،زرارةبنوعمر،طلحةبنوكامل،هدبة

الأجرةأخذبجوازالشيرازيإسحاقأبوالشيخأفتاهوقد،،)6(ديناراعبادبناطالوتحديثإسماععلى

تعالى.اللهرحمه،سنةوثمانينتسععنتوفي،الكسبعنبهلاشتغاله،الحديثإسماععلى

.)7(الحافظالنيسابوريالمؤذنصالحبنأحمدبن،عليبنأالملكعبدبنأحمد

.(طو)(ب)منزيادةهناإلى..الأحديوم:قولهمن(1)

.(8312/)المنتظم)2(

.(8313/)المنتظم،(4381/)بغدادتاريخ)3(

النبلاءأعلامسير،(01/701)التاريخفيالكامل،(8314/)المنتظم،(4381/)بغدادتاريخ)4(

.(3335/)الذهبشذرات،(18372/)

بناللهعبدمحمدأبووهو،أثبتناماالصوابولعل،البكريالسكين:(ب)وفي،البكريالسكن:(ط)في)5(

عاليأ.يقعحديثهأنالذهبيوذكرالبغويشيوخمنفهو،(5/858الإسلامتاريخهـ)237سنةالمتوفىمطيع

ونسخةطالوتنسخة:وعمروكاملهدبةلنسخةإضافةوذكرالنصهذاالنقورابنترجمةفيذكرالذهبيأنعلى

.(بشار)(18/372النبلاءأعلاموسير(01/288الإسلامتاريخ)الزبيريمصعب

عثمانأبووهو(5/842)الإسلامتاريخفيوترجمته،أثبتناماوالصواب،محرف"عبادة":(ط)في)6(

.(بشار)البصريالصيرفي

النبلاءأعلامسير،(01/801)التاريخفيالكامل،(8314/)المنتظم،(4/267)بغدادتاريخ)7(

الشذرات.بكربنالصمدعبدبنأحمدبنعليبنالملكعبدبنأحمد:اسمهوفيه،()18/941

)3/335(.
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وقد،ماتأويؤذنيعظكان،حديثألفشيخألفعنوكتب،وصنف،وجمع،الكثيركتب

الثمانين.جاوز

حفصأبيعنحدثمنآخر)1(الخلالمحمدأبيبنالقاسمبنعليبنالحسنبناللهعبد

ووثقه.الخطيبعنهوروى،الكثيرسمعوقد،2(الكتانيئ

الله.رحمه،حربببابودفن،سنةوثمانينخمسعنتوفي

مندةبناللهعبدأبيبنالقاسمأبو)3(إبراهيمبنيحمىبنمحمدبنإسحاقبنمحمدبنالرحمنعبد

.الإمامابنالإمام

وسمتوقارذاوكان،كثيراشيئاوجمع،إليهاسافرشتىأقاليمفيوخلقا،مردويهوابنأباهسمع

لومةاللهفييخافلا،المنكرعنوالنهي،بالمعروفالأمركثير،جيدوفهم،للسنةواتباع،حسن

لائم.

.الهروي)4(الأنصارياللهوبعبدبهالإسلاماللهحفظ:يقولالزنجانيمحمدبنسعدوكان

وجل،عزاللهإلايعلمهلاخلقجنازتهوحضر،سنةوثمانينسبععنبأصبهانهذامندهابنتوفي

تعالى.اللهرحمه

الهمذاني.القاسمأبوعلي)6(بنالمظفربنم!صدبنالغفار)د(عبدبنالملكعبد

ويقرأللطلبةيكثروكانأالكثيرسمعوقد،7(بنجيزيلقبوكانالفقهاءالأولياءالحفاظأحد

.الخواصإبراهيمجانبإلىودفن،السنةهذهفيبالريوفاتهوكانت،،لهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

(3336/)الذهبشذرات،(18368/)النبلاءأعلامسير،(8431/)المنتظم،(9943/)بغدادتاريخ

الحلالي.:إلى(ط)وفي،الحلال:إلى:الخلالنسبتهفيهتصحفتوقد

الكناني.:إلى(ط)فيتصحفت

النبلاءأعلامسير،(2/242)الحنابلةطبقات،(01/801)التاريخفيالكامل،(8/315)المنتظم

.(3337/)الذهبشذرات،(18/934)

ترجمتهوستردهـ،481سنةالمتوفى،الهرويعليبنعليبنمحمدبناللهعبدإسماعيلأبو،الإسلامشيخهو

.الجزءهذافي

فيلماالموافقوهو،الخطيةالنسخمنهناوما،يصحولا،"الغفارعبدبنمحمدبنالملكعبد":(ط)في

.(بشار)(01/792)الإسلامتاريخوينظر،ترجمتهمصادر

العزيز.عبدبنمحمدبنالملكعبد:فيهواسمه،(8365/)المنتظم

ثمالتحتانيةوسكونالجيموكسرالنونوسكونأولهبضم:فقال(1/133)الألقابفيحجرابنالحافظقيده

.(بشار)"بجير":إلى(ط)فيوتصحف،"راء
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بنأحمدبنعيسىبنمحمدبنأحمدبنعيسىبنالخالقعبد:)1(الحنبليجعفرأبوالشريف

موسىأبيابن1،الهاشميالمطلبعبدبنالعباسبنمعبدبناللهعبدبنإبراهيم)2(بنمحمدبنموسى

.31(العباسيالحنبلي

الأمرفيوالقيام،والعبادة،والفضلبالديانةالمشهورين(الزهادأالعلماءالعبادالفقهاءأحدكان

.(لائملومةاللهفيلاتأخذهأالمنكرعنوالنهي،بالمعروف

ابنعندشيخهوزكاه،الفراءبنيعلىأبيالقاضيعلىواشتغل،وأربعمئةعشرةإحدىسنةولد

الخليفة،احتضروحين،والديانةبالصلاحمشهوراوكان.ذلكبعدالشهادةتركثمفقبلهالدامغاني

منيقبلفلمجزيل(ومالكثيرأبشيءلهوأوصى،جعفرأبوالشريفيغسلهأنأوصى،اللهبأمرالقائم

الخلافةدارفيهواعتقلالقشيريابنبسببوالأشعريةالحنابلةبينالفتنةوقعتوحين1،شيئاذلك

فيلهفأذناشتكىحتىهناكيزلولم،ورأسهيدهويقبلون،وغيرهمالفقهاءعليهيدخلمعظمامكرما

.41(أهلهإلىالمسير

آلافعشرةعندهوقرئ،أحمدالإمامجانبإلىودفن،السنةهذه(هصفز(منالنصفأفيتوفي

تعالى.اللهرحمه،عليهالقراءةكثرةمنختمة

.البيضاويالحسنأبواللهعبدبنمحمد)6(بنمحمد

تعالى.اللهرحمه،والدهعندودفن،الكرخبربعالقضاءوتولى،الشافعيينالفقهاءأحد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الذهبشذرات،(18/546)النبلاءأعلامسير،(1/15)الحنابلةطبقاتذيل،(8/315)المنتظم

(3/336).

وفي،"إبراهيمبنمحمدبنأحمدبنعيسىبنالخالقعبد":(ط)ففي،والنسخ(ط)فيالنسباضطرب

أثبتناهماوالصواب،غلطوكله"إبراهيمبنمحمدبنعيسىبنمحمدبنأحمدبنعيسىبنالخالقعبد"النسخ

.(بشار)وغيرهما(18/645)النبلاءأعلاموسير(01/292)الإسلامتاريخمن

.(طو)(ب)منزيادة

.(طو)(ب)منزيادة

العبارةفييسيراختلافوثمة،..ودفن،السنةهذهمنصفرمنالنصفالخميسليلةعندهمفتوفي:(ب)في

.(طو)(بو)الأصلبين

هذامن468سنةوفياتفيترجمتهتقدمتوقد.خطأوهو،"محمدبنمحمدبنمحمد":النسخبعضفي

وتاريخ،(01/701)التاريخفيوالكامل(بتحقيقنا4093/)الخطيبتاريخوانظر.هناممابأوسعالكتاب

.(بشار)(01/962)الإسلام
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وأربممئةوسبميرإحر؟لمسنةكبن5ث!

2(لمالسلجوقيأارسلانألببنتتشأ(لمالملوكتاجالمظفرالملكأالسلطانملك:فيها

لمإليهوصلفلما،المصريينعلىيستنجدهإليهبحثإقسيسأنوذلكأإقسيسملكهاوقتل،دمشق

مثقالا،عشرسبعةوزنهأحمرياقوتحجرخزائنهفيووجد،لساعتهفقتل،بقتلهفأمر،لتلقيهيركب

وقد،ذلكوغيرذهبسرجومئتي،دينارالافوعشرة،مثقالمنأزيدمنهاحبةكل،لؤلؤحبةوستين

الملوكخيارمنوكان،المعظمبالملكيلقبوكان،الخوارزميأوق)3(بنأتسزهوهذاإقسيسكان

العمل،خيرعلىبحيالأذانوأبطل،الشامأهلعنالرفضأزال،سريرةوأصحهم،سيرةوأجودهم

،المحروسبالشامالإسلاممعقلهيالتيالقلعةبدمشقوعمر.أجمعينالصحابةعنبالترضيوأمر

.مأواهالفردوسجنةوجعل،ثراهبالرحمةوبل،اللهفرحمه

المقتديكاتبثم،الشافعيةعلىممالأتهبسببالملكنظامبإشارةجهيرابنالوزيرعزل:وفيها

.4(لمهووأطلق،ولدهفأعيدأ،إعادتهفيالملكنظام

،الصلواتأوقاتفيبابهعلىالطبولوضرب،بغدادإلىأميراد(جوهرأالدولةسعدقدم:وفيها

فجاء،بأمرهالسلطانفكوتب،الفردوسبابعلىالخيلطوالاتوضرب،الخليفةعلىالأدبوأساء

الكوفة.مقطعالتركيختلغالسنةهذهفيبالناسوحج.(عليهبالإنكارالسلطانمنالكتاب

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.6(الزنجانيئالقاسمأبوالحسينبنعليبنمحمدبنعليبنسعد

بمكة،عمرهاخرانقطع،ورعا،متعبدأ،حافظاإماماوكان،الكثيروسمع،الافاقإلىرحل

.7(لمالأسودالحجريقبلونمماأكثريدهويقبلون:الجوزيابنقالأ0يدهبتقبيليتبركونالناسفكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

."الدولةتا!"نسخةوفي.(طو)(ب)منزيادة

.(طو)(ب)منزيادة

.(بشار)مضىفيماعليهوتكلمنا،محرف،"أوف":(ط)في

.(طو)(ب)منزيادة

يستقيم.ولا"جوهرا":(ط)في

تاريخ،)8/032(المنتظم،"الزنجاني"فيالسمعانيأنساب

.(01/327()بشار)

.(طو)(ب)منزيادة

الإسلامتاريخ،(02/273)دمشق
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دجيل.قرىمن،(قريةإلىنسبةالحؤري)1(أسليم

عليه،وقرئ،الحديثسمعوقد،بزبيبةيومكليتقوتمدةمكث:يقال،زاهدا،عابداكان

تعالى.اللهرحمه

.حربببابودفن،ببغدادتوفي،القيروانيالمالكيمح!د)3(الفقيهأبو)2(سبعونبناللهعبد

وأربحمنةوسبميرثنتيوسنة5!رورش

كثيرةقلاعاغزنةصاحبسبكتكين(بنمحمودأبنمسعودبنمحمودبنإبراهيمملك:فيها

غانما.سالمابلادهإلىعادثم،حصينة

.بغدادلهوزينت،اللهبأمرالمقتديبنجعفرأبوالأميرولد:وفيها

أبيه.وفاةبعد(العقيليأبدرانبنقريشبنمسلمالدولةسيفالموصلملك:وفيها

أبيه.بعدبكردياربلادمروانبنمنصورملك:وفيها

،دينارألفأربعمئةذخائرهمنوأخذ،البصرةضامناليهوديعلانابنبتغريقالسلطانأمر:وفيها

بمكة،المصريينخطبةوقطعت،سنةكلفيفرسومئةدينارألفبمئةالبصرةخمارتكينوضمن

السلجوقي.شاهملكوالسلطان،للمقتديفيهاوخطب

تكريت.الملكنظامبناللهعبيدفتح:وفيهاأ

.()4(التركيختلغبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

يسردعابدازاهداوكان،الكثيرسمع،نصرأبو)6(خيرانبنأحمدبن)5(الحسينبنالملكعبد

الله.رحمه،ختمةليلةكلفيويختم،الصوم

(2533/)المشتبهتوضيح،(2318/)البلدانمعجم،(0/1121)التاريخفيالكامل،(8032/)المنتظم(1)

.ببغداددجيلقرىمن:حورىإلىونسبته

بالشين.:شمعونابن:(ط)وفي،(01/033)الإسلامتاريخ،(8132/)المنتظم)2(

.(بشار)الإسلاموتاريخالمنتظمفيمايعضدههناوما،خطأ"أحمدأبو":(ط)في)3(

.(طو)(ب)منزيادة(4)

الإسلامتاريخفيمايعضدهأثبتناهوما،أيضامحرف"أحمد":المنتظموفي،محرف،"الحسن":(ط)في()5

.(بشار)

اشتبهوقد.(0/1342)للذهبيالإسلامتاريخفيمجودوهو،تحريفوهو"خيرون":والمنتظم(ط)في)6(

في-توفيالقاسموأبو،أحمدالفضلأبيالحافظأخيالدباسخيرونبنالحسنبنالملكعبدالقاسمبأبيعليهم
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.)1(العكبريمهرانبنالعزيزعبدبنالحسينبنأحمدبنمحمدبنمحمد

شعرهفمن،الشعرجيدفاضلاوكان،وغيرهم)2(والحمامي،رزقويهوابن،الحفارهلالاسمع

قوله:

خلفوناوفيمنقدما)3(مضواناسأيفيتفكريأطيل

الميتوناالخمولمنونحنذكرا)2(الموتبعدالأحياءهم

تعالى.اللهرحمه،)5(سنةتسعونوله،السنةهذهمنرمضانفيتوفي

.)7(الشاميالحطيني)6(عبيدبنهياج

أهلها،يفتيمدةبمكةأقام،العبادةفيواجتهاداوفقهازهدازمانهأوحدوكان،الحديثسمع

مع!اللهرسولقبرويزور،بمكةأقاممذنعلايلبسولم،قدميهعلىمراتثلاثيومكلفيويعتمر

قميصاإلايلبسولا،شيئأيدخرلاوكانبالطائفعباسابنقبريزوروكذلك،حافياماشيامكةأهل

نيفوقد،تعالىاللهرحمهومات،أيامافتشكى،الروافضفتنبعضفيمكةأمراءبعضضربه،واحدا

سنة.الثمانينعلى

وأربممئلاوسبميوث!اثهسنةخلت5ث!

.خراسانبعضعلىشاهملكالسلطانأخوتكشاستولى:وفيها

.القشيريابنفتنةوقتمنمنعواقدوكانوا،الجلوسفيللوعاظأذن:وفيها

الإسلاموتاريخ(2454/)نقطةابنوإكمال،(04-993/)المنتظمفيوترجمته،048سنةمنالحجةذي

.(بشار).وغيرها(3487/)الدينناصرلابنالمشتبهوتوضيح،(01/554)للذهبي

النبلاءأعلامسير،(15/117)التاريخفيالكامل،)8/325(المنتظم،(3/923)بغدادتاريخ)1(

.(3342/)الذهبشذرات،(18/293)

علىبلدةوهي،بضمها:وقيل،الموحدةالباءوفتح،المهملةالعينبضم،عكبراإلىنسبة:"والعكبري"

البلدانمعجم.عكبراوي،عكبري:إليهاوالنسبة،الشرقيالجانبمنفراسخبعشرةبغدادفوقدجلة

(4/142).

.(أ)منساقط:"الحمامي")2(

عنا.:المنتظمفي)3(

حقا.:المنتظمفي)4(

.سبعون:(طو)(ب)في)5(

ترجمته.مصادرفيمايعضدهأثبتناهوما،محرف،"اللهعبد":(ط)في)6(

.(3342/)الشذرات،(18393/)النبلاءأعلامسير،(2273/)البلدانمعجم،(8326/)المنتظم)7(
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الهاشمي،القادرعبد:لهيقالرئيساعليهمجعلواقدكانواالفتيانمنجماعةعلىقبض:وفيها

براثا؟جامععنديجتمعونوكانوا،رسولابن:لهيقالرجلالهالساعيكان،الأقطارمنكاتبوهوقد

.(1)عليهمبالقبضفأمر،للمصريينممالئينيكونواأنأمرهممنفخيف

أيضا.السنةهذهفيختلغبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.المحذث،الأخضربناللهعبدأبو)2(إسماعيلبنم!صمدبنعمربنمحمدبنأحمد

متقللا،السيرةحسنالتلاوةكثيروكان،الظاهريةمذهبعلىوكان،شاذانبنعلي،أباأسمع

الله.رحمه،قنوعا،الدنيامن

كان،بالضليحيئالملقبعليبنمحمدبنعلي،الحسنأبو،اليمنعلىالمتغلب)3(الصليحي

مذهبعلىشيعئاوكان،كثيرةأشياءفيوبرع،العلمفتعفم،هذافنشأ،سنياوكان،باليمنقاضياأبوه

سيملكأنهالناسبينوذكرهأمرهاشتهرقدوكان،سنةعشرةخمسمدةبالحجيجيدلكانثم،القرامطة

أقصرفيبكمالهااليمنبلادعلىواستحوذ،تهامةصاحبنجاحاقتلهبعداليمنببلادفنجم،اليمن

فلما،مصرصاحبالعبيديللمستنصروخطب،وخمسينخمسسنةفيبهاالملكلهواستوثق،مذة

فقاتلهم،يسيرنفرفيبالمهجمنجاحبنسعيدفاعترضه،فارسألفيفيللحجخرجالعامهذافيكان

قوله:هذاالضليحيشعرومن،وحواصلهمملكتهعلىنجاحبنسعيدواستحوذ،وأخوههوفقتل

نثارالنثارعوضفرؤوسهمرماحهمسمرالهندبيضأنكحت

الأعمارتطلقبحيثإلانكاحهايستباحلاالعلاوكذا

.البغداديالشاعرعليأبو)5(الشبلبنيوسفبنأحمدبنالدهعبدبن)4(الحسينبنمحمد

قوله:ذلكفمن،الرائقالشعروله،الحديثأسند

.(أ)منساقطهناإلى..قبضوفيها:قولهمن(1)

.(8327/)المنتظم)2(

اليمنتاريخ،(3141/)الأعيانوفيات،(56-هوه0/103)التاريخفيالكامل،(8165/)المنتظم)3(

.(3346/)الذهبشذرات،(558،72/)الزاهرةالنجوم،(18/935)النبلاءأعلامسير،(47)

حاءوبعدها،تحتهامنالمثناةالياءوسكون،اللاموفتح،المهملةالصادبضم:الصليحي:خلكانابنقال

صليح،:والأعلامالأسماءفيجاءفقد،رجلأنهوالظاهر،هيشيءأيإلىالنسبةهذهأعرفلا،مهملة

أيضا.إليهونسبوا

.(5/1357)الإسلاموتاريخ،(5)بغدادتاريخذيلمنالمستفاد،(8328/)المنتظم(4)

الشبلي.:(ط)في()5
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والضراءالسراءفيحاليكعاذرأولعاذلتظهرنلا

الأعداءشماتةمثلالقلبفيمرار!المتوجعينفلرحمة

أيضأ:وله

يدعماوالأياموللحوادثمدتهالمالبجمعالبخيليفنى

ينتفعتبنيهبالذيوغيرهايهدمها)1(تبنيهماالقزكدودة

.زنجانأهلمن،)3(التفكريالقاسمأبو)2(الحسنبنمحمدبنالحسنبنيوسف

إسحاقأبيالشيخعلىالفقهودرس،الشافعيمذهبعلىوتفقه،وثلاثمئةوتسعينخمسسنةولد

علىمقبلأ،الذكرعندالبكاءكثيرخاشعا،ورعأعابدأوكان،تلامذتهأكبرمنوكان،الشيرازي

الثمانين.قاربوقدالسنةهذهفيوفاتهوكانت،العبادة

وأربحمئةوسبحيوأربمسنةخلتص5ث!

السلطانعليهوخلع،الأعمالمنأبوهيليهكانمادبيسالدولةنوربنمنصوركاملأبوولي:فيها

والخليفة.

الرها.صاحبوصالح،حرانقريشبنمسلمالدولةشرفملك:وفيها

.أنطرطوسمدينةدمشقصاحبآرسلانألببنتتشفتح:وفيها

نأبشرط،بذلكأمهافأجابتابنتهيتزوجشاهملكالسلطانإلىجهيرابنالخليفةأرسل:وفيهاأ

.()4(ذلكعلىالشرطفوقع،عندهاأيامسبعةيكونوأن،سواهاسريةولا،زوجةلهيكونلا

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.شاه)5(ملكالسلطانبنداود

غيرإلىوانتقل،ذلكمنالأمراءفمنعهنفسهيقتلأنهمأوكادإنهبحيثعظيمأوجداأبوهعليهوجد

.(للعزاءالخليفةوزيرجلس،بغدادإلىالخبروصلولماأعليهبالنوحالنساءوأمر،البلدذلك

)ط(:يخنقها.)1(في

خمسمئة.وفاتهسنةوفيه(4922/)المشتبهتوضيح،(0/1911)التاريخفيالكامل،(8932/)المنتظم)2(

.العسكري:إلى(ط)فيتصحفت)3(

.(0/1012)التاريخفيالكاملفيوالخبر،(طو)(ب)منزيادة(4)

.(0/1122)التاريخفيالكامل،(8333/)المنتظم)5(
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الباجي،،الأندلسي،التجيبيئأيوببنسعدبنخلفبنسليمان)1(الباجيالوليدأبوالقاضي

المالكي.الفقيه

ستسنةالشرقبلادإلىورحل،الحديثسمع.والحديثالفقهفيالمكثرينالحفاظأحد

،الطبريالطيبأبيكالقاضي،الوقتذلكبأئمةواجتمع،كثيرأهناكفسمع،وأربعمئةوعشرين

ثلاثببغدادوأقام،الهرويذرأبيالشيخمعسنينثلاثبمكةوجاور،الشيرازيإسحاقأبيوالشيخ

الخطيبوسمع،والأصولالفقهعنهيأخذقاضيهاالسمنانيجعفرأبيعندسنةوبالموصل،أيضاسنين

الحسنين:البيتينهذينعنهوروى،أيضأالخطيبمنهوسمع،البغدادي

كساعه)2(حياتيجميعبأنيقيناعلمأأعلمإذاكنت

وطاعهصلاحفيوأجعلهابهاضنينا)3(أكونلافلم

أيضا.حلبقضاءتولىإنه:ويقال،هناكالقضاءوتولى،سنةعشرةثلاثبعدبلدهإلىعادثم

الفصولإحكامو"،"الموطأشرحفيالمنتقى":منها،عديدةمصنفاتوله:قال.خفكانابنقاله

وتوفي،وأربعمئةثلاثسنةفيمولدهوكان.ذلكوغير"والتعديلالجرحو""الأصولأحكامفي

)4(-
السنة.هذهمنرجبمنوالعشرينالتاسع،العشاءينبينالخميسليلةأيهبا

مكثسنةثمانينعنالسنةهذهفيتوفي،الديننورالملقب،مزيد)5(بنعليبندبيسالأغرأبو

الدولة.بهاء:ولقب:كاملأبوولدهبعدهمنبالأمروقام،سنةوستيننيفاأميرافيها

ثلاثبالشقيقةومرض،الرؤساءمنكان،البغداديالقاسمأبو)6(رضوانبنأحمدبناللهعبد

صوتا.يسمعولا،ضوءايرىلامظلمبيتفيفمكث،سنين

الأعيانوفيات،(1/404)المغرب،(1/002)بشكواللابنالصلة،(4/208)المداركترتيب)1(

،(5141/)الزاهرةالنجوم،(13912/)بالوفياتالوافي،(18535/)النبلاءأعلامسير،(2/584)

.(3434/)الذهبشذرات،(6173/)الطيبنفح

ساعة.:(أ)في)2(

كضيف.:(ط)في)3(

أعمالمنإلبيرةكورةمنكبيرةمدينة:"المريةو"،خطأ.الرقة:(ب)وفي،(ط)منالمدينةاسمسقط)4(

.(5911/)البلدانمعجم.الأندلس

النبلاءأعلامسير،(2194/)الأعيانوفيات،(15121/)التاريخفيالكامل،(8/333)المنتظم)5(

.(5411/)الزاهرةالنجوم،(18/557)

.(0/1122)التاريخفيالكامل،(8333/)المنتظم)6(
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وأربحيئةوسبميرخملىسنةخلت5ث!

أوقاتفيبابهعلىالطبولوضربت،أبيهمدرسةفيفنزل،الملكنظامبنالملكمؤيدقدم:فيها

.الثلاثالصلوات

فكان،الملكنظاموالوزير،شاهملكالسلطانإلىرسولاالشيرازيإسحاقأبوالشيخنفذ:وفيها

ويتمسحون،بهيتبركون،ونسائهمبأولادهميتلقونهأهلهاإليهخرجبلدةعلىمركلمااإسحاقأبوأ

فيهابسوقومامر،أهلهاإليهخرج)1(ساوةإلىوصلولما،بغلتهحافرترابمنأخذواوربما،بركابه

الصغارمداساتإلاعندهميكنفلم،الأساقفةبسوقاجتازحتى،عندهممالطيفمنعليهنثرواإلا

ذلك.منيتعجبالشيخفجعل،عليهفنثروها

ألفأربعمئةأمهافطلبت،شاهملكالسلطانلبنت()2(الخليفةجهةمنأالخطبةجددت:وفيها

.دينارألفمئةالصداقيكونوأن،للرضاعدينارألفخمسينيكونأنعلىالحالاتفقثم،دينار

وحج33(وأعمالهادمشقعلىيدهواستقرت،أطلقهثم،فأسرهتتشأخاهالسلطانحارب:وفيهأ

ختلغ.بالناس

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الحافظ.عمرو)5(أبو)4(مندهبنيحيىبنمحمدبنإسحاقبنمحمدبنالوهابعبد

السنة،هذهفيبأصبهانوتوفي،الكثيرالحديثوسمع،الآفاقإلىرحل،الحديثبيتمن

تعالى.اللهرحمه

بنعلكانبنجعفربنعليبناللههبةالقاسمأبيالوزيرابنعلي،نصرأبوالأميرماكولا)6(ابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

البلدانمعجم.فرسخأثلاثونوالريهمذانمنواحدكلوبينبينها،وسطفيوهمذانالريبينحسنةمدينة

(3/917).

.(طو)(ب)منزيادة

البلدانمعجم.فرسخاثلاثونوالريهمذانمنواحدكلوبينبينها،وسطفيوهمذانالريبينحسنةمدينة

(3/917).

الذهبشذرات،(18044/)النبلاءأعلامسير،(01/128)التاريخفيالكامل،(8/903)المنتظم

ترجمته.مصادرمعذلكيتوافقولم.الحسينبنمحمدبنالوهابعبد:الأصلفياسمهوردوقد.(3348/)

عمر.:إلى:(ط)فيتحرفت

النبلاءأعلامسير،(3503/)الأعيانوفيات،(01/128)التاريخفيالكامل،(95/)المنتظم

.(8-1/7)اجممالكتابمقدمة،(3381/)الذهبشذرات،(5151/)الزاهرةالنجوم،(18/956)
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ماكولا.ابن،نصرأبو،الملكسعد،الأميرالتميميدلفأبيبندلفبنمحمد

فيالإكمال":له.وصنف،الكثيروسمع،وطوفرحل،الأمراءوسادةالحديثأئمةأحد

فينقطةابنعليهاستدركهماإلافيهيلحقولم،إليهيسبقلمجليلكتابوهو"الرجالأسماءمنالمشتبه

."الاستدراك"سماهكتاب

وخمسينخمسافعاش،وأربعمئةعشرينسنةفيمولدهوكان،السنةهذهفيبكرمانمماليكهقتله

سنة.

سنة:وقيل،وثمانينخمسسنة:وقيل،وسبعينتسعسنةفيقتلإنه:وقيل:خلكانابنقال

،لغدادقضاءوليالحسينلناللهعمدوعمه،لالله)2(للقادروزيراأبوهكانوقد:قالالينوست ...)1(ثما.

منوأصله،دلفأبيالأميرجدهإلىمنسوبايكونأنإلاالأمير؟سميلمأدريولا:قال

الخطيبكانوقد:قال،وأربعمئةوعشرينإحدىسنةشعبانفيعكبرافيوولد،جرباذقان)3(

المؤتلففيسعيدبنالغنيوعبدالدارقطنيكتابيبينفيهجمع"المؤتنف"كتابصنفالبغدادي

ورفعأالإفادةغايةفيوهو،"الإكمال"وسماهالخطيبكتابعلىوزادماكولاابنفجاء،والمختلف

كثرةعلىدلالةففيه،أخرىفضيلةذكرإلىبعدهيحتاجولا،مثلهيوضعولم،،والضبطالالتباس

قوله:شعرهومن.وإتقانه،وتحريرهوضبطه،اطلاعه

يجتنبالذلإنالذلوجانببهاتهانأرضعنخيامكقوض

حطب)5(أوطانهفيالرطبفالمندل)4(منقصةالأوطانفيكانإذاوارحل

وأربممئةوسبميوستسنةكين5ث!

وقصدوا،السلطانإلىوأولادهبأهلهفسار،الخلافةوزارةعنجهيربنالدولةعميدعزل:فيها

بالخلعإليهافسار،بكردياربلادعلىالدولةفخرلولدهفعقد،الوزيرالملكنظام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(01/581)تاريخهمن487سنةوفياتفيالذهبيوترجمه

.الوفياتفيوكذلك،اللهبأمرللقائم:(ط)في

الكرجوبينبينهاهمذانمنقريبةبلدة:كرباذكان:يقولونوالعجم،بالفتح،وجرباذقان.باذقان:(أ)في

.ومشهورةكبيرة،وأصبهان

.(2181/)البلدانمعجم.طبرستاننواحيمنوجرجان،استراباذبينبلدة:أيضاوجرباذقان

.أجودهأو.بهيتبخرالرطبالعود:كمقعد:"المندل"

يسير.خلافمع(18/577)النبلاءأعلامسير،(3603/)الأعيانوفياتفيالبيتان
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علىاسمهيكتبوأن،لنفسهيخطبوأن،مروانبنيزيدمنينتزعهاأنوأمر،والعساكر(والكوسات)1

الخلافةوزارةوسد،بيانهسيأتيكمايديهعلىملكهموباد،أيديهممنانتزعهاحتىزالفما،السكة

الحسين،بنمحمدشجاعأباواستوزر،شعبانفيعزلثم،الرؤساءرئيسابنالمظفرأبوالفتح

الدين.ظهير:ولقب

النظامية،تدريسالمتوليالمأمونبنالرحمنعبدسعيدأباالملكمؤيدولى)2(الأولىجمادىوفي

الله.رحمه،الشيرازيإسحاقأبيالشيخوفاةبعد

سورها،وهدمففتحهافحاصرها،قريشبنمسلمالدولةشرفعلى)3(حرانأهلعصا:وفيها

.السورعلىوأثبته،)4(جلبةابنقاضيهاوصلب

:وقال،الملكنظامفيالسلطانإلىوشىلأنهوذلك،الرضاأبيبنالمحاسنأبوقتلشوالوفي

غلمانه،واستحضر،هائلاسماطاالملكنظامفعمل،دينارألفألفمنهملكأخلصحتىإليسلمهم

لكشكرهفكلهوالربطالمدارسمنأوقفتهوما،أموالكمنكلههذا:للسلطانيقولوشرعألوفاوكانوا

فعند،(وزاويةبمرقعةأقنعوأنا،يديكبينأملكهماوجميعوأمواليأالآخرةفيلكوأجره،الدنيافي

عنأباهوعزل.)د(لديهوجيها،بهوخصيصا،عندهحضياوكان،المحاسنأبيبقتلالسلطانأمرذلك

الملك.نظامبنالملكمؤيدوولاها،الطغراءكتابة

الكوفة.مقطع،التركيختلغالأميرالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

،فارسقرىمنقريةوهي،الفيروزآباذيالشيرازيعليبنإبراهيم)6(الشيرازيإسحاقأبوالشيخ

.جور)7(مدينةهي:وقيل

.بالأخرىالواحدةوتضرببيدواحدةكلتمسكالمعدنمنقطعتان:"الكوسات"(1)

.لآخرةا:(ط)في(2)

خطأ..خراسان:الأصلفي)3(

التاريخفيالكاملفيترجمته.الحرانيجلبةبنأحمدبنالوهابعبد،أبوالفتح،وقاضيهاحرانمفتي)4(

.(3352/)الذهبشذرات،(18/556)النبلاءأعلامسير،(51/912)

.(01/131)التاريخفيالكامل،(96/)المنتظمفيالخبر)5(

،(192/)الأعيانوفيات،(5/1132)التاريخفيالكامل،(3381/)البلدانمعجم،(97/)المنتظم)6(

الذهبشذرات،(5/117)الزاهرةالنجوم،(18/453)النبلاءأعلامسير،(4215/)السبكيطبقات

(/3934).

واوالراءوبعدالسكونثمبالكسر:فيروزآباذ:(4283/)معجمهفيياقوتقال.خطأ.خوارزم:(ط)في)7(

عضد-فغيرهاجوراسمهاكان،شيرازقرببفارسبلدة،معجمةذالواخرهموحدةوباءوألفزايثمساكنة
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اللهعبدأبيعلىبفارسوتفقهوثلاثمئةوتسعينثلاثسنةولد،النظاميةومدرس،الشافعيةشيخ

وسمع،الطبريالطيبأبيالقاضيعلىفتفقه،وأربعمئةعشرةخمسسنةبغدادقدمثم،البيضاوي

إماما،محترمأ،معظما،القدركبير،ورعا،عابدا،زاهداوكان.والبرقاني،شاذانابنمنالحديث

فيأ"المهذب!".النافعةالكثيرةالمصنفاتوله،كثيرةوفنون،والحديثوالأصول،الفقهفي

،"التبصرةو"،"الفقهأصولفياللمعو"،"الخلافو"،"النكتو"،"التنبيهو"،االمذهب

ذلك.وغير"الفقهاءطبقاتو"،"المعونةو"

فيالاخرةجمادىفيوفاتهكانتوقد،"التنبيهشرح"أولفيمستقصاةترجمتهذكرتوقد:قلت

منالفردوسببابعليهوصلي،الحنبليعقيلبنالوفاءأبووغسله،الرؤساءرئيسابنالمظفرأبيدار

رئيسبنالمظفرأبوالفتحعليهللصلاةوتقدم،اللهبأمرالمقتديعليهالصلاةوشهد،الخلافةدار

مجاورةتربةفي،أبرزببابودفن،القصربجامعثانيةمرةعليهصليثم-الوزارةنائبوكان-الرؤساء

فمما،رائقشعرلهنفسهفيهووكان،وفاتهوبعدحياتهفيالشعراءامتدحهوقد.اللهرحمه،للتاجية

قوله:شعرهمنخفكانابنأنشده

سبيلهذاإلىما:فقالواوفيخلعنالناسسألت

قليلالدنيافيالحرفإنحزبوءأ(ظفرتإنتمسك

سعدأباالملكمؤيدوعين،النظاميةبالمدرسةعزاءهالفقهاءعملماتولما:خلكانابنقال

سنةالمدرسةتغلقأنالواجبمنكان:يقولكتبالملكنظامإلىالخبربلغفلما،مكانهالمتولي

.الصباغبننصرأبوالشيخيدرسأنوأمر،لأجله

.)2(القواساللهعبدبنأحمدبنالحسينبنطاهر

حلقةلهوكانت،ودرسوأفتى،الطبريالطيبأبيالقاضيعلىوتفقه،الحديثوسمعالقرانقرأ

وفاتهوكانت،سنةخمسينمسجدهلازم،زاهدا،ورعا،ثقةوكان،والفتوىللمناظرةالمنصوربجامع

الله.رحمه،أحمدالإماممنقريباودفن،سنةوثمانينستعنالسنةهذهفي

الصقر.أبيبابنيحرفوكان،الخطيب،الأنباريطاهرأبوإسلماعيل)3(بنمحمدبنأحمدبنمحمد

)2(

)3(

.بفيروزآبادأخرىمواضعوسمى،الدولة

يل.بذ:لوفياتوا(ط)في

.(3351/)الذهبشذرات،(18452/)النبلاءأعلامسير،(98/)المنتظم

الوافي،(18/578)النبلاءأعلامسير.بالصادوالصحيح،السقرأبيابن:اسمهوذكر(9/9)المنتظم

.(3534/)الذهبشذرات،(5181/)الزاهرةالنجوم،(286/)بالوفيات
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الخطيبمنهسمعوقد،عابدا،فاضلأ،صالحا،ثقةوكان،الكثيروسمع،البلادطاف

سنة.مئةمننحوعنالآخرةجمادىفيبالأنباروتوفي،مصنفاتهعنهوروى،البغدادي

مالهوكان،والمروءةالثروةذويمنببغدادالرؤساءكبارأحد()1جردةبنالحسينبنأحمدبنمحمد

علىتشتملأعظيمةدار،بهالهوكانتأبغدادفسكن،عكبرامنأصلهوكان،دينارألفبثلاثمئةيحزر

أحدهمافيأذنإذا،مسجدبابكلوفي،بابانولها،وبستانحمامفيها،)2(مستقلامسكناثلاثين

سنةفيالبساسيريفتنةوقعتحينالقائمالخليفةزوجةكانتوقدألاتساعهاالآخرفيمنيسمعلا

آلافبعشرةالعربأميربدرانبنقريشالأميرإلىفبعث،جوارهفيعندهنزلت،وأربعمئةخمسين

القرآنفيهختموقد،ببغدادبهالمعروفالمسجدبنىالذيوهو،خيرااللهجزاهدارهلهليحمي،دينار

فيودفنالسنةهذهمنالقعدةذيعاشرفيوفاتهوكانت،التجارزييفارقلاوكان،الناسمنألوف

الله.رحمه،القزوينيلتربةالمجاورةالتربة

وأربمينةوسبميرسبحسنةخلت5ث!

جهيرابنفاستولى،بكرديارصاحبمروانابنوبينجهيربنالدولةفخربينالحربكانت:فيها

بندبيسبنمنصوربنصدقةالدولةسيفومعهالبلادوأخذ،حريمهموسبى،العربملكعلى

عليه.الشعراءوامتدحه،ذلكعلىالناسفشكره،العربمنخلقافافتدى،الأسديمزيدبنعلي

أتابكبنيجدآقسنقرالدولةقسيممعه،كثيفجيشفيجهيربنالدولةعميدالسلطانبعث:وفيها

فملكوها.الموصلإلى،فساراأ،والموصلالشامملوك

منهيستنقذهاأنقريشبنمسلمالدولةشرففأراد،أنطاكيةقتلمشبنسليمانملكشعبانوفي

وقاضواليقريةكلفيوله،حسنةسيرةله،الملوكخيارمنهذامسلموكان،وقتلهسليمانفهزمه

مسجوناوكان،قريشبنإبراهيمأخوهبعدهوولي،منبجإلىالسندية)3(منيملكوكانأخبروصاحب

.41(وملك،فأطلقسنينمن

.بسنجاررجبمنالعشرينفيملكشاهبنسنجرالسلطانولد:وفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

فيوترجمته،أثبتناهماوالصواب؟تحريفوكله"جرادة":(ط)وفي،"جزرة":النسخبعضفيوقع

.(بشار)(0/1893)للذهبيالإسلاموتاريخ،(99/)المنتظم

.(طو)(ب)منزيادة

.(3268/)البلدانمعجم.والأنباربغدادبينعيسىنهرعلىبغدادقرىمنقرية:"السندية"

.(طو)(ب)منزيادة
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.،)1(وسجنهفسملهالسلطانفأخذهأخوالسلطانتكشعصا:وفيهاأ

ختلغسيرشدةمنالناسلشكوىوذلكالجستاني)2(خمارتكينالأميرالسنةهذهفيبالناسوحج

يوما.عشرتسعةفيمكةإلىالكوفةمنمرةسار،منهمالمكوساتوأخذ،بهمالتركي

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الصوفية.شيخالنيسابوريسعدأبو)3(دوستبنمحمدبنأحمد

انقطعتوحين،التجريدعلىمراتوحج،براكبهالجملبابهمنيدخلنيسابوربمدينةرباطله

هذهفيتوفيأ،مكةإلىيصلحتىالعربقبائلمنويتوصل،الفقراءمنجماعةيأخذكانمكةطريق

.،)4(الرباطمشيخةفيفأجلس،إسماعيلولدهيخلفهأنوأوصىأاللهرحمه،التسعينجاوزوقدالسنة

الإمام،جعفربنأحمدبنالواحدعبدبنمحمدبنالسيدعبد،"الشامل"صاحب)5(الصباغابن

.الصباغبننصرأبو

وصنف،بالعراقالشافعيةفاقحتى،الطبريالطيبأبيعلىببغدادوتفقهأربعمئةسنةولد

فيوفاتهوكانت،،بالنظاميةدرسمنأولوهوأ"المذهبفيالشامل"كتابهمنها،المفيدةالمصنفات

.حرببابإلىنقلثم،الكرخفيبدارهودفن،السنةهذه

منهأعلمالصباغابنوكان،إسحاقأبيبالشيخيقاسوكان،العراقيينفقيهكان:خلكانابنقال

تدريسوتولى،"الفقهأصولفيالعدةو"،"الفقهفيالشامل"صنفوقد،الرحلةوإليه،بالمذهب

الشيخماتفلما،إسحاقأبيبالشيخ،واستبدلأ،يوماعشرينبعدعزلثم،أولأالنظامية

اخرفيوأضر،صالحاحجةثقةوكان،الصباغبابنعزلثم،المتوليسعدأبوتولاهاإسحاقأبو

الله.رحمهعمره

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(طو)(ب)منزيادة

معجمفيمايعضدهأثبتناهوما،تحريفوكله"الحذائي":(ب)وفي"الحسنائيبكرجماز":(ط)في

تاريخفيالذهبيعنهالترجمةونقل،(122الترجمة)النبويةبالمدينةعليهقرأأنهذكرفقد،السلفيللحافظالسفر

.(بشار)(1813/)منه994سنةوفياتفيذكرهحيثالإسلام

النبلاءأعلامسير،(01/437)الإسلامتاريخ،(01/915)التاريخفيالكامل،(9/11)المنتظم

إلى:(ط)فيدوستتحرفتوقد،(3363/)الذهبشذرات،(5124/)الزاهرةالنجوم،(18194/)

هـ.947سنةوفياتفيمنهنقلومنالذهبيترجمهوقد.دوبست

.(طو)(ب)منزيادة

السبكيطبقات،(3/217)الأعيانوفيات،(01141/)التاريخفيالكامل،(912/)المنتظم

.(3355/)الذهبشذرات،(5991/)الزاهرةالنجوم،(18/644)النبلاءأعلامسير،(5122/)
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الحافظ.،)2(السجزيسعدأبو)1(إسماعيلبنأحمدبناللهعبدبنناصربنمسعود

النقل،صحيحالخطحسنوكان،النفيسةالكتبوجمع،الكثيروسمع،الحديثفيرحل

تعالى.اللهرحمه،ضابطا،حافظأ

وأربممئةوسبميرثما!3سنةخلت5ث!

ومواشيهم.الناسمنكثيرخلقفهلك؟أرجانزلزلتمنهاالمحرمفي

ثم،الفجأةموتذلكوتعقب،والشاموالحجازبالعراقوالطاعونبالحمىالأمراضكثرت:وفيها

فتنةوقعتكلههذاومع،واللحمانالألبانعزتحتى،البهائمتلاهاموتثم،البريةفيالوحولشماتت

كثير.خلقفقتل،والسنةالروافضبينعظيمة

وغيرها،النخيلمنكثيرةأشجاروتساقطت،رملاوسفت،سوداءريحهاجتالأولربيعوفي

الحمد.ودله،ذلكانجلىثم،قامتقدالقيامةأنالناسظنحتىالبلادفيصواعقووقعت

وكثرتوالبوقاتالطبولوضربت،بغدادوزينت،الحسيناللهعبدأبوولدهللخليفةولد:وفيها

.الصدقات

عمر،ابنوجزيرة،وميافارقينآمد:منهاكثيرةبلادعلىجهيربنالدولةفخراستولى:وفيها

السنة.هذهفييدهعلىمروانبنيدولةوانقرضت

بعدببغدادالقضاةقضاء)3(الشاميالمظفربنمحمدبكرأبوقلد:منهارمضان(عشرثانيوفيأ

.(الديوانفيعليهوخلعأالدامغانياللهعبدأبيوفاة

وكان،حجتياخرأنهاأظن:قال،وآيباذاهباع!يمالنبيوزارأالتركيختلغالأميربالناسوحج

كذلك.

محلة،كلفيالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمربتجديداللهبأمرالمقتديالخليفةتوقيعخرج:وفيها

.البلادمنالفسادأهلوإخراج،الخموروإراقة،الملاهيآلاتوكسر،الغياربلبسالذمةأهلوإلزام

.(3357/)الذهبشذرات،(18/532)النبلاءأعلامسير(913/)المنتغ(1)

كابل-بلادإحدى-سجستانإلىالنسبة!ذه،زاياخرهاوفيالجيموسكونالمهملةالسينبكسر:"السجزي")2(

إلى:المنتظمفيالنسبةهذهتصحفتوقد(7/47)الأنساب.السجستاني:والقياس،قياسغيرعلى

.السجري:إلى(ط)وفي،الشجري

.(بشار).الكتابهذامنهـ(488)سنةوفياتفيترجمتهستأتي)3(
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:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

سبط،الفوركيبكرأبو،(أيوبأبيبنأ)1(إبراهيمبنمحمدبنالحسنبنمحمدبنأحمد

.فوركبنبكرأبي(الأستاذأ

المذاهب.أهلبينفتنةبسببهفوقعت،النظاميةفيالناسيعظمتكلماوكان،بغداداستوطن

يأخذكانأنهوذكر،الحريرلبسمنيتحاشىلا،الآخرةعلىللدنيامؤثراوكان:الجوزيابنقال

وستوننيفوله،السنةهذهفيوفاتهوكانت(والأشاعرةالحنابلةبينالعداوةويوقعأالفحممكس

.الروايا)2(بمشرعةالأشعريقبرجانبإلىودفن،سنة

المردوسي.اللهعبدأبوعلي)4(بن)3(الحسين

الحين،هذاإلىوتأخر،بويهبنيأيامفيخدمقدوكان،مروءةوأكملهم،زمانهأهلرئيسكان

خمساالحمرمنوبلغ،والبروالصلاتالصدقةكثيروكان)5(وخادمهبعبدهوتعظمهتكاتبهالملوكوكانت

الله.رحمه،(سنينبخمسموتهقبلوكفناقبرالنفسهوأعدأسنةوتسعين

المتولي.سعدأبو،عليبنالمأمونبنالرحمنعبد)6(المتوليسعدأبو

بليغا،فصيحاوكان.الشيرازيإسحاقأبيالشيخبعد،النظاميةومدرس،")7(التتمة"مصنف

عليهوصلى،اللهرحمه،سنةوخمسينثنتينعنالسنةهذهمنشوالفيوفاتهكانت.كثيرةبعلومماهرا

.أبرزببابودفنالشاشيبكرأبوالقاضي

بنيوسفبناللهعبدبنيوسفبناللهعبدمحمدأبيالشيخأابنالملكعبد()8(الحرمينإمامأ

.(01/914)الإسلامتاريخ،(917/)المنتظم(1)

.(بشار)خطأ،لزايبا"ياالزوا":(ط)في(2)

.(بشار)الإسلاموتاريخالمنتظمفيمايعضدهأثبتناهوما،محرف،"الحسن":(ط)في)3(

.(5/1542)الإسلامتاريخ،(917/)المنتظم()4

المنتظم.فيكما،وخادمهعبده:إليهتكتبأي)5(

السبكيطبقات،(3/133)الأعيانوفيات،(15146/)التاريخفيالكامل،(9/18)المنتظم)6(

.(3358/)الذهبشذرات،(18585/)النبلاءأعلامسير،(5601/)

.الجزءهذامن461سخةوفياتمعترجمتهتقدمتوقد،الفورانيالقاسمأبيلشيخهالإبانةتممالكتاببهذا)7(

طبقات،(3/167)الأعيانوفيات،(15145/)التاريخفيالكامل،(2/39)البلدانمعجم،(9/18)المنتظم)8(

.(3358/)الذهبشذرات،(5112/)الزاهرةالنجوم،(18/468)النبلاءأعلامسير،(5165/)السبكي

منكبيرةناحيةوهي،جوينإلىنسبة،النونآخرهاوفيالياءوسكونالواووفتحالجيمبضم:"والجويني"

.كثيرةقرىعلىتشتملنيسابورنواحي
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لمجاورتهالحرمينبإمامالملقب،نيسابورقرىمن:وجوين،الجوينيالمعاليأبو،حيويهبن(محمد

سنين.أربعمكة

الجويني،محمدأبيالشيخوالدهعلىوتفقهالحديثسمع.وأربعمئةعشرةتسعسنةفيمولدهكان

الحديث،بهاوروى،بها(وتفقهبغداداودخل،حسينالقاضيعلىوتفقه،حلقتهفيبعدهودرس

والوعظ،والخطابةالتدريسإليهفسلمنيسابورإلىعادثم،(سنينأربعافيهافجاورمكةإلىوخرج

شتى،علومفيذلكوغير"الفقهأصولفيالبرهانو"،"المذهبدرايةفيالمطلبنهاية"وصنف

استقصيتوقد،متفقهثلاثمئةمجلسهيحضروكان،الأمصارفيإليهورحلوا،الطلبةعليهواشتغل

."الطبقات"فيترجمته

بدارهودفن،سنةوخمسينسبععنالسنةهذهمنالأولربيعمنوالعشرينالخامسفيوفاتهوكانت

تعالى.اللهرحمه،والدهجانبإلىنقلثم

(أحداتدعلاأأنوأمرهاالنسخمنيدهكسبمنأبوهاشتراهاجاريةأمهكانت:خلكانابنقال

يدهفوضع(فنكسهأمحمدأبوالشيخفأخذه،مرةفأرضعتهعليهمدخلتامرأةأنواتفق،غيرهايرضعه

ربما:قال.لبنهامنبطنهفيكانماكلاستقاءحتىبهيزلولم(حلقهفيأصبعهووضع1،بطنهعلى

:قال.الرضعةتلكاثارمنهذا:فيقول(ووقفةأفتورالمناظرةمجالسبعضفيالحرمينلإمامحصل

التذكيرومجلس،والتدريسوالخطابةوالمنبرالمحرابإليهسلمنيسابوربلدهإلىالحجازمنعادولما

التي"النهاية"ذلكمن،فنكلفيوصنف،مدافعولامزاحمغيرسنةثلاثينوبقي،الجمعةيوم

مثلها.الإسلامفيصنفما

مفيديا:الحرمينلإماميقولالفيروزاباديإسحاقأباالشيخسمعت:)1(الحافظجعفرأبوقال

،"الدينأصولفيالشامل":تصانيفهومن.الأئمةإماماليومأنت،والمغربالمشرق(أهلأ

وغير"الخلقغياثو"،"الأممغياثو"،"النظاميةالعقيدةو""الإرشادو"،"التقريبتلخيصو"

صلىوأربعمئةوسبعينثمانسنةالاخرربيعفيماتولما:قال،يتمهولمسماهومما،أتمهمماذلك

ومكثوا-أربعمئةوكانوا-ومحابرهمأقلامهمتلاميذهوكسر؟الأسواقوغلقت،القاسمأبوولدهعليه

بعضهم:قولذلكفمن،كثيرةبمراثرثيوقد.سنةكذلك

اللياليمثل)2(الورىوأيامالمقاليعلىالعالمينقلوب

)1(

)2(
الهمذاني.عليأبيبنمحمدجعفرأبوهو

شبه.:(ط)في
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المعاليأبوالإمامماتوقديوماالعلمأهلغصنأيثمر

الوليد.ابن(عليأبو1أحمد)1(ابناللهعبدبنأحمدبنمحمد

نأإلى،سنةخمسينبيتهفلزم،عليهمالسنةأهلذلكفأنكر،لهميدرسكان،المعتزلةشيخ

والشيخهوتناظرالذيهووهذا،الشونيزيةمقبرةفيودفن،السنةهذهمنالحجةذيفيتوفي

فيالولدانوطءالجنةلأهليباحوأن1،الجنةفيالولدانإباحةفيالمفسرالمعتزليالقزوينييوسفأبو

مأمونلكونهذلكإباحةإلىهذافمال.حاضرهماوكان،عنهماعقيلابنذلكحكىكما،(أدبارهم

نألكأينومن(الاخرةفيولاالدنيافيلاألهميكونلاهذاإن:يوسفأبووقال،هنالكالمفسدة

شيءالجنةفيوليس(إليهالعبادلحاجةأللأذىمخرجاالدنيافيخلقإنماالعضووهذا؟أدبارلهميكون

(أفىبارلهميكونأنيحتاجونفلاضمرهمفإذا،جلودهممنيفيضعرقأكلهمفضلاتوإنماأذلكمن

البصريالحسينأبيشيخهعنواحداحديثاالرجلهذاروىوقد،بالكليةصورةالمسألةلهذهيكونفلا

نأ:البدريمسعودأبيعن،حراشبنربعيعن،منصورعن،شعبةطريقمن،المتقدمبسنده

عنهيروولم،شعبةعن،القعنبيوقدرواه.")2(شئتمافاصنعتستحلمإذا":قال!يماللهرسول

هذالهفروى،يحدثهأنفسأله،البالوعةعلىيبولوهو،عليهدخلإليهرحللمالأنه:فقيل.سواه

يشتغلأنقبلالقعنبيعلىمرشعبةلأن:وقيل،بغيرهيحدثه(لاأأنوالتزم،لهكالواعظالحديث

لمإن:وقال،سكينافسل،فامتنعيحدثهأنفسأله،الشرابيعانيذاكإذوكان،الحديثبعلم

هذاغيرلهيتفقفلم،شعبةمنالسماعفاتهثم،مالكاولزموأنابفتاب،فحدثه،قتلتكوإلا،تحدثني

الحديث.

بنالملكعبدبنالحسينبن()4(محمدبن)عليبنمحمد،(القاضي1الدامغاني)3(اللهعبدأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

النبلاءأعلامسير،(2/548)الضعفاءفيالمغني،(01/145)التاريخفيالكامل،(902/)المنتظم

.(3362/)الذهبشذرات،(5121/)الزاهرةالنجوم،(0/284)بالوفياتالوافي،(81/984)

هلالشيخهوشيخ،البصريالحسينأبووشيخه،المترجمالوليدابنعليأبو:ضعفاءثلاثةالحديثهذاسندفي

ما!وابن(7947)داودوأبي،(0612)البخاريعندفهو،آخرطريقمنفصحيحالحديثمتنأما،الرأي

(1834).

النبلاءأعلامسير،(01146/)التاريخفيالكامل،(922/)المنتفى،(3901/)بغدادتاريخ

شذرات،(5121/)الزاهرةالنجوم،(493/)بالوفياتالوافي،(182)البهيةالفوائد،(18485/)

.(3362/)الذهب

وهي،نونوبعدهاالألفوسكونالمعجمةوالغينالميموفتح،الألفوسكونالدالبفتح:دامغانإلىونسبته

.(2433/)البلدانمعجم.ونيسابورالريبينكبيرةبلدة

.(بشار)المصادرجميععليهاتفقتمنهلابدالحاصرتينبينما
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.ببغدادالقضاةقاضي،الحنفي،الدامغانيحمويه"1(بنالوهابعبد

وأربعمئة،عشرةثمانيسنةفيبغدادقدمثم،ببلدهوتفقه،وثلاثمئةوتسعينثمانسنةفيمولده

النقورابنومنمنهماالحديثوسمع،القدوريالحسنوأبي،الصيمرياللهعبدأبيعلىبهافتفقه

،الفقهاءرئاسةإليهوانتهت،زائدوتواضع،وافرعقللهوكان،الفقهفيوبرع.وغيرهموالخطيب

ابنبعدوالقضاءالرئاسةإليهصارتثم(رثةأطمارعليهأطلبهابتداءفيفقيراوكان،العبارةفصيحوكان

الحكموباشر،يعظمهطغرلبكوالسلطان،يكرمهاللهبأمرالقائموكان،وأربعينتسعسنةفيماكولا

والعشرينالرابعفيتوفيثم،يسيرةأياماومرضوالديانةوالأمانة،الحسن!السيرةغايةفيسنةثلاثين

حنيفة،أبيمشهدإلىنقلثم،2(القلايينبدرببدارهودفن،الثمانينناهزوقدالسنةهذهمنرجبمن

تعالى.اللهرحمه

الأفىيب.سعدأبو)3(المطلببنعليبنمحمد

كثرةعلىوأقبل،كلهذلكعنأقلعثم،الناسوأخباروالسيروالأدبواللغةالنحوقرأقدكان

تعالى.اللهرحمه،سنةوثمانينستعنالسنةهذهفيتوفيأنإلىوالصوموالصدقةالصلاة

الحكم،فيوناب،الصباغابنعلىتفقه،الرجيحي)5(بابنيعرف)4(العباسيطاهرأبيبنمحمد

فقبله.الدامغانيابنعندأولاشهد،الطريقةمحمودوكان

صدقة.الدولةسيفبعدالأمير،كاملأبومزيد)6(بنعليبندبيسبنمنصور

فمن،وفضيلةوأفىبشعرلهكانوقد،السنةهذهرجبفيتوفي،(والصدقةالصلاةكثيركانأ

قوله:شعره

معظمكلعلىأصبرولملهاماأقدولمعظيماأحمللمأنا7(إذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)ك(

)6(

)7(

لماموافقهناوما،المصادرفيآبائهأسماءفييسيراختلافوثمة،حسنوية:الوافيوفي،حسوية:السيرفي

.الزاهرةالنجومفي

خطأ.،العلايين:(ط)في

.(18/094)النبلاءأعلامسير،(942/)المنتظم

.(942/)المنتغ

."الرخجي":الصوابولعل،"المرجي":المنتظموفي،النسخفيهكذا

فيالمؤلفذكرهوقد.(01045/)الإسلامتاريخ،(01015/)التاريخفيالكامل،(925/)المنتظم

.(بشار)بعدهاالتيفيوفاتهفذكراوالذهبيالأثيرابنأما.المنتظمفيالجوزيلابنمنهمتابعةالسنةهذهوفيات

.نفإ:والكامل(ط)في
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وأنتميللفخارأناديغداة)1(جورهوأمنعالجانيأحجزولم

)12مخدمكلذرابيترقىالمجدإلىعربيةهمةبينهضتفلا

محرمفيوتوفي،الحديثسمع،اللهبأمرالمقتديالخليفةالسيبي)3(مؤدببنأحمدبناللههبة

قوله:فمنه،جيدشعروله،الثمانينجاوزوقدالسنةهذه

المصطفىعنفيهاجاءلماخالقيمنالثمانينرجوت

أردفابهاثلاثاوزادلهفشكرافبلغنيها

)4(
الوفاأهلفهولينجزهوعدهلمنتظزوإني

وأربممئة)5(وسبحيوتسحلللنةخلت5ث!

وتلكوأنطاكيةحلبصاحبقتلمشبنسليمانوبيندمشقصاحبتتشبينالوقعةكانت:وفيها

أصبهانمنشاهملكالسلطانفسار،معهكانتبخنجرنفسههووقتل،سليمانأصحابفانهزم،الناحية

وكان،جعبروقلعة،والرها،حرانهي،بهامرالتيالبلادمنذلكبينماوملك،فملكهاحلبإلى

فراسلأ،بهافيتحصنونإليهايلجؤونالطريققطاعوكان،ولدانوله،عميقدكبيرأشيخأجعبر

بقتلوأمر،ففتحهاوالعراداتالمجانيقعليهفنصب،عليهفامتنع،تسليمهافيجعبربنسابقالسلطان

بعدبتوسيطهأمرثم،فتكسررأسهامنفألقاه،معهتقتلنيحتىتقتلهلا:زوجتهفقالت،سابق

يصلأنكرهت:فقالت،ذلكفيالناسبعضفلامها،فسلمتوراءهنفسهازوجتهفألقت.ا)6(ذلك

الدولةقسيمحلبعلىالسلطانواستناب.ذلكمنهافاستحسن،عليعاراذلكفيبقى،التركيإلي

،وسروج،والرقة،وحران،الرحبةعلىواستناب،الشهيدالديننورجدوهو،التركيآقسنقر

ديارعنجهيربنالدولةفخروعزل،خاتونزليخابأختهوزوجه،مسلمالدولةشرفبنمحمدوالخابور

.حوزهوأمنعالجانيأجرولم:والكامل(ب)في(1)

.محرم:(طو)(ب)في(2)

توضيح،(0/1146)التاريخفيالكامل،(925/)المنتظم،(7216/)الأنساب،(4514/)الإكمال)3(

.(5/23)المشتبه

بقربالفراتعلىوهو،السيببلدإلىنسبة.موحدةتليها،تحتالمثناةوسكون،المهملةبكسروالسيبي

الحلة.

أنا.وها:المنتظمفي()4

معالجزءهذاأولمنبدأالعنوانفيالخطأوهذا.وسبعينإحدىسنةوهوالسابقللعنوانتصحيح(ب)في)5(

.(طو)(أ)لنسخةوالتراجمالأحداثمسايرة

.(طو)(ب)منزيادة)6(
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وأقره،الأسديدبيسبنصدقةالدولةسيفعلىوخلع،البلخيعليأبيالعميدإلىوسلمها،بكر

المشاهدفزار،دخلهادخلةأولوهي،السنةهذهمنالقعدةذيفيبغدادودخل،أبيهعملعلى

وفوض،سنيةخلعةالخليفةعليهوخلع،عينيهعلىووضعها،يدهفقبلالخليفةعلىودخل،والقبور

واحدابالأمراءيعرفهالخليفةيديبينواقفالملكونظام،أمراءهالخليفةواستعرض،الناسأمورإليه

قبلراهايكنولمأالنظاميةبمدرسةفنزلالسلطانخرجثم،وإقطاعهجيشهوكم،باسمهاواحدبعدأ

يجعلأناللهوسأل،اللهوحمد،بهاومنأأهلهاواستحسن،استصغرهاأنهإلا،فاستحسنها،ذلك

المحدثونفسمعه،مسموعاتهمنجزءاوأملى،كتبهابخزانةونزل،()1(الكريملوجههخالصاذلك

فرتبه،عظيمتجملفيبغدادإلى)2(الدبوسيالحسينيالحسينأبيبنعليالقاسمأبوالشيخوورد،منه

المتولي.سعد)3(أبيبعدبالنظاميةمدرسا

.1فيها)4(وأذنالقصربجامعالمنارةفرغتالاخرربيعوفيأ

العمرانمنكثيراشيئافهدمتوالشاموالجزيرةبالعراقاهائلةأزلازلكانت:السنةهذهوفي

.،عادواثمالصحراءإلىالناسأكثروخرجأ

وقلعت،والمدينةمكةمنالمصريينخطبةوقطعت،الجستاني)5(خمارتكينالأميربالناسوحج

اسماعليهاوكتبأعليهاغيرهاوجددالمصرياالخليفةأذكرعليهاالتيالكعبةبابعلىالتيالصفائح

.المقتدي

،اليسرىاليدمقطوعوهوالطريقيقطع.وواسطالسنديةبينرجلوظهر:)6(الجوزيابنقال

ذراعا،وعشرينخمسةالقفزةويقفز،غوصتينفيدجلةويغوص،مدةأسرعفيالأقفالبفتحيسرع

سالما.العراقمنوخرج،أحدعليهيقدرولاالملسالحيطانويتسلق

مغربية.دينارستمئةمرقعتهفيفوجد،المنصورجامعفيالناسيسألفقيرتوفيوفيها:قال

،ملكشاه،الفتحأبيالدولةجلالأللسلطانسماطا،صدقةالدولةسيفعمل:وفيها:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(طو)(ب)منزيادة

هذامن482سنةوفياتمعترجمتهسترد.الدبوسيزيدبنحمزةبنالمظفربنعلي،القاسمأبوالشيخهو

.الجزء

.(بشار)قليلقبلترجمتهوتقدمت،(ط)منهناوما،خطأ،"سعيد":النسخبعضفي

.(طو)(ب)منزيادة

.(بشار)النسبةهذهعلىالتعليققليلقبلتقدموقد،"الحسناني":(ط)في

ينقلهـانما،القراءأوالنساخبعضإضافةمنوهي،"الذهبأحسنمنكباراصحاحاأي":(ط)فيهذابعد

.(بشار)ذلكفيهوليسالمنتظممنالمؤلف
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،عشروناودخله،دجاجةألفوعشرين،والخيلالجمالمنومئة،الغنممنرأسألفعلىاشتمل

السلطانفتناول،كثيرشيءالسكرمنوالوحوشالطيورأصنافمن(عليهوجعلأالسكرمنمنألف

يرلملهعظيمسرادقإلىالمكانذلكمنانتقلثم،آخرهعنفانتهبأشارثم،يسيراشيئا(منهبيدها

ذلك،وغيروالعنبروالمسكالندتماثيلمنوألوانوذهبفضةمنقطعةخمسمئةوفيه،الحريرمنمثله

السرادقذلكلهوقدم،دينارألفعشرينإليهوحمل،حينئذالسلطانفأكل،خاصاسماطافيهفمد

.فانصرفبكماله

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الدين.بسابقالملقب(1)القشيريسابقبنجعبرالأمير

إلىنسبة،الذوسريةذلكقبللهايقالكانوإنماأإليهفنسبتطويلةمدةجعبرقلعةتملكقدكان

فاجتازالطريقيقطعانولدانلهوكان.22(وعميكبرالأميرهذاإنثم،المنذربنالنعمانغلام

منهم.وأخذها،وقتله،منهافاستنزلهحلبإلىذاهبوهوالسلجوقيارسلانألببنملكشاهالسلطان

.الحاجأميرختلغ)3(لأميرا

فيوشزدتهمقلوبهموأرعبت،شجاعتهعنأعربت،العربمعوقعاتوله،(للكوفةمقطعاكانأ

طريقفيحسنةاثاروله،التلاوةكثير،الصلواتعلىمحافظا،السيرةحسنكانوقد،مذرشذرالبلاد

الحنفيةعلىمدرسة(ولهأوغيرهمالحجاجأإليهايحتاجالتيوالأماكنالمصانعإصلاحفي،مكة

وفاتهوكانت،الكرخبمشرعةدجلةعلىبغدادمنالغربيبالجانبمسجداوبنى،بالكوفةيونسبمشهد

ألفمات:قالوفاتهالملكنظامبلغولما.تعالىاللهرحمه،السنةهذهمن،الأولىجمادىفيأ

رجل.

المغربي.النحويعلي)5(أبوالمجاشعي)4(فضالبنعلي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

،(2421/)البلدانمعجم،(1/363)الأعيانوفيات،(01/941)التاريخفيالكامل،(931/)المنتظم

.(18/552)النبلاءأعلامسير

.(طو)(ب)منزيادة

.048سنةفيووفاته:قتلغ:اسمهوفيه،(01/163)التاريخفيالكامل،(933/)المنتظم

الزاهرةالنجوم،(18/528)النبلاءأعلامسير،(01/915)التاريخفيالكامل،(9/33)المنتظم

(5/124).

بنمجاشعإلىنسبة،المهملةوالعينالمعجمةالشينوكسرالألفوسكونالجيموفتحالميمبضم:والمجاشعي

المشاجعي.:إلى(ط)فيتحرفتوقد.تميممنمناةزيدبنمالكبنحنظلةبنمالكبندارم

.الصوابوهو،"الحسنأبو":وغيرهماوالكاملالمنتظموفي،(طو)الأصلفيكنيتهكذا
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السنةهذهمنالأولربيعفيتوفي،الحديثوأسند1،فهمهوغزارةعلمهعلىالدالةالمصنفاتله

الله.رحمه،(()1أبرزببابودفن

قرأ،البحرفيتعملمراكبولهاوالجاهاالمالفيالبصرةأهلمقدمكان)2(التستريأحمدبنعلي

السنة.هذهمنرجبفيوفاتهوكانت،داودأبي"سنن"بروايةوتفرد،الحديثوسمع،القران

.)4(الحسينيإسماعيل()3(الحسين)بنيحمى

والحديث.بالأصولمعرفةوعنده،الحسينبنعليبنزيدمذهبعلىفقيهأكان

وأ،بممئهثمانيوسنةاستيلتث!

جملأوثلاثينمئةعلىالمكرمةالخلافةدارإلىملكشاهالسلطان(ابنةأجهازنقلمنهاالمحرمفي

الملكيالديباجبأنواعمجللةبغلأوسبعينأربعوعلى،والفضةالذهبأوانيعليهاالروميبالديباجمجللة

من،أنواعأفيهافضةمنصندوقاعشراثنامنهاستةعلىوكان،والفضةالذهبمنوقلائدهاوأجراسهاأ

الجواهر،بأنواعمرصعةالذهبمراكبعليهافرساوثلاثونثلاثالبغاليديوبين،والحليالجواهر

الوزيرلتلقيهمالخليفةوبعث1،بالجواهرمرصعالذهبصفائحعليهالملكيبالديباجمجللعظيمومهد

تركان،السلطانامرأةخاتونالستلخدمةالمشاعلغيرموكبيةثلاثمئةمننحويديهوبين،شجاعأبا

فحضر،ذلكإلىفأجابت،الخلافةدارإلىالشريفةالوديعةتحملأنوسألها،الخليفةحماة)5(خاتون

نساءوجاءتأيحصىلاماوالمشاعلالشموعمنأيديهموبين()6(الأمراءوأعيانالملكنظامالوزير

فيالجميعبعدالخليفةزوجةالسلطانابنةالخاتونجاءتثم(وجواريهاجماعتهافيواحدةكل،الأمراء

تركيةجاريةمئتابالمحفةأحاطوقد1،)7(قيمتهيحصىلاماوالجواهرالذهبمنوعليها،مجللةمحفة

.(طو)(ب)منزيادة(1)

الذهبشذرات،(18481/)النبلاءأعلامسير،(1/915.)التاريخفيالكامل،(9/33)المنتظم)2(

(3/363).

تعريبوهي،بخوزستانمدينةأعغ:تسترإلىنسبة،الراءوكسرالتاءوفتحالسينوسكونالتاءبضم:والتستري

إلى:الكاملوفي،القشيري:إلى(أ)فيالنسبةهذهتحرفتوقد.(2/92)البلدانمعجم.شوشتر

.الشيري

منها.لابدالإسلاموتاريخالمنتظممنإضافةالحاصرتينبينما)3(

.(01/154)الإسلامتاريخ،(935/)المنتظم(4)

.شاهتركان:(ب)في()5

.(طو)(ب)منزيادة)6(

.(طو)(ب)منزيادةبعدهاوما(ب)منساقطهناإلى..الأمراءنساءوجاءت:قولهمن)7(
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ليلةوكانت،الصفةهذهعلىالخلافةدارفدخلت،االأبصاريبهرنمماالعجيبةالمزينةبالمراكب

أحضرالغدمنكانفلما11(الشموعفيهوأشعلتالطاهريالحريمزينوقد01جداهائلةمشهودة

زوجةالخاتونعلىوخلع،والغائبينالحاضرينعممثلهيرلمسماطاومد،السلطانأمراءالخليفة

وكان،أيامبعدقدمثمالصيدفيمتغيبأالسلطانوكان01مشهودأيوماوكان،العروسأمأالسلطان

.بغداد)3(لهزينتذكراولدااالقعدةذيفيأالخليفةمنفولدت،21(السنةأولفيبهاالدخول

.بعدهملكالذيوهو،محمودا:سماهولدملكشاهللسلطانولد:السنةهذهوفي

عضد،الملوكملكولقبه،بعدهمنللعهدولياأحمدشجاعأباولدهالسلطانجعل:وفيها

علىالذهبونثر،وغيرهابغدادمنابرعلىبذلكلهوخطب،المؤمنينأميرعدة،الملةتاج،الدولة

اسمه.ذكرعندالخطباء

سوروعمل،هنالكوالفواكهالنخيلوغرستبستانوعملتأأبرزببابالتاجيةبناءفيشرع:وفيها

.ملكشاهالسلطانبأمر

خمارتكين.الدولةنجمالسنةهذهفيبالناسوحج

السنة:هذهفيتوفيوممن

إلىالحديثطلبفيرحل،النيسابوريالقاسمأبوسعيد)5(بنموسىبن)4(اللهعبدبنإسماعيل

فيبنيسابورتوفي،العربيةومعرفةالأدبعلمفيوافرحظلهوكان،النهروراءماجاوزحتىالافاق

السنة.هذهمن(الأولىجمادىأ

إحداهماالملكنظاممدحفيقصيدتانله،المبرزالشاعر،الوفاءأبوالبندنيجي)6(الحسينبنطاهر

أولها:منقوطةغيروالأخرى،معجمة

والامهملومهموردلاموامااللومماعلمواولولاموا

تعالى.اللهرحمه،سنةوسبعيننيفعنرمضانفيببلدهوفاتهوكانت

.(طو)(ب)منزيادة(1)

.(طو)(ب)منزيادة2()

الفضل.أباوكناه،جعفرأسماهالخليفةأن:(01/162)الأثيرابنذكر)3(

.(بشار)كافةترجمتهومصادرالنسخبعضمنوالتصويب،محضغلط"إبراهيم":(ط)في(4)

.(01/534)الإسلامتاريخ،(01/163)التاريخفيالكامل،(993/)المنتظم)5(

.(0/1163)التاريخفيالكامل،(993/)المنتظم)6(
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والدهفحزن،سنينتسعولهفماتجدريلهعرض)1(اللهبأمرالمقتديالمؤمنينأميربنمحمد

إبراهيم.ابنهتوفيحينحسنةأسوةاللهرسولفيلناإن:يقول(إليهمفأرسلللعزاءوجلسوا1،والناس

الناسعلى(عزمأثم(156:البفهـةأ!رجونإلةوإناللهإناقالوآمصيبةأصبئهماذآأتذين!:تعالىاللهوقال

منازلهم.إلىفانصرفوا

بنعليبنالحسينبنعليبنمحمدبنجعفربنموسىبنعليبنزيدبنمحمدبنمحمد

الشرفين.ذيبالمرتضىالملقب،الحسينيالحسنأبو،)2(طالبأبي

،الشيوخعلىبنفسهوقرأ،الكثيرالحديثوسمع،بهاونشأببغدادوأربعمئةخمسسنةولد

منشيئاالخطيبعليهوسمع،بالحديثجيدةمعرفةلهفصارت،الخطيببكرأباالحافظوصحب

كامل،عقلإلىيرجعوكان،،وغيرهاأبأصبهانالحديثوأملى،سمرقندإلىانتقلثم،مروياته

قرية،أربعينملكإنه:يقال.وافر!ونعمة،متسعةوأملاك،جزيلةأمواذلهوكانت،ومروءةوفضل

غيردينارالافعشرةالصامتمالهزكاةوبلغت،والفقراءللعلماء(والصلةوالبرأالصدقاتكثيروكان

إبراهيم،بنالخضرواسمهالنهروراءماملكمنهفطلبه،مثلهلملكليسبستانلهوكان،العشورزكاة

والدينالعلمأهلمأوىكانبعدماالخمرفيهليشربإياهأعيره:وقالعليهفأبى،فيهليتنزهعارية

علىالأموربعضفيليستشيرهإليهاستدعاهثم،عليهوحقد(السلطانأعنهفأعرض،والحديث

وأموالهأملاكهجميععلىواستحوذ،قلعتهفيوسجنه،عليهقبض،عندهحصلفلما،العادة

فكنت،النعيمفيربيتفإني،المصادرةبهذهإلانسبيصحةتحققتما:يقولفكان،وحواصله

فأخرجوه،القلعةفياللهرحمهماتحتىوالشرابالطعاممنعوهثم.يبتلىأنبدلامثليإن:أقول

.مثواهاللهأكرم،يزارفقبره،هناكفدفنوه

النعمة.بغرسالملقب،الصابئالحسنأبو)4(إبراهيمبن)3(المحسنبنهلالبنمحمد

الذيأبيهتاريخعلىذيلوقد،ومعروف(كثيرةأصدقةلهوكانت،شاذانبنعليوأباأباهسمع

فيهاوقف،ببغدادداراأنشأوقد.الطبريجريرابنتاريخعلىذيلهالذيسنانبنثابتتاريخعلىذيله

عنهاللهرضيعليبمشهدودفن،دينارألفسبعينماتحينوترك،العلممنفنونفيمجلدالافأربعة

ورحمه.

)1(المنتظم)9/04(.

.365()3/الذهبشذرات،(1/431)بالوفياتالوافي،(18/052)النبلاءأعلامسير،(04)9/المنتظم(2)

.(بشار)مشهورونمعروفونفهم،ظاهرجدتحريفوهو،"الحسن":(ط)في)3(

النبلاءأعلامسير،(2/167)الأعيانوفيات،(01/163)التاريخفيالكامل،()9/42المنتظم)4(

.(3927/)الذهبشذرات،(18/481)
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نصر.أبو)1(المجليبنأحمدبنمحمدبنعليبناللههبة

الرواية،أوانقبلشاباوتوفي،المشايخمنخلقعلىالحديثوسمع،ووعظاخطباجمع

الله.رحمه

.)2(الملثمينأميرعمربنبكرأبو

لقتالسارإذامعهيركبوكان،الملوكمنلغيرهيتفقلمماالناموسمنلهاتفقغانة)3(أرضفيكان

ويحوطأالإسلاممحارمويحفظ،الحدوديقيموكان،طاعتهيعتقدكل،مقاتلألفخمسمئةالعدو

فينشابةأصابته،العباسيةالدولةوموالاةاودينهامعتقدهصحةمعشرعيةسيرةالناسفيويسيراالدين

السنة.هذهفيفقتلتهحلقهفيفجاءته،حروبهبعض

.الأقرعببنتوتعرف)4(الكاتبةالمؤدبةعليبنتفاطمة

ابنطريقةعلىالمنسوبالخطتكتبوكانت،وغيرهمهديبنعمرأبيمنالحديثسمعت

إلىمرةوكتبت،الرومملكإلىالديوانمنالهدنةكانتوبخطها،عليهاالناسويكتب،)د(البواب

ببابودفنتالسنةهذهفيببغداد(المحرمأفيتوفيت،دينارألففأعطاهارقعةالكندريالملكعميد

.أبرز

أربميئةوثيانيروإحرولمسنةخلتص5ث!

.كثيرةخطوبوجرت،والسنةالروافضبينببغدادعظيمةفتنكانت:فيها

للخلافة.قوةفيهوهذا،الخلافةحريممنالأتراكأخرجت(الأولربيعأوفي

بعدغزنةبلادسبكتكينبنمحمودبنمسعودبنإبراهيمبنالمؤيدالملكبنمسعودملك:وفيها

أبيه.

وثمانينثمانسنةتوفيمنمع،(3293/)الذهبشذرات،(895/)المشتبهتوضيح،(9/43)المنتظم()1

وأربعمئة.

النبلاءأعلامسير،(7/113)الأعيانوفيات،(622-9/618)التاريخفيالكامل،(9/43)المنتظم)2(

المنتظم.فيالجوز!ابنالمؤلفتابعوإنما،وأربعمئةوستيناثنتينسنةوفاتهوفيه(18/425)

.(بشار).بإفريقيةمعروفبلدوهي،أثبتناهماوالصواب،فاحشغلطوهو"فرغانة":(ط)في)3(

بنت:اسمهاوفيها(18485/)النبلاءأعلامسير،(15/163)التاريخفيالكامل،(904/)المنتظم)4(

.الأوهامكثيروهو،الجوز!ابنالمؤلفتابعوإنما،البغداديعليبنالحسن

.134سنةوفياتمعترجمتهوردت.فيهاوالاخرينالأولينففاق،الكتابةتعانى،البوابابنهلالبنعليهو()5
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الوزيرفيهاحجوممن،خمارتكينالأميربالناسوحج،سمرقندمدينةملكشاهفتح:وفيها

.(الزينبيمحمدأبنوطرادمنصورأباولدهواستنابشجاعأبو

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

فيالناسفمكث،سنةعشرةإحدىوعمرهتوفي،أبيهعهدوليكان)1(ملكشاهالسلطانبنأحمد

لأبيهالتيالبلادأهلوسود1،عليهالأسواقفيينحنوالنساء،(فرساأحديركبلمأأيامسبعةالعزاء

.(أبوابهم

روى،الهرويالأنصاري،(إسماعيلأبو1جعفر)2(بنعليبنمحمدبنعليبنمحمدبناللهعبد

سنة.وثمانينستعنالحجةذيفيبهراةوفاتهوكانت،بالليلالسهركثيروكان،وصنفالحديث

وأربحمئةوثمانيرثنتيوسنةخلت5ث!

تاجالصاحبأنشأهاقدوكان،أبرزببابالتاجيةالمدرسةفيالشاشيبكرأبودرسالمحرمفي

الشافعية.علىالغنائمأبو)3(الملك

خلقوقتلطويلةحروبوجرتالمصاحفورفعوا،والسنةالروافضبينعظيمةفتنةكانت:وفيها

رجل،مئتيمنقريبالفتنةهذهفيقتلأنه:عقيلابنخطمن")4(المنتظم"فيالجوزيابننقل.كثير

علىاللهفلعنة!-اللهرسولسبإلىوارتفعوا،ع!ي!اللهرسولوأزواجالصحابةالكرخأهلوسب:قال

الخبثمنالروافضطوايافيماعليهالواقفليعلمهذاحكيتوإنما-ذلكفعلواالذينالكرخأهل

ولشريعته.ولرسولهدلهقلوبهمفيالكافيةوالعداوةوأهلهالإسلاملدينوالبغض

ووقعاتعظيمةحروببعدالناحيةتلكمنكثيرةوطائفةالنهروراءماملكشاهالسلطانملك:وفيها

هائلة.

.الشامبلادمنعدةعلىالمصريينجيشاستولى:وفيها

حلب.جامعمنارةعمرت:وفيهاأ

)1(

)2(

)3(

)4(

.(01/96)التاريخفيالكامل

وسقط،الجوزيابنلمتابعتهترجمتهفيقصر:بشارقال.(0/1168)التاريخفيالكامل،(944/)المنتظم

.(594-01/948)رائقةترجمةالإسلامتاريخفيوله،"أحمد":جعفرقبلنسبهمنالجوزيابنعند

الدين.:(طو)(ب)في

(/948).
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فبعث،عنهاالخليفةإعراضأبيهاإلىتشكوالخليفةامرأةالسلطانبنتالخاتونأرسلت:وفيها

بالنقيبمعهاوبعث،ذلكإلىالخليفةفأجاب،إليهليرجعاهامرانوالأميرصوابالطواشيأبوهاإليها

ربيعفيوذلك،النهروانإلىفشيعاهاوالوزيرأبوالفضلالخليفةابنوخرج،الأمراءأعيانمنوجماعة

،أيامسبعةببغدادعزاؤهافعمل،بأصبهانالسنةهذهمنشوالفيتوفيتأبيهاإلىوصلتفلما،الأول

.(1()فيهالتعزيتهأميرينالسلطانإلىالخليفةوأرسل

خمارتكين.السنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الحافظ.الثيسابوريبظاهر)2(المعروفعليبنأحمدبنالصمدعبد

تعالى.اللهرحمه،شابوهوبهمذانالسنةهذهفيالموتعاجله،وخرج،الكثيروسمعرحل

المتولي.بعدالنظاميةمدرس،الدبوسيالقاسمأبوزيد)3(بنيعلىأبيبنعلي

.باهرأوجدليا،ماهرافقيهأوكان،الحديثمنشيئاسمعوقد

العاصمي.الحسينأبو)5(مهرانبنعاصمبنعليبنمحمدبن)4(الحسنبنعاصم

أهلمنوكان(وثلاثمئةأوتسعينسبعسنة،ولد01الشعيربابسكن،الكرخأهلمنوهو

قوله:الجيدشعرهومن،حافظاثقةوكان،وغيرهالخطيبمنالحديثوسمع،والأدبالفضل

معترضوالركبودعتهمبكاظمةقومعلىلهفي

وتغتمضترنومقلةليبعدوامذالعبراتتتركلم

مرضحشوهوقلبيجارهطل)6(واكفثفدمعيرحلوا

عوضعنهموماليعنيفقدهملاذقتوتعوضوا

)2(

)3(

)4(

)6(

.(طو)(ب)منزيادة

وهوالمهملة،بالطاء"طاهر":(ط)فيووقع،(01/558-955)الإسلامتاريخ،(905/)المنتظم

تصحيف.

النبلاءأعلامسير،(5/692)السبكيطبقات،(01181/)التاريخفيالكامل،(955/)المنتظم

.(5921/)الزاهرةالنجوم،(91/19)

الذهبيترجمهوقد.كافةترجمتهمصادرفيجاءماويعضده(ط)منهناوما،"الحسين":النسخبعضفي

.(0/1521)الإسلاموتاريخالسيرفيكما(583)سنةوفياتفيتابعهومن

الزاهرةالنجوم،(18/895)النبلاءأعلامسير،(15185/)التاريخفيالكامل،(951/)المنتظم

.(3368/)الذهبشذرات،(5128/)

هطل.دمعهفطرفيرحلوا:والمنتظم(طو)(ب)في
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اقترضواالذيردوافمامنهمثقةعلىقلبيأقرضتهم

ويعرف،ببغدادأقام،المعتزلي،المتكلم،البخاريجعفرأبو(عبيد)1بنحامدبنأحمدبنمحمد

حلب.بقاضي

ببابودفن،السنةهذهفيببغدادمات،الأصولفيمعتزليا،الفروعفيالمذهبحنفيوكان

.حرب

.سمكوية)3(ابابناالمعروف)2(الأصفهانيإسماعيلبنمحمدبناللهعبدبنأحمدبنمحمد

صالحا،رجلاوكان،بهراةوأقام،الكتبوجمع،الكثيرسمع،الرحالينالجوالينالحفاظأحد

السنة.هذهمنالحجةذيفيبنيسابوراللهرحمهتوفي،العبادةكثير

وأربحينةوثمانيوث!اثصسنةخلت5ث!

فدرس،ببغدادالنظاميةبتدريسالملكنظاممنشورالطبرياللهعبدأبيالفقيهاإلىأوردالمحرمفي

فاتفق،بتدريسهامنهاخربمنشورالشيرازيالوهابعبدمحمدأبوالفقيهوردالأولربيعفيثم،بها

يوما.وهذايوماهذايدرسأنعلىالحال

منخلقافاستغوى،النجومفيينظركانتليا)4(اسمهرجلالبصرةأهلدهمالأولىجمادىوفي

فيوقفتكتبدارأولكانتدارذلكمن،كثيراشيئاالبصرةمنوأحرق،المهديأنهوزعم،أهلها

ذلك.وغيروالمصانعالدواليبمنكثيراشيئاوأتلف،مثلهاالإسلامفييرلمأالإسلام

أبيه.بعدالعباسيينبنقابةالزينبيطرادبنعليالقاسمأبيعلىخلع:وفيها

يستثنولمابمنعهمفأفتواالهاصيانةالمساجدمنيمنعواأنالصبيانمعلميعلىاستفتي:وفيها

:السلامعليهبقولهالمفتيواستدل،المساجدتصانكيفيدري،شافعيافقيهاكانرجلسوىمنهم

.")د(بكرأبيخوخةإلاخوخةكلسدوا"

)2(

)3(

)4(

.(18586/)النبلاءأعلامسير،(952/)المنتظم

.(3367/)الذهبشذرات،(288/)بالوفياتالوافي،(91/16)النبلاءأعلامسير،(952/)المنتظم

مسلرفة.:إلى(ط)في

علىوسيأتي،(184و01/183)الأثيرلابنالكاملفيمايعضدههناوما،مصحف"بليا":(ط)في

.(بشار)الاتيةالسنةحوادثفيالصواب

،(1027/)المسندفىوأحمد،المسجدفيوالممرالخوخةباب:الصلاةفي(467)البخاريرواهالحديث

والمنفذ.الفتحة:والخوخة،عنهمااللهرضيعباسبناللهعبدعنبسندهماكلاهما



231حص484سنةأحداثهـ-483سنةو-فيات

.العادةعلىخمارتكينفيهابالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.)2(الملكعميدجهير)1(بنمحمدبنمحمدبنجهيربننصرأبوالوزير

فخرولدهوولاه،ملكشاهالسلطانعزلهثم،المقتديلولدهثم،للقائموزر،الوزراءمشاهيرأحد

بها.ولدالتيالبلدةوهيالسنةهذهفيبالموصلمات،وغيرهابكرديارالدولة

.،)3(ذكرهتقدموقدالصليحياليمنصاحبمقتلكان:وفيهاأ

وأربممئةوثمانيرأربحسنةخلت5ث!

فيويذكر،طاعتهإلىيدعوهمواسطأهلإلىالبصرةأحرقالذيالمنجمكتبمنهاالمحرمفي

إلىالخلقويهدي،المنكرعنوينهىبالمعروفيأمرالذي،الزمانصاحب،المهديأنه:كتابه

.المهديوبالإمامباللهفامنوا،بكمخسفالحقعنعدلتموإن،العذابمنأمنتمأطعتمفإن،الحق

وغيرها.الحماماتفينساؤهموكذلك،الزناروشدالغيار،بلبسأالذمةأهلألزم:وفيها

علىبغدادإلىأصبهانمنالطوسيالغزاليمحمدبنمحمدحامدأبوالشيخقدمالأولىجمادىوفي

الأئمة.شرف،الدينزين:الملكنظامولقبه،بهاالنظاميةتدريس

.شديداوذكاؤه،معسولاكلامهكان:()4الجوزيابنقال

متمثلا:عزلهعندفأنشدالخلافةوزارةعنشجاعأبوالوزيرعزلمنهارمضانوفي

صديقلهولي!سوفارقهاعدولهوليستولاها

فعزم(لهتطبفلم،أماكنعدةإلىمنهاأفخرج،بغدادمنيخرجبأنالملكنظامكتابجاءثم

ابنوناب()د(ذلكفيعديلهيكونأنيسألهعليهفبعثعليهالنظامنفسطابتثمأالحجعلى

،الوفاةسنةفيتحقيقدونالكاملفيالأثيرولابنالمنتظمفيالجوزيلابنتبعأالترجمةهذهالمصنفأورد)1(

ثمة.ترجمتهوسترد،وأربعمئةوتسعينثلاثسنةفيتوفيقدجهيرابنأنوالصحيح

الدولة.عميد:(ط)في(2)

هذامنوأربعمئةوسبعينثلاثسنةوفياتمعالصليحيترجمةوردتإذ؟خطأوهي(طو)(ب)منزيادة)3(

.الجزء

.(955/)المنتظم(4)

.(طو)(ب)منزيادة()5
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السنة.هذهأولفي،المباشرةهذهقبلأسلمكانوقد،()1الوزارةفيالموصلايا

قاضيلتلقيهخرجوقد،الملكنظامالوزيرومعهبغدادملكشاهالسلطاندخلمنهارمضانوفي

أخوهمنهم،عليهللسلامالأطرافملوكوجاءت،المسلمانيالموصلاياوابنالشاشيبكرأبوالقضاة

حلب.صاحباقسنقرالدولةقسيموأتابكه،دمشقصاحبتتشالدولةتاج

الكوفة.إلىكئيرخلقفيالخليفةمنابنتهوابنوابنهشاهملكخرجالقعدةذيوفي

إليهوركب،عليهوخلع،للمقتديلوزارتهالثانيةالنوبةوهي،جهيربنمنصورأبواستوزر:وفيها

.(العامةببابأدارهفيفهناه،الملكنظام

كئيرةشموعوأوقدت،عظيمةنيرانوأشعلت.دجلةفيالميلادالسلطانعملالحجةذيوفي

،شعرافيهاالشعراءنظموقد،جدا(عجيبةأمشهودةليلةوكانت(السميرياتفيالمطرباتوجمعتأ

المهديأنهالمدعيالداعية(البصرةحرقالذيالمنجمبالخبيثأجيء،الليلةهذهمنالنهارأصبحفلما

،بودعطرطوزرأسهوعلى،يلعنونهوالناسالناسيسب،وجعلأببغدادجملعلىمحمولاالمنجمتليا

ذلك.بعدصلبثم،ابغدادبهفطافواأجانبكلمنتأخذهوالدرة

.السوربظاهرإليهالمنسوبجامعهبعمارةالدولةجلالشاهملكالسلطانأمر:وفيها

،)2(الأندلسمنكئيراالمغرببلادصاحبتاشفينبنيوسفالمؤمنينأميرملك:السنةهذهوفي

،بالكرمموصوفاهذاالمعتمدكانوقد،بأغمات)3(وأهلهوسجنهعبادبنالمعتمدصاحبهاوأسر

الناسفحزن،بهموالرفقالرعيةإلىوالإحسان،والعشرةالسيرةوحسنوالحلم،والعلموالأدب

.()4(فأكثرواالشعراءمصابهفيوقال1،عليه

،ولدهبعدهمنفقام،)د(ملكهمومات،المغرببلادمنصقلية،(مدينةأالفرنجملكت:وفيها

إلىالإحسانمنمنهظهرلماأمنهموكأنهإليهموأحسنالمسلمينملوكسيرةالناسفيفسار

.،المسلمين

ألزمحيثالسنةهذهفيأسلم،الكاتبموصلايابنوهببنالحسنبنالعلاءسعدأبووهو،الموصلاياابن)1(

فيالكامل.عنهالئهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرعليهمشرطماولبس،الغياربلبسالذمةأهلالخليفة

.(01/861)التاريخ

.(-0/1187391)الأثيرلابنالكاملفيبتمامهالخبر)2(

.(1/225)البلدانمعجم.مراكشقربالمغربأرضمنالبربربلادفيناحية:"أغمات")3(

.(طو)(ب)منزيادة()4

.(-0/1391891)الأثيرلابنالكاملفيصقليةجزيرةالفرنجامتلاكخبر)5(
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برجاتسعونذلكجملةمنوكان،كئيرابنيانافهدمت،وغيرهابالشامكثيرةزلازلكانت:وفيها

خمارتكين.فيهابالناسوحج.كئيرخلقالهدمتحتوهلك،أنطاكيةسورمن

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

طاهر.أبوعلك)1(بنأحمدبنالرحمنعبد

منوكان،شاهملكالسلطانيديعلىفتحهاسببكانالذيوهو،بسمرقندوتفقه،بأصبهانولد

الكثير.الحديثسمعوقد،الشافعيةرؤساء

كثير،اللهجةفصيحوكان،أعلمولامنهأنصفوقتنافيفقيهانرلم:مندهبنالوهابعبدقال

الملكنظامأنغير،جنازتهفيوالوزراءالرؤساءفمشى،ببغدادوفاتهوكانت،النعمةغزير،المروءة

وجاء،مشهودايوماوكان،الشيرازيإسحاقأبيالشيخجانبإلىودفن،السنبكبرواعتذرركب

والملوك،الملكنظامجانبإلىالعزاءبكرةجلست:عقيلابنقالأ0التربةإلىشاهملكالسلطان

.()2(الجوزيابنحكاه،بالعلمذلكعلىاجترأت،يديهبينقيام

.المروزينصرأبوعلي)3(بنأحمدبنمحمد

فيالبحرفيغرقأنهواتفق،كثيراذلكفيوسافر،المصنفاتفيهاوله،القراءاتفيإماماكان

فيوانغمسالوضوءفنوى،زالتقدالشصم!إلىنظرإذ،ويضعهيرفعهالموجفبينما،أسفارهبعض

للأمر،وامتئاله01الصلاةببركةالسلامةاللهورزقه،عليهاوصلىفركبها،خشبةفإذا،صعدئمالماء

رحمه،سنةوتسعوننيفوله،السنةهذهفيوتوفي،دهراذلكبعدوعاش(العملعلىواجتهاده

الله.

المعتزلي.،المتكلم،المناظرالحنفيالفقيه،الناصحيبكر)4(أبوالحسينبناللهعبدبنمحمد

وقد،الريقضاءوولي،الرشاوأخذه،وكلامه،لجنايتهعنهاعزلثم،بنيسابورالقضاءوليوقد

رجب.فيتوفي،العلماءأكابرمنوكان،الحديثسمع

.(01/532)الإسلامتاريخ،(01/52)التاريخفيالكامل،(958/)المنتظم(1)

.(995/)المنتظم)2(

بالوفياتالوافي،(18006/)النبلاءأعلامسير،(1/354)الكبارالقراءمعرفة،(965/)المنتظم)3(

.(3372/)الذهبشذرات،(5133/)الزاهرةالنجوم،(288/)

بالوفياتالوافي،(91/91)النبلاءأعلامسير،(01063/)التاريخفيالكامل،(965/)المنتظم)4(

.(3372/)الذهبشذرات،(3338/)
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شهماكان،ماردينملوكاليومهمالذينالأرتقيةالملوكجد)2(التركماني)1(أكسببنأرئق

السنة.هذهفيوفاتهوأرخ،خلكانابنترجمهوقد،كثيرةبلادعلىتغلب،الهمةعالي،شجاعا

وأربحمئةوثمانيرخمللعسنةخلت5ث!

الملك،دارجانبإلى،بطغرلبكالمعروفةالمدينةسوق،سورأببناءشاهملكالسلطانأمر:فيها

أربعسنةفيالخادمهارونيدعلىتمالذيالجامعبتجديدوأمر،ودورها،وأسواقهاخاناتهاوجدد

جامعأخشابإليهونقلت،حاضرإبراهيمومنجمه،بنفسهقبلتهنصبعلىووقف،وخمسمئةوعشرين

داربناءفيشرع،الغنائمأبوالملوكتاجوكذلكأأيضالههائلةداربناءفيالملكنظاموشرع،سامراء

.بغدادلهمفطابتالبلدواستوطنوا،،)3(أيضاهائلة

كثير،شيءللناسهلكحتىأطفئفما،شتىأماكنفيببغدادعظيمحريقوقعالأولىجمادىوفي

.غرمواوماحرقمابقدرعمروافما

فيهوفبينماأ،جعفرالفضلأبوالخليفةولدومعه،أصبهانإلىالسلطانخرجالأولربيعوفي

عليهفقضىبسكينفضربه،أفطرأنبعدالملكنظامالوزيرعلىالديلممنصبيعداعاشوراءيومالطريق

سيرتهمنشيئاوسنذكر،الأمراءوخيارالوزراءكبارمنوكان،فقتلالديلميالصبيوأخذ،ساعةبعد

.(،)4ترجمتهذكرعند

لماأنهوذلك،لأعدائهيتمناهمانفسهفياللهفلقاه،صالحةغيربنيةرمضانفيبغدادإلىعادثم

إلىفبعث،)5(يهمئهالخليفةإليهوأرسلأبقدومهوالتهنئةعليهللسلامالناسوجاءببغدادركابهاستقر

يستنظرهالخليفةإليهفأرسل؟شئتبلادأيإلىوتتحول،بغدادليتتركأنبدلا:لهيقولالخليفة

تمنعبعدذلكإلىفأجاب،أيامعشرةإنظارهفيإليهيتوسلفأرسل،واحدةساعةولا:فقال،شهرا

،شديدةحمىفأصابته،الصيدإلىالفطرعيديومالسلطانخرج()6(حتىالأجلاستتمفماأشديد

علىخاتونزبيدةزوجتهفاستحوذت،الحمدودله،أيامالعشرةقبلماتحتىمنهاقامفما،فافتصد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(بشار)الأراتقةوتراجمترجمتهمصادرفيمايعضدهأثبتناهوما،محرف"ألب":(ط)في

.(6431/)الزاهرةالنجوم،(5481/)العبر،(01/053)الإسلامتاريخ،1/191الأعيانوفيات

.(طو)(ب)منزيادة

.(طو)(ب)منزيادة

.(طو)(ب)منزيادة

.(طو)(ب)منزيادة
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محمودولدهايكونأنمنهتسأل!الخليفةإلىوأرسلت،جيداوالأحوال!(الأموال!أوضبطت،الجيش

ذلك.إلىفأجابها،المنابرعلىلهيخطبوأن،أبيهبعدملكا

الملكعمروكان((11جهيرابنالدولةعميدوزيرهمعويهنئهايعزيهاوبعث،بالخلعإليهوأرسلأ

مرادهم،لهمفتمفدخلوها،الملكلهلتوطدأصبهاننحوبهسارتثم،سنينخمس(يومئذأمحمود

بنالمرزبانالغنائمأبوالملكتاجلهواستوزر،الحرمينفيحتىالبلدانجميعفيلهوخطب

فامتنعأإليهالعمال!ولاياتيجعلأنالخليفةمنلهتسأل!محمودالملكأموأرسلت،(خسروأ

بنالمتطيبمنهمذلكبجوازالعلماءوأفتىأالشرعيسيغهلاهذا:وقال!(الغزاليووافقه،الخليفة

الغزالي.بقول!إلايعملفلم،الحنفيمحمد

الخاتونوانفردتأبالريلهوخطبوافبايعوهبركياروقالآخرابنهإلىالسلطانجيشأكثروانحاز

لقتال!دينارألفألفثلاثينالخاتونفأنفقت(21(والخاصكيةالجيشمنقليلةشرذمةومعهموولدها

ثبتوقد،ولدهاومعها،المنهزمةهيالخاتونفكانت،الحجةذيفيفالتقواشاهملكبنبركياروق

."امرأةأمرهمولواقوميفلحلن":")3(البخاريصحيح"في

فأتلفت،رطلأعشرثلاثةإلىأرطال!خمسةمنهالواحدةالبردةوزنبالبصرةشديدبردجاء:وفيها

أيضأالنخيلمنالألوفعشراتفألقىقاصفعاصفريحوجاء،الأشجارمنكثيرأشيئا

،(03:!1اكلشوأ!كثيرعنويغفوااتديكؤفبماكسبتمصيبةمنا!موقآ)

الأميرمعالجندمنالحجيجفيمنفقاتلهم،للحجيجخفاجةبنواعترضتالقعدةذيوفيأ

.(والمنةالحمدفلله،الأعرابأموال!ونهبت،فهزموهمخمارتكين

أفامية،وقلعة،عرقةوقلعة،حمممدينةدمشقصاحبتتمشالدولةتاجملك:السنةهذهوفي

وأمير،كوهرائينالدولةسعدصحبةاليمنإلىسريةجهزقدالسلطانوكان1،آقسنقرالدولةقسيممعه

مدينةفيإليهادخولهيومكوهرائينالدولةسعدفتوفي،السيرةفيهاوأساءافدخلاها،التركمانمناخر

.،)4(والمنةالحمدولله،عدن

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

المعروفأنتميثخسي/الفضطأبوبرالرح!ىت)عبدبناللهيدبنيحيىبنجعفر

.(طو)(ب)منزيادة(1)

.(طو)(ب)منزيادة(2)

وقيصر.كسرىإلى!النبيكتابباب،المغازيفي(5244)برقم)3(

.((و)ط)بمنزيادةم)4

الذهبشذرات،(11/167)بالوفياتالوافي،(91131/)النبلاءأعلامسير،(9/64)المنتظم)+3،
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لمكي.ا(1لحكاك)با

وخرجأالكثيروسمع،البلادمنذلكوغير،وأصبهانوالعراقالشامإلىالحديثطلبفيرحل

صاحبيراسلوكان،خيرا،(أديبا1،صدوقأ،ضابطا،ثقة،متقنا،حافظاوكان،،الأجزاء

الله.رحمه،الثمانينقارب،والمروءاتالهيئاتذويمنوكان،مكة

الوزير.عليأبو،العباسبنإسحاقبنعليبنالحسنهوالوزير)2(الملكنظام

سنةبطوسولد،الوزراءخيارمنوكان.سنةثلاثينشاهملكوولده،آرسلانألبالملكوزير

فاشتغل،3(الدهاقينمنوكانأسبكتكينبنمحمودأصحابيخدمممنأبوهوكان،وأربعمئةثمان

الشافعي،مذهبعلىوالتفقه،القراءاتبعلموأشغله(سنةعشرةإحدىولهأالقرآنفقرأهذاولده

المراتبفيترقىثم(صالحاطرفاذلكمنفحصلأالهمةعاليوكان،والنحوواللغةالحديثوسماع

وعشرينتسعاشاهلملكبعدهمنلم،سلجوقبنميكائيلبنداودبنآرسلانألبللسلطانأوزرحتى

وكان،وغيرهماونيسابوربغدادفيالنظاميات)5(المدارسوبنى.4(أمنهاشيءفيينكبلم،سنة

كثيرعنشغلوكقدهؤلاء:لهفقيل،أوقاتهعامةمعهميقضيبحيث،والعلماءبالفقهاءعامرامجلسه

وكان،ذلكاستكثرتمارأسيعلىأجلستهمولو،والاخرةالدنياجمالهؤلاء:فقال،المصالحمن

دخلفإذا،المسندفيوأجلسهمالهماقام،الجوينيالمعاليوأبو،القشيريالقاسمأبوعليهدخلإذا

دخلاإذاإنهما:فقال،ذلكفيفعوتب،يديهبينوجلس،مكانهوأجلسهقامالفارمذي)6(عليأبوعليه

نفسفيمركوزهومابهمافازداد،فيليسمافيويقولونويعظمونييطرونيأوأنتأنت:فقالاعلي

وكان.فيهأناالذيمنكثيرعنوأرجعفأنكسروظلميعيوبيذكرنيالفارمذيعليأبودخلوإذا(البشر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ابائه.أسماءفيخلافوثمة(3373/)

.الكمال:إلى(أ)فيتحرفت

الإسلامتاريخ،(2/128)الأعيانوفيات،(15402/)التاريخفيالكامل،(964/)المنتظم

،(4935/)السبكيطبقات،(12123/)بالوفياتالوافي،(9149/)النبلاءأعلامسير،(0/1541)

.(3373/)الذهبشذرات،(5136/)الزاهرةالنجوم

ماللهمن:وأيضأ.العجمفلاحيوزعيم،الإقليمرئيس:دهقان.ج"الدهاقينو".(طو)(ب)منزيادة

.بالكاف،دهكانبالفارسيةوأصلها،وعقار

.(طو)(ب)منزيادة

وخمسينسبعسنةعمارتهافيشرعوالتي،بغدادفيالكبرىالمدرسةغيرمدارستسعطبقاتهفيالسبكيذكر

.العلماءكبارفيهاودرس،وأربعمئة

وأربعمئة،وسبعينسبعسنةتوفي،الواعظ،الخراسانيالفارمذيمحمدبنالفضلالصوفيةشيخالكبيرالإمامهو

.(3355/)الذهبشذرات،(18565/)السيرفيترجمته
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الإثنينصومعلىويواظبا)1(عنهاشغلالأذانبعديشغلهلااالوقتأولفيالصلواتعلىمحافظا

.البارةوالصدقات(الدارةالأوقافأوله،والخميس

يومابيفجاءالأمراءبعضأخدمكنتإني:فقالذلكفيفعوتب،زائداتعظيماالصوفيةيعظموكان

فاتفق.يقولماأفهمفلم،غداالكلابتأكلهمنتخدممتىإلى،خدمتهينفعكمناخدم:فقالإنسان

بالليل،الغرباءتفترسكلابلهوكانت،ثملوهوالليلأثناءفيوخرج،الليلةتلكسكرالأميرذلكأن

الشيخ.ذلكمثلأطلبفأنا:قال،الكلابأكلتهوقدفأصبح،فمزقتهتعرفهفلم

بأهللستأني(لأعلمإنيا:يقولوكان،وغيرهاببغدادشتىأماكنفيالحديثسمعوقد

ع!ي!.اللهرسولحديثنقلةقطارفيأربطأنأحبولكن،للرواية

لهبالسجودوأمركاللهخلقك!ويحك:لهفقلتإبليسالمنامفياليلةأرأيت:أيضاوقال

:يقولوأنشأ،مراتيومكلفيلهأسجدوأنا،مشافهةلهبالسجوديأمرنيلموأنا،فأبيت،مشافهة

ذنوبإحسانهفكلأهلاللوصاليكنلممن

عنك.المؤمنينأميربرضاعنكاللهرضي،حسنيا:لهوقاليديهبينمرةالمقتديأجلسهوقدا

للسلطانأحمدابنهوزر،خمسةمنهموزر،كثيرةبنونلهوكان،()2(التركمنألوفاملكوقد

قاصداأصبهانمنالسلطانمعالملكنظاموخرج.باللهالمسترشدالمؤمنينولأمير،شاهملكبنمحمد

منبالقرببقريةطريقهبعضفياجتازالعاشراليومكانفلما،السنةهذهمنرمضانمستهلفي،بغداد

فطوبى،عنهاللهرضيعمرزمنالصحابةمنخلقهاهناقتلقد:فقال(محفةفييسايرهوهو1،نهاوند

ضربةإليهانتهىفلما،قصةومعهمستغيثهيئةفيصبيجاءهأفطرلماأنهفاتفق،عندهميكونلمن

السلطانوجاءه،ساعةالملكنظامومكث،فقتلفأخذ،الخيمةبطنبفعثر،وهربفؤادهفيبسكين

بعدهمدتهتطلفلم،عليهمالأالذيهوأنهأمرهفيالسلطاناتهموقدأاللهرحمهعندهوهوفمات،يعوده

منأيضاالخليفةإخراجعلىعزمقدوكان01الألبابعبر!لأوليذلكفيفكانيوماوثلاثينخمسةسوى

والرؤساءالوزيروجلس،عليهحزنواالنظامموتبغدادأهلبلغولما،عليهعزممالهتمفما،بغداد

عطية:بنمقاتلمنهم،بقصائدالشعراءورثاهاأيامثلاثةللعزاء

شرفمنالرحمنصاغهايتيمةلؤلؤةالملكنظامالوزيركان

الصدفإلىمنهغيرةفردهاقيمتهاالأيامتعرففلمعزت

)1(

)2(

.(طو)(ب)منزيادة

.(4128/)الوفياتفيوالعبارة.(طو)(ب)منزيادة
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الله.رحمه،(1وغيرهما)الجوزيوابنعقيلابنحتى،واحدغيرعليهوأثنى

.الطاهريالحريمأهلمن،الشاعرالقاسمأبوناقيا)2(بنداودبنالحسينبنمحمدىتالباقيعبد

نأوأنكر،الأوائلبرأيبعضهمرماهأنهغير،ماهرا،شاعرا،أديباوكان،وأربعمئةعشرسنةولد

وما،الجنةفييعني،عسلمننهرأو،خمرمننهرأو،لبنمننهرأو،ماءمننهرالسماءفييكون

ابننقله،اللهلعنهقائلهمنكفرالكلاموهذا،السقوفويهدميخربالذيهذاإلاقطرةذلكمنيسقط

البيتين:هذينماتحينمكتوباكفهفيوجدأنهبعضهموحكى،"المنتظم"فيالجوزي

جهنمعذابمننجاتيأرجيضيفهلايخيببجارنزلت

منعمأكرمواللهبإنعامهواثقاللهمنخوفيعلىوإني

الشامي.البانياسياللهعبدأبو)3(إبراهيمبنعليبنآحهدىتلمالك

وسمع،ابهأبوهبهسماهماعليهفغلب،الحسنأبو،علي:أمهبهسمتهاخراسملهكانوقدا

سوقفيهلك،الصلتبنالحسنأبيعنحدثمناخروكان،كثيرةمشايخعلىالحديث

المحدثين.عندثقةوكان،سنةثمانونوله،!!إالريحانيين

بنداودبقآرسلاتألبشجاعأبيبنهلتملكالفتحأبو،والدولةالدينجلال(شاه)ملكنالسعطاا

التركي.تتكاقبنشلجوقبنميغائيل

حتى،والأقطارالأقاليمسائرمنالملوكوراسله،اليمنبلادأقصىإلىالتركبلادأقصىمنملك

يقفعظمتهمعوكان،آمنةأيامهفيوالطرقات،صارمةدولتهوكانت.واللان،والخزر،الرومملك

وأسقط،القناطروبنى،الهائلةالعماراتوعمر(حوائجهمفيقضياوالضعيفوالمرأةللمسكين

جودأالعقولبهرتسيرتهفإن،النظاموأما:خطهمنعقيلابنكلامنص(967/)المنتظمفيالجوزيابننقل(\لي

وعمر،وأهلهالعلمونعش،الوقوفعليهاووقف،المدارسفبنى،الدينلمعالموإحياءوحشمةوكرمأ

فيالدهركانبرجلظنكوما،..قائمةأيامهفيالعلمسوففكانت،الكتبوابتاع،الكتبدوروعمر،الحرمين

.الناسأرضىماالإنعاممنأفاضقدلأنه؟خفارته

وبعدبالنون،ناقياوضبط،(1816/)بالوفياتالوافي،(01/182)التاريخفيالكامل،(968/)المنتظم2()

.بالباء،باقيا:إلى(طو)الأصلفيتحرفتوقد.الحروفآخروياءقافالأولىالألف

الذهبشذرات،(5/137)الزاهرةالنجوم،(18526/)النبلاءأعلامسير،(996/)المنتظمل!3(

(/3376).

الإسلامتاريخ)سكرةبنعليأبوتلميذهذكركما،الاخرةجمادىتاسعفيالسوفهذااحترافحينيعني)4(

.(بشار)(0/1552

الوفيات،(214-01021/)التاريخفيالكامل،(55)السلجوقيةالدولةأخبار،(9/96)المنتظم؟(لر

.(3376/)الذهبشذرات،(5134/)الزاهرةالنجوم،(91/54)النبلاءأعلامسير(5283/)
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يقالالذيالجامعوبنى،والسوقأحنيفةأبيمدرسةوبنى،الكبارالأنهاروحفر،والضرائبالمكوس

وراءفيماومثلها،بالكوفةصيودهمنالقرونمنارةوبنى،الجوامعوبنى،)1(ببغدادالسلطانجامع:له

درهمالافبعشرةفتصدق،صيدالافعشرةمننحوافكان،صيودهفيبنفسهصادهماوضبط،النهر

مأكلة.لغيرحيواننفسأزهقتأكونأنتعالىاللهمنخائفإني:وقال

حمللهأخذواغلماناأنإليهأنهىفلاحاأن:ذلكمن،صالحةوسيرة،حسنةأفعاللهكانتوقد

ببطيخ،اليومتأتونيأنأريد:لقيمهقالثم،حملكعليكأرداليوم:فقال،مالهرأسوهو،بطيخ

البطيخ؟هذالكأينمن:فقالالحاجبفاستدعى،إليهفحملوه،بطيخالحاجبخيمةفيفإذاففتشوا

،للفلاحوسلمه،فأحضرهإليهفأرسل،فهزمهمفذهب،أحضرهم:فقال،الغلمانبهجاء:قال

بحمله،الفلاحفخرج،حملهعليهفرد،تفارقهأنوإياك،أبيومملوكمملوكيفإنهبيدهخذ:وقال

تتشأخيهلقتالتوجهولما.ديناربثلاثمئة،الفلاحمنأنفسه،الحاجبأفاستنقذالحاجبيدهوفي

بم:للنظامقالخرجافلما،الملكنظامومعه،الرضاموسىبنعليقبرلزيارةفدخل،بطوساجتاز

منيأصلحأخيكانإناللهم:قلتلكني:فقال،أخيكعلىيظفركأناللهدعوت:قال؟اللهدعوت

إلىأصبهانمنبعسكرههذاشاهملكساروقد.بهفظفرنيلهمأصلحكنتوإن،بيفظفرهللمسلمين

.،ألوفمئينوكانوا1،رعيتهمنأحداظلمجيشهمنأحداأنعرففما،أنطاكية

،هذايا:فقال،قتلهمنيمكنهأنيريدوهو،ابنتهبكارةافتضرجلاأن:تركمانيإليهواستعدى

قالثم.الرجلفسكت،معهفاقتلهافاعلالابدكنتفإن،نفسهامنمكنتهماشاءتلوابنتكإن

أمهرهماوأنا،الرجلذلكمنفزوجها،منهتزوجهاأن:قال؟هووما:قال؟ذلكمنخيرأو:الملك

.،ففعلأ،كفايتهما،المالأبيتمن

بابعلىفوقفجيشهمنمنفردابقريةأسفارهبعضفييومااجتازكسرىأنالوعاظبعضلهوحكى

كيف:فقال،فأعجبهمنهفشرب،بالثلجالسكرقصبماءفيهإناءجاريةإليهفأخرجت،فاستسقىدار

لتأتيهفذهبت،أخرىشربةمنهافطلب،أيديناعلىاعتصاره،عليناسهلإنه:فقالت؟هذاتصنعون

معهاوليسخرجتثم،عليهفأبطأت.غيرهعنهويعوضهممنهمالمكانهذايأخذأننفسهفيفوقع،بها

أنهتعرفلاوهي،اعتصارهعليفتعسر،عليناتغيرتسلطاننانيةكأن:فقالت؟لكما:فقال،شيء

سريعا،أخرىبشربةوجاءته،فذهبت،غيرهاإلىنيتهوغير،تقدرينالانفإنكاذهبيفقال.السلطان

كسرىحكايةالرعيةعلىقصولكن،ليتصلحهذه:شاهملكالسلطانلهفقال.وانصرففشربها

رأسه،فيأصفراءأصابتهقدفإنه،حصرممنعنقوداناطورهمنفطلبببستاناجتازحينالأخرى

.(طو)(ب)منزيادة(1)



هـ485سنةوفيات024

فعجب:قال،شيئامنهأعطيكأنأقدرفلا،منهحقهيأخذلمالسلطانإن:الناطورفقال،وعطش

تلك.مقابلةفيهذهاستحضارهوحسن،الملكذكاءمنالناس

ثنيتهما،وكسر،كثيرامالامنهماأخذأنه:خمارتكينالأميرعلىالفلاحينمنرجلانواستعداه

القيامة،يوماللهعليكاستعديناوإلا،اللهأمرككمامنهأنقذتنافإن،العالمفيبعدلكسمعنا:وقالا

فعزم،ذلكفهابا،الملكنظامدارإلىفاسحبانيبكميخذا:وقال،فرسهعنفنزل،بركابهوأخذا

لهفقال،خيمتهمنمسرعاخرجإليه،السلطانمجيءأالنظامبلغفلما،بهأمرهماماففعلا،عليهما

إقطاعه.وحل،خمارتكينبعزلفورهمنفكتب،ظلمهممنالمظلوملتنصفالأمرقلدتكإني:الملك

.ديناربمئةعندهمنالملكلهماوأمر،البينةعليهقامتإنثنيتيهيقلعاوأن،أموالهماإليهمايردوأن

الذيأهذاإن:العالمسلطانيا:المستوفينمنرجللهفقال،المكوسبعضمرةوأسقط

والبلاد،عبيدهوالعباد،اللهمالالمالإن!ويحك:فقال،وأكثردينارألفستمئةيعدل،أسقطته

عنقه.ضربتهذانازعنيومن(اللهعندأليهذايبقى(أنأردتأوإنما،بلاده

هذاعلىأغارإنيالملكأيها:فقالت،بهافهم،إليهانفسهوتاقت،فطرب،حسناءامرأةوغنته

بها.فزوجهالقاضيفاستدعى،واحدةكلمةوالحرامالحلالوبين،النارمنالجميلالوجه

بسببعقيدتهفسدتقدكان،شاهملكالسلطانأن:عقيلابنعن،)1(الجوزيابنذكروقد

الحق.وراجعذلكمنتنصلثم،الباطنيةلبعضمعاشرته

الصانع.إثباتفيشيئالهكتبأنه:عقيلابنوذكر

،أيامعشرةفاستنظره،منهايخرجأنالخليفةعلىفعزمبغدادإلىمرةآخررجعلماأنهذكرناوقدأ

.،)2(أيامالعشرةانقضاءقبلومات:السلطانفمرض

مدةوكانت،ونصفسنةوثلاثينسبععنشوالمنالنصفالجمعةليلةفيالسلطانوفاةوكانت

وكان،الأمرلكتمانأحدعليهيصلولم،بالشونيزية)3(ودفن،ونصفسنةعشرةتسعذلكمنملكه

أعلم.والله،سمإنه:وقيل،بالحمىمرضه

الشاشي،بكرأبوبهادرسالتيالتاجيةباني،الغنائمأبوالوزير،الملكتاجخسرو)4(بنالمرزبان

)1(

)2(

)3(

)4(

.(973/)المنتظم

.(طو)(ب)منزيادة

.المشهورالزاهدالسقطيسريمقبرةوهي،صحيحوكلاهما،الشونيزي:(ط)في

الأعيانوفيات،(01/216)التاريخفيالكامل،(67)السلجوقيةالدولةأخبار،(9/74)المنتظم

وأربعمئة.وثمانينستسنةفيهووفاته،(91/001)النبلاءأعلامسير،(2131/)
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سريعا،فماتالملكنظامبعديستوزرهأنأرادشاهملكالسلطانكانوقد،إسحاقأبيالشيختربةوبنى

يذفيإرباإرباوقطعوه،الملكنظامغلمانقتله،بركياروقأخوهقهرهفلما،محمودلولدهفاستوزر

السنة.هذهمنالحجة

.الشميرازيالقالمممأبو)1(برزةبنأحمدبنعليبنالوارثعبدبناللههبة

،والسيرة،الاعتقادحسن،ورعا،دينا،ثقة،حافظاوكان،الآفاقفيالجوالينالرحالينأحد

الله.رحمه،أعلموالله،وغيرهابغدادمنالطلبةإليهرحل،حسن)2(تاريخله

أ،بحيئةوثيانيو!وللالتلللنةخل!5ث!

منمرجعه،العباديالحسينأبو،منصوربن(أردشيز:لهيقالرجلبغدادإلىقدم:وفيها

وعظهمجلسفيالناسوازدحم،الغزاليمجلسهوحضر،الناسفوعظ،النظاميةفنزل،الحج

بعضفيالمجلسيحضروكان()4(معايشهممنالناسمنكثيروترك،ذلكبعدالمجالسفيوكثرواأ

وأريقت،المساجدولزموا،الناسمنكثيروتاب،والنساءالرجالمنألفثلاثينمنقريبالأحيان

أحوالولهأوافززهدوفيه،عباداتله(صالحانفسهفيالرجلوكان1،الملاهيوكسرت،الخمور

للبركة.بهايتوضأالتيالبركةمنأخذواوربما،وضوئهفضلعلىيزدحمون(الناسأوكان،صالحة

فلم(بكمالهأالبلدفطاف،وثلجاشامياتوتاأصحابهبعضعلىاشتهىأنه:)5(الجوزيابنونقل

جاءت:لهفقيل؟أحد(الشيخإلىأاليومجاءهل:فسأل؟خلوتهفيالشيخفوجدفرجع،يجده

ذلك،منفامتنع،طرفةبهللشيخأشتريأنأحبوأنا،وبعتهغزلابيديغزلتقدإني:فقالت،امرأة

فأتته(فذهبتأ،شئتما:فقال؟أشتريماذا:فقالت،فاشترياذهبي:وقال،فرحمها،فبكت

فأكله.،وثلجشاميبتوت

لحفظلأشربهفضلهأعطانيليته:نفسيفيفقلت،مرقايشربوهوعليهدخلت:بعضهموقالا

)1(

)2(

)3(

الذهبشذرات،(91/17)النبلاءأعلامسير،(.1/218)التاريخفيالكامل،(9/74)المنتظم

(3/937).

.شيرازتاريخ:يريد

أردشيرين.(01/522)الكاملوفي،أردشير:(طو)(ب)في

.(طو)(ب)منزيادة

.(976/)المنتظم
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لهوكانت.،)1(القرآنحفظاللهفرزقني:قال،النيةتلكعلىاشربها:فقالفضلهفناولني،القرآن

البلد.منوأخرجالجلوسمنفمنعبالصحيحالقراضةبيعفيتكلمأنهاتفقثم.ومجاهداتعبادات

نأالخليفةمنوطلب،بالسلطنةلنفسهدمشقصاحبآرسلانألببنتتشخطب:السنةهذهوفي

الرحبةإلىفسار،شاهملكبنبركياروقأخيهابنبسببذلكفيالتوقففحصل،بالعراقلهيخطب

الموصل،إلىسارثمأالرحبةففتح،الرهاصاحبوبوران،حلبصاحبآقسنقروطاعتهصحبتهوفي

الأمراءمنخلقاوقتل،)2(عقيلبنيمنجيوشهوهزم،بدرانبنقريشبنإبراهيمصاحبهايدمنفأخذها

همذانأخذوكذلك"،)جهيربنالدولةفخربنالكافيواستوزرأبكرديارأخذوكذلك،صبراأ

بركياروقالملكإلىفساروبورانآقسنقرالأميرانفارقهثم،أمرهواستفحلأذربيجانوفتح،وخلاط

حلبببابوبورانآقسنقرالدولةقسيمفلحقهتتشفرجع،بركياروقأخوهفيهفطمعوحدهتتشوبقيأ

منوملكها،والزهاحرانفيبهفطيفبورانبرأسوبعثأفصلبهماوآقسنقربورانوأسر،)4(فكسرهما

.!ا)5(بعده

.كثيرةشروربينهماوانتشرتوالسنةالروافضبينالفتنةوقعت:وفيها

أحمدالعباسأبيبنالفضل،منصورأبو،باللهالمسترشدولدهللخليفةولدشعبان،ثانيأوفي

السعيد.بالولدعهدهووليالخليفةففرح،المقتديبنباللهالمستظهر

عنوهنأه،جهيربنمنصورأبوالوزيرإليهوخرجأبغدادبركياروقالسلطاندخلالقعدةذيوفي

.،)6(بالقدومالخليفة

هذهفيالعراقأهلمنأحديحجولم،الشامأرضمنصورمدينةالعبيديالمستنصرأخذ:وفيها

السنة.

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الوزيروجلس،الأولىجمادىفيأشاهملك،السلطانبنتالخاتونمن)7(باللهالمقتديبنجعفر

.أيامثلاثةللعزاء

.(طو)(ب)منزبادة(1)

.(طو)(ب)منزيادة(2)

.(طو)(ب)منزيادة)3(

.(طو)(ب)منزيادة(4)

.(طو)(ب)منزيادة(5)

.(طو)(ب)منزيادة()6

.(0/1227)التاريخفيالكامل،(977/)المنتظم)7(
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الأصبهاني.مسعودأبو)1(سليمانبزامحمدبنإبراهيمبنسليمان

ابنوسمع،()2(بالحديثجيدةمعرفةلهوكانت،الصحيحينعلىوخرجاوصنف،الكثيرسمع

تسععنالقعدةذيفيوفاتهوكانت،وغيره)3(الخطيبعنهوكتب،والبرقاني،نعيموأبامردويه

سنة.وثمانين

الشافعي.الفقيهسعدأبوالدسكري)3()4(المحسنبنأحمدبنالواحدعبد

عصاما:يقولوكان،،العلملأهلمألفا)6(وكاناالحديثوروى،الشيرازيإسحاقأباصحب

الله.رحمه،حربببابودفن،السنةهذهمنرجبفيتوفي،قطلذةفيهذابدني

.الهكاري)8(الحسنأبو(جععربنيوسفبنأحمدبنعلى
.(7

غيرعنهوروى،الحديثسمع،ابتثاهاقدأربطةلهوكانت)9(الزوزنيبرباطونزلبغدادقدم

الله!رسوليا:فقلت،الروضةفيالمنامفي!ي!اللهرسولرأيت:يقولوكان،الحفاظمن،واحدا

.البدعأهلومجالسةوإياك،الشافعيومذهب،حنبلبنأحمدباعتقادعليك:فقال،أوصني

السنة.هذهمنالمحرمفيوفاتهوكانت

الأخضر.بابنالمعروف،الأنباريالخطيبالحسنأبو(1محمد)0بنمحمدبنعلي

وتسعينخمسعنشوالفيوفاتهوكانت،عنهحدثمناخروهو،)11(الفرضيأحمدأباسمع

الله.رحمه،سنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

الذهبشذرات،(91/21)النبلاءأعلاموسير،(1/277)الضعفاءفيالمغني،(9/78)المنتظم

3/377().

.(طو)(ب)منفلادة

.(بشار)(6556/)السلاممدينةتاريخينظر

.(بشار).الأثيرلابنوالكامل(ط)منأثبتناهوما،"الحصين":والمنتظمالنسخبعضفي

وأ،الملكنهردسكرةمنوهو،ثبتناهأماوالصواب،تصحيفوهو،المعجمةبالشين"الدشكري":(ط)في

.(بشار)الملكدسكرة

.(بشار)أثبتناهماوالصواب،لهامعنىولا"مؤلفأ":(ط)في

النبلاءأعلامسير،)3/345(الأعيانوفيات،(01/226)التاريخفيالكامل،)9/97(المنتظم

.(3378/)الذهبشذرات،(5138/)الزاهرةالنجوم،(91/67)

.(5584/)البلدانمعجم.الموصلفوقوقرىوناحيةبلدة،الهكارية:إلىالنسبةهذه

خطأ..لدوريا:(ط)في

.(9/97)المنتظم

خطأ..لرضيامحمدباأ:(ط)في
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دلفأبيبندلفبنمحمدبنعلي)3(بنجعفربنعلي)2(بناللههبةبنعليماكولا)1(بننصرأبو

لأمير.ا

المؤتلففيالإكمال"كتابوله،الحفاظمنوكان،الكثيروسمع،وأربعمئةثنتينسنةولد

أشياءعليهماوزاد،وغيرهماالدارقطنيوكتاب،سعيدبنالغنيعبدكتاببينجمع،")4(والمختلف

:)3(الجوزيابنقال،الشعرحسن،العبارةفصيح،مبرزانحويأوكان،نافعة،حسنةمهمةكثيرة

.(دين)آإلىيحتاجالعلم:ويقولدينهفييطعنالوهابعبدشيخناوسمعت

.الجوزيابنذكركذا،الثمانينجاوزوقد،ابعدهاالتيأواالسنةهذهفيخوزستانفيوقتل

وأربحينةوثمانيرسبحلللنةخلت5ث!

بالله.المستظهرولدهوخلافة،المقتديالخليفةوفاةكانت:فيها

فيهكتابابالسلطنةلهيكتبأنالخليفةمنسأل،بغدادبركياروقالسلطانقدملما:موتهصفةأ

منعشرالرابعالجمعةيومالكتابوكان،الخليفةعلىوعرضت،الخلعوهيئت،ذلكفكتب،إليهالعهد

ينظروجلس،يديهغسلثم،الصحةغايةفيوهو،العادةعلىمنهفتناول،الطعامإليهقدمثمالمحرم

هؤلاءمن:وقالإليفنظر:قالت،النهارشمستسمىقهرمانةوعنده،عليهوقعبعدماالعهدفي

حالته،تغيرتقدورأيته،أحداأرفلمفالتفت:قالت؟إذنبغيرعلينادخلواقدالذينالأشخاص

فحللت،عليهغشيأنهفظننت:قالت،الأرضإلىوسقط،قواهوانحلت،ورجلاهيداهواسترخت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

النبلاءأعلامسير،)3/503(الأعيانوفيات،(01/128)التاريخفيالكامل،()9/97المنتظم

.(5511/)الزاهرةالنجوم،(3381/)الذهبشذرات،(18/956)

.(بشار).بهإلايصحولا،النسخبعضمنالاسمهذاسقط

.(بشار)."علي"منبدلأ"عفكان"فيهويقال

فيمافيهجمع،والأنسابوالكنىالأسماءمنوالمختلفالمؤتلفعنالارتيابعارضرفعفيالإكمالكتاب

،الأزديالغنيلعبدالنسبةومشتبهوالمختلفوالمؤتلفالبغداديللخطيبوتكملتهللدارقطنيوالمختلفالمؤتلف

الشيخحققوقد،الصحةعلىأحدهمفيهوهمماوذكر،ذكروهممافيهالإشكاللايقعماوأسقط،عنهاشذمامع

أكملثم،الهندفيالدكنابادبحيدروطبعتمنهأجزاءستةاللهرحمهاليمانيالمعلمييحيىبنالرحمنعبد

دمج.أمينمحمدالسيدونشره،اللهرحمهالعباسنايفالشيخبتحقيقبيروتفيالسابعالمجلد

.(997/)المنتظم

،الحميدي:منهمووثقوهماكولاابنعلىالعلماءكبارأثنىوقد،الجوزيابنبهتفرد،دليلإلىيحتاجكلامهذا

وغيرهم.النجاروابن،الذهليوشجاع،السمعانيسعدوأبو،عساكروابن،وشيرويه،طاهربنومحمد

.(بشار)



542آحمدس!!البأبياللهمربأالمستظهرخاارفة-اللهبأمرالمقتد.يترجمةذكر

وجاء،بذلكالعهدوليفأعلمتوخرجت،البابعليهفأغلقت،داعيايجيبلاهوفإذا،ثيابهأزرار

.فبايعوه،بالخلافةويهنئونهبأبيهيعزونهالدولةورؤوسلأمراءا

اللهرحمه،اللهبأمرالمقتديترجمةذكر

العهد،وليالأمير،الذخيرةبن)1(اللهعبدالقاسمأبو،اللهبأمرالمقتدي،المؤمنينأميرهو

اسمها،ولدأمأمه،العباسيباللهالقادربناللهبأمرالقائمالمؤمنينأميربنمحمد)2(العباسأبو

.()3(أيضاالمسترشدولدهوولد،المستظهرولدهوخلافة،ولدهاخلافةأدركتأرمنية،أرجوان

عنهاونفى،ببغدادكثيرةمحالأيامهفيعمرت؟القامةتام،الشمائلحلوأبيضالمقتديوكان

عننهاء،بالمعروفأمارا،الناسحريمعلىغيوراوكان،،والمعاصيأالملاهيوأربابالمغنيات

برحمته.اللهتغمده،والسريرةالسيرةحسن،المنكر

وثمانيأسنةوثلاثونثمانالعمرمنوله،السنةهذهمنالمحرممنتصفالجمعةيوموفاتهوكانت

ثلاثةموتهوأخفي،يومينإلاشهوروثمانأسنةعشرةتسعذلكمنوخلافته،42(أياموتسعةشهور

تربتهم.فيودفنعليهصليثم،المستظهرلابنهالبيعةتوطدتحتى،أيام)3(

أحمدالعباسأبياللهبأمرالمستظهرخلافة

وكان،بالخلافةلهفبويع،وشهرانسنةعشرةستالعمرمنولهأحضروه(الجمعةيوماأبوهتوفيولما

ملكالسلطانبنبركياروقالدولةركنالملكمنلهالبيعةأخذتثم،جهيربنمنصورأبوالوزيربايعهمنأول

عشرالثامنالثلاثاءيومالتابوتأظهرثم،أيامثلاثةإلىلهتؤخذالبيعةوتمت1،والرؤساءالأمراءمنثم،شاه

عليهوصلى(1+(أمرائهكبراءبلالسلطانيحضرولم،الناسوحضر،الخليفةولدهعليهوصلى،المحرممن

.(ذلكيوموبايعوهأعقيلوابن،والشاشي،الغزالي:العلماءومن،والوزراءالأمراء

)2(

)3(

)4(

)6(

المنتظم.ترجمتهمصادرفيكماالقاسمأبووكنيته،اللهعبدالخليفةفاسم.خطأ.اللهعبدأبو:الأصلفي

.(18318/)النبلاءأعلامسير،(قبلهاوما0/1231)التاريخفيالكامل،(984/)

توفي،العهدوليالأميراللهبأمرالقائمالمؤمنينأميربنمحمد:اسمهالدينفذخيرة،خطأ.أحمد:الأصلفي

هـ.447سنةأبيهخلافةفي

.(طو)(ب)منزيادة،هناإلى..موتهصفة:قولهمن

ونصف.سنةوثلاثونثمان:(أ)وفي(طو)(ب)منزيادة

.(ب)منساقطهناإلى..وخلافته:قولهمن

.(طو)(ب)منزيادة
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،،منطقياأشاعرأ،بليغأ،فصيحا،الكريمللقرانحافظا،الأخلاقكريمباللهالمستظهركانوقد

قوله:شعرهلطيفومن

يدا)11الوداعرسمعلىمددتيوماجمداماالقلبفيالجوىحرأذاب

قددا)2(الهوىيهوىمنطرائقأرىوقدالاصطبارنهجأسلكفكيف

وعدا)3(بمادهراوفىقدبعدمامنبهشغفتقدبدوالوعدأخلفقد

أبداعاينتهفلاهذابعدمنخلديفيالحبعهدأنقضكنتإن

أحسنلهفدبرها،جهيربنالدولةعميدمنصورأبيالوزيرإلىالخلافةأمورالمستظهروفوض

.الوزراءخيارمنوكان،الرعاياوساسأتمهيدأتمالأمورلهومهد،تدبير

بنالحسنأبيإلىوفوضه،القضاءعنالشاشي)د(بكرأباالخليفةعزلشعبان،)4(عشرثالثوفي

الدامغاني.

أحديحجولم،كثيرونناسوقتل،كثيرةمحالفأحرقت،والروافضالسنةبينفتنةوقعت:وفيها

السلاطين.لاختلافالسنةهذهفي

الذياليوموهو،المحرممنعشرالرابعالجمعةيومالدولةركنأبركياروقللسلطانالخطبةوكانت

.ا)6(توقيعهعلىعلمبعدماالمقتديالخليفةفيهتوفي

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بكروديارحلبصاحب،بالحاجبويعرف،)7(السلجوقيالدولةقسيمالملقبالأتابكاقسنقر

.والجزيرة

اقسنقر.بنزنكيبنمحمودالشهيدالديننورالملكجدوهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)1/(

.يداالوداعرسمإلىمددتلما:(01/535)الأثيرلابنالكاملفي

.قدداالهوىمهوىفيطرائقأرى:الكاملفي

.وعدابمادهريوفىقدبعدمامن:الكاملفي

.(طو)(ب)منزيادة

الشافعيةشيخأيضاوهو،النسبةبهذهاللهرحمهبكرأبواشتهروقد(طو)(ب)منأثبتهوما،الشافعي:(أ)في

زمانه.في

.(طو)(ب)منزيادة

الزاهرةالنجوم،(91/912)النبلاءأعلامسير،(1124/)الأعيانوفيات،(0/1232)التاريخفيالكامل

.(3038/)الذهبشذرات،(5141/)
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عندهمنزلتهترقتثم،السلجوقيآرسلانألببناشاهملكالسلطانأصحابأخصمنأولاوكان

،سريرةوأجودهمسيرةالملوكأحسنمنوكان،الملكنظامالوزيربإشارةوأعمالهاحلبأعطاهحتى

دمشق،صاحبتتشالدولةتاجالسلطانيدعلىموتهكانثم،وعدلورخصأمنفيمعهالرعيةوكانت

عنهففرا،ملكشاهبنبركياروقأخيهابنقتالعلىوالرهاحرانوبصاحب،بهاستعانأنه:وذلك

فإنهاحلبإلابلادهماوأخذ،فقتلهما،حلبببابقاتلهماتمكنفلما،دمشقإلىفهرب،وتركاه

بيانه.سيأتيكماوخمسمئةوعشرينثلاثسنةفيوذلك،بعدفيمازنكيآقسنقرلولداستقرت

تتشملكفلما،الرهاصاحبوبوزان)1(هوشاهملكللسلطانمملوكاكانأنهخلكانابنوذكر

فيالسنةهذهفيفقتله،فقاتله،أيضادمشقملكقدوكان،فقصده،عليهفعصا،بهااستنابهحلب

السورفوقمنإليهاأدخله،بحلبزنكيالدينعمادولدهدفنهقتلفلماا)2(منهاالأولىجمادى

الزجاجية.بالمدرسة

الفاطمية.الممالكومدبر،بمصرالجيوشصاحبالجمالى)3(بدر

عظيماتمكنأالمستنصرأيامفيتمكن،دارةرسومعليهولهم،للعلماءمحبا،كريما،عاقلاكان

وامتدحهاصيتهوبعداوأيامهحياتهوامتدت،كثيرةبلاداوفتح،ارائهعلىالأمورأزمةودارتا

الأفضل.ولدهبعدهمنبالأموروقامامنهاالقعدةذيفيأموتهكانثم،الشعراء

أميرابنأحمد،العباسأبيالدينذخيرة،العهدوليابناللهعبد)4(اللهبأمرالمقتديالخليفة

.)د(الخليفةموتعندترجمتهمنشيئاذكرناوقد،القادربناللهبأمرالقائمالخليفةالمؤمنين

الحاكم.بنعليالحسنأبيبنتميمأبومعد،)6(الفاطميالمسشصرالخليفة

،نزارلولده،بالأمراعهدقدوكان،بعدهولاقبلهلخليفةهذايتفقولم،سنةستينأيامهاستمرت

المستنصربنأحمدالقاسمأبافبايعوا،الناسوأمراأبيهموتبعدالجماليبدربنالأفضلفخلعه

."بزاف":فيهويقال(1)

.(طو)(ب)منزلادة2()

،(9181/)النبلاءأعلامسير.ولدهترجمةفي(2/448)الأعيانوفيات،(5/1235)التاريخفيالكامل)3(

.(3383/)الذهبشذرات،(5141/)الزاهرةالنجوم،(51/59)بالوفياتالوافي

النجوم،(18/318)النبلاءأعلامسير،(922و51/49)التاريخفيالكامل،(984/و،8192/)المنتظم(4)

.(3038/)الذهبشذرات،(5913/)الزاهرة

سنةأحداثفيالخليفةعلىالكلامتقدموقد.(ب)منزيادةوجميعها،(ط)منزيادهبعضهاالترجمةهذه)3(

هـ.467

.(5/1237)التاريخفيالكامل)6(
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الدينجلالوتولى،فبايعوهعليهالناسفجمع،الإسكندريةإلىنزارفهرب،بالمستعليولقبه(أخاها

فقتل،ونزارأالقاضيوأسر،الأفضلفهزمهمنزارفقاتله(فحاصرهأالأفضلفقصده،عمارابن

وعشرونإحدىوعمرهالخلافةفيالمستعليواستقرماتحتى،حيطينبينانزارأوحبس،القاضي

سنة.

.مكة)1(أميرهاشمآبيبنمحمد

سنة.وتسعيننيفعنالسنةهذهفيوفاتهكانت

.شاه)2(ملكالسلطانبنمحمود

فقهرهبركياروقأخوهفنازعه()3(الجزيلةالأموالبسببهوأنفقت،الملكلهعقدتقدأمهكانتا

وكان،النظاميةبالتربةفدفن،بغدادإلىوحمل،السنةهذهفيبهافمات،أصبهانبلدةولزم،وكسره

.(منهاشوالفيتوفياشكلاوأظرفهم،وجهاالناسأحسنمن

عليهجمعتقدوكانت،نظامهفانحلأالسنةهذهرمضانفيشاهتركانالخاتونأمهتوفيتوقد

قريباذلكفيوأنفقت،تركيمملوكآلافعشرةوملكت،إليهالمملكةأمورأزمةوأسندت،العساكر

.()4(أعلمسبحانهوالله،طائلعلىتحصلولم،النظامفانحل،دينارألفآلافثلاثةمن

وأربحيئةوتمانيرثما!3سنةكين5ث!

صاحبارسلانألببنتتشسعيدأبيالدولةتاججهةمنالتركمانيأبق)5(بنيوسفورد:فيها

إلىرسولهدخلفلما،الريبناحيةأخيهابنلقتالتوجهقدتتشوكان،ببغدادلهالدعوةلإقامة،دمشق

بغدادأهلوتأهب،الخليفةيديبينالأرضوقبل،فقربهالخليفةواستدعاه،وخافوه،هابوهبغداد

منأولفيقتلاتتشأنفأخبرهأخيه(ابنرسولأعليهقدمإذكذلكهوفبينما،ينهبهمأنوخافوا،له

واستقل،بركياروقأمرفاستفحلبم()"السنةهذهمنصفرعشرسابعفيوفاتهوكانت،الوقعةفيقتل

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(91/004)النبلاءأعلامسير،(01/923)التاريخفيالكامل

.(01/234)التاريخفيالكامل

.(طو)(ب)منزيادة

.التئاملولدهاولالهايحصلولمالنظامفانحل:(ب)فيالفقرةونهاية،(طو)(ب)منزيادة

الإسلاموتاريخ،(01244/)الأثيرلابنوالكامل،(ط)منأثبتناهوما،خطأ"أرتق":بعفالنسخفي

.(بشار)(01482/)

.(طو)(ب)منزيادة
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الذي1(ساوتكين)الأميرمنفتسلمهادمشقإلىفسار،قتلحينأبيهمعتتشبندقاقوكان،بالأمور

مملكتهأمرودبر،حلبمدينةتتشبناللهعبدوملك،الخوارزميالقاسمأباواستوزر،أبوهاستنابه

بها.رضوانبنوتنسبوإليه،حماةمدينةصاحبتتشبنورضوان،إيتكينبنالحسينالدولةجناح

المستظهر،بنالفضلمنصورأبيالعهدلوليخطبالأولربيعمنأعشرالتاسعالجمعةيوموفيأ

الدين.بذخيرةولقب

فيللعواموأذن،الحريمعلىسورافاختط،جهيربنالملكعميدالوزيرخرجالاخرربيعوفي

سخيفة،منكرةأشياءوعملوا،ضعيفةعقولوسخافات،كثيرةمنكراتفأظهروا،والتفرجالعمل

.)2(بغيضوإنكار،غليظكلامفيهارقعةعقيلابنإليهوبعث

فأقرفعوقبفمسك،منهيتمكنفلم،)3(فداويعليهفعدابركياروقالسلطانخرجرمضانوفيأ

.ا)4(بالسلامةلهمهنئاالخليفةجهةمنالطواشيوجاء،الثلاثةفقتل،يقرافلم،آخرينعلى

فيالتدريستاركاالمقدسبيتإلىمتوجها،بغدادمنأالغزاليحامدأبوخرجالقعدةذيوفي

وعاد،التدريسفيأخوهعنهوناب،،ناعمهابعدأالثيابخشنلابسا،،الدنيافيأزاهدا،النظامية

يجتمعوكان،المدةهذهفي"الإحياء"كتابصنفوقد،بلدهإلىرجعثم،الحجإلىالثانيةالسنةفي

فيسمعونه.الرباطفييومكلالكثيرالخلقإليه

،القضاةبشرفولقب)3(السيبياللههبةبنالوهابعبدالفرجأبيالقاضيعلىخلععرفةيوموفي

.وغيرهبالحريمالقضاءولايةإلىورد

،وتواكلوااوتواصلواأوتزاوروا،المحالبقيةمع)6(الكرخأهلاصطلحالسنةهذهوفي

العجائب.منهذاوكان،وتشاربوا

.(01/483)الإسلاموتاريخ،(01/482)والكامل(ط)منوماهنا،سارتكين:(ب)في(1)

بكاملها.الرقعةهذهنص(985/)المنتظمفيالجوزيابننفل)2(

جرحالذيأنذكراالأثيروابنالجوزيابنأنعلى.الباطنيةمنيكونونماغالبأوهم،الفدائيهو:الفداوي)3(

.(بشار)السلطانعنستريايعملسجستانأهلمنكانالسلطان

.(طو)(ب)منزيادة(4)

وقد،(9/87)المنتظممنأثبتناهوما،عجيبتحريفوهو،"البستياللههبةبنالرحمنعبد":(ط)في)5(

طبعةمن904-1704/)المجددالتاريخفيالنجارابنوترجمه(405)سنةإلىهذاالسيبيالوهابعبدعاش

.(1/151)الإسلامتاريخمن(405)سنةوفياتفيوالذهبي(الهند

أهلأنوالمراد.الوقتذلكفيشيعةكلهمالكرخأهللأن،تصحولا"والسنةالرافضةمن":هذابعد(ط)في)6(

.(بشار)السنيةالمحالبقيةمعتصالحواالشيعةالكرخ
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ابنمكانهووليفخنقبالزندقةعليهشهدأنهوسببه،سمرقندصاحبخاقانبنأحمدقتل:وفيها

.مسعودعفه

وملكوا،عليهوقبضوا،باديسبنالمعزبنتميمبنبيحيىوغدرواإفريقيةالأتراكدخل:وفيها

شاه:لهيقالرجلمقدمهموكان،شديدةحروبوبينهبينهمجرتبعدما،خلقأوقتلوا،بلاده

ومعهأالمغربإلىهربثم،بهاوخدم،مصرفقدم،المشرقأمراءبعضأولادمنوكان،ملك)1(

ذكر.ماففعل،جماعة

السنة.هذهفيالعراقأهلمنأحديحجولم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الباقلاني.بابنالمعروفالفضلأبو)2(خيرونبنأحمدبنالحسنبنأحمد

اللهعبدأبيعندوشهد،الثقاتمنوهو،جيدةمعرفةلهوكانتأالخطيبعنهوكتب،الكثيرسمع

وثمانينثحنتينعنرجبفيتوفي،الغلاتخزانةإشرافبعدهوليثم،لهأمينأصارثم،الدامغاني

سنة.

دمشقصاحب،سلجوقبنميكالبنداودبن،آرسلانألببنالدولةتاجالمظفر)13أبوتتش

.البلادمنوغيرها

وقال،فعلشاءومااللهقدرولكنآرسلانألببنملكشاهبنبركياروقأخيهبنعليامرأةتزوجوقد

المتنبي:

الهذيانمنضرفيالعداكلامدمانماعلاكفيسرولله

منأ)د(الجيوشأميرمحاربةفيأتسز)4(فاستنجده،الشرقيةأالبلادصاحبكان:خلكانابنقال

)1(

2،ز

)3(

)4(

شاهملك.:(5/1124)التاريخفيالكاملفي

بالوفياتالوافي،(91/501)النبلاءأعلامسير،(01/253)التاريخفيالكامل،(9/87)المنتظم

وهو(خيرونبنأحمدبنالحسن":(ط)فيووقع:بشارقال،(3383/)الذهبشذرات،(6032/)

خطأ.

الأعيانوفيات،(01/244)التاريخفيالكامل،(75)السلجوقيةالدولةتاريخ،(9/87)المنتظم

،(5155/)الزاهرةالنجوم،(51/378)بالوفياتالوافي،(9183/)النبلاءأعلامسير،(1592/)

.(3343/)دمشقتاريختهذيب،(3384/)الذهبشذرات

.والوفيات(ط)منأثبتوما،اقسنقر:الأصلفي

الجمالي.بدرالجيوشأمير:الوفياتفي
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علىهوواستحوذ،وقتلهبمسكهأمر،أتسزإليهوخرج،لنجدتهدمشققدمفلمامصرصاحباجهة

وقتلأخوهفكسره،الريببلادبركياروقوأخوههوتحاربثم،وسبعينإحدىسنةفيوأعمالهادمشق

سنةإلى،عليهاملكهوكان،بهارضوانبنوتنسبوإليه1،حلبرضوانابنهوتملك،المعركةفيهو

)1(-
ثنتينسنةإلى،أمهوزوجأبيهمملوكبعدهمنبالأمرفقام،عنبعنمودفيأمهسمته،وخمسمئهسبع

الملوكشمسالآخرابنهثم،سنينأربعبوريالملوكتاجولدهبعدهمنفقام،وخمسمئةوعشرين

الدينشهابأخاهأجلستثم،7(جاولي*بنتخاتونزمردوهي،أيضاأمهفقتلتهسنينثلاثإسماعيل

ثم،سنةا!:طغتكينبنبوريبنمحمدأالآخرأخوهملكثم،سنينأربعفملك،بوريبنمحمود

زنكيبنمحمودالديننورمنهالملكانتزعأنإلىوثلاثينأربعسنةمنأبق)د(بن)4(الدينمجيرملك

،بالغور،المعينيةأإليهتنسبالذي7(الدين!معين(آأبقرأيامبدمشقالعسكرأتابكوكان-سيأتيكما-

بدمشق.المعينيةوالمدرسة

المميميرمحمدأبوالعزيز)9!(ي-بنالوهابعبدبناللهرزق

وحلقة،للوعظمجلسلهوكان،الحديثاوأئمةأأحمدمذهبعلى،والفقهاءالقراءأئمةأحد

لا،-حسنشعرله،العامةإلىمحبباالشكلحسنوكان.القصربجامعثم،المنصوربجامعللفتوى

بنعليإلىمسلسلاحديثاآبائهعنروىوقد،المناظرةحسن،،العبارةفصيحأالعبادةكثيروكان

رحل.وإلاأجابهفإن،بالعملالعلمهتف:قالأنه،وجههاللهكرم،طالبأبي

الثلاثاءيومفيوفاتهوكانت،السلطانإلىالرسلمهامفيبعثه،الخليفةعندوجاهةذاكانوقد

لفظةأنفعلم(705)سنةفيهذارضوانتوفيوقد،البتةتصحولا"وخمسمئةوخمسينسبعسنة":(ط)في(1)

.(بشار)رضوانوفاةذكرالكتابهذامنالمذكورةالسنةفيوسيأتي،لهامعنىلامقحمة"خمسين"

جاولي.بنتزمردخاتون:(1/692)الوفياتفي2()

.(بشار)محرف"طغركين":(ط)في)3(

.(بشار)مصحف،"الدينمخير":(ط)في(4)

.(بشار)تحريفوكله"أرتق":النسخبعضوفي"أتق":(ط)في(5)

.(بشار)تحريفوكله"أرتق":النسخبعضوفي"أتق":(ط)في()6

.(بشار)ظاهرتحريفوهو،"الدينعز":النسخبعضفي)7(

طبقاتذيل،(18/906)النبلاءأعلامسير،(1/356)الكبارالقراءمعرفة،(01/253)التاريخفيالكامل)8(

.(3384/)الذهبشذرات،(1/77)الحنابلة

قوله:شعرهمن(18461/)السيرفيالذهبينقل)9(

سكراناالبينيومكنتفإننيباناالذيالحيعنتسألانيلا

كاناكالذيليلىوصلراجعهلبنعماناوجديعلىياصاحبي

أكفاناالمحزونيلبسمابقدربينهميومأقاموالوضزهمما
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الخليفة،بإذنالمراتببباببدارهودفن،سنةوثمانينثمانعنالسنةهذهمنالأولىجمادىمنالنصف

الله.رحمه،الفضلأبوابنهعليهوصلى

المعتزلة.شيخ،بنداربنيوسفبنمحمدبنالسلامعبد)1(القزوينييوسفأبو

كتبأوحصل،سنةأربعينبهافأقام،مصرإلىورحل،الهمذانيأحمدبنالجبارعبدعلىقرأ

مجلد.سبعمئةفيتفسيراوصنف،كثيرة

عكآلخمنطينتنلواماواتبعوا!و:تعالىقولهعلىفيهوتكلم،العجبفيهجمع:الجوزي)2(ابنقال!

كامل.مجلد!ي3:2011القرأ!هوسليئنمفك

بنعمرأبيمنالحديثسمعوقد،أخرىوبالشعر،تارةبالعلماللسانطويلكان:عقيلابنوقال!

.عمرهآخرفيإلاتزوجوما،سنةوتسعينستعنببغدادومات،وغيرهمهدي

الدينظهيرالملقب،شجاعأبو،إبراهيمبناللهعبدبنالحسينبنمحمدالوزير)3(شجاعأبو

.(المولدالأهوازي،الأصلالزوذراوري)4(أ

الشيخمنالحديثوسمع،والفقهاءالعلماءإلىوالإحسانالصدقةكثير،الوزراءخيارمنكان

للخليفةووزر،"الأممتجارب"علىذيلهالذيكتابهمنها،كتباوصنف،وغيرهالشيرازيإسحاقأبي

الوقوفووقف،والصدقاتالخيراتسبيلفيفأنفقها،دينارألفستمئةيملكوكان،اللهبأمرالمقتدي

.والأيتامالأراملعلىالإنعاموأكثر،المشاهدوبنى،الحسنة

خاصتهمنواحدمعإليهمفبعث،جياععراةوهم،أيتامأربعةلهاامرأةجانبناإلى:رجللهقال!

بخبرهم،إليترجعحتىألبسهالاوالله:وقال!الشديدالبردفيثيابهعنهونزع،وطعاما،وكسوة،نفقة

-البردمنيرتعشوالوزير-عادثم،الإحسانذلكلهموأوصل،حاجتهفقضى،مسرعاالرجلفذهب

ثيابه.لبسسرهبماأخبرهفلما(للوزيرودعوا،بذلكفرحواأنهمفأخبرهإليهأ

كلهافأرسلها،عليهايقدرلامنذكرعليهتنغصيديهبينوضعتفلماسكريةبقطائفمرةإليهوجيء

عليهم.ففرقت،والعميانالفقراءفأطعمها(جداكثيرةوكانتأالمساجدإلى

)2(

)3(

)4(

للداووديالمفسرينطبقات،(5112/)السبكيطبقات،(01/253)التاريخفيالكامل،(998/)المنتظم

.(3385/)الذهبشذرات،(5561/)الزاهرةالنجوم،(18/616)النبلاءأعلامسير،(1/103)

.(909/)المنتظم

،(4136/)السبكيطبقات،(5134/)الأعيانوفيات،(01/052)التاريخفيالكامل،(909/)المنتظم

.(33/)بالوفياتالوافي

إلىنسبة،أخرىراءاخرهافيألفبينهماوالواوالراءوفتحالمعجمةوالذالالواووسكونالراءبضم:الروذراوري

.(378/)البلدانمعجم.الجبالأعمالمننهاوندقربكورة:روذراور
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يفتونهبمافحكم،فيهيسألهممشكلأمرلهوقعفإذا،الفقهاءوعندهإلاالديوانفييجلسلاوكان

وعامتهم.خاصتهم،الناسمعالتواضعكثيروكان،به

جاءالمرضفيثقلفلما(مرضثمأالنبويةبالمدينةوجاور،الحجإلىفسارالوزارةعنعزلإنهثم

وكجاأنفسهخإذظلموآأئهخولؤ):وتعالىسبحانهاللهقال،اللهرسوليا:فقالالنبويةالحجرةإلى

اللهأستغفر(جئتكقدأأناوها(6؟:اممحرواءرحيما!توابااللهوالوجاالرسوللهصواشتغمر%اللهفأشتغفروا

تعالى.اللهرحمه،بالبقيعفدفن،ذلكيومهمنماتثم.القيامةيومفيهاشفاعتكوأرجو،ذنوبيمن

التنعامي.بكوأبو،الحموئيبكوانبنالمظفربنمحهـد(التنعامي)1بكوأبوالقاضي

الشيخعلىفتفقهبغدادوقدم،عشرةسبعسنةفيحجثم،)2(ببلدهوتفقه،أربعمئةسنةولد

خمسامسجدهولازم،فقبلهالدامغانيابنعندوشهد،الحديثبهاوسمع،الطبريالطيبأبي

الوزير،شجاعأبوبهأشار،الدامغانياللهعبدأبوماتولما،ويفقههمالناسيقرئ،سنةوخمسين

منولا،عطيةسلطانمنيقبلفلم،وأعفهمالناسأنزهمنوكان،القضاءالمقتديالخليفةفولاه

كانبل،أحدايستنبولم،أجراالقضاءعلىيأخذولم،مأكلهولا،ملبسهيغيرولم،هديةصاحب

عندهقامتإذا،بينةلاحيثالمنكرينبعضيضربكانوقد،مخلوقايحابولم،بنفسهالقضاءيباشر

الشاشيبكرأبوصنفوقد،هذاعلىيدلماالشافعيكلامفيأنويذكر،يقرواحتى،التهمةقرائن

بقولهلهواستشهد،بالقرائنالحكممنيتعاطاهكانفيماعقيلابنونصره،ذلك)3(فيعليهالردفيكتابأ

.(62:يوسفا!وقبلمنقدقميصهوكاتإن):لىتعا

أسامةبنمحمدبن،)4(المشطبأ:لهيقال،والمناظرينالفقهاءكبارمنرجلعندهوشهد

السلطانإن:المدعيلهفقال،الذهبوخاتم،الحريرمنعليه(رأىألما،يقبلهفلم،الفرغاني

باقةعلىعنديشهدالواواللهأ:الشاميالقاضيفقال!والذهبالحريريلبسان،الملكنظامووزيره

شهادتهما.ولرددت1،شهادتهماقبلتمابقل

جائزةوهي،شهادتيتردشيءلأي:فقال،يقبلهفلممذهبهأهلمن،فاضلفقيهمرةعندهوشهد

)1(

)2(

)3(

)4(

.(بشار)شاميحمويفهو،قبيحتحريفوهو"الشاشي":(ط)في

.حماة:يعني

عدواهذاالشاشيوكان،(959/المنتظم)"والعقوبةبالضربوحققهابالفراسةحكممنعلىالرد":سماه

.(بشار)للشامي

.(طو)(ب)منزيادة
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مستورغيرعرياناالحمامفيتغتسلرأيتكفإني،شهادةلكأقبللا:لهفقال؟أنتإلاحاكمكلعند

.،أقبلكفلاالعورة

منبالقربودفنسنةوثمانينثمانعنالسنةهذهمنشعبانعاشر،)1(الثلاثاءيومأاللهرحمهتوفي

،5)2(

سريجبن

،الحميدي،حميدبنفتوحبناللهعبدبن(فتوحأنصرأبيبنمحمد)3(الحميدياللهعبدأبو

الأندلس.منقريبة،(ميورقة)4:لهايقالجزيرةمن،الأندلسي

صاحبوهو،نزهاعفيفا،ماهرا،دينا،مكثراحافظاوكان،الحديثبهافسمعبغدادقدم

،)د(والخطيبحزمابنمصنفاتكتبوقد1،المصنفاتمنذلكوغير"الصحيحينبينالجمع"

الحافي.بشرقبرمنقريبوقبره،السبعينجاوزوقد،الحجةذيمنتصف،الثلاثاءليلةأوفاتهوكانت

عقيل.بنالوفاءأبيالشيخابناللههبة

يفدفلمجزيلةأموالاأبوهعليهفأنفقمرضثم،نجابتهوظهرت،وتفقه،القرانحفظقدكان

واختيارفدعني،اختيارفيودله،والأدعيةالأدويةأكثرتقدإنك!أبهيا:يومذاتابنهلهفقال،شيئا

الله.رحمه،1،!1للحظوةاختيروقدإلا،الكلاملهذايوفقلمأنهفعلمتأ0فيئالثه

وأرلحيئةوثيانيرتالللحللمنةخلت5ث!

طوفانفيهاسيكونبأنه،المنجمينجهلةحكمالسنةهذهفي:")/!(المنتظم"فيالجوزيابنقال

ابنالمستظهرالخليفةفاستدعى،وخافواالعوامبينبذلكالكلاموشاع،نوحطوفانمنقريبأ

الطوالعالحوتبرجفياجتمعنوحطوفانإن:فقال،)9(الكلامهذاعنفسألهالمنجمعيشون)8(

.(طو)(ب)منزبادة(1)

.(بشار)المعروفالفقيهسريجابنالعباسأبووهو،تصحيفوهو،شريح):(ط)في(2)

بالوفياتالوافي،(91012/)النبلاءأعلامسير،(01/254)التاريخفيالكامل،(9/69)المنتظم31(

.(3293/)الذهبشذرات،(5561/)الزاهرةالنجوم،(4317/)

برقة.:لىإتحرفت(طو)(ب)في(4)

.(979/)المنتظم(3)

.(طو)(ب)منزيادة()6

.(979/)المنتظم)7!

.(4104/)المشتبهوتوضيح،(979/)والمنتظم،(ب)منوالتصويب،عشبون:إلى(ط)فيتحرفت)8(

.(طو)(ب)منزيادة()9
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،البلادبعضفيطوفانوقوعمنفلابد،زحلمعهايجتمعولم،ستةفيهاجتمعفقدوالان،السبعة

الماءانفجاريخشىالتيوالمواضعالمسيلاتبإصلاحوزيرهإلىالخليفةفتقدمأ،بغدادأنهاوالأقرب

نخلة،بعدالمناقبواديفيحصرواالحجاجبأنالخبرفجاء،ذلكينتظرونالناسوجعل،)1(منها

فخلع،)2!والرحال،الزجالالماءوأذهب،الجبالبرؤوستعلقمنمنهمفنجاعظيمسيلفأتاهم

جراية.لهوأجرى،المنجمذلكعلىالخليفة

بنمحمدالدولةشرفوقتل،الموصلمدينةكربوقاسعدأبوالدولةقوامالأميرملك:وفيها

أشهر.سبعةحصاربعدوغرقه،قريشبنمسلم

فيسوسةخطيبفقال،عمراأخاهمنهاوأخرج،قابسمدينةباديسبنالمعزبنتميمملك:وفيها

ذلك:

قابساسيفكبحدفتحتلماعابسا)3"يلفىوكانالزمانضحك

وفوارساوصوارماقناإلاأمهرتهاومابكراوأتيتها

!13غارسا!قبلكأبوكوكانإلاثمارها)4"جنيتمايعلمالله

عرائساالبلادقلللهكانتحاطباالأسنةزرقمنكانمن

وزير،الملكنظامبنالملكفخرإياهاولاه،بالنظاميةالطبرياللهعبدأبوالشيخدرسصفروفي

.شاهملكبنبركياروق

مشهدوقصدوا،دبيسبنمنصوربنمزيدبنصدقةالدولةسيفبلادعلىخفاجةأغارت:وفيها

خلقامنهمفقتل،المذكورصدقةالأميرفكبسهم،والفسادبالمنكراتفيهوتظاهروا،بالحائرالحسين

وسلمتفسلمالسورفوقمنوفرسهنفسهألقىأحدهمأن،العجائبومنأالضريحعندحتى،كثيرا

الجستاني.خمارتكينالأميرالسنةهذهفيبالناسوحج.،!رسه
)6(

.(طو)(ب)منزيادة(1)

المؤلف.منهينقلالذيوالمنتظم(ب)فيلماموافقهناوما،"والرحالوالرجالالجمال":(ط)في)2(

عابسا.يلقى:(طو)(ب)في)3(

ثمارها.هويتما:الكاملفي(4)

الفارسا.قبلأبوكوكانلاإ:والكامل(طو)(ب)في(5)

.(طو)(ب)منزيادة()6
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:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوم!ت

.فارسبلادإحدى:وخبر،الخبوي)2(حكيمأبو()1اللهعبدبنإبراهيمبتاللهعبد

معرفةوله،بالفرائضمعرفةلهوكانت،الشيرازيإسحاقأبيالشيخعلىوتفقه،الحديثسمع

هوفبينما،بالأجرةالمصاحفيكتبوكان،الطريقةمرضيوكان،مصنفاتلهوكانت،واللغةبالأفىب

رحمه،ماتثم،لطيبإنهموتاهذاكانلئنوالله:وقالواستند،يدهمنالقلموضع،يكتبيومأ

الله.

.شهدانكة)4(بابنويعرفأالتاجر)3الشيحيأحمدبنعليبنالمحسنعبد

إلىحملهالذيوهو،بصوروهوالخطيبعنوأكثر،ورحل،الكثيرالحديثسمع،بغدادي

الله،عبديسميهوكان،مصنفاتهفيعنهروىوقد،بخطه"بغدادتاريخ"إليهأهدىفلهذا،العراق

ثقة.وكان

الهمذاني.الفضلىأبوأحمد)3(بنإبراهيمبنالملكعبد

وكان،ذلكوغير،الحسابوفي،الشرعيةالعلومفيطولىيدلهوكانت،الماورديعلىتفقه

المقتديطلبه،زاهداعفيفاوكان،فارسلابن"المجملو"،عبيدلأبي"الحديثغريب"يحفظ

:قال)6(.لطيفا،ظريفاوكان،السنوعلوبالعجزلهواعتذر،الإباءأشدفأبى،القضاةقضاءليوليه

ثم،اللهأمركما،تأديباولديأضربأننويت:يقولثمبيدهالعصاأخذيؤدبنيأنأرادإذاأبيكان

)1(

)2(

)ص!(

ز!،

أ31

!+(

،(18/558)النبلاءأعلامسير،(01/293)الإسلامتاريخ،(625)السبكيطبقات،(999/)المنتظم

.(3353/)الذهبشذرات،(2486/)المشتبهتوضيح،(5951/)الزاهرةالنجوم

البلدانمعجمفيياقوتوقال،اللهرحمهالمصنفأشاركماخبرإلىالنسبةهذه،بالباء،"الخبري"

أخو:(طو)الأصلوفي.إليهاالمترجمنسبةوذكر.فارسأرضمنشيرازقرببليدة،خبر:(2344/)

وفاته،سنةفيالمصادربينخلافوثمة.الخبريحكيمأبوهونفسههونفسهفالمترجمخطأوهذا.حكيمأبي

موافقوماهنا.وتسعينستسنةفيتوفيأنهنقطةابناستدراكوفي،وسبعينستسنةتوفيأنهالذهبيكتبففي

.الزاهرةوالنجومالمنتظمفيلما

الذهبشذرات،(1555/)المشتبهتوضيح،(91152/)النبلاءأعلامسير،(9051/)المنتظم

إلى(ط)فيتحرفتوقد(3937/)البلدانمعجم.حلبقرىمنالشيحةإلىالشيحي:ونسبته.(3293/)

الشنجي.

.(بشار)بينتحريفوهو،"مكةشهداء":(ط)في

النبلاءأعلامسير،(5/162)السبكيطبقات،(01/261)التاريخفيالكامل،(9001/)المنتظم

(91/31).

المنتظم.فيالجوزيابنعليهنصكما،الملكعبدبنمحمدالمؤرخلولدهالكلام
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قبرعندودفن،السنةهذهمنرجبفيتوفي،أهربكنت،النيةويتمينويأنوإلى:قال.يضربني

)1(

سريج.بن

.الخاضبة)3(بابنويعرف،الدقاقبكرأجمىمنصور)2(بنالباقيعبدبنأحمدبنمحمد

القرآنعلمبينوجمع،النقلوصحة،الخطوحسن،القراءةوجودة،بالإفادةمعروفاكان

داريغرقتبغدادغرقتلما:قال.المخلصوأصحاب،الخطيببكرأبيعنوأكثر،والحديث

،مراتسبعالسنةتلكفي"مسلمصحيح"فكتبت،النسخإلىفاحتجت،شيءلييبقفلم،وكتبي

فأدخلت،فجئت؟الخاضبةابنأين:لييقولوقائل،قامتقدالقيامةكأنفرأيتليلةذاتفنمت

مناسترحت:وقلت،الأخرىعلىرجليإحدىووضعت،قفايعلىاستلقيتدخلتهافلما،الجنة

تعالى.اللهرحمه،يديبينوالنسخيديفيوالقلماستيقظتثم،النسخ

الورنيالمظفرأبو،هـحمدبنأحمدبنالجبارعبدبنمحمدبنمنصور)4(السمعانيالمظفرأبو

.مروأهلمن،الحافظ

الشيخعنأخذوقد،الشافعيمذهبإلىانتقلثم،حنيفةأبيمذهبفيأبيهعلىأولأتفقه

وكتابه"التفسير"وصنفا)3(كثيرةفنونفيطولىيدلهوكانت1،الصباغوابن،الشيرازيإسحاقأبي

وغير")6(الاصطلامو"،"الفقهأصولفيالقواطعو"،"البرهانو"،"الحديثفيالانتصار"

:فقالالصفاتأخبارعنوسئل،فنسيتهشيئأحفظتما:يقولوكان،نيسابورمدينةفيووعظ.ذلك

:فقالالاستواءعنوسئل،االكتاتيبوصبيان1،العجائزبدينعليكم

شحيحاسعدىبسرتجدانيسعدىسرلتعلماجئتما

صبيحاووجهاعفةجمعتالمتمنيلمنيةسعدىإن

.حرببابمقبرةفيودفن،السنةهذهفياللهرحمهتوفي

تصحيف.وهو،"شريح":(ط)في(1)

النبلاءأعلامسير،(2/18)الإسلامدول،(01026/)التاريخفيالكامل،(9101/)المنتظم)2(

.(3393/)الذهبشذرات،(298/)بالوفياتالوافي،(91/901)

الحاضنة.:إلى(ط)فيتحرفت)3(

للداووديالمفسرينطبقات،(5335/)السبكيطبقات،(3211/)الأعيانوفيات،(9201/)المنتظم)4(

.(3393/)الذهبشذرات،(5516/)الزاهرةالنجوم،(91/411)النبلاءأعلامسير،(2933/)

النسبةهذه،نونالألفوبعدالمهملةالعينوفتحالميموسكونالمهملةالسينبفتح:والسمعاني:خلكانابنقال

تميم.منبطنوهو،سمعانإلى

.(طو)(ب)منزيادة(5)

.(7913/)الأنساب.الحنفيالدبوسيزيدأبيعلىالردفيالاصطلامكتاب)6(
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وأربممئةتسميوسنةاستيلتث!

مقتلبعدخراسانبلادفيهاملكبركياروقالسلطانأنوذلك،الخوارزميةملكابتداءكان:فيها

أتابكهوجعل،سنجربالملكالمعروفأحمدأخيهإلىوسلمها،آرسلانألببنأرغونارسلانعمه

بنحبشيالأميرخراسانعلىواستعمل،الطغرائيالحسينبنعلي(الفتحأبوأووزيره،قماجالأمير

أمراءمماليكمنأبوهوكانأنوشتكينبنمحمد:لهيقال!شاباخوارزممدينةفولى،التونتاق)1(

أول!فكان،شاهخوارزملقب،خوارزموليولما،سيرةوحسن،وفضيلةأدبفيهوونشأ،السلاجقة

(أتسزجرىأولدهخوارزمعلىبعدهمنقامماتوحينبالجميلالناسوعاملالسيرةفأحسن،ملوكهم

منزلته.وارتفعت،الناسوأحبه،سنجرالسلطانعندفحظي،العدل!وأظهر،أبيهسننعلى

الفاطمي.المستعليللخليفةتتشالدولةتاجبنرضوانالملكخطب:وفيها

دعاهماأنه:عقيلابنأحدهماعدلانعليهشهدقدكانالنوبيبابعندباطنيرجلقتلشوال!وفيأ

تعالى:اللهقال!:عقيلابنفقال!،اللهإلاإلهلا:أقول!وأنا؟أتقتلونني:يقول!فجعل،مذهبهإلى

.(بعدهاوماالاية84:غافرأمهووصد؟بأدلهءامنالوآقابأشنارأوافلما)

.بغدادشحنةتولىمنأول!وكان،الأمراءأكابرأحدبرسققتلرمضانوفي

الجستاني.خمارتكينالسنةهذهفيبالناسوحج

عليهثبتتلأموربويهبنطاهرأبيالدولةجلال!بننصرأبوالدولةبهاءداركبستعاشوراءيوموفي

(السلطانأوكان.والشافعيةللحنفيةمسجدانمكانهاوعمل،دارهونقضت،دمهفأريق،القاضيعند

وغيرهما.عاقول!وديرالمدائنأقطعهقدشاهملك

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بابنويعرف،البصريالعبدييعلىأبودينار)2(بنزكريابنعليبنالحسنبنمحمدبنأحمد

.الصواف

،ووقار،سمتذا،مدرساوفقيها،متصوفازاهداوكان،الحديثسمع،أربعمئةسنةولد

،(سنةأتسعينعنالسنةهذهمنرمضانفيتوفي،علومعشرةفيعلامةوكان،(ودين1،وسكينة

تعالى.اللهرحمه

)1(

)2(

.(266-01/267)الأثيرلابنالكاملفيمايعضدهأثبتناهوما،تحريفوهو،"البرشادتى":(ط)في

.(3493/)الذهبشذرات،(9/1156)النبلاءأعلامسير،(9301/)المنتظم
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للطالبيين.النقيب،الحسينيالغثائمأبومحمد)1(بنأحمدبنالمعمربنمحمدبنالمعمر

925

ولا،مسلماآذىأنهيعرفلا،التعبدكثير،الأخلاقكريم،الصورةحسنوكانالحديثسمع

قريش،ساداتمنوكان،سنةوثلاثينثنتيننقيبامنهاكان،سنةوستيننيفعنتوفي،صاحباشتم

ابنذكرهابأبياتالشعراءرثاهوقد،الفخرينذيبالرضيولقب،حيدرةالفتوحأبوولدهبعدهوتولى

.2()الجوزي

.السيبي)3(عليبنمحمدبنأحمدبنيحى

عشرةوثنتيسنةمئةعمر(أديباصدوقاأ،صالحا،ثقةوكان،الطلبةإليهورحل،الحديثسمع

تعالى.اللهرحمه،والحديثالقرآنعليهيقرأالحواسصحيحذلكمعوهو،ونصفسنة

وأربممئةوتسحيرإحرفىسنةخلت5ث!

بعضمنبمواطأة،شديدحصاربعدأنطاكيةمدينةالفرنجملك(منهاأالأولىجمادىفي

ثم،ومالهأهله(بهاأوتركيسيرنفرفي)4(سيانياغيصاحبهاوهرب،الأبراجبعضعلىالمستحفظين

أصحابهفتركه،فرسهعنوسقط،عليهغشيإنهبحيث،فعلماعلىشديدندلمالطريقأثناءفيأخذه

كربوقاالأميرإلىالخبربلغولما،الفرنجملكإلىبهوذهب،رأسهفقطعغنمراعيفجاء،وذهبوا

الدولة(وجناحأدمشقصاحبتتشبندقاقإليهواجتمع،كثيرةعساكرجمع،الموصلصاحب

منهموقتلوا،الفرنجفهزمهمأنطاكيةبأرضمعهمفالتقوا،الفرنجإلىوساروا،وغيرهماحمصصاحب

النعمانمعرةإلىالفرنجسارتثم.راجعونإليهوإناللهفإنا،كثيرةأموالامنهموأخذوا،كثيراخلقا

الملكإلىالفظيعالأمرأهذابلغولما.باللهإلاقوةولاحولفلا،أيضاوأخذوهافحاصروها

الفرنج،لقتالجهيرابنالوزيرصحبةيتجهزواأنببغدادالأمراءإلىوكتب،ذلكعليهشق،بركياروق

)1(

)2(

)3(

)4(

.(0/1654)الإسلامتاريخ،(9401/)المنتظم

.(501-9401/)المنتظم

النبلاءأعلامسير،(1/357)الكبارالقراءمعرفة،(01271/)التاريخفيالكامل،(9155/)المنتظم

.(3693/)الذهبشذرات،(5611/)الزاهرةالنجوم،(91/89)

الفراتعلىوهو،السيببلدإلىنسبة،موحدةتليها،تحتالمثناةوسكون،المهملةبكسر:"السيبيو"

.(22-512/)المشتبهتوضيح.الحلةبقرب

الإسلاموتاريخ،(01274/)والكاملطمنأثبتناهوما،تحريفوهو"سنانباغي":(بو)(أ)في

(01/666).
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فيالفرنجأن:بلغهملأنهالعزيمةهذهانفسختثم(()1الغربيبالجانبالبلدظاهرإلىالجيشبعضفبرز

بالله.إلاقوةولاحولفلا،مقاتلألفألف

خمارتكين.فيهابالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بنمحمدبناللهعبدبنسليمانبنالوهابعبدبنمحمدبنالحسمنبنعلي)2(بنمحمدبنطراد

.تمامأبيبنالحسنأبيبنالفوارسأبو،عباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبنالإمامإبراهيم

بنمحمدبناللهعبدولدهأموهي1،العباسبناللهعبدبنعليبنسليمانبنتزينبولدمن

وتفرد،الكباروالكتبالكثيرالحديثسمع.()3(عباسبناللهعبدبنمحمدبنالإمامإبراهيم

وكان،شتىبلدانفيالحديثوأملى،الآفاقفيإليهورحل،المشايخمنجماعةعن،بالروايةأ

مدةالعباسييننقابةوباشر،مجلسهالدامغانياللهعبدأبووحضر،والساداتالعلماءمجلسهيحضر

تعالى.اللهرحمه،الشهداء)4(مقابرفيودفنالسنةهذهفيسنةوتسعيننيفعنتوفي،طويلة

الفتح.أبو،المسلمةبنالقاسمأبيالرؤساء)5(رئيسبنالمظفر

توفيولما،الشيرازيإسحاقأبوالشيختوفيوبها،والأدبوالدينالعلملأهلمجمعادارهكانت

تعالى.اللهرحمه،تربتهفيإسحاقأبيالشيخعنددفنالفتحأبو

وأربميئةوتسميرثنتيوسنةخلت5ث!

من(بقينلسبعأالجمعةيومضحىكانلما،المقدسبيتتعالىاللهخذلهمالفرنجأخذت:فيها

بيتعلىمقاتلألفألفنحوفيوهماللهلعنهمالفرنجاستحوذ،وأربعمئةوتسعينثنتينسنةشعبانآخر

فجاسواضنل!ه(المسلمينمنأقتيلألف)6(سبعينمنأزيدوسطهفيفقتلوا،تعالىاللهشرفهالمقدس

:)7(الجوزيابنقال.(7:ا!ساءأ!تتتيراعلؤاماولتبروا)،(ه:ا!ساءأ!مفعولاوغداوكاتالديار

.(طو)(ب)منزيادة(1)

الزاهرةالنجوم،9/37()النبلاءأعلامسير،(15028/)التاريخفيالكامل،(9/601)المنتظم)2(

.(3693/)الذهبشذرات،(5162/)

.(طو)(ب)منزيادة)3(

.(بشار)(01/607الإسلامتاريخ)حربببابالشهداءمقابرإلىتليهاالتيالسنةفينقلثم،بدارهأولادفن()4

.(0/1028)التاريخفيالكامل،(9701/)المنتظم)5(

ستين.:(ط)وفي،(01/283)والكاملالأصلكذا)6(

.(9801/)المنتظم)7(
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.(درهماوستمئةآلافثلاثةقنديلكلزنة،فضةمنقنديلاوأربعيناثنينالصخرةحولمنوأخذوا

الناسوذهب،ذهبمنقنديلاوعشرينوثلاثة،بالشاميرطلاأربعونزنتهفضةمنتنورأ(وأخذواا

القاضيومنهم،والسلطانالخليفةإلىالفرنجعلىمستغيثينالعراقإلىالشاممنهاربينوجوههمعلى

نظموقد،وتباكوا،ذلكهالهمالفظيعالأمرهذاببغدادالناسسمعفلما،الهرويسعدأبوبدمشق

الفقهاءالخليفةندبوقد،بالبكاءالناسفجهش،المنابروعلىالديوانفيقرئكلاماالهرويسعدأبو

فيفسارواالفقهاءأعيانمنواحدوغيرعقيلابنفخرج،الجهادعلىالملوكليحرضوا،الخروجإلى

:الأبيورديالمظفرأبوذلكفيفقال،راجعونإليهوإناللهفإنا،شيئاذلكيفدفلمالناس

للمراجمعرضةمنا)2(يبقفلمالسواجمبالدموعدماءا(مزجنا

بالصوارمنارهاشبتالحربإذايفيضه)3(دمعالمرءسلاحوشر

بالمناسمالذرايلحقنوقائعوراءكمإنالإسلامبنيفإيها

نائمكلأيقظتهفواتعلىجفونهاملءالعينتناموكيف

القشاعمبطونأوالمذاكيظهورمقيلهميضحيبالشاموإخوانكم

المسالمفعلالخفضذيلتجرونوأنتمالهوانالزومتسومهم

القوادمشيبالولدانلهايظلوقعةوالطعنالضرباختلاسوبين

نادمسنبعدهايقرعليسلمغمارهاعنيغبمنحرولبوتلك

والجماجمالكلىفيمنهمستغمدقواضباالمشركينبأيديسللن

هاشمآلياالصوتبأعلىيناديبطيبةالمستجيرلهنيكاد

الدعائمواهيوالدينرماحهمالعداإلىيشرعونلاأمتيأرى

لازمضربةالعاريحسبونولاالردىمنخوفاالنارويجتنبون

الأعاجمحمالأه(ذذعلىويغضيبالأذىالأعارب)4(ضناديدأيرضى

للمحارمغيرةذادواالذينعنحميةيذودوالمإذففيتهم

)6(المغانمفيرغبةأتوهفهلاالوغىهمسإذالأجرفيزهدواوان

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

دمانا.:(ط)في

منها.:(ب)في

بريقه.:(ط)في

الأعاريب.:(ط)في

.كماة:(ط)في

.(2561/)الأبيورديديوانفيالقصيدة
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واستفحل،وأمهلأبيهسنجرالسلطانأخووهو،شاهملكبنمحمدالسلطانأمرابتداءكان:وفيها

السنة.هذهمنالحجةذيفيببغدادلهخطبأنأمرهمنصارأنإلىأمره

ثنتينذاكإذعمرهاوكان،بخنقهافأمربركياروقأخيهأمخاتونزبيدةفوجدالريإلىسار:وفيها

سنة.وأربعين

هائلة.وقعاتخمسبركياروقمعلهكانتالسنةهذهمنالحجةذيوفي

حتىشديدوباءواصابهم،جوعاالناسمنكثيرماتحتى،ببغدادالأسعارغلتالسنةهذهوفي

لكثرتهم.الموتىدفنعنعجزوا

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

غزنة،صاحب،)2(سبكتكينبنمحمودالسلطانابنمسعود)1(السلطانبنإبراهيمالسلطان

ذلك.وغير،الهندوأطراف

فيإليهبركياروقالسلطانبعثهحينالهراسيإلكياحكى،جداعظيمةوأبهة،تامةحرمةلهكانت

السعادةمن،الأموالمنأعندهوما،ومجلسهملبسهفي،السلطنةأمورمنعندهشاهدهعمارسالته

منأحسنالجنةفيمعاذبنسعدلمناديل":بحديثوعظهوقد،عجيباشيئا(رأيت:قالأالدنيوية

توفي،رباطاأو،مدرسةأو،مسجداقبلهيبنيحتىمنزلالنفسهيبنيلاوكان:قال.فبكى")3(هذا

سنة.وأربعونثنتانملكهومدة،التسعينجاوزوقد،السنةهذهمنرجبفيتعالىاللهرحمه

.)5(المراغيترابأبو)4(صالحبنعليبنيوسفبنالباقيعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(بشار)ظاهرجدخطأوهو،"مسعودبنمحمودالسلطانابنإبراهيم":(ط)في

إحدىسنةفيووفاته،(18585/)النبلاءأعلامسير،(0/1167)التاريخفيالكامل،(9901/)المنتظم

النجوم،(01/717)الإسلامتاريخمنالسنةهذهوفياتفيذكرهلكنه،الأثيرابنفيهتابعحيث،وثمانين

.(5461/)الزاهرة

ورقم،مخلوقةوأنهاالجنةصفةفيجاءماباب،الخلقبدءفي(9324)رقمالبخاريأخرجه،الحديث

الأيمانوفي(5836)رقماللباسوفيعنهاللهرضيمعاذبنسعدمناقبباب،الأنصارمناقبفي(3852)

منعنهاللهرضيمعاذبنسعدفضائلمنباب،الصحابةفضائلفي(2468)ومسلم،(5664)رقموالنذور

.()ععنهاللهرضيعازببنالبراءحديث

الزاهرةالنجوم،(91175/)النبلاءأعلامسير،(569/)السبكيطبقات،(9115/)المنتظم

(/5164).

ونسبة(1425/)المشتبهوتوضيح،ترجمتهمصادرمنأثبتهوما.البراعي:(ط)وفي،الداعي:الأصلفي

.(539/)البلدانمعجم.أذربيجانبلادوأشهرأعظم،عظيمةمشهورةبلدة:مراغة:إلى
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منغيرهوعلىعليهالحديثوسمع،الطبريالطيبأبيالقاضيعلىوتفقهوأربعمئةإحدىسنةولد

آلافأربعةمننحواالخلافمسائلمنكثيراشيئايحفظوكان،بنيسابورأقامثم،شتىببلدانالمشايخ

منأمتقللاصبوراوكان.والآدابوالملحالحكاياتمنذلكوغير،عليهاوالمناظرةبأدلتهامسألة

على(وجلعزأاللهمنمنشورامنتظرأنا:فقالهمذانبقضاءمنشورجاءه،السلفطريقةعلى(الدنيا

ملكمنإليأحبالقلبراحةعلىالمسجدهذافيساعةلجلوسوالله،عليهبالقدومالموتملكيدي

توفي،")2(المنتظم"فيالجوزيابنحكاه.)1(الثقلينمنإليأحبلطالبمسألةوتعليم،العراقين

سنة.وتسعينثلاثعنالسنةهذهمنالقعدةذيفي

وكرمه.بمنهأباهورحماللهرحمه،بنيسابورالباطنيةبعضقتله)3(الحرمينإمامبنالقاسمأبو

وأربممئةوتسميوث!اثسنةخلت5ث!

،ببغدادالخطبةلهوأعيدت(الملكبدارونزلأبغدادإلىبركياروقالسلطاندخلمنهاصفرفي

،والنساءالعوامبهوفرح،الهائلةالهديةالخليفةإليهوبعث،ملكشاهبنمحمدأخيهخطبةوقطعت

،الأموالمنمعهماوقلة،إليهواجتماعهم،عليهالدولةلإقبال،محمدأخيهأمرمنضيقفيولكنه

ثم،ذلكمنفمنعهالخليفةإلىفالتجأ،جهيرابنالوزيرمصادرةعلىفعزمأبأرزاقهملهالجندومطالبة

التقىثم،دينارألفوستيندينارألفمئةجهيرابنالوزيرمنوأخذ()4(عنهالمصالحةعلىالحالاتفق

فارسا،خمسينفيبنفسهونجا،محمدأخوهفهزمههمذانمنقريببمكانمحمدالسلطانوأخوههو

شحنةوليوقد،الدولةفيالهجرةقديموكان.الخادمكوهرائينالدولةسعدالوقعةهذهفيوقتل

والحرمة،،الحشمةمنرأىماخادميرولم1،ظلمايتعمدولم،السيرةحسنحليماوكان،بغداد

ولمحياتهمدةيمرضولم،وضوءعلىإلايجلسولا،بالليلالصلاةيكثركانوقد(()الخدموكثرة

جيشه،إليهتراجعثم،بركياروقالسلطانأمرضعفالوقعةهذهمنجرىماجرىولما.قطيصدع

فيوهربأأيضاسنجرفهزمهسنجرأخيهمعفالتقى،ألفاعشرينفيداذحبشي)6(الأميرإليهوانضاف

ابنحكاهالنصهذاأنعلىنصالمؤلفأنبدليل،النصمنوليس،الكلاملهذاتتمة(ط)فيهذابعدجاء)1(

.(بشار)المنتظمفيشيءذلكمنوليس،المنتظمفيالجوزي

.(9111/)المنتظم)2(

.(0/1192)التاريخفيالكامل)3(

.(طو)(ب)منزيادة(4)

.(طو)(ب)منزيادة()5

.(بشار)(9692/)الأثيرلابنالكاملفيمايعضدههناوما،محرف،"حبشبنداود":(ط)في)6(
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فتقهقرسنجرأمراءأحد،بزغشالأميرفقتلهالوقعةهذهفيالمذكورداذ(الأميرأوأسر(قليلةشرذمة

السلطانخطبةوأعيدترجب(منعشررابعأفيبغدادمنخطبتهوقطعت،رجالهعنهوتفرقت،حاله

محمد.

القاسم،أبيالرؤساءزعيم:أخويهوعلى،جهيربنالدولةعميدالوزيرعلىقبضرمضانوفي

منشوالفيماتحتىالخلافةبداروحبس،كثيرةأموالمنهوأخذت،بالكافيالملقبالبركاتوأبي

باطنيضربه،أصبهانشحنة(سرمزبلكابكالأميرأقتلمنهوالعشرينالسابعةالليلةوفي،السنةهذه

منومات()1(الليلةهذهسوىثيابهتحتيدرعوكان،كثيرامنهميتحرزكانوقدأخاصرتهفيبسكين

صبيحتها.منجنائزخمسدارهمنفخرج،جماعةالليلةهذهفيأولاده

بالدانشمند)2(الملقبكمشتكينمعفالتقىمقاتلألفثلاثمئةفيالفرنجملكأقبلالسنةهذهوفي

،وببصرىبدمشق()3(الأمينيةوواقف،الدولةأمينلهيقالالذيأبدمشقالجيوشأتابك،طايلو

وأكثرهمالافثلاثةسوىمنهمينجلمبحيث،كثيراخلقامنهموقتلالإفرنجفهزم،ببعلبكالتيلا

وللهأملكهاوأسر،فملكها،ملطيةإلىولحقهم،السنةهذهمنالقعدةذيفيوذلك،جرحى

.(الحمد

المذهب.شافعيوكان،التركيالتونتاشالأميربالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.)4(الغزنويالصوفيالرزاقعبد

يتركولم،سنةمئةنحوولهالسنةهذهفيومات،التجريدعلىمراتحج،عتابرباطشيخ

يوجدلا(لأنه:لهقالت؟لم:قالأاليومستفضحإنك:الاحتضارفيوهوامرأتهلهقالتوقد،كفنا

شيخالبسطاميالحسنأبووعكسه،تعالىاللهرحمه.لافتضحتكفناتركتلو:لهافقال،كفنلك

آلافأربعةلهوجدتوفيوحين،الزهدويظهر،وصيفاشتاءصوفاإلايلبسلاكان،المحلبانابنرباط

وسامح،الأولاللهرحمالسنةهذهفيموتهماواتفاق،حاليهماتفاوتمنالناسفتعجب،مدفونةدينار

الثاني.

)1(

)2(

)3(

)4(

.(طو)(ب)منزيادة

.أنشمندا:(ط)في

.(طو)(ب)منزيادة

.(01/203)التاريخفيالكامل،(9161/)المنتظم
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الكبير،الوزير،جهيربنمحمدبنمحمدنصرأبيبنمحمدجهير)1(ابنالدولةعميدالوزير

الدولة.عميدالملقب،منصورأبو

حليماوكان،منهملاثنينووزر،الخلفاءمنثلاثةخدم،الكبراءوسادات،الوزراءرؤساءأحد

اخرهاكانثم،يعادثميعزل،مراتالوزارةوليوقد،الكبربسببفيهيتكلمكانأنهإلا،العجلةقليل

السنة.هذهمنشوالفيميتاإلا،السجنمنيخرجفلمالخلافةبدارحبس،المرةهذه

الطب.في")3(المنهاج"صاحب،الطبيب،جزلةبنعيسىبنيحى)2(جزلةابن

فكان،المنطقفيعليهيشتغل)4(المعتزليالوليدبنعليأبيالشيخإلىيترددوكان،نصرانياكان

اللهعبدأبواستخلفهحتى،إسلامهوحسنأسلمحتى،الدلالاتلهويوضح،الإسلامإلىيدعوه

لهمركبوربما،أجربلاذلكبعدالناسيطببكانثم،السجلاتكتبفيالقضاةقاضيالدامغاني

الله.رحمه،حنيفةأبيالإماممشهدفيوقفأتكونأنبكتبهأوصىوقد،تبرعامالهمنالأدوية

وأربمهئةوتسميرأربمسنةخلت5ثي

دماؤهموأبيحت،كثيراخلقأمنهمالسلطانفقتل،بالباطنيةونواحيهابأصبهانالخطبعظم:فيها

استحوذواقدوكانوا()5(مالهوخذوافاقتلوهمنهمعليهقدرتممنكلإن:فيهمونوديأللعامةوأموالهم

أحدالصباحبنالحسنملكهاالذيوكان،وثمانينثلاثسثةفيملكوهاقلعؤوأول،كثيرةقلاععلى

ببلادالنواحيتلكإلىصارثم،بهاكانواالذينالزنادقةمنوتعلممصردخلقدوكان،دعاتهم

بالجوزالعسليطعمهثم،شمالهمنيمينهيعرفلا(أجاهلأغبياإلالايدعوفكان،أصبهان

منلهويكذب،البيتأهلأخبارمنشيئالهيذكرثم،دماغهويفسد،مزاجهيحترقحتى،والشونيز

فإذا:لهيقولثم(ورسولهاللهلهمأوجبهالذياحقهمومنعوا،ظلمواأنهم،الضلالالروافضكذبات

ولا،طالبأبيبنعليإمامكنصرةفيتقاتلأنأحقفأنت،لعليأميةبنيمعتقاتلالخوارجكانت

بالوفياتالوافي،(91/175)النبلاءأعلامسير،(01/892)التاريخفيالكامل،(9/118)المنتظم)1(

.(5651/)الزاهرةالنجوم،(1/122)

،(6/267)الأعيانوفيات،(343)الأنباءعيون،(0/1203)التاريخفيالكامل،(9911/)المنتظم)2(

.(5166/)الزاهرةالنجوم،(91/188)النبلاءأعلامسير

شيئاذلكوغيروالأدويةوالعقاقيرالحشائشأسماءفيهوجمع،الحروفعلىرتبه:الكتابهذافيخلكانابنقال)3(

.كثيرا

تحريف.وهو،(المغربي":(ط)في()4

.(طو)(ب)منزيادة)5(
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كثيرةأشياءلهويظهر.وأمهأبيهمنلهأطوعويصير،لهيستجيبحتىوأمثالهاالعسلأمنيسقيهيزال

غفير،وجمكثيربشرعليهالتفحتى،الجهالعلىإلاتروجلاالتيوالحيلوالنيرنجياتالمخرقةمن

بفتاوىإليهوبعث1(العلماءإلىالفداويهبعثةعن)وينهاهويتوعدهيتهددهشاهملكالملكإليهبعثوقد

رسولأمنكمأرسلأنأريدإني:الشبابمنحضرهلمنقالالرسولبحضرةالكتابقرأفلمااالعلماء

فضربسكينافأخرج،نفسكاقتل:منهملشابقالثم،منهمالحاضرينوجوهفاشراسلت،مولاهإلى

القلعةرأسمنبنفسهفرمى،الموضعهذامننفسكألق:منهملاخروقال،ميتأفسقط،غلصمتهبها

مراسلته،منالسلطانامتنعفمنها،الجوابهذا:(السلطانألرسولفقال،فتقطعهخندقهاأسفلإلى

المقدسبيتفاتح(أيوببنيوسفأالدينصلاحالملكأن:وسيأتي،)1(الجوزيابنأوردههكذا

.هذامثلالألموت)3(قلأعصاحب)2(سنانمعلهجرى

فيهيصلىوأن،يبيضوأن،القصرجامعبفتحباللهالمستظهرالخليفةأمررمضانشهروفي

للفرجة.ليلاالخروجمنالنساءيمنعوأن،بالبسملةيجهروأن،التراويح

فدخلاها،وسنجرمحمدأخواهلحقهثم،بغدادإلىبركياروقالسلطاندخلالسنةهذهأولوفي

إلىبركياروقوهرب،بهالهماوخطب،خطبتهفقطعت،الغربيالجانبإلىفعبرا،مريضوهو

يفدفلمووعظهذلكعنالعلماءبعضفنهاه،والأراضيالبلادمناجتازواماجيشهونهب،واسط

شيئأ.

وهو-الفرنجملكوسار،)5(وسروج،)4(قيسارية:منهاكثيرةقلاعاالفرنجملكتالسنةهذهوفي

لعنةألا.فورهمنفماتعنقهفيسهمفجاءه،فحاصرهاعكاإلى-كندبري)6(المقدسبيتأخذالذي

.أجنادهوعلىعليهالله

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المنتظم)9/121(.

بينهكان،الإسماعيليةمقدمهوهذاوسنان،(ب)منساقط.وتسعينخمسسنةدخلتثم:قولهحتىهنامن

بعدها.وماوخمسمئةسبعينسنةمنذومراسلاتحروبالدينصلاحوبين

التاريخ.فيالكاملمنأثبتهوما،خطأوكلاهما.الإيوان:(ط)وفي،الاكوب:الأصلفي

معجم.أرسلانقليجأولادالرومملوكسلجوقبنيملككرسيوهي،الرومبلادفيعظيمةكبيرةمدينة:قيسارية

.(4/124)البلدان

البلدانمعجم.عنهاللهرضيعمرأيامفي17سنةصلحافتحهاتم،مصرديارمنحرانمنقريبةبلدة:"سروج"

(/3216).

.(بشار)بويونديكودفريوهو"كندهريو""كندفري":ويكتب،النسحفيهكذا
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:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.منصورأبو()1الصباغبنالواحدعبدبنمحمدبنأحمد

فقيها،وكان،الصباخنصرأبيعمهابنعلىثم،الطبريالطيبأبيعلىوتفقهالحديثسمع

رحمه،الغربيبالجانبوالحسبة،الكرخبربعالقضاءوليوقد،الدهريصوم،الصلاةكثير،فاضلا

تعالى.الله

الطبسي.محمدأبومنصور)2(أبيبنالحسنبناللهعبد

عارفا،صدوقا،ثقة،المكثرينالحفاظأحدوكان،وصنف،وجمع،العلماءإليهرحل

الله.رحمه،الخلقحسن،ورعا،بالحديث

السرخسي.الزاز)4(محمدأبومحمد)3(بنأحمدبنالرحمنعبد

متديناالشافعيلمذهبحافظاوكان،العلماءإليهورحل،وأملى،الحديثوسمع،مرونزل

الله.رحمه،ورعا

.شيذلة)6(:الملقب،القاضي،الجيليالمعاليأبومنصور)5(بنالملكعبدبنعزيزي

أهلوبينبينهوكان،الأزجببابحاكماوكان.الأصولفيأشعريا،الفروعفيشافعياكان

الأزجبابيدخل:فقال،ضائعلهحمارعلىيناديرجلاسمع،كبيرشنانالحنابلةمنالأزجباب

أهلفرأى،إنسانايرىلاأنهإنسانحلفلو:الزينبيطرادللنقيبيوماوقال،شاءمنبيدهويأخذ

فرحواماتلمالهذا،منهمفهويوماأربعينقوماعاشرمن:الشريفلهفقال،يحنثلمالأزجباب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(334/)السبكيطبقات،(0/1326)التاريخفيالكامل،(9125/)المنتظم

.(0/1753)الإسلامتاريخ،(069الترجمة)السياقمنتخب،(9125/)المنظم

(91154/)النبلاءأعلامسير،(5101/)السبكيطبقات،(3902/)البلدانمعجم،(9125/)المنتظم

.(3004/)الذهبشذرات،الفرجأبو:فيهوكنيته

،الزاز:وفيه(6912/)والأنساب،الترجمةمصادرمنأثبتوما،الرزاز:(ط)وفي،البزار:الأصلفي

إليه.المنتسبأجدادلبعضاسمهو،المنقوطينالزايينبينبالألف

السبكيطبقات،(3925/)الأعيانوفيات،(01326/)التاريخفيالكامل،(9126/)المنتظم

الذهبشذرات،(1/411)الألقابفيالألبابنزهة،(91/174)النبلاءأعلامسير،(5/235)

3/104().

المعجمةالذالوفتحتحتهامنالمثناةالياءوسكونالمعجمةالشينبفتح،وشيذلة:(3026/)خلكانابنقال

عنه.كشفيكثرةمعمعناهأعرفولا،عليهلقبوهو،ساكنةهاءوبعدهاواللام
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تعالى.اللهرحمه،كثيرابموته

الموصلي.الربعيالفضائلأبوطوق)1(بنمحمدبنالحسنبنالباقيعبدبنأحمدبنمحمد

ثقةوكان،الطبريالطيبأبيالقاضيمنالحديثوسمع،الشيرازيإسحاقأبيالشيخعلىتفقه

الكثير.كتب،صالحا

.الراذاني)3(اللهعبدأبو)2(الحسنبنمحمد

القاضيعنأخذ،ومكاشفات،وكرامات،أحوالله،صالحا،فقيها،مقرئأوكان،أوانانزل

.وغيرهالحديثالفراءبنيعلىأبي

تأتيكغدابنييا:فقال،عليهوألحغزالامنهطلبلهصغيراابناأنبلغني:الجوزيابنقال

بني!يا:أبوهلهفقال،يفتحهحتىبقرنيهاالبابتنطحفجعلت،غزالأتت،الغدكانفلما،غزال

تعالى.اللهرحمه،الغزالأتتك

الموصلينصرأبوودعاد"4(بنسليمانبنصالحبن(أحمدأبناللهعبيدبنعليبنمحمد

القاضي.

بنالفتحأبوعمهسرقهاوقد،الودعانيةبالأربعينعمهعنوحدث،وتسعينثلاثسنةبغدادقدم

وإن،كلهاموضوعةوهيرفاعةبنزيدبعدمنإلىأسانيدلهافركب،الهاشميرفاعةبنزيدمنودعان

أعلم.والله،د(صحيحهمعانبعضهافيكان

ء)6(
الخوارزمي.الملكشرف،المستو!يسعدابومنصوربن

كتبافيهاووقف،بمرومدرسةلهمووقف،حنيفةأبيلأصحابمتعصباوكان،القدرجليل

)1

)2

)3

)5

)6

المشتبهتوضيح،(2/155)بالوفياتالوافي،(01/326)التاريخفيالكامل،(9/126)المنتظم

(/2571).

.(488/)المشتبهوتوضيح،(636/)السمعانيأنساب،(312/)البلدانمعجم،(9127/)المنتظم

.(312/)البلدانمعجم.كثيرةقرىعلىتشتملبغدادبسوادكورة:راذانإلىنسبة

بالوفياتالوافي،(91164/)النبلاءأعلامسير،(01/327)التاريخفيالكامل،(9/127)المنتظم

(/4141).

علىمنهايصحلا:فقال،الودعانيةالأربعينعنالمزيسئلوقد:(5356/):الميزانلسانفيحجرابنقال

معوهي،فراغإلىتتبعهافييحتاجمعروفةبأسانيديسيرةألفاظمنهايصحوإنما،شيءالأسانيدبهذهالنسقهذا

مسروقة.ذلك

الزاهرةالنجوم،(91/188)النبلاءأعلامسير،(15/326)التاريخفيالكامل،(9/128)المنتظم

(5/167).
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،المفاوزفيأربطةوبنى،حنيفةأبيقبرعلىالقبةوبنى،الطاقبابعندببغدادمدرسةوبنى،كثيرة

تركثم،مالاوأكثرهم،ملبساوأحسنهم،ومشربامأكلاالناسأطيبمنوكان،كثيراخيراوعمل

تعالى.اللهرحمه،ماتأنإلىبنفسهوالاشتغالالعبادةعلىوأقبل،كلههذابعدالعمالة

.خراسانبعميدالمعروف)1(القشيريمنصوربنمحمد

فيالرغبةكثيركان،مسروربنأحمدبنعمرحفصأبيعنوحدث،طغرلبكأيامبغدادقدم

وهم:(الجوزيابنقالأوذريتهالسمعانيالمظفرأبيبنبكرأبيعلىمدرسةبمرووقف،الخير

الله.رحمه،السنةهذهمنشوالفيوفاتهوكانت،تربتهوفيهامدرسةبنيسابوروبنى،الآنإلىيتولونها

.القارئالبزاز(الخطابيأالخطابأبوالبطر)2(بناللهعبدبنأحمدبننصر

ورحل،عمرهوطال،وغيرهزرقويهابنعنوتفرد،الكثيروسمع،وثلاثمئةوتسعينثمانسنةولد

.السماعصحيحتعالىاللهرحمهوكان،الآفاقمنإليه

وأربحيئةوتسميوخملىسنةخلت5ث!

وعزل،الهراسيإلكيا:بالمعروفمحمدبنعليالحسنأبيعلىقبض،منهاأالمحرمثالثفي

منهم-العلماءمنجماعةلهفشهد،باطنيبأنهالسلطانعندبعضهمرماهلأنهوذلك،النظاميةتدرش!عن

بخلاصه.(الثلاثاءيومأالخلافةدارمنالرسالةوجاءت،ذلكمنببراءته-عقيلابن

وجاء،الخلافةبدارباللهالمستظهرالخليفةجلس،)3(المحرممنعشرالحاديالثلاثاءيوموفيأ

السلطانية:الخلععليهمافخلع،الأرضفقبلاشاهملكالسلطانابناوسنجرمحمدالأخوانالملكان

السلطانالخليفةوولى،ذلكدونولسنجر،مراكبهمنوأفراساولواءوسواراوطوقاسيفامحمدعلى

خرجثم()4(بابهالخليفةعليهأغلقمادونأالخلافةبأمريتعلقماجميعفيواستنابه،الملكمحمد

،أمورعلىاصطلحواثم،بركياروقبقدومالناسفأرجف،الشهرمنعشرتاسعفيأمحمدالسلطان

كما،شديدمكروهعليهوجرى،محمدوانهزم،كثيرةحروبوجرت،فالتقوا،محمدالسلطانفركب

بيانه.سيأتي

.(9/128)المنتظم)1(

،(0/1327)التاريخفيالكامل،(4291/)البلدانمعجم،(9912/)المنتظم،(9/133)الأنساب)2(

.(3204/)الذهبشذرات،(91/46)النبلاءأعلامسير

.(طو)(ب)منزيادة)3(

.(طو)(ب)منزيادة(4)
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القاضيابنيحازموأبي،الحسينأبيشهادةالدامغانيبنالحسنأبوالقاضيقبلرجبوفي

.الفراءبنيعلىأبي

فتنةفوقعت،أشعريا،شافعياوكانالناسفوعظ(القونويأالغزنوياللهعبدبنعيسىقدم:وفيها

.(ببغدادأوالأشعريةالحنابلةبين

بنصدقةالدولةسيفصاحبالعمريحميدبالناسوحج،ببغدادعظيمحريقوقع:وفيها

الحلة.صاحبدبيسبنمنصور

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

وقام،السنةهذهمنالحجةذيفيوفاتهكانت،بالمستعليالملقبمصر)1(صاحبالقاس!أبو

الله.بأحكامالآمر:ولقب،)2(سنينتسعوله،عليأبوابنهبعدهمنبالأمر

الشافعي.الفقيه،(البندنيجيالقاضيأالضريرنصرأبو)3(اللههبةبنمحمد

الحديث،ويروي،ويدرسيفتيسنةأربعينبمكةجاوزثم،الشيرازيإسحاقأبيالشيخعنأخذ

:شعرهومن،الزماننوادرمنكان

مودتيوأهل)5(إخوانيمروقد)4(تطالبيماتملينفسيعدمتك

شهوتيتعرضحينعزميوأتركعهدهأنقضثمربيأعاهد

)6(مسافتيلطولأمأبكيالزادمنمبلغيأراهماقليلوزادي

وأربممئةوتسميرستصسنةخلت5ث!

الغلاءواشتد،الأرزاقأهلهاعلىفضاقت،بأصبهانمحمداأخاهبركياروقالسلطانحاصرفيها

عليهمفاجتمع،البلدخارجمنحولهموالحصار،بالمصادرةأهلهامحمدالسلطانوأخذ،جداعندهم

الإسلامتاريخ(1178/)الأعيانوفيات،بعدهاوما،(0/1237)التاريخفيالكامل،(9133/)المنتظم(1)

.(3204/)الذهبشذرات،(51/691)النبلاءأعلامسير،(76وه01/681)

سنين.خمس:والوفياتوالسيرالإسلامتاريخ2()

،(4257/)السبكيطبقات،(0/1352)التاريخفيالكامل،(9133/)المنتظم،(2314/)الأنساب)3(

.(5561/)بالوفياتالوافي،(91/691)النبلاءأعلامسير

لتي.بطا:والمنتظم(ط)في(4)

أصحابي.:(ط)في(5)

مسافتي.لبعد:(ط)في()6
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أصبهانمنمحمدالسلطانخرجثم،والثمرات،والأنفس،الأموالمنوالنقص،والجوعالخوف

سالما.بنفسهونجا،عليهالقبضمنيتمكنفلم،إيازمملوكهإثرهفيأخوهفأرسلهاربا

تاج:الدامغانيبنالحسنأبيالقضاةقاضيألقابفيزيد:منهاصفروفي:)1(الجوزيابنقالأ

.2(،)لإسلاما

ثمالهوالدعاءافيهاالخليفةذكرأعلىواقتصر،ببغدادللسلاطينالخطبةقطعتالأولربيعوفي

.ا)3(اصطلحاثمأيضامحمدفانهزم،ومحمدبركياروقالأخوانالتقى

الرحبة.مدينةدمشقصاحبشاهملكبنتتشبندقاقالملكملك:وفيها

الشافعي،المذهبفيالعلماءكبارمنوكان،بالريالواعظ،الخجندي)4(المظفرأبوقتل:وفيها

الملكنظامكان،)5(فاضلأعالماوكان1،الفتنةفيعلويرافضيئقتله،مدرسا،فقيهامحدثاكان

ويعظمه.يزوره

خمارتكين.بالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.القراءاتعلومفيالمصنفاتصاحب،المقرئطاهرأبوسوار)6(بن(اللهعبيدبنأعليبنأحمد

تعالى.اللهرحمه،الثمانينجاوزوقد،الشأنبهذاعالمأ،مأموناثبتاثقةكان

منمتقللاالعباداتكثيروكان،والمكاشفاتالكراماتذويالزهادالصلحاءأحد)7(المعاليأبو

أصابهأنهوذكر،مئزرأكتفهعلىوضعالبرداشتدفإذا،واحداقميصاإلاشتاءولاصيفايلبسلا،الدنيا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(9134/المنتظم)

.(طو)(ب)منزيادة

.(طو)(ب)منزيادة

.(0/1366)التاريخفيالكامل،(9137/)المنتظم

علىالنهروراءبمامشهورةبلدة:مهملةدالثمونونثانيهوفتحأولهبضم،خجندةإلىنسبة:"الخجنديو"

.(2347/)البلدانمعجم.سيحونشاطئ

.(طو)(ب)منزيادة

بالوفياتالوافي،(91/225)النبلاءأعلامسير،(1/362)الكبارالقراءمعرفة،(9/135)المنتظم

.(3534/)الذهبشذرات،(5187/)الزاهرةالنجوم،(7402/)

.(5402/)المشتبهتوضيحفيضبطهوكذاراءالألفوبعدالمخففةالواووفتحأولهبكسر،"سوارو"

.(5/1367)التاريخفيالكامل،(9136/)المنتظم
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أنافبينما:قال،شيئامنهليستقرضالأصحابأحدإلىالذهابعلىفعزم،رمضانشهرفيشديدةفاقة

نأتيكنحن،إليهتمضلا،الفلانيالملكأنا!المعاليأبايا:وقالكتفيعلىسقطقدبطائرإذاأريده

هذهفيوفاتهكانت.،عدةطرقمنامنتظمهفيالجوزيابنرواه)1((الرجلإليفبكر:قالا0به

أحمد.قبرمنقريباودفن،السنة

ودفنتالسنةهذهفيتوفيت،طغرلبكتزوجهاالتي)2(المؤمنينأميراللهبأمر"لقائمبنصفالسيدة

.()3(الوزيرالنوبةبيتفيلعزائهاوجلس1،والإيثارالصدقةكثيرةوكانت،بالرصافة

وأربممئةوتسميرسبحسنةخلتر5ث!

اللهورد،ألفاعشراثني،الفرنجمنأفقتلواالمسلمونفقابلهم،الشاماللهلعنهمالفرنجقصد:فيها

الرها.صاحببردويلالوقعةهذهفيأسروقد،خيراينالوالم،بغيظهمكفرواالذين

بهايفتخرونالبلد()4(أهلوكانالمنائرأحسنمنكانتوقدأواسطمنارةسقطت:السنةهذهوفي

بسببهايهلكلمهذاومع،بمثلهيسمعلموعويلبكاءالبلدلأهلسمعسقطتفلماا،الحجاجوبقبة

.المقتدرزمنفيوثلاثمئةأربعسنةفيبناؤهاوكان،()5(أحد

فقطعتالبلادواقتسما،وبركياروقمحمدالأخوينالسلطانينبينالصلحتأكد:السنةهذهوفي

.(إيازالأميروإلىبالخلعإليهوبعثابركياروقللملكواستمرت،لمحمدببغدادالخطبة

السواحل.منوغيرهاعكامدينةالفرنجأخذت:السنةهذهوفي

.()6(واسطمدينةعلىالحلةصاحبمنصوربنصدقةالدولةسيفالأميراستولى:وفيهاأ

مكانه،صغيرالهولدا،طغتكينمملوكهفأقام،دمشقصاحبتتشبندقاقالملكتوفي:وفيها

.مدةبدمشقالملكفدبر،أتابكههووصار،لهالبيعةوأخذ

غزنة.إلىونفاه،الطغرائيالفتحأباوزيرهسنجرالسلطانعزل:وفيها

.(طو)(ب)منزيادة(1)

.(937/)المنتظم2()

.(طو)(ب)منزيادة)3(

.(طو)(ب)منزيادة(4)

.(ب)منزيادة()5

.(طو)(ب)منزيادة()6



273هـ794سنةوفيات

ابنالحسنبنالعلاءسعيدأبيخالهوفاةبعد،الإنشاءديوانالحضرييننظامنصرأبوولي:وفيها

يا.لموصلاا

.جداعجيبةإصاباتلهوكانت،)1(نعيمأبوالحاذقالماهرالطبيبقتل:وفيها

خمارتكين.الأميرالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

سنةفيالعامةفأحبته(بهافوعظابغدادقدم،الواعظ)3(العباديالحسنأبومنصور)2(بنأردشير

.()4(أعلموالله،يظهرفيماجيدةأحواللهوكانت1،وثمانينست

.همذانأهلمن،القومساني)6(الفرجأبوأحمد)5(بنعثمانبنمحمدبنإسماعيل

ثقة(الفنونوأنواعأوالمتونبالرجالالمعرفةحسن،حافظاوكان،وجماعةوجدهأبيهمنسمع

تعالى.اللهرحمه،مأمونا

.ببغدادالإنشاءكاتب،الدولةسعدالموصلايا)7(بنوهببنالحسينبنالعلاء

وستينخمسمننحوا،طويلةمدةالرئاسةفيومكث،وثمانينأربعسنةفيفأسلمنصرانياكان

تعالى.اللهرحمه،طويلعمرعنالسنةهذهفيتوفيالصدقةكثير،العبارةفصيحوكان،سنة

سمع،عالمافقيهاوكان،طويلةمدةالبصرةقاضي،النهاونديعمرأبوعمر)8(بنأحمدبنمحمد

وأربعمئة.(تسع:وقيلسبعأسنةفيمولده،وغيرهالماورديالحسنأبيمنالحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(01/378)التاريخفيالكامل

."منصورأبيبنأردشير":(01/787)الإسلامتاريخفي

.(1491/)المشتبهتوضيح،(9041/)المنتظم

.(طو)(ب)منزيادة

كتبوفي.المنتظمفيلماموافقأثبتناهماوالصواب،"عثمانبنأحمدبنمحمدبنإسماعيل":(ط)في

.(بشار)مقلوب"عثمانبنأحمد"أنفتأكد"عثمانبنمحمدبنإسماعيل":الذهبي

الإسلامتاريخ،(91155/)النبلاءأعلامسير،(4144/)البلدانمعجم،(9014/)المنتظم

(01/788).

النبلاءأعلامسير،(3/.48)الأعيانوفيات،(01/377)التاريخفيالكامل،(9/141)المنتظم

.(5918/)الزاهرةالنجوم،(91/891)

.(9141/)المنتظم
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وأربممنةوتسحيوثيا!3سنة!خلتث!

ونصف،سنينأربعوعمره،شاهملكالصغيرولدهإلىوعهد،بركياروقالسلطانتوفي:فيها

،إيازالأميرأتابكهوجعل"()!والدراهمالدنانيرذكرهعندونثرأالدولةجلالولقب،ببغدادلهوخطب

الذيوكان،وصالحوهلتلقيهالدولة(أهلأإليهفخرجبغدادإلىشاهملكبنمحمدالسلطانجاءثم

أخيهولابنالغربيبالجانبلهوخطب،النظاميةمدرس،الهراسيإلكياالصلحفي(البيعةأخذأ

وقصدمحمدالسلطانعلىفخلعالموكبفيجهيرابنومضى01إيازالأميرقتلثم،الشرقيبالجانب

سعدالوزيروحضر01()2(والخلعوالدواةالدستالخليفةدارمنإليهوحملالملكسعدوزيرهدار

العلم.فيالناسليرغبالنظاميةدرسفيالهراسيإلكياعند)3(الملك

ولاوأربعمئةوثمانينأربعسنةفيألزموهكانواالذينالذمةأهلعنالغيارأزيلمنهارجبثامنوفي

.()4(ذلكسببمايعرف

عليهمأديلثمأ،كثيراخلقاالفرنجمنفقتلوا،والفرنجالمصريينبينكثيرةحروبكانت:وفيها

.()5(أيضاخلقامنهمفقتلواالفرنج

:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

السلجوقي.)7(الدينركن،شاهملكابن1بركياروق)6(السلطان

،مراتستعنهاوعزل،مراتستببغدادلهخطب،)8(هائلةوحروبطويلةخطوبلهجرت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(طو)(ب)منزيادة

لابدمضطربنصوهو."والدست(كذا)والدولةالخلعإليهوحملتإيازالأميرقتلثم":(طو)(ب)في

ذإ،المقصودهوهذالأنمنهالحاصرتينبينمانقلنافقدالمنتظممنينقلالمؤلفكانولما،شيءمنهسقطأنه

الوزارةالاتوهي،والدستوالدواةالخلعالملكسعدوزيرهإلىوحملتالسلطانعلىخلعإيازقتلبعد

.(بشار)(9143/المنتظم)

.(بشار)وغيرهالمنتظمفيمايعضدهأثبتناهوما"الدولةسعد":(ط)في

.(طو)(ب)منزيادة

.(طو)(ب)منزيادة

الأعيانوفيات،(15038/)التاريخفيالكامل،(75)السلجوقيةالدولةأخبار،(9144/)المنتظم

،(5191/)الزاهرةالنجوم،(0/1121)بالوفياتالوافي،(91591/)النبلاءأعلامسير،(1/268)

.(3704/)الذهبشذرات

.(بشار)ترجمتهمصادرفيمامعيتفقأثبتناهوما،خطأ"الدولةركن":(ط)في

.(طو)(ب)منزيادة
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ملكولدهبعدهوقام،وشهوراأسنةوعشرينأربعاماتيومعمرهوكان،تعادثملهالخطبةتنقطعثمأ

له.محمدعمهمنازعةبسببأمرهيتمفلم،شاه

فوعظبغدادورد،شاعراكاتباواعظاوكان،)3(الغزنويالمؤيد)2(أبو()1القاسمبناللهعبدبنعيسى

فتوفي،بلدهقاصدابغدادمنخرج،لهمتعصبا،المذهبأشعريوكان،أهلهاعلىفنفق،بها

بأسفرايين.

وهوالكثيرسمع،ثقةعفيفاشيخاكان،أحمدأبو)4(الأصبهانيسلفةبنإبراهيمبنأحمدبنمحمد

تعالى.اللهرحمه،السلفيطاهرأبيالحافظوالد

الأندلسي.الغسانيأحمدبنمحمدبنالحسينالجياني)د(عليأبوالحافظ

حسنوكان.النفعكثيرمفيدكتابوهو،")6(الصحيحينألفاظعلىالمهملتقييد"مصنف

عشرةلثنتيالجمعةليلةتوفي،قرطبةجامعفييسمعوكان،والأدب،والشعر،باللغةعالما،الخط

الله.رحمه،سنةوسبعينإحدىعنالسنةهذهشعبانمنخلتليلة

الواسطي.الحسنأبوالصقر)7(أبيبنالحسنبنعليبنمحمد

:(قولهذلكمنأالشعروقال،الأدبوقرأ،الشيرازيإسحاقأبيبالشيخوتفقه،الحديثسمع

مولاناعندقبوذوليحشمةوليجا!ليقالمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(01/708)الإسلامتاري!،(01/793)التاري!فيالكامل،(9541/)المنتظم

.(بشار)كافةترجمتهمصادرفيالذيهوأثبتناهوما،تحريفوهو"الوليدأبو":(ط)في

الترجمة.مصادرمنأثبتناهوما،الغزي:(أ)في

.(5131/)المشتبهتوضيح،(9451/)المنتظم

الزاهرةالنجوم،(91/481)النبلاءأعلامسير،(2018/)الأعيانوفيات،(1142/)بشكواللابنالصلة

.(3804/)الذهبشذرات،(5291/)

،جيانإلىالنسبةهذه،نونالألفوبعدتحتهامنالمثناةالياءوتشديدالجيمبفتح،والجياني:خلكانابنقال

بالأندلس.كبيرةمدينةوهي

منوأصلهم،004سنةحواليالبربريةالفتنةفيأبوهنزلهاإنما،منهاوليس،بالجيانيويعرف:بشكوالابنوقال

.لزهراءا

فياسمهذكرلمنوالأنسابوالكنىالأسماءبينالمشكلوميز،المهملالكتابهذافياللهرحمهالجيانيقيد

طغ.وقد،ومسلمالبخاريصحيحي

طبقات،(4045/)الأعيانوفيات،(0/1693)التاريخفيالكامل،(9145/)المنتظم

الزاهرةالنجوم،(4142/)بالوفياتالوافي،(91/238)النبلاءأعلامسير،(4191/)السبكي

(/5191).
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كانامنكانلاصديقهعلىبنفعذاكيعدولم

وأربمصئةوتسحيرتسحسنةخلت5ث!

الخلفاءبأسماءأأصحابهمنأربعةوسمى،نهاوندبنواحيالنبوةرجلادعىمنهاالمحرمفي

وباعوا،الرعاعالجهلةمنخلقهذهضلالتهعلىفاتبعه،وعليا،وعثمان،وعمر،بكرأبا:،الأربعة

الله،لعنهالناحيةبتلكقتلإنهثم،عندهماقصدهمنيعطيكريماوكان،إليهأثمانهاورفعوا،أملاكهم

شهرين،منأقلفيعليهفقبض،أمرهلهيتمفلم،الملكالناحيةبتلكارسلانألبولدمنرجلورام

.(1()دولتهماأزوالمنبأسرعكانفما،الملكواخر،النبوةرجلادعى:يقولونفكانوا

كثيرةدوروغرقت،الغلاتمنكثيراشيئافأتلفتعظيمةزيادةدجلةزادتمنهارجبوفيأ

.،)2(ببغداد

البلدوزينت،دمشقإلىمنصورامؤيداوعاد1،الفرنجبدمشقالعساكرأتابكطغتكينكسر:وفيها

.،)3(الفرنجبكسرهسرورا،مليحةعجيبةزينة

نصيبين.مدينةحلبصاحبتتشبنرضوانالملكحاصرمنهارمضانوفي

فيوهوالناسفوعظ،الفقيه:لهيقالرجلوصحبته،الملثمينملوكمنمللثبغدادورد:وفيها

بعضها.فياستشهدالفرنجمعكثيرةحروبوله،مصرإلىعادثم،ملثموهو،القصرجامع

صدقة.الدولةسيفأقرباءمنرجلالعراقمنبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الحاكم.الفتحأبوالأرغياني)4(عليبنأحمدبنسهل

قدوكان،ذلكفيوشكره،طريقتهحسينالقاضيعنوعلق،وغيرهالبيهقيمنالحديثسمع

.(ب)منزيادة(1)

.(طو)(ب)منزيادة(2)

.(طو)(ب)منزيادة)3(

الأعيانوفيات،(3916/)السبكيطبقات،(01415/)التاريخفيالكامل،(9146/)المنتظم)4(

.(1303/)المشتبهتوضيح،(2433/)

وبعدتحتهامنالمثناةالياءوفتحالمعجمةالغينوكسرالراءوسكونالهمزةبفتح،الأرغياني:خلكانابنقال

.قرىعدةبهانيسابورنواحيمنناحيةاسموهي،أرغيان:إلىالنسبةهذه،نونالألف

.أرغيانقرىمنقريةإلىنسبة:وقال،الباني:نسبةفيالتوضيحفيالدينناصرابنذكرهوقد



277هـ994سنةوفيات

بحضرتهوناظر،الأصولفيالحرمينإمامعنوعلق،السثجيعليأبيالشيخعلىأولاتفقه

.(القرانوتلاوةأالتعبدعلىوأقبل،كلهذلكتركثم،طويلةمدةبلدةقضاءوولي،فاستجاده

منالمحرممستهلفيأماتأنإلىالتعبدولزم،مالهمنرباطاللصوفيةوبنى:خلكان)1(ابنقال

.،2(السنةهذه

.)4(الخياطمنصورأبو)3(الرزاقعبدبنعليبنأحمدبنمحمد

الحديثوسمع،الناسمنألوفعليهوختم،الختماتمنألوفاختم،والصلحاءالقراءأحد

بتلك(نظيرلهيعهدولمأجنازةفيمثلهيعهدلماجتماعاجنازتهفيالعالماجتمعتوفيوحين،الكثير

فيبعضهمراهوقد،الشعراءرثاهوقدأاللهرحمه،سنةوتسعينسبعاتوفييومعمرهوكان،الأزمان

الفاتحة.الصبيانبتعليميليغفر:فقال؟ربكبكفعلما:فقالالمنام

قاضيها.،البصريالفرجأبو)5(الحسينبنالحسنبناللهعبيدبنمحمد

عندخاشعاعابداوكان،الحديثطلبفيورحل،وغيرهماوالماورديالطبريالطيبأباسمع

تعالى.اللهرحمه،الذكر

عانة.بحديئةالحربأمير)6(مجليبنمهارش

حينالخليفةفأكرمأببغداد)7(البساسيريفتنةكانتحيناللهبأمرالقائمالخليفةعندهأودعالذيوهو

هذهفيتوفي،والضدقةالصلاةكثيرمهارشالأميروكان82(الأوفىالجزاءال!ليفةجازاهئم،عليهورد

سنة.ثمانينعنالسنة

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

.(2434/)الأعيانوفيات

.(طو)(ب)منزيادة

.(91222/)النبلاءأعلامسير،(1037/)الكبارالقراءمعرفة،(5/1154!التاريخفيالكامل

.الحناط:إلى(ط)فيتحرفت

.(0/1154)التاريخفيالكامل،(9471/)المنتظم

النبلاءأعلامسير،(5/926)الأعيانوفيات،(01/416)التاريخفيالكامل،(9/148)المنتظم

.(5391/)الزاهرةالنجوم،(91/422)

وذلك،الفتنةرأسوقتلرجوعهثم،بغدادمناللهبأمرالقائمالخليفةهـاخراجه،البساسميريفتنةعلىالكلامتقدم

.الجزءهذامنوأربعمئةوخمسينوإحدىخمسينسنةأحداثفي

.(طو)(ب)منزيادة
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النبويةاليجرةمرخيسمئةسنةاستيلتث!

ابن،أحدثنا،إبراهيمبنحجاجحدثنا،)1(سهلبنموسىحدثناأ:"سننه"فيداودأبوقال

قال:قالالخشنيثعلبةأبيعن،أبيهعن،جبيربنالرحمنعبدعن،صالحبنمعاويةحدثني،وهب

حدثنا،!2(عثمانبنعمروحدثنا."يومنصفمنالأمةهذهاللهيعجزلن":!اللهرسول

أنه:!يوالنبيعن،وقاصأبيبنسعدعن،عبيدبنشريحعن،صفوانحدثني،المغيرةأبو

؟يومنصفوكم:لسعدقيل."يومنصفيؤخرهاأنربهاعندأمتيتعجزلاأنلأرجوإني":قال)3(

الواقع،هوكما،عليهازيادةينفيلاالمدةهذهوذكر،النبوةدلائلمنوهذا.سنة)4(خمسمئة:قال

بعدفيماذكرهاوسيأتي،بسواءسواءأخبركما،وقوعهامنبدلاالساعةأشراطمنشيئاذكرع!لأنه

.،باللهإلاقوةولاحولولا،المستعانوبالئهأالتوفيقوبالله،زماننا

:الحوادثمنالسنةهذهفيوقعومما

منهافافتتح،الباطنيةحصونمنكثيرةقلاعاالسنةهذهفيحاصرشاهملكبنمحمدالسلطانأن

قلعةذلكمنافتتحماجملةمنوكان،غفيراوجما،كبيراوجمعا،كثيرأخلقامنهموقتل،كثيرةأماكن

مرةكانأنهبنائهسببوكان،هناكأمنيعجبلرأسفي،أصبهانمنبالقرببناهاقدأبوهكانحصينة

فقال،الرومرسلمنرجلمعهوكان،فوجدهالجبلرأسإلىفاتبعه،كلبمنهفهربصيودهبعضفي

رأسهفيابتنىأنإلىالسلطانالكلامهذافحدا،قلعةعليهلاتخذناببلادناالجبلهذاكانلو:الرومي

منرجلذلكبعدعليهافاستحوذ،دينارألفومئتيدينارألفألفبالبناءصرفقدوكان.،)5(قلعة

محمدالسلطانوحاصرها،بسببهاالمسلمونفتعب،)6(عطاشبناللهعبدبنأحمد:لهيقالالباطنية

نقضثم،الأقاليمفيبهفطيفرأسهوقطع،تبناجلدهوحشا،الرجلهذاوسلخ،افتتحهاحتىسنة

الجواهرمنمعهاكانماوهلك،فتلفتالقلعةأعلىمننفسهاامرأتهوألقت1،حجراحجراالقلعةهذه

)1(

)2(

)3(

)6(

شيوخمنليسحجاجالأنيصحلاوهذا"إلخ..إبراهيمبنحجاجحدثنا:سننهفيداودأبوقال":(ط)في

،قادمبنسهلبنموسىوهو،(9434)داودأبيسننمنحاصرتينبينأثبتناهماوالصواب،داودأبي

.(بشار)الصحيحعلى2+2سنةالمتوفىالرمليعمرانأبو

.(بشار)(5435)داودأبيسنن

:قال!رالنبيأن:داودأبيسننفي

الشمآمفيدبرالاقر):سبحانهوقوله،!تعذو%!ماسنةرتإكألفعنديؤماوإت):تعالىقولهمنمأخوذ

.(ربشا)!سنةلفإمقدارهنكايؤوفىلتهإئغرجئؤلارضاإلى

.(طو)(ب)منزيادة

خطأ..عطاء:(ط)في
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كافرأ،بهاوالمشير،كلبادليلهاكان:ويقولون.القلعةبهذهيتشاءمونالناسوكان،النفيسة

.(1،)زنديقابهاوالمتحصن

بثأرهاوأخذت،خفاجةعبادةفقهرت،عبادةبنيوبينخفاجةبنيبينكثيرةحروبكانت:وفيها

.،منهاالمتقدمأ

كثير.قتالبعدتكريتمدينةعلىالأسديمنصوربنصدقةالدولةسيفاستحوذ:وفيها

منفانتزعهافذهب،إياهاوأقطعهالموصلإلىسقاووجاوليالأميرمحمدالسلطانأرسل:وفيهاا

الأمراءخيارمنجكرمشكانوقد،ذلكبعدقتلهثم،وأسرهأصحابهوهزمقاتلهبعدماجكرمشالأمير

فصار،جاوليمنفانتزعها،الموصلفحاصرقتلمشبنأرسلانقلجأقبلثم،وإحساناوعدلاسيرة

الخابورنهرفينفسهقلجوألقى،فكسرهقلجقتالإلىأقبلثم،فأخذها،الرحبةإلىجاولي

.،)2(فهلك

ثم،ألوفالفريقينمنوقتل،عظيمأقتالافاقتتلواوالفرنجالرومبينكثيرةحروبنشأت:وفيها

.،)3(العالمينربدلهوالحمد01الفرنجعلىحسابكلبعدالهزيمةكانت

سنجرالسلطانوزيروهو،أولادهأكبروكان،الملكنظامبنالملكفخرقتلعاشوراءيوموفي

عنهما،اللهرضيعليبنالحسينالليلةتلكفيرأىقدوكان،باطنيقتله،صائماوكان،بنيسابور

عليهوأشار،النهارذلكالصومفنوى،متعجبافأصبح،الليلةعندناوأفطر،إليناعجل:لهيقولوهو

رقعةوبيدهيتظلمشابافرأى،النهاراخرفيإلاخرجفما،منزلهمناليومذلكيخرجلاأنأصحابهبعض

فرفعالباطنيفأخذأ،فقتلهيدهفيبخنجرضربهإذيقرؤهاهوفبينما،الرقعةفناوله؟شأنكما:فقال

وقتلوا،فقتل،كاذباوكان،بذلكأمروهأنهمالوزيرأصحابمنجماعةعلىفأقر،فقررهالسلطانإلى

.41(أيضا

كانالتيدارهوخرب،جهيربن،عليالقاسمأباأالوزيرالخليفةعزلصفرمن،عشررابعوفيا

والنهى،أالبصائرلذويوموعظةعبرةذلكفيوكان،الناسبيوت،خرابمنأ،أبوهبناهاقد

.،)5(اخرومعهأالدامغانيبنالحسنأبوالقاضيالوزارةفيواستنيب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(طو)(ب)منزيادة

.(طو)(ب)منزيادة

.(طو)(ب)منزيادة

.(طو)(ب)منزيادة

.(طو)(ب)منزيادة
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.شاهملكبنمحمدالسلطانجهةمن،أليرنواسمهأتركمانيأميرالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الشا!ي.الفقيهالخوافيالمظفرأبوالمظفر)1(بنمحمدبنأحمد

القضاءولي،تلامذتهأوجهوصار،الحرمينإمامعلىتفقه،زمانهأهلأنظركان:خلكانابنقال

بفتح،والخوافي:قال.الخصوموإفحامالمناظرةبحسنالعلماءبينمشهورافكان،ونواحيهابطوس

تعالى.اللهرحمه،نيسابورنواحيمنناحية،خوافإلىنسبة،والواوالخاء

.،البغداديأالقارئمحمدأبوالشراج)2(أحمدبنالحسينبنأحمدبنجعفر

منالنبوياتالأحاديثمنالكثيروسمع،بالرواياتالقرانوقرأ،)3(وأربعمئةعشرةستسنةولد

مسموعاته،منأجزاءالخطيببكرأبوالحافظلهخرجوقد،متبايناتبلدانفي،والشيخاتالمشايخ

وكتاب")4(المبتدأ"كتابنظم،النظمحسن،شاعرا،أديبا،الذهنجيد،الثبتصحيحوكان

علىمبرزاحافظاوكان،ذلكوغير"العشاقمصارع"كتابوله"ذلكوغير،والخرقي)6(")د(التنبيه"

قوله:شعرهومن،برؤيتهيفتخروكان،السلفيالحافظمنهسمع،زمانهأبناءنجباءمنأقرانه

المحابريعيبونأضحوابجهلهملفذينقل

الأساوربمجتمعأيديادمنلهاوالحاملين

والدفاتروالصحائفلموالمقاالمحابرلولا

العشائرخيرمنصبعوثادشريعةوالحافظون

فكابرثبتكابرعنحديثهوالناقلون

عساكرتتلوعساكرالالضلابشعمنلرأيت

ناصرللمظلومواللهجهلهيقولكل

.(91/251)النبلاءأعلامسير.(1/69)الأعيانوفيات(1)

الإسنويطبقات،(1/357)الأعيانوفيات،(01/943)التاريخفيالكامل،(9151/)المنتظم)2(

.(3114/)الذهبشذرات،(5491/)الزاهرةالنجوم،(91/228)النبلاءأعلامسير،(54)2/

وقال":قال،(5/1825)الإسلامتاريخفيالذهبينقلهمامنهوأصح،المنتظمفيالجوزيابنذكرهماهذا)3(

"ببغدادوأربعمئةعشرةثمانسنةأولفيوإما،عشرةسبعسنةآخرفيإما:فقالمولدهعنسألته:السلفي

.(بشار)

منبه.بنلوهبالمبتدأكتاب)4(

هـ.474ت،الشيرازيعليبنلإبراهيمالشافعيالفقهفروعفيالتنبيهكتاب()5

المترجم.نظمهالذيالفقهفيالمختصرهـصاحب334تالبغداديالحسينبنعمرهو:"الخرقي")6(
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الحدبأهلسميتهم

لكمأخحشوية

النعبجناتحشوهم

كلهمأحمدرفقاء

البصائروأوليالنهيأوليث

يجاهر)1(بنقصهمولمن

والمنابرالأسرةعلى-

صادرريانحوضهعن

281

:شعرهومن

وفرتهعلىالشيبعممهوقدالشبابشرخومدع

لحيتهفييكذبأنيكفيهعثنونهبالوشمةيخضب

جاوزوقد،السنةهذهفيوفاتهوأرخ،المستحسنةأشعارهمنقطعة)2(خلكانابنالقاضيذكر

الله.رحمه،الثمانين

.)4(الفارسيالتنميرازيمحمد)3(أبوالواحدعبدبنالوهابعبدبنمحمدبنالوهابعبد

وثمانين،ثلاثسنةفي،ببغدادالنظاميةتدرش!الملكنظاموولاه،وتفقه،الكثيرالحديثسمع

صلاةإثرفيصلاة":حديثمرةروى،التصحيفكثيروكان،الأحاديثيمليوكان،مدةبهافدرس

لإضاءتها.أكثربأنهذلكفسرثم،غلسفيكنار:فقال،")5(عليينفيكتاب

،الشاعر)6(الأسدياللهعبدبنإبراهيمبنمحمد

،بالحجازثم،وبالعراقباليمنأقاموقد،شعرهيعارضبمامغرماوكان،التهاميالحسنأبالقي

:شعرهومن،خراسانثم

بالأيادي)7(غاربيثقلتقالمراراأتيتإذثقلت:قلت

الودادحبل:قالمزقتقلتتطولت)8(بلقالطولتقلت

.(طو)(ب)منساقطالبيتهذا(1)

.(1/358)الأعيانوفيات)2(

.(بشار)ظاهرتحريفوهو"محمدبن":(ط)في)3(

النبلاءأعلامسير،(5/922)السبكيطبقات،(1/943)التاريخفيالكامل،(9/152)المنتظم)4(

.(3134/)الذهبشذرات،(91/482)

فيوأحمد،الصلاةإلىالمشيفضلفيجاءماباب،الصلاةفي(558)داودأبوأخرجهحديثمنقطعةهو)5(

صحيح.حديثوهو،عنهاللهرضيالباهليأمامةأبيحديثمن(55222)رقم(5268/)المسند

.(9/153)المنتظم)6(

كاهلي.:(طو)(ب)في)7(

طولأ.ليتأوطولتقلت:(أ)في)8(



هـ005لحمنةوفيات282

0،)1(ءصه
الفقيه.الزنجانيالقاسمابوعليبنيوس!

:قال،الطيبأبيالقاضيعن،(الشيرازيأإسحاقأبيالشيخعنحكى،الذيانةأهلمنكان

فقال،المصزاة)2(فيهريرةأبيحديثفذكر،خراسانيشابفجاء،حلقةفيالمنصوربجامعيوماكنا

الناسفنهض،حيةالمسجدسقفمنسقطتحتىكلامهاستتمفما،مقبولغيرالحديثهذا:الشاب

فلا،الحيةتلكفذهبت،تبت:فقال،تب،تب:لهفقيل،بينهممنالشافيذلكفتبعت،هاربين

.هذاالقاسمأبيعنالأنصاريمعمرأبيشيخهعنالجوزيابنرواها،ذهبتأينيدرى

...

)1(

)2(

.(4922/)المشتبهتوضيح،(9541/)المنتظم

وأالناقة:والمصراة،المؤلفمنهينقلالذيالمنتظمفيلماموافقأثبتناهوما،لهامعنىولالماالمطر":(ط)في

غروروهذا،كثيرامشتريهافيراه،لبنلهايجتمعحتىوالثلاثةاليومينالحلبمنتتركالتيالشاةأوالبقرة

(1515)ومسلم،(0215و)(2148)البخاري:الصحيحينفيهذاهريرةأبيوحديث.للمشتري

تصزوالا":ع!يكالنبيعنهريرةأبيعنالأعرجعنربيعةبنجعفرعنالليثحديثمنالبخاريولفظ،(11)

تمر"وصاعردهاشاءوإنأمسكشاءإن:يحتلبهاأنبعدالنظرينبخيرفإنهبعدابتاعهافمنوالغنمالإبل

.(بشار)



الموضوعاتفهرس

محاتالمو!وفيولى

لموضوعا

هـ104سنةأحداث

هـ451سنةوفيات

الدمشقيعبيدبنمحمدبنإبراهيم

الواسطيمحمدبنخلف

الوزيرجعفربنالحسن

عبيد(أبو)الهرويمحمدبنأحمد

الكاتبالحسينبنمحمدبنعلي

هـ254سنةأحداث

الفاطمييننسبفيالطعنذكر

هـ204سنةوفيات

نوبختالحسينبنالحسن

الباقلانيعيسىبنعثمان

ناجيةبنجعفربنمحمد

النيسابوريالصعلوكيمحمدبنسهل

هـ304سنةأحداث

هـهـ34سثةوفيات

البتيعليبنأحمد

الحنبليحامدبنالحسن

الحليميالحسنبنالحسين

(فيروز)الديلميالدولةبهاء

وشمكيربنقابوس

الباقلانيالطيببنمحمد

الخوارزميموسىبنمحمد

القابسيالمعافريمحمدبنعلي

الفرضيالأزديمحمدبناللهعبد

هـهـ44سنةأحداث

283

الصفحة

6

8

9

12

14

!ا



الموضوعاتفهرس284

الموضوع

هـ404سنةوفيات

(البغداديابن)جعفربنأحمدبنالحسين

المجاهديعليبنعثمانبنالحسين

الإصطخريسعيدبنعلي

هـ504سنةأحداث

هـهـ54سنةوفيات

شاذانبنبكر

الكرديحسنويهبنبدر

الهمدانيالحسينبنالحسن

الأسديمحمدبناللهعبد

الإدريسي()الاستراباذيمحمدبنالرحمنعبد

السعدينباتهبنالعزيزعبد

الدينوريالغفارعبد

الحاكم()النيسابورياللهعبدبنمحمد

كجبنأحمدبنيوسف

هـ604سنةأحداث

هـ604سنةوفيات

حامد(أبو)الإسفرايينيمحمدبنأحمد

الفرضيمحمدبناللهعبيد

الرضي(الشريف)الطاهربنمحمد

الحميريمنصوربنباديس

هـ704سنةأحداث

هـ704سنةوفيات

البزازمحمدبنأحمد

الملك(فخر)الوزيرعليبنمحمد

هـ804سنةأحداث

هـ804سنةوفيات

السعيدشباشيالكبيرالحاجب

هـ904سنةأحداث

هـ904سنةوفيات

الأنصاريعيسىبنرجاء

عيلانأبيبنمحمدبناللهعبد

الصفحة

هـ2

21

26

92

03

31

32

32

33



الموضوعاتفهرس

لموضوعا

الحسنأبيبننصربنعلي

الأزديسعيدبنالغنيعبد

باللهالقادربنمحمد

الطرسوسيالبزازإبراهيمبنمحمد

هـ014سنةأحداث

هـ014سنةوفيات

المنتفقيالأصيغر

الأصبهانيمردويهبنموسىبنأحمد

هـ141سنةأحداث

العبيديالحاكممقتلصفة

هـ214سنةأحداث

هـ214سنةوفيات

المالينيمحمدبنأحمد

الاستراباذيالحسينبنالحسن

الوزيرمنصوربنالحسن

الغزالعمروبنالحسين

العنبريعمربنمحمد

رزقوية(ابن)البزارأحمدبنمحمد

النيسابوريالسلميالحسينبنمحمد

النيسابوريالدقاقعليبنالحسن

(الدلاءصريع)البغداديالواحدعبدبنعلي

هـ134سنةأحداث

هـ134سنةوفيات

البوابهلالبنعلي

الفارسيأبانبنعيسىبنعلي

العتيقي()البيعأحمدبنمحمد

المعلم(ابن)النعمانبنمحمدبنمحمد

هـ414سنةأحداث

هـ414سنةوفيات

الرامهرمزيالفضلبنالحسين

الطبريالكشفليمحمدبنالحسن

الصوفيجهضمبناللهعبدبنعلي

285

لصلحمحةا

33

ء3

35

3*

37

38

93

42

43

46



286

لموضوعا

البصريالهاشميجعفربنالقاسم

القاضيالفرجأبوأحمدبنمحمد

النسفيجعفرأبوأحمدبنمحمد

الحضارمحمدبنهلال

هـ415سنةأحداث

هـ415سنةوفيات

المعدلمحمدبنأحمد

الضبيمحمدبنأحمد

الدولةبهاءبنالدولةسلطان

الخفافاللهعبدبناللهعبيد

الدلألاللهعبدبنعمر

العلويالأقساسيالحسنبنمحمد

هـ614سنةأحداث

هـ614سنةوفيات

أردشيربنسابور

الخركوشيالنيسابوريعثمان

صالحانبنالحسنبنمحمد

الديلميبويهبنالدولةشرف

الشاعرالتهاميمحمدبنعلي

هـ174سنةأحداث

هـ174سنةوفيات

الشواربأبيبنمحمدبنأحمد

الجيليبايبنجعفر

الهذليعبدويهبنأحمدبنعمر

الحماميعمربنأحمدبنعلي

البغداديالربعيالحسنبنصاعد

المروزيالقفالأحمدبناللهعبد

هـ184سنةأحداث

هـ184سنةوفيات

الشاهدباللهالمهتديبنمحمدبنأحمد

المغربيعليبنالحسين

الوراقالحسينبنمحمد

الموضوعاتفهرس

الصفحة

46

47

48

52

53

55

56



الموضوعاتفهرس

لموضوعا

اللالكائيالقاسمأبواللههبة

بالئهالقادربنالقاسمأبو

الشريفطباطبابنالحسنأبو

الإسفرايينيمحمدبنإبراهيم

القدور!محمدبنأحمد

هـ914سنةأحداث

هـ914سنةوفيات

المنجمإبراهيمبنحمزة

التاجرمخلدبنمحمدبنمحمد

الأنماطيمبارك

الدولةبهاءبنالفوارسأبو

بابشاذبنمحمدأبو

المتكلماللهعبدأبو

الشاميغلبونبنالمحسنعبد

هـ542سنةأحداث

هـ042سنةوفيات

الزاهدالعيسأبيبنالحسن

الربعيعيسىبنعلي

الكلابيمرداسبنصالح

هـ421سنةأحداث

هـ421سنةوفيات

(الرانابن)الواعظاللهعبدبنأحمد

الشاعرالخليعمحمدبنالحسين

سبكتكينبنمحمود

هـ422سنةأحداث

باللهالقائمخلافة

هـ422سنةوفيات

ماكولابنجعفربنالحسن

التغلبيطوقبنعليبنالوهابعبد

هـ423سنةأحداث

هـ423سنةوفيات

الراز!زرعةأبومحمدبنروح

287

الصفحة

56

95

95

61

62

63

65

9لم6

68

96

71

72



288

لموضوعا

النعيمى()البصريأحمدبنعلي

الصباغالطيببنمحمد

الكاتبهلالبنعلي

هـ442سنةأحداث

هـ442سنةوفيات

الواعظالحسينبنأحمد

هـ425سنةأحداث

هـ425سنةوفيات

البرقانيغالببنمحمدبنأحمد

الأبيورديمحمدبنأحمد

البندنيجياللهعبيدبنالحسن

التميميالوهابعبد

الدولةسيفبنمعنبنمحمدبنغريب

هـ426سنةأحداث

هـ426سنةوفيات

الشاعركليببنأحمد

البزازشاذانبنأحمدبنالحسن

الفلو(ابن)الواعظعثمانبنالحسن

هـ427سنةأحداث

هـ427سنةوفيات

الثعالبيمحمدبنأحمد

هـ428سنةأحداث

هـ428سنةوفيات

القدوريمحمدبنأحمد

العكبريشهاببنالحسن

الهاشميأحمدبناللهلطف

الهاشمىعليبنأحمدبنمحمد

الأهوازيالحسنبنمحمد

الديلميمرزويهبنمهيار

الحاجبالحسنبناللههبة

سينابناللهعبدبنالحسين

هـ942سنةأحداث

الموضوعاتفهرس

الصفحة

72

73

74

74

75

77

77

81

81

86



الموضوعاتفهرس

لموضوعا

هـ942سنةوفيات

الثعالبيمحمدبنالملكعبد

(منصورأبو)البغداديالقاهرعبد

هـ043سنةأحداث

هـ043سنةوفيات

نعيم(أبو)الأصبهانياللهعبدبنأحمد

البرجميالحسينبنالحسن

العلويحفصبنالحسن

المؤدبمحمدبنالحسين

الواعظمحمدبنالملكعبد

الفراءبنالحسينبنمحمد

الدينورياللهعبدبنمحمد

الظريف(ابن)منصوربنالفضل

ماكولابناللههبة

الدبوسيعمربناللهعبد

الحوفيإبراهيمبنعلي

هـ431سنةأحداث

هـ431سنةوفيات

الحيريالضريرأحمدبنإسماعيل

الفاتنيمسيسبنبشرى

الواسطيعليبنمحمد

هـ432سنةأحداث

هـ432سنةوفيات

البصريالحسينبنمحمد

هـ433سنةأحداث

هـ433سنةوفيات

مافنةبنبهرام

الجهرميجعفربنمحمد

سبكتكينمحمودبنمسعود

هـ434سنةأحداث

هـ434سنةوفيات

الهرويأحمدبناللهعبد

928

الصعفحة

ثا8

9؟/

39

39

49

59

69

69

79

89



092

الموضوع

جعفربنالحسينبنمحمد

هـ435سنةأحداث

بغدادكاليجارأبيملكذكر

هـ435سنةوفيات

العجليدلفأبيبنالحسين

الأزهريالفتحأبيبناللهعبيد

الديلميبويهبنالدولةجلال

هـ436سنةأحداث

هـ436سنةوفيات

الصيمريعليبنالحسين

الأهوازيمنصوربنالوهارعبد

المرتضىالشريفالحسينبنعلي

الرويانيشعيببنأحمدبنمحمد

المعتزليالبصريعليبنمحمد

هـ437سنةأحداث

هـ437سنةوفيات

عنانبنمحمدبنفارس

الواعظةموسىبنتخديجة

المنازيالسليكييوسفبنأحمد

هـ438سنةأحداث

هـ438سنةوفيات

حيويهبنيوسفاللهعبد

هـ943سنةأحداث

هـ943سنةوفيات

الرشيديالهاشميمحمدبنأحمد

المطززمحمدبنالواحدعبد

الوزيرالحسينبنمحمد

الشيرازيالواعظأحمدبنمحمد

الغزالالحسنبنمحمد

الشاعرالحنبليعليبنمحمد

السنجيشعيببنالحسين

هـ044سنةأحداث

الموضو!اتفهردي

الصفحة

89

89

301

401

501

501

601

701

915



الموضوعاتفهرس

لموضوعا

هـ044سنةوفيات

العباسيبالئهالمقتدرعيسىبنالحسن

الواعظعمربناللهعبيد

المنتاببنالحسنبنعلي

فسانجسبنجعفربنمحمد

البزازإبراهيمبنمحمدبنمحمد

كاليجارأبوالمرزبان

هـ441سنةأحداث

هـ144سنةوفيات

العتيقيمنصوربنمحمدبنأحمد

العلوياللهعبدبنعلي

الماورديالحسنأبيبنالوهابعبد

الصوريعليبنمحمد

هـ244سنةأحداث

هـ424سنةوفيات

القزويني()الحربيعمربنعلي

الثمانينيثابتبنعمر

مقلدبنقرواش

سبكتكينمسعودبنمودود

هـ434سنةأحداث

هـ434سنةوفيات

البصرويمحمدبنمحمد

هـ444سنةأحداث

هـ444سنةوفيات

الواعظالتميميعليبنالحسن

الشاشيالحسينبنعلي

السمنانيأحمدبنمحمد

هـ454سنةأحداث

هـ454سنةوفيات

النهروانيعمربنأحمد

الرازيزنجويهبنعليبنإسماعيل

المكيطالبأبيبنعمر

192

الصعفحة

011

111

113

116

117

117

118

118

911

12هـ



الموضوع

(السوادي)الأزهربنأحمدبنمحمد

الزينىمحمدبنمحمد

هـ464سنةأحداث

هـ464سنةوفيات

السلماسيجعفربنالحسين

الأصبهانيمحمدبناللهعبد

هـ474سنةأحداث

السلجوقيطغرلبكملك

هـ474سنةوفيات

العجليجعفربنعليبنالحسين

التنوخىالمحسنبنعلي

هـ484سنةأحداث

هـ484سنةوفيات

المؤدببلبلبنأحمدبنعلي

الصباغبنالواحدعبدبنمحمد

الصابئالكاتبالمحسنبنهلال

هـ944سنةأحداث

هـ944سنةوفيات

(العلاءأبو)التنوخيالمعرياللهعبدبنأحمد

الصابونيالرحمنعبدبنإسماعيل

هـ045سنةأحداث

هـ045سنةوفيات

الأكبرطغرلبكأخوداود

الطبرياللهعبدبنطاهر

الماورديمحمدبنعلي

المسلمةبنالحسنبنعلي

شيطابنأحمدبناللهعبد

الأسديالحسينبنمنصور

هـ451سنةأحداث

البساسيريأخذصفة

هـ451سنةوفيات

التركيالبساسيريأرسلان

الموضوعاتفهردس

الصفحة

012

122

122

123

123

125

126

128

013

132

138

144

148

914



لموضوعاتافهردمر

لموضوعا

الشرمقانيالفضلابيبنالحسن

الروزنيصمودبنعلي

الحربيعليبنمحمد

الفرضيالوننمحمدبنالحسين

هـ452سنةأحداث

هـ452سنةوفيات

الجيليجعفربنباي

البزاراللهعبيدبنمحمد

الله(بأمرالقائمالخليفةأم)الندىقطر

هـ534سنةأحداث

هـ534سنةوفيات

الكرديمروانبناحمد

هـ445سنةأحداث

هـ445سنةوفيات

الدولة(معز)صمالحبنثمال

الجوهريعليبنالحسن

الدباغزيدأبيبنالحسين

الجرجانيمنصوربنمحمدبنسعد

هـ455سنةأحداث

الخليفةبنتعلىطغرلبكالملكدخول

هـ455سنةوفيات

الخدام!عليبنالحسنبنزهير

آمدصا!بمروانبنسعيد

طغرلبك()السلجرقيميهاثيلبنمحمد

هـ564سنةأحداث

هـ564سنةوفيات

حزمبنأحمدبنعلي

النحويعليبنالواحدعبد

هـ574سنةأحداث

هـ574سنةوفيات

الكندريمحمدبنمنصور

هـ584سنةأحداث

392

الصفحة

914

152

153

155

156

156

157

158

915

أ6أ

162

163

164



لموضوعا

هـ458سنةوفيات

البيهقيالحسينبنأحمد

التميميغالببنالحسن

الفراءبنالحسينبنمحمد

(سيدةابن)المرسيإسماعيلبنعلي

هـ.945سنةأحداث

هـ945سنةوفيات

الطرسوسيإسماعيلبنمحمد

هـ046سنةأحدات

هـ046سنةوفيات

الأجل(الشيخ)محمدبنالملكعبد

الطوسيالحسنبنمحمد

الشاهجانيةمحمدبنتخديجة

هـ461سنةأحدات

.....هـ461سنةوفيات

المروزيالفورانيالرحمنعبد

الجزريالبزريمحمدبنعمر

هـ462سنةأحداث

هـ462سنةوفيات

الواسطيعليبنالحسن

الواسطىالنحويأحمدبنمحمد

هـ463سنةأحداث

هـ463سنةوفيات

البغداديالخطيبعليبنأحمد

المنيعيالمخزوميسعيدبنحسان

الجعفريالحسنبنمحمد

الزينبيوشاحبنمحمد

النمريالبرعبدبنعمرأبو

زيدونبناللهعبدبنأحمد

المروزيةأحمدبنتكريمة

هـ446سنةأحداث

هـ446سنةوفيات

النيسابوريمحمدبنبكر

الموضوعاتفهرس

الصفحة

اآ5

167

168

168

916

175

171

172

173

174

176

181

182



لموضوعاتافهرسر

لموضوعا

الهاشميأحمدبنمحمد

الأصفهانيشادةبنأحمدبنمحمد

هـ465سنةأحداث

أرسلانأل!السلطانوفاة

هـ.465سنةوفيات

(أرسلانألب)السلجوقيميكائيلبنداود

القشيريالكريمعبد

صربعر(ابن)الحسينبنعلي

الغريق(ابن)عليبنمحمد

هـ.466سنةأحداث

بغدادغرقصفة

..هـ466سنةوفيات

السمنانيمحمدبنأحمد

الكتانيأحمدبنالعزيزعبد

العطارإبراهيمبنمحمد

هـ467سنةأحداث

اللهبأمرالقائمالخليفةموتصفة

الله.بأمرالمقتديخلافة

..هـ467سنةوفيات

اللهبأمرالقائم

الداوديمحمدبنالرحمنعبد

الباخرزيالحسنبنعلي

..هـ.468سنةأحداث

هـ468سنةوفيات

الهاشميعليبنمحمد

الصفارالقاسمبنمحمد

البيضاويمحمدبنمحمد

صالحبننصربنمحمد

البياضيالحسنبنمسعود

الواحديمتويهبناحمدبنعلي

المضافريمحمدبنناصر

الهمذانيمحمدبنيوسف

592

الصفحة

182

182

183

184

187

187

188

918

18!

091

2!ا

391

491



692

الموضوع

هـ946سنةأحداث

هـ946سنةوفيات

الديلميمحمدبنأسبهدوست

البصريبابشاذبنأحمدبنطاهر

الصريفينيمحمدبناللهعبد

القرطبيخلفبنحيان

الوائليالسجزيسعيدبناللهعبيد

الأنماطيعليبنمحمد

هـ475سنةأحداث

هـ475سنةوفيات

الرزازمحمدبنأحمد

البزازالنقورمحمدبنأحمد

النيسابوريالملكعبدبنأحمد

الخلالالحسينبناللهعبد

مندهبنالرحمنعبد

الهمدانيالملكعبد

الحنبليعيسىبنالخالقعبد

البيضاويمحمدبنمحمد

هـ471سنةأحداث

هـ471سنةوفيات

الزنجانيعليبنسعد

الحوريسليم

سبعونبناللهعبد

هـ472سنةأحداث

هـ472سنةوفيات

خيرونبنالحسنبنالملكعبد

العكبريمحمدبنمحمد

الحطينياللهعبدبنهياج

هـ473سنةأحداث

هـ473سنةوفيات

الأخضربنمحمدبنأحمد

الصليحيمحمدبنعلي

الموضوعاتفهرس

الصفحة

691

891

025

102

254

254

255

502

602

702



أ!موضوعاتافهرس

لموضوعا

البغداديالحسينبنمحمد

التفكريالحسنبنيوسف

هـ474سنةأحداث

هـ474سنةوفيات

شاهملكالسلطانبنداود

الباجيخلفبنسليمان

أبوالأعزعليبندبيس

البغداديأحمدبناللهعبد

هـ475سنةأحداث

هـ475سنةوفيات

مندهبنمحمدبنالوهابعبد

ماكولا(ابن)التميميعليبناللههبة

هـ476سنةأحداث

هـ476سنةوفيات

الشيرازيعليبنإبراهيم

القواسالحسينبنطاهر

الأنباريأحمدبنمحمد

جزرةبنأحمدبنمحمد

هـ477سنةأحداث

هـ477سنةوفيات

النيسابوريدوستبنمحمدبنأحمد

الصباغبنمحمدبنالسيدعبد

السجزيناصربنمسعود

هـ478سنةأحداث

هـ؟78سنةوفيات

الفوركيمحمدبنأحمد

المردوسيعليبنالحسن

المتوليعليبنالرحمنعبد

الحرمين(إمام)الجوينيالملكعبد

المعتزلةشيخالوليدبنأحمدبنمحمد

الدامغانيعليبنمحمد

الأديبالمطلببنعليبنمحمد

792

الصفحة

257

258

802

215

21هـ

211

212

214

215

216

217



892

ال!وضوع

العباسيطاهربنمحمد

دبيسبنمنصور

السيبىأحمدبناللههبة

هـ947سنةأحدات

هـ947سنةوفيالمحط

القشيريسابقبنجعبر

الحاجأميرختلغ

المجاشعيفضالبنعلي

التستريأحمدبنعلي

الحسينيإسماعيلبنيحيى

هـ485سنةأحداث

هـ485سنةوفيات

النيسابوريإبراهيمبنإسماعيل

البندنيجيالحسينبنطاهر

اللهبأمرالمقتديبنمحمد

الحسينيزيدبنمحمدبنمحمد

الصابىءهلالبنمحمد

المجلىعليبناللههبة

الملثمين(أمير)عمربنبكرأبو

المؤدبةعليبنتفاطمة

هـ481سنةأحداث

هـ481سنةوفيات

ملكشاهبنأحمد

الهرويالأنصاريمحمدبناللهعبد

هـ482سنةأحداث

هـ482سنةوفيات

النيسابوريأحمدبنالصمدعبد

الدبوسييعلىأبيبنعلي

العاصميالحسينبنعاصم

البخاريحامدبنأحمدبنمحمد

سمكويه(ابن)الأصفهانيأحمدبنمحمد

هـ483!مخةحط1-حاءاأ

نحوعات!مرافهرلمر

الصفحة

217

221

223

224

225

227

228

228

922



الموضوعاتفهرس

لموضوعا

هـ483سنةوفيات

جهيرمحمدبن

هـ484سنةأحداث

هـ484سنةوفيات

علكبنأحمدبنالرحمنعبد

المروزيأحمدبنمحمد

الناصحاللهعبدبنمحمد

التركمانيألببنأرتق

هـ485سنةأحداث

هـ485سنةوفيات

(الحكاك)التميمييحىبنجعفر

الملك(نظام)الوزيرعليبنالحسن

ناقيابنمحمدبنالباقيعبد

البانياسيأحمدبنمالك

السلجوقيشجاعأبيبنملكشاه

خسروبنالمرزبان

الشيرازيالوارثعبدبناللههبة

هـ486سنةأحداث

هـ486سنةوفيات

بالئهالمقتديبنجعفر

الأصبهانيإبراهيمبنسليمان

الدشكريأحمدبنالواحدعبد

الهكاريأحمدبنعلي

الأنباريمحمدبنعلي

ماكولابناللههبةبنعلي

هـ487سنةأحداث

اللهبأمرالمقتديترجمةذكر

اللهبأمرالمستظهرخلافة

هـ487سنةوفيات

السلجوقيالأتابكاقسنقر

الجماليبدر

اللهبأمرالمقتدي

992

الصفحة

231

ا!2

233

234

235

0241

242

344

245

245

246



003

الموضوع

المستنصر()تميمأبومعد

هاشمأبيبنمحمد

ملكشاهبنمحمود

هـ488سنةأحداث

هـ488سنةوفيات

خيرونبنأحمدبنالحسن

السلجوقيالمظفرأبوتتش

التميمىالوهابعبدبناللهرزق

القزوينيمحمدبنالسلامعبد

الوزيرالحسينبنمحمد

الشاشيالحمويالمظفربنمحمد

الحميدينصرأبيبنمحمد

الوفاءأبيبندلههبة

هـ948سنةأحداث

هـ948سنةوفيات

الخبريإبراهيمبناللهعبد

الشيحيعليبنالمحسنعبد

الهمدانيإبراهيمبنالملكعبد

الدقاقأحمدبنمحمد

السمعانيمحمدبنمنصور

هـ094سنةأحداث

هـ094سنةوفيات

البصريالعبديمحمدبنأحمد

الحسينيمحمدبنالمعمر

السيبيأحمدبنيحيى

هـ194سنةأحداث

هـ194سنةوفيات

عليبنمحمدبنطراد

المسلمةبنالمظفر

هـ294سنةأحداث

هـ294سنةوفيات

سبكتكينبنمحمودبنإبراهيم

الموضوعاتشهردس

الصفحة

246

248

025

254

256

258

258

925

265

026

2ب2



الموضوعاتشهرس

لموضوعا

المراغييوسفبنالباقيعبد

الحرمينإمامبنالقاسمأبو

هـ394سنةأحداث

هـ394سنةوفيات

الغزنويالصوفيالرزاقعبد

الدولة(عميد)جهيربنمحمد

جزلةبنعيسىبنيحيى

هـ494سئةأحداث

هـ494سنةوفيات

الصباغبنمحمدبنأحمد

الطبسيالحسنبناللهعبد

السرخسيالزازأحمدبنالرحمنعبد

الجبليالملكعبدبنعزيزي

الموصليالربعيأحمدبنمحمد

الراذانيالحسنبنمحمد

ودعانبنبنمحمد

المستوفيمنصوربنمحمد

القشيريمنصوربنمحمد

البزازأحمدبننصر

هـ594سنةأحداث

هـ594سنةوفيات

مصر(صاحب)المستعليالقاسمأبو

البندنيجيالضريراللههبةبنمحمد

هـ694سنةأحداث

هـ694سنةوفيات

سواربنعليبنأحمد

الزاهدالمعاليأبو

اللهبأمرالقائمبنتالسيدة

هـ794سنةأحداث

هـ794سنةوفيات

العباديمنصوربنأردشير

القومسانيمحمدبنإسماعيل

103

ل!!ئهصحمةا

262

ي39

ه،-2

6!!الم

26!

275

27،

271

272

273



203

لموضوعا

..الموصلايابنالحسنبنالعلاء

النهاونديأحمدبنمحمد

.-هـ894سنةأحداث

هـ894سنةوفيات

السلجوقىملكشاهبنبركياروق

الغزنوياللهعبدبنعيسى

الأصبهانيأحمدبنمحمد

الجياني()الغسانيمحمدبنالحسين

الواسطىعليبنمحمد

...هـ994سنةأحداث

هـ994سنةوفيات

الأرغيانيأحمدبنسهل

الخياطأحمدبنمحمد

البصريعبيدبنمحمد

البصريعبيدبنمهارش

هـ5"9سنةأحداث

هـ555سنةوفيات

الخوافيالمظفربنمحمدبنأحمد

السراجأحمدبنجعفر

الشيرازيمحمدبنالوهابعبد

الشاعرالأسديإبراهيمبنمحمد

الزنجانيعليبنيوسف

الموضوعاتفهرس

لموضوعاتافهرسر

الصفحة

273

274

274

276

276

278

28"

283





.


