
يوش

بئيميئةياابئينإلفرةآب
المروف

بصيخطريطت
يخالقثتمندخبتتلو

الفارقياألزرقابن

الذهيوإطافخلزيثاافيعيمبثل

1ألنادحهـلكئننء

بيوتفيعلبع
يسوعجنااءاآلباجمثابعه

806



أيىحميئ

اليفألبنيميناابهأفوةجمبإفي

همعممهطهـلجطما
همختزامنإصثلورث

الفارقياالزرقانجه

الذهبمظط1الجززيابئيبث

أاممحء

بيوتفيظبع
ابسوميناآلياجمعلبمة



11

ثةماد1ستعينثمانمن

رفمئواالربيفىقتلمثبنالطساالمللعطبيينباكلصصافثكنالسنةهذهفط

محنمعسفيسعفينحمكللىكفرمنلعثريئواالىابعالييمفيثفريبنمسلمالدولة
جمسدثناثذإبعدساجماندحلوقمتلولة11شرفعكرعفكسرقرزاجللةيقال

لهاالشإاقامؤلايعلمشهرهلمسفيمحيرمحنايفااالرامحاعحلبكلوترل

افىغفنأسغراربيعشهرمنحاطننيعنهافوحلاارأثهمالةأيتولمملف
سامماد1مناهإمن3مهايموثدلمجابيفالثصالقلعةعمارةفيشرعوفيهابالث
فرفياباتبىالمحآلنامناالخباددتوكفيهااصتاعالفيعليماكانىالى

حرغتذاليثلالثاصكواناباهاافىرفشوهاوتملماالندلبألدعلىوااستول

ثألمب3االلسعالملالغاثةنحواهاإلنجادإفىفاحابوهفرنجاعلبهمستنجد1بالمثمين
افىالاالبنجوهمرنبهافيوا9وكمهـاكئيفوجيقعخليمضاقفياليمااوملواالجهاد
3اتاهإييسءكسرةاالفئعسكرفحكصروااسكالةإفيالغايةوالفددالدثرة

ا5افهاقعافابأحكحثاصالهفيوأخرادهبمسبقمناواليفلتومنهماالكثرقتل
رتقالحااغافيالتأذينشابراربحبهابنيورولمسهمحممحتالفاعشرينكم18

رفيأبهيئأرمعرينخمالسايخادهم3باالىالملثمينسععموعاديهاالمسلمونواذن
يهمالجفيفيوندلساإدبنفرفياقكنهيخالصاسمنوامتنعوا

صالهملى

بعالثةواوجمعينتسحعسخة

االةرحيالبارساألتالقالسابنالفتحابوشاهملكالعادلالسلحالنتقئمفيها
ولخروخراسانالعرافيالبتماحبهحجآراكساؤمنكوسااضذلطبابحال
افاسفةكاناإعااانكثرظايمعتهفيالجاريةدالبالجدفيمنهاشيمتناول

ناحيةنخبادارتوصهاوالعاماطاعلىنعايهالحنااعفىؤنحاالممالسائرفي

يهاعوترولهآلإولامدينةالىكرهعمفيإالفرنجمالثافياالنبرتبوصيولالموب
اهاجاناصالنمنوسبىكافةرحالهاوقتلقهرابالسيفمامحهاانافىلهاومحخايقمس

ولاكرااعاوترلصببادفىوقوحشداقتاصمثفيالملألسليمانجمعهاوي
قتلمثىبناهثلىاالوفي



لدمشقالعقيلىموهوبأبنظاواليةذكر
اقهلدينالمعفئفبلمنث3سنةفى

شاالسبتيرمفيلجهاواليامحشقالىالعقيليموهوببنأظاالقائدوصل
واليمافيهاممنوتمفدخلهاالقرمحلينوبةعقيب363شةرمفمانشهرنظون

علهقبحنكلدالسيهاشيكتهواششذتكدتهوعذتهوتوئزتإيالهافيحالهوتآثلت

المضماممحابهمامنوافرةبهاعةمحالقرمحليعساحيدولدهالمنجآابي
هذكلىالمقذمالمثعريالعسكرمقذممحموداباانتفقواالماحوإواسثغراقاموالهم
بالى4كاسإةأللالسنةمنكمانرشهرنبقيينلملثالعاثايومفيدمشئالىوصل

هسسآلماكاطاولهلىومحستأنعئاولهبنومابتهخابهومستبشرالهأمتلقيآظاخوجف
أفغاعودابااترلفالئاإنثمعايهلهوتركحثمقالىالقرمطاعودمناطوفمن

ياذابأحىإلماباوالمعروثللمعققلالقرمليححاحباككاابااليبماوحملالمعروفةالدكة
قسينيطواحدكلفجعللكبذالمغاربةوالىالحهأمتقوالرمألمنهربكلن

ادهواالمنايييريساعراالطهلدينالمعزافىوعحالفلمارافىوحملطخثحبمن

بةكالمظفيطةترصتاسهمشةءمعيإنلوقاتالذيانتللنابدسيوقال
ولمااصحاجماتبناإهجاترونساخبماخهفاصربذاكناعترفالرومفيوواحدا

إنثالموحاصراأناسااكنهـثلربعسكرهفيقدسثعلىالمقدغودمحإبوالقابدقىل

اتلرأإفييححادثنذواالبلدنواجماوالغسادقالعثثطالماربةايدي
ذإمروصتددهائاافإخذقدجاالالمماعلماالقبفىبعدالشرطةعماصبوكانوالمسالك

ابايوئااحفربقاثأكانانهالمعجمةشفيالمنتظمفيالحوزيابنالثيخفالا
3كاناذانلتانكبلغنالهفقالدهقارضهناالكواخينرلوكانهدالقافابلمي
فاتاسالتحةوفياواصدامنهاالرومفييريانوجباسهمعثرهالمعلمالرجل

وجبةغضصةاذإكانقلثقاللمقلتكيففقاللقىعنرجعانهفظنكذا
اثالبنوروادعبتيناطااوقاتمالمقةاتمفأ3ايفتافيكماالشروبريفيريكمان
ائالثاليومفيجفأخياتافياليومفيبالشارووضربلاالاليومفيفشهرمرثانجئذفاعر

قعلعترحمهلهفدضافيابهوديقاليناؤهوالالترانيترأوكانرديرجلسلخهفسلحلئه عاصألماثحقفوادهفيبا



دمسمالمرامطهاخذكر

مصركهـاحباللهلدفيلمعزمن

ائةوثلسنذمنةنيوهذا

ترجمةفطالزماندآرفيفيالجوزيافيسبطيوسفالمخلقرابوخافيقال
اطسينادبهرهكابعينبمديهاهنامنانالثثائةبعدوالسشيناطادلهالسنة

جمهاباباقالحبرورداآلخرةىجمالىفيانقالوانهالححابيابرميمفينالمحفيمألل
وبينبينةتوشمسبعايئوترلحوالىسارحلالقؤاحمدمنعموربااثبنإطسن

لماةالححابياابنقاحليالقروانهزميرهرفيهااالستظهاروكانوقعةندالقاهرص

فيجعفرالقاندسيرحلبةالةواقامللمعزاالموريوكأل853سنةمححرهرصدخل

نهبوتامثسالىبوبثمحلغجفياللةعبيدفيمسفاسالشامالىفالح
إبنهاستخلفثمفكفثالنبمعنجعفرواستكفثاهداكيالنابلى5ؤكسدالىملة
اساجملالقاسممابووصالسمريفأيعليالماابنانوبلةحلبريةافىارو4ااراعلما
طيهمفخلهروقاتلوهعلفعصوادمشقالىفسارللهكلجعبدسثقالدعوةاقامقد

جماعةمعممحرالىبيماوبعثالييمافاحسناليهبيماوجىالإلبرالىيعلياثإفيوهرب
واخذهمالشامعاكاالمغاربةاستيالهاقرإمحلةوعرفمعهقامواالذيناالحداثمن

فيوهولهمحلغجابنقررهكنإلذيالمالمنينوتهملماذكنقاؤعجوانجابن
عرافىعماحبهمالمعمربنعمدبنعدييفءابارنجعثواديتالفظثماثةسنةكل

جللبونفسانجسافيالعباسبنمحمدالفرجابويومئيذوالوزيربختيارالدولة
درهمالفالعىجطيهمالدولةعزانفاستقروالرجالبالمالالمغارنجةعلىالمساعدة

عليابولوعاذاوقالجعبةوالفقوسوالفرخوالفسيفوالفجوشنوالف

عددفيومملطامحوفةافىالجنابيوصلولماذلكجميعالييماحملامحوفةإلىناثماا
الشامقديهوساروالسمالحبالمالالييمافبعثواإباالسومنامحابهمنكحير

ثفبدبسوهيمصجهمثعريأثمباسرهمفاستهانخبرهمكالحبئجعفروبلغ
اول
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مغإيدههمبينووجدوامقاتلابندلرإلمقاالسحاكينرحبةالىووصلواالذمب

واحلفؤهاواثركواالمظلمةالرعيةمنقملوالزقاقدخولطمنمنعهممنارمة
ضحاكممبمحذللىالحالحودطمنيليهاومافاصتهىقتمماالثابندارالنارقوقويت

الىيليهاوماعلغجافيدارحولالذؤرمنماكانعلىفاتتالقمثهنحوالناراضذتثم
وقدالصعحوإشرقحجاجقمرعلىوالتقتواطوانيتالجعفريوسوقعاتمكقحر

المووفةوالنراحيوالفنلىالذهبجقالليتلكاثقهواجمحعالمكاتخأل
الصباالحفاالدورابوابوواثزفةبالدرعنلمحاربةءومملموااطديدياب

عانتوقدجبالفالئهواقىالبابوسدواالحديدبابصانحلبنواوقداألبخحيانه

بنخلرونعدوهممنالبلدبأخذومروروفرحوزفناولصفيالليألتلكفيالمغاربة
يريدالدمنالحرافدراصبحوافاصاعلييمااتتقدجنباتهفيتعملالنععارافى

وقدالعممكرقىوليتخلرودنالسحلحوممعدوايداناالىكدواقدالساسوكانالبلد

السثلحعلىكنممنالدبادبةكنلرتفلهاالخوفنالخاسمنكثيرعئولحارت

بالسالحالحزوجبادرواالنفيرالناسسمعفلمابالنفيرإالصوأتعلتوقدالعسكرانحدر
ءومقالعكساوفاسوععتا9ألحربمثلقومفيوكهاوآالاطربدوعلىالتاثم

ففربعسكرهفيمحمودابوالقاثدوترلالقتالفيالناسواشتذحجادةعايهاوحمر

وقداللدمنرووخملهانثهوبايةعنهليمةشدتمفيالشساسواعمبحخيمةالميدانفي

منقربرفلماالغرجتعافىالقهمنيطلعونوالمستوريناالجارمنامحميرالخاقتعم
اشرافلهمفقيلهـشاكخيلياحالحمنفنغرتشهمنفراحالمغاربةعسكر

احسنعليهوسلمولديهضروافلمالهمفاذنالفاندالىالوصولونيريداللد

احوالهميهالثعكوابممءجاالذيوماحامحممماوقالبهموبعقمعليالىد
هذافيلتمافقالبهولحلفوالهوذثواوخضعوالهموالمضايقةبهمواالضرار

امحتابهيعنيعنكمالمفسدفيالكالبهوآلءالرذترلعتوانمالقتامحبمالمكان
سمعوهجمامستبثرفيعنهوانصرفواعليهواثنوالهودعواثمكووهرعيةقتالإوثروما

ودخلتعنهموالوجلالخوفخفتوقدباصحابهلعلواواخخيمتهالىووحامنه
ودذيزل5الدكةالىدمكرهفيمحمودابوالقاندوعادحوالمجهملقضاالبلدالمغاربة
يةخشيدامنردكثسافيلهيقالواالكيالمغربيحمزةالصدهايقاللىصلينالشرطة

مجلثطجلسافنواكبالمالممالبلدفيفطافاواليجالةايخلمنكثيربهعفيفدخل
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رةاللمالفسالدثهنالسالكأ3بالعدبالالرمنبهامةالليلفيوطافالشرطة

هذافمثق9عصرالىالقاندالىذلكفشكاضضتقدبالدرالحالنفووجمدالفذ

اخاملينناسسةفماالثالثفاجثازاللياليبعضفيفلغاكانمدرهلهوفهـاقعلاالص

دوبفوجدللغنمسرقافىلوووافوبهعفيالصغلبابيريدالمصلىصمرعلى

فلحقىفتامورانهافىوعافىجلهوكضبعليهكذلفعظمامسعدودالفنمسوق
تكابمم1ءالقومإنمالمحموداياافىفشكاالبحآلحلينناحيةمن

ذببروالمديدرأةئيكحاحبجمدطولمسبهلمعهفيإالقوالطكثرتفالفوااحصيانا
اممدهمفتىعايهفدصلوا5أاليهالبلدمثاخواستدىسياسلحصمنوالحميد

اطألف31مقيعيدطوانتموافيالبابهذايفتحأالطوقالالمالقولواغلظ
هسلقاظضالفولعححياناالبهذائسذأالقائدايهامالواهاللعصيان

ةأاثريلت4ادإفااهلمنيوثرهوالالقسائداليعلمهمنمنهاليخللمجيث

ايهاالربمسإلضأابالبااهذيقحأوإدنااياملمثةماههلتقدفقالوالعخادالفتنة
اذاخهنمالغهرالاعركإجمعانحنفقاليافيمادفهامنصوألقتلنوألحمرقنه

جهصهافيمنيعلىالامرهمفيمتحترينعندهميأوخرجوذلكتصرإس
ةش11اهاهماليواجتحمعالعمنيربابالىفصارواالسلحالنوامورالناسجهال

ءهمااوتجماصاحللى1االحدإثشحقسارراسبالماروفىالمعروفوفيهموكيرهم
بعئةفقالأصاباسدبببودعالىالقاذمنسمعوهماعليهمفاعادواحالهم

بالالىاكىحابمنقموتالالجلدنجرباوألجوىمامثللمجريواليفتح
المغادبةولدممغدمجررهاصيجرىولنالبابهذانفتحنحنالمشايخلعالت

فلماكمونفححوهصهماثموسيهذلكلاعانتمكنتمفتنةمنهرتاووغيرهم
اممصردابوقالماةلبعحنيىكمبعنىوقاألينالغربينصارواذاكالمشايخثامد
ونوافتبةالمغامنمجونااعرنامنولسناباعركمالبابفتحوقدالثرةاهلقال

وقالواةيفمفيهاييالىوامملموافريقاالئمةمنالخالفيواتئفيهالسببانتم
نهـرجلبينوجرىوتدبيزسديذارائامنهمفللثوكانبسدهنامرهمانالصواب

عاييغلبلنرلماالمةارادمحهـيبسببمخازعةرةالاهلمنرجلالمغاربةاكابر
البادوإفملرباالعرفنأكلالبقلسوقفيدمتلهالمغربييهوضربسيفهالبلديفرفع

جتهاطالمشايخجدتذلكفعندالمقتولبسببالعسكررولاالسوإقحوانيتوغلقت



اعمحابهفيالسالحفؤقعموداثالقاندافىإطبوىوالماطادثلهذاالبابسدط

ركانفىهالصغيربابريدمنحدزاالععكرعحمح1للمتاربةواأوئالبلاهلدوم
حيينافىافاحقفالناسدنتيمخلللحربوالمشدادالسالحبتفالعلمعندمم

عرفقداثاالصدداسالمارودبافيفالمعروكنحموانيتهمالناسدفتحالنهادارتفع

وادتعفعتالنفهركهأخاسإاحوعمالجماالصغيربابالععمكرقصدانابهحواهو
يخاالناركلرصاالجسرواوعبالدوافيسوقفيوانآثرواالىجالةوتمذمتاالعوات

سصجدعندذؤرفيالناريشاهدونبروالمةاالحلريقيخاوانتعثحرواالجسرقبليالحونالح
غفلةفيوكانوااالسواقفيالنفيرالووقعالمقابرفيوالىعيةاثاالحاوامحدتاطغض
حوانيتفغلقسراقاهومنيأتبةاماغافيلهومنقخلتيلماعيايحفيهمفححاح

ابصفيمحمودابوالقايدوترلساقعلىالجألاستشعارمنالناسواضحىاالسواق

محمودماافساند11افىالعبادمثاخفاجتمتالمقابرفيثرةمنئرجالهالمححاكاكاشت

ابيبناحمدالقاممابوالشريفمفيوكنحغيرالحبابعلىوالحاربةالجابيةبابمن
ارجالءواتقياواالحلفالاطرتمفيائدالةاحمهاالةاللهلهفقالالعاوفيامقحقىاءهشام

زهعمررمنكفئاوعادمترذدءالبعدسامسلثالطافىبهوياحلفلهلمجحنعيزلولم
عنوكص363سنةالحجةذيمنمحغينلحعتءاالربعايومفيبالدنحيميماافى

والجهحاتالضياعسائرفيالفسادوانتشراليلدأفىالنخلرحاحبمحودضلالقتال

وييئالخوفوعخلمالنارواشتدتالفتنةرتوموالحارالتماكنافيالنارمحلرحت
ربيعوبعحقاالولوربجعفرمدةمتصلةالحربتزلولمالفريقينمنامحئيرالعدد
ضالهقبلمنالبلدالصمصامةبنجإمقفيؤانالمماوالموادعهالمحمهـاطةوتقررتاالنهى

العفيليموهوببنخماللمالقائدوكرف363سنةفاالمقتبمهمحمهدإبىالقائد
والحمهعن

ذاكفياالسثرح

العسكرضقدتممحمودابيوالقانددمثقلصلبينوالموادعةالصلحاستقرلما
اروركدتالحنمودبعضالفتنةناروكدتشرحهمصماعلىالمعزيمماريالمح

اعتمدأفريقينابينالقاوبنتواحلماابلدااهلنفوسوسكنتالىكودبعحن

ماوآوحمايتهادمشقواليةقيالحممصامةبنقجياختهابنعلىمحمودابوالقاند
ول3



أنهغمةامفىفيهوفئلىهوالحريمةفايةالمقعندهرجاهلماللتمصثهةبالغعمنهاشتث

بهاراقالمبالىدثنباديالمعروفةالداريخاالثقفيتنبقمروترلواليأفدخلهاوالشهامة

دئيلريهفثتظبالفراديصىالمناربةععكومفىطانفةعبوتيامإمنيهمفلماكنايائا

بنجيمقضهـمفهربالقفيينرقمافىوصاروامنهملحقوهمنوقتلواعليهاالخاس

مناحمدلمثجيتاثدااممبحفيهلهمممدنامافانتهواصحابهفيالواليالصامهـمة

فيهجدوسامقدتانعاندوكبسالبسلدمنجهةوقععدكثيرجمعفيالعهكر
النادعمابوالقايدوقالفاحقفيالناروطرحؤوسهمفاخذاهلهمناربعة
ابالاقباءبالطببمبابمنقريىجناحسيمافةلهاليقمومحنعفيالثرةاهل

يةااالحداثففاتلتهمالنفيرالقحوالمتابرالصغيهىالخاسناحيةمنفقصدمم

اشرااضنةانسثعإحمتبهيلفرونمقرؤوساخذفيعايهماالعيكلخلوقدقتالياشد

اقااتالىالييمذللثبياكقيبمالحربونشبتلياالجمادىلولمنذبينهم
عفماةانحاففتالمشمازلتوضووجاكماهلهفواشتدضالبلدفاضحلربالليل

ايارقثاحنراه11الجيهحوجمللوالحلرقاتلكالمسابالحوفوإستذتالمواذوانقطعت
اظاطفاهالمأثلدأتاكاىممطأظإعنمعفآاتوالحمامالتوالقنيالناسوعدمالبلدعن

واليةدلمتتيانالىثذفيالحالوانتهتاتاىفيوالبردالجوعمنامحثير

363سنةبقيةفيالفعنةهذهعقيبمإطأزيانالقاند

ذلكفيالحالثرح

بلماطمننقدمثللعاليريبمااللةددينالىرافىيتنتاالخبارقدكانت

اباافانداوانالحلرقاتوقثلعلكالمساواخافةوالسلبوالقتلوالنهـبالمنازلواحراق
اقفى24والمخعالفسادلهلكصمنيتحكنالالممريالجيشعلىالمقدتممحمود
الجهاتواخمااالممالبتكيفقدودذللثوالمحادالعيثاهلمنشايقصد

لشرافاتكرعايهالحاللمجليةاالخباروتواترتاليهبذالمثءاالثبافتاوقي

ابالمسيررهياابلكلىواليالخادمريانالقائدافىكتبواستبشعهثبيهوذلك

يحصروانفيهااالسلمجقىوالمثاللعةااهلايوركشفاالحالمثاهدةعشق
افىمعلومحلراباسمنرسمارذلكفياالميريانالقائدفامتثلعنهامحموداباالقاثد

دمحهـيالجالقاثدافىوتقتنمجمهاالىجمةوامورإهلهااحوالكشففعشاهدهامشق



صئرم11
ثراوبقطععكرهمنخفيفةعثةقمثهالالىدمئقنحلفعنهاباجمفاه

ذلكلمااإلياهوتمادتحكمهوتماذوتعقديرهاللةبقضاذلككانديانالقائدمح
الواصليالبويالمعزتيالتركيكينالفمنحمورالمطويئتجددتانافى

363سنةبقيةقيلدمشقالمعريالفتكافيوالبة

ذلكفيالسببويثرخبدهاوها

ثمشقاصيةتوفيالخادمالمزيزيانالقائداممليهاجرىمابممفلىقد
النظرمناعتمدهمابهااطروبوإتحالفيهاثآلالحافىالفقاصيمنشاهدهوما

ووفقجهامننفوسوتسكينذللبعداضتاللهاالحاموتداركالهااديدتفي

الديليمبيينوالوقاغالفتناشتدادمنبغداداالضبارمنبهتناعرتماالحالمذه
عزعلىاكاالقىمقلثمالمعزيمائسئكتكيناطاجبعايسانمنكانوماواالتراك
موتمنحدثوماالديلصيبويهبنالحسينالمالدولةامعؤمولىبنبختيارولةالد

ليهالحاجبالىاالتراكعلىتلمالتفياالصيورذالمذصرئصبكتكيناطاجب

إالممالفيدنعلهوجميلسدادهالىلسكونهممعليىئاسةوالالمعزيالفتكينمنصور
ببغداداالجخادنفوسوسكتتالفتنةأئرةإنهادفيعليهكالدهمءواواقتحعادهم

وأدهوافخالفدةالمحليعبخلعاالخبادوردت363سنةمنالقعدةكيىوفي

الحال2هذهعلهودقامواالتراكالديدمبينالفتنةاشتدادعنددتهالحالئع
اوجبحذافىذلكفياالصوزادعثالحوادوائصلتالفتنةرتثمخفيفةبرهة

تناهزاالقىاكمنفرقإوافرهقيبخدادمناالنفصال11ينالفتللحاص

اوجبتالتيلالسبابحمصناحيةافىاوالووصلالغلمانكملراخينمنفارسثلثمائة
اطالعلىجهاواالحداثمشقافىمنهاسارقالنلايائابهافاقامودعتذللث

اشيواليهوخرجبظاهرهافنزلهافوالتحكمعليهالغلبة1هاتمفيمالشرالمقدغ
كاحواللمفيوالنظرعندميمامةاالقوسألوهبهالسرورواخلهرواوخدموهواشرإفها

انبعدذلكافىفاصابهممنهمعليهمةالمتواالذيةفعوبينهمالذفيداثاالح

ودضلوالمساعدةالحالعةعلىةالمشذوالمواثقالموكدةباألممانمنهثقواوتونهممتوفق

كأهفحكبئهوايذهيلدافظآاالطتاريغوفي



لهوقايمادلعن1العثيفحمبوأذكالمفساداهلوتعالسيرةواحسنلبلد
لتمساقدالربىنتو5رسامنفاسذاماكنبهوصلحالصدورفيهيبة
نالمدكاكلنهمايكعثقتلبهمواوقيعفقصدهمبهيتصلاومالبلدسوادعلى

بثيالممتهاالئحانافىدعاهمماوجمافهفيمننفسوقوةولثمهامتهشجاغه
مايهالحأدتديمةاالكالتقاافاكلورقريرواصيباثعارتهلععل1خكمهعلىوالنزول

قتلىاثإنم1كسالافيالعنالترتيبفىوالسياسةرالتدبواحسنذلكسوى
لاشالهاليةفيعتمدكثبئتإالصلهفاستقاهلغلاالسوجوهالمالابواب

يهاضموااجمةالمالموالمنالثلةالمداجاةسبيلعلىمكاتبةالمزوكائبنخلرهلددمشق

لهممسادىواالستبئذهبهاآضواكلهباالحمادبهفاجارهالواعةوالحللهوإالنقياد

فأضظوبمدااثفىبعديتهإلىويعيدأننسهويممحلفيهليثاهدهضرتهالى

ووافةمملعهباالىاالجابألمنوامعنعاليهنفسهسعبهترالذلكاايثقفلم

سنةفيبهرحمةالىوكمارنحبهمححومفيهـاقفالتيالعلةاعتلاللهلدينالمعزان
ذةأ9131شةهلىوسخةبعونوالضوممرهبالمهديةمولدهوكان563

مهىنجاتمهخونمقادوام4راإسثهروسطسخةوعمثرونثاثالخألفةفيايا

ألباكانماىيامافيجمانخاؤاكانأليثعائاكانتميمابوإيمامينتمرالعليمالعزيز

لمهـنانودآلأبساثلإمبعاؤإإهرذالثعنعدلثمالىعئةوانححافالسيرةحسن
نملثذعبزاوههمذإالعألنيخالهموافنابيهايامقيالذعاةمنباقيا

ررةابلىارترهلدوبعدهنجةمنفيقاموالغربمنخرحانالىفيهمفرط

3سنةاحبرممنعشربعالراطمييوم4بالمهدمولوورالعزيزبالته

جوهراقائجاعاءعسكرابماليهجهزيهئتالبالحاحالعرفولما
ابئوخكصنجقواعهوففيسثروحهرماعالممبذاالصيولمجريالمعري

5اباودعت31سثرهاعلىفاستوفىالثغورالىالسمنةهذهفيمالىمتمفلثالشمشقيق

امانهوافئعددفبوالمسيرحالعتهفيلوالدضىمححالحتهالىالضرورةاكئاتابن
شااةترلاةذأساثثلامرباجلونمنعدفوفعاتخدمتهوالعرريخاطرعيوس

تثددقومامحهاشارادبعإلثافىعهاواشقلاوافختحمصعلىصقيقالشه

المواومالىمتمالثقوةيعرففممشقواهللغتكينأافىءياتالزابنوكتب
زولاواصالئهفيبالدحولعليهمويشيرمحاربئمنيخهكنونوالتهمقاوعلىلنمد
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وقورواالمصلحةفيهاناوعلملىكذلالىالبلدواهلالفتكينواصىاشعارتهحكمعلى
اليهمالواصدةاكرالعشرويامينواةالسالهكننثطليصحبوابهيحتكفونها

ويستصوئهيراهجمائهوالعمليدبرهفيهااليهاالصيورذاالشادةبقيرلهالكتمب

قثثمواهلالفتكينكتبوددتقدلهقالمالىمتمأكافىياتإلىابنفدضل

وسالوابلدهمعنعاطزمناليحمقةويرسممنهميرومهماالىالمملكنمقيادبا

بايمانهمواعرتطاعحهمتجلتقدلهفقالمحنهملمحاماة1بهمالرأفةرحسنامانه
افيفانفذهباالمانكثليباالهمواقذبالحزاجممتنثيتودواموالهمنفوسهمعلى

الثلرسوسين13وجرهمننماكاصاحبهبالدمثمقيالمعروفعاليهمالزئات
افيشاروالوساكلةوحملالسفارةحسنالزاثدشوالحثحكرواال3امبالمسرةفتاقوه

وكفىزياصمنايخءغالمثاكائةفيفخرحالملكلتلقيبالحزوجالفتكينملياتالز
مهوعليهسلفاولقيوشيوخهالبلداشرافواستصجبوميئةترتيبوافحنل

الرعايةوعرفيئالعنايةكيدمنبهوعاملهمالجميلمنبهخاحلبهمفجاصستقيينوالد
الشمشقيقافيوساردرهمالفمانةتقريرعلىهموبينهبيماياتالزافيوتوشط

سوادهامنرأهمانحتحمابظاهرماوترلاليهاوملفلماالمشاهدثقدافى

ودضلمماهامنلثياالعتراضوكركااهاعناالذيةبكفتجابهاعإفىوتقئم
يخدمالتيالمالعلفاتوتحصجلوبهعهاالقطيعةلتقسيحلالجلدالىثيوخوالالفتكين

اليهالفتينوشجبدرةفيلهالمقررالمالوحمهلحملهجازمااليهوحملرابمثلهاثله

افيلساهدفلمايديلبينحبالىيتحالردونوالحلرسوسيوكئارفوجدهضدمحهلمعاودة

الفتكيينبيننهدتاطالوقدكانتبتلقحهالزتياتابنافىتقدغموكبةالشمحسقيق

انواعاإليهوالتقربلهالتعظمفيوالزياتلهبالتذللوعياهفتلقاالزياتوابن
عندالزياتوابنجابهواعهولهوترصلبيمااشارماالفتكيننفعلعايهينفذلك

واشدفركبرابالىكوبواعرهمبذلكالملكفئشعرازااالرضوقبلوضهقربهم
لمجىفارسئاالملكنوفيهجةاسترجعةجوافاجابةحالهعنوسألهالفتكينافى

فروسيةمنوشاهدمنهاستحسنهلعئايديهبينياتالىوابنالفمكينفلعبالفرسان

ابنافىالمكوالتفتقععلبهوالتفرداالهبفيبالزياكةاليهفتقدماعجبهماالفتكين

فيمنهتةشاهداااجمبنينجيبدوقدغألههذاةوقالكينالفعلىفاثنىالزةيات
ودشكراالرضوقبلطرضلالفتكينالزياتافيفأعلماحوالهوجمعافعالهحسن



لهوهبقدطملانعزتالزئاثبنؤآلفركببالىكيفامرهلهدعا
الملكوكساولمماهالد1ألكلثراواالترضلالفتكينفاعادمنهحللبهوقىكالخراج

التوفيدفيوالملكباروبينىدييلحبصسيوهإشافيمهوالفتكينبألطهالى

الذيانرسالماصكواسئهداهشهريعلىوحملهعليهوخاعاحصرهؤلاذاحتىعليه
ةجمكدىلمبتجانيفهاشافلىفيعئصاليهواكغاففعادالىخعليهالذيوالسالحتحتهكان
فثسكرهثله4بهايتحفالثىوالتحفوالحليبالثياباصنافمنوشيئاكثيرارماح

ابباثميةالمدلىكئاهذلكسرىماورذوالحهالفريوقبلالفعلاهذعلىالملك
اسمماىفنزإالحاحارإلتعلىرساروبغألتوشهالكبوكياغاتكثيهلىديباج

اقررأهولقياجاداشيوغههوالقدرجليلرجألوكاحخالشفيالفتحابواليهوشج

كةاكىرء3كمااعشهيمانحسرفضاليهحمدوهاوهديةاياهاعلرهمالعلىههمامعه
سبماارسبمبوغوةراثاعحواصمفقاتاعليهاهافامتنعبيروتثغرالىقلاوا

كللاطوتبيرامرهاثرلىوجرىعاجااهامأعتخيلللىوتومهمنهامحثير
ذالثمملهرافبماتاونهاهاكسايقاتليوةااربعينتقديرعليهافاقامكلرابل

اهاكاابنثلماةانثاليمافىورصلمنهثاتحلسثاعحلنحلينوقبسيلخالاليهدسناذ

3بيراإركنااقي3اعؤذإكالىلمجيبوافامبتسليمهما

ثارالثجالبالجاخاغوإتطقهأذياالمرعقوحفزهالبحصةفيالنخللمجرىهناك

63ةزباليةانثالالبرجىافققحانبعدوتوفيالقححلنحينيةإفىوتوجهمنازلهاعلى

غيابع11الجسةيوم4ئيمحسرثمحاصباللةلتلدالمعزمعدتميمابيبوفاةالخبروورد
اكاساربعتهسامماتبعاعلىبالممهدمولدهوكان563سنةاالخرربجعشهرمن

نواربعمضوممره913سنةرمفانشهرمنعثرالحادياالثنينييممنساقي

سإة13ةاطشوانعثراالتاسعالجمعةيومفيابيهبعداالعيوتقألىسنة
ذعتقدغدوبالهلشالؤورالمنحابوترارولدهبمانهوانتصبسنينثلثبمصرايامه
نركط4ااهزكاااندواطكايةتاكمناجلىوايةاهذاناالذاك

فيهءبقتاعلهذجكمكاللعهمحاموامولدهاحواليقتضيةفيماوالنخلرالنجومبعلم
ارىوذرشا1تجتسردإبالهيعملانعليهصاشارعنهيزيلهليهامخخمهواستشار

ةلهموقالوكتابهادهقوواححشذلكعلىملوتقخعيهالوقتالفحينالىفيه
زاترولدىجعاتاوإنهوقدقربوعدنيهوعدفياعهدتعالىاثهوبينبينيان



كيبتيمدمىاموبمتدبيروعلىعديكمواستخدغتهبالللهنراليزهويقبتبعديالعهدلي
وخكغاعركاالصلهفقالواالىاضحةالطريقواسلكرارابهاعمحةلهالثالعةفاكموا

االمورفيإليهوالمشارهمدتيجوهروجعلارادبماالعزيهفافىووفمكوخدعبيدك

افاالمعاليلةبمانتسنةفيهواقاماتخذهالفيالسردابالىلوصيديهبيطهاوتنهيئ
ذلكبعدخرجثمذاكبقدربالسالماليهراومؤااالرفافىجلواسايراميما1را

الحالهذهعلىاقاموماميتهمباوخدموهكاجمقاتهبمعلىاليهحيمفداسوجاس
كانوبىمنصبهفيبافهالعزيزوقاملمحبهفيهاقضىالتيعللواعمديدهاآل

سنةفيمشقافىوافواانافىالشامقامهدونبانهميماتبونهحلةوالقراالفئكيين

نحودمثمقظاهرعلىفنزلواوجعفركعرىاسحقهموافىالذيوكالنا563
نحوهيوكيجالميرةاليهموحملالفحيمو7مهمالعجممنكمثرمعهمووافىاسيةا

جفرفيابرهيممحمودابووكانارملةافىينمتوورحلواايائاشقعلىواقاموا
منالفتكينامنولماالةصالفيالىمألشرعواترلوافلماديافاهنتحخخبرهمعرفلما

عميداوؤلاليهاجتمعيمنوسارالساحلثغورافذعلىمملوالىمألمححرناحية
العقمطموهرببنظالمومعهمالمأربةمنرؤوسعهوواألخالثعحافيبهافكان
ضاتوامتذواالفتكينفيوحلمعواكثرةفيوكانوايوهقفاقمثفيبمهدمالذيا

لماقةالفتكينثيروقالكخلقمنهموكىجصيدامنالىعيةومحلفترعلىوؤل
المغاربةورقهماالتراكعليهمفحماتهوتبعوهمبانيساسطريقاطلبواالعسكر

اعايباطيلوداسوهمعليهمباللتوتواقلبوافىحدوربافقوهمباطرب

صورافىزمفامعهمموهوبفيأظاوكنالسيفواخذهمفانهزمالخجافيف
العزيزكانوقدنحوهاوتوجهعكااخذفيوطهعالفإربعةكانوافالمتلىولمحعيى

باالصطناعووعدهاالسهالةمناللهلدفيالمعزبهكاتجهمابمثلالفتكينكاتبالته

هذاوقالالغلظةبعففيهجوإئافيهفاصابهالطاعةمنهرتونحلالبيعةعليهواخذت

العزووهذاوغاظرمامنهإقبلوالبطاقيالحلفيهادينومابالسيفاخذئهبلد
ريدتيفيهاوزيهىهطسبنيوسفبنيعقوبالؤحاباواستشارواحفخلهمنهالجواب

طبوقىذلكفيبالشروعفاعر3العسامعاليهالقايدصهرباخراجفاشاربهالفتكين
مشقاهلوجوهفجمععليهالعزموقعوماذلكالفضمحينفوسفياالصما

كاراعناألتدبيرعواتهلىاتوشطكمأانتيعلمغقدلهموقالاوشيوواشرافها



لاوفىمميكغفندسمرانابهليحالقةالمااكالنإلىهذانالبنيوقدعرام
لئألفهايىاحتاجماسذاسهفكردناموفعطلبعلىعاملومالىبألدللى

كنحاليهالمثنشبهوتحعلعايكمألةالوبهيثقلمايقصدممنبقحديلحقكم
تسجحوانزأمواداالفيالمملحالقالمغاربةيابونشقلل

قنكيأقكلىوسياستنامتنائاللىناكاخإلامالعالرامعلكانواالذينالناظرفي
فاديكيبلوناث3ونؤسناساماصكدقوسنامنجهدأنالوكلوومفارقشاتربها

اصكوفيجهمرموفاكحةوالمتالعالعةعلىالرثقةلهوجددواعنالمدافع

نكستألمخاتمافيظلبالقهامزفىامنائاامححىلستحانبدمصرمناكثيف
ارثباالقنمكيهتكاتبممهبالفامماتلقروكعنهبالعفوإليهكمتائاثيابه

كد11إنهلىهخأوأبايةيزاساحلهقررهماواعلمهيريدهمالهلغوانوالمالطفة
اطاطامحماإعابإإرانةاااتارةبتهكاساذاءاثنافيعليهواشادالفاخروالديهريص

نيابانمهمابهاجمملفواليهامحتاباوعحلفادمحلرقإلوإقربجهتهمن

شباإاىنمساثنسهمنابذلهماءثاغئخرواابالخامنآوالمرالجوإب54أ

طإتاةاثاتسبكانو4كاوتدبيرهرايالجعرففيهاكمشقباهلعايهواحتبئالمقال

أليادرادممااكاهلمئيزديىالمغاربةرإيركيألوهرالحقاربابنالمووف
ااادفباحافىصةانه3فعاكتابهعلىجومرووقمصقالهموجوبنفسه
ظإضاظاةاأيهبرزاسيةمباالعسحكريخماترلشقصالىيوصحلمنهقرباذاص

تبهماتوااموأيختابينباونذبوكيرهمالعربمنحئدهومنضخابه
دتاذاانافاواالفتالينممةبخشنسوخمليينالظمائفتنعذدكميرفيهاقتلوشهرين

اهلممايهااشار9باتماافيالقريةاليبةالهملمتوتحخيالضفيبهعطموامامعة
دمملىلألجتهاعواستدعائهكيالقراحمدبنالحسندمحمابيبمكاتبةمشق

بمانادنعلمخإلهجصوعرفمكرهعفيإليهمتوجهاالحسنوسارففعلللغاربة
احمدبئثاالووحكلبريةدلىفرجعشهمامكروهعليتمرجماعدؤفيبينحصل
واقاملهاالىكلمانحفاناجوهرافىفيوساراوتعاقداوتحالفاواجتمعاالفتكينالى
ويستأذنالافىمحالبثررةيعرقهحزيزإالىبوكعسقالنافىواثقالهرحلهواتمذبها

جلير11اكدفيسنوافىالفتكينووافىكخرورةذلكافىدعتهانعسقالنقصدفي
قديررعربعاتالشامرجالمناليهماواجتمعوقاتالهاجوهرونازالالرملةعلىوترال



ماوالالبلدمنخفراثالثةعلىالطواحينبنهروترلواوراجلفارممطالفهسين

المطرمنالجتمعءالماالىوالىعيةوعسكوهجوهرواصتاجعنهمهدثثلطمنهالمألهله
المقامعلىلهألقدرةانهجوهرورئكطنفادإفىومادتهقليلءوكاالصهاريمثط

الفتكينوئبعهاخرهفياليهالووعالليلاولفينعسقلللىفرحلالقرمتهومقسا

وكنعندهاالسعاروكلتبهالمإلةاقتوففيهاوحامحرايهاوترلاليهاالقرمحلي
المغادبةاكتصالحالتواشتالبحرفياليهاالقواتحملكليهنشتاالوقت

ارعاللبماكسةصحسابكعاوجدوهاذااطبزبتاعوا1الميتةالدوالبالبددواهل

فرممةوجدواذأوتقدئمخرجورتمامبارزا4شجاجوهروكانمعريبدياربالشامي
ويهمويسترجلهالفتكينعهفيسترالمرضةالبذدليهبذلالحالعةافىدعاهالفتكينمن
ويخوفانهويمنعانهإمحاتبالحنتاروافياحمدبناطسنعنهيثتيهثمولمجيبهفهيقلان

فيالحيثهئعملانامطبإجوهروتصورربةالمظعلىوالثعذةالضيقوزادولمجذرانه

الفتكينذلكففعلمعهتماعواالشهالقربوسالهارالفتكينفرإسلنمالصا

وحمىمةاالسألمحرمةمنواياكلمجمعنيماعلمتقدجوهرةلهلمالفرسيهماعلىووقفا
وقدتعافىاللةعندبهاالمأخوذونونحنءالدمافيهاوأرقتطالتقدفتنةوهفهالدين

ءاقثراحصلكوبذلتدالطاعةالسامفيوالدخولكةوالمواالصلحإفىلكثوت
النصجةوجهعنكويسترالفتهناريشمثمتنالقبرلالمفابيتوواليةواحسابوارادقي

اناةالفيهينلهفقالكييكهوىعلىرايكوعلبنفسكوراجعتعالىاللهفراقب
والإليهتدحكلفيممامتمكنغلكنيمنكوالمشررةايالىوبصحةبهواثقوالله

اعيدقكفانيذلكعلىواالمرايالىكلناذالهعالمىفيهبدخولهالقرمطييرضى

وامتشحاالعرضاقفقدعندكالفعوةمناجدهومااالمانةعلىتعويألاعريعلى
الممليرتذموعنديمعيينالذمينإلممدوجماوالبنفسيعألتمنانواريدالصل
المعروفواصطشاعالدماحقنبينجمتقدوتكوناشاتممحاحيافىواعود
عتهالكالمقابلةاملتوزتمافيماعنكاالصدوثةتحسنيتةعياحيوعلىعيئوعقدت
باباعإحمدبنالحسنوحسيفيأعلقانعلىوامنافعلينالفتلهفقال
عليهوكعايتاوتعاهدابذلكجوهرلزضيتحتهامناصتابكانتوتخرجعسقالن
افىوجوهرعسكرهافىالفتكينوعادرقاوالبهءالوفاعلىرهئاكينالفتضغواخذ

وانفذعليهوكفاهمنهذللثفقبلوماالالطاالكثيرةالفتيمالىجوهروأنفذلدال
ول3
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مالاياناطفركب364صهرباينلينهىماصبعرفةالقرطيالىالفحكين
اصتقالث5ولقدو3هاحزمدأيذوامذمروجوبذلثهفعلتهفيظأتقدله

ائةحأألنالبمثجحدناتحعلىملهوصاجهلدسيرجعحكئدهبما
وتاخممجومممحابهواهوكشكذعنترجيعانالصرابومننافيا

ميفىامماةبهاكددااصتجينولهوصاهتقةعاهدقدالقكينلهففالبالسيف

ءضحالإلاينزالكاىدخلوكسإلىلوتخهمااصحابهوممىجووضشالىح

فافيبمتريدهمصثنتاتقالايالىمالهفقالطمعهوإعرهواسيفحمالاطال
اهاههـااتلى1االهلباالعزفيفاصاضيعلىواردونفانهمواكاليهمبقسك

ماقمالىعأبانوتواترارزخارااطزائنمحبواستكليابروزاوبرزالرجالفي

احإنياقرهاابىفيافشامملاالخبارووردتمقدضصتهعلىجومروسارذلكفي
نج3اهزادواامنىايى9وتأهجساوأحأثمداواتفقاالعربوبهعاالىمثهالىفعادابرى

ثااقإا9افتوالهالالىبغالهرمحرع11ابئبقحرالمعروفالموكحفيقرللمالعساكر
ربدأطاكذتالنااسموباتاطيزرانجمرالمعروفالموكنهعفيمنهقربعله

يحأكعفإلخاابإلطإضاحظااوحالسرةووقابممينةمشهماكلةاعمدوقدوجمراها
نثنهاالاافاشارفياقاارثالجوهرالعزكيفقالومربيطعنولمجمل

ءياوثيولماسملماقيكدهعافىوصرايابتجافيفىادهمفرممىعلىاليمذلكفي
الىإ301اكغاجمسءفاضعرنهويتحامونهوالناسبالسيفصاخىمربويخبالىصحرة
االإاورظتسيرتركابياإليهواتمذووقفصالمئللةرلسهوعلىؤروسيتهميئتهمن

عبماءاإياصسرممناألثقيوقدالعزيز11الفغينيا3ةلهقالنمتيرة
ظابأتا01كفاعنهالتومحمحافحذالثميحسصامحثهوانابنفصيالحربرةلمبا
باسهاثانوةثاففيوااومنكانيوميثاقهإدهدفدلطمني6بالعفوولذ

3ثيبتفيدلشفيواكركهباسرهالثحامالثواهـبعسكرياسفهسألركواجعل
عراصأفاألاوتجلوترخلأخاسايواه2محيثقخرجعليهالىسالةدواطاليهاوكالمما
خاثقول11مذاملوتتاهـنيينالمؤرالقللهوقالمعفراعليهاديهومرخ

ؤاكالةنميرةوعاداترلحمااألنايسإالنناتآاصركواعلحثيهالسارعث

استحسئثآفاإتنواراهلمجثونوبممنييقزبلهوقلاليهارجعلهللعزيزفقال
كخحت01فقالذلكلهوقالنميرةففايغعلبالسيفوجيهافييضربان



صسميديعنإالحصخرجوتدببلىوانابذةالمؤمنيناميرحللعةاشاهدلذي
جرىالعزيزماوشاهدفيهاكانممنكثيزالملوهزعهافكسرماالمسرةعلى

الفتكينهزهفاراسهعلىوالمخلئةهووحملباطمثهالمممنةنراسلالقلمبوعدناق

اطسنومحنىرجلفاعثرفينحومنهفقتلعمعسكريهماثاالسيفووضعلفرمحلى1
االسرىوجلسمحثياربهفيترلسسكرهافىإالعزيزوعادوجههكلهارئامحليئالق

اليهمتخربميخقعوينالفتاصحابايدحمهافييقمعبمنتجيثهبلع1حنرتيما
الفحكينوكنديارالفمائةبالفتكمينلمجثهلمنبذلوقدذللثشكقا

ذلكوشاعحهعملالىجهوضىكنالنهويتمرثالجرلبندكفلبنللؤبمافىلمحيل

رفدبهماعوبهرفقانهكلمانهمنثلثةومعهالبحرساحلفحللبزبماانواتفيهعنه
وقالاياهفاعطاهءماالتمعراهفلماالمفرتجفيهاالخيلمنسريةفاقحتهقالعثلكدف

ءمماواحفرهفيهالهاقىبلبنامرفقريةالىلوعاذاخقىففعلهناكافىإحمافيله
فيبذلىالذيلالىفيمنهالعزيزنخوذقلدروبااكعحابهمنجماعةبهوكلالةاو

افىالمبشرونوورداليهفسمآومضىاجوهرواخذيخايدهولهححعرفهثمالفتكايئ
اعداكهافىلمجتاجماواعدادوفرشهامحغاربهمننربضربفتقطغلمجصولهالزيز
اليهرطنوئاااليخاحصلمنواحخصاركلفيهالالستعمالفى37اآلالتمن

الفتكينووعهـلقهخدفيالجهمالمنسوبةالهمفيوزتبواكسواوأومنوافاححنر
افىبهيعدلالزيزانفاصمقتولإنهفيشافيغيروهوالستقبالهالعسكرخرجوقد

فيالقصرصاحبالصقلختاريديهوبينمضاربهمنقريبأوكانتبةحىالمالنوبة

القؤادراىافاوبينهمهبيولمجودنمنهالناسيمخعونوالصقالبةاطدممنجماط
الفتكايئففعلاالرفلىوقبلوامدواعنترخلوالعزيهفئصرادفبابوالمغاربةلبةحعقاوا

منعاحهماكانواعلىوحاشيةاصحابهفثاهمدلهالمعذةالمخحاربودخلذللثمثل

افىنفسةفرىعليهليجلسلهنصبقددستالىحملوخدشهفيوالعملاطال

منهسمعااشدإثبماوبكىالترابعلىضذيهوعفررإسهعلىماورصىاالرفى
ودكنالجسيمواالحسانامحريمالعفوعنآلفخعيئاقياثاستحقق01وقالنشيجه
فيالجاوسمنولمتنعالمنيفةواخالفةالثريفةإعرافهيقتحغيهمااألاثماوالأل

الحسنابووايقفلبعيهذاتاربخهفيالقبلييماالسالمتاريخفيالذهيوقالا
6ط6سنةفيهاتتوسبنعلي



كتآبهجلىامولملخلىفياطمنالدوأةلمالينساعهبعذ5وايديهنبوقعدلدش

عنهالزيزدضىدلالمعدبهفسلماابالثيايديهمملىالحدممنعدةمارمبممرو
بهثهبألالزيزكانمألبسمندستامرحوالبسهمنهالواتضالهفوةعنزهوتجا

افىومملطضراالسحتشطسؤكلرصتالمجفعليكيقممالمؤمنيغرامةلهوقالالثياب
راكاكللىاجرهوسكررحنالوتفمالدعادفجذواالثبساطالسكودناحال

بعد3أصاواطهمنهماكانرإهفاضالعزيزالىوجوهراطسنوعادامرهفيء
ححسساباكيةاذياكالبافىلمنتقلنموددثالعمكهالغوهثوالمألحلفةاعاةبالمرذدك

مندئقيليهوقادلهيمئاالحعمدأفىبالىكولباسدهومضربهبابافىبالمصيرالجوادح
4فاستقباعاهعصحميدنادمحابهاكسالآلتلىيماهدوهلىفركببمركبهادوابئ

ثباليلفيكاتفاكاانيتكل7ألفيوترلاعلبالمثوالنفاحاونلثححعباإشونالفر
فعاخذباليرابديهنيرثقاالوتقبلاستقبالهللىلىفماعليهعلويهاالعزكلف

بماوخعاكلبههخبمنفسالةجاسمثماتمثلثصنعفابالجاوسوامرهبيدهالزفي

ثمتحببلتقديراكمشاهدقيالىتاثبماتناالكعانقحتمالهوقالنغسةسكن
بهسانةقليبانتحتماالنحشلافىوعدلثذالعناالنعفوتوقدلتفامني

فيهآتاواملماتالىازياألفساتوافعلدبهرهيسيراممطناغاللثوسامطخع
تةاشخمياتفنخاكلىنينالمويرأياذفغتاقدوقاليدييمابينالفتكيينفبكى
ذالثبعدتبماانمشارانسنعمتكومقاثهاثبخعالثهيوفقنيانوارجوقلزتةوال

عابعةأااتاتق1الوايسعةاالرزاثالماوجبحقىاكمححابهمنبفيفيمنوضامحلب

تههضااخدمنوجعاةامزيزاواشبهمواضعفيورتبهممقاديرهمعلىوترلو
تبواثولصابالىالتياتمذقدالزيزوكانضرتطخدمةمنصاحبواقرب

جرىفااكحفحباارسائلمماجواعادوالبريةبفلحقوهطيالقرإحمدبنللحسنبعة

ويوجبملةبانةييرلجهمااكاسوايحسحلفجليصحلمحعةساطاليهرطإفىءوالدعامنة
رتقرانقاجوهروارسيعاونةإليالمراسالتذتوقىاعرهعلىقامفالبالدهالى

العةالكللىويكونوانةسكلفيإليهتحملوالمحححابيمالةدينارفانثألثعلىاالس
اليهوتوتجهكعبجمروخصاكثيةثيابأياواخهيفسنمالاليلؤحملوالموادعة
المدودةتالمواثيهلةواضذاوالمحمحاجةالوناهعلىللعزيفناستحلفاهاومألوقاضيجومر

رللىالعؤيزوعاداالحساافىرفوانحواطمالتاوالجلعالمالواعالهكدةالمو



جمأاايييدعلىسنةصفيالجهلمجملللقرمطالمقررالمالجمفلولمحاصبهالفتكلين
واترلقصرهفيوترلدظهاوالقاهرةممرالىالؤيزووصلماتااعافىاحبهك

الدولةسسازوجوهوبيإمحميربالفروشفرشتإنمدصسنةدارفيالفتكين

يوسفبنيعقوب8الفرجابووافاهمنيخووافاهعخهمنهماصدريتالمحقىاليه
افيعلىوتعكبزالعزيزييدىبينالغتكينامروزادهاداهالحلفهأنصدالوزيركلسابهن

الرحشةوتدزجىيفعلالعزيزفلممره1اليهبوالىكقحمدهمنصنعواالوزيركمت
ققتلهسئااليالودعمنهاحةالىفياوزيراطيثهوامملواستحكمتقويتصتىليهما

واربعيننيفاواعتقلهكفابنهمواعليهاشدليحزئاالعزيهفحؤنلسبيلهمضىونابه
العزفيفاعادهفيهاالنغلرباعثرالهاالموروواقغتدينارالفنهمممائةمنهلهثميهما

امهواستخداعهحلاوجذد

ذكرهالمقدئمالفتكةيئاطاجببعدلدمشقالترابقممتآموال
اياسآلومالثسنةفياالمرعلىغلبتهفيوالبب

قدكلنذكودالمالمؤيالفتكينانثمثقواليةعلىقسامغلبةفيالسبب
ميتبذلكلهفصارالجهاعرهمنكثيرفيسنوعليهواعتمدوقدضهافكدمه

جانشسوفراكهالغتكينبعدالويةكابرمنالبلدظووإتفقلىيوجابهىفي

االصرففسدوامحلىوإضذيونفيهوامريهوقدميدانالمعروففيهكنالىجال

معههـنبمثرةلهلمهرهقعئاممحتحتمنحميدانفصارحميدانوبايئقممتامبين
فيكانمااحابهوكبالواليةعنقتمامفطردهالبلدعلىواستيالثهاالحداثمن

جالالىاليهواجتمعتفيهصالهواسقامتالبالىمنقئعامقشتهنهارئاوضرجداره
البلدمحمودإبوالقائدووليشكذتهجمدتهوتمهـاعفتشوكتهوقويتيدهفيكثرما

الديلمينببغدادالحادثةالنوبةواتفقتتتاملقضحيعةوهويسيرقرفيحميدانبعد
انإلىوالجبالالبريةفيحمدانفيالغخمنغرتمغلبابيوهروبحمدانبنيمنوالرب
إليهارصالهناحلدخولطمنقئمامفنععايهاوقىلدمشقفقحمحدحورانالىخرح

انبدمثقالحزلعاملتغاابوفسألاليالمنلهمحالمخعالعزيزووكحلكتاب
ذلكفيتتاماقالماملآمفاالسواقمناليهلمجتاجونماابتياعمنامحابهيهن
امقوكنالعزيزيوليهانطمعكانوقدالبلد8ألاصتتابهودضلفيهلهفافن



زأشهبيافاتامبالمرةزألتغلبإبووكانبينهماتوموسعىذلكمنخافد

للعجمندصلديامابعحنفيفدماكانالبدديليماانهوخملنمقامهامقفثمق
قنيآيلىقألسيفهفجرفىنشراوسالناامةالجابابفيتغالبابناصحمابمن

مهفيحاةسلعلئمظببييموقأنوضفؤقتسامقعلىذلككفمتالعيادهذا
دخلذلجعفذحماحمحابهالىقمئاموتقدمإيسبببهدلجنهمااالمرففسدمعهومن

ثثلوادىماألرسبعينتحمصبمناخذواةتيماخرابفيوانيكمتنلىابياصحابمن
فاماتهمأدثياجمهمتإقيقداةلىتغلبابيافىمخهمإفاتمغومادبهاعةمنهم
زاكآكعابنقففلثبذمعصافىكتبلهثنمنتغابابويتمكن

آخاةستبؤ9وحياالىزكهـجمىتدنهذإنالعزيزفعامالعزيزالىانهاهتاباعلى
مطمسرمنبمضالغرعلسةفييدهومددمشقححرقدتغاباباانيذكرمصرالى

اييعلىلإلفىفييمرحفيالفشللبببنالفحنهـللهالكقبنغالم
اباامااتل91ثهاايةبملاليببجراحابنافىواوعهلىالىطهوؤلواهالكهغلبت

رحماألةتغابايوصأؤعايالثينوانابسيغيمالياخذهااليماييرانيريدتنلب

تالحاألقفابابالرايةثأوترلالفحلوسارعليهوترلالفؤارنحوشدعن
مال5يرإ19تنابطاقكبرتصلبييئاةابوهوكانإوألئاالفخحلوكلنمعه

قيدإبهفيصااةسريرعا001كلثفالذلكفأعاماليهوديةجهةيرمنسعلى
إسعاابمبنإليايةوإاانعلمامحاوراتكمابدوجرتسريرهعلىنهماصوجدس

بمةةدالىلتأةاسارتعسدرفيثذوقررعايهلكمعايئوانامنهاجرلافي

شفيلنوسالمرهمعءوجندهفيوزادثالافيدزإدندافيويفخعهالحرل

نوامداماوتدالىيرتوفياعرهفيتغاابووشرعالساحلءطرواحذ ا

العربصمدجعلاممجرلافيثربالعقيليمروفيبئشلمععقيل
اصساحلاكانحااةافىترفلماخامثلهقغاابوكذللثلهلالفخبمعونةثقةولمجشد

لثععميابنووسسارتبعسكرهظىاباجرلابئوقحمدعسقالنعلىوترل
افئااادوفىةحماكثوإقفتنابوابوكذللحالسألالقتاوامححالوامعروفافي

اشعئدتغابالييطالوا5ثيرة6فاربةمثعهوكانرهبصلافئافيمعواجتمع
أمماالبئبننالموافقةجرتهذاعلىفقالاحجوابنعسكرمعالفضلكر

ابنردمحمعاقباواقدالفحنهلكاربةالىتفلباثبمعكانواالذينالمغاربةنخلر
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انقبلمنإلهوافىفياحملتغلبالبئففالوامعهمالدضرليريدونحماواجرل

الذفيكانواالمفاربةحملفلماعليهتنتقدثهاانوعلممتحيرافبتهاالعريدهك
منبهيعفاشهزمتخابالجهرعسعلىالسمكرانواقبلعابهماعرسادواخمه

رجمرجميعهاالغابةفيكئتهوكانتياخذحارقيايفييرفلمهوهزماثممعهعن
ابئاصحابمنرجلتبعهحتىذلكعلىيزلولمبهكشاالرصليهايتقدنمانه

انكألمهوظنبكاطقإنامنياسمعانسانياةالحهخحاحتميعلهيقالجرل
يتكفموكنبكلنجوتقيوقفتفلويلناامامكالتياطيلهذهلهفقالحق
فلمعليهاأليقدريخلنوهريكلمهوموحالىفطؤلرمحوبيدهمهيقربهومعه

ابنافىوساربهفاضذهالفرسبهفوقفهفرعرقهبفطعنهشيتغابايىفييمكنه

الدياروخلت963سنةفرحقوذلكوإحرقهوقتلهبالىمألرأشهربهآلفأركبإحجر
منضكالعزيزقدوكانمنهمالبالهوشملهمالناسعلىعليئبنووافاحبئالبن
رالعسانفادعلىعازتاكانالنهشديذخوفابريهبنفناضرهالدولةدعحالماك

963سنةمابهلهواشتظاخيهوبينبيهيالجاالحافذللثعنفعاقهممرافى

وثلمماوشينتعشة

الضاربعةفيءفالحفيجعفرفيسايمانالقسايدمعالمصريرالعسخرجفيها
الوزيرئستانفيفنزلعليهاغلبقدقسامأصادففمثقافىووكملالمغاربةمن

مقامهوطالقمتامعلىإعرهفثقلهناكوررفيحولهعسكراوفانفيقاقألمعا

الامااللفقالالبلدمنفيتمكنهرصرامةئطانورامنفقتهولمتلثيكييرغ
توخذخفارهمنويمنعيتلرهامنالغوطةالىفبضذلكفابواسألخااحدلمجمان
ماعلىكونوبلاالعرذابهيرقلالفقالذلكقتامفأعلمفيهاالسالحوحملمنها
سلثانفيهالذيالبستانافىوصاروالجاخالىمعهومنقمتامروعاليهكنغ

فيجالسوقمتآميزيدخهرعلىوؤلالدكةالىابهوسليهالناوخرحفاخرجومم
رالىجرىجماكتعبالمشاخاحضروتداعمحابهمعالحربيشهدولمالجامع
وقاتلهاالبواباكلقعسكزيدالدولةلكالءجامتىانهتمسهعلىمحرضراوممل

4رساوإنفذغرفوافقالنريفعليهفلماوقفهيريدهماعلىمعونةلكليكون

بهامقامهوكانعنهافرحلدمشقعنبالىحيلرهيأفالحبنلسلمانالىوكتابه



هع3ماللفحنمللمائمدمشىافىئحعهؤابوالقاندورجع963سنةمنهوزا
بكأهرهقإحبزأفيلىإطيثهاممالعلىموافياالضواضيروافقتغلبالىعلى

حلبلمرالىالسربدجمهـانهواخملهرعيهايفمايسلتتآمالىوتوجهظهروشره

عقيللبئاتبئهبممكاحجافيعلمثقدبظاهرونزلعقيلبنيوجمعإلخذهما
تيفديهيبالعاداكذالشظاصحاب5مببالىحيلابهاصحعوإصحذرهفاخذ

لمئعبلمعالغحنيملالىبنرعقيلوانحنحمتلمحعشقعنجرلحابنوسارفارسخمسمائة

عجافيلىاطيألمنمملهالفحمهـلادادماسوبحلل073سنةفرمفيالمو
طاكثعبتدفبئدثالبهثوجد3جرافيطمبفيقدعنودسحلوقعحسام
الىالفثنل3رصاعنهبالفحنلعلىرافورداعريتلطفمصرافىجرأح
الىخلياالربادىكانفيهامنماك1ظخربمافلسحلينإفىجراخابنوعادممر
كالايخربتالبالجوعالناساتويردهفالياكلهشيمافيهايطلباومأل

قبالنمحمثلىقدجمجوروقانالمحعوكالبهااشثذقدجماندمهـشقوإفا

معالفثهاليهمالقواحمدانبنولةافىاسيففيالمعاليالالدولة302سعد

وكانحثاآسأيففنفيماوجعلاكلرقاتاوممرتيابمامعلتإتحلمجثالعرب
ولليهاعردأبراقاندبهاكانالنرمحلةوافعدتقثم3مملفيطمعتقدىالعرب

بهـمئاثفاجموربمكان073سنةفيدمشقفيفلكلقستامضميمةوهوضعفبفي
بلثنمياعوكيرلطوتافيتاوالمزةومححيدنايالتينة1ومعللىالودالوقاراالمغاربةاممال

فيامزيزاد5ئبعهبذلكمشحالوحسنتوالحراميةالربمننحيهاسنير

منرايثاطلقىذاكفعلحيناليهفاجتحعالسالحاالجخادخققةفيقىغيبه

فياطمواستغاافادبةبهمفقهردارهمنكباذالهوكانواصالبالدساؤ
073سنة

االثنينيومفيبويهبنفنعاخسرالدولةعضدالملكبوفاةإالخباروردتفيها

افىذااثىانتونححقاسنينخسبالعراتمدتهوكانتامرهكتممنهاشوالمن
فاتهبحدلىواثواعايهوخاعبذلكفنرفاعلمهالعزفيعلىفدخلكفسفيفواا

11الشامالىالحزوحعلىوكال

963شةسبانفيانالجوزيابنسبطقالفقدزيزواالدولةمضدابالمراسلةواما

نخواشفيزاكوماالويدبابيويكنئالدولةعضدالىمصراعالهزينرصولورد
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ماثةدثلثوسبيناصدىسنة

باريمابهاماشتهروقدحجرابنإفىالممحريةالعساكبريزبتاالهآموقعيخها
هيمالبلتكينالقاندحممحرمنالعسكرسارفلنالبألدااباضلى3الغساالعيث
قدوكاناحجرإفيواجفلألىمالفنزلوايفالحلومنومفاربةاجمامفيهاوكان
اكبريةواليبمشسارةمعهوسارعظيموخلقثعاببالنيرمونجندمعهوعحادهاعقوي

وكانالفريقيينبيينالحربودنثبتكثيرجمعوغيرهاقيسمنالعربمناليهولمجتعحع
واخذهمفلهزمالحرباشتدلدبمدداثهمنجرافيعلىخرحقدالمقدمكينب

وقصدالبريةفيحمصارفىوقصدعسكرههبووافلتلصابنواسريالسيف

فيقسحلنثلينيةمنرسخطجوعمادفوامنهارهفابصاحبهاواسحجارانحالكية

قسهعلىجمجورخوقاوكافإحفيافيضافاالسالماربدكعخليمرعس
وكان073سنةالحجةفيثطدمثقعلىنزلقدالمقلحممسيتكينالقائدوكان

وكانذلكمنيتمتهنفلمقمتامامرفتلثقفاليهرسالفرارفيمأمثاالعسكرعلى
هلكبعدالبالوليوقدكاتواليشالصمصامةفيجيشالفاندقناممعبدمشق

ريالمحالعسكرمقدتمبلتكينالقازرفزلولما07سخةفيحمودابيالقاندضاله

قخميتانيفقالامحاتمبمنشاعلىودخلبهلمجفعلفلماحمقرجألوجدهالمزةعلى
انتملهوقالمنشابهفهزأالواليواناحقيقحنولماقيجمىولمالقائدهذاحق

معكومنانتتخرجواوقالالبلديصلحمشقعلىالعمكرترولانماوظنالرالي

ععكروكانالسالمعليهابهرهيمنحومسجدفعسكرمعهومنفمخرجالبالظاهرافى
ويكودناالبلديسامانقعتاموبينبيخهمسثهالمروكانتالمكانذلكفيناذالثحارة
فقالمعهومناملكوهالبلدفيبقواإنلفماقمئامفعلمسهوقننفسهعلىافأهو
وقع373سنةالحرمعشرمنالتاسعالثلثايومفلماكاناصحابهوضبطالبلداسفمال
فخلهرالحديدبابعند3الخابشارةالقائداميحابمنوقومممامقاصحابمنقومبين

الدولةدعفانعلىيدذمالصابيابنودبهراليةداضالصيةالطويصدقالدولةعضداجابه

بنآشاالهاشصورابيارشويةاللهعدمنوفييماتاباهذاعلىتوثفقالبالىسالةابتداه

ميكسالمعليابيبنشجاعابياورآملةيرونصآاالهادولةعضدالىالمؤمنيناميىباته

شتيئبعدكزلانةالذهيقالا



ماياامايهابمصؤالحمشامةبنجيقجابامهكلبقبلدافارةفيابامليهم
اضحممةكالقالنسللىداكالئمتمقضبابقدبحكقواطوبشطثمفطردوهم
مراكممعةويخةسمهاقم3واطالعثالكاقضيدهمعلىاكاالقيودخدتالشاكوراومدكل

اطؤفاسلباثذواةمثاانحمنمملعهماكانتبعديكيبوممهاومساجد

مىااحمفيحافيبلاقائداافىايخرجميانقامأواوكسفالنايىفاجتمعةوالمفش
اكملفاالفاساجشاعكالقريتم41اإفعايتللولخميرهليفكثمفالرمرث
كرفوااكمعالبلىاوفىقتالىانحابهاكفعرفهامحلبموإليهفخرجوامافىاللةمن

ففساواصامةالىتخاثاعرلقسهفاخذصخاثقابوهاليهقئماماصعحاب
مممنالابوهفهنااسحاباثلمتعكمماىشكواةتحبماالىالماندإاجابقدله

اباااصاوآلاثيوفىاق1خماثفي5ااكفاهوجثياذلكبانصاؤرقدساكت

اماكاللبالهـماوااقايااباشكإلافىاإااكفعادثه1والعححابيليامابعلى

مالولاءهأيالمالأاامأيىلىنناصالدةلههاةوقالحالب1افىفاجابهموالجواب
لءدةلىأاألإكخاخلىقالأحابلدالتنؤتوثرتحبمانعلافقالرا
الومإبقاثانييماساميمانوبةاهذهفيالحربمبلعاعنيومهمنالمدينة

ألحاأ1حماارشوأخهبقللثألثالحيهصيرمالبادافىلوالدض373سنة

هثكافى951نحسالبهرا9وافديؤفيواقامعنهحابهالمحوتفرقاكعحابهمن

هلنأكمإنهأولذظاحهونوثيإجدلجموخمالباعمحابهدورمنوحواالفيهاماواضذوا
آليمألطاصاةإنلىتمفتالافااثرونءمكانهعلىيدكولمندرهمالفكسون
دقهاتاآلمدفيامهدىبكنناذنريدوقالواالديكافىواثأنجاالباالطينبيناليهود

فأحمااخاللهوا9ممروالاثراواول3فاحهابهمودارعدهمفاعفيهاائاقبالئارفان
ئيجالى9فىكامشوميا1لرفاممنهساسمعلمنقالتوولدهامراتهاضذت

أئبظاثخيمةكللفوقفراصساافىإاليلفيفخرجاصدبهيفطنالحائرولم

للولاظلمةامنىقالهمتوفقالواثللالىيحخلانيدرجملوقال
يخصآاذاحهاليدخا3واايهفاخذهفاعاصنبلتالقاندالممافبعثاماتغير

بوسألىاجبااأفاخرنمانيبامجئتاناافعلمافقالرجماكمدلهوقالرا
امقانوناالفيهمجاهلماعندفعفيصرالىؤحملفقيدرجلهفدبهفضربه
امربانبثاتاطارلونلهييقالقهمنتلفيتالهايفالسنيرلمجبلقريةمنلهامهذا



الجسثالرمغافيلهيقالرجألصحب2األثمالترابهاملكانبدمثقثأ
ماافىاعرهوترايدجزبهمنارمشالوكاللبمالسالحوحمهاالحداثئقتي

1اليهىال

لدمشقبهعجوروالية
ك3سنةفيذلكفيدالسيا

سيفغالمنامدلفرصؤيهمماكافافكنانهجمرمابكجوررابتدامنكان

دبحلامرعلىبغقدفرغويهوكانحلبمعاحبحمدانبن2ألالدولة

المعاليابرفسارعنهاودفعهمخهاالمعالياباالدولةسعدولدهومنعالدولةسحفاهو
وأممالهاحمضاخربتقداووموكانتعسكرهفيعهمايترلوكانورفعيةحماةالى

وسارالمعالياباموالهفلقيبرزويهححنمنالدولةسيفكألمالتهيمماشروترل
اممالهاافسدتملكتهالماالىومالنشعثهاوأتاعازفيوشرعحمصعلىونؤلمعه
واجتهدبهاكنوكرةاهلهامنغفلعلى853سنةفيعندشجهماالولىالنوبةفي

فركويهكانفيهاشوكتهويشذبمااعرهقوعبالمعاليوابووتحصينهااممارفيرقتايق

ملبقامةفيوحبسهموالهعلىقبفاموهقويفلماحلعببكجوراستنابقد

فيوئعلمعحامبمنالمعاليأبوبكوسنينستتقديرواقامالبافىومدك
عنكالببنيفجمعاعرهعلىلهعوتايموفواوأنفرغويهرجاليخماالبلدتملك

الحاظكفالماهادةأفيالبلدانمعجمفيالحمويياقوتهذاحينودبهرأ
البادينمنرصلدمثقعلىتنلبالففلىفال673سةقامجمةشفيآاالعالتالريغفيالذهي
دئقمرفحهمرمنفضلراثفسارلحربهمصاحبصملىوضالفادتحمثنبقعأميعرف
فضلالىفاحفيوهرمولاناففالالحرسفاخذتهيهراقامفضجالحالاباهلوضاق
اليكبعثنيوقدفييعيمتىبلذادمثيئعنوتعوصطلهلشلصالبكىقئاانارسولفقال
فيصنادالمضلبهعجبفا2امقاناوقاليدهفقبلقاممنهتؤثقفلمالهالفضلفطصشآ

العزبزويحننجهعاشموضأوعؤضهفحمخهمايمللهوقليهاوستمهألبلدالىفزذكرامه

أكانقآمندمثعقأخذانبعفممدذكرقالتثم96ستةفيكانذيكانالقفطيدبهرمات
شنساوكانارزئالاقيمانهدمثقهلكانهتالعاسثحدثالذيوهوقلت33سنهفي

انابخطهأقستااليهفبعثولمحاوصيهنهوبظاهرهالفىفصيتىفيدمثققدآقدفالحبنجفر
وإيئالمربيمحمودالودثئصوليدثقعنبنرضلاسلمانالىالبريدفررداطاعةافىمقبم
فأمخبرشعنديماالعقدفهذاوالصلاعرآفتاءايفحاله
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نحلىكافاعالمشهاذدافاممهاالطنمهرهعلىوكفلطبصربهضرامكنه
وااربعةتقديرعليهاآفاقا663سعةيىسفنزلصكنهاوالرزهإلفقتلهلةيقالاعلم

شهفثالالمعاليابوفراسلهالقامةقيبسمحبودخعنمملهالمجيلتحهافلهقمقلثم
فاجابهلبافيمنالبلدهوجبينكينييتهئمثلريدبمجورففالفامنهاالمان

اوانفسعهعلىواالمالتىوالميثاقالعهدلهواخذوابينهمااالصفتوشطوذلكالى

هعامياكأاليسلمهااقامةامتدريخانهعلىصئاهيويربهيفدرالوانهوماله

لىووفىهاوطاقامةامنآلللماصاكفوالهلكةالىلمجسابهمنهالبذاالماشيما
الىهمةكرنم2رةالمذعالشةتهحفيافىبمجوسارعليهعاهدهمابمل

اقاثثةامفإتأقياجماالىادضابعدالىيادةالىفيمهاييمكلامرهت3واممار

لتاكمافاآلهفىبمتفدم01مملىبتكىاختكقدوالتثجيةحورانمندمثقاعال

كلندهساأاركثاداافععرحمحمافىكئيرخاقمنهاوجالفيهاالسعروكالهبها

انقداساأ9أكلراسبل11نرا2اأهمارةافيمجتهذاوكامطخورإكجودفيوكان

أبد9آلاوداتااملنجرطماافساسنكثيربهاوماتقثدعنالغالت

نجثاااملمبر9ثذنهـمآنهمضالىالنآةحملفياةالجالبونالناس
ارااأتحالمكهاوايهااالمفلىوكفرحمسحالخسنمائدينبادينترفدهم
امثانعفبألرجعنبنكعمووابوأقاذاواليهاكانشقاممالفيحلمعت

ةةفرألثبدهـرالمذبمجعفربنابرامحمودايىوفاةواتفقعايهكالب

امرباقوحماهاددبممتقلس01علىالمغاربةاممالضهنقدمججوروكالط073

ةاةأاتبيترديمكانةااثاكفياليهاالغألثلمجملشقدحالوحمسنت
آل3امزاطئثاثدولياثلبابناالىتحميرلألباشاهعليالجوابووردبمصربالئة

ملارمإاوبهعحدهوالىالناشببئالمسالحيعماونالذينالجندفيرغب
273ةأليماكاتلمةوكنمعهفيجمراامرهمنوجرىالفتكينحربللىواكىجهم

صلبتكادك3بنولةأاسيفبناليالمابيالدولةسعدبينالوحشةوقعت

الوثإزهااياامزيزاالىريمفكتمببادهتهـيخرحبانوراسلهبمجوروبين

اماول3ىبئي3اارالعسقإمجمجوقاذاعودافىاطاجةودعتمشقبوالية

جمولميمقي9انافىاليزيزرةضااوقادتوقتلهكآسابنباليزكىارثوبعلىالمغاربة

نهيرحاصا5ص5افىالبلىيعحآمبانقالجيكافومنشاباتكينالىوكتبقدش



كأحلمبلكآلضذاصمئالمأنفذانثاانالئرووافىايفهـاكتائاكتىممنقد

وحصرهاطبعلىوكفلفسادجهمعكردمعثىبعفالمهفانفذذلكقعهواحلم

بكجوركبىعلىدعزمانحعالكيةموترلبارديعالىوبممستقفخلهريسيرهمدة
اثرهفياوومرعموتبعهحلبعنمزحلذرهجرلابئاليهبمفحلبكل

جمحفيجويئةفيوقىلبعاجكالىلهكنمسالوحمصعوترلجمجوروتم
كنيسةس3وشاهدالمدلنةملوبلديعرفوحمصميهاسماليولملظهـوترللبمع

يقولرسوآلحمساهلإفىقذ01ابلعحاكيربدالضعةالىمتوجهعئهاورصل

عليهاوترلنرجعمالفيهليسلجدشاباهلىفقاكااليناماأللمجمليدفى
فنهبعسكرفدخلقومواقامقهمفخرجفهوآمنابلداينخرجنةهلمهاوقال

الدخانفاتحهمعايمفاوقدبالمغايرقوموتحخمحنالبلدنومواكنعحالجاواحقوسبى
التاسمعءالثلثايومحمصالىوالىثخولركاناليهاهربلمنوالبالسيعركنولم

سيفبنالمعالياباانوقلللىومالثانيةالنوبةوهي373ععنةاالولجماثحىمنعثر

حمصاخرابيسألهاوومملكالى1أنفذاربةاللمحلباخذيهجررنخافالدولة
بمجوروبيباتكينالقائدامحابثمشقعسكرمنبهجورخكانقممثرورجع

أخرفيالسببوكانإليهاسيرويدمثقعنبلتكينيرصلالطامختخلرواصحابه

وربمالىمشقاليحيخمانبثمكينالىكتىابنكفالوذيرانصثقوالية
فياالعرخرعنالزيزلأفمهووانجاربامرهئذكرشبوذاكالعزيزوعرف

نحنقاليهاصىودمشقبمجورييماالانوإبالمالوزيرلهممالذلك
بذاللهآليؤلىالانواطزمذاككانقدقفالبةووعدناهلذلكاشدجمناه

ياخذماعلىمججوروايفالجيقالفراركاتبفيمهأشاالىيرالونتبنكذاكمن

الىوتجموعاداليهالبلدبلحكينفسآماليهدمثقواليةوسيمورجالهلهالمالمن
شهورنهسةكمشقكينبلواليةوكانت273ستةرجبمستهلاالحديومفيمحر

اخرالذيلتفوقدسالسنةمنرجبسابمالسبتيومفيوالئاالبلدبمجوروكضل
وكنجاعهمملهفينائبكآسالفيوكانعايهبمجورفحقدكفسفيالوزيرالرالية

تكهذابمجورفقالالبلدباخباراليهيمنبنوكايهوديالؤدابيابنلهيقال

كفالرزيرالشواعاملهواغتمعايهعظمالوزيرذلكبلغفلمافقيلبقحا4وتقدغعيط
عدؤوهواحبهثابئمعهوحاهالبلدمنكنؤذجورعحيانمبدأمذوقال
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كلألمافىفاقذهادبكجمقتلعلىالهملزيركللىاعزم77سنةفيكانفاصا
جمجرقلمملىاحمتملالانلىثثاملنامحوبساخيبابنيعرفعطارفراني

بهطاماشندثلبوالماالمرمذايتمفقالذاكاهلمنالنصرانييمنولم
ثهـلتفلماكيمسبماحممحسابىبحقافىيديربماقعةربهتباالسهذاعلىينيع
افىقعةالكفاابيبلهاليهدآسهابمجورانفخلنفيهاماوننهلريهاالرقعة
ما13أاالبهيأيلضالئهاكمإانماةمالبهاكمامناريدوقالعليهافوقفبمجور

اغإلاقعةاسلىاياذإان4اوقالكالبهفيلغقويهيقبلفلمعنكاكتمهاوال
اممالدالىبةواهاكغعولماألصير3وعلفبحنفوجهالعحقارىأكويافيالبن
بمسان153رنفمحابمارامثاايعاشروفكانوامقكلوتجعقالصياريدوقال

أاادياطافي1باخلذباابندهمفالافحنلواالعلماملمنثلثؤمفي
حاق1اتةكسلاتنرسجاألوهقياسبعديماكوابنواخرضالمستولي

ئفل1خآسابنزيرالاطنهصغوإا77يسثةاترمثنفياليهذلكغدفيوماتواامبمح
لحةلماعرمهرءايلافيرجالناواققذالثيزأشاواعلمحنقاوازداد4عا

المصاأشااجرلمهاأا2ئيوجارياعدلمحةفيجمىالوناكمحابمنالناساذيةبمجورفي

بئرةبخألهاسأإفىأقاذا87ستةفيامدافجردكوالفرالححابلالقمنيخل

انفأالمث6دبمبثلمالمطهبالمسيوكالاؤالةافىالكتبواكمحدرتكشيغص
ثاألببغألنيآسثمإااةصااوكمدقواالمافاالعكرواستقبلوححثمدوجمعالعربالمما

ا9خمااطعيهحاحمابهمايافيقمائمانتالمقتهنيرووإثارة4والجرالطعن

نممبرافرياداركالنحيىالىوالجؤهمفهزموهمالكلبيينعلىجمععا

ندا01ا4اسافرخأيوانتمسدمملىجهربمفخافمفلولينخاسينبمجوراصحاب
لىأطإمأابالمسيمااباسحلرالياطترااقائداكوتبوقدكانعنهويرحلاللدسآ3ي

طحماة9اياانلمبمجورفسالثاجميافاحارفافإستةعسكرهكاندمثق

اتايدوالمالمهأااهأنالمسيركلعازمبانيلمبامحاالفرارفيمنشاوراسلوذذ
خالااابممسأتااالىفآنجإثاجمثرةاتتحوالوامالباعلىكون
ألب3سانافاهب5وستىامرهواخفىاجلدانعايديقعانوالحيلةالرجعةنوخاف

مإساراصإسبلعواخذقش11نحووجألخائفاسار3هسنةرجبنصفءالثلثايوم
نينخبرهممرثفااصرهواخفىلهكان01فاخذارينحوحصنافىالجرلافي
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تخلفالىقةالىبمجوروخهبهالناممطففرحالبلدعلىونؤلفيدقشيرالفايداثره
ترلولماوافأمنمنصورزيزيافصاحرارحلمانةثلثتمقديرامحابهمنبدسثش

علىالناسفالمهاطهليومقيمعهنازالقرالالقاندبحأكمقكثعلىالقاثدضير

ابناكزيرفانكرالحسآلعرحبمحصالىالمحاللعاتنفذتقلالئئاميتاعتمدهما
حاباكمنالمستأمنةممرحالىواشخححهنجاحقىجمجررواهمالهامنثلتكآ

فايةصفيهعسكرحهكلنامانفسكعالخوفابمجورضاحتيهجمجوروةال
منوكذقوةيبمجورفكانوتثاقلعتاشتراآلالنخلتةكيرماجمنفقال

عنوفيلهغذرهصلفلمئتقوخيلوجواشنروعاعمحابوهموغيرهمالعرب
دمثقواليةافىعودةلهيمونانجمجورمنكتيخافافيوكانكرسماتدبير

انفاذناوانماالبلدعنرحيلكاردناماةيهيقولاليهرسوالفانفذرغقعنفيتمكن

فيهاافعلفللثوكألتضياعمنوماكانوعناثهءسالفاشرلافيالبعادالعسكل
ليسنقحلغاباوقةواقامبدمشقلهكانمابمجيرفحملاصةيهللنافاتاحببما

ميآفارقينعلىكلبقدبادلهيقالدياغكرالسلباوقةوكاتاليستندسلحالنله
منيدهفيكانالذيالعملالىيرذهانلمجلبالدولةسيففيالمعاليابالواسل

المقدحامحرديبادإلىاضدإدكحاحبععكرضج73سنةفيفلماكانحمص
مججوروعرفوامقتابهعسكرهواخهزمنخسربيعةودإرعالموصللغلبتهثىهذ

فاحابهحمصتوليةسظهيالمعالياباالدولةسعداسلبغدادءمحرمنفخافذلك

عرففمامنهخوقاقةبالىاخبارهعنهـيسألكأسابنوكانذلكافى

قال4اغالمالىفارسلالديارفيفثلمعحمصفيجمجورلمجاورناقالكذلزيراا
فيبمجورلخرىامهـحابمنبهاتنفياخذحمصافىمليبانالطحاخصحناله

فانفذبالسريةعلمقدحلبصاحبالمعاليابرفكانهماصبهيشعرفلمالبرية

باحمالهمحصلوافلمانهارلحمصمنوخرحوحملواانهملهمواتفقحذرهمناليهـم
بمجورمعاعروفسددمشقافىورجمتهمفاخذالحمشيةادبهتهمبلدالبظاهر
الحزيركانلمجبماعندهلهيزفام13بغدصاحبفواسلالمعاليابيومعالمغاربة
ابنالرزكركانصاحبهفيمنههاواحدكلويحلمعنهمابيبمحشكقافي

بوبهنجاالدولةبهماهوهوا



ممىم2

قديمثقكيانفعلنةلمؤساهلمها2وحيلمميذابيئفداداملمنيهودئاكلس
ألئجاأقيائرالااجتمعتنيماللئجالكيألفجدسثهبالثفترلالشامالىخرجاعره

اليهتهللمفتابرمحرصاحمبديإالفيكافورايامفيمحصرإفىوهربكرما

ائغاالمظتهاكوفكيعيةضل3اذاكانمحعسحمغياععلبمالهوئحالامتاكاكثال
افواساهءواهـقمئيئشعثلئاشنالهفيامماهروكالطوباحنهاامرهاوظاهر

كةقالفالساسةالخلنةنأباوبفبرهثركافورالةفكبرفيصمخةعنيه

فزفدةاأكألفيكافورفثاصحقالنبلغهاوزطثفيانحلحلحمسلمهذاكان
ابةحكلابنكيارةفباغيدكافورعلىاساعانارقالالجمعةيومفيورسرجامع

يهلى3أفىفرالمغربافىفهدبفهرخافدهمعفيهحلمعوماعليههوماسكافورف
لطلمنمحمؤألمعاللهإكلتفأعرهحاباكالةلدينالمعرتميمابيمعهناكنراص
وليفىيأااععاالمعزألتافماإثااعهفساسكرالمعؤافذانافىمعهم

طةفلهبيعقيفربم11ابوزيرإلىمذاكان563سنةفيعتوزرهالالزيزباته

بهقامامزاإعراىاعفاستولىالهيبةعخموالمنالنفعقيقياللةإكبيركيع

اةاكلهااةهبييهبخدهـررهاكانتالهاعرهوفؤضعايهفعؤلوإستححخه
باناثورت9دهأفاامردتجندأسااحالعلطلشاهدهعانذاالعزيزاليهكبالوفاة

بهايثقيإيهل3البولديولفدياتفتدىاوبمامحيفابتاتطتبل

ناإواايايختيااوقالعيثهعالوتركهايدهوقئلفبكىالميعقودبيا
األجماولاثلاوثاتاأاخافتكلأفوأراياهاتيعيكانمنلمجقيارتكىالنك
قإولودأإثمسمولحفقولربييافلقاليىبدولعهآقءفيهالكانصح

رالةامعا9ممرةبالدافىمإاصاناقنيمسالموكماالىومالمومنيينراهـياأساقال
ذيمديانيزممةفرفدالثطرقىئمالجرلبنلدبنالمفرجعلىئبق
ثنر9لشصبناهاكانذةفيبالقاهرةدارهقييفقانالزيزفاس083شةإلمجة

3يئاوالاااورلقتزرهةاحز4غرفوافيهفيبيدهوالحدهعايهوعهـلىنجازته

قاداحمدممثمةيىفىبعإهليالموعالةعبداباواستوزر1أايائااالمممالوعطل

منفعديروزالهايهانمةهذهانارزستربهةفيآاالسالتاريخفيالذهيقال

ممنساتطلبهوباترأءالكدهجممعوكانولنحوالقراتفقرأاسالمهصناتوقبلمخدوسه
محبوادأجماثنوشهراعئةمهمدقمداخنالفهساعلىالعلومعلىفايداقالرلهالجهعةيلة
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االميوففهـبطكفايةحالوفيهمدساقباطمننصرانيأوكلنفسطوريرفيمىط
فيوااللمواإالممالممفقآفىارىمالنافىومالالحزاجمنورقوكثيزاملىالاوجمع
بننجشمافمهودئاصرصألالثحامثياشناب1المسلمينمنالمتمرفينامحئابواحلح

واستوفىمثلهلنصارىامعوعيىاليهودعلىالتؤفوفيمحملكةفسللثالفراربنابرهيم
الىوشمهارتعةالمساصئاصالدمنرجلفكتبالدولةعلىالمفثينهاتيناهل

وكانيدهافىوتسدجمهااليهالخلالمةالعزيزدرفعاعتراكقعلىبذاللهاوبذلطإمرا
دوالينسحلررسبنبعيسىافححارىعزالذيياالمؤمنيناميريالألالىقعةمحشون

سرمؤبفلةالعزيزعلىوكانااعريفينظرتاألبكالمسلمينواذذالفراربنبكشا

بهاقافلهاضيقفيالمراةلهفوقفتقتلولمكالموبمتدفقتركبهاذاوثيالمفا
ووقفالناسفيالمراةوكاصتالعادةعلىالرقعةافذافىالىكاثفسادعاليهرمتها

فاستدعىإعرهفيالفكرئنيغفمرهالىوعادتوتجدفلمالمرأةبحللبوامرعليهاالعزيز
أنسهواهلخواضهفيعندهمتققهـاوكانالنطنبنمحمداتةعبداباقضاتهقاضي
قالإالصراهذفيعندكماةلهقالقرأهافلماعليهالمجهلهوقالالىقعةفاعحاله
غلعلىكخاماعلىصهئاكاتبتهاحمهدقتفقالوالتدبيرالرأيهبوآعرفموالنا

وسائرنسحلورسبنعيىعلىالبصدإاطالفيقدئموإعنلىحمحوغفلإلفيل
والمتصرفينالفرارفيمنشماعلىبالعبضالمشامالمماالكتبءوافثساالنححادامحتاب

االسراففيوئعولينالمسلهامحتآبالىالدواوينفياالعالقىذواناليهودمن

العزيزبنتالملكتسعلىنفسهحلرحعيمىانثمالالدفيالقضاةعلىعليهم
االممحلناعوتجديدعنهالصفحيخاهاقوالواستشفحلهاواليرذشديذاحبالمجئهاوكالط

وشمتهبخدمتهيهافيذ3العزيزرقعةالىكتبدينارالفثلثهائةالحزإنةالىوحمللة

واممالهدواوينهالمسلميهفباستخدامعلييمارطوعليهماكانالىواعادهعنهورضي
وئاخمائةثانبنواحدىمة

عليهيعصلانجمىهالمقئمايزيرنسحلرروسفيمىعيمنخافبهجودقدكان

كثرةحلبجأللةلةالعزيزيذعالىفكتبفاكاوجبتوبينهبينهتققمتالسباب

فقرأرمضاقفيمجلمئا96شةوجلىويزبنالمعقمنسمعهمماالفقةفيكنابتصانيفهدمن

قاتكآبهذامنيفتونالعتيئالجاعفيصاعةدصلىضالئقوسععهفسهبكتابفه
االطنفيهلحدةالظاهرفيدافضةأقوآفانالرافضةمذمبحلىمجونيريدكتابهذا
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اتاكاااقيدهفابعدهاماكالنالةحصلثوانحاالعراقلينثواخهااارتفا

ماجملفابابةالمبرنةظاألاثةييستدلمدةوالمسالةالطلكةوبذلقدكاتبهبها
وامتئذالطغير5اسثدعاقىالعهبالمحيحلوابلىلي1ترالالىكفلداد

زافهمةالمزيهيكليلىدلمحناعقزادهوهمنهذاتراألوكانإستماليعاوده
إصثعملوكةوالمحللىدةالمسالةؤفلهربجكجوديتقاممدباناسرعايعالييمافخخب

ثغاجودبئاتثظمدأسلعةصنهةثمأكىقاربةموالهمعلىظنافوالمدافعةالتعليلمعة
دلهياكتايحاراباسمنسيميبانالطنزافىكتبإلىقةوسارعناليهإلترمسل

كاوفىباللىلدجمم5وترلروكلدهترالفاجايهواصدوقتفيحلبظاهرللى

حعافىهتمالمبمئفاتاكمإ3الدإقعدئةحلبساحبالمعاليإبيلةالدسعدظمان
مرابمزابأبطمآللجور5مكاتبةاكملويصيرهقترألوتياحألبمجور

كال9فادثتفيهايرلىأفالإهانهسةبالسبكجورعلىولقامالييماوصولهفيعليل

ثن3ل53إداقكلىامهاالىومليمعحلبكاتبالمعاليابووعنلبوطلب
صادهافيافىآلهدألالعهبالمسيربانثاليهآحهاحبهالبرجيمكاتبهةوسألةعلي

مدأ11إدتايةفلماايسةالقولطوكدبذاكالىومعظيمفكاتبومعونته

افىإءطأصاأيب5انخإلسافريىصلمدابقصرجوترلطفرصلالبرجيئولةألىا
بامحاإطنحارإكلاشالارهوامخدبافاعورهتعرفناحيةفيوترلالنقرة

لىإا51ارافياستآانوافواحممحابهغاصانهفيالدولةسعدوبرزفرلسخاربعة

ثمب6ئابئطراالبالعلىععحكرمنمةيمنولماكواالفىوالديامواالرمن

سلمإلببغباسانإناممسيومنوقوهةباساولوااحمهمإالرجلخمسعائة
انهسرسمارزفيولمتاظبالقلعةفيدهواوحرمهحقيلإنبعدجمجور
اوثكاالىأنتداوفجمدتألمنرأىمااجمبهلمججباكبيرالجرإحيلؤلؤ
ائمصواماةلةالهحماىوفعلوفدرهجوربةوادالهبنصراللهكالووعقر

ممفشصطنكوالمدافعهحالعتكفيثهالنبذواتهيديلثبيننفوسنالهوقالوااليه
دئىاتمخواحديهاوانامحمالدولة5وهأوالعثهاالوالدانتملهموتال
فهوةيثلماللةهويذإصعتعثلفهلمجورالى5شانواموهبالمحييمالمووفتبهص

حقىورممايةكتهلمول1فتإدالىعوهلميوالىقةللىحمسبابمنئقطعانلهويبذل
جوابالتايهايعردانافىواقائهحربهعنشوقفانهلمهووالعبوديةإقإ
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باذالةاروموعسكزحلبمنيلعلىبالنايبالممووفلوضعباوساركملييمايعول
قللهقالعليهوفلماإمحثابالييمافاوملجمجورافىالدولةسعددسرلائو

الدولةسعدأواعادالىسولادكتااليلطلرسلماالآجماترإهماالجوابله

وقدمبيبإكبديرالموفعالمعروفالىالدولةسعدفقدغافىهملىسايرانةواعلمهقوله
وقددبهرممهناقدالذينكالببنممرومنوانجادهممانلغاشجعانمقذمتلعلى
وكنالتحالردووقعكالمثة01فيفألميههم3ودشيقابارخمقدئتهعلىبمبهرجعل

ؤكانيهاواحسقعليهضلع3بئووحلعناليهعادإذاالدولةسعدإممحابمنالفارس
اسمهكبباناموالاطههذعلىرصلالييماعادواذافيكىاثذابفحدبمجور

وامنهمبمجورمعالذفيالعربكاتبالدولةسعدكألوقدامرهفيمستأقالنخلر
ازباالنحييؤاضذهمواالالفائضةالفاضألوالعحالياهةااالقحالعاتوإعدهموادكبهم

سوادعلىعحلفواايديهمفيوتوقيعاتمااماناتةصصقتفلماسهوالحمولبمجورافى

مابمجوروراىعلييماوترلواالدولةسعدافىواستامنواعنةوانجصرفوفنهبوهوربم
تبوهكانواالذينالدولةسعدكاصانوتآخربأساوغدرنزالتمقاعدمنعلييماتج

وقالالمغرلهباينالمعروفكاتبةاطنابافاستدعىعاينوهاذااييإالنحيازووعدوه

وانوتناكمحنيليتخلصالعربوانويعاوننيالعزيزلمجننيانوإوهمحنيغررتنيلة
بازاثافاناآلنايالىفاحقجقةفلهـكمناتروماكنالمبنواويستاتوافينيالعرب
كشكاردتماروالهقلتةافاالميرايهاكيدقتةقالبلناحالقةالعنطيفاعسكرا

وتكاتبالىقةالىقىجعانالعارضةاالسبابهذهمعوالحرابكنفارقثوال
فيوكلناعركيخاتظهرعويينجدكنانةاستنجادهوتعاودترالبلعاملكالعزيزبما

وقدلةفقالالحةانيبابنئعرفالتقدمفيمجواهلمجريقوادهمنقائدبمجررعععكر

هذايةلمحالبواشارقالةافعندكمادمالالمغربيابنوبايئبينةبرممطماسمع
عليناإشارالحقانقحفمتفاذااألعألمتنكاالقالمستهفيصلساذيقولكاتبك
االليالىطااليومحمهربمنوزوجةالملوكنحداليبقىوجهفافيهوبناواذابالهرب
وقدبمجررفخافالحفانيابنقالةماالمةوبيافيوسمععليناواقالنافامأالسيف
إلىلمجملةانعلىلإليكبنبسالمةيعرفكلألببنيشيوخمنيابدواقفكان
جمجورمناستثحعرفاضأذلكعلىدينارالفلةبذلهزيمةكاشتمقىايقة

اوقةافىفاوصاةلةاعثةالذيالوقصقبلييزةلكلهـسامةتشعرهمالبسة
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الىمدياقلىللخعاعةرفخلالضفىقؤمنفيهماعلىبمجورلىممل

منمةهيخشحمقبتسعليلوحمجممصافهمنلةلىالدنييمايمعدالذيالموفمح
لكواضاسا3زواالموفمعكبذلكفعلإفماانهمدواعبتجعويغلمانهمثناديد
دط5زكلناثمقلهلهمدقالكنةاجيألالمجمسبهوكقارثمضاهمنغلمانمنفاخار
فيوقالالنفرسوفهابالهزيمةشرفعلىوححلنسارهـتموهمااطربهذه

آراماألئزا5مايليكاىاهتحانمجانرجوتتمونيسطىفانذاواكأ
الىنهلألم13سحعاحدىممندىوباورالثنغسعنابنفهخنركبوماطوعكنحن
أيةاذاسلمأةإالسهدافىلؤلؤفاصعرةلعمممواعلمةاليهفاستأمنالجراحيلؤ
افىتأليماجماانالمامحيياصيلمياثقالموكافبقيووقفيلهمن

يرنهـاماثحيةمملثأةطبانحذحمهاققهمنأيجمجورنانعنةمكاني
5حاتاالبهتنناثذعرنحتوقدعكرلضفئافىيقماصلىفلكلوبك

ادقاةباثإكقمماةتفى11لمثولدالثقايةواكونبنفسىافدياثولثنوسيفعل

تفادسئة01لهاثيادجمي5وجماليدفيايةوالىخملهرهفييةأحنارواالدولةسعد

ول4اةأالمهمكلواكولتوااليوفموبايدواظؤذإتكذاغندعليهمالغلمان
تاقىصفىبالتنربلألسلطوأمسحاعالكلجهالهافرجتحملةجموالميماعقبفيوحمل
ودمثزاماأكلورحناافىلؤكووقعراسهفيالحوفةعلىلضربةككافى

إثيكخممىيشةرهراافالغلمانيقسهامغلهمكانهللىالدولةسدوبادر

ةةلممملهلمورسعهخهدهبمجورغاستفمحقىامالافياحقوالثاقداصهم
وتغحمااكىمماىصراأةيئالىراشمعاوبعغلهانهنفرمنسبعةفيانهزمحيأل

فحاةلةكاتفعلقدتجاحضفرسبماوعننهجوشنفسهعنىروقداللزيمة

كايهوثمنهحثعلسسال17لملااعنالتيايخولمنتحتهالذيالفرسوكن
والساقعشريئقابابباصاحبنفرسخعلىرجميااقباقرفرحاافىفىوادينارالفص
خوكنأطايعكلالطعلىالفرسفحملذرلسحاثفيفراعايئقدرشغثهااليهاتحهلساية
صإقهماديهتاصدإطياان19اندهناداهبهووقفواجهدهفيهيمنفلمورثئا
جموربواييروأثيابهموسبوممبهمواشفعارجلوهمالعربمنفرارسعثرة
مخا3فاثابحماحبجارواواشالىحاالىفاجمؤاعراةوغلهانهبمجوروبثعنهـموعادوا
خااشافيينذاالغاصانمحالظفتلئواالنهبللبتالربمنىأكسريةت7وجااليها
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شاهدناهمأالفقالواةسانهمفاعدمهمبتسليمهمعهـاحبهاافحاللبلىنهمهـمنمونهما
المصارأوافلمااليهمواخرجهمالبابففحح5الىصااحميقناراالتركناهمتجمماعلى
فحارحخحلؤزيعفيهبرافىكلمانهمنمعهجمجوروكلمانمفعنهمظوا

فيهمنومماليمفعدلوابهيفوزونمسامعملنكلتوابالعلىمنقهرملىفجهنفسمه
ئزفكحقىليافممقالالقالياتعرفنيلهفقالبمجرريعرفهقعلنمندجل
فهبمابعيركاويزفانتياوفةللىواحملنيفاصحلخعنيبمجورانالهقاللهفأفغنغعصي

وممامةونرؤاقيضاوكساهبيتهإلىوحملهفاردفهافعلقالتمثرحهماوأحميعكص
جمجورفلةاحضرمنبمررونادىطلبفيالخيملبثقدالدولةسعدوكات

الدولةسعدكنفيهاوعلمعبهساطنهالبدوفيبيتفيجمجورححعلفلحامحلل
يكحرولمفزتمابخيلرجلهولهفقالاصرهفيلهعمابنواسشارفيهبذله
البدديئفركىلكفحماعاصآلمنهخذوالدولةسعدتقحمدإنوالحمصراببوعده

انصيحتكمالهفقالحضرتيماالىفأخرنصيحةعحاحالدولهسعدعسكرافى
مانتيعنهوأريدعندينهوتالحكمهآتالبمجوزايسغمنءجزاماتال
قالثاثيطقحلعةوكسينصنحلةرإصألتحملومائةرهمأفاومانةزراعةأنفد
ءبالبدوخبرالجوإحيلؤلووعوفمنهليوجمققاللكذللثوكلالدولةسعد

يدينحضرحتىغلمانهعلىمتؤكيأومثاصابتهقيابالفربةخنوهوفتحامل
وقدعندهبمجورانيقولقالهذايقولماموالييافقالالدولهسعد372

اينةلهوقالالبدصيئيدعلىدلتفقبضالحضارهمافوهواليهاجبخاهماطلب

اقباالعايموقدتمالغلمانمنجماعةفاستدعىفرسخعلىالمرجفيقالاهلك
بمجورعلىويقبممواالحقةيوافواحقىالمجالرؤوسيرتقواانواعرهمالشفيعي
الدواةسعدالىتقذمثمالدولةعدبيعتغيثوالجدوييدهعلىقابفىوهوولمجملوه

هذاعادولوخدمتكفياستخلهادعننيكلنفانهفعليعيئتنكرالموالناياوقال
يفبلانمنوالتخليصهعلىالىغائبالعالهفيهبمابثجورواحاهلافىالبدوي

افىبهكالتمفياالحتياطناضرومالهمبذولالبدديئهذاحللبهوالذيمنهذاك

ولمزكدهمحمدابايااحسنتفقالوعدناهبمالهونفيحينثذءفنعحليهيوافيناإن
الشفيعياقبالبعدهابمجورووائلمجصولضبثرةالخجبتعاحتىيمنهدساعات

افىالدولةسعدوانفذاليهادخالهقواستأذنهالعرادفورامنبهفوقفمعهوهو
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ستيندالىسماشا3جالوإيقتهعنقهضربقالجمجودفيكرايمالهوقالهلؤلؤ

ء3طلبشغلنامحاقاالفوهعتةمنكاستوهتتةلةالدسعدإضتيعنيإناس
قدكلظأطاتافيناكقعنقهفخربسئافهفكالنالعدليكاالدرلةسعدرفا

اوكسابابافثعلبهعاالناعودةلمجحسنالمعووفالموضعافىوحملهماساقيحصل
إذ3اوالمئلىاطعمنابوالىيشيقهبسألملىفيهالمعليهافترلقةالىالىالدولةسعد

اناألممبدكجمدمحبدكفانيةفاجسابهالتدبتسليمسالمةوارسلواموالهوحرمة
هـأذ5اامما7يئراباحدامئهاالهعنليضاصالفواثيقوداعللبكجور
ليقيلوانالحد1اطرباالتاعاىخذهفيهاقتطصوتوإمواللمتموسهملىالوالده
صمدابهفلاديأجممتهتدفيمابئعزهالعندعذزابليأانوإتاذلكعلىولهم
ادةادامدظنذبهالمعوابئاطسنابرعاكايمينألهوحلفاشتركلهماإفىالدولة

أضؤلماماح11مماعإنببنالمماماكدثبمداقامالكرفةافىفهرباباح

هايئة11اوالالمانمعهملممأاوخرجلمةافةالىشنحسآمهـ3سالمة
اط5حت11عحميااافييديالإلقوإسراثقهورامنيثاهدهمالدولةوسعد

4انقالىهـأأتااالاا1األاهذهمناداهماافىانحضجمجورصالإنكلنثماله

ل1برإدآلاعدنرااالهأفيبثبرهللةتالبرذاكرفياالماعتقدشيئإقي
اثطاطاأل9اثافديمءااهـؤكلاياثالدهواجمجررانحصينالماابنله

نعبمااثم9وزدنكافينههـمامبماحلغتالتياأليمانافيوالحنثمخهصيخذهفما
01بههالثمشوالهمبردوتقلغبهمعدرخألأقولاهذاسمعفلمسادونك
ابألإرسالوهمالمواوعلىعببهمتمبماالريزالماجمجوراوالوكتبمعهم

اآلبازاوياعرههكاليتوقتابااليدهسفكعليهمءواالبقاعنهمباكلدولةا
آلهـإنافىهسافياويزلفيموفولمحرالىوآصعييرهمالمذكورفيعناالكماض
ايق09ها09اياثاازناوسبئلمثوماصالىكآفيهواخبجتذلكفيخالفتنا
إنالول9ةالطعادوقاليهفايفومليبنجعلىوسترههخوااصدالصقلي

مثممالاهوقيوكاسهانهاثهقيهوصجمععليهوتففامااممتاباليهلواوعصلب
لهبتنا1بهاعرتناوصهحااناثونماعبيدكنجنقالرفيهعندعالىإيمالهمقال
يديهيلتئلمماالىسولباحئأرذاكعندؤقغفيهوالمناعمحةالطاعةعندناكانت

3ماك2االذعزتومارسولانالىفقال4ياكاحتىولحلمهاكتابباعطانهامو
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ةلهقالمفهـغهفلئالةلنبدلهفقالاللمحوزماالفعلومذاذلكئلمالىسل

حاجةلثبوماطيهكوتمويهاتعنهاضباركتخفىممنلسثلهوقلعماحبكافىئكد

منياتيكإلىيومتكتريبماةاللقلحكحنسايراليالظفانتيالمطالعساعينالما
العزيزافىفاقيوعادحمصافىامامهعساكرهنقحالةالدولةسعدموقدمثها

علىاياماحلببظلصالدولةسعدواقاممنهوبلغذللثفازبمهوشاهدهسممهمافزت
منهفىلمثقولنجلهعركقانفاتتهـدممكرمنتقدمهمنويتاوورهايرتمبالنا

عليهفاشارايوانيواالشيبالحفلمينعرفاحدهماعارفانهيكليليانلهوكالنا
واذحدهقحاريدوجبمابازآانالهماوقالعليهماتنعفااطتامومألزمةالبلدبدخول
فابلفعالجاهفدخللمحدهمازادثمفيقحليالعودفيوكانلجمااالرحافوقععدت

رهنوهالهشاهدواحتىاليهاالسفاوعلعافيتال7يذاصتخابهماالمشتبوواستقل

دبمهتقدتمالذيامحبيرلؤكرايهيخاعندوالمقدماصرهصكلىالمسحوليوعنبالسالمة
افىويعودغلمنفيهليركبالبلدلهزفيالفروجمملهمنالثالثاليومفيكانفاط

جاريةفيهالىصبعلىمملالذياليوملثهاشهعتدححنرتانفاتغقالعسك

جارياربعمائةوفنياتشنسواهاعلىاوقذليخنالهوكانإنفرادسىئت

إفتهافىالجاريةرت2وبانصفهجوقدعنهاسقطفرغفلماهاووابخنفسهفتتبعتها

وتعرئاوشاهداهفحضرامحلبيبيةواستدعتنفسهلمجودوهواليهفدضاتصهـورتهتهافاعا

قؤتهوتثوبقليألينيفانالىوالعنبرحولهالندبشجرواشارفغرقاهطقةفيهاالمسآب

فاعالهلمجشكالخذيدلثراالماااعحلنيعيالتفليلهوقالإليهعادذلكفلماكق

عليهومضتتايميناليليقىكتمايتفليياهعالاليمينموالناياةفقالرىالي
ءالهيجاوبابيبهامحبيرلؤلؤافىوومىولدهالففمائلابادهققدانبعدقضىيالثلث

بونمخالهرمادالمشفيوذفنقةالىالىتابوتهحملواختهاالسوستاالخرولده
سنةرمحنحانيشهرفيهابعدالجندعلىالبيعةلهواخذاالسيفيالفضانلاباولدهلؤلؤ

الصقليزقبالفهالنريزالىمنهاولستأمنحلبالىذلكعندالعسا3وقىإجعت183
اليهمواحسنمفقبلاخونوقومشالمائةارفياالخشيديوبشارةغالمكائةثالفي

حصولهبعدالمرلمأفيالحسنابروقدكنأقيساريةورباحاعكاوذقزيةطبشارةويلي
لسعدحدثفلما4نحرإلىالمكاتبةبعدوحهـارالعزيزكاتامحوفةفيدالمشفي

حممرلهاعليهوموناصوالهانفسهفيوكبرعندحلبامرعظهمالوفاةحادثولةأأ



ثعهئسقدمنجهـويهيناطادممنيالقائدوالية92إكأ
دعادماك8سنةنياصواالايه3ككماذلكفياللسبب

ةاممنايهكفسفيهماثمشئمثيالقاندواليةقيالسببرحمنتيقدمقد
ئمثننولما873سنةدمنعمحر3السصساالخميسيومفيدخولهومنفيهالقول
امعلعالقامالمالهاثحابهنلهبقيقدكانكقسبنيصوبالؤجابوالوزير
ألىلمحفيهعيرفالواليفنيرالقائدةالمعاندشديدالفودالصغيرأيهنابيبابنيعلىفرجل
زيزااافىعهساينلماكائضحلبصساحببعدادسحالنيماتمبعاصبانهمصر

ابنألال01ودلعلمماهئيهمنجوتيكنينلهيقالدصآلاكاالكىكاصانهبعضإحلخ
اقذاموفىادباافيثطذاكاطادممنيرعئدصحفلماالثصامورجاالورالةوسالضا

ابيالبنتوذالثالىلهةالقاكالثنرورةواطالفامصيانباوكاشفقتلهمناليه

منفيبوتمونمعمعكنرااكيبمفلعمامقدةمونلةوكنةرتبةالعزيزعندالعود

صشافىوكلرفيعلإلئةوالمبشارةاليهووعلالىمألالىووعحلر

افسسمافىاحااحلالبواإصألءإلظميطاللداحداثمنرجالةجمعمنيرقدوكن
نيدتثدكلاهلاتإثةباوومنبمتكيغوبلغءالقساوتأقبللحربواستعذ
اآلطقدمثافىمهيهواانعلىباكيينالنقاكلفجسعالواليشنلمعالقتال
اهذلممرجمهنفنجرشثنئالىاطببالنياضثوطرابلمنهشقافىترالوصلفلما

رإساوكاليهالجدبدجماندونفعلمالكاعلىالكيالحاألاجعللماقيثيزالىوإرسل
ثمشتنهامابيإذنفذكتابكانوقدبهؤلمجيطالرمثهمنالععمكرليصلبه
همراكانابلدايفذالسيرفيجدواةيقولقالجيبالفراركاتفيمنشاإفى

يخوتأجمأ8العزالىانفذهمنئاالىامحتابملوكفلماالشرخوفمنالمداراةبذاك

طتصمضوساكاحمىلقاطنفنهادمشقاهلعنبمماخألففيهفوجدعليهوواقف

بمرجفالؤاتراالتربديشبمطكره92ألرفخوبهعكلبريةمنوقربالىطهمن
اصنينااليومفيوؤاكسهكانواالذينالىصالةعلىالمفاربةمنيروافاخهزمءعذدا

افىخرجاكتحالمجاليخااخذرخانهزمفلما18سنةانشهررمحنمنالتاسععشر

افىبهووثماوافاضذوهاالحالفنعربعايهفخرجحلبقصديريدجوسيةارض

بهللىلخهرلالجائزةلحللبيطافسقموهعليهاترلقدمنجوتكينفوجدوادمشق



النهمراطراطوعليهمالجمالعلىركلمانةمننحواصحابهمنوممالقرذابهقرق
وتيئمنآواقامنجوتمكينىالجلنارفارسلهملهفالبعلبلضواليذهمفالعواالثث

فيءالبالاسالنفعمعشرلفاثلثةعسكرهحاردحهاففوي18سنةجميةصثقبد
ماثماالممالوسؤواالنفسموالاةاباوسشهمادنعالهمومارتاالحوالبهيع

العزيزكلتوفداحبهاعالدرلةسيففيالمعاليابيمهتلمجكمصلعبملكةامعواحل
وتوييقهلهباليزجلالخاسومحلبقاتالقوادواصوعخلمهومهاينمنوتالمدبلما

يىالقثصرمحمدبناحمدلهولستكتبواالسنهسالريةاالمراهءعخلمايوفىمافىإطمن

ولماوالتدلباالصليقومالمغرلمابناطسينبنعليالحسنابااليهفغالشاملليلى
الفضايلابووتحضنالىجالاصنافمنالفاثلثينفيعليهاترولهوكانحلبالىدكسل
بهإالستخلهارامكنهصامابكلواستخلهراإبرابهواغدقابالبلدولؤلولةالدسعدافي

الىومعظيمبسيلكالبحلبالىالمحريةالعساكربتيزموفتهعندلؤلىوفدكان

ولدهعنلهوبذلوإلمحاقدةالمساعدةمنالدولةسعدويخابينهكانجماالهوث

المعونةوسالهقوالطافاكثيدايااليهوحملةالعاتلكاعوالجريوالحالعةالسمع
البلغرملكءبازاوهواليهصلوالسيرافيملكوباوالهدايااببامحوانفذوالنصره

لمجمعبانقجلهمنانحالكيةعهـاصبالبرجيافىكتبفيهوردمافقبملقالهلىو

رجلالفخمسةفيأليهالبرجيفسارنهاالمغاربةويدغبحلويقصداوومعساكر
مثهظمنجوتكينفعرفوحلبانثاليهةبايئالجديدلمجصرالمعروفبالموضعونزل
بهاالعملفيهايمونتشارهمواساوومخبروالمعرفينالقوإدجمعاذللالمغربيوابن

اوومدوطبعنباالنحرافمنهمةوالحصاالرايفوفاشارعديهواالعكاد

معواوصعاذلكعلىالعملووقعهنعدبينلمجصلوايالمومناجزءواالبتدا

اعزازحصنتحتوترلوكالبوبنيالثاماهلمناليهمانحنيافتكثيرةاخيقيعدت
منقربفيالفراتمجرىلمجريخهروهوبالمقاوبالمعروفالنهروبينهمىومالاربواؤ

الناسوحصلاقتالوناوشوهمبالنشابموهمبالىومالمسلمونبصرفلماعرف
ووتتالنمحرإلثهوانؤلايرتئونوالهميردينومنجوتواحدةارفعلىوموالى

مهةالعبورالىلصلالنرضاثدوأيمنرالبينهمانالجوزيابنسبقالوفيه
المبورمنامححابهيمنعونجمماعةأاقافهاالماهيقلالنيالمماضعفظقدمخجونكينوكانالما
سشبيدهبهيرشيئهجويمينصجةالذينحميواالديلمنفخوحمجئماكمجتارهوقتالى



فألااسقتألالوائةاضحايةافيهمانسالمساصوناوكبهمظهودهمواعحلوالىوم
افعسانمامهمغنمتوأهمافىوسلىمسكرمملكقليلنفهيفطالبرجيوافاتؤقرأ
اءرجالةنصلالنرمعمكلنقدوسوادمموكراعهمالماموانالوإنره
ألىمنأ3ومماألمئعلبأنةثقديرمهمتلالغلهـاتمنهوافيمذهمعلؤلؤجردهم
بهاثدردافىأنننءاسالفكرةءنحوالىرمقتلىرؤوصمنوبمحصاب
افىمالمفاواتطاذصثافاباحنيااحمىقافعاليهةالىالىومينجوتكموتبع
هيسامأباللىاهـتزبماقاصمنلؤلوذفانالغافتاستناللرقتوكنملب

داكطلمكايهماثاال9فيواليتحخيحكلنهمالميرةاؤةقحلعالمصريالعمحكرالمضرة
51هـركلسصاخمالقدالىوممعونةمنيرحمجوهمملماماعايةجللقدانلؤلؤ

ا4لموبألبالمسالوارفبماوالقثموديببالمةبناطسنابافكاتببهلهطاقة

االىدةاالىثدهافىافباالندستخجرتعلىالمثمورةوسأالمافيهتمعلهما

اتاإةتعذالمالةلدهااالصعكليهاايإلىهذايطالساببوتححيرالمقبلالعامفي
اإظاةلمآث4كاترادفذالفيثينجوترخاححاباإهووعدفحالوعاهوالعلوفات

تشطزوسةباطباثنرةوفرىالحاولاسجروحقفجهاثالعيخففافىدمشق

الا18امععأرذةالراندقواتاتمعفرفياطالاليهينهونالزيزبالةافىالجماعة

كاتا1اانبامثقىدالىنفااالنيتأذنونهوياثعورةاهذهمعالمقامعلى
ند91باثفيأضاةخهقان01كىاصاوعرفاعانإيينخوتصرحلإوابابلعود

إبط2احصاكيبمفحرفهثبهاوقيعةواعليهامناافىكلريقاالمغربيابناعدا

انة5اىةدتنمانبالميرةرامسإنهأمزيزإواقسيموانفذهموكنعهوكباريا
ةاالىرفااتلىخهاعلراباسافىالبحرفيبالمبدلقفيزاناتليعواثليسالف

مابئاليفي5ااواطاوكفاطامبإفى3خةالىفيالعسكرفيينخجوتكوعاد

منضةخمونيمتيةافاافىمدوامرقإياتهملمجراالنيؤقعوكانمعم
ابو9تالنااواوإاليمرالحمامماتوبنوااشهرعثرثلثةواقاموبهاويعوورنفوسخا
لؤلؤلمنوطنإهاقوإتإفقدتجمهااالعراشذوقهـدبالبلدتحفغاقدلؤولوالففعانل

خمالحئدوهراللشابوهفرالرومهنقوموالزائانهرجانبعلىفوقففوليناتوثلث
الماهلىباننهماحهيئالمفرسصدرهالىانهرفيصالماالحانبذلكمناالرضعلىومحارالنهر

الخاللهلواشواحدةارحنفيالروآمعوانماجمنرنوالجمنهمومنجومجينربالةفرسائا
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البابويفتلهمرفقواحلبديناداالسعلىععهدنانيرثلثةاطنثلةنالقفيهغلمحماع
علىشيروقدكنللمقاموطولماالجوعمنالففرامنارادمنالكساسكقفيوجن

عليهممىإضيقويهفيدالخروجمنالمناسخخااوقتافيوجمنبلحئعمنجوتكين
الىومكملبسيلافىاوارسلهكانالذييامهدكولؤلاعادذالثومغمديفعل3فا

لمانهواعاصهواالسعادحمرهمكرمنءهمهدمعلىباالنجادالسزاللهالمجذداليأل

فافحالكيةمتاصوصلبأضذتروقىوانهونحرتهبصرلحهلىالماندمقفيهيبق
امحابأجهاواومملاليهيامحواصسدلااللجدمتوشثلمابعميلوكانبهاالحقة

اطنحلبهذاالمالمثااثدتقحمقىلهوقالاليهالىسانلمن4المجمامكاجهادوا

وضظتحلبواستخاعحمتيديكبينالماربةعساكرمناحديقفلمبنفسك

قالهاهـاروملمكسمعفاصاذلكجميعلمكةكىتواناالامماوسائرانثالكحة
فيفقحلعهعافرسخثاكائرهسولجنهاوبينهابالحالوقحهمنسارالمذكورولطا

الرباظوكانوالخزروالباخروسيةالىاوومنوراجلىفارسالفشاثةفييويهرءستة

العممكرعلىومافهجمتفيهااليرتبعالمروجفيكراعهالمصريالعمكرسرخولتدعارل
مةالجااالسلألمعصمةاندهلقمنجوتكافىلؤكثه8فارسلطوغرةكنلميماكلى

ماافلتكمقداوومرعمعوهذاانذاععلىيتجععن3كصاءوبينوبيكليني
جواسيووردتحذبمتهماواوالالعوبموتيقظواالنغسكمفخذواامحثلالجمع

واالسولقالحزائنفاخرقذلكبمثلعليهوالحالغاتالجنوعيونهشجوتكين

يستدعيدىءالماويماللثقنسرينارفينهلبانعليهالعربواشارمنهزمااطالفيورصل
الؤسعواستفرلالجهدبذلعلىولمجرفهـهؤالعدددقاويثبتافامةروجنكراعه

بابعلىفنزلالىومماكووافىدمشقافىالهزيمةبهوامتذتيفعلفامالجهادفي
الفكحاؤابويهاوخرجعينهفيوعخلمهالهماالمعساربةمنزلموضعمنوشاهدصا

بنمشحهوروفجهلثيزرعالوقىلالشامافىالثالثاليومفيورحلاهوخدودزلؤ

لخلولهالثباتستطعيوأواصدأيومأالحمننقيففاتاالمغاربةقؤإداحدكراديس
لهوبذلبسيلفراسلهالجحارءلىالمقامواقواتالحربتودالئتنالححين
الىفسكنمهلعلىوثائاماالطيهواننالحفيمعهومننغسهعلىاالمان

الحصنفيتبفرءوالحالواالماتالمالمنبذلةالمجمعيلبالهووفىوسلمهذللث

نومنهاوسبىحممئاحأريقهفيوإفتتحالشامطرابلسالىقاصداوساروثقاتهنؤإبه



شدعيدعسمانةواطحالقؤمتبنرييوهوحلرابلثغلبدكمااالواممافنية

ئملعكهاثفووجمدادعهلنعمالمجادليوئاادبيننماعليهواقاممتازلهعلىمتناعإ
للهـظلذكاألفيئهثللمما2بالالىقافألعنهفرحلالئرادإميفيهلهيتمفلم
مسايرلمافزاةانطوالندااداالىباكستغفاروامرعليهذلكمنهملمبالتهالعزيضالى

الىوالمكددهنالدعظ2هعطعلجميعمستعمحباوضجالناممفنفواإلجناد
كلناكلهكاقدقعلاطالهنهمثلقامادةاعلىدإكهولابائهتواللتومعهوففانره

ةفىثمانماسفعثرهعافةمعوساراوفيدبهاوبغاالخيألراسالفعمصرفيعلىيديخ

فىوحقواكلنقرمغظتالنةحللوعاركهـتههابغالهلىولقامبلبيسترلحتىسنة
مواحقاهنهمركائااالجماذاءكلبا91ءالذممنراالبهوإشتذللثانةفي

ولمانجعأقيابماآاطغاافىضامحححاظوواستحكامهااالككطقوةنيزادابدوا
المحسبعموفيهةنرولمالباتفيهبدفاشمتذأملهسامنلىبملكامالممنزلهفييمن
االفنيطأيرمافيأطامفينحبهقخلىانافىحنحايقدعذيوااللمتحنحعفعاوالقوة
تمهخثنةسنةادبعلماثأتانممره683سنةندمظشهرمنوالعمثرينالثامن

لمهة143ةال9اقإلافيلده9والر2تإابوايمامحصالغفودالعليمبنصر

ةقاة111تلميونروعثواربعةاشالوستةسنةوعشروناحدىإيامه

ياد9413نشيننلىاسالة4كانطاكثيرفيالنمخلرعنمتغافألالصيدمحئااتهبلذ

ذالثعلىشرحهوائهرحمهتىفبايهالناسوحملالباكلنعلم

فىااالمرفيايهافىطألهكنباليهاطعكصالمتعليابوولدهبدهاالمرليثم
زيزااةاةكماةوااحلربمامواليبماكدوكنصامحننهعربيهاطادمبرجوانافىاعرهرتدل
حمايئامألةإاالماكسثثتحدعليهلنيهاعتمدبمااليهووفاليهوسعكونهبه

انجمأتءةاءإهاةثوكانثاللةممبدهاعبهافيواجألممطاالمرعلىثرببالى

تإلالمطأخاسااردهاالهمبارهاقافىفارسالفمعاوحماعليهاعبمبذلك
أةأن6839تةمنانمدهيشهرفيوذلكاالرزاشاواحللقالطاعةعلىوإحمافهماطام
مدابووققدمراثوستةستينعثروممرهبالقامرةقحمرهالىالخيممناطام
فيلقباقاواوهوالدولةباميرولقبهاوسيدىكتامةشيخوكنكاربناطسن
اطإفىباالهـتاثاواءوالعنالاالكلألقفييدهوبسحااالعرعلىوإستولىردولة

منبمذنيعوخادميةجاالفىدثمرةالقحرفيوكانإكرلتقرقةوالخباهوالعياب



وانبسطثوائراحمثلمقالجوارمنفوهبالعتقسألمقوأععقالبيعلحتارن
فيالحسنوغلبوإدالدهمئؤعمافىايديهمومدثواالعاتةعلىتطثلواوبهتامة
ذلمثعلىدحملهكالككهاطامبقتلسناطمورومماعلىوكئامةلللككارعلى
سئاميغفحملهلةونتعتبدنقيمهامامللىلناصاجةالقالوااصمحابهسيرخ

هذرقدومابفتلهعليهاشارلمنقالوانوالفكراقأللعلىباعوهواالستمانة

ويمنعاويالزمهاطاملمجوسلذلإثنافيوبرجواناتحافأ01محهايمونحتىالوزغة
مائالقالعخمديرشوقدكانوالقصورالدررمفارقةفيلهيفسحدالكوبامن

وفرونفعسرساةماكلفيسوايمةعلىوحارارالمفعلارأيفيوعاكهدهبرجوان
واسفيهلهماالسالمةتمتانافىبهالعزيزالدهوكعاةقيالحامحفظعلىوتخالهرا

وزاواليتهافيحالهعلىبدطشقاقامفانهالىومنوبةبعدمنهكانومامنجوتكين

ميجوتكيزافىانبرصفكتببالسلحالنمباالتهوقتتكتامةكأربناطمسناعر

والفردفئاطرهالىوتعذحمهماالموالعلىوغلبتماالمورعلىفيالمذكوزيالهاستيزفه
السياسأرسوموابحاللهمالخلرقينمنشةواطللخاكالمراقبةورفعهملاالطوقبيح

اعرتدبيروبينبينهوحالراقصرهفياطاعححرواقدواخهمدمةاحقوقواضاعة
هذوقعمصرافىوالرصولولدهلمجفظندهالعزيزموالهنعمةسابلةالىويدعوه

علىساعدونهيالبابعلىالذينوالعبيدالواالقى3الدياانثوقالالباغيةنفةالحال

عنألتابالكفيمامنجرتكينخثلكافاعليهماعوائامعهويمونرقفيهملمائحا
واالجناادالقووجمعالسوادثبالجامعدالمسالىوكباليهوسارععاحهوقوفه

العزلحجكقوقواجمرهمرالمينةالتقدمولهالعلويموسىوفيهمواشرافهالبالومشايئ
إطةواعتقادالىميةفيالسيهةوحسنوالحاتمالخاكأافىاالحسانمنمنهوماعن

علفاوإالوالتقئماالممحعناعحقوقمنعليهلهماجمرافىذلكمنوخرجللمائة
ومفقودآمعدوومناعححتهوميتماحيأخدمتهيخالجزمهوماباسمهللتمويهوالتعديد

وافحفاابهوحكموارتفهـاهلهاخخارهماالىونقلهاليهاللةقبحغهواذقثالوذاوم
وإالموهوالمؤمنيناميراللةباعرالحاموسليلهنجلهالىانحقاتقدحقوقهفان

صحهوالمناعمحةالطاعةاستحقاقفياللنهرحمهبالتهالعزيزمقامهالمائموبمالنعمة

برجوانيعنىويستىأالظاهرمبدافيفالبرجوانحارةفيللمقرينياططلىصل

الحامبهسمأالوزغي



8

درامبمقراطيسؤونيفروفومالقرايديهوبينوالرفاربالكيينةالبلدقوكقالسندي
وكعمهـدرواععةنضسليهانالضاندالداوكنواطاجةالمسبهةإهلجملىالصدتات
حالفياعذومثصهورةمعالجميلالفعلفيكبةدكمهيرمتقدثافيوقدمرحب

فيهترلالبلدبظاهوئنيالذيالثصراالىعادعملىولماكاربنالحندممثعكورة
المرفولمةفلألماتالفيالنظرحسننوإخلهرهفعلةبماوالعائةعيةإلىقلوباسظلوقد

مالفهالدالجنعاياتالممقديةمالجراثاربابمناطبوسقيكانتجمافيولحلألقاليه
فيهنشربمالهه1البلديحوالطاحتوالحالالصالحعلىواستقرتاالصرلهواستقام

تنرفلالسراامورالنخلرقمنواحسنهنصافامنبيماوحكمالعدلمن

اخيهعيآالىورذاوقؤادةكثاشيوخمنجهمواستبدلالجابرينهاوالينعرفه
محسرافىالمذكودجيسقفحنورالححماصحةفيجميسقعثهاوصرفالخامطرابلسوالية

كشامةعوخشمنهذاجإشوكانئةوتحبعمعساجمانالقانديقصدانكيرمن
3أبمحسرقجيحمحسلفلماوبيةبينه5لعدافعهايالىسيئكانسليهاناناالايفئا

مواستحاثللمغاربةالثعاماهلبغفواعلحةعلييمانفسعهوكلرحاسرجمرجوانقححد
ماانبرصملرتاءراكلالمعونةلهوبذلادروعدىقولالجميلبرجوانفاويهنهم

حصروالطهمننفسلعالضافهوهةتاوارفيسنامنإالحوالفيبهيلي
فرإسلضهميريدهفيهاالغوكةثنتهوامنهمقلاالعددمناألخلتاقدوالقاقرة
نهم1إلقومهوالعاطموكممورةكمإلرتكمعرفتمقدلهموقالوالمشارقةإالقىإك

شعوخعتمموكانعفعددهمقآآلفيةالفركآلحهزلمومتىوكلبومالمالعلىفبواقد
واوثتهمضااليةواسحدراكنطالتفريطبطتاليمبهكمالماالىحسبق
مماربناطسنواحمجمىيدهماكلفيلةصرثقوالهلومافبذوالمساعدةاكالعةاعلي

فيةبهالةورتىفييمالمجماولهماالىقةوسبلالفتكصنيفيغوشبرجوإنبمايريد

علىكثيرةعيونلبرجوالنوكاندارهالداذاوبثعكربهااليقاععلىوواقفهمليزهك

ناووقاوشكرانبرصمعواجعلييمامملقدماواعلموهإليهفصارواكاربنالحسن
جماعةالغالميقافىهاعلىكبجايرانراوقربلنهمامماالتحرزفيهحاايالى

هذاتبافرلمأنايمحعمنناظههرنيرجعناليناكماالحسنبابعلىناواحاحشوافاند
بانتالبابمنقربامافلالجبلدلياصالقاهرةفهاوكانتالحسندإرالىوكبااالصي

سيوفهماسكانوالذفينالغليدوفيمسرعينوعاداخذرابيمااخبراماشواهدلهما



االترإكوبتمعالفحنوممارتبهويصتصرخالنالديهيبكيانالحامقصرافىدخأل
لهيويقوليبكيرجوأنالقصربابعلىبالسالحالشراوعبيدوالمثمارقةوالديلم

لبكنايهونيبوهمحقهمنتقدغمافيهوارعواولدهفيالعزيزاحفظواموإلالعبيديا
افىوشجرهموكالقبسايلمناليهمانحنحافومنكتاهةقيكارفيالحسنوبهب
السالحاثنصبرجوانوفغكثيركذبارفيالبدوجوهوتبعههوتبعالمهحراه

لمحثهوالعانةالمشسارقةمنبالقصرممعومنواحدقواوالىجالالغلينملىونرئة
وينالوالرححكلىينمنجوتكوبرزيصرخونيىلواواالحدآاعالوعلىاطامبقصر
رالطوتافىاطسننولبايخهمباكلووقعتالطنمنارسفعاثةوشالحلويل
ماوتفرقخزائنهوفتحوافانتهبوهادارهافىالعائةوزصفتفانهزهعلييماالغالمنوحمل

برجوانوفتحمعهكانمنجميعوتفرقعخدهفاستترلعائةامضالىالحسنمجهاوالتجآ
اختافالجندطعلىئحذدةليعةلهواخذالناساليهلواومالحامواصلسالةحرباب
نفوسهمبيماتحليمببماوراسالمالدولةادوقوكتامةلوجوهاالماناتوكباولعليه
والحالعةالسمععلىآيمانهاواعحلتالجماعةفحضرتمنهمفيهاكنعذرهماقامةمن

ويأمرهمإهلهحاووجوهدمشقاشرافافىالكتبكتبلبرجواناالصيفاستقام
فألحبنجعفرفيساجمانتميمابيالقاندعلىالقجامعلىويبعثهمنفوسهمبتحلييب

عليهالمواالعانةالمذكورعلىصمباالجتهاعاالجنادثمارقةافىكتببيماوااليقاع

فألخبئسليمانالقائدواليةاسبابخش
783سنةفيذلكفياخيهوحالحالهيها7لتومالدمثقبهرهالمقت

الحالآلتومالذلكدالسببلدمشقالمذكورالقائدواليةشرحمنقدغتقد
فشنةانجألهعقيبرممنالمكاتباتتصرولماوامحفايةءالشخامعرفتيمافيماييماا

جلحببمااللهباعرللحامالبيعةبتجديدكتامةشئكاربنالحسنمحمدايماالقائد
االمذكورمشهوالقائدهذاوكانسللنعلىالوثيبعلىويبعثهمالبلداهلقل

ايلبشرباشمستكانمحنهوالمضاهاحوالهفياليقظةوتوفدءوالفنابامحفاية
فيعدييمااشتملتبماالمحريةالمحالقاتوردتواللذةعلطوالتوثفرءادغناراستماع
فخوجمملييماوهجوعهمقصرهالىوالمثعارقةالعاتةاالبهفحفيمثعرلملهوهفيمنهمكومو
منمعةالبلدفيكانصنولوقعووكدذهواموالهخزائنهفئهتفرسهظهرعلىهاربم



صالاالهدأثرؤسااواققسبمئرةالفتنةعادتوفرةجمدتةنهموقتلوايتامة
الهاكعثيهداصاافلرلنيالنحابرميمبنفهدلبرجوانتبيانوالبلد

ديوانحمكافلحبناكدالفتحاباواستكتبرمحبريفالقبطءابناوكالطاستوزره

الىادهوااشمارساشجهانافىكاربنحعساليتلحقفبرجوانيزلولمالرسايل
يداخلال1بابلإكالقعليبماشرطانبدولقحالعاتراتبهفيرسميماعلىواجرلىددره

حليههدااواضذبرجوانحكلىواألاطامجملىفسادثطرعيوالفيهايدإفلفيهاكانسه
اسنةاهذهفيحودكاهلركانفثقالحوفيوبالمالطاألباوكدهوإستحاكبذل
بالسألقةيرفالبحريةمغمألحارجالعليهمعرواواعمماقد78سنةهيالتي

كان01وصهبالىمدةعلىكفلقدلدبنالمفرجانوائمقالسلحالناعمحابوقتلرا
وقىانجاؤوجالحعادثتينهاتينلدواخنهافالبالدنيالعيثيدإلمقواالسوادفط

اقاندابرجوانإخعفاافاميةحصنعلترولهالشامالىعسكركثيرفياوومعخليم
يدهوبسعثواكالمماثعقثهللىوسيرهرجلالفصمعهوجقزةوقثالحممامممةبنثجي

ؤصعليهاوالواليالىمثهعلىوؤلثىجيفساراالممالتدبيرإليهورذاالموالفي

سليينتميماباالقائدوعسادفوهوكدالجداوالةووافارجلالفخمةومعةالهل

الدالةنابناطسينالهعبداباوندببهيآلئاتجعاحهفقبحنالىطألفيفألحفي

إدقدوكانوفتحهاخازلتهاوعيورصداقأممراإعبيدمنمعهومنالحادموياقوت

نكتامشينتمقديرالبحرقيسذنف1اليهاوأنفذواالسواحلالحدممنجماعة
سكلرإلي1حيدرةبنعليافىكتبعهرثغرالىبالىجالالمشحونةالحربية
جرثاتإبمنقيبوافىذلكبمملعميدأواليشجخافيوللىاعححلولفيإليبالمسير

العالقةوالستجارااهاوبينبيحهاالحربوقصحيوربابعالميراالحاقاتجع

مشحونةأجحوايخاعراخبةعداليهوإنفذويستنجدهرةيستنوكاتبالىومبمللث
قلفرالشديداقتااجحوافيفاقتتلواحلميينالمصراكبالمركبهذهوالتقتدلمقاتألبالىجال

ثهكجملتهموكانت4يمنوقتلواعراكبهممنركثاواوملبالىومالمسلهون
لهمفيولمورىاهلنفوستقيالمربربقيةتوانهزرجألوكسينسمانة
ناناالارادنالمضاربةوألدىاولمجرافيالعساكرمنعليهماجتمعبمنكالقة
منوجماعةالعألقةوأسرالبلدؤفغذلكفلزمواكهمترلهفليلزموالسالمةالستراهل

اذلالفخحهذاوكانامحثيرالهئوالىجالإالموالمنوأجذالنهبوقعاصحابيما



بظاهرئحلبحيألغفكرافىامحابةالعفألقةلواطامبرجوإنيدهلىـنتح
إلدولةناصربنعينالحالفهعبدابوؤليابهاوقتلتبئاجلدهيثخانبعدالمنظر
الصربيعةبنبددمتفمتلعلىالصيمحمةفيقجميوساربهاواقاهصيورحمدانابن

كادقوتجعهكليلمجبليقىىصيىبيينفهربوحللبةالجرلبنلدبنالمفرفي
فامنةاناالكللببالحعفحمنهوشاذنسائهوعجائزبنفسهبهرلافياهرثمياخذه

افىوعادمعهقرره01علىحافةواسعثةكفتجإمثنحةوعفاالرمةماعايمركاو

افاميعلىالنازلالىوملمسكرألحاادمشقافىوامجفأقباالياسفحهالرئمبارمأل
علىفافيبالثالعةلهئذعنيناحداحهاءورؤسااسحرافهااستقجاألشقدمإفىوعهلقاصا

العدأواعكاداكقفبرفعالبدفيوناىالجعميللهمواخلهراالصداثءروشا
ويدعوتنةريشالىعيتةاليهفاجتمعلفسالميتعرمغربيص3واباحةواألنعاف

ثلثةواقامومالىفيالجهاددقامحانةهمفاعلهبيهمفيوالنهرلالبلددخولوسآلوهله
اطسنابواليهلووكحمسوترلاثموكموحملهماثاالصدرؤساعالوفلعايام
الدوضالىوتوتجعاشحهامنوالتحلؤعةمحارابلسجئدفيحيدرةفيالواحدعبد

منهمحاروباخالحجهماشتذقد8اهافحمارتيةافانححعلىالخازلومالىعنهليم
بخمسةواصذاواحذوابتاعوامحالبالجيفيافىوهمااوانتساالقواتصكدم

الفريقانوالتتىبالمقاوبالمعروفالنووبينهموبيخهارومباذاهفترلرهمادثرين
بنيكألبكلمنفارسالفومعهمرجلالفعثرةفيوالمسلموناعللبيخازعا

فيأسيفصاواووفممروهفرالعوادوالديامالعحقاربددوفييماالتاصعلىالىومخهل
وفيماالميمنةوطقتهامحرابلسواليالصقايمإسوروسهاالميسرةواخهزمتفيهكنن

مخهموقتلوانالمسلاروموركبالهلووحمدالمقدغسامةالصهبنمحمدبنجيش
كثرمنعلىبنوكالبومالماووسالحهمسوادهمعلىاواشوكرجللني

منافاميةاهلداوغالمائةكسفياالخشميديبشارةوجمتفانتهبوهلكت

اللحليفالحريماللةالىوابتالراوالعحلببطألكفايقنوابالناسلقىماينالمسا
لهولدانيديهصابيرايتهعلىوقفقدومالىكاوكانوالنحرالىحمةوسألواعباده

ديصققصدهالغنائمصنياخذهماواخذهرهعمكلفرلعثاهدكلمانيمامننفرعشرةل
رضذةكذاكدوعلييماجوادفوسعلىالسايلالخعحالثفياحمدجرابابيجرف

ومستجيزالةضستأمحاالدوقىفخلنةاكىوخشىالعنانيرىوباخسثعثأشمنىاإبيد



فرفعتبألمتعخمنوالدوقىعليبماحملمنهفلهـاظتحرذمنةوبيمالمجفلفلمه
فوضلدعإفىاظألقابتارميةايمناهالذيوبينباكفرماهبهيريهماليتقييده
اكهعابئإنالخاسكعاحميئااالرفلدفسقطالعيماافيخانهوتمكقضمدهالى

اطسنفيكنمنونزلالعربوعهـعاثتالمساصونعوتراجالىومفاخهزمتقلقد
افيحصجفيالوقعةوكانتاصرممفقتادههمالىومعلىالمسلمونترفىوامفاعانوهم

فاميةالةصانبهولداثرفياالرحلسلكهيبالمصيقئعرفجبلبهيطي

القتلىروؤسمناضزوقدالنهارموتحشالهزيمةفيعهربللروميمنفلمالمقلونهر
الةحهمبماالمصررريناالنمينثورينالمنحمبيتالمسلمونوباتراسالفدثرة

كوابئمننهبيبمانيمنالعربووافىالنهلفرمنلهمووهبامحفايةمنياهما
بنجيقالنالبخسبالحمنباعمنمورذمنومنهمالهزيمةعندالمسلمين

اماضألوكانةعرفاألالعربناحدإتالحالبامسكرهفينادىالمقدمالممممهـامة
ينالمابعحتاسفيالذؤشولداوحصلاصحابهاخذهاالمالمجبدكلثهفلممنه
حثممنعلىواقامأيهاواخذهاديناالفبستةنهالمقئمالصتعامةبنمقجيمافابتا

بابىالىااالسمنءرحلوالفيرإسالفعثرةمصرالىوحملىاسبوكاافامية
هيبتهعنهلتوقددشقافىمأمنىوانحرفالقرىراحيقاوساتيقوخهبانعالكية

وزارهمسجةبالظفتاماهملهوداعيهطئينولمحداحهاورؤساوهااصرافهاناستقجلة

ووهبوالبالالخيلعلىوحماهماالحداثوجووعلىعاجهموضلعامحرالةمن
واقاالسفيالجوازخولافىافيوخامحلبوهالبلدبظاهروعسكروالغاصانلوايىالهم

وانكرعفيةأوتاليفعلفامأيهاوالتقرتيبهللسرورارالخزينوهاوقدكانوا
انوالتمىنهمالركألةبهيحقلماالىايديهميمذوانامنلممعادخخلث
ذلكافىفاجابوهبهاترولهليكرنلهياتببحتعرفدمشقبابعلىقريةلهيخلوا

لدمشقالقائداالخشيديبشارةوالية

ذلكالىالداعيوالسبب3لمهسنةفي
اطالاليهآلثوها

الحثمامافىةاحالعحفيثجيزتجهعلىاطاكيبرجوانمعجمصرالحالققررلما
افىقالواكعايالىوملثشوالىفعالاالصوتسديداالعسالوتدبيرفيهحدثمالتالفي
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بنسإلنئمابيالقائداكلبعدثمئمراليةرذوالسياسةالحالفمتاامماله
لهاروويديمااالخشبشارةالقاندطالهالذ3تعقغماعلىمنهافالفيجفرفي

فيذللثفيالؤالةعاثةملىفيهءالبنايخاغوسبماالؤالةقحيحرفيوترلاضاوليما

شجيمعالمذكورالواليارةثبالقاندوتوجه883شةالشومنالنحفاالثنينبوم
المطمونوانكفأعليهمونحرجمهماقهلظفرفاصامالىفياداافىمصامةالمافي

منوردقداالصمادفالجمثهفيالواليبشارةوعادمسرورينظافرينمنصورفي

179محمدبنجيثالقازرعلىواقرارهاثمثقواليةعنبشارةالقائدرفر
ةالصحصاابن

مالهوكانحالهلهالتهتوماذللثفيببالثرح

ماالشامالىمحسرمنأمسكرافيقجيالقائداخراجفيالسببشحتقذمقد
افىوالعودالىومعسكركسرصورثغرافتتاحفيالتدبيرفيمنهممنوماواكنىكينها

بعدوكلوىخيامةالصيفقووقدذاكوائمقواليتهاعنبشارةوصرفيثق

علىورصحقلبمنفالتمسهريرهزةوقروهريرههبحشافيقدءشاوايثاعألمةالمثرا
استعمالعلىالتوقرنيوشرعفيهاكرلعالماالميبفأجاليابيتاخالدبرهتقغكا

االحداثرؤسايخصواشالخفلمنوالمغالسييقانوااكنفورخالعدل
لألكللمجخرهمصفيتطاللهميعملوجعلشهمجماعةواستحجبموقذ
اناكمنبرهةذلكعلىمختلهاصاليبملواسآلتهمتأئسهمفي4ويباعنده
ئريدلماءواسحعدإداهبتعلىبالكوناليهمموتقدتاصحابهليوجوهادهقواحصر

بلداكمبهوالعملبخاتمهةالختورقاعهمناليهميومحعللماوتؤقعاسخخداعهم
رتبثمشفسديهيخاالسيفويضعفجهيخلالذيالموضعيذعقائدصالىكتب

يالعبالناهريالمعروفلدوتقلئمبالسيوفالخماربةمنراحلماثتيدارهحمامفي
وقاموااافىفاذاالحلعاماالحداثساولحضورووافبالوثقاتههخواكممنوكان

فيرئبمنواصربابعليهماغلقفيمايدبغسلعادصهمجرتالذيالهلسالى
منجماعةومهيدضلمنهمرجلصوكناصحاجمهمفيالسيفبوفحالحما

ددهقوالىبالرقاعثجيفبادررسمهمعالالقوموحفرالحسالحمعهماالحداث

واغلقالجاسالىونهحنمواحوتهيخافدخلخهضفركوالمسالالكلمعهموجاس
منوخرجبالذقيقينالمعروفيقدمهمرجألعثراثنيجماصهموكانتبابهاشونالفر



كبدملتقديرمائئينواوباسرهمقالثللىهماصحابهمفيالسيففومحغعوااطام
واوفتجانبحمالسورمنوثلموانلىيائاكتئألثهفيهوقملراادالودخلراالقؤاد
رفقاثذاوالمربمالغوطةالىدوفيالدمشقيينورالمغاربةلوأؤوؤوهاابوابه

مشهيمرصلافإقتلانهفيقالاالصدالثمنبهامنفييفالبوضعواعوهبنصرون
نكفبقاهواالعفووساراالناسفاستغاثفحالفهاثمثقخلوكثيهكانواالنهم
فاستدعىهونيالقصرافىوعادفعوالمواالمحاذفيالمصسااصحابورتبعمهم

ربفعدأثحارؤسااكيبمححنروفاحافيهكعلئهممعهنحاستدعامثرافا

قبحننورلكمنفرغاذاحقىخنتهيخامنهمواحدصبصلبواصرايدحمهمبينرقابهم
الفنهععمائةالبداهلكلووظفونعمهمالمامواوافذمصرأفىوحملهمعليهم
سببوكاننهاكواجملهيردوالناذلهئدنعالالذيقالىائهاصة7رصادينار

يقتلاتويثالبالموتويتمفىاأللممنيستغيثفيلولمسفليمافيناسوركىجهألكيما
الحالهفهعلىهالشاانالىئقتفالقتلهفيويسثلوالتحننيتمفالنفسه

ثاالحدنقخلمنعدفانويليثهورعةوالفتنهالياليةهذهمدةوكانت

انهبمقجبنصدولدهقففدكهبمحراالحنرىوانت11رجلفاثلثة
البهالدناقمواستدالمثعارقةبرجوانواسمالوالشمامبمحراالمورإستقامتوقد

خهادهالحرقحلجننالخلريواحعلوكانرجلالفثلثةتقديرمنهمعندهفاجتمع
إثبابنيديهوبياحقالسياسةويوفياإللتحهـافولمحاوزالليلينتصفىانالىابهع

امابسيلوانبريراسلتنفيذهاسنووراييمثيىنابرهيمبنفهـدءالعال
ئهاسالمثهداياإلييماوحملوالموادعةالمهادنة11ودعاهءالعالابيافيلسانعلىالروم

دثرالموادعةدتوتقرقبولباصسنضهذاكبسيلفقابللفةوالمألالتأئفىسبيل

منالمسلتمبىاطصنابواالمامحدثنيساكرةابنفالاالسالمتارفيفيالذهيوقال
ياتلعندفآراقهااطمرلجيقمناحمالىمادفاوامدرياطمنبكراباانشيوتبمض

الىنلرفنسالهجماعائافوجدهافتهواالحديثرأنالقمناشياعنفألهجيشيديبينفاحفر
نجرتفقداذهبفقالخلوقةفوجدهاعانخهالىشظرمنرامقصوصةفوجدهاواظغارهضاربه

حنئبعانهفياهـوالتىالجفامهنبلغمارفيهفيجيثىبفعفلماعليكبهاحغهااجدلممني
صايتححابهالقالاثممنينالىكانطلثذةالجاةمناريحرنيافلونيالصحابهيولكان
اهلبداسنيهولوسيمابنيامرجلكيرنيفاخطاهـمامبارمونيكهمدهثقإهلكن
سةاربعينضآبعدهالحريابنوعاشدعوتةاصحاتجةالحرزابنانهبرصنبمانوأدمق



بالعلىمعاطالوصلحتمثلهعاثةبهبهىتماالديةامقابألفيبسيلوانفذنين

الغربوطرابلمبرقةالىاعسكروسيرالطاعةشرائطواكسهمفرةبنيإلىاحسن
منيمنعةالحامعلىلشفاقهلفرطوكانالصقلييانسعلىواليتهافيوعولتاخذها
بابمنيفعلةوذاكوفعلهمستكهلغيراهوالعحلكوبهقتكيرفيلىكوب

اليهاالسامةمنانةنفسهفيذلكيمسرومولهووهيبتهلخفسلوالحفخللسياسة

وانسيخمىوقدالصقلي11يدانفيئيرف3ضاالحاممعوكانعليهلتخعييقإا
وزادلهنفسهفييسرهماعلىهوإظالاليهبرجوانمنوهيشماشمكوىفيل

قسهلمجريانجمريدبرجوانانةقالفيهالهوقالبهواالكراعللالحهفييدان

كألواالخذعيكالمجرفيشجدياالولدلمجرىريكواالخمثحيديافوربمرى

رأيكهذااذاكنالحاملةفقالبلمنفرذاامركوئدفيتقتلهانوالعصوإبلمجك
سنةرشيامابعمىفهكلنفلمالهفبذلهاعليهالمساعدةمنلثفاديدعندكوابالت

دارهافىرافهابعدالخلهروقتفيبرجوانافىينفذبانالحامعلىزيدلناشار83

القصرداخلالذيالبستانفيلهيقفوانالصيدالىللىكوبعنهالناستفر

البستانجانيفيالخدمتزتعباناريدوقالبالىكوباليهفارسللهبقاصرضرذا
فاكنثوتجعنيالبستانخلتبرجوانضرفاذايديبينوانتبابهعلىاقفتاني
فبيكاعليخعاناطدمووايفخلهرهفيبالسكينفاضربهاليكنخلرتفاذافىه

فيوالبزاةشديدالحرالمؤمنيناملياللحامفقالبرجواتدخلاذاطديثفيلها
وإنفذونخرجساعةفيهونطوفاإلستانندخلومحناعحدقتفقالجمدالثليما

القاهرةظاهروالمقسالمقابللموكمعيعيربانركبقدؤكاترشللىرجوان
أالحاودضلففعللمماويتبعكأبستانامنيخرجموالنافاندالقنحلرةعنديقفص
فبدرهالخلقةئماالونابيفخاكمابرجوانوكلطبعدهوزالدانلفهوبرلجنلبستان

فصاعغدرتموإلالياققالدرهعمناحالعهاينبعكاكمتافهبينضربهيدان

ينرعماراالخدموخرجفقتلوعليهالخدموتكاثرراسهخذواعبحدياألحا

انويقالهوريدانسنةبرجوانجمةشفيالذهىللحافظآاالصالتارفيوفيا

ءبالراانةثمكوالالمنقوطةإيباألفىلدانفىالمصبهتبصاسيةوفيث3صنةفيقتلةلحام
الصقللانيدلبستانيدانيهالىانيبنللمقرالحططوفيالريدانتةتنسبيوألمههلة
بدانبستانجملةمناالمبلجءصحرانطالمذكورةالنةفيإلحاكمقتلهلذي



ماةدسلهمففالكليعها1فرذوالجوارحالموحميوبفالالجانبالىالخيلظهورلى

دعافىاطسابقيهغلممااطادثمذانناسفجالمجبيبوهفلماذلكفيالسبب
خاثنرقانهمغيراطبرمايعلونالوهبمسيوفهمالجندوشهربالموكبشكر
فابسرادررهمافىكثرهمورجعكاكبناطسنن5عليهتمحيألمناطامعلى

منمعهنوسكواحدقوالمشسارقةالمأربةؤثؤالقحهـربابالىورافواسالحهم
والالاسالعيوفيهمايدفياطدمالقدصلثرفعلىوعالالقعروالمشارتةأكإالكأ

فلمافىاكعأقحسرابابعلىبرالالعالهوابولةالدوشيوخالقؤادواجتمعاالعروعطغ
عيططوادرالناسحلىوسأنمالبابعلىشخلوةمنلهرخاالختالطزيادةاطامراى

القحمبابوفتحوالحلبولطالصرقاثوفنربت4يدبايئوقبدوهااالدضالىدوابهم
شكرواكابرالىبيدحهالحاعكتبهاقدرقعةاليهمتوسذالىسايلاصحابواستدعى

عةالثالاسهفاكفقتلته4قتااوجبتوزا15انبرصعلىانكرثاننيفيهايقولادالقو

قاالراواقعليهمئرنتفلماالماخوفةاليعةمندقابممفيفيهاماعلىوحافخلوا
بحرففاعرهالدولةشيوختوعنجوهربنالحبواستدعىلموالنااالعروقالوا

مننضائفةوالنفوسدارالىادالقوكلقصرهافىالحموعادفحرفهمافاس
اره2للىهالحاكمسردوكببرجوانقتلعوشوالمغاربةالمثأرقةبينفتنإخدث

واستإفياالخالعشاهوقسالحاعوجلساموالهمنفيهماماجميمعلىفقبفلى
ساؤكتابباححخاراليهتقدغالوزيرابرهيمبنفهدبنءامألاواباجوهربنالحسيين
سالفداعنهذاانلهموقالاليهواوصلهموحضرواففعلولألممالمنالدوا
معليالتقذمفيشروحلةووفهواحليعوالةفاسمعوايوزاليموهوعبديبرجوانكات
عالسوقالواوقبلومااالرففهدوقبلاالموالوحراسةاالممالعراعاةعلىوتوقرو
رففاخدفياكتابءوهوالعكيرلمبىلكحامدانالفهدوقاللموالناوالطاعة
جمفاثهإلدةاليسشحقنودجبفيوزدفحؤتهمواحفظمعاماتهمواجملمحقوق

لقنلأواابالسببواالممالالبالدالةوسائرالىيمثببانوتقذموامانته
ااصدىالبفيثمالموثااماإجرتالتصديروممابعدنسختهبمافكتببرجوان

إميرواعاصكفقتااسىخلهثم4فاشعهاحيناالمؤفيناميرارضىبرجوانفانبعد
حالكنهفيالىشيدومذهبكهخدمتفيالحميدستنكعلىوتجريالمعلمهذاكنالمؤمنا
ورالجهلحوالمنلديكيتجفدجماوحاللعةاالمورمنقبلكماوتسديدححهؤمنا



ماوزالالمهـوابسننعلىاالحوالواستقامتبذاكامحعبورنفذتاللةظ
واالضراباالحتاللمنفيف

المنرباسمعجلبنتميمالقايدواللة
سنهلدمئقلفحلالملقب

فياغرلقهعقيبفيهالشرحتقدغماعالالصحصامةبنمحمدبنثجيهدكلما

شهرمنخلونلتسعاالحديومفيهالكهوالجوروكانءالدماسفكوإيغالهلغللم
الىوايةهذهفيصحماعلىفيهاهلكالتيواليتيمامدةوكانت093سنةاالكيبيع
وقعبذاكممرافىالحبروانشيوماعشروستةاشهرععثرستةذعهتقمماون

المؤثبحيلاسبنتميمالقائدعلىاالختيارفيقعالمذكوربعدلواليتهالمجنارلمقالرتياد
لهوعرحنهت093سنةمنشهوزاوبقيونواعربهاوألمحاماليهافومملبفحللملفب
االعتهادفيوقعمحصرافىرفاتلخبرهاشفاصاسبيلهلحالومضىجهاهلكتة

اولةدفحةوليهاوقدعنفالحفيجفرفيعياالقائدعلىاليته
ذالمثثرج

عايهافنزلئانيةدفعةعليهاوالئادمشقالىفالحبنجعفرافيعليالقائدوميل
الهااصويدفياعرهايتولىمتةواقام093سنةالشومنبقيتالليلتينالسبتيوم
اقتخهتثماستغالليمنلثيئفىتووالماليفييدهطسطأانةاألالةالوكادةلى
واليتهافيبفيههوئبدلكهايعرفانرالرا

الدايختكينالقائدوالية
3سةفيبالضيفوفالم

فيمنعليهاواليآدمثقافىبالضيفالمعروفالدافيختكينالقائدومحل
ااجنااحوالطفيوفظرورهااهـفدترالسنةمنرمضانشهرفياللهباميطام

منااعرويظهرويالحلهيهمباطياويدإفعاالجنادواجباتينقصانرايهاقتضىا

بنلجاالقائديكودألنواتفقلاوالنيلعرامباصمامنكعهيتمنهنتوفيرفلم
االجنادطلبتفلمادمثقبظاهرثماسيةالفيعسكرهفيمقيماه7ذالمقدغالح

اطلألقالمالرتدلعلىفكالنشئارزاقكمرامناقيليملهمقالمنهزاقها
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فثارراالصعحكرثطالجندفشغبعبدولساإفيلهيقالطرافيكتأبامنرجلاالرزاق

ئمهموشدونعبافيمنفنهاهمالطرووفيالواليختكينفلحقوعبدونابنيريدين

يوافقماافىلمجبفلمفسأكهاصالندمنقوماليهنرجعاتهقاهآلرجألوكان
كانافالمهبواكثابدودالىلىجالة1الغرسانفارتشحغبهمويسكناغراضهم

االفلىفوالمناربةللمشارئةمنبهاعةذيكبعدواجتمع31نائسفيماكاناوخبمفيها
رحلففعاوهبماالليبهمعساهمتنوالمنعاالدزاقكللبفيوامدةيدايمونوانعلى

اطامالىئاذللفطاالصاوالتمعهموشدهمنهمكونهعلىفالخبنعليالقائدلهم
واثستبدالماالوالشرفهبحواصمشكورالحياسةعنفيخعمىقداهذلعال

المذكودةالسنةنشؤالفيإصحابهمنيسيربنفرعنمافرحلبذلكاليهوكتببه

كيابركلسو2رصلالىدمثقوالآلرذاطاكجاالىايفاقتخىصقدفطالعكروبقي
بكادبنلمتءطزالقائدلهيقال

لدمشقبمارالبهبريبن9طقملةالقائدوالية
6شةبصةفي

يومفيهالباصاطامقبلمنعايهاواليأدمشقافىالمذكوركلزملتالقاندوعمل
واليدفريفيكبذاحلزملتهذاوكانالسنةنالقمدةفيىنبقينلستاالحد

ثمةلةفحعحلالمم10واخذونللمهمإهلمهاعلىفجارالنربكلرابلسفوالهالقيروان

إنالقيافىإشىخاحطوالتسحللبهموالهافىنحللمهخبرانتفلئاعظيممال
كانبعحقوحملمحصرالىووصلالهونفسهعلىاشفاقاهزموفخافهاالعرفمحث

ماكللوالئافاقامثقووالهفمنزلتهثاتوعندحالهفتمكتتاطامالىمعه
إجميانياافلحالقائدلهيقالالححضةهـفدممنبخادمعنهالضرف493سنةالهرئمافى

كالهرابومحرفيتمعاجقد393سخةفيكنالمكانهذاغيرفيحالهوسانثمرح
ديوانوإليهحرالىرعلرابغداداهلمنكانأإالنحويمحمدفيمحمود

ولتتمعثعشقنانبامرك3سنةهناالضرليعفياناالسالمنارفيفيالنبرفالا
امرثمكرواباكرمحمنجزاهمذاعليهونوديحمارعلىبهفطيفبمغربيالحاكياالسود

قاتليماعنألرضيعنةاللهرضيهناكعنقةففربالرهلةالىفالخرجبه



ابعلىالىفهـععكلىالحزلديوانواليهاالمصريالعذاسبابنالمعروفو1اذ
وارتمفقاقتطهبمساممآلوممألالحامإفىبهوالسعايةاوذيراابرهيمبنفهدالعال
لةوبذالعلووقفاهبالعملالحأمولمياالمالمنحمالكبيرةعلىذلكوايممتملبه

الماماللنفسهياخذهافهدفكانسنةصفيدينارالفستةوتوفلباالصيالقيام

لخايمسي4الاعياليتمفقاالفيهينخلرفيهاكانالنظرواقتدكاهعااقبحقانا
بمصرمنصسيهااصرهإلىوالعودمحبسهمنالحروجمامولفيدثهدممل
يدهعلىاياهمامحهـطناعهبرىوقدبرجوانصتاغوالعتألاألالةمنرالشام

القولوراجعاهبهفاقتلهئىافيلهمالهماوقالقتلهحمهقبلهنعليهماتنعفا
انقاالبذلتهاهفيهاالتوثقةفاإردتماهمافعاتافافقالفجهعليهاوإب

وجهللثولميمئرادكعلىبتمشيتهاوئفومكوركانكفيكبانخالكخلنانكتب
إفىيخرجفايكماقالالاالمنوتوفيهلكاستخرإجهضمتاالنيىالمال

معهماذلكلمررلمجضرتكالعذاسابنميموالنحريابنعبدكقاالالثام
مغوقدوالقاهرةريأليطوفانالحايمةعامنوكانخحقهمابهواخذ
حقىنازالمافىعنهادحرفوااوبهاحينهميغلقواالناالدكاكينواربابالتجار
واالسواقالمحاذةاواوالشحمحالسرجاشعالمنوهمأماهفيازاااليلممار
وبينهملمجتازنهمدكاكعلىويقفذلكملىقهاالمعونةلهموطاقاليهتقرئا
طهفيمامناسحرالليثهتلكفيعادفلمايديهبيناالرفيقنلاولهياناحديقدر

لمجرهدخلفاذايستدعيهالوزيرابرهيمفيفهدافىضيبانالسينيمممعوذااسي
واليهشبغضاشريهثوكانإخيهغالبالىعلىيقبضوانرلسواحضرعنقهضرب

يرادانهوإشعرهاستركبهثمخرجحتىفانتظرهإطتامفيدنهداووجدىفالنفقاتديوإن
بابوهوالىهومةبابالىمسعودلووكفيهعاكونهمتوساواهلهاوالدهوازعجبخير
بالهالكاحىذلكفهدراىفاصاالطعبئةالىبهفعدلالقموابوابمن

االصرمنوعرفوهلهحامنشاهدوهلماالناسوبمىأهفوباوالذوبمىواسغاثحفح

وبذلبابهقاطاميراجعاندعليهمفاقالمجرةافىسعودوادخلهبهيرادالذي
بهأعرثمابعدالمراججةالىالسبيلمممعودلةفقالامثاوتوفيردينارالفلة

صراسئحرنياناعرهشاهدهفلماالحامحفرةافىوحماألراسهواخذعنقةوضرب
سعودوعادعليهمفشئااسقطرفلماالقوادقائدإلىالدولةوحوهمنيقتلةمن



لهلنرئثىجملبهفاصذلكاطامعلم6فا4هربطقدىفوجدهاضيهغالبابيعلىقبض
كثبعليهمفخلعفهداوالدرواح4باخيهفاطقهطيتعهوصلقحليتةونحئيرشهربعد

ابنرنثلرابهماسضوممغعخماالعترافرازلألدورهموكايةبصيانتهمسجأللهم
افىمعري11ابنترئىالاالهـثررتواالممذبفىشرعاالممالفيالعداس
جنلاواالعفراكةمناليهتاجمعدقدوكاناطاعمعالمقررةالفامدةعلىالشام

كلفقبثنثهالىافىاللروصلتجنبمهالنايوهابهفيهوتناهىذللثمناستكثر

فيماالعالموطوركنعدينارالفبمانتيهمك1وعسنهمفيهافينحروالمتالعفال
افذفكللى1انبعدإحلوالسيأكبريةثمشقالىونؤابةلممحسابةوبثالمطالبة

المالبثالبفيهنرعفالشاموخبثلمادرحوفإالممالقوالمتصرئينالعتال
ايةرألولنةاآأااضتلللكسضمةبئيتعأقنحرانيلرالعتاللهفيوكلط

شيلوماثااإءابالامنربالناترلمافيمحوبهاحرخيستحاليهاكثبفمؤكدة

فاصهلحرلملمارالجوروالعممف3اثالامنزيطوماالنحويافيمنواهلهمعامال
عاىفاتفىعابرقرواليها31ستابرصلفاماحدجمهاالاالذمانقديمفية2عا

عايهنركنتلهاوردثلفيراولبراياملووراالفييشاورهاوكناطام
ويافافيحمذبرفاقاجمقالمؤةيهىاياوقاقاالشكوىناكتابتتشقنهما

3اجماألاافدهوقدهرصفيالحمسينسماعدةوقتافهلعلىاطيألواممالهماسامالوافي

كليدلثالااخذيدثه1فىضالمبريرايافانكختمنكالناسواوحثعايك
رفيإنثه11كلخنهتيمونواانبعدتبرانتاتصافىولمجماكاغاحلىلكيبذاالفكل

لمانهالحآئمرفانادراتالمحاحلألقاباناثهعاداتتجرولممذاالحياحلةكنف

الصر5نماماحوكلنسئراثرالىواليوحيدالىبهتبذلكفينهماالحليسمح
اقبثقثابهذاعيماوقوفاثساعألاتدساصكؤخيدياالىحيمالرحمناللةممبشديدا

انيزافيإاباباافىقالثثنلهويوشمعوسيرهاصرهاللهحمدالمحمدبنمحمودعلى

ترفعئصبا13هذاومنللمؤمنيناميريااتقاالتوقيهععلىاختهفاكاوقفتاللهشاه
تحنرلبإلةصعهوزاداكعابفاخذبهلىااالرضوطنحصرمكالىبحملهشانهمن

البريدمحساغيالثبنسعيدواحخرخومثاثةاباوختمراسهوتنفذعنقه
ؤالنووكانتخفرتهماثهوالاهرةابين01ومسافةوقتهمنبهفبادراليهودفعه
افىفعافىكانوذخيدافىامحتابثيلوولثالثااليرممنالثالثةالساعةفيتوافيها



غالمهلذفيالقامحتابعلىوقففلماصبهاواوميلهورتجادائماالنحييبن
الىمألبظاهرتانحئوكانمحصردأافىاكبكليخألفغآلإرمنياوكانالمعوثةفياالخلر

منورفىماعلىفهالافياوكوبواشلهسالعيفابلغهارصلكفاذاعليهإسشأذن
فحىوردفيهاأيرتيهذالكه4عادبذلكتجرلمثاالثقالفانالسلثعالنححنره
عليهواسخعأفنمحمودرعسواذتىالرجالمنكهـثييقبهاعةيديهوبييناليهذزي
وفيتسومئيهفالعادةثبذتجرلملهفقالالواليوخيدقالهلهوقالالهوكخل

مخالففيمكنهوإظخهويمأنفسهفحعفتسمعهفاصاوحيدلةقالجمافاجابهكدنجتمع
الىفتقغركوبهاعلمهمنؤحيدالىوصاردلرؤحيدافىوتؤنجهموكبهفيفركب
عحقهوفربابتهدعناترالهلقياهفاذااهبانبومثهالحبروصاحبابهبعض

بهفاوقيعاتمنئعهبعدواكرالهكحادفاهالبؤسوقوعلوحينامرهمااففعالراسهواخذا

راسالراسبانامحفشكتبوالشهودالقاضيفاحضوخيدافىوحمالهراسهوقعلعا
وقهـبفمصرالىبهألثهخفالسالبريدمياحبالىالحضرحهوانفذوعيزهمحموك
شرهمنبماكفوهرواوتجاجهلألكهالخاسوسرصماعهواموالهواسبابهجابهاىعلى

ماكانعلىرتهوشلهفدعتاياهفاراهاالمالمثستفاصضراطامافىاسالىووعل
جوهرفيالحسنالقؤادقائديديبايئمتالعداسافيياضذبان3مسعوواعرمنه

يديهبينإسانالىاجتمعفلماففعلاسالىافىويضيفهراسهوياخذلمجضرتهعنقهفتحضب

ثمشديذاجزكاجزعشاهدهمافلمااليهفاخرجهـهمالدالقوقاندإلىلمجرجهمااناصره

علىافاحبنمحمدبناحمدالفبحابايعتنيبانواعرةمنهوسكنالحامإشدعاه
فيالحسينبنيىهمقاواقيمفتلثموثصغاستةالنظرفيفاقامإالمورالنظرفي
وتغترعليهالحامفشكرفيهوالوقاخادالفوقائدعلىامحالمكثرالنصرانيسالمة

عليبنالىعبنعليعلىاليهفيهاكانوعولالوزارةعنوعرفهبهباالماعوهمله

االعالودفياالمورفيفنتلروالقلمالسييفميهالدرذالشقاتبثقةوااللبهالىوذباري
مكانهوققدوقتلهعايهوتأؤللهتغيزثمتقديرسأتينواالفغاللالمالوجوهوحفظ
الحسينالقايممابيوبينوبينهطذاخبيثارانئارجألوكنعبدينبنبمنصورالمعروف

إباألنمتصثهووقاحساعاةدقديمةعداوةعليالحسينإبيووالدهالمغربيبنعليابن
وعلىعليهوامحالمفيهالوقيعةالقاممابولفواالسوادديوانعنبهضرفالقاسم

يضرببانالحاماعرالقبفىفيحصلوافلمابهاعتهمعلىقبضانإفىالنصارىمابك



الىضربهأمميدعاسقاناالسكالب2رائنىماتفاألسونهمائةمنهمواحد
اشيرتفىثهمميقبلفلميستبقواأنعلىليماعئماالبهاعةخهمهـلفبهذيموتان

بينهءالشحنا

دبهرهالمقدئماللجافيمفلحصالحاببالقائديماول
ماصنةقلدشذيكفيالحالويثرح

رمافياطيماداليادمشقللىباللحيعانيفالمعرالحاثيممنلحعحالىابوالقائدلومح
برزقدئهاثالمحصرطثحكنائدالوكاناهلهافيونهـىرواصرماقوفى93سنة

قهـالثاإلثخينيرمكنيفيهالمحبهقفىقةفيهواعتلقليالااللمبثفلمداركاياالى
الحموا134اإهاموليوسانئاعليهااياوامالىمحابوالقاندواقامالسنةمنفرم

لمهمبنحابالقاذئحرفالناافىالمرادوقخينةوالسداكالموابحهجعلىمستقيمة
حمريندوااافيافاكلراعبدونبئمخحورانوقيلوكنهـعهفيثذثرعسياثب

سليهبالسعايةامشريبوافيطيعةالوقعلىسثمريندبمهمالمقدئمالمغربيبنوفيلأ
حمئمقتامحلىءضاوهمويغرييماذلكمثلثمفييعتمدوهوفيهالحامرايرافساد
يمايخرانفقلافيأمسيألامسعودمقامقامقدوكانالصقايعفرالىتقتتم

يرثناباااامرهكعالثففعلاعنافماويفربالحنرةدضإهماوافىبانجبومحقدا
ايامثاثةبداخذافانههماايضرالنافافاويقتلهميهاضالممزبيعليفيإلحسينالقاسم

معرهربجاةاكفيالحيلوامملفاستترعليبنالحسحينالقالسمابوااخووامآوئخال
وانثدهفاجارهفاستجاراحاصلربندكغلبنالمفربمفيمنانحلمجآةوحصلامربابعف
عنةإفياوالهاالجارةمننيهعؤتههنياستنمانهإبهيثافنموايمانهعليهخولهعند
دوفهاماةوالمر

اجمتايادتافيغلىفليقئمؤنالقبوشحلاؤقدخيمثإ
ايمجاهـمحذونالطيزخلوتزجمرغئحييذونالفوالذيتزتم
ييءائااالقايهخرالىتذثخيحةالثييةعآلنجيمثؤادا

بالعاببهماثؤااستاتلمحليئءمنيتيةدولمبؤتفوبم
نهابؤتمنايمنحوئدصنكانهمالخريخكلماولطيتاث
وعرالبحعاييرمربالجحميألقلىترتصياهزتوعن
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قالببئتعليهءودابزةملضمتانيهإليهم
ابقغمبضاليالفرنلقيفيؤجههاجمرةعلىالجالمجوي

الغأييالهزبرئادزهايعتالوقزمةاليآلدعلىيعثكرم
كجالباكقمانصمليضقيفيئيافياليكتظرثمدؤ

لقالببنيرءفرةدساوالحرببالقتاالذؤانبئلحفأؤالموث
بئزالباوخقايلبسوالذجمزقهاحكاكشمثلؤنجقكقرايث

االبوالبئرقغالخلآلليفممغئمفذاللضيوفيبيتكايثؤسك
العلأللبروهنةالشريداينخالمحمبينالحنراتياطيئ
المنتالبللطمارقعرفوعةتاالىباسيمإلمممجياشمكت

عحعابقهرنباضذاليشتانوزعيكمكميغكموتذل
لمجخالبؤهقيمفزبالجزعفموبعفباليقاعتبرضات
وتجتالبرقببماتكناغتتكمقجبةئعاديجمنكألتكم

يغيركالبوخحكئمؤيببثفيرعلليقهجيشكمقتسيز
الوقلالرديغلىوتؤثبرنثقافيكموليستتهيبون
اكتالبلباقفوقبالعلنلباقةالوشيجاخخمماذاؤلكم

نالبتعحلوةآتاوالسيفاطلقىسفوةتمتاعفالى
لسبالمطلمجمعلكمحلعثوكئذبيالعليعيناقررتمقدياتعن

إالحلرالببغرائبوجولفيامحرىعينيفألئمدصاورئكم
اهابيعليبيمالضاقصقاضلعياحمفوكانبعإلذسمن

امحابالدليلعلىالمعزيهفخكممححيهماالندىإبيتجارووجدث
آلبالمعارجفيتؤاصهبلسوىئتنزهاعييقفليهيه

كالبمنيصنيعلفاقتادةشاممتاالصناخحبممنقدكان
االحقابعلىتجوامرهاتبقىمحامديمقودلهفألنظمن

لبلمجلغيرماللقاحعئهززواللرتالربيعالتجاذغيرم
بشهالبجيدفخقيكالطوذيمهللمنددالىجلذانا

للبفىبخيراجابممانيدولةوللياليرتجوثولقد
سكنبمالهالقولوحذدلهاقهاالبياتهذهالجرلفيحستانسمعفلتا
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ويغعلمخاكالمغربعربناطسين3القاابووهسذااستييحاشهذال1جاشه

اقاهماعندهفاقلمنماومامحهـتابةفيمثيعهورقوعمناعةودهـيموبألفيماخمالهروادلب
تندمالراقاللحيةافىدحلثمموفمهفييذ3مسالهكطومكرمأهأثمحترمأ
يللى2اصبمن1سرلزدوعقيلبنيراقروايقلالميرلفرالقادزيةااليامفيهناك

قوىراشمفيصلىينوأطسمابيةاالنثحائيعةاكمابةبصناقيمستقالوكانبم
ممطصودلمناطامتنآيزثم5أذلكبهوقعلصهاالمشهدفيودفنهإكوفةافىتابوتهلمجمل
قذلكبالشافيأفبهلمالوفيسلىنسثبنزرعةكانهموقأدوقتلهفنكبهعبدون
ةعملبمانيفيكاطامعاحبثالفخلبينالكاننةإالخباربالضخةرتو793سنة

انتجاا9وةتلهبماكرهدثافاهرةاالىوحملهواخذبهالفحنثلوفلفرعليهالحارج

فيإالرلدواسمهالثممذهبمملىاسفارهثيمهجمةيهانتعليهالعبكوةابا
ةبهمابااتاالليثليشرحذالثفيبتهلنمعروانبنالماكعبدبنهثاماوالدمن

لىاتعراساألإمسإباليهاط3نترددانوبةاصاحبقصدالوقعةفيلخؤملمامذا

الديارسهربهـ3شةبيمالحدودهففياالسالمتاريخفيايذهبملقط

ابالمااطؤلثنألالمنبنالحعمينالقاسمابوالوذبروصصاالزهانديوانناظرالموية
اميراللالثيايمجربنالمفريخعندفحصلاستحالحبمادولثهفوالفييسالحاكملىإلتاوبتيوعة
قالنمسااشةذكرثعافقئلهلجباصبديئاطأآدعلىألحروجلةوصتنالثامعرب
فيللعنالهلةحبيآاالصعفربنصمناطاناحجمتبنالمفرتجولدلحئانقاسبمابو
فيواالتيرهابامدأجنمممفكةالى3الفاابوصفاصابةاماماتصبةانالصوابدنل
ايرفرجلنالامراذوادراوفربةأكعبةمالاخذوجؤزوبايثاالسرعيهلوامةاال

بافهدباراشئبدتلاالثرالعلىفاسئولىالمعلويميرتاتفقدالناسةكئيىودائعمندهبالمطي
رةاإإلموسلهراالربراوابنهلالمفرجفتلقاهاثامالىوساركةعلىناثئاالسشلف
ملهمالضيفنببانةذكرئنبيدهفيافقاروكانذواانة3زيئاذامتقاوكنالمؤهنين
آاطافراسلامرهلمئفحلالعدلدافاميرطةفنلعدالفخدهنفييينالعلوبهاعةوحولة
ربشبيالمشالبنفقالبذللثإفئهالراشدواحسجمااخالةامواالاليهوبثلالجزابن

احجيبنالمفزبمالىب3رالثمانبااليابالقيمةهنرافيالنالعربابريفيالوفعتني
انادءوابقولكوثشةذمامكالىمحوئااطامعداوةفيعاقاكصعفتنعمثيفارقتقدوقال
المقتربمفيرمنيمالىالعودصاريدكمامعرهاامحلحفدصتاناولدكوارىعهودكعلى
علىاباالملكف3اقاابوفقمدالعراقالىالمنربىبنمالقااباوسترالقرىداديالى
دطثمقرواشعلىونضالموصملالىفتسخبباسيةالعالدولةيفسدانهفيهفشقمواكالبابا
نجدادالى



اخواباركوةوتعسقماطاعالىبهدايالةصاحئامعهنفذ1اصحابهمعالييماانفذهن
لئالأنيساومطهكوةابييدمتنالففحلوكانأفسارالفضلاضيملافىوحملهالفثنمل
بخبراطأمكتبمححابهوهواخدمهمضاربهيخالةوإقىايعحالهقبلهقيقتل

فيلةضرلتقدخركاالىمغداةفيفيعلييمايدخلالفضلوكاتءووصولهحصوله

اللةاحسنقنيليابخيرفيقولمواليكيفلهويقوليدئلوويصبحهضيمه

المأطعامهفيذلكمثلويفعلاياهيناولثميدييمابينفيشربشراتاولمجصرهجزاك

وينرلمعةالذيوالعسكرهويعبربانإلحامراسلةبماحصلفلحاالجييةافىوملان
تلقتةوقداالخطواتفييالوكانذاكففعلالقاهرةافىهوويكحلالجسرراسعلى

فيلولمركوبهالىوجوداالرفويقئلفرسهعنينزلوهومألنوابريفبالذالحدم

لةوثكافخدبهالحامعلىالقصرالىلودرالقالىوصلانالىاطالهذهعلى
وشحوخادالقووجوهوتحقدتدإرهافىذلكبعدوخرجأهدؤباظفرإنافىالهوشرح
ذلككدمنمضىقدالحاآانثعه7ويقالومشاهدتهكوةمااافىبالمصيرالدولة

الداعيختكينالقاندخولتفقوارثطبهوطافيشهرانرسموقداليوم
اميرافىصاجةكآلةلةوقالعإصيمافسقمالدولةعخعدالمللتدواةمحمماصقديماوكلن

انوأريدكوسداحالكعرفتقالفالنقالانتمنلةفقالالمؤمنين
مندواةكوةابوفاستدىوهاخماكمجهـافقالالموئنيناميرالىرقعةليتوصهـل

ماصحردمءوالدماعظيمةالذنوبانالمؤمنيناميرياجيهبوثرخاالفخملامحاب

اقولواناأوبقنيعليوسوهنفممثطاالظلمثومااواسأثصمتوقدسفكلمجقهالم
هاربئاالرفيزهالالئهمعيكنومنالفراريغنولمفررت
شاربانالذياالموتجؤعسوىلحاجلالفرارانماووالله

سالتالموتزحافيااخرميكمائتيفياللىافيجماتادنيوتد
كافبفضزثةطنويازلتقاتليانكالناسضلواجمغ

واجبدلكواجئامنةفاخذكهئئبىاالسقاماالهووما
عليهافوقفإلىقعةاهواجرىمافعرفةجوهربنالحسينللىختكينفغى

قدالحاموكنبالدرةمفعهكمعقئمقردوعلييماطرطوروضلفهجمألكتثماطام
استغاثبلوقففداالذهبببابئعرفالفصرابوابمنبابعلىمنظرهفيجلى

حنقهويصربالقاهرةظاهرالىيخرجهبانفيالسيسعودافىفتقدغالعفوبطلبوعياح



افىحملهدالعمسهلعفقميتاوجدوأكىلثل6انمئهلفلمازيدانمسجدءباذإتللى
قعةاققعلميطسرذقعلعقدالفخملدكانجمسبصلبوإصشاهدهحثىأاطا
خدممعرتسالساللنيكبيتئثعهرتفلىراسالفثلثينكانتاثافقيل

لالفثناطموقلئمالفرأتماثزميتثمالىحبهافىبهاانتهواصقىالشامفيشهروها
فعلهالنععاسفاستعغعلمفعتين3لةرضتعلةفيهعاانالىاعامهفيوبالموإقطعة

وقتلةعليلتكبلفألفوفيمعه

ملهمصامدقالقائدوالية
ك9سنهفياؤالالمذكور

جبقجمالستممايهالئا1مشقفىافىمابنصامدالقاندوعهله8
البلفياالصنافذالجندعامستواحمافألخبنجعفرفيعليالقالدوقدكدطالسطمن

قانكانتأستانحنعانرشهرمنمفالتحمةالجهيومفيعزلهفوردكتاب

صالىتمثمصهرونحعفصاخهودبعةواحدةشتسيههوانمرإلنهافىالواليةفي
عااالمسسبدنبركللتلمهوقرئقدمثافىفدضلتراليافانهعبدابوالقاثدبعده
004سنةخانرشهشعررابعاالحديومفيالعزلوافابهتابثمالجسيرةئةاواقام
صانداةإووذرلفىلاصاتهاباتاثجاليسيرةالمئةفاقمفيرالفائدغالموولىففزل
وشضاثهرةصيهاوافيفاقاماسنةاالوللثصهرربيعإؤلاالثنينيهفيمثلفر

لفيوايامةضوعكرفيثاواليةافيفاقايمالعحقاربدرالقائدمكانهوونمماغزلثمايام
ممقضاونلبعاالحديومفياالصيوتوالدولةمنثجبلولؤؤالقبالقاثدووذ
يينااليثعفئعرجالىثمأرراالىاواتقللهيابيتفيوترل104سنةاالخرةتجادى
علىالتجسهسجلؤقرئالبدلإمحمبحفلماااليلفيالقصرلوداياثافيهفاقام

اصهانهاللتهباصاطاآاخبارفيوقيلرفواففزلعزلهكتابووافىالجامعمنبر
منغوفيجليالةارممطالحعندليعةوهيممافىالمةباتفيالفيمةبيعةجهدم3ماسنةثط

والزموالثامخحرابيعواامحينائعاهدممنبيمااشتصلماذلكفيوالسببمظمونها
فيسنةفيبمحرانحعارىاجبخوجاريةجاريةالعادةانقيلالغيارمامةالذامل

على893شةنيهخرصواقامةليعةفييحححملمجفهيرالمقدسبيتالىالغيارات

فسألخيوجهمفيالحافيالمثلعلىالكبيربالمجقلمتظامرفيذلكفيرسحهم



عةالهذهقصدهمفيىالنصاياعنيديهبينوموالدأعيالعمهـديضتكينام
مجكقاهرهايعرفينخيهوكانااليذمونةوماصفتهاداستوصفةفيهامتقدرنةوما

سةمذهفقالوالتهاألههافىالحامعناوسائلفيوتكردهالشامالىترذده
منفصحهمعندااليوتحبئتعظيمافحفلالنمهـادثطتعخنلمهااالقصىالمسجدنمتقرب

االمرالالحهاولمجملونمتنكرفيالبحالدقةءكبراالرومملوكإليهاصارودبماالبالدص

الذهبمنواالوانيوالصلبانيلالقألهاويعثوكونوالفروشوالستوروالعيابتةالج

لمختفةماقدرالعنطيمالشيئوحديكلماناكقديمعلىذاكمنفيهااجتمعرقدوالفضة

مصيواواقامواصلبانهمونصبوامطراضهمواظهروافيهاالفصحيومححنروافاذااصنافه
فيالقناديلونويعفةقلوبهمفيالشبههويوقعؤلهمءفييدخلالذيفهذاؤواميسهم

النارحدوثطبيعتهومنوالتهاليلسانبدهناليهاالنارايصالفيولمجتالونالمذبمبيت

قديلبينصلونهايالتحالونالمعوإذهارساحلعضياولةنبقاكدهنمحفييما
بدهننةوجلخراافىواحدمنصألالحيطئةممدوذاكحديذايليهوما

صقوافاذاالقئاديلجمغالىالحيحلريياالبصارصمنيخفرنةمحللئاالبلسانا
غرجوانةفييماالسالمعاييمالىعيععهدانوعندممالمذخبابقتحلالنوصتوصان

الخققانغاسمنالبيتقيواجتمعإلةالالخموعوإشعلواودخلوانءالسماافىب
فيعلقالخيحلمنالناريقربانالىالقوامبعفويتوضلالمومحفعمنةلمجميالكثالما

انذلكاهديثمنويقذرهالكلويثععلواحدافىواحدمنالقناديلبينوينتقلبيما

شرحالمذامالحاسمعفلماالقناديلتلكفاشتعلتءالمامنففلتالخارقد
احمدوافىالىمالواليافىكتائايمتببانواعرهاالنشاسوركاتببنبثراستدعى

ووجوهوالشهودوالقضاهإالشرافواستصحابالمقدسبيتبقمدالداعييعقوبافي

ولعحنهـهافيهاماواخذصوخهبهاوفتحهاقامةبيعةوقحمحدالمقدسيتويرالعلىالبلد

حضرتهالىوينقذانهوطاوفحيماامحفشيعمالنهذلكفياالمانجزفاذااثرهافيةؤ
عرفوابمححرافحمارىكانتوقداليهمامثلبماالحملاتوضهمااالكتابلووع

روهوحدوانذروهالحالواعلموهالبيعةبحلركالىفبادرواالبابهذافيتقدغما
امحابلكذبعدووعلوالميابوالجواهروالذهبالفضةمنفيهاممنماباخلفاستظهر

قدرهعظمماالموجودالباقيمنوإخذواهابنهبوواواجهافاحاحلواثعهالحاكم
يخإلكماالحطوطكتبتالمحضربذلككتبحجراجراوقلصابنيتهاؤهدمت
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دعاللعاكماوثكيبلالمسلمينفئشبممراباهذاعاعوشااطاكمالىوأنفذزسم
ففرعليلاطالهسعذهمنالناسماايياالنجاراصحابرهـنعفعلهماعلىاكبيهث
رايهملمنمدبخكنانساواالبيحعئاالممالفيجمهنمابهدموتقدغبذلك

الجهاثسائيثطاهدرالمثوالمساجداسبوامععلىلشفاقوااالعهـللهذهلمثلواإلمحاد
العزمهذاقياالصفوقفلهاالعملبمثلوالقصدهدممامنواالعيل

لتمامةالىكلافىبهثضبنمثريلقدصاببتفيصكنثيفيالجمابنبهـسوتالا
ةقالفحاملددباأخوداطيداثحديوآفيالقنديلاشعالطعنوجمثثهدكبفصحميوآفي
األاكلننازاالماالإدنخثمفيهدفنمملبلمأالسالمعليهالمسبحانصاسإاقديعقبرفيها

وفيأازضافيسدنرنةطافاثبهاولىاقنادبافنسإلاالقبههذهالىدظواالسحرفيالسبت
دشاكلاصتسحرالنادثكانفازاجكثباحمهوالتاداوقدوهاشقدقناديللطافات
اينررلنزلطمهلماحيالنايرتولمهذارىمالفهوالقبةفدضلوااالقثاءؤصاهصرانيان

موندسنيبمذضيثفكهابمصاخملىالميحانلاالقاهتقولالثمىبكرقادبفافىأ
ببالرنلمالتوأهذاالقيسدفىوسةكثيربهلةلفثصوالثيابوالففتةالذهبالتبرلى

111يغتبمكءاالقاضافيافانالمانالمصىاكغربتفاثامطمماويرهوننويضض
ورثنرسالمزلزريمالقاثيلبضمنوبوقديئسةاصديراهألثجميالقخةزاويةمن

لدفيايخىالفمنيوآلولمغايمةمجهكننفبنمحضالشباصيكبعضمنمسةالوقيجالمسيح
التنيماماونحيربهوتحعلنبوالجزارومياخغاالفرفئبلدوجميعوروالىإناراهذه

ااأجاالفلصاللهحمهرالدبنصالحفخحنماةافالىاتدسبااظاورينمنجماعةوصئثني
ليكعانيدقيةالبثلركلةفقالالؤدنزولاشاهداريدوإلالقخةفدخلبنفسهجا

الفبهباسبالعفمافثاماودففمالمالاددتفانكدنابقعودكعظبمةامواالوعلينا
اإنرمابمرنوزاينزلإلىالظالقسيىزعمامدفريناطابضفقالالورنظصاحوا

زئهعرثمنالنيسيتربهايبلصاستتنائاكانوانرحمةنوروننوئأكاننانف
اخذلماكلزمايةاللهرحمهنالدمالحاصحابسبهاعةوصذثنييديوااقعلهدامجرقطاافان

بعررطوالفءصآواالالبطركجمفعرلواثارهاينيوامةقيخربانعلىءيمالفرفي

اطعاعهميتقعاالداالمبىابكيداهذاوبقولالبحرفيابالترويرىءالمايطلعحئالقبرن
نبمرادموليىذاعتخالمأططانةدولتهامانلفقالهنهمريحويسزيارتهحن
الذيالجامعاخربواجماورايرممنافضلعندهموقامةلقدسىنففيندهماكاللقبر

القدسعلىبصانهرنكانمااضمثملمينالمهنعندمنؤيوابكفيلنيوالمساجدبالقسمانطإية
الوهمفتضزعغليمةاسراللجكتجللثمالجا4محالحونكمانالهذافعلتفاذاقمامةالجل

ااضعنفسكترونين
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المطاعابيالدولةاالميروجيهوالية
اطاكميباالصلدشقحمدانس

دصثقالىالقرنينبذيالمعروفحمدانفيالمطالحابوالدولةةوجحيراوصل

الواليلؤالقاذبالناسفصقىعاشةنالنحرعيدالجمعةيوممليهاقواأل

فكانتالواليةعنلؤلؤالقاثدرفوالدولةوجيهراالالجمعةجهموصقىللعيد
التيالمئةواقامالخلعلىاليةالىاسجلوفرئاياموثاثةاشهـرشةفيهااقاشههد

وعكزلسيروجبلوالشرطةالغوطحينعلىوالياثقدافىالععقاربدرالقائدووثملاقاعها

الشةمناالوإطبهاتمنخاونلسجعالجمعةيومفيحمدانبنالدولةوجيهعنها
اوالقكصثافىوحمراولعضبزالبنائهعبدابوالقائدووملئذيدةفيهافاقام
جمادىمنضلتليثةعخرةالحدىاالحديومفيالقصرودضلالمرةاثونزلطعليها
الثلثايومفيمنهاوسارهاعشعزلهكآبوردانافىواليتهفدامتالسنةمناالوفى

يومئاوشسيناشهرانيةوسنينثلثواليتهقفكانت6سنةاطجةفيسلخ

ظونلعخرالجمعةيومفيعليهاوالتادمشقالىشاتكينالدولةهماالميرلثلوو
إفيوهوياروخبنيوسفالقاذووصلالىاليةفياقامماواقام704سخةممفرمن

ذيفيبالراليةسجلهألكعهوقرئعديهاأيآوادمشقالىالواليشاتكيئيراالمزوصة

منضاونلكانمحرافىالراليشاتكينالدولةموسارتثعالسنةمنالقعدة
اعاوالحآقدمبواليصورابوالدولةسديدإالميرووصلسنقهاالخرةبهادى

غدفرالودفلللمزةفنزل8سنةالقعدةذيمنبقيينلحمساالحديمفي

االخررخمنيونىلحماالحدموافاهقدالزلكتاباالشعرفااليومذلل
عبدالمساصيندوليووحيلكتابغلىمنوسارالمزةافىيوممنفبهذ9سنةمن

تجادىمنظتلليثهالسبتيمهاالرقإبدرلقاذاالىساكماخيالياسبقالىحمن
عبدوقلالىحمنعبدأقاسمابرااككبعدووعيلالبلدبضبطوهيا148سنةاالوفى
ءالثلثايومفيمشقالىباتهالعزكفبناحمدفيالياسافيمينالمساعهدليالىحيم

4ثرافي4وبوتلقحيمافاحسنالمزةفيفترلسنةإالولىجمادىمنبقينلحم
يومفيالقمرودخلموصومحثهوذايومألةذلكوكانءقدمهوالمرورلةواالعظام

11سةرلعإالولشهرمنبقينلماناالصديومالىفيفاقامرجبمتهلاالثنين



اعمحابهمنبهاعةوقضلعلييمافهجمواممرمنالييمادوافيقدوقمااليشعرلم
ثقثقالىلكفىبعد3وعاولاربيعلشهرمنبقينلثلثالجمعةيومفيبوسناروا
تدفياالدااظالفقالتمببفيالناسواكثرالقصرفيوترل21سنةرجب
االحوالههذتءنبتعخبيوهميشعوواولمهافوااالرافافيوتنقلالوالياتهذه

عسنجيبملىالمنربيرفىدبابنالمروفمضرمنوكعلوقلىاأللىاالختواشمرار
المأيهمالمسلمينكلهدوليالىبسجلفةتكيهمفيايمديومفياطدممنجماعةومعه

ربطعوللقمرقوهاخرجاتهمااليلوبينهمممألمدكوبيةوصىالفعرعلعيمااودضلي
رمحالجاهفيواىإااالعيدعيالةيصآوادأالعيومفيالناسحهو

االسجبنزادأالىللذكوراليومفيالعهدبرليوساروابخطيخطب

لخنابئانطداالكله1ابةالمخمثاكحرألامنبهملينماوتشاكوفييماهمفيماوصاروا
بعددألمئحنةعاكااوياثقىدافىنحمدابهتللحالعابوالدولةوجيهاالميرفوصل
ىجمافى3هـنالستالحسبضيؤانيئدثراساميافامحنسأليشاعرااديباوكناوفى

مثقدتاشغينوأةألىاابثجمىاوعمللممدةالواليةفيفاقام21سنةةاالك

انتدنتط14دسنةدافعإفينرجبنخلونلسبعءالثلثاايمفيعلميهاواأل

النماني1انمكزوافدرممنهماكاطامفبماكانخاسدخعىانةتجهشفييالذقالا
ش1ذرءكملماطالىزوكاشواابخااالنجارابنثنةوكنالبالاحداثدالحمورفاحئه

بااأبدمعثئاطربتموءابسالوازدادبسببهواالحداثابخدبينالثمارقعخروجه
ادبعةبمدماإاربمنموقي4ناشهـرعسوةراصعلىفساررمنطلبأنالىوالحريق

اطهبواوحاراثاالحدعلجهوالتفارتىاططالبايىبنمكمددشقعلىكلبوفداشهر

واابلالاكأمحمدعلىيلةخداطهـثبفيثمهفلمصألطفهالهدوليفراسلهفنهرومم

هولتمنجافابنضوهبالموتارفيمصادرةفيفاخذ5جمكنالهدوليودضلدصلبوهعليه
الوشجئثدوهفقهدالي2علىبضبالقاالمراالىالظاهريهابءجاثمالظاهرأفيفقاميالكم
عديومنو4طاالفبفىيرمفتةجرتوقدابسافيبعكيننفسهقتلاتفيلتمان

الهلمصمادرتهثيشاعرعلقدايفئاوقالإتةاالحدخطبواللعيدصالهيصلىفلمالخو
القصبدةهذهدهثمئ

الثربفىوالححفعالونناوانءوصاولفربنولطإلحرباوانتققثى
والعربالقفيمارقديزضالمآواملمصابفيدمثقإفمحت
أندبهعطهاوخوفدفقدخقذلةودائيموصسرعحريق
والفلحببالحسفديارأكفربهعضارسوتمحتقدتالالضحتط
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حمدانفيالمطاعابرالدولةوجيهاالميرووصلويوميغاشهربعةوارسنتينواليته

االولرليعيشهرمنظونلسبعاالرباهيمفيآلعةدفحةعليهاواليامشقافى
الميالواليةتقررتانافىاالحوالتعسألفامعاقامماالواليةيخافاقام018سخة

914سنةفيبييالئرالجيولق

الجيليبريالئزالجيوسقاميروالية
حالهوضح91سنةفيلدعثق

كممدئهءالحهاافىاخبارهمنسثيوبمتوليتهفيوالسببامرهءوابتدا
فيوالتضفةالسيرواجمالالسياسةوحسنوالشهامةبالثمجاعةالمذكورفياكالةعنممئبزه

شلوتشتيتالمشكورةوبفطنتهالمشهورةبتهباالممالوحمايةوالىعيةالعسكرية

صرامووالمرادااليثارقححيةعلىبابالتهاكمورواستقامةاالعرابمنالفساداولي

منصورابوالمعاليشرفالدولةعضدالخالفةسيفاالماملمحدهالجيوغاميرالمخلفر

الىوئهلمنةوشينخلالمعروفالبلدفيالكلجدفيالنهرورامامولدانوشتكين
بينالوجهشتيموكاندمشقإلىثمبغدادافىؤحملبهاكوضلبخاراافىوهربئاشش
لحمايةندبهوكانالديلصياونيمبنبرالقائدفاشتراهسنةولهووكانالتركية
وشاعامرهبذاكشهرفالثوحصرامتةبثهامتهكذلفكفاهاالذىمنوعموخهااملألكه

صمللمحملهإالعروصلهبلوقيلاتهباممالحلالماميهديهانموالهوئسثلبمه
جهافقهرمنرةافيوخعلبينهممنفاسئطرفدكي3سنةفيغلماببههفي
فشكوهبليليقجماءغالمصيلقبوجعلواألكاهحقظةباعليهموطالالغلمانمن
الىيتقرئيوجعلالحذمةوكم54سنةفيمنهافأخرحامرهووايدمادضربهالمتوافى

منأادهايريدفىرامواالالتوذدمنإليهالسبيللمجدمامجلوالعاتمالخاص
وقؤدهواجبهفييزادلطدمةفيمذمبهاطاكمفارتضىسعدهواظهار5حداسعاد
6شةفيالثامإفىالسعكرفيالميفالكفايتينفيالدولةسديدمعوسيره

الييتوذدوصاريدهوقتللةترخلدزبرالقائدموالهوليدمشقالبدالىودضل
وئبردمصرافىعادثمعطافزقاقلمجضرهدارخئوسفيوقىلوالصغيرالكبير

ماعايواليأيعلبكوكمبالححرةالحدمةوكمسمافىعادثمالسيارةفييفالىالى
فاتكاالدولةعزيزوكالباالطرافوالةوصادقبهاجمرهشروالفيهاحالهوحئمأت
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بلغفلمااطنرةالىيربالمسعلييماعر31روالدولةمجبمذالعبوهاداهحلبوالي
قالعليهذلكهئفالهابالعودإلمر1قيعساريةبواليةبالسجلالنجابوصلهالعريق
عمثرتهجمافيهاأسياسثهحسنمنفيقيساواليةالىبعلبكواليةمنانقل

فائلىبقتلاطنبرروددكالشكرحعيتهبلوصسنهجمبل4ذمالهاوحمايتهالهليها
1أكذجمهـباه1دقوتوثلفاهوارفيقدهندكطلةكالمقتلهلح21سنةصلبوالي

دقمميدةسعدنبمفحائلالمعروفءعرهيشافيهومملبسيفهسكرهعقجبنائموهو
اشهاابعففيهامنوجمربها

11صمامةخذالمفريلنحرعبسلىدبىاتقحنيئلحماميما
هاأاكليفنسحلينلميماوؤفوكملهااطفرةالىبالمسلالدولةمجنتبافىكتب

لةفقلخالهبراحبنمفربمبئحسئانوبلغأسخسةالمترمهنءالثلمافيايوم
ثانعلةوبهصتوكتهلوقوةؤءكذتهكثرتاصرهوخلربمرهعالثموتخؤفه

الىفيهسيخسمدثمشأنهلكبهبريذمفيويثخنعايهمفيهايشخلهرالعربمع
بنمغربمبهن74صأنقررهباعوبابهفيعالحبنزيرصسنااكؤبالحفرة

يديالوفاثكلةالدلى3فيماطإهالكعندحلبعلىوكاقالصابيامنهاللوفالا
تدبدآتشهولماصكالملكستفالثلفتبالعصياننفسهثوحشآنهوعخلماعرهاتخحلرقد

أللطيهلةغدافدتالحجلتعصلكلواوغيرهااذهباجمربرلوابالحلعيها
اقحدنهكبللذلحثلىيلةأالعاليالهوبذلتيدهتحتوغلملنهرهامالكبدروكان

اكماكعوالكمنعرفثئدرفالبدرفاضضواهيهواهنديآغلملفاتكوكاننهبمتوثيما
أللعبداياكهفنمليكاضافطوانادفماتودافثكتخلعلىوعزمفيلثئةثزو

تؤقلمتحلفهفال11فمانديافقالقتلنااالميرنجاعامانوقالالمجةلهاظهرثمدنانير
فصاقالعبقثيبفيفيوثحناصاعلبئكماالاعطيئكاقولهاقطتانوقالمنة
صكرفاذاطلبهوأيلإسهادانايثعربأيلةافقالفاصابهنةوتترختقتلةقاليدش

لطدتفاصاماكنمتاوكانشفهافديحملحرقدهالىقافلماالربسكلىفاتكلسرفاكلة

فقببالعيفبهصنرالندفيابدركفىيخغوملثقلفاصاافمالمجلىبابعلىوبدرالمافأفي
قاوماةتلهالعلىبدرواستوقفقتلوهنلبابقتلواقرهمالفلمانداشدسبدرفصاحألصه

حفنفيمنةحخمانماعلىبدفاوثكرتفاتكعلىالوجدفاظهرتالحا3اصالىوكنب
االموربعفيتونظموفمحعهوققدتصالهضلفهاجميعلةووهبتإلحلعلةوبعفالحزأئن

الرجالصامعلنتباالمرالأفىاثنوعرتكضازالىفيهاالملكاعادتسنينادبمالحاكملق
فتوفجتذرببهاةلحقهاعابئاعتاتثم

اسا5سنهاطامفتلتالتيالحاكماختالملكتماتتالذبيوقال



يا3

ففبضذلكفيفأذنعليهالقبفىأفيأفاشؤفنومخالقبيعاليهصوئسبالجزل
سؤالهفاخيبالسعدافيماسعدوسأل71سنةفيلةذئرتلبحلنامسقعليه

هيبتعهتوظصالمهحاوحستتالحعرةالىووعيلاالععقالمنوأطلقمكافهلجاللة

االممالوسازالشامالىزشلهيقذذلكمعوهوودواتهوغلمانهاظاىيئةموتوفا
وكانتيمتهوصهعسءومضايقظحسالنومنذمحثرتعجمها4وظاباالضبارتيهوثم

تفقواائألكامالكحستذوملكلشاماوإنسدتاالممالعلىاستولتقدبعدهالعرب
تقررتانافىوالوالةادالقوافعوقىالحاموفاةعقيبالدولةارباببينالجاريلفإط

فنظر14الجربهائياحمدبنعليالدولةلجيبالوزارةوتقليدزيرالصرفعلىاطال
وصواباالراواقتضتواالهمالاالفهـاعةمنعليهايأمستوكانماوهذباالممالفي

الدولةبمنتجاالميرعلىذلكاالختيارقووقعالشامافىحريةالمالعسا3تجريدالتدبير
وكمشقالشامافىلحزوجكالهتحتاجمالةوتالالجرجرائياحمدفيعياالوفيفاستدعاه

فرسهواستعادمقمالهمنالرزيربفجهااسشللوخيمةالبرذعيةفرسيفقال
بنصدقةوإعمحبهديناراالفنهسةلهواطلقاليهولىذهاءالسعداسعيدمنالمذكورة

بالميرولقبمعهالعساعتوكتإلىصالونفقةموالافيناظراالفالحييوسف
فارسالفسبعةمعهدضوخفالمنمخيمهافىوكىحعلوضلعالدولةمنتجبمخلفو
الئهدينازالفيالظاهراالمامووذعهالقعدةفيفيوسارالعربسوىوراصل

عرداسبنعهـالىوقصدالسعاعوجمعالمقدستبيافىوسارالنحرعيدبارطهوعيد
والتقىالئخوافةفيءاللقاووقعيعهمبتجمعرفحهعندالعربوبهوعمفرجفيوحمتآن
الىوعنيخهموتحكمتالسيوفواخنعتهمالربجموعفهزمتالفريقان

منرجلهفلبهيئهفولمالهزيمةكدمنبهالمشهورفوقففرسهعلىعرداسابن

فمحاح74مكشوفاوكنراسهفيبالتميففضربهفزارةمنجلريفيعرفالعوب

وعادرإسهفقطعفعرفهالمحاديةمنربئيهفرفرسهحللبفيوتميوفهولمووغ
تلفلتاالمنلمراالميرالىبه3وجامنهفاخذهرافعالدولةعراالميرفلقيهبهيرقص
بهبتهعلىوجلهبيدهوإخذهوكبالظفرمناوالهماعلىلعكرادتهوسجدفرسهعن

واطلقديناراالفخمسةراخالدولةولؤدينارالفبهاعالذييديلكواحللق
الذبناكاالقىالغالمنواضذديناروالفوجوشهفرسهبالسيفضربهالذيلطريف

51سنةالونارةفتنانةالذهيقالا
01
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لئحيامبصيداافىحالحخةنفذ1ارذوسلمجمعتمقغالعهمواحمنلنفسهلصالح
زياكمهـةلماطاعومميااعيدفىبهالواعلينعلىظعالحضرةاكاسهواوعلبابهاعلى

فالمغلذطىباالويخاعلبتبجماوحمحاعليهسجلهوقوئالمنتجبلالميدقابا

مداقينانإابوراألمفيهرقاللةالدختجبالمدكمصحلبهااطالفةوعدةاالمام
بهاامثدحهقعميدةمنحيوسقفيمحمدبنسلحالنابن

قتالصراقمودارنبهنيالىقييبفيليإلتاتمفكم
ااإراوكنابوماالغلمءمابهابينجمعت

جمبطالمثشأكعحافىادتهوغالمامسيفالمخلفرلجود

الحبننحيمصلةالدبخبساخلفرعليهاترلطحبإلىذلكعصبتوخهلما

اصدبالوعرفرسهعكنورئعفاتثسذهكتفهفيتصثماهفلرولحقهانهزمقدكلن

اطصفىطلىفيفد1تهاةالىجئتهيسئممنوانفذرافعإلىوسآصالراسهفقطعاالقىاك
ثنيكاودثتابوتاأئةايئوبخحأبثياببانفاذذاكبعدالجيوشلميرواصي

حااهةةافىحماةلمث5المالكابنقأداونقا93ستةالىفيهوبفيتالمسجد

سدتشعبانعفنفينرةاطدديديإكالثرفيخوالبدويوالتركباسالىواتمذ
نهاوسعادامافيهساامواثاقحرافيوترلمشقالىالجيوسقاميروعادأ92

سرباجثاتاالربعداسثرشيحنيلشةهذفيألصابيبنهاللوفاله

داسحميبىسالمرالم5احمالقضالجوشاطامرألترصالدذبريانوشيهيناقمائداخجيث
كللىساتراوابههادناكالصراحبنالمفرخبنوصانالروقلحهبابنويرفالدولةدا

اصفلنكوانةاالالىمهساوةيدبينمنانمحرفابريالملىاخبرابفهمظماغزةالىواذقيااثكال

ثعاأحمابرالدذبرثوبثاالمنرترا2صاوئتلالمفزجبنحانفاضزماواقتفيقعقبة
دشقترللىأالشساعلىالدزبريواصؤلحابالىاالكبرصهـاعبننعردافلتمعرالى

قدكانانةاثرجمةآالملويوضحدهوالالسبدياالىمونهمفأركتاصاحبالىكتب
اوإلماثربالاخلتموكاناعاالجتيءلرااحسامقابثهمالحراحآللالدولهطاعافرف
وسنقدهاالئجثلبمهاآفىوكناحاناحالعةافيمنةيمنلماذة6اثساعنجمفالحقيمحان
عرداحابنمالحواهاقارصةالمصعفينالاسفيورئةواضحةألدينفيغدرةمناةعالذيم
ذهايهاحساخمابداندولةعلىختنهاوحديدهبحدهئدألصسانخانفىنانهبكملنيزعم

واعنلعههااشذهماكفراصاعنوعالبالدوخمبفاداكلدتوازداالفادملىرافتواوعديده
اصتدتالحربررقصتاالردنرشافىعندرىالعاالقحوإنةنانالمدصوافىوهكرااعرا
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ماورذاهلهالىحسن1ودخلهالبلدابوابلةوفتحتالسعديعلىوترلحلبإفى

راسانمقاوموفقوتلتالقلعةبقتالوامياربابهاالىاالمألكمناغتحهـبهعمالىكلن
عزيزديرفيوسعكقمواضععذةههوافحلعهاليهاوسأبهاالمقيملكفيمقيد
بثدطاعهاطضرةمنجلووصلهزجمبفيمنحورميراتبنوترؤجالدولة

احمدفيعليالرزيوعنبلغهثمبالقصرالدارممارةفيوشوعمثقافىعادحلب
الىالعودعلىفعؤمعةوالنفورصنهاالستيحاسقجباماالتالهروعنالجرجوائي

اصانمدلقمرامنفسارعليهيامبافهئواانكرهمااجناثهمنلهفغلهرحلى

الحائنوامااقنالالثهندناؤمنللمتقينياليةمفلولحسانمفاضافربوانيالط
قدصريمافخر5حدمنهاللهيفداخذجذهاللهأتعىحقصألتاطيواصللفلمماع
وقتلراسهاسلفرةالىئفذزد4وسينههدوناالموكنممغرثواصمسهاللهارهق
والدذبرينفرثةئكيرعياالهينيااالومىيقتلواوفجرصةاكمعقكفرحابهامامة

لثبأضزمولماالدينظفرالدولةمصطنىرقلالدولةجبمنلقبهانوكين
جماواحاورايهاومارنجعالروآحلبفيانطايهةصاصبلىعحلبالىاعبننمرالددلة
اهوالىوغغيسيىنفرفيانطايههالىهوداضزآاصحابهممظمفصلوالدالواهلنصرجمبعه

عخليمةواالانهفغغاعزازعليهكبوقلكرهموع
حلباصعالدولهثبلصماعابوكانالماكهؤيدبنمحهداحروهومؤزخايضئاوفال

كئيزاشيئامفناهنبعثاعزازوعلىالرومهقمهابدااليسرلهفالرصألصرالمانفذقلى
رصولهؤاكرمالوزيرافيالجرجيذلكفاجبوالبنالوانيصاالوانيصاآلألتالصياكاتن

هقيهئاالشاماصصالدزبريانوكينوكانالدولةلثبلالجديلةالحلعوبعثعلوظع
وكانلمجنهماإوقححئالدولةوشبلإلدزبريبايائيريييدابنلةيقالرجليظفلمبدعثق
حلبالىصهـاعبننصقتالالىاثطييناهيرإبلاابيبنراغاللزبريفبثلمجمصيهدابن

ومارسبانفيوذلكالمعركةفينعرففخلفافتلىالقتالمصماعبننصرالدولهشبلفؤج
صاتهمالمافاصضوقاتلوهابواصاصلبلاوافاقصلبظامرجرثجلعلىفنلالدزبري
واشقرفتهاسالولةااسثبلعمبنكاملابنالمقفدالقلعةفيدكنفدخلهاااللوابلةفعتحوا

الدزبريالىويستمهاوففمهبفواوافيوثيادينارالفثانينالفلتمنأضذالمقتدانعلىراال

وماوالجواهرروالذفااالوافيمنةالقلهفيهاكانبهيعفاضذالحفىلريفاجابضديعةوكانت
الدولةواضذعزالمقلدالقمةفيماكانبهوروصصلصنتهالىوهضىوشلحملهئقلهااكش

فاضذيتوققفلميعصيإنوارادالوقعةيومةالقلالىاضزمقدوكاننحعراخوصرعبنغال
منالقلعةاهوالفيبرىومانصقتلعابفعزبمصرالوزيربلغووانصرفثيخارالفكسين
معنينئسعحلنمرعلىالدولةشبلواليةنتجالدزبريرايهسالىهضافذلكوكانالتفري

41اكلاأل2
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مقفلربعثثينايملمطوكشلهاطبالىومهـلالقصرقيمابنهبالنالمن

كسرقاليهطاالمتةوبزوجتعجئ1الددلةسعدارفينؤلخاعرشهر
فىألبعثعقىافىسرمنللعجصمولوبلغهجسمهعليهوحغالعثرابوالزم

افارالمميللباثىاطاضرقبمقدفانهبعدامافيهيقالبالمنعلىقرئالححوه
ايمبانمابينبرلديمملوكاكاننه1اطائنالدزبريانوشتكينحالوالمعادجما
افىأعرهىاتإعأافىالافىفنقلهاللةباعراطا3المؤمنيناميوالىواهداه

01ينيمالمهالناتالىإقولهنعمئهتعالىائهسلبهنئتهلعيرلطفلماإليهىالحما

وفاتنهرتهسقاكاعدرهكفاقعليمهاألمراهنىفشقاباقسهييغالواماحقى

فيبئاامحملهثمعلىعازكنوتددمشقافىالودمنوايسلذلك
امايهاالممبدنحيماوحمناتجبمبعنسختهالعرببعضحبةرةا

الدياحميااونيهبندزبرلىسيبنانوشالىينالمؤمناميربالةالمسدنحسرئميمابمعذ
اجمغئصببقرممافيزاياثلمالبالغةيئتومثالعادلةبقضئتهاللةفاتمدا

1اصإواانهلمحمنملممومالهعرذفالاوةئمءبقوماللهارادواذابأنفسهمما
لااطقامبذلكإسوجبتوامساثكيونينفسلثعلىاجرمتانكمامع
خالفتندمماإبهووبيلاسرئمتعندالفهبعذابتصلفألنحسكمن

الغدناللةلم2زؤيايمآئهاثمالحكافرينلالعقوللذوياحلبأيقوللىتطالثهفان
5عثوألمحايامااثابقاولفاامالمثوائقثالعامالشالئبدحلبالىبمسيكجددت

النافرؤثاابعوفهـة01تساليخربانيستيمبالالهإنالنقمبلىتحلالندملك
خثنإذيرقيأححجصفيقىلتجائعةاثعةكنولهانةعحلشانةشاةمثلمثلل

هاجوبدوشبعتخلمانهـابعدمتنروعثعئاوكلتءمامربتفومرعاهإألعشبه

لمهملداصاسثالطاالالةربريخذلمجتحسنماتكاملفدماقبحهامدواستحسنت

ايهاترللمالحمككافىالمصافعنمحأللكيضربالمؤمنيناميروانونيتذص
يردكألمأحاعزقولهافىلهقاكوممابلظروذعكماسبحااذوالليلوالضحى

خغرالخعسةفبدك3فآغنىعائالووصدكيالحفنححاألدرجدكقاؤكطيتيمأ

والااللمجميعافتخاركضينالمزاميرححنرةالىانتوقداشتراطيرموفعووضعت
قولطبرتذ15العخليمالقرآنقرأتآوكضيوماويدهكالعرلهاوكتنازك
آطم3211111لله3ساممألا37كلملسهمالالح



73

بئيقرليثالطفيعانوازدادقواعتدىفيلمأقارونقحمةثطإلىحيمالملك
ومااالئهدونمنرونةينحفئةنملةفماكاناالرفوبدارهبهفخسفناوعألة

العداوةلهاونمجراالدولةواعاالذفيالماضيةممارأيتاما11المنتحرينمنكان
الهاقالونالباعليهاكثرالساكنونفيهاقلكيفديارهمافىانظرالشديده

ملفاش2اوللءلقمآليةذالثفيإنكهظلمواجماصاويةمبيوثألفتللثتعافى
ورفيالمشرقينربئفيوافتكرالفرقدينحسابفيلركوعنالعيناصالحعن

اهوهديخوشقينولسائاعينينلةنجعلأأجاللهبئيفولضثالمغربين
ءاالنبيافاتمعلىؤليالذاالعلىالئهبمتابالموئنيناملمرفوقد3النجدين

اشتحلماسمعافلهولينقلبونمئقلبافيخمللموادتالذوسيعلميقولحيث
وضاقهعايراالعظموالتخويفباالياتوإلوعظاالنكارمنالسجلهذعليه

ظنمماوالتنمحلبالتلطفالجواباعادةالصوابمنورئىفيهالنيةلتعئيرعحدره
االحسانمنوحديثأتديمالشملهبماواالعترافالمقالفيوالتزفقواالضذاربه

ةيالفاحليةواالمامالعلويةالدولةعبدكتبالبسمألبعدفتعبواالفحخال

اليهامتبرئوهوبمفالمامنوطلونعمةظاالتحتسالقيعنالمهدتيةوالحالفة

يمونانمتنضلالمؤمنيناميربعفوبدالالمرهقةواساثخهالموبقةبهذنومن

مجرصهاعائداحتقجهاجنايهوالاقترفهاة5إساكيرعنالمذنبينالمجرميينهجمفي

وتضرتج3ورجاخوفءتحتوهوهالصابرينوبثرلألتعالىلقولىمهاطصابر
ؤتنهحارفعبعدورنحتامنهابعدوخافتبزهابعده3نفمهذئتقدءودعا
وإالبدخططتهلمنرفعةوايأبغذتهلمنقربواي16هادمنلةفمااللةيضلل
فروعهوسمتأزومتهوطمابتنممبتهفزتتوبأخطالولمجدرهالسمخيفخرها
اوفربثمأصلهاطيبةكشجرةطيبةمثآلكلمةاللهؤقربئثألتعافىكقولهوكان
وقبصصالهالدولةابمرتفلمارجمهاإ7بافنحينلهاصأتؤقيءالسمافي

كافيمثلالجتآرالملكفحهـاركقولاالكثاربعدوقلاالنصارضذا4عليهوادرتافعاله

كيدبورتععلالعبدانيرشقردرمنلهامااالرفهقمنإخثتخبيثلخبيحإلكشجر

1الممماأل3811المرممراألا431العظم85

ال3مراأل22هكال6511011ال77113

7ال3اكلمالثسال5
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فياقئللىفىوالذتعافىاللةلقمابئكوالدولةالكلداوجماهدتهيحتهنعوقديمخدمته

لببذنمنعنرثذلكمعهوأبافمويحطحالبمسعالمأمائصلققناطهسبيل
اضوق11سلالشاالمهسيدلىالمبينكثابهفياللةترلماذكوأهااماولساهجتاماما

ررالمةإتيهمعدتوباناثةعلىسيماةاولمحرصاصااعأللحلوابذنوبهماعترفوا
موئي3األطميعراتواعفوابيتاهلىالمؤمنينيرلعناذعفا2رحميم
383بايةضيفةئفبونأاليحسفحواالمجفراتمافىالهقالدالحكمإالتاؤلت
بروبمفيبهضبئقلتعالىلقولهموإليهسلراتمنينجيهبافىالعبدمسيروليي

تراواكمحلةقىجددكنهمثخماجحتهمافىالقثلعليهمكمبوالذينكاألسثيدة
قبلىناالمرودةانابئهقعذرهدوتمهيتوقبوليرجووتضحخلهبهوذنولمجرازه
تعافىفقالماقعلىالمسرفينالهوعدقدفحدقرلفيكلالمؤمنينوالمصبحدمن
بنلىأذاينفراللهاتااالةرحمةاتقنلمالانفكمعلىاسرفواالذينعبالمحيىيافل

خثرةئيالعبدممنالمثاظدةاطعنرةافىزقي01وإماهالىحيمالغفورضاتةاجمي
صدناورنياافيعليهاووالعسجداجمينااحبفيآدمولدعلباعفذلكوجمعهاوالاال
ألاد4الكل5ط3نماآاوثرةبماوةمقاارادةلمذاكحونانبالهنعوذ

لطاللهفىتطأمابقميلىثشالمظياثهاوهنحسرهفيوبذولةاؤمنينااميراعدا

الهطالسؤبهنهبيقيايخمارباالنوقوةمناستعلعتممالهموأعذوااالعلى
الطاام10ةاابامحأنوبزجلىإمالهالقرآنالمجدعلىثرلىولقد6وعدع

ياناورااثالمالقولخرزاامدوانواةءساااهلعنوالغفرانالعفوماييوهو
اباصبمهرانفألم3إحمنينالمطوالهأناساعنانينوالالغيخلاوالكاخململ

ءربعاايومنجحابقامةافىذلكضقيبوحللعبعدكرالءاالىسولمححبة
تدتواثافلمراالةوقتجسمهعرواقثالجمعةيألوباتاالوفىجماىمنخلونشل

بأتلمنصحلمتاسلةفىفوحالهلةوشحرححلبطبيبامنسفاحالحقىبه
أثاافيفيعبهوقحقافوزادمنىال4ورجااليمنىيدهفيفالجولحقهلشربهنفسه
اتبارواأل63شةإصااالجادىنخاتلحيمعثرةالربماالحدلألمنيراال

1االاطالاالاآ3لمح11ايإاأله3كلالماال2
ثإلإن70ا2111هئاالطلمامممأأيه416آالاال111لكهـ

37ال03ااارازاث



بقلعةضلفهالذيالمالوجمروالمعرفةوالذكاوالنصفهوالعدلالسيرةحسنفيوكةح

دينارالفمانةالغألتوقيمةالعروفاآلالتسوىدينارالفسمائةوفاتبعدصلب

ديارالفمونكالتجارمعلةدياروكنالفامائتاوفلسطينمثقهنلةوأخذ
بنتمنالةهبةداالومنوظفيشارالفمانتابدمشقالقصرنميلةبؤ

نجاتواريبموسنةهرانشواألوابرهيومااربعونوعرهامهتماتحتتانبهنومب
بنرإفعالدولةكفعزبنتمننسةوابالبجتاكيالدولةخساهاالميربنتمناصداهن

الححرةافىحملفانهاللهههفاشاالقصريخاوهبهماجاريتيينمنوابنتاناليللل

والبنتفاتفرسهعنسقطسنينستوعاعقغالمهالدولةرفيئكفلهبهام
رافعبنتمنوالبنتالفضحيلحينذولدولةاصارماالميرؤجهاسلدرولةاامحبنتمن

الجيوشاميرنقل84سنةفيالحصرةرأتئمبنيكالبمناوااحآةالىلملمت
ؤكانالساحلحارقىعلىبوتفيبنقلهفامرتالمقدسببيتتربتهالىلبتهقىمن

ةتاالحفرةواكىجتهوذامسثيوماوصولهاالكانببلليمرومابخيمةئخحل
ودفنهتكفينهيتولىانالكلثنيابنالدولةإثيريمالثريفواصرتاوحليتاكثير

فنوديبالقايهيناديواننجاذتهخافوالخيححقيباكلمانهمنبالرمثهمنيأصروإن
والهمللاليخنفحبحاناوالكهمعالمقدعبيتفيلةالتيالزبةفيودئنا

العقبىفيالسيثاترعنباالصانالسيهةاحسانعنزىبخابحالعتهمملمنيخيمب

الىحبمالغفورلوالكلاصبوإصوالى
وافاظةالدماهسفكمنارتكبهوماافاسعسفصفيالةباصرالحاعاصرذادولما

والقوادالرزراهمنينبالمقموالفتلثاطوالعتابارباوالفتلثاالموالخذواالخفس

مشهوخواصهخدمهخوفوزادوالسدادالسياسةحسنعنوعدلاالجنادواكابر

هذهبائمهالعزيزبنتالملكستإختهإفىوالوجوهالمقدضونوشكا4هـنعامنواستهحشوا

وحقيقةشكوهمابصحةواعترفمتهكعماوكبرتانكروهمافانكرتاالحوال

تجدووهواامورهفيالنظرواجماليضهكفثفييرالتداحسانووعدتهمهوه3ما
فيالىأيوإمماتبعدمهاذاهوممتهاهالعلىالعملاألداؤهبهائحممجالفيه
فاهحبلتهاباديةوالعرةفابتدرتهامتسفألالفرعةوصدتانالىالمسثطوايعرتهذلك

انافىاصرهواخنهماعيهفاقىمظاتهوإخفىمقاعيدهبعمفياغتالهمنلهورتبت

بدوالهشفيغاثثانةالمذمبفيالمفالونوقالأاسنةمنالتحرعيدفيو
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ةبالتاممولدهوكنويثربهمخصعسالىيرجعاالبدوالفعبهفيومشتزيؤوبان
ثعهومراألقي573شةاالولبيمشهرمنينوالعثسالثالثالحميسليأل
تسهمرهاسضةشوالمنولاالعئريخاوفمداياموستةاشهروستةينسن

االلهنحربلألاتمنقهثفىوايامانشهسنةعشرونكسايامهومئةسنةوثلثولط

السيققبيحاسهـااسفاكيأالقلبقاسيالحلتعفيظركانعلطابراالمامينتحرالعلي
ناحعح7الفافىسعلىسمافغلكيرالقتلعلىواالقدامالمتجرفشديدالسيلسةمذمو

أضفذافةعزاألالذالمركللياطمسقابو5لدبعدهاالعرفطوقاممناعحوالحماحبم
ميلهابعداألصردتواسعقا11سنةمنعيدالنحريوماثابيهبعدمحعةاللة

كادجالنفمبعديلسةالهازتخحيتفبحهابعدالسعالةسنتووحلهابعدالعفوسوئمنت

يميرفيحزصرااالىضهاتشنثوأمااالحوالوتسديدفيهاوالنغلراالممالرتدلرذ

ميطدبالتقديعلالسدةؤكتبالحبربرإنياحمدفيعليابمالقاايىهوخالصالمؤمنيغ
طلمقث1اقؤادالطةباطخوفرئاالنشاهمتولماخيرانبنعليابيللدولةوليءانشا
كبنلسناكلالقدلىفاطهلعدااالبسمألبعدرنسخته81سنةالحجةفيفي

لبالمليحمداصتالذىوامرهارادتهحكمسكلىاالسرصرفومبشكرهالنعمومجزل
االغأكتاسعغفىادالسقاالرمامحوتوطكسناوالباطكمةوئخدءوالنعما

بايديرهأةءعرفوألحهرصصفيلهمتهثدكجعلبانعادهمواءلوزراوا

لم01أمماناأل3ابالقابم3رعاوانعمفاحسنطلقهنخلرنفسبحانرةترسفرةيهرلم
االمانةفإضتخحعحييالسحكوإطمدفيخلخنذالمؤمئييناميرلمجمدهيعلم
كالحهفرلاذياصدعنببهعلىالححالةفيتعالىالثهويركىراالعرىالنونفاذ

واذنحبيزاحنحساكالئاإلينلةوجعلانابهوعونذيرأالحالميينكونليقانالف
ازاديلةجدانياالمواالدفيراماعوعحيرهووزيزااخايئالمؤاميرعاياابانا

اوان5دانمأكميراسألئاسأللشهمامناككعةالعترةعلىوسا3ليهمااللهصآكا
وتميزمااألموالطمخانعصبالسفارهاصراليهواسندالوزإرةفيعايهلصمن

لماكفاحفكانتغيرهاكملمبإلهاالالىكاوالفوايالةوتدبيرهااالعالوسياسة

تالولذاكوالتدليرالسياسةبمجاريعلحناالجمهورالىبمقووئااالمورنيستحفظ

1عامهمحفيخلانينىاالرخزائنعلىآجعليهاالسالمعليهقىالصديوسف
اكالكاهيألل2صأل41



ييممحاندهـيظاهرهامرهعلىظهاليكاتبزيرالعبادشزماةمناحداستثئىلو
جاللهجلاللهمنلةيمنوأمستغنيماعنهاثمينالقريكموعليهاللةكلمومالله

يسانيهنعكقدةواصفلريأليرويميدريليالشرحربئقالوقدمهمثدعيأحاللبما

فيواشركأازريبهداشذاخيهرونثه3أملينوزيراليواجعلقولييفقهوا
وعندعلناثالكفايةباالمانةولماكختاثهيزاكثكونذكئيزاثسئبحككياعري

مرجاوتفاؤتمطبقااختالفعلىالكئابوكلنمققئاالدرايةالمعرفةاهل
ءالعنافيبالعقنملكويشهدوناالصابةثقبكويقتدونالكتابةقإليكيسلمون

عناطارونواليتناءالظألالليالفيبالنجملمتتقراداهالمكويهعدين
صههاألاجمعينالناسمنرإدذلكتردوالاالرتفاعفيلتفاوحمهالالفحنفيكدرض
ئاسةالىواتالواستكمالكبالسعاسةاستقاللكمنالمعروفمعهذااالبهاعوقوع

ارورايةوالبرنإليسمومنوماطتكبرشدأيوماالمملكةاموروتدبيك
بخاءاالصحلثامناذلاعلىويترلكوزارتهاصريستكفيكانمه9تووبالثةالمؤمنين

الحديكنتنوصباسملثوينوهتكرمتهبتاتمءاالكفاجميععلىويرفعكاثرته
هذاوكد3االعباحملعلىلةزيرلموافرتكبافسناكدولتهفيالخفهرامققبلك

اعزاذكنمتالمشيماوالموئنيناميربميهماذلكوعررءاالوزاجلالنكباالحل3اال
بكائهيمعهبانلككالوءالعليافيبكتسعيقماتكنيةباوشرفكءواالكعفياءالخلصا

المؤمنيناميرصنياالبئاوفيإفانتالسماربفيكلمجيبهءدعاصنحدكووئؤيدك
واعرالعظيمالفحنلفواقهءثمامنيؤتييماافةفخلىكذلالجسيمبالمنالمحبووضالححتة

ورممتبوتكانفسكعنبهاوتكتبوتخاطبءإالسمابهذهئدمممابانالمؤمنينامير

االستقرارثبوتتيمبالمكاتاتضروبكقاتهواثبالمحاورلتةريفيهاذلكج
لمثالمؤمخيناميرتمييزعلىوقافىتباركالئهفاحمدوالنهاراللياليعرعلىوسمهويبقى

حهخدميدياسننكعلىوافيخواصهمحاذاعلىاياكواجاللهوإختصامحهبتشريفه

بينهالوسيطوجعلكوزإرتهرااليكفوكأقداذكالمنامهـحتهفياوشيدومذهبك

ورعيتهعبيدهوسائردواويخهكتابمملكتهاممالووالةدعؤ4وانصاراوليانهوبين

فيالموئنيناميرعنللتوقجعتخصئهمنتوقشعوامضى2وبعداباوقروغرباشرقا
5ألواالبراموالعقسداقىازقةبكوناطواالمحلالقوااللمجابواإلنفاقاإلخل

1عكيهركي34وفرئافرئااالصلوي
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اماشسكالىاصثفروالجمرفوالتصريفالحطواالثباتوالبسطوالقبفوالنق
بانكهاضاارتياببهايا3التيثقنكافىوسكوئامعابيهافيقاحالتي
ميراناعصحةفيخذكئموالمقاومفيهماصتفوقلموصعلمعنوتصدرتورد

جمدوعاتذكرةلةيكونكيهكبيوضيماوجميعالثملومةلةواالحهـتياطالمؤمنايئ
وقوفكعتحتاجوالتعويفىعنوفتكمبفرطتغنيلكمعكعنةصتغنىفهو

النغلمجسناالعرعليكيوكدالمؤشينيرلهانكيرتوقيفافىبيماوعلمكالصواب

اصوالمحمبصالحيودماعلىيتوفزوانافيهماللهباركوقاميهمدانيهمدوالعوجال
ومعاقلاالسالمكانواكتائباذامورهمواتخالممحمددرهموانسيرلامالهموالقساح

لركفغلمجميلالهماحنحئالنعامواباالصسانالحفوفينالمؤمنيناملوانصاراماال

منفامرهمالدولةواممالباطحنرةالىعاياوكذاللثاثركعنفيهماإلوسوويزول
تهالغيفنفيهممالواليةخإلهتستشصبانككيأالمؤمخياواميرعنةوالمسؤيلباتغيي
وحسمبحرفهتقذتكللوئاالوالةمنصادفتألومنبنخحقتاؤغزتمخللوقاالىعيةمن

لمرااقامفقسدوالعماليخاواوالىوالةمنسوالااليخاالناظرونفائاومعرتهضرته

ايهفقوألشالمحالمعتثليبهوالاليصاخءباالدواعلئاءاككاالمنقىمنكعايهـمللؤمئيين
لمضىواألأكاحمحاالثفصةلديهيخافالانةكاالسارقالخؤونمنةمميعوالالمنافق
نفهانطاالمخحرفيدعووالنيالكادحالمجتهدخدمتهفيإالممينيتهعاد
اوذالثافىكخحلرةحاجة101امرينلحدواالرتشااالحتجارفيءالنكرإاططةلمحما

هئرةاجونللىورجافاقتةالحدمةرزقسذمحتانجاكانفانالمهالكتوردةجهالة

يفكرواليبماعلاقدمماعلىيباليالفالجاهلجاهألكنوانوافاقتةاالسفافمرض

والتعفقسفابذانفسهكانتالقسهينهذيئبهعومنالييمالمرهيصيرماعاقبةفي
اثرىوالوعفتقئرهمنترلتفالوالتخصتثقسلوومحآلتهوالتكتيهويده

علىالمؤمنيناميردكيس825وماواسصالمكسببديئلنفحهرضيمن

الشاردةواستفاةالمعاندواستصالحالفاسداعحالحفيواالجهادالحآفبحسنمنعندك
هنعمفحنلناطدمةحقوقاالتوماالدولةالرءواعطاطاعنهالىبالمعصية

االبعدالىويحملوالمغربضف11فيعندهيؤكرقوتاذلكبعديقولالموشينوامير

ولمواالتفاقبالحطذلكلةحهأانمابللثقالوذارةاسبمعليهوقعمنكثرانواالقرب
اليكاحاجتألخهاواستحقاقباسذجاباألامرهابكويعذقعليكاسمهايوقع
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الطرإفعنافرجتحكافلهافىفولواحاملهافىوالعبعاملهالىارعحاجة
رإيلمجميليمتبواثهعداكفالةكباراآمهاجمدوكانواجتهدتلسواكاليها

كماببقائكويمتعهووالكقذكماعلىامونةباويتوالكوعداكحشدتكينالمصننرام

وايثاركاصطناعكفيقجلمنلةخاركمااستيزاالكفيلةويخيروغناكبكفايتكامحعة

منلعألخلتعشرةالثنتيالجمعةيومكتبائهورحمةعليكوالسالمهكرلمجه
81سنةالمجةذي

الدولةناصراآلئدوالية

كسشهفيلدمشقحمدانبنينالحسبننامحمدابي

فووسيغهاالدولةألمرالمظفراالميروملالدزبريينانوشتالجيويقاميرمد
االخرةجمادىفيعلحهاوالحادمثمئالىحمدانبنسيناطبنالحسعحنمحمدابوالجدين

فيهلةءوالدعابالقابهاليةبالوهسجقوقرئمنهثرعالسادساالربعايهمفي33سنة

بنحمزةيعليابولبيينالطاثيبالدولةنخرالشريفمعهووعملوصفخلهاللهسقمه
عيمابنعحدبنعليافئاثاالحسينبنالحسننالعباسبناطسين
صرمنوصلانالىناهتاامراالواليةفيفاقامالسالمعايهالصادقجعفرفياسمعيل

04سنةرجبمستهلالجمعةيومفيمصرافىمعهوسئرهبدمشقعليهقبفمن
الدنياكنالسلطانرايةبظهورإقالوناحيةمناالخباروردت63سنةوفي25أل

دولعهمءوابتدااكفىابهةثوقوةسلجقبنائيلميبنمحمدطغرلبكوالدفي
ثاوامرمققميهااحوالضطرابوالبويهةالدولةناوفمعفاالممالعلىوإستيالثم

لبانهدينالعزازالظامراالمامبوفاةمرناحيةمنإالخباروردت72سنةوفي

72سنةشعبانمنالنضاالحدللةفيباالستقاافهبامرالحامبنعياالحعن
كسايامهومذة593سنةرمضانشهرفيبالقاهرةومولدهسنةوثاصوناثنتانوممره

االمامينتصروالمتنالجودذيبنصرةخاتمهونققاياموخمسةإشهروثمانيةسنةعصرة

باللذةمتشاغلانةاالصهءللرفنصفاالسياسةحسنالسيرةجملوكانالحسنابو

سياسةاثموالوحفظالعقآلوتدبراالعمالالحلمفيمعتمد4والراللدعةمحمث
كفايتهافىونهلسالجرجرائيإحمدفيعليالقاسمابيالوزيرعلىالمبالدرةوعاالجناد

للؤمنيينراباللةرالمستمعدتميمابوولدهبعداالمرتهلىثمضتهوبغنائهوثقه



ق722سنهشعبلتىقعهابعدلةالبيطواخذتوشهرانسنينسبععره
كليت3واالسصاالعسكريةووجوهدالقؤواكابرحمدلنبنيمنالفذرتبايامه

وخلمحقحرفيوشحراالممالظتواالصاطربتوااالقولتتوقاالسعار

شالجيمراماستدىانإفىالحالهذهعلىمرايزللمامرهلضعفظعهفي
بمعراتدبيوإارةالونهعلىفاستوفى56سنةفيمحرافىماعمنالجماليبدر

اإلهماهسنتعولاالئوروغهدتادالفسايوعالواالجنادللقدئانمنقيتلمنوقتل

يزلولمالععدينفيالىكوباالياالنصلةوأيبقالفمرباللةالمستنصراواك
نشاهشاالقسمابوفخملاولدهمحانهوانتصبالجحوسقلميفيتوانإفىكذللث

امشلىتئييالمالصقليطارقالقائدوالية
ءشهفي

اأ11دمشقافىالمتنحرىحالرقاوكمارالدولةءجهاإالصيروميلكهث

اساصةلةوالدعالىالشلوفرئث04سنةرجبمستهلالجهعةيومفي
هذعالمقالمالواليحمدانبنالدولةناصرراعلىكقاللىوخدخولهوعندفخلهو

رمحناحيةناالخجادووردلتفيهايأمرالواليةحالرقيراالوتسقممحرافىوشير
داردفيبانهصافيزيرثيالجرجرااحمدبنعليلقاسمااثطالرذيربوفاة634سنةفي

باللهرالمشعايهماواالصسآسقابعاةرمحنمانشهرمنالسادساالربعاهاراخر

الفالحييوسفصبنكعدقةنحرابوالرزيرنهاموفآلىالوزارةدإرفيوذفنالقمرفي
عايالبمالمحلىوقبخالسنةمنرمخمانلثهـرنعثرالحاديالثلثايومفيعليهوظع

فيوسحىدالبنخزانةافىوظاحمدبنعباعمالقابيلوزيراصاصباالنباريابن
يوسفصبنكمدقةنححرالوذيرالمهعلىوقبحقلالقااالمضىوفنهوفيهاقتله

04نةماضاقشالخااالثخينيومفيالنودانةصالىؤحملالفالحي
فيمهذفنانةوقيلاالنباييافيفجلقتلالذيالمكانفياالثنينيومسحرةوفتل
عايهودجقالجرجرائياحمدفيعلالوزيراخيابنالبرممتابوالوزارةفيونخلرقبره
قرتاشانالىوراالهـرت4سنةلشوالمنالنصفاالئينيومليألفيذلكبعد

ن5االخبارووردتاالزوريالىحمنعبدبناطسنمحمدالمبالقفهـاةالماضيارةزأا

ناخالىفياليازوديىمحمدابيأقخاةاقاضيوزيرلىخاحبائهالمستنحربانمصر



ةومماهوطيلسائادبييقئاوقيحهماوطاقاقصبايخأللةكانتفاخوةحلعا4ع3سنةالقعدة

خسةلجيهبينوقادمثقالالفوزنهفمبمنكبراقعفرسعلىوحفلهقمسأ
دزادإصينافثياتاسفحلماكسونمعهؤحملوففعةذهببمركبوبغألفرساصنوعكى

وليبانشاهالقليدبئلةكحببهمتليقضلعااوالدهعلىوخلعوالقابهنعوةفي
مارأيهواحمادواطرائهوتقريضهوعيفهاحسانفي4وباخيرانبنمليللالدولة
بينبالتهيرالمحتتلمجضرةوقرئوإجتتائهاوزارةاصحلفائهكهثمقأءبالىاقتضاه
التدبيرفيمنةماكنعلىشقابهاالعامهذاانوتلاجناكهووجوهوضدمهتواده

وتشتيتثحرمماسبابوحسمفيهموالنكايةفالمفيفرةبنيمنالمفسدينالعربعلى
البسمثهبعدالمذكورالسجلهذاونسخةشماثم

لدمثقالمسقنصريرفقوالية

اشةفي

مفيعليهاواليادمثقالىمريالمستترفقءاالعراإميرالدولةعدةإالميروصل

العددمنوافرةوفىوةالرحالمنوافرةعدهفي4اعسنةالهرئممنعثرالثانيالخميس

إالمورفيويصدرويعقدويئويئفيهاصرياهمذةبهاواقامباكاليةسجإألوفرئوالمال
منالمستنمريةءاراإلاقتضتةالسرحفبافىبمسيرهحراالصرمنوعماألويوردغ

السادسالحمييسيومفيحلىافىبموفسارمخهاؤيداالالميروتوليتهاغهاصرت

السنةمنصفرمن

االمامعذةيدالمؤاالميروالية

رفقاالهيربدشةفي

بنحيدرةثاستينالىذوالدواةمعينالملكممطنهااالمامعذةالمؤيدراالوعمل

سنةرمتهلفيعليهاوإليآدمشقالىمفمفيئعسينبنالدولةسخباالمير

المايهيحسنبنسيناطمحمدابوالكفايتينذوالدولهسديدمعهفحعللحا

اللهسلمهدةوالدعاهالراليةمنثمورؤقرئاجهوشحربهجمعةالشامفيناظر
واستقاصتالوالةعادةعلىصوفيهايأص24ستةيخمالواليةالسقموحفظه



68

حلريقتفحمدتوارعيةيةالعممصفيالسيهةاصننويهواهيؤثرهماعلىالواليةامورلة

يلالمذمذايىبالتيأ8شةافىالواليةفيماااليامعليهواستزتالمهاياوارتفحيت
بعدهادبثوفيهاماوايرادمهااطوالحثسعاقةتوعاعليها

وارجممانةاربعينوثمانشة

باصهأقائهاااماالبينالوكسالامربانعقاداتالناحيةمنخباراتورافيم

اوالالعقدؤكلنكلغرلبكوالدينالدنياكنالححلطاناضياود3الملكبنتوبينائه
فيالظباعلىالقائمالخليفةالىالعقدكللبالىفاةعليهالفهفضىفلماالديئذخإلةلرلده
يالىمديضهمقالمذعرهالبنتاووصلتاالسنةمنالحرئممنبقايئلسبعربعا31
لدوالسنةهذهفيالسنةمناالولربيسعريشمنلعثرين1الثالثفيبغدادالى

الثافياالدبالضاليخااقهرباالقانمابنالدينذجمصةبنإدهعبدبالفهالمقتديايمام
االسعاروغالاالقواتبأةمحرناالنجاروردتوفيهاالسنةمناالوفىجمادىمن

بهحالبتهجوواقوتامنفنلهرالخيلزياكةاوانالىذلكفياالمرواشتداد

االحوالعهلوعاففوس

واربعمائةواربعينتسعسخة

الدولةثزنحلبقاهةالدولةكينإالمكلآمبتاالخبارردتالسنةهذهفي

يخحلبسنيناربعمدةبهاواقامخهاالقعدةذيمنبقينلثلثالخهيسفيفيهاوححسل

احمدبنهاب11عبداطسينابوالقاكنيتوفبوفيهامحرصاباالةللمشتحريها
هرونافي

ائةواربسينسنة

معناطفيالحينمحصدابوالمجدينفوسيفهاالدولةناصراالميروصلفيها

رجبمنفالنحماالتخينيومفيلىابعدنيةمدفعةعليهاواليادمشقالىحمدالناابن

بمحرفرةاناالعرعايهردانإلىاموالالويستخرجاحوالهالمجوعواتاممضها

ربيعشهرنشءالسادسفيأمكرايخااإفتؤجهصابافىأعسكرافيبالمسير
يومفيطببفالهرالفخيدقبوقعةالعروفةالمثهورةالوقعةتفقتوا254سنةاالول

الربجميعوبينوعكرهالمذكورادولةاناصربينالصنةن5شعبانمستهلاإلشين
اصهمواستولواالدولةناصررصعءامربإؤيرستالهمانضثمومننمحلألبيا

ممرةلاالصوفيا



االخبارلولمأممرالىوعادمفلوالخروخامنهزمأالدولةناعروافلتهـيهممجوا
وقوةالفساسيريارسالنالحرثابيالمظقرمكمابظهورالعراقناحيةهنمتواتر

ابهنووقرالمؤمنينلميراللهبامرالقعائماالمامعلىاصرهوغلبةعدتكثرةشوكته
خرممنالجافييأخذانافىاصرهامضىحمتىشرةمنوخوفهمابهواضاضتهوامتهان
احمدبمرابوحليبالحصرحوقدعنهدإفعواللةءيماويثماهماويفعلالحالفمة

القاثماصيزلولمفيهقالمابغداداهلاخبارفياللهرحمهديالبغدممابتبنعليابن
وهو05سنةقيالفساسييمإرسالنعلييماقضانالىمسعقيئاالمومنيناميراللهيبا

اكاالالفلينمننظرائهلعدمشأنةواستفحلامرةعظماالتراكالخلمانمنواحد
االموالجبايةفييدهومذوإالممالالعبادعلىاستوفىانهاألواالشسآلريةوالمقمين

منكثيرعليلةوذيوالعجمالعربوتهيبتةبمهالمهرباواللشرامرهبالهيبةوشاع
والورنةامرايقحلعاللهيباالقائميمنولمونواحيهاوباالهوازالعراقيةاالممالمنابر
اليذلكاوانخنتطوخثعقيدتهسوعندهمححثمورآيهاذنهبعداالرأيايميها
علىمفيقدبواسعلااليوالكواليرلبولهمفييثحكالاالتراكمنثقابمن

ميكالبندطغرلبكالصلطانفكاتبالحليفةعليوالقبضالخالفةدارخهب
الراقالىالعيعلىويبعثسهاسييالضحالممورةرفهالىقيبنواحيوهوكذا
وإلسطمنالفساسيهيىوعادخلبهوإعضالطمعهايدقبلالخارجيهذاصإركؤ

فهجمهااسحقبدارالمعروفالموضعفيالغرلمابالجانبوهيبغدادفيالخالفةداروقصد

افىطغرلبكالسلطانووصلفيهاماكلجملىواستوفىانجيتهاولثفواحرقهاهاوص
وعولعرفحينالىحبةللىالفساةيوتوجهلح74سنةرممنهـانشهرفيمداد

طاعتيمافيكونةلةيذعمصرمهـاحباللهباصيالمستنمروكاتالفرإتعلىطغرلبك

وكلذلكعلىقادزوإنةالعراقفيلةالدعوةإقامةعلىوعزمةمواالتهفيولخألصة

طغرلبلثالساطانوالمامالىحبةبواليةلةبهتبموالباوساعدهفانجدهعنهعاجؤ

كماكفىمنهاوعادسنجارباهلواوغالموصلناحيةافىمنهاوساركامحةسنةببعداد
ابرهيموهاومعهيبيننحالىمحوخهانهاوضجللوعهـلافىعادثمبرهةفاقامدبغدافى
اوجبظفابرهيمواخيهطغرلبكالسلطانبينوحدثهسخةفيوذلكينال

ااينالابرهيمكاتبالفساسإليوقدكانالىيحيةوقحممدعظيمثىلمجيعنهاتعصالة
دهبإووالتغردالملكقيطمعهوالضيهيانالعمعلىيبعثهطغرلبكالسطان



ول

رفىكائحذإجهاثرقلبكطوشارمنمةوالشذوللرافدةوالموازرةهعلالماضدة
زوضهاقانوشربهليوالكندمالملكممجددزيرهانكيفتفرقتورائهمنمساعه

واتطسلتا05سنةشوالغالصعكمغسممبقينفيفدادومهـلواضاتون
هاووئونسظعلىاطبربذاك3رولنهملىبناحيةابرميمواخيهطؤلبكءبلقاإالنجار

افىالمسلعلىعزمواذلكدشتهمذانثطرهوححعلهاستظهرابرهيموالوزيروان

شديدااخدرائابغيداداصدضحدرببذاكالخلشلمافحينالسدطانبخادهذان
الوزيرالكعدديىوتؤقفللفساصييارسالناببافاالراجيفكثهتبهاتنوضاف

عنلتوقهـنهماابنهاترففبيماباالجماعوهئتعايذلكاتونفابخرتالمسيرعن
منالجسوروقحلعاددنالنرلهاللجانبفشهخصاحلنرليكالنللسوانجادالمسير

موالايقفيهاماعلهالزمنالخاتونخكانمنواشولىورهمافىوأنتهبورائهما
الوزيروتومهانهذناحيةالىالعسكرفيضاتونوتوتجهتوالسمالحثواالواالمتعة

براط3دالفعدةذيمنالسادسالجحعةيمطفلمااالهوازعلريقلىالكندديى

لمجحنو3فاكحورالمشبجامعالجمطالةمالىاالسوسباالثبارالفساسيريتارسبالسا

افساسييهـيطابهرالععكرراىانةالناصواعلممنهاوؤلالمارةفيالمؤذنواذناالمام
الفساميريباسالقومماسوشاهدتالجامعابوابإفىفباثرواالىقيقدادشارعبازا

كيرمناربعماأكلهامورالمنحصامعفيالهمالمكانهذافيصفرايثالناسيصكنون
55إالاالحديومغدوةوفيالفساسيريعسسثرمننفروصليهالسبتميووفيخطبة

واجتحعدمثهشاكلىعلىمحناربألفخصربالسوداياتالىومعهبفدإديريالفساصدخل

ايعياربهعقدوكانافساسبريمماامخالفرةعلىالنرثبالجانباهلمنوالوامالكرخاهل

توافىقدوجهلفنحضفيذالثاذوالناصاطالفةدارنهبفيواطمعهمالفسادواهل
يومصفيوالقتالانهبمالمفساسريواقاهاالمواتوعزالسعروشطألالجدبعليهم
باللتدهالمحمتنسرذعيالثانيالجمعةيومفلماكنالبدحالسفنفيالغريقينبيينضصل
وشرعالعملضيرعلىحياالذانفيوزيدالمخصورلمجامعالمنبرعلىرمحاص

الثاتيالجمعةيوموحفرااياالمحاربةشالناسوكصالطاقبابيعقدالجسرءبنافي

حولاقهباصالقائمالخليقةوخندقلنةإإلىصاخفيمحيرلصاصبفدئيالخطبةمن
ذيمنبقيتاينلليلاالحديومفلتاكنالمدينةاموارومنانصغثماورهداره

اطليفةمحاربةافىهمهغووالكرخالغربيالجانباهلالفساسييحشعدالقعدة



ةاطفيماللواهلالكئيرالحلقمنهماوقتليومينالفريقينبينالحربنثمبت

ومائعلىنهراالسواقفيالنارفاضرماطديفةالقائمدارأحيةافىالغساسإليفزص
الحليفةونفذوعظماكاثقلمجمىالمامنهافئهبالحليفةثمارالنتهابالتاسوعإليليه
ودايهنغسهفيددخديفةفافئمالفساسيهيىظاهرقدوكانادصقلبدربنمونالى

رايةيديهوبينربهاالدإرمنالخليفةوكىحدفعاتاالرفىققبلعقيلبنياميرقريث
فعرااالقىاكقلنسوةتحتهاممامةرايمهوعلىومخحلقةوسيفاسودءقباوعليهسردا

خدئةبيماوإحدقافافالغربيالجانبفيخيمةقريعمقلةوضربهيديوبايئ

كييمايدعلىقابضةويدةالفساسيريمسلمةبنالقعماباءارؤساالوزيررئيسوماشى
ايزيروقيداطاهريإالحريمافىوحملوامعهوجماعةالدإمغانيالقضاةقاضيملىمقوه

وخطبةالخاحلمجامعيخطبلمةافيمنثرعاوابمالجمعةيمكلنفلماوالقاضي
العباسلتيالدعوةالمطعتاليمهذأوفيمحراحبللمستخصرالجوإمعساؤفي
إدبغدفي

القائمالخليفةأشجعرفةيوموهوالحجهفيىمنالتاسحإليومكلكهكانولما
الفراتفيثةالحدالىومخهااالبارالىوحملفيهكانالذيالموضعمناقهبامي

بنفسهفيهاالخليفةلحذمةاالمتوهوشاالميرئهاليالحديعةعهاحبوكنهناكفجلس

ءرئياروشااليزيررئثعالحجةفيمناالثنينيومولمئاكنالحلويقةحسنوكان
وشاسانالطاقيابضلبثمالغربيالجانبمحاذفيبوطيفجملعلىوزيرالحليفة

وأحللقالعصرصالةبالدةرحمهفاتجاخعلىحديدمنكيألبانتخيهعلىوخعل
يومخرجتثماللهرحمهالخطيببمرابوقالعليعهفررجمالالدامغانيالقاضي
عادانالىبالحديثةمحبسيمافياطليفةيزلولمبغدادمن154سنةعمفرمنالنصف
عرهوينالابرهيمباضيهظفرانمدبغدادالىالىفيناحيةمنخرلبكالسلطان

السفيروجلالعراقناحيةالىدارهافىالخليفةباطالقإالميرقريشئاكاتبثموقتله
يضمنانوشرطيهمفبنمحمدفيالملكمنصورعبداباذلكفيطولبكوبينبينة

ليفةااصيفيصمارشاطغرلكوكاتبخهوعنطؤلبكصرفللفساسيريالخليفة

وقدممهبنيمنننهفيتكريتبلوقممدلفراتابوبرفاشجهمحبسهمقإلخراجه

فعادببغدادحصلقدطؤلبكإنعرفالطيمقىقطعفلمابشهرزدرطغرلبكإنبلغه
الحالفيضاربطغرلكجهرتهناكالخليفةفاقامروانالنلوحتىراخا



قطغرلبكوئهضادهفىثطاطلصةوصصلبثفسهلهلقيهصنيثماطليفةبرسمفروشا
وحملوقيثابهاالةفرهاخملانافىفحاربهالفراتبسدهوالفساسهينحوعسكر

اطنألثةداربازاهوظقيهابلوكايفبخادالىرأسه

واربعمائةونهسيناحدىسنة

رإمالةباصالقائمالحليفةوعوداالفساسيهيىارسالنهالككانالسنةهذهيخا
علغراباثالعحلثالننحلغرممنايحنماويهارهامنشرتقغماحلىدارهافىالمؤمنين
هذلنبابعلىينالابرهبماخيه

واربعمانةمينوخماثنتينسنة

كينبئمثاسثينالذوالملكقوامالدولةتمامالممغراالومهلفيها65أل

بهالدولةوفقالقاثدوكلنالىعايهاواليغيرهافيبتهيماكهشقافىالمستنحري
وسبلاطغوسه25سنةاطجةذيمنالثانياالربعاهيومفيسرنالصقلبم
االمرالوحفخلاالممالفوالناكلرووققهالةساصهاللةالدعادبهبالقالدمشقالوالية

والضاسبكتحينعليهكنماسكلىالماشكيحسنفيعمداثهعبدإبوالدولةسديد
ستاالولربيعشهرمننوالعشرينالثالثاالثنينهفيجمهاتوفماإنافىمثمقلمح

عثريؤأشهوروسبعةثلثةواليتهفكانت354

صابعلىعرداسبنكهالىفيالدولةشبلبنمحموداالميرنزلالسنةهذهوفي

ةماثممليهاقامفاأدولةإسيفبنسيعمهوتمأيمهايخماوطامغاعليهاوسفهيقالهاامحامش
3اورجممعةفىبعدحثعدثمضهافرصلوالئنرحالبإرلبفيهـالةمقلفلم
هااستسفلانالىمالمراسالثجمررتلهموعراسألاالهاومخحايقلهامناز
عرفانالىالقامةوكايقاالكىهجمادىمناالثنينيمفيللعمآصهاخحلجهاتروتي

فيشهاخرحاالنجصاريةالمحالعساكيفيحمدانبنالدولةنامحراالميروصول
المثصهورةالفقيدقوقعدواتفقتالدولةناصربعمكوحلبوخبم2سنةر

حابافىلمجمعهمحمودفعادمخذوالمغهزصرالىوعوكهولةاولارناعوانفالل

راالقحمداسنةاهذهوفييهاامرهواستقامالدولةمعرعمهوقتلبهاوحصل

ومراسالاالهامآخعاوعليهانازالفيلولمالىحبةمدينةوحشدهجمعهلنيمنعطية
السمنةمنصفرفيبهاوحكهلاليوسقمتيخهااالصتسقلانالىلهم



وارجممائةوخمسينثلثلى

يمفيعليهاوالياىثاالبجنايمابنالدولةصيرحساماوصلالسنةهذهفي
الكتابووردمدةواقامةالمرفيوفزلمنهااالوفىبهادىمنوالعشريناالئايخالجعة

جمدوصلثمالسنةنرمحنيانصرفيحملبنحووتوخهالواليةعنفافرفبؤله
فيعليهاواليآقدمثإفىحمدانبنثهنثيالدولةناعرافيوالدولةالدينعكتةذلك

واصواليهشلوفرئبهاوحصلالسنةمنرمضانمنعشرمناالالجمعةيوم
وابنصابصاصبالدولةمعربينوالموادعةالصاحاستقرالسنةمذهوفيهـىونفيها

اعرالثالخغاجيسنانبئسعيدبنمحمداوندبوفجهاالدولةشبلفيمحعوداخيه
الدولةمعزاالميرتوفئوفيهامحهاالمترئمفيرسوالالقسحلنطينئةالىحامنللمسير

اخوهاوملكعلعةباالمسجدفيوذفنالقعدةفيمنبقايئعلسبالجمعةيومفيبخلب
مشقافىالدولةعفيببنحيدرةالدولةمعثرالمؤيداالميروصلالسخةهذهوفيعحلية

فيوترلمنهاالقعدةفيمنعضالثامناالثنينيومفياوفىبعدمأيةدفعةاعليواليا

واقامرافىقاسشسالواليةعنحمدانفيالدولةعدةساراليمهذاوفيالمزكاةارض
554سنةخراالرليعشهرفيمعزوالعنهاواصرفاقاممااكاليةفيبهاالمؤيد

واربعمائةوخمسيناربمسنة
للعمتنحرامامقبامنءعكاوثغرطبزيةالدولةمكينايميرففدنهاهـاحلزمفي

الدولةععخخمنحثريفالالقاضيتويوفيهافزارةوبنيئمقيمبنيبهاعةعلىواصبالة
التاسعالسبتيومبدمشقالحسنيالطسنبنالعباسبنابرهيمالحسينابو

العصلطانبوفاةالعراقناحيةمناالخباردردتوفيهاالئهرحمهشعبانمنوالعحثرين

اويمدينةفيبعدهالممامحةفيالبارسالنكذولدهوقيامحلرلبك

واربعمانةوخسينخميةس

لدمشقبدرالجوشاميرواليةوفها

بدرالدولةئقةايمامعدةالملكشرفالجيوسقمقتمالمظقرءاالمراتاحاالميرلوم

وخطبهادمثققاضيالنةآايسالتارفيفيكذاالجنابيبنالحسئبناباسابنا
نالنطبن3القاعمدابيبممرالقفماةفاضيعننيابة



السخةمناالشدسحشهومنوالعخرفيالثالثءاالربعايوأفيعليهاواألدهمشقلى
زيدبنجمااطحسقاروالجأللينولةالدلىقةثاقاكنيممحرالومالمرةبارفوقىل

ناميالماواقيلهاامدقىهثةجهاوأللماالموالونفقاتاالمحالفيناظرايدياالحسيتي
هاالووقعتثهاودفىعسكريعهابينبينهالجاريوالخافبهاامرهمنحدثثمفيها

ثهمنفسهعلىوخاف75ألههمالثباتليحهمالمقامعغحزهمعهاعرفمحاربات
وفي65سنةرجىمنخلتليألعشرةءالرالثلثايألفيمفسارعنهاعاالرب

هافيععليةكهرصرطبعلىصعالىبنالدولةشبلفياالميرمحمودترلةالسنهذه
فحهاعرفمنيتمنهنولمالمنجنيقلمجلكابنمنيحوقتلشبانمنالنصففي

عنهافرحلمنهااربلةواللتسفلى

واربعمائةحمسينستسنة

منزوبنصدردةراالواليةوفيها

حصناالبرالواليتهندبهارتادمثقواليةبدرشالجيوشإميررفانحلمآ
دشةالنرمحنيانشهرفياليهالومحعليهاواالالنطنبنوهمبنحيهـدرةالدولة

صرفةالمستنحعريأيالىاقحخىثجاالالوالةنلىامثاةعاعلىونواعيبهاولقام
السنةهذهفيذثاالواليةوتونممااليهالووكالمستنحرييذليالدولةلشهابغها

فاستعرختمبأولعحليةاالمحخايقاحابالىصالىبنالدولةشبلبنودمحعاد

عثليةضالثثمنهزعنهارصلبوعيولهإحنفاضاعليهفانجدهالتريرخالناافيميربا
منهزضانابأوركلوهفنعكرهبنهبصلبإحداثناعيخانإبناالميرمن

سهعادكلراباسالىمعهوتوتجدعليهالمساعدةمناليهيعتذرمحموداالميرالىواتمذ

المسهـتنحريذريالدولةشهابرإالموصلويهاالسنةمذهفيصرهاطحابالى

فيأفيالىتجصسذدثمالسنةمنالقعدةفيمقاالضيرالطثرفيواليادهثقالى
اآمربهاواقامعايهورداالواليتهجلسالنالىالىوتوجهفانصرفصرفه

منخالةمثقثوإقامت064سنةاألفيرسعهرلثفيبهافتلانالىوناهأ
864سنةفينيةمدفعةعليهااياوإبدرالجيولمقلميراليهالوحإنالىالوالة

عدةالنجالاالوفيا
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مائةواربموسفسينسبعسنة

دفعةلثمحلبعلىصالىبنالدولةشبلبنصمودإالميرترلالسمنةهذهق

مضايقيزلولمرمحنانرشهانتصافإلىعليهاواقامالتخانابناالميرومعه
ولمالراقنحوبصمكرهخانافيفارقهبهاحصلفلماوملكهااعرهاتسقلانالىلها

الصحابهوالنهبعليهالقياممنالخوبةتلكفيلموهفهلماحلباحداثمناشفافايدخلها

واربعمائةوكعمينثمانسنة

الثانميةبدرالجوشاميرواليةوفيها

الثاموعلىنيةمعليهاواليامشقإلىبدراالسالمسيفالجيويقإميروصهـل
ملوبلغهايامديداطبابمرجفيونزلمنهاشعبانمنالسالمحساالحديومقباسره
عسكريةوبينبينهالثاؤةالفشهتحرلانالىفيهوإقامالقصرفدخلبعقالنولده

بدضهمالحربسبتونالقصرنفخرجمماحبهمنههامنكلواستخخالقواهلمادمحثق
أشبالقصركانوقد06سنةإالولىجمادىقثرينوالعالتاسحالجمعةيومفي

هذهفيذلكبعدعادفلمافيهنهنماخهبواالولىالحادثةالنوبةتلكفيبعضه

رمضانفيالقدممسجدعلىونزلاطرانفوسائرالوبمنةالجتالعساعهوالنوبة

القصرافىوإالحداثريةالعسمنإلبلدفيمنفرجعنهمارحيلهتفقوا06سنة
هذهوفيجهاتهصمنالحزابشملهلمجمثاخشابهونقضوامنهسالماماكانفاحرقوا

إسمنوالنصرييينخمادبنيءفاصالحبنالدولةشبلبنيرمحموداالفاىالسنة

حلبفيحصاواانالىفيهومجتهذاذلكفيمباليزلولمالىوم

واربعمائةوكسينتسعسنة

عسكركبسهمالصعيدفيالعبيحدباجكاعرناحيةمناالخباروردتفيها
واستظهارمعهالمجتمعالعربوانفاللحمدانبنلسنإعليالمالدولةرنااالمير
اخذماواستعادواعليهمعادوثمعليهواسحولوارهعسكرمنجاذبعلىالعبيد

يدخمفيبافهالمستنمرالدولةناصرميراسألوفيهامنهمجماعةوقتليهعفريادةلهم
سديلهمالىوالبنودخزانةمنفاطلقهماجر3بنطعبنوحازمجرلبنمحمودابن



9

وإربعمائةستيينسعةهكه

لدحشقبارزطغاناالميواليةوفيها

وودسلشهاشعبالنابنماعايهاواليمادممثمقافىبارزطغانلةالدلبقصيراوعحل
بقحلونزلاطسبن3طاادواةامسعتخيبنحيدلىةكالهرابولسيداالشريفمعه

االولطربيحشهرفيالمذكوريفصالعئرومعهصهاخرجبخشتةاقلمالعقيقطداريخاالدولة
بينهماوكانالمذكودالسيدبالمثريفخملفربدرالجيرشاميربانالحنروورد164ستة

سلخماقتلهيدهقححهـلفلماافنهتنحعةلنالىلةركاد1بهحالفياالجتهادعلىبعحطعنإ

ومقوثأأمثلصفياسحتإثوهالفعلهذاواواكالناسكافةملىذلكفعخلم
كألرهدمستبفاسثلينعتليمةاآلزكتجاالسثةنإالطبهادىمنالعاشرءالثلما

معفئاانياحدمالىكمتاماثاكئروماتامعهامحنعوتخوسورماإلىطهرد
لهالكعنهمءاحدسآلفاعاجمهمتبالمعوتمحعيمثائهـتيتقديربيمامكتهفيكن

نثحودماتحتبازإسفياثوهالةأكالعخلماالبارافواهمنحللعالماواناهليهم
هايسهانألرعدةالسنةهذهمنرآتجفيوشمعالمقدسبيتفيوكذللثنفمائة

وحالحألمجيانواأصوانأواالىجالمنجماعةءعلىـثيففهوصهانباهولوالمنهاباعخلم
سيلمعذوجاالشجرنزااساحاهاقعشديدبردمنهووقعهانلسخابسهااقي

حماليمبنيبواثيىارتفاعهانفيخيخروالحمىالشومنبلعوماقاحالثامبادماعظيم

دمىالىاليابددعكردخللمتاانةلمثريفشجمةفيزياطابنسبفالا

خانةمنزممىاباهاثالقفدالثريفوكاقصازمبنبدربهفندرااعانالىمفابهر

اثارمعصيريداندسثئهنزكلنانباويفاثخرجلماالصابيهدلبنععدوقالنودب
وساريقليفلمالليلفييسيروانصاذمبنبدرجماالنابلقاجمانيظألبانبارزطانهمل

قالواتهعكومنافقاشاولمنلنالتذنمجئاكوقالحازمبنبدرحقةالىباسزطنان
وشاطاميرالىحملههنبذالفانةلثريفاافهذئمقدفقالنابابيبنالعثريف

جمألاطيومقاميرفاربههوإقطاعديخاخبذهبباعهوالىبهومضىعليهوقضايهوسار
والعربحازمبنبدزالثاماهلنوالبهوحياسلخهوقلجلدهسلخثمقتلةاقبحوقتله
الهلااالمانةداضهوادالصيانةالديانةاهلمنالثريفولمدكانعادضمهذهاماوقاكا

المروفهـاممطناعالعلم



فا3بهاذقصترجآلونظهاالعظيمةصخرةحبوانهخرإثلثييننمحو
جماعةفطحمدانفيالحسنعليابيالدولةرنابقيامالخبروردوفيهاتقرهامسموف

الالمامنشيئاكثيزاهموأشبمصربالهالمستنصرعلىمحسواعرااالتراكادقومق
المسئندصالحالعةمظهرابالثاممقيقااصرهمبدأقيبدرالجوشياميروكاناقتسسموه

موافرتهالىسبيأللمجدوالرتهمناليتمتهنانهاالاليهوايىلةوالمواالةبالئه

فقالبالمالفطالبوهكذينةبابنالمعروفوذيرهدارااالمذكورونوزحفصومعاضدته

عليهفالحوااالممالواقتسامكمايموالثه69مببعدبقمالوليئلهم
ذللفيوتعريفهالمالاكلعلىلةثكوبالئهسللستنإلىانفافكمنبدالوقالوا

فيهيقولبخطهعنهاالجوابوخرجالقصةإشحرقعةإليهفكتباطالعهـورة
الفضلولةاليااتتتيارجووالالجححثا

انوحيدوالعدلوفوقيابيوأماينبيئجذي

تيئظاصواالذيهطؤسيغلمالمنعمنخيرءواالعحالاللهجميدوالعبيدإللةمالالمال
الثغورافىالقسطنحلينيةمنالروممتهقكخرجالسنةهنهوفياينقلبوننقبف

واربعمائةوستيناصدىشة

لدمشقمنزوبنحيدرةبنوالآلمعلىوفيهاكانت

وغلبةاقهرثمقولىالكتاعيومنفيحيدرةفيئتلىالدولةاالميرحصن

وخاقيننقهالمجيل16سنةشعوالمنالثامنالحميسيومفيتقليدغيرمنوقسرا

حينثذوارتحبالمصادراتفي4فباوافاهذلكبعدالتقليدانوجمرولققهااخلقها
شاخهوماوالجورالعيثمنمشهورهومااالخيارالمستودبنةومصادرالظلممن
فيثجيدوالعسفوالخالمالتجرفمناللداهليلقولممذكوراالناباين

وإعيلهولوئماعثدالهمنوقاسوهفعلهوسوهخللمهمنلقوهماواليهفيالصمممامة

امالصهممفارقةعليهموهانإهلهاعنهاوخالالهااخربتانافىافعالههذهول

منإالماكنوخلتوعثتمهتعذيهمنوالبسوهظلمهمقعانوهبمااوحالنهمعنوشفزهم
والطويقالمبهرةالقضيةهذهعلىاللهءلقابرحومافألحيهامنقاطنيهاوالغوطة

الكاممممألا822



الظالميناقبةافساالمظلومينءذعاكزوالثاطمدولةائهاجالانالىلمكروهة

دالبعغمياهاخحناابدمشيالعسكريةبينبينهواوقعمنهاحةبالىفعهاالملقوس
منمبافالالةيمنرالدمارفلمالوبالفاسثشعروالبرادالهالكهنفسعلىفخاف

كبانياسناحيةدوئعفيهوالخكايةبلااليقاععلىعزموامالفتكهممنوالنجاة
مماكربهافاقاما76سنةالمجةذيمنوالعثرفيالثانيالجمعةفيهيمافحصل

المحريالصمكزمنلماضلى274سنةاوانلاثمنهاخوبمثمفجهاوغيرهاطتاممنكره
كلليماالمستهليالقاكئيمعفيلإييافيعندعوربثغروحعملمنهافيأفذهافييمركهإن
للحأحمدةكارإبنالمللجأللاختهذوفيعبدبهاواقامابلىحلالىعهـورمنعهـارثم
الدماينالكلللءجزاوذلكلح18سنةفيبالنعالقتألاالعمقمالفيفالكمصرالى

ونيعكابغافل

فياالكحتخماسالاوبينسععكريةايخمابدمثمقالحلفوقغالسنةهذهوفي
حسالفيففاغربيهمنحالجابالمسجدمنهافارواتعهـلىفاحترفمنهاجانج

امحارلثللؤلململغوااطادثلهذاالناسفقاقالسنةمنشعبانانتصافاالثنينم
المعسدوفىاتلض1للهـجاسنالجامعالجاحهذامثلالحترإقوالدافيالقاعيوأسف
احسوانباالعيهنمشا4ابتادوكرووسضحاودونقاوبهاخسنآالعجائباصدىمن

11النواثعاديةعليهوعدت

يردبئكانالجماليبدراناكهانمرأفيزياابنشطقالماالثاماخبارومنا

رافةاالقالىوعادفيهمشيقلنيوغقامسقعنورميل85سنةالشامعلىئاوادثق
مارثماليهوعهـولهقبلباالمالمكانتغاراتلالفتتالماقيىهناخواناميهان70دجا
دشقالىوصلصىايهاحايبقهفعألوفعلصقأهادغبوفىكلبالمربحلليثق
ضيفهالرفمهـااييابنعلىقبضثميبتهالناسفامنكرشةوالظبظاهرهااالطةقعرفنل

فاحثرةنمواخنىجماعةوطلىالعلويماطنابببنلاسماعحلالإبيالملعينيلقاضيالثريف
المالطاثااليههربفدانومصرهنمنةالمفزججاحلحادآبنومبهاديار

آباالبدراعرادالفضادهعهالمقذالجنابيبنكاهرابيالثريفهعاونةعننةاستكفاقا
ابواصاواغلقواعليهدهثقاهلئارفحلهابالمةيهورينبدرلولمآقعايهشقداهلالثارة

سلوهورايهييسنانبنرماسدهمونزومبىحيدرةالدودةحصنوساعدوصاربوه
وساوحوابكاليبدروعادبظاهرمابدثقاسلطنةقصرعلىممارفاكارتعربوجاعوصالفوه

بدرحدلدمثقوععكرعتطرهمنزوابنوبهعاااخلفمومىصداالطواهلهثقلهفانفذ
ابوالدولةعينالثاتثقةالناصحالقافيكادمتوقيوحاصرماصورالىرحلذلكعرففلمأ



واشتداداالاعافياالقوللطوقتةفيهااالسارءبغالمصرمنبارإالوردتيهاف

آهـافاعالىفسارمنزدابنمنةوقربايامفحاصمرهاعقيلابيبناتبدبنعمدالحسئ

هنالجنابيابنالشربفءوجاعسقالنالىومضىيمالترقطاضابنتبنوتجهفهادضلايايم

ماقامالناحامناالوفيسععظيماوكانودرسوهلسلطةقعرمدموااهاالوكاندمقالىهعر
لفتكعلىالثريفمعاتفقااللذانلفيابناوحميدحازمدهعهيوتاوعثربنشعةدمشقع

عالىعاددهثئعنبدرحجقولماصازمهنفعلةماهلبدرفيمنطمعقدحمدوكانيدر
فنهبابلداصدأثالععكواخلفدمثقعنرحلولماعنهسادفعواهـالمسأكرثريفالالن

رجألاليهمفامدكديمونصاجأهنةالصدعواالجعاليبددبثمعارواونافىابلدبعضإلعكر
هنزوابنصولداالحنابيابنالثريفوهربدمقفدضلاصحابهمنجماعةفيبالقطيانيعرف

طابأريفدسارالبيينعلىمنضوافيفنظالسنةهذهصورفيعلىماتفدابوهاوكان
الجماليبدرمنباعهكاثريفملىفقبضصماحبهاصازمبنبدروصاءالبلقانفاتجازمصر

يرفئاعلودمشقالىصالياببدروبثخنهابعوسقارامفقتلهديادالفمشرباثني
وجماعةالمقضولاخيالجنابببنلفضلابيالثريفبمصادرةرواقيساريةلامنيةشوابيبابن

الحيوشاميرويعنواجوهواضثعويةابيابنملىخاسالدمشئاهلوعا3ثمشئمقذيمن

وبذلواكلبيقاميىالقرمطيبننجهانبنوصازمسنانبنممارالىيعثواوالسعكروصافقهم
فيهجميعهكروالىوممليكهالبدالىالدخولكننيالمماريقولالهمبعثفابلدتليماليههما

القالوكاناخابموصهـارواففعلواالمثارقةؤنجرجوابيخهميخالفواانويجبوللثاروالماربة
باالرالداربتففساحاهنصةفردارهنبالنشأبألبدواهلالمثارقةصريالجاحغريىفي

ذلكالعواتمأىولماالسنةهذهشباننصفلةيقتةفاصالجاحالىهفالناروثارتفاحترقت
طألحهمفرهوااالحرغاتفيهصدثهاايداكواتالفيفيطمعاالجاهعوقصدصاقريهواألقنال

نعاهدووقثونغدروبمذبنحلفكموقالواصرمواوتعالىاللهاليفائوااسولطموا
آاياارواوصاثرتجطانهانهيبئ3الجاحفامحبحالصباحالىتعملوالناروننكث
اتذدمواهوادورؤضبتذلكبدواصؤوايبكونوالتثلكلفيهيصلرنالجماعات
حلىويثتواينهبرابانثايآالبلداهلمماروداسلبيتانئيرفهقبلمندثقعلىهماروايئا
علميهمرفظواقنتلىاعنهممماروتاضعايهمفثاسثاالبلدصاهلهوويتشيخخرجوهمانماربة
ذلكندميرووصلالياببدربشعاراونادكروضبواللدمنةقطهقواواصالمناربة

البلدفيالمقامهىكنهمانعلىاربةالمةفراصلهلةصردالذياالفاتوقدالبلدبابالى
لةيمنوشيئأيعطوهفلمبالمالوطالبهمنافياياماآداقافرضيديخسارالفهلئةويعطونه
مواوتدينارفالخمممائةيساويدثقهنالمغاربةصبمادكانوادلىالىفارعلجمقدرة

الجيوشيرامالىمتروابنولدالدولةضانومىحدتاسبعينهنممفقلوادمشقاحداث
المفاربةاطاتحهالجيوشاميىيبنمنمحيهاوالئادمثقالىوعاداخهعلىومامرهومحالحه

ندضلهاايمنموها

علىالمقتولجدرةاخوالجنابيبنثحصالقفيئاسنولى36شةيعنيفيهاانايفأدقال
كارابنضحهاكابلىطيوملىكلابيابنصمورعلىواستولىوشالجاميرنؤابوطرددمثق
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وقتلالجوعشئةدقبعفئامخيمهمالناسوثالميتةيالىواضطرارممذلكفيالحال
واجمميركىايلىداراواحثاجهلكسبمومنصالهواستغراقمالهواخذبيمايظفرمن
طكاسفوناكحعننعلىاوومنؤليهاوفالمسئالالى

بعمائةاروستيناثنتينسنة

ثانلىلىالمحرياليخاسيالمستنبددسالهاشفالجيوسقلميرترلفيها

لةغمايقةالاعلىافامفاماعليهالنالبالقاضيعقيلابفيالدولةلعينامحاعرمهـور
بالشامالمقيمينإالتراكمقدغقبرلواالميريلابيافيالقاعيبإلكائبواالضرار
لهاجدثشهبسعماربأدبيماودسعنهمحللجهالىفاجايهبلستنجذولةمستحرغ

علىعايهقوكىرهحسفاالفستةقيعليهونزليداكثغرالىحلووكومساعذا

الحالدةدالجيوتامديرفسفحينالمذكررالجيوشاميرواليةبهألقيوكانفيهمن

رىنءالىحيلافىنرورالأمقادتةواسعادبصورمننجاداالقىاكووعول

جمبمتزالمتدشوعجبمقويتلمجيىبهاريةوالعااهاناستفسدكثيزاانبعد
ةلمتابحروااافيعايهاآموالهاوالمتنايقةعايهاولالنعاودثمقليألعخهادؤموتعدته
كسااسىلةيتمولمديناربنحفالرثالالحبزكهافىذلكمحاااهااحتاجسنلى

المبنسشموديراالعرحقسنة11هذهوقينهالفرالشامفياكاالقىالختالف

توةالماوغلعبرحاروكاكااألالميفمالقاهـاملالوخلباشديدتعرضاحلبفي
يقدموعادواحمىقله11منبجئزإلىومالمأفتحماورشوالعشرلسعفيالمستصرةية

فىنمبقيخفبنهىاسانافلحاسالىإفهااكلوفيفعاثمنازجردناجةإفىعنهيرحلارتهبع

تاصايئحبعالماالمدكفيودامسنينسبعاليزدوضانسماذبمعلىواسمهالمدكهذاملكة
وإربعمانةوستينثاث3ستة

فاسثليناركنوقعحددواحتض3بالثحامالغزأالتراكمقدغاوقفياتسزجمعافي

عوصعيداكبرابيوشالميرببنواحمداناشوالساحلالرملةوعلىطالبابوأ

صابالىهنطااةالراكركطللغوهنهاهربواقدااماكثروكانالجوزيأبنسبلىقالا
ديازاثمانين

وآالىيدمنارتجعتنجقلعةفت6ولشةمهـقرسابعاالثنينفياناايفوقال3
ومااقثالغاواعطاهصلبصاصبخمودبننصالىباماداالالحاظسئمهاطويلحصاربعد

ا16شةالمحرمفيأخذتافاوشيراسنينسبعالىوميدفيبقائامئةكانثوان
ةتالناوحمقدتمانةالرمانة6رموفياالسدرأتاريخفيابقابنمو3



وقطعاالامماوعلىعليهاراتالظوواصلمثقوفهـايقالمقدسبيتالىمألافتتح

يزلوأملكمهافيوالثلمعلمضايقتهاربيعاصسنينعذةزرممهايرسعنهاالميي
توأصليئدمفيهااالسعارغالهوزادبماالمنازلبتوضاعرهاأضعلربانافىمترذذا

والمصامدةعكريةالعبينالحافواستحكمعنهاالهاكثووجألاليهااالقوات
مندنيهائيولمعضهابقداللةلعنهومنبنمعقىالواليكوناهلهامنواإلحداث
تلالسنةهذهوفيجهاالمصاملةزمامالدولةزفيإالمررغياالجفادعلىالمقئمين

حلبعلىاللهرحمهساجوقفيطغرلبكالساطاناضيداودفيالبارسالنالعادلالساضالن

للىوضايقهـاإالخرةجمادىعحرصابمءالثلثايهمفيالحعبنمحمودوبهالهامحاصرا

آلثعفورحلالبلددرالهعامهوانعمفأشهاليهمحمودفيفباالمانمحهااإن
واوقعهفلمنازجردللىتوتجهوقدمامحهملبماطاومإلىبألدافىقاصدارجبوععثرين

اليهمانضافوماالىوممنالفائةستقديرحكيماعلىرهدموكانوهزمهب

منالفمائةاربعتقدير3ذماعاىاالسالمموعسكرالثلوانفسائرمن
هناكوادءامتأللمجميثسحهيرالالخلقالىومعسحكرمنوفتلالعلواذفرجمعاكاالقى
سوادهممنااليديوامتألتاسيزللمسلمينايديفيللماكحلوححالحعقينالتقاعند

وبينارسالناالسلطانبينمترذدةالمراسالتلسولماعهم5وآالتهمواموالهم
والمواثيقعلالعهوداخذبعدبنفسهعليهوالمناطالقهتقررانافىالمأسورإلىوممالمث

وإهللجدهالىوسئروأحللقاالسارىواطالقاالسالماعالمقءلثيالتعرضبك
عليهامجروهاءالشيامكانهفييهغواقامواوهوستاغتالرهمافيقالمملكته
11ايهونسبوما

ميافارقينئاريغيعثيتاريخهفياالفهـقبنعليبنيوسفبناحمدوهوالفارقيوقالا

منكثرةبهاعةضلفهفنلالموصلالىفنظعادالرومهلكانسعلطانالانثمةقاتي
ارزنالىدوعالسلطانفرجعدابالىعادقدالوآهلكانولةيعلىومنازجرداضالوراهل
الرومهلكوصلثمايااجماغالوملكيااضالطلفوصمنازجردقاضيهعهوكانبدليىو
بينهماتمضيالمراسالتوحصملتمنازبردبابعلىلووسارالمعاطانقخرجبازبردوالةالى

عنفألةالرومملكالىالعلطانمندمنالهلبانابنومضىاليحصىضلقفيالىومملكوكان
انبلننافدلةفقالاصفهانفقالذاناوامهـفهانأطيباتبهااضابننوقالاالوصاالبالد

همذانفيلأداصحفهانفينحنكتتيالملكفقالهوكذلكفقالالبردشديدةهمذان
والعقوامنةالحقلثماعامفالانتداماهمذانفييثعتيحيعالاهاالهلبانابنلةوقال



وادمانةوستيناربعنة

لىحيلةلةئصبثبمكيدةنيهاكوسرقامةجبرمهـاحباالميرفتلئهاالمجرمفي
لقتالالرفتبقففيينفرفألاساطملندافادحالفئثماثةفيغافهاالوآفعثتالقنال
الناسفقالنزدلهوقتدصانالمنبرعلىالحطيبانالسلعالنعالماوقتالىالجمتيوموكان

الماصيغغويقالمشسابربهغملاهالدوقتهذاالسطاندقالالوكحملوااحماال
اللهفاعالوادكىحلواثمنهمماحدمنبستبافهلملفدعاكمعلىيوئؤنالناسدباقي

الذمباسهوايثبمالماموادغنسمواخيئاخلفااممحابهمنوقئلالىوآطكفاصزمران
خرجوافاضماالنالىبماسشواماالمااسمندومنازصلاضالاملوكباالرطالوالفضة

اربابادحمعلاضألحلامكتقاسالشةثاكومنالهبكئردكبوالواوقاتالجيشءواقاهوا
انعربنيحكمعنرجتدالحاكأدوهنازلىاخالفيورذجانباذرالىالسالالنوعادهال
يقدلدممااطانلبحبم375صخةينياالنأالى

منممارورابارسالنانانمرإآفياطوزيافيسطلكنهانروىالعنبسهارنعةمذهواهآ

دسلدريئعافئلاخألباددمغازجمدشارجيثىقاربفلما26صنةالقعدةذيفيهذان

ةباالومنجماعةمعهامالن11اصفونمييرالىوكانسقيةشااالفثينيدبنببعثو
لطالتايسورصلالنامنضاثفاباالروآبالدالىكأازمنهافساببهملسلطانوكان

قدالملكننالمالوزبروكانناضائفدثووانسبننعرخدعتهالىفعرجميافارقينبادالى
صاكىبمحندديارالفماثةعلليعوقعإجهوضلفقربهلساطانالىلهجوضاجاممس

الفأليخاوالاالىالماوبالعلهفردةالعمناخذهاكثيربتاثاالقاماتمنللسلطان
نقرثااوكانةعيروحصونايداالسوحصندفغخافمناالفاماتفحملصاحة

انصالىانانلامنبهاعةونرعحممالمثيممنيضفتنااليارىهننويقانعابطون
داوكلمااماوفاتااألهااالحالنلوشاالفقةصنالىاالسوهربهبىهاونواحها

وكرفرفبممجويمخمرفدينارافانهسينضلمااصلبذراقدنواوكاوغيرماباالخار
ناصاوحريقهاسهابفاعركاوتحراطربت3اتمدآحتىالمالنحابكالففالواعنهمالقنال

جمكوتتدماللعالنفاغثاظبيهماراسطةوهرالماكمىرسرلعندهوكانرجعواذلكلفه
ديقبحيابايعرثالسنةتسناناصبوالعادةبضلمهذاالمالمثنغالمفقالوقتلهالسول
غساطاديفيورحلوصرتكشهجوابواعطاالسلشافرنمحئبولطفظاهرها

هنمسمةتيمندتفاسوالثانياالشينخالبرتأخراحدهمالحالهنللفراتطالئااالضربغمن
اسشزجاؤهاعنانصفولماقفاالحاخرهمنفووخضثالقناعنطغرلبكعكرالساقيين

مالعلىحماناهلوصالجئثهمالحرقواارومملكالىالحملوهاسؤوسموفلعوالىالقاهلوا
ذلكرإنلةصلبصماحبمحموداليهيخرجوأاالخرربيعشعصابمالفراتعلىايماطانونزل
ونجواحمصاممالنالفريتينالىورصلوابوهوصلببلداهاكرابتواخرالفراتوعبر

الحغحورثدطلبخعودلالصلابريةالىالعربتوهرعإصةفنائموعادصابصبني

ءضدقيدهنالهتناعكاعرفمافقالبالدهعلىقئطهاالتيالااليهاوحملفامتنع



بنمحمودوفيهاعليهاواستوفىللقةملكةوفحهابهاستصرتوكفلةعايلفت

مكمنضديحضرمنالىاحانيعدتوقدوجفاتبتكبمالئصاللياالحالبةاقاتك

بعثايفةاانمقواالسلطإنغيظفزادقيلةبخدمةورلدوالدتعمودفادسلاالطراف
ئزلبركبوفىسوالعماسةالفرتجةمطاتباالنقبحللقائمخطبلماطلبهاالئياطلعصودلم

منعلبهفتمالنقيبوالتىمحمهـودوضجإبمويخألعهولبنيوثيائافيرسينولولدتهءولوا
برأيومينالنقيبواقامصلبالىددضلالفرحطصركبالحلعولبعىاالرضدقتلفرلاظيفة

تدطبيعدعلىألسلطانوهنااطعكماناعمودقللويمافركبماظنفيهماخودمن
صاالموالايهبللروجهطالبواناهاواكاشاهدتفقدالبالناهأبالديوحراسةاستيص
فقالالبساطدوكامنءباالعفاعديلمطانالىومذاكتاباروالبىبالحصاريتفقدنيالتي

بعثلوفلماالفندقعلىنازالدكانايهفخرجاياهفاعطاهايالهضيتابهاتالنقيب
االرفىوقتلفضامايواحملهمااطافةعنوبنغهصاستدعاهداكرههالوبةبفرسابمإلسلطالط
هذاالمفاخرجخدقكالىمحمودالخرججثتفقاللجكاخالذيهايةوقالودعاوشكر
القيجمذاافنعفانةقرثاذافاتأمنةبعديحلنلبهتطبيئااناكتبتهصححيحفقالأكناب
عندالتبقىمةحىايالمحصارايستعذالمجانيقونمبعلبناعصىوقدينااامنتماذاكانلناعذر

وبلوطاعةسمئافقلثافقيبقاليريديماعنيلةوتضمنييمااترجعانويجبالملوك
الملكآنجظاواجتمعثفعكقركبااآلهذافعلماخاباطبعضففالفةاطللةبعثمامليل

صينالىباللقاويدنجلكديناراالفونهةللسلطانديارلفبعشرينيخدمخمودوقلث
واماحئةكديئاالمالاافقالمحمودااخابثللبالىوعدثدمشقمنالسلطانصد

فقاقلهمايخرةجمادىمنبقيثلليلةاالحديومحلبعلىالسلطانلونقاليهسبيلفالالحروج
الىودنعتةبيدهفاضذتوالدتهوسااليفيبهاوضرجالموادعةيطلبمحمودنارسلنذئوا

وقالأكرمهداحببمافنلقأهاةكىجمافبفايمبكاستمتةقدولديهذاوقالتالمسلطان
صدلةمنوعادالقلعةالىفرجعحقةتماكرامثامنليظهرغدفيينااجعوشقلعتكالىكد

الحلععبيمانخلعالسلطانحلىضلوالسلطانغيرجختفوأوالحواعىالحخاباسثآنظاوتلقاه
االكنثماداللهمحمودفقالصمشبهواالعالماكوساتدتةوالالذهبجمركباطلواعطاهاطبلة

سرفذلكفعلهنالسلطانفعلممنكخيفتحتئتلقيكنيةعلى
ايومحظايهونازبرددارصثىمننيبرذالروآملكرسلردتذلكعلىوبينما

الفراتفقطعراجعافكرمجابآالمقامناللطانوضجرسائماوعودهاالفشينخبرهءوجاالدنةا
مئذهبماالىينتمنيذهبوااالرباسهبورهوكانصالجمالالدواباكثروهلك

اتباعهعلىالومهلكعزمذيكفقويصاحبهالىمستبشراالرومرسولوعادولددابدلاال
يريدلناوبهةمنطائغةوممةاللطانهنهرباريسينيابنفاناالثينحديثواماوحربه

فلمالعبررهنتحهانفسأااليماسيتالهـآةايخهاقعلةوعلنجددرالىوجاانسدطييةا
قىبفلماحدؤانةنةظألقنالههيخافلبعثارييبرخيلغسةلماالملكوكانذلكتفعل
نخالاللطانمنبكمملخئاخثوانماالحاربمجثثماالبهارسلهيخائبلمنة

فلملىفحلمفوتتوضبتبالدنااخربتلماصجخاهزالوكانفتالكذبت



أسثرينواالثائيالسبتيومفيعزازحيةوقحمدميقإلوبثلحعنجييينحلبالىيين
قالعائلمبواسابضعنليظقأمنهملالروأيملىاديسينيفنعراواقتتيصدقة
اطلثكوانااو3فيذاالقضولائبلئيبالففالشهماالفئينوقربذهئاقنطاقاسبعين
3بااالسطنإلةالىجميعااداوفاشطهسفىوعلماالفثينمنوفيوبهـيشإبماتذوال

بالدكدضاثولمامدنةسكوباضبطوقالالمكوراسلايائابهآفقاضايجهاافىاالفثهط
انوشإلببوهاخر421يالدكبواوقدالسلالقءداااوكيهسوموالهدالتعرصحثما

ئاصثادوكنعصزكرتةاكالمالمثفقاليدناهدنةوالبددكبثاخرالايناتسلهبم
كبيربلدوفيعمناالنهبسلمامةاوومفدرساالفشينفرجعنسإصةالالنيناالجامن
أعاالتائمنسثاخالللالىدمارارتغحقفاقامالئلجووغعرمدربالىلووع
مالماكخبىهافيالوزبرالىالحطماناوصابذلكالسلحالنالىو3خباحديخمة

العمايهضمنلقافيأالنالساوكاناالسالمبالدقاممدانأثبرةالصاكرفيتجفزقدانة
صاناالالبقيرفىمرابمالبوافودوابهالمااشثتاسالجناةونلكاشامامئفليهتاعادوا

تالمإةالعثيرنآاءفاقذجمةهزفتكونالعاكرحلجالجوعير1أكالاالثبعةارفي
ابضلذكطسفرهرجوهو7آلابااوانفالنالعصاكرصعباعرهذانهالىدماالثقالالمالمث

فينافدائىاطهإنءفانبنالمادمحيرالنقاةهذهيخاولحاالمتمبيهطبرصابراهـةم

بقاسوآنج2بعرهونساماكالولدوانسمانالبماعولفانااالضىتكقوانتعالىالمحه

تيداسبمفرسماسغلمفىناذكالذيهأالمسكرمعةبريدبقيدكالعةسمتافقالوا
ادثلةشذتالاتمنتبفيألالذبنكانواجاباطلىالوارالرومملكقاصذاوصار

منؤإنالمقدتماصكعايهمرفلححارجمماالفعثرةفيالروأمقغجمئةصليئااخالووعند
واخذيهصحبالرؤس

همذانالىببالعاوادسلالنمرمارهاهذهوفالفاضبئربذلكالساطانالىبعثو

ذهافاتداشمالى9ئمالىماكووصلايخهاالىئحعكباناصثمالمقذمانفوجدع
نبقلحمىخازبردواضألوربينبالرفوبعرفموضعفياطاناناحيةوقصمدباالمان

إنجسةاطتؤسملةالذيلصلحويثمتمبحدهالىيرجعبااللالنايهفبعثالقعدةذيهن
ةالغلياالهوالثانفةوقدالرومببالولهالةدآاالببالدافحلحقاربمالفقال

ابهاصالهالىوقتوبهحالجمعسارالىالسلعالنآافااالرباهيوموكانارجعأجمف
عاساامالةاهطخياليهمقصيالرحاناربدزيادةفيونقصفينئالىوقال

ينصفاناحتفنألتاطالىءشغدايخامضماألعليمنانصفانانمابرعلىاناونيحالملمين
عحسةماكانواالمسلمينحلىكحناوقدضمدوااناااغسلعالنيوماهافافاهصاحتافلينحرف

مناالفةشءالييمااجتمعفيوكانتبفاكفعلتومهمايدكنحنالسلعالناافقالوافناهفي

الفماذةومإلىوطكخةكانواالذاالفاالرنةعلىثعالىاللهبعداعتمادهوإنمااالكراد
وسجانحاكاثةهاجرعجلهةواربماصماخالفومائةخرجىالفثةوطتمابالفومائةهقانل
االكةعكرهألصاوكانالىحفلة3دصايق4واالسالححليياعجاةوالفاومساميرنعالعليثا

ائتامنهحاقصقاكلعرةحجرهووفنرجلومائتارجلالصذهنجنيقوثبطريق
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الفناهزتقليلةغئفيوالعربلعرباايديبيذمايفاندفتارومللقاهرصس

الذهبالسروجومنابريممثوبالفوصائهديخاهـالفالفخزانتفيوكأبالشايرحال
لالقياسانوخراماللثرالمجدابطارقةاقطعقدوكانذللثبمثلاغاتدالمموالمناطق

وكانالحليفةبعنيصديقنافانةئيماالئغلذلكضوانتحزالدقالدبغلىاباستمثنىوالنراق
بثدخرابملىوحقممقاثيقوممئالفسطنطجنبهفيهـاستناببالعجمحيفوبالعراقيثتيحقث

القوسوركطقائحأقامابهاصالسلطانشاورقدالمالةوقتعةالجيرمكانفلمآاالسالم
الروآوبقواذلكاصحابهوفعلبوساولاواضذبيدهفرسهذنبوشذيدهمنلنشثابوا

الملكلحقوافقانلوهمالرومدصطفيومارواواوكالجبالاالتتارتواصدةصيحةاحراهـص

بقيةلطانالئموزموافامعالمسلميناللهفنصبىعلييمايقدبرناضمظنومايربركب
ورجعمعهمماكانبهغوغمواالقليلامنهمينجفلموياصريقتلالسابتدليلةالجهـعةار

غديهذاوكاناروآملكاسقدافيكااحدانففالأكوهرابنعليهفدضلطنالىالسلطان

الروآجملكيجيثالعقةبهسهقثافقالفييماصةفطةداسفاحتقرهالملكآنظاعلىغرضيقد
لةيقالضادئاسارسللذلكلعالناواستبعديدهكلىالومهاكاستعالىاللهىفأجىاساليذا

بهوصخيمةفيالهبافاعياللطانواضبرفرجععرفةقآهفلمابيماارسلةقدكانشاف
منجماعةوحولهابانراسهوعلىفارسئاثدأيفقالاسرتةفيموسألهالناكانواستدى

أليهاللطانافاصنالملكفهذاننعلالنهمداحدليفقالالكلعنةعليهفحملثالصقالبةدآا
داسمةالملكاحضرالسلطانانثماياهافاعطاهغزنصبثارةاريدفقالاضهضمنوجعاةعليهوضلع

الثهاطالالحليفةرسلايكارسلاأوقالوونخةبرجاصرفةمقارحثالتوضربةارانوس
ؤذتعذرتألمفنعتكأاعداثيبىللاالقينهعالكارسلاأبيتفاالدنةاامضاهفيهبقا

اكتيرهاهاكراوجمعتاثعوالانفقتقدلألففلتالرجوعاسأتكباالسىاليكابعثأيىطفت
كاديببنحلمامتللميناببالدافعلانأالارجعبهفجماطلبتوفافرتهافاالىوملتحئ

قدالسلطاناصاكألفقمالعقهوفيقيدينرجلفيجعلقدوكان2نياشصآيتويهف
ووقوفيوبالديالنعريأولمبحدكالخذاالوالوانفقتصاساالصاثرمناكرالسجمت
لهفقاليدماشدانحلوالخيفالنوفيمنفذشهذابعديديكبينالحالهذهكل

مذافيررفالألثهمهـدقاةفقالعالققاللثتفعلماكنتلكالظغرفلوكاناللطان
ثلئةاصدةقاللبكافحلاناتظنمابفالثمقتلهالصزجلدعافلرجلهذاكذب

دبهرهفيفاثدةفالأثالثصأمابقصدهاتحذثثالتيبالدكقياثهاريوالثانيفقحلياالولىاهااقسام
طكيالىصرديواصطنايالدنةواايعوالوقبولفيالعفوقال3هوومافالنفعلةالالنك

غيرييقيمونوميفيدكالليفتلكفانالومفيونانبلثزيتكهاسفوبعضلكمملوكا
فقالءثاهاانالسلطيقولفقالنفكفاشتيىعنكامفواانويتماةلسلطانفقال

الفقعثقدوكاننفيليوهبتاذالرومملكتصخحقانكالنهفقالدينارالفاالفحثرة
يزلوالقوموافقرتهـوبواطالعاكرتجريدفيعليهميثومنذصاستملكحهاالىوماموال
ثائةملىالدنةاوفيدينارالفوخمائةالفالفعلىاالصامعحقزانالىيترددالحطاب

اشيلوذكريهاالحاجةكلوتدماارومدسأكرمنياتذولنمنةفيدينارافاوستيندينارالف



يرئقالخفىوييهاحلبالياليربعإددتطبمامعواواجتانحاليهةوقحمدوافارس
اقدردالألمفصردفيفوثيكيئهاملدآالبتانئليصراحيجملعلىمننثاذافقال
الرهاانطافيكيداناريداالطانففاللفيممئايثرطتةثيحصلفالاييماالوصحولعلى

اماالفةهينالملىاسللىعنوتفرجقربعنالملينمناخذتافاوفاذجردومنني
بكادماصئهاتمالضذاقاخاوحامرالهصاكرابهااننفثيالديالىسالمئاوصلثفانابدد
دفطتهمعزحفومافاوالطلكةفالسعالمسلماصادىوامآمنييممعونفالالنومأوا
انادنالةنغفةيستينيهتدعماالوةاتالثمنهدىتبودهبنكالسلعالنناميالحميلهم
ادئدحالسالالنوناولالرشثقيلافىفاومأاندخوبناودةالسدطانبخدآباناليفنعيثربة

نعلواناكذانانصسلالملركظعتاذاةوتالاالرضفىوسجيوجعلشردجزلةث

لرامرذقالآالركزوملىوعفىمبالريكاقلمآالسلعاناقدهوضاهالسببذلكالسلطان

اللهفحققساقعايمرأملىداوقفةااسبزواخذهالىوملكقتالالىامضيهوفاكاكويهابن
نمبوقداالكالنحنرهاالفدشنفاحاعيناضواستوهبةالبطاكمنجماعةواشرىقوله

ؤآلدهايامماالوإصويةهءفاعلييماوخلععايفاجلةمنةاضذالذيورستهحمربرهلة
لماؤكاناالركنىففتلملقكالىواردكبالدكالىكاسواناباماذنكوفندثامطنعنكفد

ألفقاللديعهينباالرضقبلدانوسعلهثدودأصهامريهثفاليهباقاافيالحليفةبعث

وشذرأسكأكثفدناففماوكذكذااطليفةرسوللمبانالمبابنالفاعلألتلحطان
كالملماقلواناانانتيماذااالثالنفقالفنعلرضا1لوتيفةاطأجةالىواوثوسك

فيهنفسانيةالضدينحثدتوقدجنديمنشرفهةفيدانافعلضمابكشاتطاعتهفيالذين

الهالالببئيخهاايةالساطانلةوعقد3الصنجلثمرهميخاالرضهلوكالىالحليفةبلوك
ممةكبالقسعلنحلينيةالىبلفوصحلوأطالومانةحاجبينمعةوانفذكأاللهرسولخمداللهاال

اناالوطادوشانتاابهوضمهطليبماوخالسطانلمحنةينرضلانادنافرسخفددوصبعة

الىروتاطادااذاصةالقعلنثهنالحارخالملكاقجاريةيعلدةقالالومملكحكلعنة
صةالبيفدخاتفاليراقيتباعرضعصاذهـبصليبواسئفعكبرىمةالدضلبص
ميايحمالتبةاليموفعنفالقدبالصليبواذايهافعثواستاصفرةاهذهعلىعقهتتا

ثثهتفالهالقبالىمالقدبهاذادامنصاواالمثيقالىوسويئةذلكمنرئحث
ضاوبدانيوعآفتمليرتالضاةالىمالقدبهوافاالتالثإيرمافييهادخلتثمبالسالسل

اكانمنينوبمأاالسالبالدالىدشتوالطمعالوىاغلبنيثم
وساثرالروممنالستماثةكاناروممماحبعسكرانالقالفينجافىابولو

انمنرناذلماالالصغهرهماوكاالفارنةلعالناامعكانانةمندبهردالذيالطوائف
عنمانفرفتالسعاكر

مناضذوماوالميلبارومماكهةبطوبعثجرىمابثرحاطابفالىلعلطانكتبثم
اللمساصونيفةالخوشالنوبةبيتفيأكتبففرثتالحغذيمنعثبىثاكفيصذلكالروآ

مثلهاالسالمفيأيمنعايئاحتافوكانلنبابوعلتمثلةينأشييتابغدادسصزينت
وهمذانالىقيالىاللطانوعاد



بتمبنعليبنحمدبمراباالحافظاالمامبانمنهااالولربيحمثهرفينداد
إلىتهلومنهاالمجةذيمنالسابماإلثنينديمتؤفياللهرحمةيباغداديبالا

11اللهرحمهنجلفياحمدقبةمنبالقربوذفنعليوضنيبغدادمنالؤلىالجانب

الىضبرهسبقبرىماعلبجملماانةايضاالسبطعنةفقالارمانوسالىومهلكالما
فحلقوينتابناونوسارإزوصةولدتهعلىوفبفىالمهلكةعلىهيخائيلفوثبالقسطنطينية

الحبروعرفقلضهافيوحصلدوقيةالىارمانوسووصلالديروأدضاالالصوفوالبسهااسا

وانغاقالعساكرجمعفيفعلتقديقولميخاشلولماسلالملكفيارهدوأظهرالموففلبس
وقداأليعفضمندألقتهشكلبتوالجهئآذولملمتهاقالنعرانيةدينواعفىازاالموال
هودردهفيوالفيدالدرةالمالحاهلهاالسالمنصرفيوقدرهنعالىافهقضامنكان

واطلقنيمليؤمنئدنةاهالوقرريئاظئةلمالذيأكرميهرتمارصلاهذفيحصلتولمأ
انتالذياكانفيحصلتاذاللهوحمتالصوفولبستالملكفيناهئاالحصىالىهدتو

فانداالحانالفضلهنهفيوهاالسلطانهذاصالاعرفكانعليوفيركمنباحق
المالوتؤدياعلمفانتخالفتوأنانصايخهديخاحفظفيبينكعاالواسطةكنتقوليقبلت
انفذتالحردببانواعتذررأيهباصتموابفاجابهيهااهانةمنرقبتيوتخاصعليقررلذي

ارمانوسفانفذيوفيهانالىاوالاوالدنةامالحوبمكهمالقزرعليايحملوهوايموال
طثتجماكامنديارافامائتيغودوتخهحصنفياهواالكانتصانغذبذلكالسلطانافى

ابمةماانهبايفلوحلفدينارالفشعينقيمتةتبلغهـاهرباطعرمئعذهبمنوطبقوابريق
جانامماانلنادضدتفيساالايذبنالحاصبينداعطىغيرهالىامتدتوالهذامناكثرحمل

ثمدنةامالخالمالتجاخيرصرضيسألبماوأجابةالسطانالىذلكورصملايهواكذربه
انفيجبحقيقةفدتقدشكنتانبقراارمانوسعننإنااانفصالفدمجائيلبعث

هاكاتةوقالىارمانوفعكرفظةمنفيهالرثبالحصئعنهـتخلثيابربعضالىتنتقل
من3اموارضدالبالصموففريفيهبخافسنيصالحصنفيوحصوليالملكبنزولليقغ

فبعثاالرهنملكشخاريبوقممداالرهنمحرمنالجوجمعالحصنفيكانواالشارالذين
ماففالعليهـاليقدرةفالهجائيلمحاربةإماخدمئكضيتاختنيكنتانيقوليا

وتقدتمائاممانينوكاناموالهداخذطيهوقبضوذلفاةليهفخرجفيفااجئتك
الىوسارشخاريبمفاستخدمنداالرالروممنالوفارمانوسمعوكانوحبسهبسمله

وراصلالماهواواخذاهلهاوصادرملطيةالىوصارالومهعظمعلىواسنولىفلكهاوالبالدنبةقى
بنفسهيخدهانفوعدهلطانال

المقدسيطاهربنمحعدقالءدالالسنةفيطببابهةشفيالجوزيابنسبطقالا
ارحصلصدثفصحبهدهئقدماليهاالبساسبريدخولعندىبغدادهنالحطيبهربلمأ
فاصشيعآالمصريينقبلمنوكانالمدينةاليدوبلغتيثاأدذاناسفتنهمايهالفنق

عنلالصيفرآىعلجمسنئاالئرطةصياصوكانوقلهالخطيبعلىبالقبضالثرطصا
اذااقياحيلةفيكواليرحمئكوقدبقناكالوالياصقدللخطيبققالضلوةفيوهما
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ائةوارموستيكسسنة

صاحبهعامنضوفمامامنمخقذبنالمقلدبنعالجعوثابرميراهربحها

قححايهفركالبثمةالصردوقحعليبماالقبضلىعزمهعرفحين4مافيميرمحصردا
اطجلىةننفيلثيااقسامنصالىبنمحموداالميرعثمصليةاالميرنعىوردوفيها
ماالموهدسمنوحشدهجمعهفيهنلبمنعهـالحفيدمحمماالميرسأروردوفيها
أ312ابنالبارسالتل3الماالسلثالنباستمثيهاداالضباروردالسنةهذهوفيالحبة

اغتالهءبيدهناكحصندعحمامهرعلىالترلثمدكلكحلغرالساكالناخي
ايبهيةوا1016هالمشهوكالقحنمشةعلىفةالمتمواكقاديحعلويقةيينلالالباحلخيةمن

المذكورة

بعمائة1وستينستسنة

اآلكيريعشهوعتالبطيسيومفيالسنقدآلالمحبنرضودإالفتحفيها
عثقهدماكن15عيةبهاكرتحتىدجلةاتقبزيادةبفدادحناالخباروردتوفيها

اهالميادلااالناسماابانتحعابامراقاناحيةمناالخباروردتوفيهامساكن

المالمسريرعلىوطوسلهابيهلىبلمكةالمىفيالبارساللطالساكالنبنمحمدالفتحالمب

ولااللةفاستقاصتابألدوااالممالوالةوكافةاالجشاداعراهلىلةالجيعةاضذبعد

جاحأاستناحألحاجعلىالتدبيرواستروالمأثررالمرادعلاالحواليلوافتظمت
ثبورماثتواالممترالجوةكارعنالعاكلابيهمسالمصواالنعحافالعدليخاوسك

بنسيدبنفيااعليابوتوفيوفيهاوالاالحفخلفيوالثقاتاالممالفيالنواب
وحدتها3شهواعياقنوكالنامحمفرمنالجمعةيرمفيبدمشقالعاالرسعيدفيمحمد
جماتيعن

خلفكالدخولعلىاقدلىالفانيدارهفادضللويالهالجنابىابنالثريفدارملىاحربكصثض
لثراليفارصلالواليوعلمالدهليزفيفصارالحثلبفؤبالثربفداكعلىفوبوضح
وفهذهلاهلمنهروبسامثالهوفيفياكلمقاديعلمتقدالشريففقالهنةيطلبة

بوااضدمتةاصحانجامنقتلواقنلخةفانودبهرامحبئايالعراقلةفانةمصلحقغلهومااسشارني

ورالىىفاخرجوةالبلدمنفخرجفالهشاهدقا
عبدداالصلوفيا
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واربعثائةوستينسبعسنة

بنائهبدجعفرهايلدئهيباالقائمبوفاةالعراقناحيةخبارمناتورفيها
قطرشئىوللام4واشعبانمنشءالثالمثاطنيسيومفيربالئهقاااالمام
لثةالثاالساعةثطمولدهوكان254سنةرجبفيوماتتفتهظوإدكتروميةالندى

االعماوترفى193سنةالقعدةفيمنعشرالثامنالجمعةيلوقالحميسيومخهارمن

22سنةاطجلىفيمنعثراطادياإللنينيومفيسنةوثلثوناصدىوممرهابيهبعد

وكانوايائاراشوتسعةسنةواربعيناربعاايامهجمانتسنةوسبعونستومموهوماشأأ
ورغاواللحيةالىأسالحضالجعمحسنكرةمخربااللونابيضالوجهمليحجميأل
اهلكهالالىيلييماالفساسإليارسكمنيليقدالثهرحمهوكالعالمأزإهذايئامتد
اععقللمأانةعنهورويالحالشرحبيماتقدغماحسبإانيةالسابالعزائمواراحهالمة
التالى46مسشدياتعافىاللهصسماةمافىوانفذهازقعةكتباطديثةفي

منبخروجهالخبروردانافىعنهانخأوأامحعبةسكلىوعلقتالفسايسريعلىتعالى
العظيمالقةللىوعونهاالفساسريعدوهوهأللدارهالىوصورالحديثةنإالعتقال

االستفاثةونسخةكعبدهمكيئالممن

اللهالضائرمكنونعلىوالماللعبالسرائرالعالمانكاللهمتالىحيمحمنالىالثهبمل
غرقدعبيدكمنعبدهذااعألميعنخلنكعلىواطالعكبعاصكغنيانك

تعدتىحتىباناتكوتجئرحكمكاطناة7هاذوماالعواقبوالغىشكرهاومانعحهتى

العالمالمطلعفانتلمالاواعزالناصرصقلاللهموعدؤكئؤااليناءوإسابغعلينا
وثزنبالخلؤعليخاتعررلمديديهمنشهربواليكعلييمانعثزبكالحاعوالمنصف

رفعناعليكةإنصافنافيوتوكلناإليكحاكناةناااالكمكاالعالمينيارببلثنعثز
خيروانتباطقجمننافاحكمبمرمككشفهافيووثقناسمكافىهذهظالمتنا
فاسلبهااللغباالثمالعرةاخذةفقدنرتجيهماوارنائيماقدرتكااللمواظهراطافي

3مووصلممحمدعلىياربوكهـلاحمينالىارحميااميتةبقدرتكولجكناعزه

فيالدينفخيرهبنإلىحمنعبد3القاابوإالمامولدهولداالميبعدهوتوذ
القائمابييماحياةفيفتوفيالعهدصليالدينفحيرةوبهنالمؤمنينيراماذباعيالقانم
فيالبجعةلةتوأخذباثهالمقتديولقبهاتةعبدالقاصمابيالبنهاالصفعتدالئهباصي

دردتالسنةهذهوفيأاشهرواياوثلثةسثةضرةتسعوعره77سنةشعبان
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ثطجملبكالحفيالدولةشبلبن3يمحرامححاصبهابرفاةحابثاحيةنخبارا

ابومكلاالتعزيةبعدوهعأةمحمودبنرميراولدهمنصبهاثوفاماالوفىبهادى
فيهاقولالتيللشهيودةإاللفيةةالععميدباحيوسإفيالفحيان

نمزشلفيماممانارجودافيتمرمتمحموددبالضصادوقد

ئفتأنحممرناألسيحخعفماقكلوكنتلهوقالديارالفلةفاحالق

وفيهااثةوارستينثمانسغد

لدمشقالدولةزذاالكرواليةوفيها

علىصيتدهواليةمنالدتهلعنهاويهـبنحيدرةبنمقيمربلمآجهه
ذماههميىفيانتححاالدرلةزقيملإالىهـدةاالمحاجشتاذيخيةالقف

عيهااالستيأللنفسهقويةوثدمشقيةيخماآقديمهعرأيهمواتفقوالمقلتم

ارتخواوبموثغهـواصسنموقعإبهلاالسءكثرنذلكووخثاقينازعهمنودفع
جمل1طهتقسمدممنفاناسكونهسيرتدوحميدحاريفثهلسدادالهالواوبيما

حمبمنيةالمرحنلسجية1اقيةاهذهعلىاالصفاستقرقبلهكانكنقصذا

غدمىيثقىفياداالسعغألاشتذاسنةاهنهوفيالسنةمنمالمحمشهل
ووقعابعخأمبعنوكلالميتانأكلالىالناسحاروافمنمهاالنالتونفدتاتإالتم
اذ5زاكاقتماوقفياتسزالملكوعرفأبلداواصداثالمصامدةبينالخلف

اقتعنحتانافىلهاالمشسايقتهفي4باكالعلفاللذالثلمفلمترقعاوكاناطالالييما
ادضاافااناإلبوكيدضهثقوتوباالمانالييماتايمهاالىالحخردرةوقادتالحورة

إبنمنعاتوهكدالبالقوارعمضباهاهاترلبهاوحصل86سنةالقعدةذيفي

حهماملألوانحتحسابنهاداخراجهمددهمفزالانءالبالوإلشتداداقهلعخهفومم
منعاجالدعواتلتوتواكموالسريرةالنيةرضبثالسيرةءسوواستعماللهاوالقبف

الدافىغضةوالىلمواتالوإكلقاباالوقماتجميعفيواتباعهجابهاوعلىالناسساز
بانصابمناالخباوردتالسنعةهذهدنيرهأ2اكلوتعميةباهالكهدبهرهتعالم

فهربماردافالىعتةللجندطكشوماظلومأكان1االسالمتابىلخفيالذبرقالا
ماتانالىوخبىمعرالىفاخذبانياسالى

حممنخرجتواضاالعباسلبيدمثقفيالدعوةعادتانتاريخهفيثبالفاقال3



منقمقتلهالفطرعيداالحديهمفيبهافتلاحبهاعالىعبنمحممودنصربئالمير
اينهبهماليهموضجشاهإحمدارباالالمعروفمقذعهمعلىفضانةوذاكاطامراتراك
صالىبنخمودبنسابقاضهبعدهمننصبهفيدقامفقتلهبسهماحدهمفوماه

بامرالقائمبنرةالذبنإدتهعبدمالقحابيبائهالمتتديلالمامضطبالسنةهذهايل
فياروفياتسزالمالمثونظر36الالمستنمريةبةاوقحلحتقكحثمنبرعلىاثه

المرجلفألحيواحللقااستغاللهاووفوراممالهابصالحيعودبماوإحوالهامثعقفىامور
االحوالفصلحتاتوالفالبالعماراتإالشتغالمواكللزراعاتالغألتوالغوحلة

واالستيثاربذلكالجذلوقهـاعفاالسعارورخصتالغآلتاتاسائرمنوتواصلت
نوايهاالىرهعسفياتصزوبرزوالبايهالبؤكطبزوالوإيقخواالىلمجةنفوسوحالبت

تمئكفيوطامعامرتصدعلىعازئاالساحل

واريعمائةوستينتحممعسنة

ناحيةافىعظيمجمعفيوكغحثسوبرزمنواحتشداتسزالملكجمعفيهـا

ءوالدعااعليستيالهافيومجتهذاماممتاقيامعاحارناحيةافىمنهاثمالساحل
واظآتمصرمنقربفلقامئصلمتتابملةواللعنمتواميلمشئاهلمنعإل
مناليهاانضافومنلعساعامنحشدهمنبدرفيالجيوشاميرالبرزاعليخيله

علييماعزممافوس2الوزارةعلىواشولىاليهاوملقدوكانوالعربالطانف

ابطلاتعمقاندويافايالهياسانتصارئكؤضالفهيوقال35سنةيعنياالنالىهصر
العملىرضعلىبخيئاالفان
دمثقعارةفيالالبلدعارةفينظرانةالجوزيابنسبقالأ

بعدالمستنحرباستدعاموالىبمسارمن76سنةفيانةوزياابنجهـقال3

وقخلةعلبقبضثمالدكزمعانتقانبعدهعرهـدضلالرصالدكقئبؤحمدانابنتل
دمثقالىزيواااتسزماد96صنةرجبقيانايفئاكةألسبقالفاتزصامآباالصوإنفرد

تصوردمقتسلملماوكانلهرجاوقتلتاموالهصتوقدفارسعمرنهسةفيالقامرةمننهقما
نجفاصاقلالريفالىلوولفابنعضدايرباالكرادالتركمانمنفجمععرقصدعزمهفي

المالويطباليالجهبدربراسلوهواالطفالويذبماطربمويسيموالامجمعيوناينوكس
دشارالفونهسينهاثةلةفضمنالعبيديحاربدبالصيمصععكروكانالسعجاشوقد

الغيفيأكبيحازمبنبدراتعزءوكانوالسودانالساكرهنبالصيدكانهنالصتدس
فقالالحجنيةالمركبفيرجلاالفثاتةالقاهرةصهردالفاهرةالىتقلفانبدرفاضمالةفارس



يلربوححلعتبيماااليماعسابذقواكفاةدهمقلحغوتأهبللفائفلستعذقعز
االربفياقركاكابلوالدىلوادقوالالالمالواعطام1الحجمئاففهـلالمدهذادقعبدر

هنالنمزرهبننواكلىئماضبعمنخرمنهمفافسدنبهمفكمانالثكبصزامن
االشثههالغامرةالىاشومارربالىلستأمزاقاتمئاطربانصاتققوادمسفهشخه

اصلبنأهنفلمفيابوافدممننأمنإحقيصدموثفارسالنيبدرفارسلاالخرةبهادى
محادوالصدقاحالهالفياعاهلالهاالتجأ3طتةلقاهالىمفلولينفرجواانقمجمرم
بنالمؤئاميركميقرلفقالحادآننصالمعمنفرجفهنماربهبنالمصابابعلىفوقفوا

الادتقىتعسالىاثهالىنارجعواويهونيابيعلىتتغرصنمادعوضمنمالصداناانما
محماوايرفيافهلفلهدافىبهراتودالحدواوازدمهـئواومموساولبواعدالماولزموا
جا1اتكاشةلصاه11دضرنمواعداطانمابدالىالناسادفهبنانزلقدماعتاديهشف

الصراكب51قدماليابددنافرآقانجرأدندالجالوبشنهطالشعوريبكينثراتمنت
لغثمربابامدلموئالناسفخممبئطسصحاحبككذااالسكندريةالىنزلكلبهأىانالسفنك

اميرمنيافانمفيئمعكمافيةاطوابهـحفنحنلكدخمالعفنفيوبدرانثتمضيدقالوا
نيدناجبالنعراللهكأشواةاتيميعمكمالعقهناهنافالسالمةيطلبصثالىوشا

اصحراتوةنلمأكانهاكدهاشونناثرقهذوذالاالرضمذهانالسالنةكتب

يإببنتاتراببوالدبادبافلهفياتقاتجلكةملعم1اقاهرةاخالهرالىبدرسوج
افيأألثأتسأضءورامنصازأبنبدراقامقدبدروكانطافةبيمالةيغلئابدرمافرأى
الدالىمنواشاراتواطزاسبميااناربتوفرصاةافىنالاناخذوراثيمسنعرجفارس
وفيلالتلمبعلىالسودانوحملاثزالميمنآعلىبدروحملدسهافيفوامظالسبعهائةشكي
كاثمثمصواوكلالىالىلايعرأبوالالودانوتجهملهصهنكانلوثفاضزماتسز
الاالن5اوبهالىءواالفوعشرهحصاناالفثااضذفجماكانذلكقلاصديننمهاأ

إةثراالسارىموالوااالهوالبحوزصتبررشمذةواافابحصالفاالنياب

هاعاصئمتدرتنىالمجوابابهمنخرئجصةباالدينضمخواالفحربابالىالبكواهلالععكر
كثفةىحتدذةعايبماالقدرةنفوسافيخثلرلمالذيالجسيمواططبامظيماراهنطيماثرف

فاحثةعلىاناندئاآءونعحتبماعلىتعالىدثهثكرالاألمقاباخهفييمونانيجبوماتعالىالله
نتمارالوخقوافاخذوا5طكادشةذلكبدوجدثمذلكمقابلةفيومالهدمهكان
ثارنمرةلوكفاصايسبرنفرفياضوخىالقراقةوقراةالملواتوالزمواالفسادمنجممر

هنبعضالمموفقاتلوةاهاكالايهفخرجةالىاالىفهربئةكانهتنجماعةوتتلهابهااها
ناجااصرااصدوممارولدهإييمانمرجتاعسرةبضعفيدمشقالىنهربمعةنع

بخالهرهافنزلرجبعاشفيولهووكانبهـالهمنفارسماثتيفيبدثقاستنفهماقدوكان
دااللمقوسكوبمكوةساصالهةاإوهاوهصدموهاباداهلاييوضرجسمارلهاضرهفماربفي
الماكاجمافقالاالئانمنمنهمواصلىفنامصيلبابووعداليموأحسنالنةتلكخريلمم

أصعدقكواللهوآنا01وتوأفتلكوحافناالحافتقدلةوئحالببيخاكانوبهاالدل
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ثطالسيوفعواووفوهزصوةمنكسروهعلييماالحمثهدقواوعورانهمنالساكوكثر
للرملالىملوواصحابهمنيسيرنفرفيبنفسههزيماوافلتثأفياراشقتألرهعس

الناسنفوستفئشمشئالىالغلدملوواالخرليخحهيدوفحلعتاحمهقتلوقد

والفقروالفالالجوعمنالععرمثرالبلدهذافييبقلمانةمرثقدقالفلفالوانصحك
حفظةاونعةمناورمتقصدهحدؤمئالباهذهابوابئفاقتومتىقوةاليبقولموالضعف

بالقتالالطاقةفالكأبحدتوانححونناولكجمتهدونيديكيخاحنفبيتامقيئابهتفان

عبمابمدوماونصعتصدفتفقالوواضذتاالالبهاسبتاللعدؤععلفالوالضفالفقرخ
طرهمخدميعولموآالىمنالتركمانجمابدمثقآقاثممدمعيكريمونهناضايموال

وكانوالسودانامدهابذلكآوقامإلثعابهغفيممرصاصبخطبةواعادواآاالعلبهوعمى
مونامامواعلىبالقدسوشوالعثهودالقاضيفوثببالقدسالماهوقدشكوااصحابةاتعز
ضوىفيهندهشقمنلخرجهمواسترفثواالوالدمناراالصاواستعبدالتركياتوفسواقهبوها

يدوةوتوبالقبئفاجابوهاالمانوبذلسراسالالقدسقرببالىووصلالتركمانمئيها
برجفيوحمعهمالهوكانواياةيومامففاتفستوهوضاطهمالسورتحتالىبنفسه7فجابالفتال
البلدظاهرالىرتقالبرجفيوكانيقدروافاماليهمصولاكمدةوللصاالودانورامداود
حواوالهرإبمنوضجواالعكرهنجملثةوهعةنةفدضلعلودتواليهمنةاهلهفخرج
االموالفقزرعيهمءالجااصخرهباقوآواخمىانساناالفثالثةففلواالعسكرودخاالالباب
بدمثقالفضةعتلصيهثالحصراليلغةشيئااالموالهناضذنالمالجليقنالملمحيث
بزأولثهودالقاضيوقلبدياردرهمماعثرثلثةيساويمماكانبدياردرهمأثهينكل
وقتلغزةالىءفجااحالاهلهاهنيخهايرفلمالملةالىوساراباداموروقزريديهبين

بالفظبتصزيةوبعثفيهفاقامايعريقالىءوجاتطرفعيئااياخيهافلنكل
ورصالىفيهساكانوهوفهربالدولةرزيناوكانفحصرمابافاإلىمضىثمعادت
ثمالساكريجعوانةرمالىكودشضعلىبانةبفدادالىكنابهحاهمورهااتسزفهدآ
ءوافالالفقرافناهمالفنهعماثةبعداناناالفثلثةسوىاهلهامنصايبقولمدمثقالىعاد

كانتالتيوالدارضالنةالساقطختآنانافصارضثازاداربعونماثانجماوكانوالجاله
الفيسلويالذيكاندالدكانأحداثترفالدناناليرثرةععيياينادىديناراالفثلثهتاوي

النارفهافيفربونالئقيلةايثانذاتالجايلةللداريأتونلفمفاوكانبدينارئشترىمادينار
فييقفونافاحموكاندالشانيربالصأممتبيصطلونفحماااخاوبجطهنفتحق
قددأرانأةألموكانويأكاوضمويثووضميذبرخممنسازبنالجفيأضذصنئفةالضاالزقة
جتالفأرفاحناظهرفاسعن5الثعدارتفعتلماائهارديناراوثلثهائةدارفيصقدئمااعطت

سنوراااصنرتدقيراطآعثرباربعةالداربناحدىنجاعتسنورالى

جممراوقبنانسزكركناالكفانيبناللههبمافالاالسالمناريخفيالذصيوقال
اتناعرازربيينالهيربنحمرةمنهمالعظيمالحلقذللثفيهاوقتلالفدصالىوطاعوجمعرجعثم



هألحهسرعةاطاثثةهذهمعفاطواواعممهـابهاعهاتبفيالسيرفوتحكممصابه
فيعلنفيعمدفيالواحدعبسداحمدذالحعننابوتوفقالسخةهذهوفيوذمابه

اللهكهليالساطديدابيبنسلمانفيالحكمبنيدالر
واربعمائةسبعينسنة

اساحلسانابنتثنمقسعيدابيلةالدوتاجالسلثاللطبوعمولاالخمبارورثتفيها

بنينالعرباجمتهاعالثصامافىالفتحالىشاهملكالمساحالنافيالبارسالنالعادل
لالعافىانأسادإااخيهعندقالهيعقفرفيمسلمالدولةفشووصولاليكالب
كطاطسيننحرابوفطفىوفهاذالثفيلةبامرهالشامافتتاحعلىلمعوشهشاهملك
محرمحكسكرترلالسنةهمذوفياللهىاطخليحبعلألبىبناحمدفيلمحمحمد

فوحلمىادفيهالةيتمولميسيرةمذةعايهواقأموثيالجيالدولةنعرمعدمشقعلى
بوفإرميبعهمحابعاالسلعالنالدولةجترلوفيهامحرافىعائداعنها

ولمنيةاحلنزلبخالفعدةفيقينحهاورحلشبلفيومباركمهـالحبنخموداب
عنهانرحل3فيهاعرإلةيخ

واربعماثهرسيعيناحإىلصنة

علىوترلوثيامليلةالدمنحرمععسكركبيرثمرنخرجالسضةهذهفي
ةلى5مماسهاواقامإينفاوأممالاالامماعلىواشوفىسيهاخايقألهاكامحاصردمشق
صرلسافىكماصهاصزالراكنواكنرازاخازقهاعلىواكنركهاتمقفيوطامغالهامضايفا

بلورانيفينواييمااقثيمنطوسدةبهمشسرخويسدنبدةالدولةح
لرحخقربدهعندهوسحالخبرلةالدنحرعرففلماعسكرهفينحوفتوتجهيديه
تناباقدقخماتههـاايديفيوعاراباسعورثغراوكنامساحلاناحيةوقثمدمجفألعنها

حلكووالملألملفاتبالهدايااالتراكيمحعانعانبلالجيولقالمحيرعندهماحمالعةوالعايهما

بظولوضدهـالعزاوضحدممثالنجادطمكرهفيءعذراافىالدولةجالسلحالن

إدربانفسهحذثتهتمةإيدىبماولقامافدخاالييماالبافىوسآموالمناصحةالطاعةلة
صهلىفيعايهفقبحنكذإآسهمنسةبهااستوحثلماراتمتةلةوالصتباتز

لمكرفيالمعققلالمكانفيبوقىؤيرقبخنقهإصاوالثماضاةوقتلمخهاولعار
فعلنبالحمذوفعلاهلهافيالسيرةنواصفيهااالعيلةواسشقاممشقالدولةج

الشامفيإكإالقىمقدغشاهاحمدفتلالعنةهذهوفيفلسحليناممالكوملفيهااتسز



ااس

يامااعليهـاواقامعليهاوترلدمعكرهفيحلوقصددمشقمنالدولةجزوفيها

الىوعثلاندالثامالىعادثممعمرقاالفرإتعبراالولردمعشهرفيعنهاوركل
ئذاعنهاطرحلحزازربضواصقوالبيرةاعةفيحمننوملكإطجةذيبموقديار
دمشقافى

واربعمانةوسبعيناثنتينسنة

االسارفيرخحهـتوفيهاهحلبققريبنمسلمالدولةشرفتسغفيهاكأ
احدمنهميفلتفلماةقيكانواومإلببالداالتراكمنفرقةهدكتوفحهاباسهالشام

واربعمانةوسبعيناربمسنه

السبتيومفييثعيهرحعصنقمذمبنالمقلدبنعلياطسنابواثميرملكفمها

افييماواركبهألبذلهجماليمافيعنالذياالسقفمنرجبمنشينرالالسابع
فييماحالهتخنتانالىعنهوالممانعةوتحصينهممارتهفيولشرعيدهفيحصلان

1دونهوالمراعاةحمايتهفينفسهوقويت

أالميرينيبحطهكخابعلىوقفتالصابيبنمحمدقالالحوزيابنسبلىوقال

ماالظيمالمعقلمذاعلىءاالستيالمنتعالىاقهرزقنيوقدثيرصنمنهذاكتايىمنة
هاروتانيعلمالحالحفيقةعلىوقفومئاالنوقيضالحمنهذادونومنلحلهقيتات
الىنظرتانيوالعنمالذثبباياواجمعمحتهمنالقرصاصحنلوزوخهالمرلينافرقاقي
يلةحهيحصاروالعيهليىرجلالصيئغلعقولويطبشااللبابيذهلاعراصهأيتالحمهـنمذا
وكانصاهليحثيرتيفيهوجعلثصمتاصرئةتالحمئبتليعرفقربهنةتلالىفعمدتلحتال
احسمثملكئهوحينباليفالضذئةايهفوثثراصاليعرفحصنوشيزراتلبين

نالموذلواتباصونوافيهمبغنميخازيرثوظطعنةيعحزصنهاالىطنهموأاهلهالى
ضونيوصهاروابينواالىوآعفعليشيراملاىفحينمحخلطيناالهلهتلوصرناعنليا
وحيهمبامليوعزجتهمالحراياتعلهمفابريثنصفهمنحوعديحصلانالىواننينواصدمن

بنمسلمالدودةثرفوحصرهمعليإاعنحهمنهمححقصحدمندايإوالديمعصاوالدبحريمي
صاجاعنهمانصرفولماهمعوفعثريناليهمسثفدسمفقلرجألعثرينمنهمفاخذفريثى
نبوةايهمدماوبينبيمموبرتمنماضيىالموضعذاماالفقلتالحصناليلثنعقموقالوا
رجلبهامةوصيفيهوصلثشةوشدوافستموهايمبدالوقالواالوجافامنةفنفردا

قدرلةمالمواعطتغمفرددرمنهملواحديوصذوأبصالفيوحصلىأورحاليممثيبنيمن
وضازيرهموصلباضمونواتعهمباجمادموقهتاشهربستةواجباضمواعطجنهممقثمهمعلىوظث

النالتسيمفيهمورغبرسالمتنيفجاةالروآوصحونتابومبنبرزيةاهلبذلكوسمع
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واربعمائةينوسبعنهسسنة

ميرإضدمغهقمعةشقمنالثاماللحيةالىالدولةتاجالسسلحالنتوجهفيها

لراثعدئقمناكواقاممالرناحيةقححدممماىفيمنصورالىعبنخمودفيبو
رالتاقبالحتشافى1معاطمنعليههوماقريقفيسلمالددلةشعرفخبربل

للرولشطانبفىةالمؤتلد31واوعقيلنملبنيمنالحلالعربغواجعدأدواالس
لمادمحقللىنكفثاالدولةبئادثمئكهافيحوالحللهاوالمفهـايقةلمحمشقعلى

ثهىفيرسولاطلووردلح7سنةالمحرماوائلفياليهالووكالزممذاعرف
امسكرباكعنكألببنيمنةتجاوكطهالمحرفيايحنأيالسإفىحشدهفيالددلة
رقاتلوإليمنقيسممربيهاعؤمناليهوومملدممثمقعلىترلإنافىالسيرفيمركا

عمكرهعلىرحملثثكممنالدرلةتاحعسكرالييماوخرجاالياممفثطيمثقاهل

برصملعليمعادانهمافىكزيقوعادهعسكيوتحنحعخمحفابمثفصادقةكالة
ابألاثإلترأبرعاالصلىءسواضبهانهةالدوشرفوثبىالربوانهزستخرىإ

دتهماتختالكلىالمحريينعسكرعونةعتمديقدالدولةشرفوكمان

بنسلمناحجسهناسإيوش3بنحوبثتوالضماالتعليشنتاذالاطذلكعلىانادنماف
حسنتفياتاذاابئاذلكفيليحافانندشيزرحعنتستتهنةغيظافريش

ال9نمأاالىألمميدهمنيينتأننراذإلئهوثأجييبمثدالفرساافيبقودالانةيزدش
ابداكبرهالىوالالحيماأسلتمة

قالعساك13ودبهرها57سنةفيوقيل97شةبثيزرهاتانةجمنهقىفياممأوقال

منفذبننعربنالمنلدبنعليبنرمدطتابياالهيربنمحمدعبداقهابواالهيرقال

فيأالمثااهلاباهئدكانالئعرملالىيخسبمننالمتلدبنعليالحسنابوالملكصتطكان
لىلجطوكاتجاتويهدةمودةلرابلىعاصبعآرابنبينوبينوكانوانحواللتاهلمعرفة

انتفياذمبلةفقاليمرهاعةنجاخةمكرهنىعيموكاننرصيسمىمملوكلهكأناي
فاصاثصأفمهدحميهالهفيجذيبألانوسالةطرابلسكارالىابنفقصدنفسكملىامئ

بداقدانةنجلنيلىطقهواطريمبالماللالفاحاخرخماالكثيزااقتنىقدؤكانباطالقهم
لصابعنصلقواحفيقةاصملكنواللهلةفقالمالفيصركبتبعبدكغدرتفقالله

الفوعثرونخمسةورافحاحطبئفيفاذافنغلرياهامحاماااصرفقالفحطئواالاحمااللغال

ىجماشوعزفةكارسالنيافيلجغآةللرسولجديفقالصزيادهمثلهابساويهااثاعدينارومئ
وبينبينةوكانمذةعندهاقامعارابنزارجدانثمهالهاخذتاقيرسعنتوللأل
عالءناخولىكامودهحابمماصبمحمودبن2صا



الئعفاقباالسمادعنهوالتقاكدافىباعليلالحقاتلفوغذهااعلىالمعريالعمكر
ماهوهـأملهكايأسةوقعفلماعليهووفوثهممتوامحائانهوعطمالييماالغاسميلمن

ايخباروتواترتواممالهتدبيرهفيضاطرهشغلمااممالهمنعلييماووردتمخآهماوضاف

لتسديدوإلظالىهوعوبألدهالىثقدمعنرجلهالترأىوأقلقهإمارجمها

سائرالةفاوهمشأنهمنرأوفقصثقعلىمقامهمناصؤباحتاللهاواصالحاحوالها
الضفرمرجوقىلدمشقشفرحلالييماشهدمطلولبواربعليلبهمالعوشقتبأل
وجدوجألالبريةفيممثضقالرواضطربواغلذلكفقلقواذلكمثقبدىمنوعرف

لمجصيهالماللعربوالدوالتالمواشيمنفهلكونهازاليآلالسلواوعحلمجفألسيرهفي
بوخرجتثالخلقالناسمنوالعطعوتلفثالعحلمنركثرةلمجوالعدد

ضلفافىصدقةبنلعزااباهونيفانفذسلميةمنقريجماححمينبنيوابافىالحلويق

نكايتهمنيعلمهلماالدولةئيالسلحالنوبينالشامبينليجعلهلمجمصالمقيممالعبابن
حينافىلمجمصزيراالعزابوفاقامالفتاكابطالهممنبيماطفربمنومنخكهاالتراكفي

بعدوسادبنفسهوطيبالشامحفظمعهوقرركرمهوالدولةشرفعليهفخلععوده
وعاداطصونوبعفانطرطوسوافتتححلرابلسناحيةافىالدولةحالسلحالنذلك

علهاالرسالنفيالفتحإبيشاهمدلىالعادلالسلحالنبنزولالحنرردوودمشقللى

معملكهاانالىوضايقهاالسنةمنشعبانمنوالعثرينالثانياالربعاهيومفيحاب
للقايةانحالبلدإفىالدولةشرفقىفهالمحرممناالنيالخمييومدنيالقلعة

بالحنعمالكفيسالمالدولةثحهاالميروصلوفيهااالىوملمكالفرحوس

جمالانطايهةصأليالفردوسطالبالثامالىصعودهبالجوزيابنسبوبمرا

هحهوقررداانطايهةاهلوكاتبةشيئايهايحملبفلمسنةصفيديارالفألثونثوهودنةأ
مدعنفنعرأفيكاتبلهكانانةوتخاصنهسلمأيءسومنوكانيإاوتسلحمهافخها
الىبتلكودخمجلبومسلمبهاافهربانطايهفتح6كاتبوتحقتقبثقةمتبا

دملموكثفصبزايديبينمفقنانسانثلثماثةوكانوااحضعليهاوقففلمآالفردوس
الفردوحاناشقزواالموالبالحلعلهوينفدهصرصاحبئبيمبانةالسلطانالىوكتب
فيفقالطقريثىبنمسلمفماتباسثآظاوبعثدنةاهالهسصفيالسلطارالىيحمل

فاحفظواالىشألكانتوانقيالعتبتوتجهصرماصبالىهنيأكبكانتانةالجواب
سارثمغبرتميوركبكمافيمالرغبواايديمعناللخرجوههصرماحبفيهيرغبمهاحئا



درابئلةالدشرفبينالصلحقردلبافىالدولةمثرفللىةلسلطاني

قلةالدشرفوزيرعمدقةبنالزابروعلوفحهالمجمصمالمب

ثطالمولةجيمرصلالمهحاومهلتافلالدولهتاجعلىصلبإلنجاديفحمسكركث
عنيااطال

رممائة1وسبعينستسنة

فيثيففيسا3هـالدولةرفكلممةقذتوأحراقمديةعلىمملفيها
اقللاخلبها9واوكناعسكرقيعايهافنزلضبرهاثرتحيناليثاومادعهـفرسابم
وقاتجهاتيالثقاتعاتيمد1علهاواحتثلاعرهاودتبوملكهااافحم

الصادتملبر2دباراالفشرهبلليهانقردافحامرهمقذابنوفيمسيرالىمسلم
ةولشبتنقالىمالبأبنكنبالبلدفاخذبالقامةفخحضنبمألابنيدفيدحمص
نيسدمفبهلهذاكاناييثفبممةفأرحلاذمنتهى3احيهذاانمسمالىفكتب
دئقسعشلةادوانمأنرصلايكفخذهلكلحاصئاكانفانشحاالتاطعالسلطاناعال
بد3انةافلص2ورالىفسماداهاحماربرر1النللقبمنفخافقريىابنيريد

لننفنبحبمألابنءنعاةاممالميا3ماعادكدمشقالىتتىجعنصسادما
يةحملفإفةواسثمليمادتقفىالايثاللبة1الهعلىدابتاهلةوذثمشهيطفاسضمسالباذيال
بنيمفيكانبتاصثمانالترمنفارسثةثالمنغواالامحافيوكانطإافىوماد
عنثبمومالرباإبهعلىحلنروانياهميهرانةاهـوافاثيالامنمسلمفاستلثاهمةالىوقي
وثاببنمنيحبهحسنكلىواصمدااخرذلكندالقالحفيوفرقهمويدوجوالم
اشألكانئدخطالىشعلالتالموجدانةوقيلاواضذهاسوخابماالعرجالئميري
االئاربزازازدفيمايمبتلاللبهماالىوفابنمودعولديودثابمبثعلىوقبضبهايد

ارجةاممالمنودويراقرقبسيااطانوفةاومزفعنهمافافىجفسفماها
كازا9نىعليهعثواانصاهلبانصامالىبراطلوصالجوزيابنشقالا

واقطعسلمية2ةرإتحمصالىافامضواعلماهوصالفهبمابنيقهفيوعياعحمصالى
احمإصيوماافرانسوعاصلاالممالتلكفيوأستحلفةحماةالوقلةبنعمودبنبببش

عكليبننهىبهاصهـةايهاوادضلاهاهاوىاستقدالحنبليإةابنهاقافواالولريعثامن
نجالرخمماتاميهىقتاحفيربنيوجوهاحدعطيرابنوانفذبؤبنلمنيعصخيرولد
ئانالتريصلمخهيديهدمساصايعلمالقاضيوشرعاالرواليهمفالجايهناصدناميتاقى

يقاتلونآأقفرلالتركمانصعلهوكذلكوبذصاالسورمنقطعةصهـئىلمحارصماموملم
الهعإيماملكوامربوقالالحلرادأقلواالتركمانعلىفايثرفمعةبمنهووكبالبلد

وهعرتوجاكملشواوعافانربينةالتركالنبينوصلوا3وراواجعلوهالببابالمروة



كي

5وصأزثاالهـملم0لم33أثعناههـك7ل3هأأالهمه
طلءإمإللكةثهلآههـايملهلنهاهآهلألأاله9ثهكه

4يو153أصههطمهالملأ3ثليال7ياالكأعلمالسمهآكال

الىنم1الثأظهـلهه311الظكلالذ35املمالكلث3نطآه

ثاأمهلكمصمهمعنالكمقكطهم44سهلثيمهـكلهثهم4ححك11
ولكثه7صالمطلى385أهثيكط3ممالثل44أل5هه41مأول4ألألههـ3

35هطصهللمسمأثهثالكالكولسكأك09هسث
الههمهآهثال4ك7أ3م3ثاالال9ثالميكك9الث4صالحهـلثامم4

أألآهلمهـاحأعلكنءلهاآسك3أثاهـإزهمثكله3هألط9م5اللها

كل4ثاثلأةهكميمهلمالكالةلما4ههـكهمأأكالماياكلة3ألص

ثاهـ3لملهئكهـ37مثهـأاسمأعأزالولغثاالم3لم39ألما

ح4ن4كسكمهصناللكثمح3ز4وهـماثيآهكاللمالمثولكثس8

لمممألكل5م3اممظ9لما3حهـطهآ1ال3كهـهممكامهـاللكمهه7حاهول4ثا4

ةهـثمماالثاةهـموكل4مماطفة4مهلمالمهمثاولفة
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امطةوالقمصرصاحباللهلدقالمعربينباطذكلى

نسيالقابنتاربخهنوصدهااولوهذاوثاطالشةوستايأثلثةتف

ينفعةولماصرهفيرتحترالمعرعلىصاعغلمبالسوروتحصنوا7ا
لجمرفيانحوكاناييعكبمادخعدهورمقدمونمعايلترهيبةوالايهكمائة
ةليادارهثيماابيزونغلرليماوشدتةقؤتةوكاتالفرمحليحبعسكرهالثالثي

امرهيخدهوخاضتهقايااهلوشاوراصرهفيورويتةرتةففآكلكالقةبه

لةفبذلوااحفياالبافيفذعلىيقتروليسكرهعمفلغيرجلةيهليسفقالىا

كئرةنخلروافيثمذللثالىفاصاجهمعسكرهلهميقلانينارعلى3ايفمانة
وجعلوااكجاسفيوجعلوهابالذهىللوهاوحعفرمنحنانيرفحنربواإستعخملميل111

لفيابنشقآلافىوحماوهااطالصالذهبدنانيرمنيسيزامنهاكيكبرإسفي
ففاصاساليهالمالوصلاذاالغدروتركاوفاإعلىوعاهدوهنهثقواتووقدكانوا

ذايتبعرانادجيابلكثرالىوتقئمكليالقرهـعكرفلفيلالحيماالمالولومح
تعةمنهزمالفيافيوقطشالااشتذفاصاالحوبودشبتالعممكرانتوإقف

بعدعسكرهفياصهزمقدالقرمتلياليهنخلرئلماكثيفىبهعفيفكانجمابةامه
القتالفينضسةواجهدرهبعسوالمحاربةلباتاوكامرهفيتحيرةوالقواالستغلهـار

وقدجانبكلمنباطمالتهقوهاكقدوكانرامحاقةبهملةيمنولمورخأصصتى
اثرهفاتبعوافاكومنفسهملىالقرممليفخافاحفيابنبانفاللالماربةنفوسبنقو

سوادهوانهبوارصلايةوالفصتقديرمنةسروا1فيهجمنفخلفروامسكرهوحاانوا

363سنةرمخمحانشهرفيوذلكاسروهمنافاعوفربواينحيماوما

الفعشرةفيجعفرفيابرهيمبنمحموداباالقاذالقرمحليحنابفيدوافيثم
هزامهافيصالهعلىالقرمحليوتملعلرجوعيمانهـخوقاتمعيرفيوتخاقلفاثبعةرصل
قبلةابنوكانثمسثمقافىالجندمنمحالنفةفيالمنخااباوانفذافرعاتعلىؤلص

ابرورحلالعودونيتةاالحسآهبلدهالبآحاالبزةفيالقرمحليدرحلعايهاواالذلك
القرمحليزلةمفيباذرعاتلوقىذاكمعرفتهعندالمغاربة3أألعسكرمقذممحمود



مالعهودافىهمأفيمحخاضايقوهموالماناربةالىفاللمراصحابالىعئةعغتز
شكراالمحلىذاعلاقانوواغترازاجهألمنهمذلكوكانابرميممسجد

بمالمق5موافاكالممصحلب1االحداثعلىفحماواقليلةشرذماالقيقالبجارستان

قفلمحقىادة1دامننهىجزيمعهمأكنعال3عاعافلالمأربةوتبعتهمالمرمىخافالى
جمكلامصحابهمنقؤشديداالببغاقوامرؤذاعلىالمعقودالجسرعند

كلامدهعنرلبمماثرفيارآلوالمعالفاسانؤلمشامدفلماالناسينهزمإئبالماس
المغاربهاوائاعلىوحملحابهامنوقةومعهالجسروعبررمحهاشدعىثجخذه
حابهاىلمااكزمفاثهالنعفلالميدانقيالناساحوكالبلداحداثشفرذهم
ألانساراوكلرحواالمطمعلمكواهـبالدروكخلواالفراثينحوالمغاربةجأت

دموبخيهضلما5ابهاوانهاطفيالغايةالرفيعأيانالىمنهناكوكاننراديسا
خباتااسجدبافتصقىقةضافارالمتذلضقدممثبظاهركانمكانأحسن
حمامةفاخول11بيينكان01فاتافت11هاألرفذتويفةحذلبنيثورعلىفأت
ادشأنماقإواالمربمفيرالعسلوتكاالناساخؤموحينصريهحناوقتيسةقايمم
اقمواعفاافىتذوااهـكةسوالنكاالئاةمنالسحعلىمنزمواالمغاربةح

اسدولث11ناحيةخياكمدتقحمكاللمانهزامعرفوافلتاوائئشرواالحديدبابالود
ةكلىنياثارإائثلرصإماربةاعكارقىلاالصداثإقبلتبهاحصلوافلقأطلبهفي

ذواسفحالءاسوعلىالناسوباتاالحلواقحلوقينيةوالمقنواتوالتيغرممطاجم

ربفاحىض9اثيدإالتللىفياشسالاوغجمنتوجلواعنهلمعليمخوف
اصمتاقياثربواحزتفقريةمسجدالىلدئراخنتثمالققحاصنودربالفخامين

فيأشاراتوقريأقنواتواالمثعاكاينزقاقيخااخذتثمالعصيحمامالىولهوما
انواعجميعهالىكهـيفعلىواتتسقأاناجةالىوبلغتغرىوالدكالكإلىؤلؤةإلى

حاكبمافيودادالث01بنممرودارفيالناراحارصقدالحديدبابمنيمكنهموصتفي
آأسنةالميلإفيلهارأونقهشساؤفيوبحالفياخشابفيالنارفقويتجافي

ااقيواعرتنهعزلهاضكانالفراديسفيألقيتتيإيالناروكذلكعخليموثررليةعا
رءافىاآلخذارقيالالىالحمايدارءبازاوالمظلمةإطديدبابفيايففاافار

للهلاالوفىا



العويئممنالفتنيحللبمنوكثوألمسالماصلفئاداالمألحمتفةولنوغاه
محمودابوالقاثديتمكنولماللدظامرالقوافلوافذالفرىنهبفطإفاربةاحلبت

وامرهيقلوا38ولمفيهمينفقهمالمعهجمنلمالنهاصحابهكخبعلقاققمإ
ظالمفوقدساليددمنيستضرجالذيالملحالنمالياخذخاللموكانعرهزاداا

السفارامتخادوالؤرالخذارطالطرقيوقثهلع3الفسافيماالمفاربةرهتمعيةالان
لداافىمنهاالفوىإهلوؤحالحمعوابنهجعنذالثفيوعدلواابيااإللمبن

منالنضاطميسيومفماكانوباكلنهالبلدكالهرودهستوحثإهاكالمنصات
فكثرالميدانناحيةالقخسارفيينبماحمكريةامنقومحااصحخةانلثرال

غكناللماكعحابوصؤبماالصداثدتوطبالسالحاالسوضخالبادفيعائحا
ووجداالهرنيجماشفوأالبلدشوالدفعالعمعالحيدكىانهريخازأسمالممالأإ

منقومخرجاالءيامبعحقفيفلماكتعليهمبهريلماىوالثعالصقالضس11
حورانمناقبتقداطرخقةكدرقىفيقافلةبروفغلفروااحلرفاجونايإربةااا
بمفرالجامعفيوكلرصوهمههاوحماقتلىالإهلفجانفرناحةخاوقتلراوهـالىدا
اكاسإومثىواقاالغاقتوالجلهمواالنكارالمقالفيوبالنوعاجمماناكاا

اشإاالثنينيرمكانفاصاخافواواشوحشواقلوبهبمونفرتبعحنالىمبع
قينيمةالىالنغيراففيربعدعلىيحيحيئعسمعاسخةامنالقعدةافيمنعض
فيالباديةومنالمغاربةنقومالنهاراخرباالشكانقائلقفالاألزلزةالى

ينهموقعوقدزيادفيرداعمافياالديةمنالمغاربةفقتاتاتالقضفيورؤ
عمابننفاقلهيقالريةالعسمنرصلجفالجابيةببابالفتئةرتوقدحرب
فاقياواقيأيةناحيةفيمسكنهوكانالىحلطلبفيغلمنالقومفخلهرمحعودالثا

بابافىوالقنواتلؤلؤةالىقينيةارضفيورحالهمخيلهموائنضتبيظيريدون
منعهمهـماكانفاخذواالحديىبابعندبالقخمارفيفنهلفرواطديدوإبالجابية
وزحفتعئةالرمعالمكاامحححابوشجالحسالحوابسوااففيرلألالناسفحماحاثياب

فنفرويدافعهميذودهممنمقاباخهمفيوايرالبادسورمنقريباباكواحكمااربةا

اعخلهمالمخاربةفيصاباكومجاادقتالونخبناحيةإصنالبداهلمال
ونطاعلىوصعدواالمغاربةخلفالخاسولمتذالصنيرالبابوقحعدواحايل
البلدفيحلرحتناراولوهيفاحترلحتفيهااالروطرحرابالمجارةيرمرخهمليناالشو



لينةةلمريع1إمرهائمفرراقافىفماحهادبغهاعبووحصرهاشيزرعلىالدولةسيم
حلبافىعانداعنهـهاررحل11بهامماوبين

ةاذبعر1ثمانييئاثتينسنة

مديخةشاهمللضالساكلللنبانعاحاضقالماحيةضباراددتالسنةههذفي

الدالمثلعسمةتها5وشاهلمألللساكالنمعخألؤكانت2املوإسرسرقند
الملكانجمراتابهىاامملىلةباتابةولمياسالملكوهوالحدهمبهاالواليةفجعل
الباصالمةتديةاطألألممامزوجهامنهمبشة81سنةفيالمذكودتوياحمد

عمعيداودثنريعفتالساحلوقهـحممدئفئميهمحخهامحيردسكرجهاوب
لهمقوةةيئلمبصداالمببنكاالدولةعيينالقاضياوالدمموراكللناق

لحنهسماإصعكوارحثمامرهما1وقرركميداوكذإكوهافسلتمنعهيبةوالفعتد
ضهثققيهابرلمبحالجانارةمرتوفيهافافثتهحاوعكاجبيلثغريعلىوترل
مدعاوةلص11ينحةلملرإقااعقثاطاطرااكلثابمحاحبادولةايمقس
الىبويماسعانرهانتواكلمااساباإتفأةااواسرقتالشأقثهمسعأمهل1

نحأشدجماذالثبخوبالغفيالمسسافوحمايآالمفسدقيتأئعالواالاالحلرافسائر
مةخفيفانالمزالخلىإعتهادهاأكييتالةوشاعلهيهابهحإتهوعخلصتبهابمه

لجبهاثالمثوبهيؤخذاميبيماالمجتازفيقإحدعلىيتمإننهقلاو

ادبعمائةوثمانينثاهثسنة

راثحههعسفيحمحعلىالدولةتاجالساحالنترلالسنةهذهفي

ظاذانثالكيةماحببوزانيرالهـ1طمكرهنيحاباحبعالدولةقسيم
ساصاامألبافيوخرجانبااللمكوهااتالىابروهاعايقوهاقخمألعبإفي

الىادوولبهافاقامكرالممافتوتجهسراشحةاقواوامحأئهقرروهبمالةووفوا
بيدهملوححاممألانالىافاميةححمنعلىوالتدبيرالحيثهوامملالشام

وارإغائةوثمانينارضسنة

هاثألليمةلةزكالشاميخماحدالسنةمنشعبانمنالتاسعءاالثاليثهفي

كلنعاحااممهاتارإنه7رموفي3هنقذابنوموا



دورمممنالناسرخربمإالولتشرينمنكؤاليومهداووافقثماهائسمعم
نيصةواضطربتبانطاكيةبتضهزاكدثيذانوحكيمودهامنخوئا

سورهامنفابرسبعينتقديربهادموا3بامححيرظقوهلكفيهاالسيلة

وفيهـاامنهتشغثماوأبطرتهاشاهملكالساطاناصيانالىاالصاملىوبقيت

فيخلفصوابعدفلصافايةصصنعلىحلبكماإلدرلةقسيماالميرزل
وردتوفيهاصلبافىوعادرجبلثهفيخخلهافيناشهورتبكائالعب

فيتبالمرشاهملكالساطانأاإبناحمدالملكبوفاةثرقالممناالنجار

فعاحلهجمرهتقغماحسبالميابرعلىلةخطبوسمرقندفيجقهمملكة
ئماخالالذيوالمحتوهئداقعالالذيالقضا

وارجمائةوثمانينكسنة

االثنينيوممنالظهروقتالحرطانبرجفيوزحلالمريخاقووالسنةهذهفي

منالمعرفةاهلودبمنيمانمنيهرونوالالساعروهوإالؤلربجعشهرمنالنحف
صلعمالنيأمبعثمنذالبرجهذافيلهلمجدثلمالقرانهذاانبمالنجهمحمناعةاهل

نجدادافىاصفهانمنشاهماككأأالعادلالسلحالنتوخهوفيهاالغايةهذهوالي
الباحملنيةمنديلصيلربوثذانالىوعملفلمأإتمأمحهارمقمولالعلىئعو
اللةرحمهدعتلهالطوسيإسحقبنالحسنعلىالماالملكنظامفيركخواحةوزيرهعلى

وتآلمواالناسفاسفاثرلةبانخإلواللةوالظهريرجدفلمفطلىساعتهمنوهرب
والنممفةرالعدلوآمالحلريقةحسنمنعلييمالماكانمثلهلفقدحزنهموتضاعفلمصابيما

قدوكنالسياسةوحميدالحيروحبوالعلموالفرآنوالفقهالدفياهلافىواالحسان
كانلمحيثالعجموبألدبالعراقباطاتواالمدارسمنالبالدفيالحسنةراتامماآفى
شاهملكالسلطاننوصغارهافىدميهمنإنسانالفصعشراثنيعلىجبريزقه
منالشومنقالنلآايافيبغدادإلىوميلإنإلىالسيرواسعلفقدهواسفعلييما

بيماواشتذجسمهفيفحوزاوجدوقدمنةوعادالمتصيدالىجوئديدةوقامالسنة
بينوكانالسنةمنشوالمنصالساءاالربعاليألفياللةرحمهفتوقبالحادالمرف

سلطانالولدهالمملكةفيمقامهوإقاميوماوثلثونثلثةفيركخواجهومقتلوفاته

اعرهواستقامهالمنابرباسمعلىوذعيحةاللةوأخمذتمنصبهفيوالحصبقبركيا



افىدمثقمنترتجهقدقتتالدولةبمالسلطالماممنإدهصعلىيدلاشظمث
برفافهطليهالحبردداليهوالتقوئيلةةداطدشعاهملكالسحلطاناخجهءقابغدادل

يغناميهاالميميتمعبهايمالمةوادسلايقمافحعةالىعلىوترلمأراجعا5نا
الحبةالىأهكوثممادودثحمجمعدمشقافىعنهـافرصلمرادوالاصفجهالة

كعاححب11سيالتيفيالدولهمؤيدحلباحبكمالدولةقسيمكافوقدكن
معهواجتمعانحيهفساراافدةلمر1المؤازرءعاكابعثهساويللمساعدةمنههـاصتدعييانحالكية
الناباكاءماالطالىهساكنااوحبةعلىوؤلعكرمبعواسخظهركاامرهفقوي

نباملكهامفىانهقسهعلىنانرذقوكنفيهاالسيرةوابهلاملهاافىواحسن

اسعقرارتدراكدهيهاأأخولهفىعدسيفهشهذالغفعنعدالسيفافيلثهروالقفر

ذاقالىا9فبافىفلببنالمسخلىورتباحرهاقرراتبعدعنهاورصلبنذرهووفىامرما

ثىقريفيإبرهيمجعقدشاهمالمثالساحالنوناةبعدوقدعنهـنحيبين6ايمناجة
لالموةياإتيباألدنيونزأاداالكرالعرباوبهعواممالهاالموعهـلوتستمبالدهالى
تانوحماولمايةالوا1سبعلى1محمداالدولةشرفايخهولدغلبواالهاوما

بذلينجمإطيئاداابوخربمحياالىمحعاحببوزالناإالمالاليوصلنصيبينافىالدولة

حابابهاكىاألاسبندمنىالباهلفامتغاطدمةفيوالمناعمحةلةالطاعة

اكياجمىتقاساةقلىمماباكالموسررهابعحقوهدملعاتاهاثقريبنابرهيم
اضرصتاتاابممتوفإطرمذتوأخومساجدهااامعهافىالتجأمنكلوقلرصل
اهماسثبلوتورستهـوابرزنمذخورصانحلهرنانالىالعقوباتبانرل
ارجالناالسفيكانمنذلكبعسدواطلقكانليستحسنةوال3سايستحقة

ننحقوحإق68تةفريىحفيصاوذاكاالقىايديفيبقيمناوافحدوان

ومميماافاحمثسهامشثايالباالتراكاعرأةشاهدانةالقبيحةالكاينةمذهحضر

صبرخةيفعلفامنةكاتخاتوصاولتةئفجالتمخعاشذوتتهتيشغيثوتتصيح
سكنتانافىجماللىواضجتهعساإثشرافوجعمناسراةبهاواذاحمآىفه

الذكرنوححثواجهاوإحرزتضكتبنتكطدوندإرهاالىسالمةمهاوإعدالفتنة
كأنصيبيناشرافبين

سنانينيالمواضعبهغفياالصلصنيأ
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واربعمانةوثمانينستسنة

البرميمطاألفيهابرىمابعدرنصيبينالدولةجالسلطانعادالسنةهذهفي
وقىلعظيمضلقفوحصلواستنجدوإستصرخوحشدجمعبرهعرففلتأققريافي
كلننلماداراعلىالدولةجالسلطانوترلالهرماسبشرقهالمووفالمنزلفيبهم
الهرماسنهرعلىالجيشانالتقىالسنةمنعاالؤلرشعهرمناالنياالثنينيوم

والعرباكاالقىمنقيطقتلعنالوتعةوانكشفتالقتالاشحذالفريقانواختلط

ليهماالدولةجحكرععادالمنزلبالعرباستقوافامكانهافىصاففريقوعادكل
منهمففتلالسعيفواضذهمالعربفاخهزمتكافاونوهمعليهموحملكازونهم
قريقبنابرهيماالرووفتلالخيمفيالمقيميينالىجالةواالكثرمنالثثيرالقذد36ا3

منالقتلىتقديراتلووكيرهمعقيلبنيمنوالمقدثينءاالمرامنوجماعة
الخجمفيؤجدمنعلىوالسيوالسلبالخهبواستوفىرجلالفعثرةالفريقين
واحدبدينارالجمليعلمجثواكرلوالمواشيوالسوادالغنائمنااليديوامتألت

هذافيمنهاأشرخوالاكقعةههذمنثعأيشاهدولمواحدبديارشاهوالمائة
باالسرىعادواولماوالسيالهتيكةمناشفاقماانفسفنالعربنسوانبعفوقتلالزمان
كوافالفراتفيانفسهماالصىمنجماعةالقىالغراتاطيبعثوحصلواوالسي

ملكةمنوملكهااةوضاآمدعلىونزلبمرديارالدولةتاجالسلطانوقصد

ابنمنآمدوملكالجزيرةعنعوضحأنصيبينهووالالجؤيرةمعبهاالمقيماجهلابن
وملكوسخجارالموصلافىؤالتهوانفذ2اعرهاوقررواممالهايافارقينرتعتمصروان

ملكبنبربهيارقالسلطانفىوتوضهواوبالدهيممنازلهممنعقيلنجوواصؤماالممال
محمدالسلعالنبنتخاتونووالدتهفريثفيئسلمالدولةشرففيعليوكنشاه
جالسلطانمنبنزلماونيشءشاملكالسلطانعشةكذاداودافي

ولةلدا

قويتالعبادوطاعةالبالدملكةمناتلهوماأماالدولةلتاجأولمآ

جهـيربنالدولةفؤبنيرالبركاتابياكابنالحسنابومو

السنجمموعدلاهلهاالىالحسنافارقينيمالسلطانالمشقزتاريخهفيالناقيقال3

عيشاففيمعهاالمىوحصلالبوائقوبهغفتفئاصاالياروالالعشارائؤنمنهم



وليملهاقمياحيدافىتوصهبالعملطنألنانسهوصملثويئهتهعذتهكثرتوكته

الخدثفالمناكيمعة1الثالكلةلهبذلوادعلهالؤبماالالمعاقلمنوالمعقلببلديمر
زانبمالدولة3رعاحلبلمبكالدرلةقسيمصكتهوفحهلمغلمولشأنهيستفحلويعره

لةمئأوننادشاهلمكفيعحابرالعاطاقناحيهاطوقحمغاضبينهاالىمحاحب
بمسردينةلوؤلجموكميارافىلةالدبمموداطالواصحنتعليهوعامياتي

ثىالحوكبثحمحل01اقههخمئقاثمنارتعخلهسالجزيرةوفيفيهاورفىفلكها

افىأهفادةكانايئالذهاالىكاصبالدولةئيوسحلبعماصبسنقرإقالدولةقسيم
صاظدهإسرودهسنهوالماوحموقعرحنلهماممرأمهوعايوثخولهماارقبركالسلطان

المرهأاألهميساأكأاقوالتحذيرالدولةتاجنلحيةفيوقولحفيشرعاواخهمامام
هيتحاواصاكلألأممالغاجةمنئهوتمتألخطبالاعثمالقبللتهمعاعلىالتحريغ

لجمهماإحملناةفهوكالباالوقتاهيمافيبالمعلعلييماوإشاراالمملكةاممالعلى

وقدغ3اامقيابنيددالموكلافىماإللحمائهافسارهاوالىحلببلديهماالى
لةإلمااصيمةثملنملةافىاسعدلقهمماجهمقريمقبنمسلمالدولةشرفعلياس

انماالادصءوبعحقعقيلبنيمنجماممةعهمماك6ةسشؤالفيصابإلى
أيمرانجبهحنادولآلاتاجافىبذالثاطبرىدانتصابافىوكمليثبركيارث

فاباخالخحلكايهووددبهاافلانحالكيةلدوقحعدالفراتافىالرحبةناحيةمن

ةذبازإجمةلدلىالدثماجراقامبيشترإنؤمهوانبغدادالىاوجةمنالسلحالن

صثعقدهـافىممادويفعلفامالثامفىامودافيوخوجلباالسعارفتوإرتقواتاففآكأ
وجماممةلكاوبنوالححفيمحصردفيبواالطىلمتهبموفيالسنةمنالحجلىفياكى

هأهوفيحملباحبثىالدولةيمقبمنموفابالشاماالقامةعلىلمجبسرواأالعربمن
الدواآليألنيراالليها1عحمىلماورىثغرافىعسكركثيرمحرمن3نيالسنة

بدرالجيوشردانهلساثاةحاكرهواعصيانهاجمرواصرراهلوقدكنثيالجيو

ليوشاواميرولباالمتيفربشعارنادواعليهاتالااشعتدفحيهطنياتهممنذلكوعرف

بوخدكانعونددنعوالمدافععنهيدافعولمالبلدعلىريالمحالعسكرفهجم
اوحافىواجشادخممحهوخالواليالدولةضيرةالجمثهفيوأخذثرالالخلقمنةوالمر
سخونالباوراهلعلىوقحلعها6سنةادىتجمنعثرإوابمييمفيمحسللى
دمنالدولةخيرالواليوكعلولمآاالامواخلواسحغرقتباحواللماجفتدينارالف



عنيعفولمذاللطفئعلاعنماقهمبضربالجيرشاميرتعغولمحابةاجناكهمنعه
مئهموإصد

افىدعتالسبابالحاجمسيرباجاللالراقمنإالخبهـارتورالسخةهذهويخمأ

بةالسنةهذهفيوالشامممشقمنالحاجوسارمسإلممفيعليهموافىفذاك
أيهدؤبواليتهلةالعقدبعدالدولةجالسلحالنأاتراكيقذاحدالخانياالمير
عنتلوموامحضوفروفهممنالم1وقصدوطوافلئاهيووملمجمايتهمخحاليه
ئرفحيهماهماليإلمنيصللماذاتثحيحةابيابنلرمااميرمنخومأايامءاالبمفا

وشكوايمةافىنحادوامكةمنقريئابهمورجالهفيتجعهمتجهمنلوارفلما
لوالمجمامنالبعغعليهمفرذدارهمئعدمعبهمنزلنمالديهوتضؤرواالييما
عائدينكةمنساروالهمالمأخوذرذمنمواأيفلتآالمقغالحانياالميراخوالوقعهيخا
فاحاطواجهاتعئةمنالعربمنقهمعليهمظهرعنهاتغدوافحينصفيمااقبحعلى
وهلكرةوابهاعةالمجاجمنفتلانبدهذااليمهدفعماعلىفصانعوهمبهم
اتجحعلىمخهمالسالموعادالمكإوهالربمنعليهموجرىواالنقطاعبالححهقوم

رحمهالحنبليفيمحمدبنالواحدعبدالؤجابواالمامتوقيوفيهابالوكسفصالي

الدفيمتينالعلموافروكانبدمثقالمجةفيمنوالعثرينالثامناالحديومفياالف
السسمتمحمودالرعظصن

واربعمائةوثمانايئسبعسنة

ابياقهباصاالمقتدياالمامالخليفةبوفاةالعراقمنالحبروردالسنةهذهفي

السبتليالفيفجأةنالمؤإميراقهباصالقاثمبنييةالذبنعبداللةالقاسم
الثانيءإالرصاليألمولدهواياماشهروتسعةسنةوثلثونثمانوممرهالحرئمانتصاف
سنةثرةعتمعضالفحهمدةوكانتلح8سنةاالولىجمادىمنالثامنويقال

فياالحونمويىثنيمنالوايثاءرااالمنجعفربنمحمدمعاليالتاجاالمهرهوا
لدينللجالطالبابياصنسبفيالطابعدةفيكذاوهاشبنحمزةبعدتمةفئنلعلوي
هاتفهااناالسالمتاريخوفيها7سنةفيقبقىانةحاشيةوفيعقبةابيإبنالمروفاحمد

بحسبالمومنينالميروعرةعيدلبنيزةيخطبكاننمةصاحبالعلويهاغابيبنمحمد
ءهوالجواثزويأخذمفمايقوىمن
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لدىدوفيمدعاوليالسرطىةجميلالسيإلةنوكاناشهركسة
ربريعللؤمخهناميبائهاثمتمديممافيينالمومرامبالتهالمسمثخلهاحمدالعئاسابو
لةمواستقسالسةنناألهامنعشرالثلثناالعلثاايومفطابيبمابعدالفةباطلة

قبثيقذيكوممندالمرافىكيفالعساديةقحنعلىحوالابتدبييوانتخعلمتاالص

فيكاالذرشباكهالمقئديوهـناةفىفىارقبركاساكالقاوكن5كدواعتقلهماخيتهعلى
اررولةاثابمالنماث311يرمغاكىارحشهوقيالعمنةاخرالىمقيمافيهاوقيببنداد
019االضعريشهلىفيالعسصاكميموقثلمعالثعامالىوتوجهالععكرفيعثقمن

بذاكاطنرلكارلماامواماواالمرابواكراعاتبرئيصكريةالعاوتطئم
سغعداد1لدفعههوالتأ3واإلحأشالحالجفيلهحرعصابماحبالدوأةقسيمللى

هابساااساحببوزانولطواكبأةأداججافىاطنرواشلقاثهعلىوابهع
اصميوسفامالواصبمحبوقاوسولطكرالثدذوانجاكهعلحهالسعادهدممكرهفي

منفرصلؤاألرتوشهلمعمحمالبينييمإاعحمولوفارسيئونهماأفهنافيالحبة
ااكص3ثابالواةمماىلاطتغادتاخاطورةاالىخماثماطانوتةالىحماربمفرزلهم

راسيمايثهـحهبمثفياطقب11يمترحلاليابناحيةافىخهساورملافرعبعف
لةااتمئذوزيناسفيم3ذالثعلىوزياكةالفاثرفيءهننحويرهوئقد

بخحابنرزهوكانالدراظهجسحافافيئصغيسالناهرماسواقطعوغل
تاليهاسبتايهمطداةقانفر11رالتقىالسشةمناالذلطجمادىمنالثامنالجمعةيوم

بوةا3حراءطوكلاياملمجسآلدبهرهالمقغاالسدبرجفيوزحلالمريخاقترانعقيب

قله8نحدثالمحاعلى1فاقاالسراقيبععقعلعمنضوايتملموبوزان
يعنوافامأقابافيبمجعاثجالميسرةافىالمعمنسهمنالمصافوقتفيفنقلهمالعرب
بوزانرلوتابمروىالعربتنانهزعاحممموععيعكرهالدولةتاجتعالىائهنححرشيما
سنقراظالدولةيمقسوئسرفيهمالميوفحكمتويوسفوعسكرالحمثهعند

بحنربفاصالدراظهمتاالسلطانيديبيناحتنرواناصحابهوكثرحلباحب
باهلوإجتمعواحابالىافلاكثروتوخففتاواجابهءامنائفققوقسيمعئق
دصل09رثبرالنابادجطواالستلمجاباالعتصامبينهممرروواالحداثالبلد

كلييمايعسلونفيهاوصاروابينهمفيمااالرااختافتوقدحابالىالحاليخاالدولةج
االميرفدضلالدولةتاجبثصعارونادوااللدبابصواوالميربهلمنهمجماعةدمثب



قبليالتيثريفالبقلعةالمقيمافىروبائميهفيالبلدعمالحفيمحمودفيبم
االميررسولالييماوؤلالدولةجفلمتهبالبومنالدولةجافىبالظهورحلب

الدولةجمنلةاالمانواخذامخةدتوثقاوزوجتهحلبقلعة13ثاحبمحنوح
يومفيبهـاوحصلاليلفسقههااالمانوآخذاطالتةريرمنكانبماواعلماةاليعيماوعادا
نوالشاممنييماالحمونجميعوشقمتلىاالبهاىمنعثراطاديخينإالث

عتقهففربتبقتلهالدولةئيفتقدمقعةافيأسمقبههفياالهامحماحببوزان
انافىلمجلبفاعتقلالوقعةفيأسرقدكلنلالمومابوقااالميروبهذلكصبزا
الدولةجالسدالنرحلاصرهوقررفيهاتحفظونوالمالنوابورتبتحلباعرتقور

روجوكذللثفاستعادهاحىانرقصدوقطعهالفراتناحيةافىالصمكرفيحلبعن
الموعحلبارضنازالكانطالنةبركيارقالساطانحلريقعنوعدلبمردياروقواالها

باعهـعلىيةتوسوكافتيمحاخيهوالدةشاهملكالساطانزوحلخاتونحاللئا
واشقرصهوبينهاالوصثهمعنىفيبينهماقىذدتوصراسألتلمكاتجاتموالاوبهيع
والثقؤداالممالتللثفيالتصرفبركيارقالسلطانتمنعقدوكانتولهالةإئاللمث

منهالةزكفيكلثملهاعتعئلمدفعاتوليثهيومفيذالزلحدثتالوقتهذاوفيفجها
منيتمكقوأكذلعقيبالدولةجلورةالعابمثلهجرتمابخالفتحلولودتقيم
الدولةتاجءللتهارهاعسفيامحفهانمنفضرجتالحبرظلونوعرفتسمتهعلىاالممام

بركيارقالسلطانجهةللىرهاععموتغردنتوفيتصاذعرفكأريقمافيلهافعرض

كانوقدوملكهافدضلهاامحفهانالىالحالفيسارذالىبركيارقعرفوحينغيههوالى

تونعسكرظمنووعملفيهااالقواتوعدأبهاءالغاللفرطالهاللىعلىاسثرفوااامل

شوكتهوقويتعدتهفتضاعفتقبركياعسكرمنوكذلككثيرضاقالدولةجافى

بدمثعقرضوانالملوكخرولدهوكالبهذانافىورصلبغدادمنابرعلىلةوذعي

افىلبومنحلبإفىفسارالشامقياالجنادمنبقيتنقاليهبالمسيريأعره
صالىبنمحمودفيوميبواالميرارتقفيغافيايلالدفياالميرنجهمومعهالعراق
اولفيالىحبةعلىبغدادصوبوتوخهالقسيميةحلبواتراكالوبءامرامنوجماعة
78سنة

بدرالجيويقاميرجمرفمصرناحيةمناالخبارتورالسنة3ههذهفي

بهادىفمااشتدإنالىبلودامهذاعرضهفيأسكتوانهرهااعلىالمستولي
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واسثقامتاإلفحغللدهلدقفمياقدكنمنهاالولالعثرنيوتوفهمنهااالللى

دقلأيهكلوا4اعايداثالفاتهلمقبليةواليسساالجنافىوسائرالمقئميينمعصاله
مينباامورنيااينةالسهنىقفىاالولىاجماثقينتالمجمقاميرومحاةان

وأنالمجعةقيقاالتيشفىقالمؤمنيناميربالتةالمستنمومامابمرحقمدسناجة
سنةالحجةفيقعثراألمنالندووعيدليثهفياتهرحمةاابإلوتوقبلشتدالمرض

بثثصرماتمنقمق03سنةولدهولثبهررستةشةوستونسبعهوعر78
انواشهروأربعةسنةستهذدوالهايامومنهيمابوماماينتحرالعليماالعحميع
جناورامنكذمميثطةنيلمنصافداالمسدلئامحالسريرةبهيلىييهالسحسن
فعحبوابالقهللسذبربناحمدالقعاسمابوءوددبعدهاالصلمأووواالختألفبالعناد

والعمكريةاالصنادنواقحميينءإالمراعلىاجيعةالةواضذالمؤمينيامبالئهبالمستعلي
اسسهبمفيرنحمبهلىلقالجاملفيشاهأصماهقسماأبواالفحنهلحةالىوايعمان
15اخربملوايئاداصنهايةلحلىواثتغلمتإالحوالبهواستقامتبالئهالمستنصر

05لحندريةاالسمائهـترادفقثبالةالممتخحسرابناوترارالالعجدخفيةسممن

لىشالجيمراعامهماطسالذينالجيوشيتهانالغااكابرمنوكاتواليهاالدولةنحسر

بينيهماوبرتااللننملبينلمينهالخاف3فاشحولدهونبعدهمناالميفياقامته

احموالحلحتبعدهناألعيالةواستقابمبهاالفحغلخلفرعناسفرتقايعووبحم

احوالفةجمدعنجفأما5اماءأواختأللهاافمثلرابهابعبمدوإشامتواممالهامصر
احسيهاوهـقهاوحنهـاكايهازاالارقيصةفىافىرحجدهفيتمفانهالدودةتاجالسلحالن

مسعاتحظاخهثققدوكانفيالىوالىالشاممننوايعاقلواالممالبالدالعلىلىواستي

صرالمتمعدغيإبراماالهت601شفيكانانةلقيناربخهفيالفارقيؤأل
علىنعىتنعرإلىانتتولءييهةاالئمااالساعيليةاننرقتالوئىذلكومنممريفةبافه

ذزق2قيوااهيربدرايعيرببأتؤجتقالممتخصروكاننيواألمامةارتمنصورابيولده
ولدهسفهماوولي8تفيبدرتىكقااميروماتالقلمبابيوبهآةاحمدستاةابنامنما

انجاوؤلىنزارعلىاطيوطاحيرقويرمالمذماتفاصآالجوكطامادهاالفضلصلرقياالفضل

وفرقةاملنة11فيإباقيحفرفةنفىقمصاهلدانفقبالمعخعليدلقبةاحمدالقاممابااخه
بنتالىوتزدئجعندهلمجماواقمآلموثمنجاحالعبنالحسنالييما7وجابمصرغتفشاروهوح

بالقائمئقبوقلبالمصعلنىولقبةعمدوسئاهدلذانياصاولدالصباحابنالحسن
الحاضىةالنسقهذهفبلكثهاألتيالنارفيهذامئالسابقةالنسخةفيايمئاالممتفوقال



اكاالسيرةتءوساالموصلضالماعليهافاستولواعآلليبنياممالالىوئميريلني
اهلهامواشيواثفدواالحالءوسوبالفسادعليهاعادماخهموشملهاالألهاالعالفي

زمنفيمنازلهمعنواجلومماحوالهمالظلموارتكاببالنههبواستغرقواواموالهم
العسكرقاصفهانمنبركيارقالسلطانوبرزوالجايدالعاجوطوسةأجمىداوشلضالششا

هعليخاعرواانالىياهلمنالدولةجوضافالدولةفيالنالسلحكجهةوقصد

بركيارقاسلطاناووصلامنهافراسخأربعةعلىلمقوقىلعنهافرحلاقامان

مياحبهللفانهحاصوألهبالفريقينطوالمللنهماوصالتذائهباوخيتمعساكرهاث
فانفل4ورستةرعهـةمنعثرالسابماليومفيوالتقىإلفريقانربللالمصافاتتبتوز
قالحالمخهوفتلاكثرهوأسرواثقالهسواورموحمبوتفرقالدولةجالسلعالنزعس

وكانضجثممدةبتىوانةعليهالمنمنأايمانزارانيقولونمنهمفومأان065شةفي
خراسانالىضىومرمنارشخرجوكانبالصطنىوبلفعبكأاربنخمدبسهىعليهفافمناصلد
هناكوماتالصباحابنبنتهناالمنهذاداولدايهمتصلصاالموتقلعةفيالصباحبيتالى
محمدبنبنزاريهىعلنمنابنولمناكوماتبالقائميلقفويلاالبنهذاعلىنعىوقد

روابالمكربقالواوئزمانبخرامسشلىومواالساصيهاماماوهانأمذافياالنوهوكىار

خإفوفدايموتالهنماالمامانعونينواعلمواللهمصرننقاريخرجوأربمقالوا
305صتالىاالألضل4اضابشفالحالفةفيبتيفانةالمسشلياولهبالحالفةضإاشحوذكراولذ
مدةاطالفةفيوبفيباآلصولجقبيرابوإولدهبعدهمناالعيووليبمعروماتكذا
انمذهبمفيوهوالحملعلىنمنموتهقجلوكانهاثثمباسمهيدعونودعاةقوملةوحصل

جميماطنصوقداطصلضاففلماعلمنصوصمادبهرااوأتاألوقدفففاليموتمنهمهاما
اصألدمناخرجواانالتفقواماصاالناسداخلفافيوضحانالىالتظبرتةافاصإجماع

المتعليابنكانانةوقلبالحانظوبلقبالميهونبايىويمتئالجيدعبديسمىربئالممتنصر
615شةفيويئذاأ625شةفىاطالفةويطيجمعواوالمستنصرابنبلوقيل

ومنالمنلاننقولواالسماعياجمةنضيركهناجماغافابهعواموالمنانمنوانقطعكذاإ
ومذاوبعدنضارواررفياالمامةواكافبالساخذوهاهوالوانمامدضلاالمامةفيلةليىبعده

لفولهمليهماللهرضوانالبأسلنياودطالفةاالمامةوليىالطلعلىالطاثفنانداعتادنص
اصحابوانماالقيامةيوآالىاثتيمناالمالكابوانتعنمااللهرفيالباسلعمتهاالسالعلي

ببغداداخالفةوالباطلوهذاءالحلفااولنكانيقولونواالعراضءاالموا

الممريديالبهبالمتنصربنؤلدشار63شةفيأنأسالاتاربخفيالذميوقال
الجيوسقاميربنلاالقتلةالنيى

لهايقالقريةحلىكنالمصافانالسلجوقبةالدولةاخباروانتواريغزبدهويخاأ
الريمنفرسخا31علىئمعيليا
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لةالدقسيماصحاببعض11وقتلهالجمالثقافةرحمهالدولةآجواستشهدالخيثير
لععافيبهوكليفرئمهلئلهوئقريبهاياهاصلناىيعدطالصماحبسنقرإق
فيمابهكليفبغدادالىئهلثم

اربعمالةوثمانينثمانشة

تامابيهادتباادولةاآجفيركنوانالماوكفخرالماكللىهرورا

إفىتماماوويدعسكفيالقراتطلىعانةفينازلوهورععمرانفاللالدواة

لذاكبفاكنهـثاكابيهولالمالىاستدكالهحينالدولةجاليهالىالمصيرثممداد
العستترخيامقوكنتاطالفيمخماربهحلفحالبهسومرلمنوخافوقلق

رهكلباقيتركككاممانهاولانسرقنفرفيسيرهفيمجذاورحلالوفتفي
فياكائعبا3القااجمىزيرإلىنتحدحابدضلىانالىقحعدهفيفغذايزلوأنه1ومن

اخوهااةاناباسلووقحممدهالمنةاالهواخذواليهاواحمعدهاإبوابهالقلعة

اكخمنةوبهاد5ديادناحيةمنلةالدبمناساماااابن2ذقاقإلموكاشمس

فيتدابالمىم3اطاساوتراالورإسلهيالةمدةلمجاصولتامالمفلولمكره
يالمانإفينابنأطاطافيجاضصقدملكةلةوترئوالبلدالقامة
نهـدةناخياخبرهالماوكفخوالمالمثطوففاكاوضهاره4اياسيرهفيوجذاحد

صلومثةدالىلووكاثرالهجدواوخبزالةيعلىفواولمففاحمهماثرهيخاالخيل
جناداكالىامهدالةاضذالدولةتاجالساكاللطابيهمشعبفيساوتكينوإجلسهبها

رردتالشدهذفيإالحوالالسدادعلىرتواستماالصلةواستقاموالعسكرية

ناركطةجميانهافيفيطاوعلعذفااالميربانإطجازحيةمناالخبار

ابئحاباثنحمىابتهسانخاقاكثيراوتتلطكهاوفقهرهماهلهالمالالتركانية
يإةذبهاواقهـامبهالوتممةمنرافاالوبهعشيبةإلهاإبنهزهواشيبةاب

عمهاورحليسيرة

ناتابكحلنتكينالدينيركااالميرئحالصاالخبارصردتسنةالهذهوفي

قحالسالرعحاحبهوشجسثقدافىعاثناوتوتجهالتاجيةالكرةعقيىاعتقاله

وفتلاالصلوفيا

باالأيفئاتفاقفبلوبقالنصرابوكنيتهكاققلتصلثبةوفي3
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ايىهداوقدكانضدمتهفيوالعودلقيهلنحوهدمشقشحنسةبختيارالدولة
ورثحهالدولةجالشهيدالسمطانعندحمظيقدغحعنهونضارهسنتحداثةفيالمذبهور
وسدادوصرالتهلشهامتهالىوسكنوطانتهخواضهمنجنسهاناهعلىوقلضهمحجره
وادردالصدرفيالتدبيروحسنالىشدمنةانماذلكبعدهورذاليطريقته

فاحسنبتهكاياموحفظهامشعقاصتدبيرفيواستنابهعسكريتهلىواالسفهالر
لةءالدعاثولبهامنكافةفيللمعدلةوبسطاهلهامنالىعيةوانصففيهاسيهق11

واشفقتبنجابتهجمرهشاعانيلبثووامثلئةاواصرهوائثاتمنزلتهفعلتعايءوالثنا
دولاليهوسقماواليتهاولوهيدياربهرمنميافارقينفوالههيبتهمنالفوس
والتدبيربالهيبةاعرهاحاسفحكفالتهليتهفيعليواعتمدذقاقالملوكشمسالماك

حيناهلهاووصهمقميهامنجماعةفيرنكاومتهاوانلقربفيافاستواطح
الرعيةامورمعهاولستقامتالهيجمهاقامتبمايةونحاسرةيخانةخهـمعرف

الوقعةرشهدالىفيةناحالىولةاللىجالمماطانمعتوخهانالىاالحوالبيماوتهـخقات
المققمينرينأمنمعايصكتقالبضعةقفيوصصلالدولةجفيهـاهداسآالتي
فتلقتأةمهسفةفيدمثقالىدوممل43الحالصفياللهافنانافىمنةواقام
وزفىرامهوثرامهيخابووتهدويابواررهوعسدقافالدولةشممالمللى

ولقتضتةإليخوسياسةالمملكةتدبيرفيعليواعئمداالسفهسألزيةفيالنظرالييما
ؤتمابيماوااليقاعاالميرساوتكيينعلىالعملالدولةوأصراالمكيندباحهفيهااطال
الملكصفوةالحاتونوبيينبكاالدفيظهيرربيينبينهالوعهـلةوسكقدتؤقتلياالعلييما
السيرةداحسنبدمثقاطاللةوأستقامتبهاودضحذقاقالماوكشمسالملكوالدة

الملكنفسوسسحنتدوخهاوالمراماةنحهاالذلبفيوبالماهايهاتدبيرفيواجملفيها
جبنرضوانالملوكفخرالملكوقدكانعايهالتدبيرفيواعتمداليهالموكشم

سواهاعليهايختاروالاليهاللعوداومؤفئلهاوئخاثمشقالىمائألحلبصاحبالدولة

فيهارتب6شتفيينهيافارقاييسفملماتىةالسلطانانتاريخهفيالفادققاكا
علوااصجمانائبهعلىامدستوصثةكانتهشةفيوانآلينطنيعمتئلةهملوكاالقصر
الىبعدهشقلتطأدولةتاجكم7مدوبعتجماعةومهـلبجماعةوقلآمدطعتكينهـصضر
دبدبدهفيوبقضتابرهالددلةفخرايميرالىهـانتقلتينالاالميرالىنتقلتودقاقالملك

35منةيعنناالنالىاوالده
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كاللمادبرزارتقبنسكيألباألميرواستنجدحصدفجحعفيهايماروقىنهابمحاسلمعرفته
العسكدقاقالملراشمىالملككنرقدفيهاالغرمةوالتهازعليهاوالقولقلدمث

المقتمذاثقفىطنكابوأقدفافكلايلالدينامير1سيافأيافياالميرمع
سنةبلدقالبفالملىلوقيسطسقطبحبرضرلنالموكفضالملكلفو

لةيلدرألفيالمكشالمالثزيرالبالفيركاناالالقفالدصكرثوزحف984

3األجناقجماعةايهمافواتظالعكريةنقليلونفزالقاسماييادأيرفيمحمد
قدادكافيكامبالودشقومموساحوااالسرارواريمبتاالبويوروأظقمتلبالاوإهل
نةجماحالبالئنلال1السودشوقربواالغنمسوقالىاكحفصفيبلغوا

تيادينعةماللم11عهمفنابالاعنلمموالدصعهماليجاطؤالبلدصداث1العمعكرية
علىهموفاتمبمإطز5ابادارطسالححهقفيمحمدابولةالدلىامينواوئيسالبلد

فيوتمثالمشجتحبهرانالمقعحنىاالمراتنهقوااليمالالودنومنعوهماالسوار
اخخعلراباصليمتومتاباطعلىجزكققاثمهووالنارحنالملكاجبرأس
أثالماللطباكهمهكقكللهمؤسغللماعرلهميتمولمجلألخيمهمللىواوعاباعره
حابالىااندرايماكفرصلثدافىالعصمكرفييسعاثدأالماوكشمس

فعاثانصودالفراشاعربممةناحيرحيلهفوعللبابكاالذيإالصفيضائبا
طىالمادقاكالماشمموعادالمقدسبيتافىالوتجهوعللباعلرافهافيالعسكر

سلفيهاكىلىنوانرالمالردمتوتبعدمثىافىووعحلسمكرالفيالخبراليبما
اشثبكاألافرثمالبافىهـنكفثآرضوانالمالشاوفحعلالفريقينبايئالمدكطوتقارب

السخةمناطجةنيما

واربعمانةأينوثمايسسعسخة

قاخذهافتسحاابوشاهلكالساكالنكانيالمىاالعىفيظفىومحملفيها
افىترنجهاألسؤرساسالمحالظاولناةعندوأعالقباممعنهانواعتقاطهمشهاخذهاعندحمص

والمستوليامحأانععرفافيساجمانبنوادعمساماثببوفاةالخبروردوفيهامصر
أاوخماورةشإليقتلةفيوعلريقةمثعهورةهتةلةوكاظمنهاححفراخرفيعليها

فييهانعالبلدهافىدقاقالملوكشمسالمللثعنمنفحمآلسيانيافياالئي
منهاالحرم
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وإربعمائةلتعينشة

لشمساوهيإطوتبرجفيكبكوسحةلعتعمنمااالوليحشهررمامستهل
اجتهاعيوفوالمخماالنجهمصناعةاهلودبهروعالردوالمريخواألهرةوالمشتييوالقمر
وردمنهاشعبانوفيذاكوالسمعواوحديئهاكمانقديمفيبرجفيالكوكبهذه
منامتوحقلمجملبرضوانالملوكفخرالملككاتابصمينالدولةجناحاالميربانالحبر

تملماائنكرحلبففصلوالدتهزوجؤكاننفععمهعلىصعهخافاستيحاشعاالملك
فيحمصافىووصلعليهافيهـوالعقدلإطفيخمدوالماليهالتدبيراصيوكنامرهفي

صينهـافيوشرعبهاوححعلاليهفسئمهافيهاناثجهةالراوكاظوخواضهعسكره

عقيبووصلبهاباصتقرارهتمسهعلىولهنالعها4اماوهلقلعتهااتوإالحكام

واالصجماوالنقريرالتدبيرفيوشرعحلبالىالخايهةمنسياناالميريانيانانصاله
213فيحلبمنشانوياغيرفوانالملكوبرزواهليهااعسعكربحفيوالن

عالالزولةلمعاوواالستعدادوالتأفباالحتشادعلىعازماريلثناحيةافىالعععكر
وعادفتفرقواالعسكرذفبينالخلفووقعشهرتقديررلثيعلىفاقاموادمعثش
رضوانالملوكفخرعلىوردالسنةمذهوفيحلبالىالملكوعادمكانهافىمنهمص

واقامةطاعتهفيالدخولمئهيدتمودهرمعصرصاحصباتهالمستعليكتاب
التماهماافىفاحابهماحالالهذهليتغمقاالفكلوكذلككتابلدولتهالدعوة

علىالحطبةتواقابعدهفسهولبعدهولالفضلالمخبرعلىصتعليللهيدئابانولعي

إالجماععلىذلكفيرإالبنىقدرضوانالملكوكانخمعاربمتقديرالقخحيةهذه

إالميرفوصلدقاقالملكاخيهمنالخذهاشقبعلىوالنزولالمحريصمكرالمع
الدخولالملكعلىوابمراحلبإفىةاخالكعحاحبسيانويافيارتقبنسكما

أشيرمافقبلبيماالعملواطراحبابطالهعليهواشارافعامنواستبدعاهاالصهذافي
عليهماكانتالىباواعاداليهبل

منريالمعكرالعووجاالخباروردتالسنهمنإالولربمرشاؤلوفي
الحالعةصكنوخررجهباكتيثهالمعروفواليهعصيانظورعندكيورشغرعلىوترولهمصر

ئنازاالالعكريزلوأالحبامةوالعودالخدمةفيالمخالصةعنوالعدوللدخلفوااليثار

الهاالمواضعفيشفمازاالصلوفيا
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االلطضهابيرالكاطلقفيهاوقثلاقهلىبالسميرواافمحانالممامايهامحغا

بهافنثلرمدافىركلمهدوللمالمأكيرمنلسيزاالواليوأخذالجزيل
سقزنبمأاعممربغلهمخبارامااكثمسدأكانالسنةهنهوفي

لماممهاالناسفقاتالثبلىنياوتتافعتكثرةنةجالعالمفيالقسحلنحلينية
تلحثبنسالجطبن3ساولالمداثعندبذالثاالخبادتصمضدىالشثمارهااترصواو

كلاستداطهادقفروةواقاثعادحت1اطمعنيفئوعدازااليهماقربوكان
العدداخيسهعرمعهمنفوافا2ااوامليملالسعادالتركمانمنامكئهمن

كماثدمعهممعابهىافىفزحفشوحمشهواشتتتنفسهبذاكوقوشهاكثل
ايهاااثيبمتثافاسقتادثتهمنهمبهةإصرنجمإسافاوقعالإممهموئسئ
بعداناثمتيامافياسه1نهواسوامنبممأناأهعممككسرواعايهلهرواض
لنلثاةاالىحمابم1ئثيزاأضافابئ11منومالىالمثشع1اشهمثلىكثراضذ

لؤئطازادثاآلااصلمهألما1حفيالمستبثحععةالنوبةجماالخبارتواصلت
االتمااشعندسفاإفيوبرنبقببنضلاكقعةهذهوكانتوالفرق

الىيراساةباةيم7جمىاالتهالمبننسك1اثثالكيةكماحبسيانياني

افىشانيائيةفيولةابااألولممااالفرأنمبقرباالخباروددتوقيدافحليهعة
نرساافىمتيواةافىاجناحافىوئاق3اثالمااذورشقالمطولدهوسيرإنحالكية
نثوةجماصيهادالىاطفوثلمحاجعث1ادواالسآلحيباالسححافلرواالالبالد

علىراأل9اكلسايماتكىشؤال3الماجاأيوماوفيمنهاصارىالواكىاجانثاليهة

اقاوالمناصدفيطحمثذالثفضداكاليهةاممالعلىواواعابؤاس

شل8تاح17اهاصعاشفابهلىنوهربياكانمنوتاوالنتالكيةالمجاورة
أخربانابةواذافر6بماكاكرشعجانوفيفياالفرمنالمددوإستدعواذلك

نبماالفرصتطتقثشدوكانسليرفامكابثميوماتقديرعثرينمحللوعهوإقام
قهديرااشاصارةاالىلمواووىاالكارافثيافعاثواالقاثألثينيناهزوافىدنرير

لتففمما91سيانيافادالتشيزريهةناسالىومملدمشتنكرعسوكلنرجألكسين

األفرنجممادوعةحمثموتل1وتثالردنحرهمنهخواابارةاعلىالمذكورةالفرقةهذه
سةانثاليمنيوطدمذاكوغيوالماحالزيتسعروكاإنحالكيةالىوقرتجهوااووجافى

محثرةقاخطهالكيةانبإلتبايهمفياالفرجعلنيهافرخصسرقةالياذللثوتواصل
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إلىومملكعاهدواظهورهمعنداالفرنجوقدكانانطاكيةعسكرمنعليهمالغارات
يفوافلمهحفمكاناولوهينيقيةففحخوايفتحونهبلداولاليهسيموايبانووعدوه

وفيوالدروبالثغوربصديقهمطفيوافتتحواالشرحلإعلىاليهسلموهاوالنجاكلة
بالجنالمووفسهارصالبفسادحلبيةناكثهمناالفبارصردتالسنةهذه

وئهبتعليهفبفىلمجيثالظلموارتكاباالعيعلىوالغلبةالتمكنمنعليهلماكان
قتلفيالساعيمجازاةوذلكشأفتهواستؤملصاوالدهمنفتلمنمعوقتلداره

السشةهذهوفيالقعدةفيجممارذلكببعيدالظالمينمنهيوماالدماهوسفلثالنفوس
لمجبالدينلىضمثولقبالموصولبنالفخعلابارضوانالمدكرلممشو

وارجممائةوتسعييناحدىسشة

االميرحمهمنانطايهةاهلمنقومابانالحبروردمنهااالوفىجماىاخرفي

اليهمتسليهاعلىاالفرفياوواحافىيةانطاعلىعلوااكزادينمنسياليافا
البادلامنبرجفيالفرعةووصدواؤمصادرتهمحقهمفيمنهتقتهتةالسا
المرعنعدوعاحواالليلفيمنةالبلدالىواعللعوهملالفرنجباعوهالجبليليتما

منالمربباحصلولماثخصلمنهميسامفلمعظيملقثبوكرجسيانياغيفاخهزم
امحابهبعنىفحملهاالرضعلىفرسهشسقطرينمعرةمنبقربكنهـيعةارمناز

فضلانحالكيةاواللةرحمهفلىتمقطوعاودالفوسظهرهلىيثبتفلمواكبه
الىوهربحصرالئدليكهماواالطفالدالنسوانالىحالمنوئسعيوأسرمنما
سالمتهافهكتبمنوسيمبهاتحضمنوااالفثلثةتقديرالقلعة

عسكرفيمحومنالجيوشاميراالفضلبخروجاالخباررردتمنهاشعبانوفي

ارتقإبخاكازيوايلمانلساالميرانوفيهالمقدسبيتعلىونزلالثمامناحيةالىكير

بيتتسايممتهمايلتمعفراسلهمااالتراكمنوخلقكحيرورجالهمااقاربهمامنوجماعة
عليهونمبالبلدفقاتلكللصافىلمجيباهفلممسفكوالحمىبغيرمنإليهالمقدس

صلولمانممنداودمحرابوتسقموملكهسورهمنثلمةدمتفالمناجيق
إالؤلالعشرفيدمشقافىووصلوامعهماومنواطلقهماعليهماوانعماليهمااحسنفيه
نالنيمعرةافىاالفرنجتوخهوصارإفىعسكرهفياالففعلوعادالشومن

الجهونمهـبواوقاتلوهاةافيىمنفيوالعشإلتاسعاليمفيعليهاوقىلواباسرهم



631

اريفىبلوهلىاكزاديربثدبانعاليهة137بلداالفهافتتاعوبعدوالسأللمشا
مممهاكىئعثفيذلكبحةاالصلرملتتوادجبشهلاطمعةليألنالوزفياسمه
بساعقالحلالانثعلذثيهعلعحدوتحزذوصصريدركهالذيالعددفاالثام

كايةفيوممزحمزاثسةاقيااكااحتىضدهمالقوتفدمسعقىروهمفحاالفرنج
المسلميفىارلمنثرالفىالؤةرالتسايةبطهمالماالضساعالىالضعفهمن

المتعليكهيىاالارقاليفوفعالسمبندافيحساباوانؤمجمرعموفرقرا
ساألمثاهاايومقالمظغقينالماوحمالهالجهادقيكبةالىفيوالمغالبينإلمدينوا

الشةاثربعبمن

وإدبعمائةعيوتاثفتينسنةواهات

أصالية1قعةض11افاحيةامنأخمانامرةورالىءنماالفرزصعفمنهـاالمحرتمفي

باطلىيزلطرلمإلمحودهينالمسمااشفيبمشةاعالرهوسورهاافىالبرجواسندوا

لااتثتالمرفى11واطىعزمنلمحشرابعالىاليومنالخربوقتافىعاحه
الهاممثبمآطاوإلقياااس11فياالفرغرسلاليهمترذدتانبعدوانهزمواعفالبلد

اهاكالفيفظاذالثنأنعاليماشحنةالودضواموالههمنؤسهمعلىان1
ناتثيهةشساوإفربالمألةىبعداجلداامحووبلوحمكمتعالىافالقحناة

إوفعوابجمانالسوإلمنخإةا1مفاجهاءلألحتهاالميرةدودالىالناسزمراالفريقين

15كبماوروةءةلماإفامواولم2االقالجدااهلعلىوفثلعواأبلدافوقالصلبان
الىلمحمغو2عثرصابع11يساطمهيومورصاوبيمالهمحالقةالبماالناسوعاللبواومدوة

أخاممطاجفل1خدة11نرجباخرالمقدسبيتناحيةذلكبعددواقحثمكفرطاب

بإتافىانتقادااماآلاراكاعندوهافاثهالاوالوترلوامأكنهممننهم
ىوانتهاأالسوراافىاسندوجاإعليهونتعجواعليهمواوء4الاتاوافةالمقدس

ابلداانجادجماع9واالصيهادهمثرةافىاعاكرالعفيمعسرناالففحلجخيايهما
فوا7ن1ومأاذلكنهارإشالىحربهواالذقتالهفيفشذوامنهموحمايتهمعاي

انعالكضةئقآتتنىةاالفرنحظنرتسا19شةفيانتاريخهفيالعارقيونال
باقيمتقواهالدفيوعكةصيررمنولهوماالمقدسىببتهلكبرا31سنةوفيوطراباس
ةالفراونالحرماصاالسماالوماكواامرؤقييالماحل
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47المغربأوقتالسورعنالناسوترلالغدمنأليهماكحفموواعدهعنه
علىوهجمواغهالخاسفانهزمالبلدسوروركبوااإلفيوطلعوايهاالزحفاالفرفعاود

الكيسةفياليهودوجمعكثيرلقؤقتلاباالىاهلهبعنىواشئفلكوهالبلد
ايسشةمنشعبانمنوالعشرفيالثانيفيمانباابالمصوتمئمواعليهمواحرقوما
راالفاتوقدريةاالعساكرفياالفضلووصلعموقبرالحنيلالماهدومدموا
منتظررمضانشهرعشررابمفيعسقكظاهروؤلالساحل3عسااليهفانفهـاف
خلقفيعليهوهجمواالمحهاالفرنجعمعكلفنهضوالعربالبحرفيلاالسطولوعول

يوفسوكنتاليهااالفضلوكحلعسقالنداحيةافىريماارعالعفاضهزمعظيم
عثرةزهاهوكانوالبلدواهلوالمثلوعةالراصلعلىالقتعلفاقىالسلمينمنرإفي

افىنعسقوضايقوامصرافىخواضهفياالففهـلوتوتجهالعسكرونهبنفساالف

منجبايتهافيوشرعوااليهمتحملدينارالفثرفيعاالفربعدهعلبهاقرفواان
وحكيشيئاالمالمنيقبضواولمفرطواالمققمينبينالخلفحدوثتفقفاالبلداهل
ويمداحمهاوتجارهاوتتآنهاشهودهامنعسقالناهلمنالرقعةهذهفيفتلواالذينالن

نفسوسبعمائةالفاناجنادهاسوى

ةواربعمائوتسعينثلثلمنة

وبينبيةجرىانبعدبغدادالىبريهاسقالسلطانبوصولالحلوردمهاممفرفي

اعمفهانمديةعلىوفلبهعليهفيهاواستظهروسحربظفتبرمحمدالسلطاناخيه

افىرهعسفيمشقمنالدولةجبندقاقالملوكشمسالملكوتوئعهبهاوحصل

بمرديارإلىووصليةالبهتفيالىحبةالىلووععليهاالمستوليمنيدسفمهابكرديار
يمندخرجمنهارجبوفياهاأويذبئلمجفظهافيهامنورتبميافارقينوتممئم

واالدولهناجالسلطلنهوتبداربهردجميعوهلكتلمجلتاريخهفيالفاقيوفاله
الىاوالدهيدفيولقيهدبيدهيخالبنابرهبمأالثميريافارقينفيردقاقللملكتبق
االهيرنناهلكوكاندارفنبدليمىتمتكينالدولةصماموملك375ستيعنياالن

اصعرداالحمرالسغارسالنقزلوهلكحانيشارؤخاالميروطكالدولةآصاواضنهـاشارؤخ
يهفاحمنارتقبنسكماناالهيروطكفنابلدمنذؤينمدينةهلكوكانوباهموددطزي

بعدملكهامعكماناالميرماتلمأاالنالىلموبقيتوقتلههواالميرمنوإخذها59سنه

هاولىبدفيوبقيتممكمالبنداودعيراولدبعدهوطكهاوماتمدةابرهيماالميرولده
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مززقلفص1ايابمولقاممليسهرترلاناميةحعننافىانثالكيةعاحباالفرلحمللض
ومتعخليمفالتلىقتراكامنخسكرهثنطملحليةالىنمثممنداللاطبربومولووصل

افمالكيةافىاكثيمولةكددمخلي3نعاثقتلمبنسماجمالسابنارساللناقلبمعسكرأ
حزبهن5ادىفئللىعليهالمسلمينتعالىلدئهفمحرعسكرالمسلمينوقححدرحشدوبهع

ابهفرافىشلالىوقداتمحابهامحشغنمعاالسكنمةففيوححمما157اضلقاكثيز
وودتريمهسا36سئةكممفوشهمنانيالثالعثرقتسليمهامونيلتمبانحالكية

المعاتلاكثرفيوالمأبمافهالاممالنجهاتعقفيكارتاآلبارباناالطر
صهااالسعاروتققصتوقفت

ربطانة1نعوتاربعسنة

افرالىمبزحمفيهينالقضألكمثزاادتقبنسكلىساالجمعفيها
صالصصلخهرأضاالهعجتم1سروبموأمآمؤلاجمعرشرفيوسروجإالها
لممماقمكلإلثمكرااسثارةينمونالمساكانوقديفانالنوالتقىاجااالفرنج

سىويمافىأل1األةحمساووانزمنفسمهفتنمعفتركانأإنجمافيهروبتفقفا
تجصاتمها5هصسأنيأهزيماخهمافامتناألموبرااهاوقحلواوهافتسف

ريرزلماثازيدن3حلعةبنمحسدبنابرهيمجقاابوثاماالفقيهالقافي

ذيفيلوأضةاههوفيكاالمترمنالحابماالثانينجمصماللهرحمهاكاعظ
يافاكرقدوؤخلةسهمسابيهفاعايهوإكاربهاثغرالىالمقسدستبياحبع

الىهااكهـاحصالطممسبغدوبناخوهساركندفريقتلفلماكلنكريالىوسقمها
رهعبيبخهرحةممنددقاثالماوكشصنجعوراجلفارسكسمائةفيالمقدسبيت

رعطفيتبيدهثنمرنبالقربفاتمرهحمحىمحماحبالدولةجناحيراالحهاليهوخه

قعلمناسااالميرجماكن9وتافارالالدامراهؤالهلمواوحضردينالباترنلكواالنألى

ألااسيهعضدمهالىوحضرهيافارفينالىدقاقالماكدعا19سنةوفيقيلدقاقالملك
دوشاملنالعحصيخسدإرزبرمعةدكانياربمربد

آيىماكلةالدكتاقئلبعدانالتارحهذامنفةاالالدخةفيالمصنفامدقاللمحاتا
ولقيتابرهبمثدولههـفماكهاووهاتهدةاخؤينالاالثروالهاماتثمررةصمادراالمير
جمالولدهبمدهووذوماتشةادطباالدولةصدولدهوماممهاوماتمدبيده

065سنةينياكنالىيدهوهذابومناالىكمودالدبن



يفمافرغاافتتحوفيهاابهابعضوقتلبيمافظفرعسكرهثالدولةجناحوه
اشرجباشوفيمنهاإهاالواخرجواباالمانوارسوفبالسيفلبحراساحلعلى

عليههـاالجنويونمواعافيهاماوخهبرالهااوقتاواأسميفباقيساريةفتحوا
اصهءللقاطاألعسكرهفيبغدادمنجمحارقالسلطانالحإلبقربوردوفيها

وقتهمنوتوتجهيقتاثمواعسقلضيهمنوجماعة12وزيهرهوأخذوقتلفادسرامحمد
فيهاوحمصللمكالمجيثاصرهاوتقرريهااوصولهعندعيهافنزلاصفهانناحيةافى

اميربالئهتظهوالمسالحليفةتقئموفيهابهااالسيلة7ثهواستقامدارالسلحلنةوهي
واسبابهابهنووعلىوزيرهجهيربنمحمدبنمحمدالدولةمميدعلىبالقبفنداديالموئنين

ارسلمنهاشعبانوفياليهعزتنكراتوعليهدعمهاءالشياوقتلهممومصاور
منهيلتماتابكالدينرظاالملافىجبثهثغرعلىتباقيضقيحةابنالقاعي
الىويممترهوحاليمابمالهكمثعقافىويصلجبالثغراليهيسلمثقاتهمنوواهمنانفاذ
بتحةيقووعداقترحهماالىفاصابهالىعايةوجميلوالحمايةواالماناطوطةتحتبغداد

الماولششصالملكوبهنبوديىالملوكحاالميرولدهالمذكورالثغرلواليةوندبلها
منالشواؤلفيدمشقافىودخلمنمانحادبمرديارفيدمشقعنغائدقاق

جبثهافىابهفيالملوكجوتوتجهفيقيحةابنالتمماعلىالحالوتقررتالسنة
ودوائهكراعهواشابهبامحابهمثقالىووعهـلعنهاليحةفابنوانفصلسقهاهـ

اقامماواقامثتياهواحسنمحواهرمفاوصالبوامماليمنيدهكويهماص
بهاوحصليملكهماميعإالحنادمنوافرهفرقةمعمدادافىوئمعيربدمشئ
ماعلىواشتملفئهىغدادالسلطانالىحاليماسعةوظمبمالوشىمنلةوائفق
الىوااسافيماحمابهءواهووبهنجبألثنرلمك5لمافانةالماوكتاجوامأيملككن

فشكواواالنصافالعدلمنالمرضيةالعاثقغيرعلىوتجروافيهمالسييقجواوقاهله
علىالمتغئنكاربنمحمدكارفيالماعليالملكفخرالقافيالىبهمترلفيهاحالهم
هفواالمباالنفاذمواسعامصراثعلىالمعونةفوعدهممنهمفربهاطرابلىثغر
وهمدعاالتراكعلى4اهامعوأجتمصالثغرفدخلتعسكرهمنوافرةعذةاليهم

الملكفخرهم3افطراباسالىوحملوهالماوكجوقبضوامحوهاومنهواخرجوهم

محمدايخهكربعبربهحالقالسلطاناخيهقاإالصلوفيا

الملكنظامبئاللهعبدابوبمرالملكمؤيدوهو3



أيهارويعتذاطالصودةفقيبكاوالدهللىكتبدمشقألىرسيزهاليهاصن
الطوفيفيعمدالىللدولةامينعلى9قاقالماوكشصالملكقبمىوفيهاجرىمما

واقرهاالعتقالمنوإكالقهخزاكمهافىلمجملهاالمالمنبهلعلىالحةوكدمشقرنيع

رئاستهعلى

المعروفالدولةسعسداثعلمععسكركثيفصرمنخرجالسنةهذهوق

اقامدمحخالناشهـراظفيرنجافيلجهادنع67الىووصلقواصيبال
فارسالفاالفبرنجمنالييمانهعقعسقألنمحشرحلمنمااطجةذياهوث

عوهمهمحرويالمسلمينميمنةككسرتالغريقانوالتقىراجلاالفوعشرة

عاضسلاالنرفيفحملالقباثططصكرهمنيسيرفرنفيالمقيغالدولةسعدوبقي
فاسئخهدضاالالىضةسقطوجوابلاوالقضافعاصلهالثباتبوحال
عليهم1وتذاصراالفرنجعلىالمسلمونوعادأجوزاشصهيعداومضىالةرحمةمكانه
ؤكانتاوغنهيرواوامنهم1وقتايافاالىوهمفزاليهمالكرةفيالنفوسبذلوا

لالموككاحببوقاراالإنكفأوفيهانهملينفراأليفقدولملهمسنةاطالعقبى
اغسهحاافىالفينالمضةاستاحواليتهالطاصلمشاهدةبركيارقالساثالنعنولبزيرة

بهالموسارمناكوتوفبباششذالموتعرفلةعرضصراغةافىوعلفاما

هايخمنمهزفابغدادافىشاهماكبنيارقبرالساطانوصلانسنةهذهني

اكيهافيمحممدالسلطان

واربعمانةوتسعينضسنة

ألفامنعلييماأشامواأمراقوااسانضإهلبمااالخباروردتالسنةمذهوفي

معضأالؤلىالشتغسالبعضمنبعحنهموخوفوالفسمادروبواءوالثهـجناالمستمر
فيرفيافيغإالهاقحيوصاوفيهارالمتتاربةباظأفالماصوافيالنظروعن

وطالقسهاوخوحاربهافماصهيخاطامعاعليهفنزلبيروتثغرافىالمخذولعسكره

صاحبممارفيالملكفخومكاتباتووردتعنةمراذفرصلفييمايتهأونمعلييماقامه
االنرفينعكرهفيالتازللمطصنسابندفعلمحماالمحونةاياخمسعلرابلس

وغحقالتحماافىفأجيببهمستغيثويالدمشقيبالصكرويستحرخطراباسعلى
عكرفيايففافوصلحمصعحاحبالدولةنجاحاثملاستدعىوفدنحوهرالعس



عثدهموجمهمقاليهماالنرفيونهدرطوساناحيةوتصدوادثعددفياجتمعوا
ؤقتعلالمثركلىععمكرمنالمسلمينعكرعفاقلهنالىوالتقياالجيشانوتقارب

منهمفمد67منأفعدمدوحمدمشقالىسلممنوقغلالكئيرالحلقمخهم
االخرهجمادىمنوالعشرفيالثالممافيووعالوا

المستنصرابنالمؤمنيناميرباللةالمستعليبوفاةرناحيةمناالنجاروردتوفيها

وكانت864سنةومولدهسنةوعمشرونسجعوممرهمنهاصفرفيمصرصاحببالته

ركانلمأالمؤمنيناميربالئهالمستعلياالمامدخاتمهقولعوشهرينينسنسبمايامهمدة
مضرهالزمأعيهالىوسائروالعسكريةاالجنادكاقةفيالسيرةجملالطريقةحسن

يريدهفياالححوشاميرافياالسالمسيفباالفضلفئأمخبالئةالمستنصرابيهكعاكة

بنالمخصورعليابولدهبعدهاالميفيوقاموامضائهتقديرهوصوابرأيهباعحالة

والخدماوعاياوكفةواالعرااالجنادعلىالبيعةلةواخذاحمدالقايمماببباللةتعليالمس
ابيهمنصبفالسهواالجيوشاميرابنشاهنثاهالقاسمابوالسيداالفضلياهواالو
وانتظمتاالفضلتدبيرلمجسناالمدةواستقاماللهباحكامآلصيباولقبوفاتهعقيب

واآلمالالمبانيكايةعلىاالحوالبيما
الثغورفيالساصلوالهبخادامصرمنريةالمالعساعخرجتالسنةهذهوفي

رجبفيعسقالنافىلتووعاالفرفياحزابمنمنازليهمعلىمنهاايديهمفيالباقية

تقديرفياالفرفيمنجمعهفينحوهمنهفموعالمقدسبيتقصمدوفيرفولما
بهصعلىإدثهرهفنالمصريالعسكرعلىبهمفهجماضتارهموراحلفارسسبعمائة
فتنتهربوإحاطواوتبعوةنفرثلثةفياوطهافىواخهزمالتهورخيلهاكاسوقتلواالمفلول

ئبعحايئقصىاجمةفياختفىقدفكانشهموافلتيافاوقصدشهمغفلعلىوضج
فيالسيففاوقعبيافاوحمملمنهاونجاجسدهضالنارولحقتاالجمةتلكوأحرقت
اخرفيمصرالىوئهاالوابطالهرصالهمنالرطهفيبيماظفرمنوأسروقتلاعيحابه
صربهااربعينتقديرالبحوفطاالفرفيصراكبوصلتاوقتمذادنيالسنةمنرجص

منهايسطمولماامحرفعطبعليهاارياحهواختلفتبهاهاجالبحرباناالضارووردت
والمالبالرجالمشخةنتوبمالقليلا

جمنلدولنعهـيرحالجوزيابنسبلىقالأ
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كصدريدسثطقثمثمغبكاالدفيدخلهالدقاقالملوكشمسالملكبرزفيها

اضثلثرانافىايقةبالمغوافشعمنهاالميرةاسبابوقرأحبمامنوضايقعليهاوترلالىحبة
إنشديدالضالبعدإلييماوئستمتمنوافأالبلدوالهللةماناالطلبالىبهاالمقيم

افلهاالثقاتمنراةمنوندباعرهاوزتبنهااالخرةبهادىفيالمئصثهوالحوب

ثقصافىمنكفثامنارالعشرينالثافيالجمعةميوفيعنهاورحلبهامناحوالوقرل

القلعةمنلسإتابثحسينالدولةجناحيراصاحبهابالطحمصمنالخبروردونيها

وعنمحصلاكنلالتامبالممالححابهاعخواعوحولىالجمعةدهلمالجامعافى

لةنعلىيدهشيغ33ويةالباكنجممنفرثلثةعليهرسمهعلىشصألة
نبهساعةمعه1وقتاوقتاوهبعكناكيعنهمفحنربوهفوعدهمهاداكفيفيوبسمعونه
بزاعلواوةصاتهمواوكإلهمالعجممشحرقةنترعشرةالجاهـحفيوكاناصخابه

لاللفياجفاراثاطديسذاحمحماهلوازئياخرهمعنالرتتمخلعينأني
الماك1ورالسابماحوالاأربسوإكضثدصشقافىاالتراكمناشكاالوهربت

ذفيالىحمادكافيعاجهوئمتدحمدمآ3منانفاذيلتمسونقبدمثالملوكشي
وكلهلاثالملشمالمالسافسارينمهااكلماعهموامتداداالفرنجافىالحبرانتهاهقبلعنها

ذدكروافقننهاقافيلوحوتسلمهاحمصافىووصلدممثقنءالعكرفياممابكالدين

احجمواذاكعرفوافحينهاخازالهـلمحنمايقحهاالىستنعلىوترولهماااالفرنجوعمول
عنهاورحلومنهاوالدنوالهاالقربعن

محصاحمبانرضمالموكفخرالماكمحمماالباحافيالمنخمكيمباالمووفكانوقد
لقتلاكغرإاثلثةإندبالذيوهووالثمامحلبفيالباحلنيةمذمباخلهرمناؤلحاب
شمررتمبولمايوماعخرباربعةالحادثةبعدبهالكهالخبرووردلمجمصالدولةجناح
خرجتحخانرشهراؤلفيمشقالىعانذاوابمفآاحوالهاوقررحمصلميالملوك

شاهنشاهاالفخلولدشرفمعالبحرفيحلولواالالبزالىصرمنيةالمحرالعساع
راطعابانفاذوالبالدالعبادوبئحرةادا7يعلمامونةاءاستدعاماتبو

ووسلحمدفتومهادفحدثتاسبالثيهعنوعاقتذلكالىفأسبالدمشتي
افىوالعساعاالصحلولوتفرقإياواقامشوالاخريافاعلىوؤلالبحراصطول
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معلوعجمافصدتققتتدواالفوإتارتعفتقدبهااالسعاروكانتالساحل
علهامئصألاالفرفيغاراتانالاايثعمعارورالغتةنممحاولا

فيسالجنبنارسالنقاجبخروجخباراتوإترتالسنسةمنالقعدةننيخا

وبينلينةوجرىمرعثمنقريصالىووصولهيةانطاحاللئاإلىومبالدن5قتلمث
وفلبيماقاعهواعليههعواوجبتومنازعةخلفثملطيةمماصالدانعثسمنداالمل

رسولهولرسلالشامالىوصلانةقيلذلكبعدابمفأولمأبرصالهوالفتكءرعس
مازاليهلمجاجوماواالزوادلمترباهصءللىباكصولللعفاراالفنيلتمعحلبافى

بيماوتجاشروابذلكالناسرفواالجنادالعسكرية

4وارمماذوتمعينسبعسنة

ظاهرالىهمبالمنالبحرفياالفرنجبوصولاالخبارورثتمنهارجبفي
لطرإبلالمنازلممنجيلوانذلكوكيروالحجاجواالجخادبالجادمشحونةالالذقية

فاجتمعوايهاوصلواموالمكتهاعلىنةوالمعصمضايقتهافياباسمحلىعلىبهماستنجد
يوهدقاحلخحثغرعلىوترلراعهاورطواايامالقاتاوهااومضايمنازلتهاعلىمعه

منبذلوهيفوآبماولمباهلهكدرواملكتهمفيصلفلماباالمانرهوطايقوهوف
الحبرووردالعذابوانوللعقوباتباوالمواهالهماصواستنفدواومحمادروهماالمان
وقامدارهماعسفيالموصلصاحبرمثىوجارتقبنعكمانئاالميرفيباجهاع

وترالصبهمفيستطاعةواالطاقلىوبذلاالفرنياللهاعدإقيالمجاهدةعلىوخاقدا
منريهمادمفيريوطنبيمندونهفيالبرأسالسنسةمنشعباناوائلق

نعسكرالمسلهمنفلماقرئاينللمذكورإالميرفيعلىصاحبهاالنجاداوهاافىانطايهةناحية

فنحرشعبانلسمعفيفالتقواصاحبهءللقاالغريقينمنصألهبهاالىعلىالنازلين
علىبدجمدتهموكانتمقتالكثيهة83أمنهموقتلواوهزموممعليهمالمسلمينالثه

يسيرنفرفيوطنكريبيمندوانهزمواالثباعحوإدالعلسوىوراجلفارساالفعشرة

وفأتلمتتهموقالىاالفرفجنغوسضعفتوبيمايتمهيأمثلةلمصلينللحسئارانوكن
الدينرةنفيمعزاوارهفتوارهنتنالمسلىوستوقويتوشكمتهمشعوكتهم
مواالدالةفيهمبالنكايةوايقنواعليهمبالنصرالناسوتباشرالملحدينومجاهدة
دممرهفيالمقدسبيتصاحباالفرفيملكبغدوينولبنافيوردالشهرهذاني



ثغرادكيكنواالذينوهموالبرالبفيوالمراكبالجنويونومععهعكاثرلى

بالقآلموهزانمبهجومنفيايقرهوجهاتهمنءفحمركئامرتسعينونيففيحل

قهرأبالمجصملكؤالمقاتأللهمعناهلهوكغعفبهصعنورجالهواليهعجزانافى
عغعفهكحمايتهكلقزهلمنةخرجفديهمثيالجبمأالدولةزهرالصااربلالواليوكان

ادتجسدةكولونيأسهترالوالهللةاالمانهنهميلتمسىوانفذدونهالمراماة

آبكاالدينهيرفلدالممهاكافدقثممثافىامنهذعالهعلىتمإفغركملفلقامعونة
تقسئمشعبانمنبقينلثاللثاطميسيوميخامثقافىوصولهوعلناتقيةواحسن
قىبدثواقامأنسهوكدنفسهطيباضهفيبلىاالدينوظهيلىدقاقالماوكشس

واوكنحسالماإليهاملرعائذااليهاقوخهمحمرللىالعرديخاالسبيللةتسفلتانالى
فعلهمنلوالغيعاياد15بعدعذرهلفبلالغلبةمنعليهتمفياعذره

صاحبلةالدجالساحالنبندقاقالملوكشسللملكفعالسنةهذهوفي

بيزل3فاق11ةعأافىانتقالهاوجبءالغذاتخايحلمعهووقحبهلتحالمرفدمشق
عافيتهنحاالىلعنقح1هءبرنإليأسووقيعاشفىمافاوئقميىضعففيموهوص
الدولةإصيتركولمنفسهفيبماىيوبانلللكصفتىالحأتونتهوالداليهتقئمت
بعدهنبدصثقالواليةاباثاالدينإالميرخملهلعلىنعنذلكفعخدشدتوولده

تربيتهواحساناجمبرحينالىالدولةجبندقاقبهطتتشخيرإللولدهوالححغانة

ؤحخانشسفىنعثرافانياليهمفيمااللهرحمةالىوتوفينفهفيماكاناليهوالقى

السنةمن

اشفىعركقعفابيلفياطالهذهقبلاتابلثالدينخلهيركن87وقد

امكرإفيأصميرةااحسحانفيوشرعوفهـهمنوابلاحمافيةاتعالىالمةمنوتدارصمنة

الخلعفيالخزانةمنيدهحالق1الدولةمنينوالمقدةءاالصراافىوإحسنئحةوالى
المفدفيلىمحالهيبةواقامالمنرعنىنبالمعروفواصوالهباتوالصالتوإقعثريفات

الجاغولستمالءبالعحالالقلوأيفوالمحسنينالمطيعينالىاالحسانفيوبالمالمسيئين

شمعالمالثكانوقدالجمهورهاعتهحأعلىوإجمعاالمورلةواستقامتوالحباذفىبا
سنةفىعاحهقبحقانإلىقصثرئعالصوفيفيمحمدابياوئيسعلىحملقدالملوك

لةسضذلكوبعدبهاوقامهافيصهفمحيالحةعليهفررتانإلىعقآلوك69
المجاليابوولدهمنحهبهفيبعدهوقامذبهافىمتهوصارنحبيمامحتومفيهقضىصرف



واحصرهماالىناسةقشتراكاللنشررفيلهماكتىللغرجالذوادابووواي
فيمحليهمااومميمةوكدتمسيهموطثالملوكشمسوفاةقيببكاظهيرالدين

وفساعمالعىمنعليهايستمرفيهاالمااحواءوإنهاالىعاياةسياسفيالنهضةاستعمال

وعالاوامرهفامتثالوالهوانبالعأئبعليهاوالجانيباالحساناليهاالمحسنيقابل
ابئارليقالملكاهاسيرقدوفاتهقبلالئهدحمهالملوكشصالملكفحكانباحكامه

3خاالدولةفخرواليهعنعدمعثقآلبيماليكونبعلبكححننافىالدولةجمالسلطان

انالدولةفيالوالديارمهماحكمفيبكاالدفيظهلفوئثالتابيكشتكيناليه
وتجلهمهووتلقاهاليهافوعهـلقدمثالىواحضارهاطألقهفيالمذكور3الحاارسل
واالجنادوالمقتميناالعراهالىوتقلغالماوكثحماخيهمنصبفيواقامهوضدمه
لخمسالسبتيومفيللملكةدستقواجلسهفدمتهفيوالمنامحةألمرهبالطاعة

رالجعففوسيهنتويعيكاالموربذللثفاستقامت794سنةاطجةفيمنبقين
افمادهذافيسعىهققعالئماالذيوالهتومئداقغالالذيالمقضيلالعيواتفق
يع9بكاالدينظهيرمنمقارلالدتمحيالملهـكفاوحشالتقريرهذاولمضرالتدل
واوهمتهمنهماالخوفنفعحهفيامهواوقعتالملوكشصىوالدةالملكصفوةالخاتونومن

وخشنمنهممافخافوالقاهالييماالواشثطنقلهتمابالضذواالعيفقتالعلييماجمالرتجاانهما

لمحزجريةوالعسالالىالييمالتجتمعبعبكالىوالعودومملكتهامشقمنالحزوجلة
لتقريرهارئااليهابصرىصهـاحبالحليايتكينوخرجهاؤسنةعفياسرمنها
االفرفيملكحدوينوراسالحهرانناحيهفيفعاالفسادهذافيلنهماكلن

افىالمسيرعلىئحرضالهإالفوفيبينمذهعندهواقامانحوهوتوخهابيماباالسقنجاد
بطائلوالظفرحاعلعلىمنةلمجمالفلماممالهافياالفسادعلىبعئالهويدمشق
قالىحبةناحيةافىاتواالجابةفيأمالماوضابالمعونةنيئحسافحين

بالىأيواستبذباالعروتفردبكاالدينلظهيردهمااالعيواستقاماالبزيةأ
بوفاةتعالىاللةوقضىسياستهلمجميلوعرتبايالتهواممالهادممثقاحوالوحسنت

االسعارانواكاتفقااليامهذهفيبهرهالمقدنمدقاقالملوكشمسالملكولدئئعق
وظاهرهادمشقباطنفياالمألكممارةفيالرعئةوانلعمطتظهرتوالغألترخممت

عنهمالظلماسبابكفيهمالعدلثوبمعاملتهواجمالسيرتهالحسان
طريقهفيارناشىهلكانةآاالطألتارفيفيأ
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عماحبهاممارأبنالملكننىبظهررأرابلالصهمنناطننوردالشةمذهني

لمجمواواخااهمعيمنبهسلبناهذيالاطمنوقممدهماللدواهلعسكوهق
والمالاسالحاهوأخذوأضبدإسدفيهمابونبيمامنففثلفيممنضؤهععليل

ننمنالثاصعععرفيكانماسالمأطرأبلسافىومادالثثيرءالثىرالففمةدالديباج
ستعرخهاينجفاالىومضىالبحرفيكبإنحاليهةمهـاحبليعئددنوقيلاطجة

انثاليهةافىنكفئاعنهموعادمتةواقامالثامفيالمسلمينعلىبهمويستنجد

وارممائةرتسعينطانسغسة

واشفقفحلىضةافوزمهوبهاشمتذنةراثابكالدينلخلهـيرعرفيعها

كاربئاكالفؤمجاتباتماترتواامرعليهتمانورعتهواصحابهوولدهاهعلى
رالجعثهااالخاذألاالفرمملىواكستنجاداخباالستحرابلعلرنورمما393

حتانوقدكوبتهوتفريجغنتهمحثفأمسايمانالييصلبمنهاعانثعجيلعلى
فيافىالجعلىاتفقماقدالموكحلكحاحمبرمقجرواالارتقبنكسكواالم

ففىاالمرفنبهترلافيهايةكةفصالدينلغلهيرفنتجالمسلمينونحرةالمسركييئ

اليهعملييرهصفيدممثقإفىووكيسشدعيارتقبنكينإالميريرسلان
المسارعةحمكلىحنحدهبتحركاركامكاتجآايخماالهونفذتعليهمشىحمايةفيويعتمد

عالاف1فهـحينونحرلمههمومملىاالجزيأللةوبذلرتهلنوالقدذلكالى

فياغذقثصثالىجأنهوزنئاليهسارععليالمقترحإفىاحابالمكاتباتمضمون

وجمسلنلفاوالمغاراتعليهخحقماالىالفراتوقحلعوتشميرهنجدلجئةمواصآلتيره
تؤاوتدبإلهفيفرطهاعلىوخواضهاصحابهالببكاإلىضبرهوائصهـلأقريخفينإالى
ارثقبنكيانساالميروكعاتاذالةوقالوااتاهماعاقبةوخوقوهاستدحاهفيهارأيه

زاتنوبةعرفتقدليساوواحوالنااكحايمونكيفيدكمنواخرتجهامثعق

صباهلبادركيفثقديماايوسقمالبارسالنبنالدولةجمالسلطاناستدعىلمتآ
دزاده13اكسعيئندامةوندملغفلتههوتألغاحلتهافاقذلكفعنداملهوالهولم
منهتمدفجاالتفكرمنواصحابههوأوالجسيمعرفمعالفؤإدمرفاالصمامذ

فهاميلىلىانةايمتاوفيا
32ثمالزكادكلثك11ثكئأنتمالةرامثوأأأ



ولىوعساعةسكينميرابانالقريتينمنوردواطبروصولهعندحالهبيماوتدبيرسره

رحمةافىارونحبهمحتممنةوقضىشديدرفلحقهوضولهالقريتينالىعسكرهفي
زإثذزاسرالحالذهبكارفبلعاندينورطواالحالفياصحابهوحملهرئه

متهالحلقمدترفسبخانوعافيتهجسمهافىئرئهوعودسعادتهءبدمعةكان

السنةمنصغراؤلفيوفلكالجزيرةناحيةوقمهـدوبقدرتهسباباتوشى

طرابلثغرعلىالنازليئاالفرنجمقدتمصنجيلكجاالخباروردتالسخةهذهييخ

حبمكارفيالملكفخروبينبيضهاستقراالمكنانمداالوفىجماىرابمفي
يقطعمهـأاللمحيثيلنطرابلسظاهرمجونانعلىالمهادنةمنطرابلم
محمدتبرالسطانبوممولالخبروردالسنةاؤلوفيمنهاالمسافرفيممنحوالعنهاالميرة
لةباذالياصاحبهاجكرمشاالميروجوكعايهارقولهالموصحلافىلثاهملكابن

الرلقناحيةمناالخباروردتالسنةهذهوفيغهادرحلاطدمةوضوطالطاعة

الحالتقررتانبعدنهاونداللةرحمةشاهملكالسلطانابنبريهارقالساطانبوفاة

واعمفهانسشجرالحرثإبيللسلطانباسرهاإسانكىمماممةغونلمجثاضيهوبينبينة

ودياروافربيجانوارمينحةلةوالساطنهبريهارفالسلطانبرسمواالهاوماوبغدادواممالها

السلطانعساكرتوتوضتبرمحمدللصلحالنيليهاوماوالمثامواجدزيرةوالموصلبمر
اذبيسأبنصزيدبندقةعميرامهوايازميراهابغدادومقذالىوفاتهمدبريهارق

نفسهعلىمنةضافخبهايازاالميرعرففلمااايفخدادافىمحمدالسلطانوتوتجه

االميرإليهووصلبغدادمحمدالسلطانودضلبركيارقالسلطانولدومعةمنةفهرب

تتقرالاحاانايازوعرفةاعرهواستقراالسديدعزبئصدقةالدولةشف

4فراساضدمففيوالكونجملتهقوالدخولمحمدالساطانطاعةافىبالعودا

رامةماافىالةفاعيلعاهدهبماءالوفاعلىباشحالفهوالتوثقةمنةاالمانوالتهم

فيفانضافصغيزطفألوكنبركيارقالسلطانولدمعالعمعكرفيالييماووصلمنة
علييماوقبفوعدهواخلفىعهدهوبمثبايازغدرايامبعدكانفلتاعسكرمعبهلته
فياسرهااموزاالفعلهذاسإبوجلوقتلهانهإمنبتؤثقبماشنئطارهو

والفعلفيبمعذيرموومافعلهفيلئعذروعددهااضهرهاباموروإحتجوإوردهانفسه
جمثمكور

االمدييلىشبندبيىبنمنصوربنصمدفةوموا



ليهـهسساوترلطللعسكرفيبدبكالىآبلثاالدفىظهيجهشعبالطاؤلفي

فلئاهنةفاجمرماعنةاليلالتشسبابوإليهاعيالخااطادمعلىكشتكيينمتخيهرأ
ىللماإلبماد1واطدكةايطالكةيذلالييماانفذنفعسهفيماوعرفايقةوفعلييماترل

لةفصفحصكلييماالمحالمنأضئلقكاةءالإلاعليواطلفإلييمانسبنماوالتخقملعليلبيما

نهاودحلىنمححتهعناالذيةبمراوفياعرهأألموقررعنةيرفيمذلكعن
اجهلىبلجمنركثضلقعليهوفدعليهاوترلتيةروقمدحمصناحيةالىمتوتجفا

باكالهابهامنقتلوامسعحفحنلهمامنوقيةلهالمنكفلةحينعلىيةفهجيموارف

مدمههوكاطحمنفياحمىافهاجمنماواحيقاالفرنجمنعليهاالمحدثواطصن
حمحاالعممكر3وعايهاظمنقتلرفنيةابرابمملكتاطمين

موفيظقاكثيزاجمعحلبصاحعبوانركبئالملفخرالملككىجرجبوفي
االرمنركانعلييماافازافيإالفرنجعلىكادافيالملكفخرلمعونةابلسحلقصدعلى

ايددساالفرفيجورنشملهملماالحثمنأييماإساسواقدعإرصنفيالذفي

نبهعوإشعادحهاعارالمحعداكالكيةمنكىجذدلثحلنكرىعرففاخاحنللمهم
عهساالبعادهعكرهنيالماكفخرفووتؤجهعليهاونزلاالفرنجمناممالهفي

فلناالمجادالعحهـحداطابيايئواالحداثلبمملسننهلممنوحشدجمعوقد
لالقعداطيلتزاالمساصينراجلتفثبالفريقايئبيناطربنشبتتقاربا

وأحعيحلبالىالفلورعملخهسألااةاكتبمناالمنهميسلمولمالرحالةفي
كانمنذلكممرفوحيننفالفثاثةتقديرفكانواوحلإطحلمنالمفقود

ةاهلهفاجألصابلداالفرنيحدوقحممهاباسهمهربواالملمينمنحارفي
مناحوالتحملربنواشعبساننالثالثفيوذلكئمبممنوشينهبمنؤخهب
والسكونمنابعدبالشام

فادساالفكسرةعلىيزيدعمكركثيفمصرنخرجالسنةههذوفي

باالستدعاهاتابكالدينظهيرصرتبحنملنإولدالمعايمااثيرشرفاالمعوراصل
المرافىالىاالصابةمننيتمفاماالضدادالكغرةادالىواالعتخعادللمعوثة
عاذئاعلهافنزلبحرىافىالسعكرفيوتؤجه3واالسعاالمعونةنعاقتسهالسباب

كأكانااالناطليوايتكينالدولةتاجبنشارالمالموفيهحامضايقتهاعلى
الجوزيابنطلالمانمرآفيوكذاشمساالصحلفيا



كىالعافىيرللسواستصوبأيالىاستدركثماوألاصرهمامنلثهرحماعلىالنرن
منةقريخاوترلعسقالنظاهرافىهدألووعفسارالييماالجمادعلىلالعتضادنلمصري

اطجةفيضدرابمفيالفريقانوالتقىعسقدنواوقفتجئعوارااالفرفيوعرف
عسقالنواليولمحلواالمسلمينعلىاالفرنجفاستظهروعسقكيافابينفيهاالسنةمن

رقالىمشقروعسنعسقللىمصرععمكرغواالمقثمينبعفواواس
عادلمأمتقاربينألكانواالمثركينمنقتلواالذفيءبازاالمسلمينمنقتلواالذينانوقيل

رةمنيسالمئاالحليوايتكينارتاسقالملكوجدبمرىافىروالعسالدينظير
ببصرىالمقثانوراسلوتفرفامذةبهاواقاماالىحبةناحيةقصداقدلهمااالفوفي

اقتراحهمامقةبالتسيملهماوالمهثهاالمانمنةطلبانالدينظهيرمنوفاوإثذانوشتكين
ركطصتمامداهوالوعدنتهاهإالصلبلغولمآعنهحاورحلمنةالتمساهماافىفاجاب

عليوإقاماذلكعلىوزادواالقطاعاالمانمنوعدهابمالهماورفىمنهاوخرجااليل

يامهامئة

واربعمائةوتسعينتعمحعسنة

بيينفيمااعامالحصنعارةفيوشرعواطبرئةسوإدإلىاالفرنجخرجلمجها
بكاالدينيرظفعوفلتاوإطصانةبالمنعةالموصوفةاطصونمنوكانوالبثنيتةالسواد

فيفنهفإلفييماواالصتدازكفيصعبفييماياالاتماممناشفقنهمالمعزمهذا
الحصنوملكباسرهموقتالمبهمفاوقعهمدتماغفلعلىوهووقصدهمالعسكو

وميوغنائمهمواسراخهمبرؤوسهممشقالىوعادثهمواعو7لمكهمهمالامنفييمابما
فيظهرالشهرهذاوفياالخرعرلشهرمنالصفاالحديومقيالكاثقغايةعلى

العماوسطالىالمؤبمناخذهقرحكقوسفؤابةلةصكوالغربمنءاعال

وكابلياليعلهمواقاالليلاثظهورهفيخمازاالشحسمنقويبآزؤيوقدكن
ماحبمالعببنخلفبقتلالحبرورداإلولمجمادىمنوالعثرفيالسادسوفي

طبمنالجيالصاخطاهربابيالمعروفالييمانقذهمالباطنيةمنقومقتلةافاية
هأرجلاققةفيمالكهبعدالباطنيللنخمالحيممقامللباطنئةقامالذيوهو
اطهامعذلكقرروقدبافاميةقيماكنالسرمينيالفتحبابئعرفمعكامن

كهطلىفىلةيقالآاالسالنارفيوفي



ثمعهمبهمواصةضفربوأفلمااليلرلالومقوثحكنصتىلسرإفيلمنصوا

كنمياباهلهدوربمحنئريدالفقةقبنفسمهىرجرتفيفثلعنةمضهمالييمافوثب
الملكبشعادنالمحواالفقةعلىالعهـائحوعئحوماتماعةقفعانيةكامنةآخرمنثلعن

قحادمنملواوالموحنهمععليهمومامحواسوداانوعاحبهاوالورهءفجاارفموان

مخهافاكالقمقةهناكواقامشيزرافىرتؤجهمالعببنظفىبنمصبغولدهوسم
حالييممن3عةوفيهاحالمعاةاالنهذهمقيبافامةافىحانكريلووع

كةفرحلأمهادفعحةشينألةفقرريدهفيامأسلىكانواالسرمينيالدائي
لألماوقحمدكليرمحلىءفيقتاصقفيساجمانبنارسالنلجوعملالحمحةهذوفي
حلفوحأيهااللسايهايةستدصيانسةالمقيهونكرمثاكممحابفانفذامةقريجاوترل

اوبضماعقمرااياواقاالجهادالىبوحولهسالناواستبحثمرسنهمهاوننلالحهم
منائاثياذابطلمألفيعبحمحباناطبرووردانلمجربهإصحاواقامملطيةالىالودلة

فيواحلمعةافايةافىايعودعلىألءوحفىانثاليهةمحهـاحبكأنكرممطافىالتجأافاميةنوبة
الثالضفيباالمانتساصمااإفىوضايقهاعايهاونزلايهاافنهحقبهاالترتلققةااخن

بالعقربةقتايدهاثاجاثاقيانييالسرهالفتحابوححهـلفلةا005سنةاخرتممنعثر

اقوتأوكلنناالهـنبذلبمالهميفبرلماسرىوامعحابالعههـاخالىحالمراباوحمل

لناحالقيملممملوةبأجمالسهمنفيفدواانالىيدهفياالسرلىتزلولمافاميةمننفذقد
حابافىوومهـلو

عندتالمشاهرىبالىالعسكرفيبلثاأدفياظهلخهحقلسخةإههذوفي

كالمحلىظعقدوكانلهاوبالمخيصاالجلاالمخعدبهاالمقيمينايديمنتسليمها

لمجيثكبوالمروالحيولالثيابهنالمكتثهايخاعاسمكراوامابروالمقمينءرااال
ركبةوقعاعفتبذاكالحبروشاعباياديهواالعتراف1128عاجيماالثناتفماعف
2بحرىعالححلفاضاجملتفيوالححولإعحهاالىوالميلضدمتهفيإالجناد

قررهبمسالهماووفىذلكافىاجابهماورجالهمافيهمامجاقطاعاوفاوانوشكثايئاقطع
الشرحبيماتقالتمماحسبمعهما

اوبقيممأمناقلوهوسثوةدارالمفبنىوانفوكانالحوزيابنشطوقالأ
005سنةمنهماالفرنجاخذهصتئجممابفيالحصن

إيمنبهمااقطافايمرىعلىفلمأحصللاالموفي3



كعمائةنة

االضاروانتهتعوفوجبلوحورانالسواداممالفياالفرنجفسادايدفيها

التركلنمنألييماانضافومنالعمعكرفجهحبكاالدينكلهيرالىاهلهاوشكوابذللث
ثهامنهانهنىقدبميورالراليالملكعراالميروكانالسوادفيوخئمبهمهفىو

وغنمهبوفيهكانمنوقتلىربضةفهجماالفرفيمملمنتبنينحصنافىرهمعم
حمنافىبكاونهفطبرئةمنالييمافخهماالفرفيملكببغدوينالحنبرتصلوا

فييماكنمنوقتلوملكه4ققاتااالفرنجيةفرسانمنجماعةفييماطبزيةمنبالقرب

ززاناحيةافىرمالعاندخمنةقربوافلتاالييمااالفرفيرعادالمدانافىوانكفأ
فلمانالمسلنفوسقويتؤدءواالقعاالمصاتملىوعزموامينالغرطالخوتالقت
افىوزحفواالنيةتلكعلىلقاتأهبوقدالعسكركبايمإكلكغدمنعن

ظهيرفعادعكاالىمنهاثمحلبزيةالىعائدطترطواوقدفصادفوهمئخييهموضع
مثقافىالسمكرفيذلكعندالدفي

محمدوالدفيالدنياغياثالسلطاتباهقامالسخةهذهفيمتخاعرةاالخباروكانمت

فيوالجدالعيفهانالمخاورةفربشاهالمعروفةالباطنيةقلعةجماعرةشاهملكابن

عساعهفيعنهاوتؤجهبهاالمقيمينمنالبالدعلىالمتوتجهالفساداشابوحعماافتاح
ثعالىاتهمنحهانافىهاومضائنازلهايزلوأوالكثرةالقؤةفيالمتناهيةالديرة
الباطنيةمنفيهاعنمنوقتلاقهربالسيفوملكهافيهامنارعلىظوااافحتا

وأنشأأاهاهامنالمبثوثءوالألمنهاالمتملالثعرمنالعالموألهاومداقسر

شديدوكاناممبرالباطنياصبقطاسأالمروفالملكحدقتلانةاتوارفيزبدهوفيا
كياثاالطانوكانبإيفتكمنيابث11كزلةلةمائماوالصمولةلةباميراليسمعالبأس
بقربوحانقاههايضاوفغمددمامحفيئفرطأةللباطنالبنضشديدطبرمحعدالدين

صنةفيواناخذهاكلفاشفآلموتعاصرةشيركيراالصفهسألراالصوؤفىامهـفهان
اتموتالىصاصلياالميرومعهالعلطانصزيراسثنظامالوزيربناحمدالملكسارضيا105

والماآلموتفغملىائرفثبركيرميراوانعاليمههقنلةمهملواوقالباطيةفيقهوا
فبضثمآلموتعنفرصلشيركيراالميرفاستلصمحمودولدوواللهالسلطانوفاةهناتقئ
صركاذاكثررااالازمدهنتعالىاللهرحمهوكانثيركبربنعرولدهوفتلوقتلةعل

لربعضانبنائياولجعثشاهملكالسطانبناهاهنهذرشاهةقانالجوزيابنسبطوقال

فصديودقحبنةفهربللمبيوآفاتمعةفخرجآاالسالداظيررعالةفيعليهسردالروآ



يزلطعتيالمنابرهـأأعلىأيهالمدآلامماالسائرالىفيهاالحاليومهـفادفتحتاب
السلطاناكالسبفهايخاالحضفيثحرإبمالثتابىلوروسمافرباصمعرفةفي

ددبهىثمشهودةصرعموفةإنحثسائهفيحقهاوقحنمذكهرهمعروفةاصلحتابةثنناويالكه

علىبالنهنماالقلمعةهذحمالشرععلييمايففمنليطمالموكنهعهذافيضمونه
انالعنمبعدنسختهاليبهاالمقيمينواذيةلهالشرمنارلمحةمنالبالدتلثااهل

خلهيراالسالمشرنالدفيلمجداالصلزيرااوهوالىحيمالىحمنالئهبموالحلنراه
رفىالمثقلببنمحمدبناللةهبةالمعاليابوزرااكفضإالثةءالمنإبهازعيمالدوله
مناحسنكوتمهيسده5ئيدل3راوالقابهالوزيرءبقاالفهاعاللمداتاالمؤمنينامل

شمئكميرتذتدظشواالذاأياافئلهويقولتعافىاللةفالطمؤيدهعوانده
الكافركطاعلىءأعزالمزشينعلىلةأثتوئحئبرنةلمجبهغبقؤماللةيأذوتفدينيما

واللةيشامنيؤتيهاللتهفخمماثذألىاللىمةلمجافولنؤالالظسبيلفيلمجاهدون

فيالملوكأحلولبهكسرناخلالاهذمناطعدولةاللهإتاناولقداعليمأواسع
سماباهلهإطفيغلةعندمواشذاتباغااشياعابىشالذلثفيهمواعرباكاسالما

علىواثقلهماافالمببناطقاقتفارفيحدهمواقحالشافعهاثاددىندنوإعلهرهم
أقنسااالذالفيلمغعزاكلناتتجهفالوانحاةءوحالالمنلالدفيواعداهاللهاعدا

جدعااطقواعدسئطالوييئناداكنراشسدحناالفريوفريناالمقحتملوطخقناالفيصل

عليلبذعندنابلاطهذالوكانالنيالةففالارديوصةسهـادةالسدطانوصعدالجل

ومادينالفالننعدهاوانفقفبناهاالسلعالنقلبفيهذافئبتذكرهاوصاننحفعقلض
فلعةكانهذالىانظروايقولوناطجهاناهلنفيهلكهاصتئعالكطابناذفاخالدينارهالف

الىعادنمااووممبوكانالماحدهذاامرمابشائهاكافردوضاتمةوالميركبيناكاعلىالدليل

بهفيتاشيئااصدفمنامآواالسالعظيمبلدوهوصانباصالىنظرثافييقولبلده
وملكهاعالسىابناياقبنثعاههلكماثولمآةالقاهذهءبخاكيراموالمحموانفدجمو
انجاوسلغالقعدةفيفىورلدالمقعابنصلوهاوهدمنوةفشهاثممنةعثراثنتياآإقا

معهاوهافطلكتنفبسةجوامرمهاوةالفلاعلىمننشهازوخهدالفتمحابهباخلفيعطاكط
فاخلهرنهبهالجلاألوارادبكطغرللطانالمفاضذهطبيئااسهاؤلفيعطاشابنابووكان

لةرطوبهعوصاهرهبللريهتغدتهمنوعابورياليملياباوصاصبالىقيالىومضىإةالحو
قلضلهلكاحمدابنةوصاالرفيبألدببعضوماتالمقيقالستأهاالمذهبهذاالىءالدعافي
ذريعا

5الع7رأ
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التفردمنواصقنااالنامسائردونمقباختقحنامالىائةمننعمةمجدعماطلاليوانص

منالمزيدويمترينعمقدريوافيحمذاذلكعلىللةفالحمدوالسنامالذروةفيبزاياها

اضدادهوقعممادورنعالديناعزاذمنلةيعمرماعلىفةاطمدثممواذعميما
فاستعووهاالفاسدةالعقولاستركواالذفيلعنادةالمناهضينالباطنيةشأفةواصحتئصال

منلفقوهبماولعبأافرواللهأقكواتخدواباضاليالمواستهووماباباطيلهم
باخذالممنوحالنصرمناسبابهوهأالفئرححفمنائهسنئماسيماافاويالمزضارف

فيقذىوكانتوفرخفيهابافىالباطلوكاندذخدالجبلبهاثممخالتيفرشاهقلعة
بالثرارهعليهموصرعمذاوالمهالكاالمفيبالمملمايئالترزطالىوسيهاالممالكعيهن

اللالممدرجثطعقلهطارالذيعالشافيوفيهاالمسالكمنينحونهحيمماوالنكارة

مجتةاذيبباالالمشعرنالسفرويتخذمضلةالهدىنهجالناسيرىوكانوطاعق

وحرمسفكتدمامنملغررااموالهمويشحلمدزاالمسلمينءكماتبيحموي

منهيميمنلمولوأستدبهتفاالنفوستجرعتهاوتراتاستالكتواصراليإنتهكت
حديعةواستدراجهمفيألالناساقتناصمنباصفهانامرهمنحدعندماكنالا

وخيارثمالحباعيانبدعلىعتهوذاهمفتثمشنيعةقتألالعقوباتبانولائامموقتالم
هناتمنذلكغيرافىالدماهئؤماتمنلمجصىواليهقذالماواراقتهمءالعلما

عيناحقامحانبراضلهايتميزانالمسلممناللةوماامتعافايلهاإاللسالميمتعنى
ومذهالححينافىولولمجاهدتهافيوالذلولالصعبونركبالدينحمىعنننافهـلإن

انفاالنتطاعصالباطنيةرووساليهاانقطعالتيالقالعاضهاتمنكانتالقلعة
الىالطيررجوعالفسادلساغإليهاوقىجعواالقطارالجهاتسائرفياشالحباثلتجث

دونالبصرحائمسةامنقناألالمتيالشمفاطمثلوالمنعةالعرةفيوهياالوكر
وهيوكاصهامحاممرصهاكليألفيالدثرالعددوتعدكليألالطرفترداللمسةعحات

التيفهانامقابأللبلدالصفةبهذهيفحالقمنالجبلعلىنزلتشاهقاعلي
ونحنءاالمماواختالفالفقاهتياجمنبحطهيرهاالبالدواولىالمواهودارالملكمقر

والمكيدةالحيمنالىأييصوفماالىإمرهاوندترللديدةالمتةمذهطولبهانقيم
فجاكانواأفئدئهماليهمتصغينفرالدواوفيأثواعمحابالمستخدمينمنوامامنا

انهاويوهمونتقدغوأضيرمايبرممااكضافىرهمبميتوضلونالدينمخالغةمنعلييما
واتتضحالمعتقدالقوممنوباناالمدكذلددنتطاولحتىونلزمتقبلالتيالثصائحمن



مفىالقلعةذههئخعسللماالحرالمنهضاللفييعتمذكنأماالخدبيرصاثمننا
الجذكايبمامنحمالىعايهاعقللثفحمنبئصهالجندمغشالدحميةتفزهمطائفة

بمللهمدطفطيلتهمإلى8لمؤاولعهمنلمملىريتشئمابرئهممحاصرتالمكليمؤنرون
12واثزالميرمةوضاالموادعنهمانقحلعتئحعلومحمتنزليكلويسدونمرمد

فامرالسذدانالمستنعارامدماناحكمعلههمبعخترلانبدواضحلروا
دلخحمبمالنازلةالقةمنلحليالقالعةمنالثمطرشأمبهمءسيوايمانتسربهمتجخية
جماالفقةومذههاتالمقمناصحابهنحبمعداالنستىتاكبقفةعحالكطابن
كلنمااليهائقلىففدواحزنهاكامساواوعوهااحعمثهاالقلعةمنالمواضعامنع
اياماهايلبثواالنأعلىلذخيرة1السالحميطبليعضخلهرماوسائرةالمنلهبمبقي

بوساحلة3حمةيخحولىالألذلالينبذلماسلانااللهموئبذلافينزكسدودة

نهمئمماخألفصيابإحلنوفيالدواوفيكاالمستخدميننجمىهمشاقذمن
اسهوجماةكالىيتزلىةالقان3آئمماانقلثرواماوذلكاالعألن

الحيلذالثمنعنأيهمناكايتوفهعاوححمانتهلمنعتهعايلئقدرالالقاآلمنبأمئخع
ندهم6وكالا1نفرلنمؤنوقدكفواهذاالجلببعحنانفاسآصوداسقةافى

بالفاثساطالاكاصرنااطثحدواعييهممدوالماففثلتاالدمثهسبقيلمنالكفاف

ثم1فاهاكالكانكماانرا5اسفأكسفميرمابهافوخعفتنسغافتسفتالمسفمة
فلمحينافىالمتاحاطينساقهمحقىوالدينبالماكالغادرينيخدمينالممنانتقمنا

ذالثاةببممحنقاالشعلىالشقعاانمحهوبىوالمحعاصبمنميفات
ووايامكنتمافاوالليانالمحللاالفابواداالنمنأثوماباقلنهرلالموعدحلول

الظديوانأؤةالتعافىإداولقالفحهـادواعوالعحعيانردالتاظهرواذلك

المجيمقاجملؤلمأنالترفىأالذينالاللثأشيئأاللةينلةتمدذقآنفتنتة
برريدتافىيالتهاستكرناذلكفعندكااعخليمدأعذإبئرةاآلخفيوالميجزالذنيافي

وآهبناالئمكألوفيدنخافوالالمزائمانفرمنعندناهوالذيالجهادلهذاالعزاثم
المجةذيفيماالثاثيومالمذكورةبالقامةاالحداقإفىور3كاكالعساكرمنحضرنابمن

هذاآلعضضاوشةوجرتتجردينقششمرينءاللقاولححدقمحتشدينلفناثهافنزلوا

والمحدونانجمئيتالتيحلتهمسلمونااوتالهاولثكمنعدةاثخنتيمإ
1كلالظ017



يرفعةرداالليلوطوىالضدحالديوكتوعربحالمتمنفعفلماوفمعلىثا
النمرجولقوعتتالمنذرينباحوساالدفيوادألافئاتهضرهلواهالفجر
االللعةباالمتحضنةبالفحةتسطواممساعدةهروالتظاالتخالفرعلىوكلمةواحدةيذا

لقبوايلثفلمالصخورعمعلىالصقورباجخحةرواحلوكأخهمالهممورالليثسطوه
منوابرواوقهراعتوةالقلعةاخذوانلوخهامنالناحيحواخذهابةرنهاالعمثمسفيور

والالبراترالسيوفمناخطأهموالوانلمنهميئلفلمخهراالمدحدةالباحلنيةما
نسمهمنافىوالقرمهنافخبهايبقفلمردعماعلىوالتعفيةبهدعهاالحالفيوامرنا
قالممنكانالذيالطاغوتووفيالجالوترأسعثالسقافيوألصرأكهعلىمدروال

مثلةبهالمقرونوولدهفجعلناهاالئارافىينحكونةأثوتجشأناهمفيتعافىاللة
هذاالمينالعرلتقهوالحمدظلمواالذينالقمدابردمحلعاالبصاروليوعبرةللنخفار
واحنتوكتتقتالتيوالعمةليناالدهرمنالتتلىالتيوالؤكاةالمبينالفتح
فيالناصعةعقائدنابرعتإالمنذاكوماوطتتورسولهاقهءاعداعلىبالخقمة

الخاعمحةفضلمنفرضهافييلثرمةومامجدهااللهظاهرالعتآسيةالدولةمواالة

ودسوسيالعوابكلالنوافإعترافمنفي5وباالعابنسحلونحنفحهاوالمشايعة
منصهاوؤفعاالسالمبهاهئأالتيالئشرىوهذيوالبواالحوافرمنءالدهما
السيماوإالدفىاالقصىفيبذثحرهااعرناأللمحةاألعالمينالحأىفيبذكرهاةاالشا
الدولةعرميرباهيناواويهأبمئلهايبعرمنايلىهافامجدهااللةظاهرالويزةالدارة

منقبلهمنفندبجذاللةاعلىالخويالعزكفالديوانالىالبحثسارةمذهإيصالافى

االمثىوهذاالنعمةبقسدرهذهاالعترافمننصدرهنحنماويعلمهاطدمةصهذهيهم
واغنىجميألحسنا7بالفيهافآبلىالقلعةهذهلمتاصرةاواخراوالمندوبينمنكان

ثرىالئهذهبابالخواثرلماةالمزيةبهذهإختصضاهماولذلكعديآلفييمالةنجدغنائم
منليعلمالنبويةالمعطمةالمقازإلىاالقافيالوزييىاالهتمامعلىلمدوالمعؤلالهنية
منئرلفناماالمهـماتإوجبمنالديناعزازفيالمسعاةوعندنابالحدماتهمهـتهاحهـدق

واناالصاظيثرماألبدعلىالتاثةوالمآكرالمحامدمنلناويفرضالمراضييفش
منيسيتحمنولمايعودحتىمتعينائةطتهاالدولةاعهوماالمبششماصثيتقلئ

وتمتهنفاستنقهاالمكرمةهذهاغتنممناطوالوزيرناثرعاحالبشارةهذهموقع
3كالمألمممااا41



ويكقدهمساحيهبهيلمننيتيكلنهجماأدينااتحمدواسفاعتدقهاالسديداوأيعصمةن
بكتتعالىالدءشاانهويرإكياالمورمنيالحظهماساؤفييمامنواالمتهامباالمتراز
هستةالقعدةفيىشفاهاالعاليباالصي

محمسدالدينالدنياشكياثالسلحالنللىالمكاتباتتتتاالسنةهذهويخا

بعفليمكلراباصمماحبممادبنالمللئاوفخراتابكالدفيظهيرمنشاهملكابن
والساصلمظمبالوأطصونقلالمطوتمتكالبالفىفيمادلفامننجفاإرتكبيما

قواطاالستثراحكابيستنائةراكلرإبلسثفرحخايقةوالمسلميينفيوالفتك

سماولىيراالاطالهذهكلرفنماالسلثلسارزفندببالمعوفةاالسئدازكعلى

لمفياالقراكمنكثيفصعفياكبإلعحمكرهذيمنواميؤاسقاوه
كلالمردكاحبشرجالىصزلدبنكممدقهالدولةلميفاالميروالىبغدإدالى

اوحبةااقمعلعههوافياسقصادهفيافةوالمبا3الجهاعلىلوالىبالمالبتقويته
يدتمسالموكملنحوسامزيدافيفدافعهدلمكانينعلىايرهفثقلالفراتعيا
جهاوالسعنقاتعلىكعةمأزلعكنةفترقفعاجمهبوقعماجكرمشمن

واستباحقاوهماوفىدهقلفرلقانهافىرمشجموسؤجكثيرخاقاليواجتمح
نفذرابهثرسشتلهوراتوفيانضبثاالموكميلإلىولدهوانهزمرهعس

يسذجدةعاحمشنبئادسالنتانمكاتبذاكهلدىفنلمثاسالموصلافىرأسه
جكنرممق2مماسااليهيدهفيايتيالوااللبالداتسليملةويبذملحليةمن
واليتهفيعادالعيةالىفيالمحيورةجميلوكنالموصلالجزيرةئنعخليماماالجمعقد

أيهاكتبساجمانبنارسألنقلجففاصاسالعهايااممالفيباالنصافمشهوزا
استعحىنحسيبيينالىوومحملعسكرهثينحوهوسارماتمسهافىاجابهجكرمشولد

بعحنلىفيكلناللةلججايئنحىافىارسالنقلجضلوفساداليالموصحلقجكرمثابن

صكرتقاربولمااالفرنجعلىلطيخةاقسعلنأملكالنجادالىومبالدفيييماوبافعكره
بقومقلجاباصحمنقومخملقرالغريقينحالنعوالتقتسقاوهحاللىعسكرمنقلج
وقدقلجعسكريحالجاصلىفرصلبعتنئاواسروابعخمأفقتاواجادلىاصححابمن

الحابورناحيةوحالبقليخاوانةاوومبألدنعمكرهبقيةيستديانفذقدانةعرف

يثعحالملكقبلمنواليهامحمداوراسلايقهاوكنعاجمهاونزلالىحبةافىمنهاوتوتجه
بعدقدسثمنالهاربالدولةئيبنارلثالملكوعنده1شقدصاحبدقاقالملوك



فاقلمطلبتهمنوإيهبمراسلتهلمجفلفلميهاللعمليمبامقيمااخعيهدقاقالماكفاه
مقةلهامضايقاعليها

رهعمعمنوافرةجماعةفيارتقفيكافيىايلالدفياالميرنجمالييمالوو
هادنانبدرهععفياليهفوصارفهـوانالموكفخربالملكعليهاواستنجدنالتربم

بعدهإشرتلصاحبصاجوسافوحلبعنفصلفلناانحالكيةصاحبرىحلن

الىحبةعلىمقيفاحاولىيزلواجهاجميممناممالهاعلىالغاراتواعهـلصلبعن
المعروفةزيادتهالفراتوزادرمضانشهرمنينشوالالثانيوافىرجباومنذ

بعفمنبراطأةالبملدسوزطالجينهـاوصعدواواريقاكجاولىاصحابفركمب

هجوهوالبلدولجكواوراواهجبلواطأهممنيماصييتهألهمفلمالبلداهل
وائنالنبمبرفعصاولىاصثمبالعقوبةفحاؤهموإستخرجوااهلهمنجماعةرواوصا

شهرمنوالعثرفيالثامنفياتيامخمسةبعدالقدعةوتسملممنازلهمالىمورقالناس
ضهبلغهالعردايامبعدعليهوقبفىواستحلفهعليهواليهامحمدءاقطاعواقررمضان

رفالتمنمكنيولمسقاوهجمألفيارلشالملكوحصلالقلعةفيواعتقلهفهفانكره
اوالباالستصراخسلمانفيارسالنقلجارسلقدالراليهذاضدوكاننفسهفي

خىوبلغهعمكرهفيالىحبةنحواللدفتوخهعندحادفععلىالمونةوطلببيما
وقىلحاولىورحلحايلىءالمانيتهفييمنولماالشمسانيةعلىوترلطفعادفتخها

قصدوحهماتفقفارفوانالملوكفخرومعهالمومحعلناحيةافىالتوجهعلىوعزمماكسين
صيفاالزمانوكنشوالمناقاسحالحميسيومفيالفريقانفالتقىقلجرعمص

قلجعسحروحملالفريقينخيلثرافهلكءالىمضاوجمتاطروقدةتوالثت

عذةبالسيفوفربهالجمحهفيارسالنقلجحادلىؤمحدحادلىعسكرعلىارسالن
الحربوقتامدعحاحبعنةوفحهـلارسالنقلجعسكرزموافييمائزتوفلمضربات

قلحوسقطارسالنقجامحابفيالسيفووقعالباؤنوانهزمميافارقينعهـاحبمع
3هائحاؤجدائاموبعديظهرولمالماهفيفالكاطابورفيالهزيمةمع

نبةداالصملوفيا

كانالذيعمالالدينضمياهارزيرنفذورطالسنةفيانتاريخهفيالفارروقال3

يشدعيهفطلمثىبنشمانبنارصالنقلجاللطانالىملطحةالىافارقينيمدقكالملكزتبه
هطيةالوأبالدوفغشاههلككدمنوردقدقطلمشبنسلبمانالملكوكانيافارقينالى



851

شسةخوقالافىانيرلىالمائخرالمثضالعادالمهميلالىصاوفىوعاد

ثمثاطهتالتر3فىانفتهالذفيبالمالابكالارشقفيغازيايلالدمدنجمجاولىواضذ
ئعذفيمابهالهءافىيؤكيماانإلىليهارهانهواضذاليلبههيدفعهالى

منسيرحمضاقومالىبأللافىابهامحمتذيبعحقانفذارسألنظجوقدكان
الثمعلافىالواكلينواالسمنهمنبيعندعلىأقسهـلنحلطيةالمكالنجادالتركان

اجثمعالفرجمسايطاجتمعفاصاارومعاعدمندهثء41ومالىملكللىفاضرفوا

ئتشنيعةمكسرةهمكسولمفرنيأطهـامالرفاسهغالثقوا1المحمافتهـأزحمو
اىحابلونجىدمم3باالىعاثدفيهامالباقيالسالموتفرثسروابالقتلكالهمعلى

ماادحنوممإنهمضاعهمآاانبعداكنهماالىاالتراكارسألنقلج
فامبههاامبمائدواهالهاراسلحما11عاكاوترلالىحبةافىسقاوهفىجاعاداوأض

نهـاحاثهناالأاخأبعاايهالنسفميهاادواراماهاوالعنهالةإكةالمديمثنهم
ممنإهتمخايزلرلمعمامعاكالن11الىسببرهممايهحقؤاعاقدتدحوافىوكنحوته
قااللمومالىبباالداليهطفالصةافىوكالد305سنةاوالفيالمصرنهرباالإفى

ندهآلأصالماصلةشقامإلقتادهابنلىمملالهاوصللماإنه

هفاعكاناحميةناير3اممفهبداالجصاالقثمثالىوحملالسنةهذهنيو

وتوجهقاأالواصااةاضواآلبولىووادكيمااقثلهثافيهراحمسنالدفييهيخا

بهراوسبوافجماوقتاوالط1االهذهافىايخهحقداالفرنجوكانعمعكرهفطاليها

وبتيالروموييهوبهيوبواسةوقرنيءلينياهدينةائرااقلواالواقحممراوقيارية
ودضلحثرصدىالوزساليلذنةدنلمآارسألدطقاولدهوليماتفلماجماويصستبذيخها

مممدالوذسوزروامدةللىوينمإفارفوملكما86ةساالدلىبهادى31فيينبمافارق

كيالناوامصردهاالحمروالبمامدصابابرجممايعيربمرديارجمعءمراخدصتهالىفرد
اسابهاذانهرتاقاسبهمماوكثن9بافاروؤلىالدولةألدنأوصاشاروخواالميرارابن
ميةجملواقامباضهنحهديتاقحممدكلالوذبرمحهدواهيافارثينسوخرخاتابههنو

سهدنمممداناحا11لموكاوهسهصاولىاثولالموبابالىترلوعاداكرالعوبهع
انابكعليهبنىوارقيهاياةالىتابوتوحمل96ةفياوراطظفيويخرقفماوعادمقاوه
األميرولدهمحودسلالقونعذ835شةالىجمامدفوأوبقيالساطانبقبةالمروفةالقتةهذه
الىنحهقيالىالهلآمدالىلمهوابونهةجفاخقونيمنايحاراهلوياكاالدينءصاالديد
نالساالاورصلالمنةتالمثفيخرخالالنباجانالملكانتفقداسودالساطانولده
375شةيعنياالنالىافهويافارقينالىفردةالدينصاالسدبداالميرصعادقونبةعن



كاالحالءوسوالحؤفمنغايةعلىاهلهاوجداليهاوعهـلفلئامنهاعليهقدرواا

أبريةاناحيةمقخالهمرفوالماايهااالفرنجونهفبهافاقاماالفرنجمنعليهمجمى
علىفمكبسوهفيالفرصةوجدوااألالىواهملوهبيمانازلهوالذيكانالمبازاونزلوا

اكتيبةعايئإفىوومملسوادهعلىواستولواباقيوهلكعسكرهاكثرفيفانؤمكره

جرىبمالةمحوخعاالدينيرظفتلقاهعليهانافلالدمشتهوالعسكرحورالناناجةمن

حمالهبيماصلحتمالةوطقوعوضهمخةذهبكاوئسفيأعل

وخمحائةاحدىسنة

صورثغووقصدالمخذولرهوعالمفلولحزبهبغدويناالفرنجملكجمعفيها
يهواوصانعهارشواقامالمعشوقةتلعلىبظاهرهاحمصنممارةفيوشرعبازائهوترل

عسكربوصولاالضارردتوفيهاعنةورحلمنهفقبضهاديناراالفسبعةعلى

واعلنمنهااالخرربجعثعهركلة6اشفيبغدادافىمححدوالدينالدنياغياثالسلحالن
بغدادلشحنةافسادمنبلةلماخوفاعليهالعصيانمزيدبنصدقةالدولةسيفاالمير

فاجتمعرمنثرينالافىأيغدامقيفاالسلحالنيزلوأمعهالهوممدهاص
ولينهمااطتةفيالفاعثرفيديرصدقةمعواجتمعفارسالفلثينتقديراليل

عهادنيماوايقاعوالصفحاصرهتقريرفيمراسلتلىالسلطانفاثرالحآةفيوسواصلارا

والمقثميناالعراةكافىذلكفأبىاالعالجمهالحويحاالحوالمعهماتستقيموموادتي
جمعهفيوصلهاراقطعالحالعرففلمااليهونهخيواالعوهاالهالمنوامتنعوا

منزلوكانبينهمالحربغثمبتوبعفعكلىالغريقينبعضوحملبازإنهمصارحتى
عليهموضواخيلهمعناكاالقىدرجلالمجالعسرالوحلكعيرعزيدبنصدقة
والتقىعحدقةاصحابذلكمثلوفعلالىماحاوشمرصالصفاحوشهرواالسهامواطلقوا

الهالكعلىلثرفواوقدخيولهمشكتتدوالسهامإمحابهالىصدقةرطرالجيشان

وطعحابالميوفوضريابالسهامرشقاكتافهمفربهولنهزمواقداتهماالترإكوظن
ولمرصالهووجوهالجمثهفيصزيدبنصدقةإالميروقتلاظقاكثيرمنهمفقتلوابالىماح

قدالسلحالنوكانوالوصلالحوفقلبهواستطاإالصلحماهكناليسيراالمنهملتين

صامعفيالجاطنيةدالمستحثمهدمودوداالميرعلىالحربوقىتيبالجيثىتدبيرفيحدإعت



ثامثلهدظمبعدللعوبجمناطألوترالالوتةيومكدالسعلعالنمملومثمقى

يلوفيالنفسولمممليهمواالساملهمواإلدحماففيهمالسييالناواحساوالتقغالجيت

جمنوالتعففلمبااراالجرابخعنائبهساوز1ائرالجرعنالصفحراالوفاوحسنالحال
رالماالجيساطاللهذهمعكنانةكالكريةللطاليةواحانعيةالىامرال
امسعبمئاسثامثيعةامالمحاارتكابمتعافألشالثمرجةلفراثفرمطرخااطميدة

زبكوممايمةالذالنجامذهعقبةصثليهبترلمامامكانعنهماقالرضيالممحابة
ثعيلىنكامافل

مقثهرلط11فيها37فهاناإلىعاندئعااطقةاصئقريربعدالسعلحالنوتوخه

عايهاأقعنحيحقنازالهاوالىصلتمدوالعسكز3ومواالمايرقردعوقدالسنة
اهـؤبمقدعاحبهسماحصاوفىوممنالموصلعاىوترلرالعسودوفىفرصلاالوالتملك

اوحبةافىكشومنماعرمتكبراع1فيهاالميرةاكعئابه6وئهسامنهااأاكئر
لمه4هاعاالساثالنيرمالعلقاملىحغفلهافياعابهنبيماوثقمنفيهااستناب

ودوافىوسلموهاابوابماباباخواعليهااةالمواحاعلىااهامنثغرسجعةوعد

كانماووحملهمالقامألفيكالناننواففىجاصابامنكبعقمقثةرتلاوكفل
السلحالنافىمعهم

صصارمنلراباسبعنارفيالماللطبفخرصاإشتذالسنةهذهنشعبانلطب

الىحانفذادصاالتأخروتماباالنجادلوعمولالثرقباديويامهاوتثالولفرفيإ
هةجذثلجايهاتثدءاعرامداالىزافعجدفيارتقواالوصولصتدفايثعقد

كلنوقدئخوهتوجهلةفاذنذلكفياديناخلهيروإلمأفنذلكالىفاجابهنفسلىفيجما

وغهحفهدايامهوراجللمفارسكعصماصةتفديرفيالبؤفيكلراباسمنشجالمالثفخر

تقررتحمهواجتمعالجهإرتقلوىفاحابغدادافىأيامخمعندالصملحالناعذما
ديدابابعرجفيوأترلاليهافوحمعلحبتفيثمقدالىومرلىعلىبينهماالحال

ريةامساءرااأحاوحمااحترامهفيوتناهمطهاهفيافىيناكاكهروشاكبظاهرها

صزوكانبهواتحافهحما4ايهنهمماذلكروغوالجمالطوالبالاطيلمنومقذموهد
واكالقونحلمانهإىطابةووصهعفهافيالمناقبإباحففاثافيعنهاستنابقدالمذكهرالملك

علحيماوالعحيانلةالخالفعتهفاكلهرعنهمثقوتوواستحافهمهرثاستةواجبلهم
افىممهكتببدااالملكفخرعرففلماربمحالجيوشاميربناالفخيلبشعاروناى



افىالمللثمحزوتوخهكلكففعلالحوابيصافىوخملهعليالمبمىبايأعرهمابه
ممنبهاعةانعرفكباوقدكنبئاالدفيخلهيربنبوييىدلملوكجوميهبغداد

عندالحالوافسادباالفيةويقصدهيةبالسفيوقعالسلحالنأكيبابفيسدف
ئماذلكوغيروالثيابالحيولمنوالخحفالهدايامنالمذكورولدهفاصحبالسلطان

مستوفئاكانالذيبديحبنعمدفياللههبةالنجمابالةواشوفرمثلهانفاذلمجسن
وتيجهاليهانفذمنبينبينةوسفيزاالمرهامدتروجعلةالدولةجالشهيدنلمملطان

السلطانمنالملكلمحزلقيدأدافىوعحالفلئااسنةرمفانشهرمنالعامنفي

معةبالمسيرراهاالاكابرمنجمامةالىوتقدئماملهعلىزادماواالحترامرامامن
احسحرامعوقررلهمواالبعادجموااليقاعبلدهمحاصريطردعلىوانجاكهلمعونته
إفىذللثبعدالمصيرثمسقاوهدحايديمنتيزاعهاوابالموصلااللماممعةالمبهرد

وعادمعهضجرطوالالملكفخرمقاموطالذلكمنحرحاللهتقدغمافجوىطرأبلس
2سنةالمحرتمنصففيدمثقالى

ئرادهكايةعلىالصلهنفذفمااعرهجرىالدفيظهيرفيالملوكجفائا
منكغئاوعادسرةماوحقهاليهحقفيالسلطانمنوصادفمحاتهونهاية

دمشقافىووصلالسلطانيةاالمايةالسنيةالحلحمنبئثمرفماددمشقالى
اليهاومولهبعدمثقفيكاربنالمللقفخرواقامالسنةمنالمجةذيآخر

واطاعهفدظهالهخافىمعةنجرقتدمثعقععكرمنخيلمعمنهاخوتإائاا
اليهميحملواليانفاذمنةيلتمسونبمصراإلفضلالىطرابلاهلوانفذااهل
منالدودةشرفإديهمفوصلالبددإلييماالدستمالمراكبغوالميرةالغلةومعهالبحرفي
جماعةعلىتجضفيهاوحححلاليهارملفلماالغلةوميهاالفضلقبلمنوالياالطبالهب

البحررفيالىلمميعاوحملثهوإواإللهوذخائرهوإصحابهكارفيالملكفخراهل
عسكرهوفرقطبزيةافىعسكرهفيبكاالدينظهيراسرىالسخةههذوق

فيعحاحبهاإلييمالمحزجيةطبزعلىبهاغارواالخىفلعطينارفالىدأهاانفذفرقتين

هـأ3والشجاعةبالغروسئةالمشثوريناالفرنحمقدجمامنوهولمجرفاسالمعروفرجاله
واحاطتلتقاهفااالفرنجعلىاتقئمفيبغدلسنالملكلمجرىيريالمراسوشلةوالبسالة

فانفذكمثقافىوكلوامعهوبهاعةهووأيعرهماففتلوباعمحابهبهاالقىاكيخل
انهداصحابهمنراالفيمكانومنجرفاسوقتلالسطانالىهدئةمضهبم
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والدفيالدنياكياثالنالسلتقلتمفحهايقبلهافلمالمالمنبهألاحالقهمفيذوا
بهيعفىفرينرالمساالمئجارعندسمهاواحاللالمكرسبرغبغدادالىوعرلهعندمحمد
منهمواضنىالثجادفيحممانمااحمفهالناافى3عافلتامنهاسيراليتناؤللوبالده

ىماانييماااالمىنتهى31بغداالىسكاداثنلاصلماإطألفلسعلىالمكسى

البألدسائرثطلةالمخالفةنحذركللابطاللفيعياووكداعرهنحالفةني

يديهىماتجفسففنهاشرقالالجانبفياالربوقمعبغدادقاالضباروردتوفيها

واطعمونتلمابقامةالباثلنيةاخبارتاصرثهاوفياهلهاوالتقرداليكمعانةعلى

الساكالنفاشهحنالطاد1اللعصدوانالنفوسفاكنلة1الفسادفيامالهمفياالرةالمجالى
فافلفرركثعسفيسقاوهاوفىومعهبزدكخواجهالملكامنظبناحمدصزيره

همودنألمشازلهموخزبعنلعمةمقتألمنهموقتلعايهمرهوبهمالفه
كمجسداثفرأالفرننايرناإئذولهيءفيبعدوينخمقاصنةاهذويخما

للدئعكطالمحصلكاالووكسلعليبثاطالالفيونحباجمضواوالبقيعليهفنزل
اسعحكرإئهوحنثمتحلوااجىاروعسميآالجنيصربرعلىفخلهروالةوالحمايةعنة

ميماهـالىعائدفيعنهافرصاواعنهاالذبيداعطمايةالدمشتي

ذآلرخمطاثأمينسنة

فع9علىالمعونةثياتسرسولدبلثاالدينظههرافىعرقةمحمهـاحبإنفذيخها
حولوكاةتجغلراوالياولقامفنمفمماثقاتهبعحقفنبيتستمهامنوانفاذعنهااالفرنج
اكقتة6فينحدثايهاواالحساقعاحاطنعقبؤتكدبماءواكفااليهاالعسكر

فبادرعنهاإيرةاوانقثلعتجمهاالقوتوقلاليهاالمسيرعاقماواالجالرالثلوحمن

جفىولمبهااصاملواقدفحهادفهماليماكذدءالدفيلخاوتوجهعايهالبالنهاالفرنم
خهخموادلكفرئخاعرفممافاوقاتلهعلييماوترلاالكةحصنافىوعادعنهانعهممن
ولقتمىنفوسمقوييآلماليفوحملواباالكةقننجادفارسثلمائةتقديخااليه
وتابعفيهوحلمعكالمنهزمفرحلمنهمصثامحعارمنلمجكمعنهاالرحيلبلثارأي

اواووعواحماحالالشجرفيالعسكروتفرقيمةبهيرةء4وإكرالخيلمنفخنيالعسكر

كىقةافىاالفروعادمحاربوالءاالالغيهىمنعورةوإششعصفةاقبحعلىصافى
باإلمانفلكوهافيهاالقوتوغدآ
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كلنالذياالصفهافيبدجبنعمدفيانهبةهنجماباالدينظهيراستوزروفيها
فيوبقيلمجلبرضوانالملكلرلدهمدهوفرقدوكانالدولةجللسلطانمستويا

قلبهفيماكنمععليهلجثاالدمنظهلقلبوإفسد205سنةاوإنلفيمدفالوذارة
وقبمدارهفيماكنفيوحملالقلعةيخاواعتقالهعليهالعبفبافاصالتاجئةااليامقي

شجثمااللعةباختفيلذفماخيقبخنقهاعيثماالعتقالفيإامأاواقامامالكه
المقابرنيوذفن

طرابلسعلىنازالكنالذينجيلمفيريخدوصلالسنةهذهمنشسجانوفي

علىفزلوالجوياينباالفرفيمشحونةالبحرفيعركبماستبنجمألفياالفرنجبالدمن
احبعطنكريروصلمشاجرةخجيلعاختابنالسردانيوبينلدنهووقعإبلسطر

عسكرهفيالمقدسبيتصاحىبغدوينالملكووملإسدانيألمعولحهاليهانطاكية

فربهفارادازرفياالفرنجبعفووجدعرقةإفىالردانيوعادبينهمفاصلح
ايهامنعرقةتسالممقوخهعنجيلبنالخبرريمندبلغولمافقتلهاالفرثحيفمربه
منذاهلهاومضايقةقتالهافيوشرعواطرابلعلىوحسثمدهملمجموعهمجاالنرونزل

الىابرجهمواسدواالسنةمن898المجةفيمنعثرالحاالىشعبانلاس

وذئتلألباوايقنواايديهمفيسقطالبلىاهلوالمقاتالالجنذشاهدفلىالسور
وقدوالنجدهوالميهةالبحرفيالممرياالصطولوعيولتاضوناليأساللشقالنعوسم
المقضياالصنفاذنتعالىاللةيريدلمافةكثيحاوسيزأزلمجتاالصحلولغفةكانت
الحدىاإللنينيومفيفلكوهابالسيفاالبيمنوهجصرهاعليهاالقتالاالفرفيفشذ
هاءنساوسبوارجالهاواسروافيهاماوخهبوالسنةمنةاذيمنخلتليلةعثحرة

فيمنهاكانوماعلمهادارودفاقىوففائرهاامتعتهامنايديهمفيوحمصلواطفالها
صندهمنوجماعةبهاالواليوسلمفيذصلمجصروالعدورلمجذالمااربابماخزائن
منائامدشقالىووصلواأطلقوالمكتفلماضافتتياالمانإقمسواكانوا
بهموترلمكامنهامندضازممواسئثايتاموالهاواسئصفيتاهلهاوعوقبفتحها
العذابوئؤلمءالبالاشد

وماالبالمنالثلثللجنويينيمونإنعلىوالجوييناالفرنجبينوتقرر

بيمارفمااكسطمنمدويئللملكواوافرصخجيلبندووالثلحالطنةب

وامنواكسهابانياسوترلعادقدالممردانيإرةمنارادمايلألماطشكريوكلن



تررفيلدالقولثد4ابنالملكفخروفيليلجثزلىنزلطايسدمنالشفياهلها

فراسلهمةاذيممارسدأمتدالعثنيالالجمحةيومافىلهويلةضمايقايزلفامقليل
سالكادأبنالملكفخرمنةوكىجباالماندثستمهلكغافىفامابلىهاالمالقلهملبذ
فيولمالمثريولطعداأك3عضبوهلدأالقطاعلنظوباحسانوعدوقد

حلرابلسطمايةوبنهالل3وعدبومرممصاليكثرةمثلةتقغفجايينللمصرخرج
منالمحمريةكةإافييةتقممعسنةلمدالمالوالىجألالكثيةبالغفةوتقويتها
االميفاثدكلرابلوقفتحمالثعاسيرمقيعيووالىصلواهلهالساصلثغور

اهلبلكوثمبهاتهافيالغلةومرفثئدنةبالساصلواقامباهلهاالنازلءللقحنحافيها
يمنلماالفرنجادبةمحسحمفىكهـعفهاالميراوشكؤاوبيوتأ9ألوصيداصرر

محرافىيعالىسةقاهاسعندعانذقاتعالمقاماالممحلول
مديخةالقحلبىسكلىاالبربضمقكاالضادوردتالسنةهذهمنشوال

بهااقرتإممدماتبعدلشهورعدهالهلهاوالمححايقةلهاالححريعدياالإدطميافارقي

افىعائدارنبمانيباألدكمةانثالاصبندبيعرعملوفيهاااباهاالجوعواشتذ
ثلبماثومعهاليهماماوضجقسحلنحعينةنبالقربوترلكثيرماقفيكتهكل

تفرقواانافىىنو5لتفسخهموماللمبواياافاقتتلةالجاورفيأيركاناامن
همسنوإصادلهأث3عاجهولمحفلالملكعامرهليمغدواكساحالبالدفيوتجذدوا
شرهمسألماعنوحرفاعزهماطهدولةإدئهكفى

بمركققمثءاصرافيمقداحدارراقهسكبدبنابرفيراتوفبالسمنةهذهوفي

205سنةنالنحرعيدليثهنحبهقغىانالىلمجهالموكزبهطال
والموادعةالمهادنةالقاسفيفيافىاكللافىبغدوينالملكزئملترذلمحتويها

ئجولالفأثلثالالترإكالتمإثسفوجبلاصوادايمونالطعلىبينهمااالعمافاستقر
ممنالمبنيههذهغالماالرطكتالقخيةهذهعلىاالصكدفانثاثاناوالفألحين

محعاحبهاافايملثميزرافىوتونجهضفيحماخبيلفرنياملكلماكاليبنالملكلمحر
بسدااالصلةاستدكانالذينهرتالقاتابك4إاثاساتةتاريخهفيالفاتيقال

دقالشديدةثتةمنهاالسولتنصفوتجهوصالربماساباواححفارسحنقلجهوت
الىنابوتهؤحملمناكفماتالهاوفصدميافارقبنالىسكمانميرالنق05سنةفيانايففا

طودئطاخالرو



يفعلفلمعندهللقامعليوعروجماعتهواحتربهالكنانيمنقذبنالمقالدبنعيافي
اكلدانيواقطعهدارفيواؤلهمهفابكاالدينظهيرإفىعانذادمثقالىوتوخه

305سنةالحرمفيواممالها
وخمممائةثلثسنة

الىخهضوااحوالهاوتقريراممالهاوتدبيراإفتعادطرابلعمناالفرفينرخلمأ
وخيملحمايتهاانحعالسعكرفيفنهضقصدهممنفاكالدينيرظوعرفرفنية
حرإسالتوبينهمبينةوترذدتقتهاومظمناذلتهامنفياالشيتمكنفلملمجمصبازائهم

علىكةتقريرالمواالىمدالفريقايئمنواحدصاجابانافىافضتونحاطبات
استضاللمنالثلثلالفرفييمونانعلىذللثفياالسيواسشقروالمسالمةاالممال

ثطوالفسادعيثالعنويمفوعكارافيوحصنالمخيطرةحصناليهمفمعويالبقاع
دلفألدا3الاوحمنلحلوفاناوحصنمصياثححنيمونوالناواالطرافاالممال

علىفاقاصرااالفرفيالىسنةصفيمعحالماعنهااهلهاولمجملالموادعةشرطفي

والعنادادالففيرسمهمافىواوعاتقررماعلىيلبثوافلمسيرةيمققذلك
فيابرهيمبناسمعيلالفضلابوالملكفخرالمكينالقاضيالثريفتوقيوفيها

اللهرحمةمشقبدناعهـفرمنوالعشرينالحامسالخميسلألالحسينيالعباس
السلطانبوعولإقالوحيةمقاالخباروردتالمشةهذهمناالوفىجماىني

ئعلماالبالدسانرالىوانفاذكئجيماادبغدافىشاهملكفيمحمدوالدفيالدنياكن
لمجيثبالمقامبكإالدينلظهيرواالسياداقصدعلىالعزمقوةمنعليبماهوبمافيها
تبهبمكانالنةرهااويدتيهااليوبنكعافالثامالىالعساعقىدحينإلىهو

رمواخعاقتذاكعنعوإنقفعرضتإدداالفالكفرهعلىواالستنجادلباالستصي

السلطانيةالعساكربتأخرإكقارمعطوتزايدإاللعظارمدفوطاكتتالمرادعن
بنفسهللمسلالتمافبعلىالتريهةوالعزيمةاالسالميةالحهيةبكاالدينظهالملت

والمثولالغياثيةالسطانيةوالمواقفالمستظهريةيةالخبوالعزيزةالدارلخدمةبغدادإلى

وسبيالىحالوقتلالبالدكتممنالهااالعالفيبالمسلمينترلياوالشكوىبها

اللعرإقيةالجزريةاالممالظلثالىاثمتدادفيبالطمعلينهمهموحديثوإالطفالءالنسا
اصحابهوخوامنطرابلىعماحبكآربنملكالفخرمعةوإستصحبللمسيروآهب

للثاليطحومااللباسإجناسمنررظرفئبئالةالعرديولامنامكنهوما
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طيكليةالبؤبؤوكهةفقييمهلهفئحممنوالهداياإئتخفمنالجهات
اصشعمالمنطالهوومبطسائاةرئوريكالماجلدهثقمقفاسلضابالسماوة

والمباثنبملالبلعلةدالمغاارعيةئيةالسياحساتواطايةفياذافي9هأايقخلة
طدكل1رفالمع6االمفيلوححسارفلقادالهمصينأامعهمالمسشؤةالموادعةعلى

3بالالطعالنابتقليداطددببخدطالمرجفيهنشاعجمااطلوائالبريةمنالمياه

وحشةالحنسبرهذاثفاحلايهماللثثغثطأشارهاووقعتعيهمعينراالالشام
ثماثقاتهقامهعولومنقادفيالمالمضفضركللىعتمد1طريقهمنعودهاوجبت

إلودافىاهدماسمافينةالمخالالهداياولخأامنحبهكجمابندادالىاالتمام
اسفىلع1هيابمابمفدمأالقهفحمادفعحبهبمابفدادإلىالماكفخرفومعليقهطامن

يالهالاالراجيفكلكاألألبثاوروناااألكللىزادثعاهدهويحمللمبلثاعودعلى
واالممتذارمدورالمإشرحارفوسمضئاذاناالجوبةتواصلتلةحقيقةالالذي

ادينهفى3يزتاتابالىائاثسلكالنقدخمباراكاذيب1المحالاشاعةمن

اساباأماال9ةسلطائدببعاجماتابالوااتاجهـااسمادمنكثالسابيماتحملاقدالمياه

3اطافيبايتاخاديقدانةاالكارافعاكطأخاراتاشننعلىبعثهممنهمالمححافاة

اطنراهأاديناراكسصيمايئلاسلىافسادالىبالمحالللتركملالساكالنالىالتاصي
نباثلإقيالرحماتا1المثاافىيرمالمئمعهيوقررالعسنجماشةندبونفوف
يخاينافىافلميروسارخبرلالمذعإيميبنلبايقففلماميماإوحمالمساافيعبوره
بعلعبكافىربمإءا4ئيجكبامرهياالماوكجولدهالىكتبكاريقهمنرالعس

وغراهاماسنكالممط3كاوترلإثااوساراعوهثالاالىنمسارععيهاولوالف

اليهنعاواوتسامالنالممةفيخولطافىاضةلمتمسرالمذكماطادمارسلثمبهائمن
سفكماالمنحيئةا4االقاوئدهووالعحسيانلفةالمخاعلىاالستمرارقجذرهو

اطافعكلىواعمراييثارأ3المراقرتفلمواالنذارلةاالعذإرنيوبالمءالدما
لدوزحيفلةالىصااتجمهومنسكرافيكاللدينذالثعقيبووافىواالبمار

االماكنلقحاخقوبوااطربآلةمملفيوخرعاألجيقاعاهـبونلهامقابألبعلبك
وإجنادهااهاحمااثاحاناحهاوترافا9ألىثاذةأفركاالنتازمخهاالمستضعفة

همحقاعأللكاينوقاتلسورهاااوزحفعليهموضاعاليهمإصسنجماعة
والملىالثالعةفيادخولافىجنحراالنزالعلىاتعبرواالقتالفيالجذشاهدواينء



بعضوطلبعينةواقطاعاشترطةرطعلىوالحصنالبلدتسليموبذلاالقالة3لخا
فتقررتالدولةمنلحلهلجتالقاالميرإليهفنفذففسهوالتوققمعهللحدثالمققمين

العجائمبومنوالحصانةالمنعةقكايةهوالذيوالححننالبلدوسغإصرحةماعلىالحال
واظهرالعصيانالييماءاساكنالصغفيميالالجمادتهعلىوجرىاليهوخرجالمشهورةوالقالع

مايهاوعاداايضاوالمنعةباطصانةمشهوروهوصرخدحمننبعلبكعنوعوضهعليه

افىبعلبلبكاالدينيروسقممشقافىوعادواقطاعأمللثمنعنةقبفعن
وقررحفظهافيعلييمااعتمدمناصتابهثقاتمنفيهافرتتبيبوالملولجولده

والحثرربنالثانييومافيؤتسقمتيوماوثلثينكسةمنازالعماثطالمقاممئقوكانتإحوالها
ملبكاهلعنالظلمثحوابازالةالديئظواص305سنةرمضانلثهرمن

وكثراكمانقديمفيآكتصبتقدكانتامألكاعليهمواعادااهلخلبعضمويغوت
الططانبعودالخبرعليهووردكعشئافىمنكفياوعادالثناعلييماوتواعيلءاالدلة

السخةمنشوالفياصفهانافىبغدادمن

بالظلممذكوزافيهايرةالسقبحغوممنآمدعهـاحبيالإبرميمإالميرألحبربوفاةوورد
رثفإليهمتيماءواساعليهمالمستمرالحاهاعنظوااقدإهامنجماعةوكاناهلهافي

يرهسمنهلحافكان13ولدهمقامهوظمالصالحبعدهمنوأئلبفقدهالنفوس
طربقةولحمسن

الثغورافىالمخذولولفيفهشدهفياظايهةمنطنكريضجالسنةهذهوفي

ثمانطاكيةافىوعادمنهاومالىملكصاحمبواخرجواالهاوماطرسوسفلكالشامية
مملهافيعاثانبعداليهنختلئقاطعةديناراالفعشرةعليهاشينروقررافىكىج
بندوينالملكوكانعرقةافىوتوتجهاهلهمنآسآصةدا3الاما13حصنعلىوترل

وساريةانطاالىريطفعادراواقئبيروتثغرعلىقىالقدصنجيلوابئ

بمويستنجداالفرنيمنعلييماالنازلينلمعاونةبيروتثغرالىباشرتلبمماجوسلين
علىونعهبهالبرجعلقاالفرفيوخىعهاالىعلىالنازلين3أالميرصردودعمعكرعلى

علىوكتبصرخدقلعةميرأكليبنحسانينى66صنةقانالجوزيابنسبهـقال
اميرعدةالدولةفخرالدينحزالربءراامققايحلاالهيرالمباركنالحمهذابمارةاصباصا

تقذآفدايمديلدولةسدوهو3ونسبهمهامودبهرضدشهفيكانالنةالمستنصريعنيالمؤمنين
العلطانبامييرةالجقوهلكالموصلعنجاولىطردفدكنانةالجوزيابنمبطفال3ذكره



ملومجمههملثطفثرحصرادوأفسالمناجيقلمججدبيماكعروزحغوانجزلحينبييوتور
بهماهعثرتحمةالبعرمصرقاكحطيلميأالوتتبقلووماكىبرخايلممافي

بهايتففمتبيرلىالىبالمالةهظوالمبعخحهاارمطكاالفرفيصركبملىفظهروايةص
منفيهابمنذيسئخجيديةأسلىاافىمدوينلللكوانفذاوعئةمنفجهانقوس

فزحفبالمقاتثهةفشحنباعواربعونييوتبللىمنهافوعلسراكبهمفيالجنوية
براوخشؤالطمنطرالعشرطاثلالجمعةيمفيرهمبااليهاوالبحرالبرقياالفرنج

ميطثيرخلقدصريالمايعهطولمقاتمففتلالمالطفيثعئفواابرجايئالعورملى
ثاافاسذلاهذا3يمناشذكىلحذقالئممامناالنرنجيرولمطمينالمع

اقهربالسعصفاصكلىاليياهنسنهاراخرالبلدعلىاالفرنجثجمالالكباوايقنواالبلد

دمقففعلإالفوفيالىحملوااحمحابهقكةبهافيةيعنالنيهاالواليوهربوكلبة
دألرفيهكانقومعبىالبددئبمالمالطنممحبهاستحكنماوفشموامعةكلنا

إبيرتةظفارسثألئةرمذالعقيبووعلككحازهموالههلاواسئصفيت
افىمنهمافىفاخنرأمسددايعيرةاالفرفجعمنفرقةعليممصؤجتباالرذنحححلوالحنافي

وزلفابئرنجابفدوصناصاالمارحاتبيراصتمقررفلتاجماعةمنهمثفهللالجبال

للىفاصابمهميختوهاةذفاسئمهلميمسليعهتمخهميلتمساهلهوراسلصيداثغكل
النيذالثتيتتوسةمقاحلحاليهتحعلديناراالفلصتةعايهمقردانبعدالمهثه
الججالمقدسبيتإلىعنهاورحلدينار

قاربهاوما339كنجةبالدكلىاكرجيفلهوراالخباروردثالسنةهذهني
رالدفيالدنجاغياثالساكالنالىثبذالخبرىوانتاحيهانلىفيوالفسادالعيثدروا

3الفساوعندهموشمربممفاؤعامدداوافركراعأيهمافانهحقشاهملكبنمحمد

بالداهلفامنممااولخربمبألثودوخأردهموهمفبالفتاثابعدهيموالعيث
غانماانالفراسالثماليخااالصعمكروماد3باهألبمالهيبةوقمامتشرهممنكنجة

فيدسادفوةنكاللبترلكانرقومبنهلهوريااالوردتالسنةهذهوفي
لحالنبالساطبركلوايهاعاثووااالممالاثتافانسدواجيحهنافىووصلوااالممال

مناؤاكبإللماليممقهفاخرالسانساكالنشاهملكبنسنجررثاابالمعظم
خليماضهموقتلكمرممبهمفخلفراكاالقىمندفىعددقخراسانعساكرمقذعي
مفلولينخاسرمننعانداكئير



ذوابةكللةالشرقمنكوكبماهالعثطظهرالسشمنالقعدةفمنمننط

الدنياكياثالسلطانكاتبوفيهاغابثمةافياكىافىوإقامالقبالافىممتله

احبعمودودالدينوشرفوميافارقيئارمينيةاحبعالقططإورسكماناللديئ
واحتمشدامعاالموصلبالدوحمايةاالفرنيادالىالعساكرفيبالمسيريأعرهمالالموع

وخلقدكثيراليهمااالطرافؤلوصولتكاملانإلىئميربنيلمجزيرةوؤونهضا
بهيرخلقفيارتقبنغازيايلالدفينجماثميرايفايهماالوومالمتطزعةمن
ءاالراوائفقتاالفرنججميعبلقائهيقهالعددثاونالمسلواجتمعاثابهمانمن
هاحصاللمجكماافتتااللههلئسانافىومضايقتهاهاالىبقمهدالجهادافحاعلى

اامنبهاواحاطواشوالمنالثانيالعشرفياعليوترلراباسهمفرطواومتعتها
علىجهامنرففاقليألجهاالقوتوكناليهابالمسيروالخارجالداضلومنعواكالنطاق

االفرفيعرفوحينايئوالتمياالالحصرشقوطالتالسعربهاوكالكهال

ءتفقتواواالستحدادعنهاللذفيوالتأهبواثحتشادالجمعفيشرعواالحالمذهعورة
جثوافيانطاكيةاحبعطنكري29واجتهعاطالهذهعلىبيخهمامحلمة
وتعاقدواوتعاهدوازفياالمناالممالؤإلةئقدتوبغدوينوالملكطرابلصاحب

وارالببنةعلىبينهماالحوالإستقرتفلئاواللباثهابرةواالحربفيالثجاتعلى
فيماالحالصورةوعوفبكاالدفيبظهيراالخباروائصلتهاالىناحيةافىباسرهم

قدقصدوااالفرنجانوعرفسلميةعلىوخيمسكراقمشقفسارمنلينهمتقرر
فياليهمظهرعليهاترلوالماموواليهااطؤامىاالميرشصوفيهارفنيةطريقهمفي

المحاممنكثيرضلقاليهواجتمعبسلميةالخيمافىووصلجماعةمنهمملويله
فيبكافرحلهاالىقصدقطعهعلىعازمينالفراتعلىاالنرنجولالحبرووعهل
خارعرفانإلىمناكوتلؤمالفراتوقطعجبروقلعةقةالىناحيةافىوتوخهالحال

سائرفيوطالنعهماالسالميةالعساكرسرايالمفرالصورعناجمواقدواخهماالفرنج
الفراتافىوالمسالكاتا

لهمإالفرلعلىثهمافجاءإالراائفقتمنهماالفرنجقربالمسلمونفولمآس
الحجةاخرفالرهاقعنلرحلىاالفراتشرقيمنءالفضافيلعائهممنلحتمنهنوا

لالميرحصلتقدانحمتوكانتوالمكرةالخدسبيلعلىحرانارضونزالمنها

االنرفيالئاعنإسلموناوتوفقارتقبنغافيايلالديننجمالىوسلمهامودود
33



3

ظقواالثدبيرلمذااالفرنحندقثمكرعإليهمويصلمنمقربواانافى

شاطىافىمفابابماعجمصينجفلرا1لنااطذكالهالكواستشعردافخافواعليه
تثلعقدحيلالعالتسعرواددحهممافىممقيانهحنكلنهمخبالمسلمينوبلغالفرات

منالديرالعددعلراتياالمثقا1سوادمموألالمسلمفنغمقدمبيهممنبعفماتالق

والسبماالصألبالفتاثمقيمدامتألت1الفراتفيتعويقأروقتألاتاعهم
باصينالهمثعكممبهللحاقالفراتقطعمنالمسلميثايتمكنوأوالدوابئ

منأالمنجمات1رروراطالحنعيفكلمتهااافيصقدؤكانرااليهاالعودماالى

بعسددشبماالية9ةتاإلقواثمناحلالكرالعصحبمااليمهاوحملواطفخلها

االسالمسحكرواتامنافهاالنرنجصحبتوتىتجةشهامابهاكمأاثهاوؤي
الدينفلهلكلرفالىماسازلةالىامؤداالئاكاودصلبازائهمالزألااآاالفراتعلى

نقدانبدامنههصهطماملهالىفيأمفعادمفةالحتلكصكلىبرعودهمبكاأ
نواقامخعقدالىمملوتهملمعرهاأراعلىالتازلينافىسكرهقوافراشحملرا

افىودأاقطلهمنأفيخها3البسالضاتالناافىالىهاالىعكرهمنانهحهكن
اليهمحسانوإكراعهمبعداماكنهم

صراسألتود3والديئفشئياخاأدفياظهلبكابينوترذدت

فحاللاأللفةاسبابدوتأكالكلمةواتفاتابينهاالمودةاستحكامافىتاف
خيغلالىالمايمتواكمللوةاوححساقهاخناالهاالىعلىاالسألمممسكرقام
علىقيمنوارانبعدافثفرقيغهاالعودافىالحاجةفدعتهمهاوجوعدم

سعكيننتىحااسارتقابئفافيايلالدينلنجمدثوهاالىلحعرحرآن
افيعكلىسكالمجحقين2مارافىحزانمنفاجفسلالنهاتجتتحىرالالقحلبى
عادهاالىعنيةاسالالسماكرتفرفوبدقيذالجدهإلىمعهوحملهبلكاخيه

كنوقلافهااكافرثحواىوالغاداتجهاحلوححاحبهاكعؤياوبغدويناليها

اممالافىخرحااالفرهزلجطعرفلماطبمماحمبرفوانالماوكفضالملك

غيمةمنهونحنماسحتاانسهلطءفاوغارشهاعاياالفرنجكلبكانماوايصتادحلب
مملفيفافسدواذعقيمباالفرنجلحوحلبافىعادعودخبرعرفولمآوافرة
حلرلبعدكااوهـيفماربايعلىترلمحاضكرىوعاداخلفاكثيرواسرواوقثلواطب

ارادمنمنهاتيوخاهلفاوإنالسنةنهـاآلخرةبهاثيفيدذلكاالوالمخمايقةحصرها



رضوانالملوكفخرالملكبينذلكبعدالموادمةواسثقرثالمقاماثرمنواقاملحزوج
دينارالفصعشرينسنةكلفيحلبمالمنالماكاليللمجملانعلىطنكرىينوب

القضئةمذهعلىواستقرثاالشىوفكاكخيآلأروشوعشرةمقاطعة
وفيمبعلبكحيةالىالمقدسبيتولثهاحبعبغدوفيللملكومهلوفيها

قكباظهارالدينوبينبينهالمراسلةتلىوقىالبقاعناحيةفيوإالفسادالعيسعلى

الجقاعاستغالالتمنالثلثيمونانعلىبينهماالموادعةتقررتانافىالمعنىهذا

منصفرفيالشرحبهذاالمواصفةبينهمايهبوالفألحينللمسلمينوالثلعانلالفرنج
والبقاعلثبعلبغنائممنععكرهوايدييدهفيحصلبمافازوقدعلهافىعائدورصلالسشة

مربهونوسفنىوسهالبحرفياالفرفيملوكضبوصولفيهااالخبارتوور3

الييماوقىخهالمقدكطبيتلمحعصداإلسالمبالدفيوالغزواصللقصدبارجالثحرنة

المقدسبيتمنعاكافلئااالسالميةالبالدقصدلدحهماوتقررمعهواجتمعبغدريئ
انومزاوابرايقهةوف405سنةاآلخرربيعشهرلثهفيعحيداثغرعلىقىال

وزحفواالبرجلواصيداانجادمنتمتهنولمعيورثغرعلىمقيخاالمصرياالسحلول
والنفطالمجارةمنيمنعأطريةاالبقرلودووالبسطامحرملمجطبمالجنوهواليهاب

متفرقةايامعدةفيتحتهكىتكرعلىلعلوهالصورةهذهبراحكموهاذاوكانوا
الحربوالةالنارلطنيوافئءالماوفييمابيمازحفواالسورمنوقرباطربيومفاذاكان
فاخرجهوتلنوبةمثلمنواواشنفهسهمضعفتاالعيهذابصيدامنعاتفلئا

وامنهمذأكافىفاجابهمايمانفدوينمنوطلبواشيوخهامنوجماعةقاضيهااليها
قثدالىنهاالحروجارادمنواطألقواالموالالحفوسعلىمعهمالعسكرية
وخلقوالعسكريةاالجنادوجميعوالزمامالواليوكىجمنةوتوتمقواذلكعلىواشلفوه
وكانت05ستةجمادىمنبقينلعثردصثقالىواوتوالبلداملمنكثير

بيتالىوعافىلهاوالحافظينجهاإالحواليغدوينوزتبيومأواربعينبعةسالحصارلمة

ينارالفوعشريننيمابهااقاممنعلىلمررصيداافىيسيرةمذةبعدعادثمالمقدص
عأ3منهمابفيةلةانغلغمنروصااحوالهمواستغرقفافقرهم

وخمعيائةارخسنة
تنيسمنخرجتالمسافرينرتجالامنجماعةباناالخبارورتالسنةهذهفي

لهاالعحلوفيا
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مسيمروتعسظافىلرلوملوا1رفمقدممزاجمةوامواليءببضارومصودمياكل
مل4أللممبسفصادفتهمالجراقلعواقاطهـلرصنفرسهموحملواالبحرفيعلرلاالم

همسرلم1دديخالفاذةمكليديىماالمالمتعةامنايلميهمثماوححعلفاخذتهم
ماوغيمثمشوراثالنعفائرمنلهمبقيبمالثفسهموايثتيواومماقبوهم
فللرلها1كعلعهاكادعسقالتقحمديداصنعادلمافانةبغدوفيوامما

لبرلالسهلمجملهماليعلىهسابياطالتقلىعفاينبثفراسلإظألفةبشمس

المحاربةمإتجايقافياركبالخسالفةشسكلألصقالنعناالذيةيمعنه

تحملديمارفاصورسبعةاملعلىؤررالسابهانايوالمسالمةكةالمواافىالو

شرالفيمعربكمفحنلاالىلكبتىاطنرواقلثهوروثلثةشةمئةفياله
فمعيبمااعسئوجفزضاكمتهالحدمايبلرلمسهقيسرها1اطالهذهفاجمو

فومملىلسقالنققربافاشماطالفةتمبى5صونواليععسقالنافى
كننحاوايهبالعحسيانصاهراالفثنلعاكاثفياكلهرناكاطألفةشم

التيرءاالتعلئةلمااالفثنحسلنهعلهمتدبيمنلحوفهالسعكريةمنعنده
دالغأللالطبارنهالىافاةاةهـيلتسينلبغدووئراساتنهونقههاعليهاجموها

فعلىفاصانهاأموثقاتفلالبعسقألنالالسآ3ىخحلوحزتااعرهتاذواق
عسقالنلعةواقثفالثلههنفيلنمبجماصاتبهفعاالصهذاتماممناشفقذالمثلاالفح

وتجارةخيللىنممديارفيلهمامنلثياكقاالعتوازالعايهبمحصإقثالعهواقر
11قاثبتمهمتاالمنجمساعةدكمافاستالباداهلمنةالخالشمسوخافوالث

ووثبلدالباهاامرهفامجر05سنةاخرافىلطاطاهذهعلىفيل1نقعمفي
وشهبوايهعلواجهزوافتبيارهفىافىوانبزمنجرحوهكمبروصكمتامةمنقومعلي
السيارةكماحبالىالخهروانتوالعاالثأألموربعحقوتخحقفوالهوداره
حالهصلئةاانكلوكرالىاالفحغلافىرأسهوانفذوابهمناصرهفاحالعالبلدالىفبادر

جماللبتقالغثمالحضىبهنهدفيالواافىواحسنوموقعهمنهذلكموكنحععمن

وتجحقواعتقالهمالبلداهلوماللهمامنعايهواستولوادارهنهخهبجمانالقاتاالقوم

فيهااعئقاواوطواولمامحرافىوحملهمالبلداهلمنجماقي
باالنفاساخذاسودسحالبوكالحسوداهيحاالوإعاحرهستالسنةهذهوفي

فالدلهماالصلوفيا



الناسئقلفيالىملتسقيبحوااحايدهربصريأحقىالدنيامنةاظلمت
ولمأبهمقىلكاوالحؤفعاينوهعابهولبالبواروايقنواالحياةمنيئسراحئجوههمو

للناسوظهرتالضفرةانجدتثملمجالهابحواالضنرةافىعادالسوادكذلتجلى
نازلهممنإفاسوخوجقامتقدالقيامةباناالممالكتلاهلوظنامحوكب
سالمينمنازالمافىالناسوعادالسحابواقلعيحالىوركدتءالصحراافىواسواقهم

المؤبصثةافىالعصرصلوةمنذالشقهنهمدةوكانتاالتمن

بغدادإلىهمذانمنشاهملكبنمحمدوالدسنالدنياكياثالسلطانلوموفيها

جيومااطالءاباالثماممنالهوالىسلامحتىورركتمنهااالوفىجماىفي

اولولمآكانطبواعالآربوااليداعونوبةالفراتعنعودهمبعداالفرنيمن
الصوفيةنوبهاعةحلباهلمناالشميينااثشرافمنرجلحضرشبانمنجمعة

كئروهانمبرعنالخطيبلواواشفاستغاثواببغدادالسلطانجامعالىوالصماوالتجار
واالطفالالنساهوسبىالرجاللواالنرنيساالسالملحقياوبكواوصاحوا

الفاذمنعمئعبماالسلطانعئهممدووالمقدمونوالحدمةالمنالناسومخعوا
الىالمصيرالثانضةالجمعةفيوعادواواكقاراالفرفيمنلالسالمواالنتصارالعساع

والنجباالستعساثةسوالضجيجءاالبهقمنذلكثلوفطواالخليفةجامع
اصفمانمنبغدادالىالحليفةزوحةالسلطاناختالسيدةالحاتونذلكعقيمووصلت

ثالاواوالدوالببالمراواصنافواآلالتواالموالوالجوامرالتجئلمنوم

حزريدرصالماطوالحواثوالجواروالغلينوالخدمالفاخرةالمالبوانثلد
والسرورالحالمنصافيأممنفتكدرماستغاثةاهذهتفقتوا7فئذوالعدفيححر

انمنطلبعلىوعزمجرىماالمبرمنينإميربالتهالمسعظهرالخليفةوابمرابمقد
واوعزفطوةفيهاالناسوعذرذلكمنالسلطانفنهالمكروهبيوقحوالسبباالصل

محقاراائةاعداادالىللمسيرأفباوااعالهمافىبالعودوالمققمينرااالافى
ؤمراسألتوئخفبهداياالىوممتمفكرسولوصلمنهااالكىةثطجماوفي

االممالهذهمنمطرثعلىوإالجآعبهموااليقاعاالفرفيقصدعلىالبعثمضموخها
خطبهماعضالقبلبهمالفتكفيواالجتهادالجذواستعمالإعرهمفيالتريخيوترك

فانوحاشهمالمسلمينبالدافىالعبورمنمنعهمقدنةاويقولشرهمواششال

الىاضاجاالسالميةالبالدالىوامدادهممه3استتواصللمجيثفيهاطمعوا



71

إقائدةللمروداتاضهمواغلىمقامدهمعلىرمساعدثهمعحهلىمياواحلالقاراحمهمئلى
للدياومانمنثمقنحمىبهمطلىأالجالغكلوالتحريعلىاطثقويباكذالألإلى

عليهمفاقباالت
بينالمسشترةنةلمىاصدسالمهباتاحبكبندرينكاللنتضالسنةهذهاوث

ثطالسسهلعمكالنةاللتماراباسماصبنجعليعافيافىكتبوبينهبثا

ايردكىلتقالمقدسبيتناحيةافىودحلوحشدوبهعكلبريةفيمطيجتمععسكره
منمعيعهفييبىولممنابلثمايابهاقاممرقكللثئنالهلحدثنفسهقيكا

نزلهمكعادهكىقممندصرقهاتابكادفيايركاكنذتمجمنبهفلإعو
صمينالإفىاثرهفيثزةنمارنمهعنالمجاةاافىممنهرصاثمالماهبرأسوفالمعلىالمئزلفي
علمننعفيخيألرالممالكالمعابرقوبثجهاتةفيمنعايمالعسرإائابلثفغر
قيذدتاثمكةاليوالمسالمةمحنهاادخدلاافىابئتهمخمايقةايقهمراليهمهالم

اجمنسدرسننيكمانااكايإفهحااساااطاستقرثانالىألكعوذالثفيالمراسالت

االممال5هأنويدهفياافىكناراطببانيةإحمموادوإعوفجبلارتفاعمنالنحعف

لودكلثاض11هذاإثماإكواحفيالبنأحوباايدييخماييهاالتي
علحالنأاصعتقررصإكالطوقدنهااطجةذياخرفيمماالىمنكمنامنهما
ببغدافىشرحهاالمقدغاالستناثةتالمثعةتالعساعاصهاشعلىوالدفيالدنيايخاث

مشهمئهحقهـاولوكانلذالثواذالجهادإلىالصسيرلخأهببااالمراالىوالئقث

ممسكرهفيإوععلااطعودودايدينعثرفبألراالسفهاالميراالفرنجاممالالى
راإليهلىوانوافبالهخاكولناصحوعدةصرادتلفافمححتانسنجافى

ننبماآلإهانساررئاالخبرإالهتألهوكذلكالجسععسكركععففياحمدلي

ئقذبنعكإببنيماكالنايجماكتمصانحمىإركنفيفاجتمعوابمروديارأرميأيةبالد
تلباهفيوشروعهشالرارفانتاليهةاحمبىرىنأنزوللممشيزرئماحب

الىالىكمولعلىوإببعثبمويسضرخهمأيهااخاللاوحملشيهرمقابثهفيصثرابن
505ةسإحرماقالخحاففياتافرايلعواالشاماطمارصاواذاكعرفوافخينجهته

مالاوكمولنخخلرينهـعاييهوإقامواالمحرمنعثرالتاسعفيباثرتلعلىونزلوا
مأياسلفرعليهمبالتقنمالسلحالنمنأسقدوسإنهمذانصاحبسقبرفيبرسق

ءواالرانعرايحئاكليالةنوسكالنقرسعآةمنصرعقوبيمارهعسبعضفي
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تلصاحبجوسلينفانفذولمبوالحصنهذاوالسوقةالمطوعةوقاتلمختلفةبينهما

اليهوالملمعهوناللةويبذلوهديبمالييألطفهاكردياحمديلإالميرالىباشر

ذلكالىفاجابهاليهوينزلالحصنعنالرجلوسألةاحمديلكثرالعممكرخوكان
طمماالعودعلىاحمديلوعزمالظبمنسعوفواشحذصرااباقيمن3اهيةعلى
عنقعادواروعألوعبيخهماعقدقدوكننصيالدئقطعهالسلطانانفيةمن

الفسادفياالفرنجفعلمناقبحوفعلوااعياالفيوعاثواعيهاوترلواصلبالىباشرتل

ينفذهاخدمهاوالمحمطبعياحبرضوانالملوكفخرالملكق3خروجوتوفعوا
ورتبالقلعةالىاهلهارهاينواخذحلبابوابواغلقمنهماحلالىيلخفتفلملهم

السورافىالصعودمنالحلبيينومنعاالسوارطفظوالطائعينالباطنيةداثوالجند
الدينظهيروقدكنكرالععلطرإفن5بليظفرونقاخذفيالحراميةواطلق

رالتدلورذاليهممولبالوقدكانيوهالفراتوعبورهماالعراهءهؤالاحماععندبكا
الصورةفاقتضتالحالهذهجملالسلطانكتاباليهووصلاليهعليهصتمدودفيها

علىالنفهسوتقويةالجهادلىلالعتضادنحوهمالحسكرفيينهضانإلىأيوصانعب

وحماةحمصرحالمنامكنهمنوجمعوااللحادالشركإهلمنالبالدهذهحماية
رلمباالفتلقوهحلبظاهرعلىووصالمإليهموسارالثحاميةالمعاقلوسائرورفنية

عندهملمجصولهواوششالظهورتوالثالنفوسبوعوأ4وقويتاالحزامفيوالمزيد
بالدوالحمايةادفيصادقةعزيمةمنهميرفلمعنهموشاعمنهمراظهسوزا

بلدهالىوعادعنهمقممملمنهواشيهمابلاشتدالمرضفانالقطبىصكالواهأ
كانفانةبرسقبنبرسقواتااالفراتأوصولهلقىطريقفيالخبربوفاتهوورد

هنالعثرينالحميعىفيانةتاريخهفيالفارقيقالاخالووصهـاحبسكماناالميروامأا
ايقهاوفالسنةمناالولنثرينوكانوحاصرماثافاؤينالىل355سنةاالصدجمادى

شوالفيذلكبعدخرتاشاتابكيهاستمهاثماشهربعةهئةيحامرهاوبقيصعبةصتوةكانت
الىاصئولقدفةوتفرقواعيهموضلعياربمرءامراجمغمعةوكاناودظ305سنة
وهاكانالصربوداراالقعاطالمؤناالعثارنهماصقطكلفعنهالزالينميافارقامل
الحئرىداطاقثيرةءاشاالناسعنوحعلالرسومهنالتخذوهداتابكبالمحتجئده
ونزلالظلمأسبابجغعموازالالحرلهنعنهموخقفامالكهمملىاناسىواصللسور

علىهعةالحاستيوالخحابيالدولةائيرباخواالىالبلدوسآتمكزفيمهلوكهيمواالقمرفي
ضييىص
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العللىتويعرمألفاناحمديلاماقوليددالفمنواليمكغالمحهةقيلمجمل
بكاالدينخلهلرهمناسعالططساننهااقتحالطاممعلوسكالبالفىبسبس

قارواؤلانماجالمذلكمحلىفاقامرالنعاقةسرترلرامغراضقصلوفالشامالى

هظبمةماكهةد01الدوقهـممبافارفينالىسكماناالمبرزش05سنةفيانأاوفال
605تنيالطييلغأدقالجماوذفنطاظالىدظطمافارفبنالىتابلىتهووصلماكفك

بةاكمنغقمليلمدميافادثايطالىابريماالميكولدهشثمانياالمنوبةاطائونكصلت
متولئاطشتقىهينأمنصودالواضرهلمفارتينوللالوزادةالحويليسعدابرالسديدوتي
ئزاجادملولسنةاشفييأصلدفطخكأةملىبتندبمبافاؤكقالمعينعي7سيةيخا

اليلدمؤلىيئررالمعمذةبنووايىالعللىلدشيافادقينبابالىهعممدالعمالالنمملىكاساقيا

بماخىالجمضةالمعسينلبرأوالاصعابهمنياحفهطنيننظرمرعابركاثايالهالوهو
يوآذاتفمبرابلدبابيللىدبعبالممهيدألىيركبيومصدكاندلفمبالةاألفامةالعبنلة

ددمعلسطةالسيدهكانبسيضوفطعصابايبملوهعبمااطوعببابالمدينةبابحلىثتهكط
جمامةدثابالداضلالىلفد6االميرفشبماوصاعسبفهفجذباصانيةابعضيمافوثب
فرتمتالتصربابافىيهلينه2حدادرجليهيىبينالىفؤبابسابداخلفوقف

الديقممزدضللياقسرإبابثنالمهففغصاثابقكل3الناسواجتمعأالقعربابكدقوالصيحة
دشلابلدتراجاهلكالئحمبئداالىالممهنوترله8سهاخرتقيينهيانارالىقىاجا

نضاتلىفاثلمةتسعمناصاللاانجةسماقفىبمىالحالناامباديةوكانتتجهوزوثقاورحاابا

يهالحنألنةدأدالىأبمهدضلتلماحنرتولغدهحهففيقالماطليهؤجهاشلثيومضيرة
ابهطهاهـاالرديماللادتالمموانتوزداالملثةثقراجاوبتنببغدادثهممنة

وزيرههعهمالممبنوسجاقسناوالبةواعالهايهفعضىاستدعاهللبةنفذللن11اقئم

االوريالولتتأخهدالوفي905ستفىميافارقيقيلفدليكيلمالىاسمهدايأالسلطانفنفذ
داليةفيةاحمذقدوكانصزه11وخربصانبصمننةاواضذوالدهاميافارقينملى

قامنكيفالحمئهبلدسارثقبنسكاناالميرمنةفاخذةحصيموأضغنهرتاكااتابث
ايانازجماالدينمتينلمارفىصاضديعةفممائةمقداارفنثطالىاثمبابابالىساتيدهاسط

ابرهيمالدولخراإلميهواضذسةضهئحانينمعداراصوداليالىدجلةقاطحمنالحنافطةبلد
اطهررأسحافيبمماسازؤغاألميرواضذواطكرشرقينمةفمثئينمقدادإمدصاصب
داخذتاالصأبادلدبنننالماالميرانجاوهرانرفىابنصاصباحمداالميرداخذاالعلى

واضذالملمسلةاسداطللهوماصالجرذذاتالجرزطادمنيةقرثثينمقدارالسنلسنة

وشفرالؤالةالخالفذلمثركانالربنببننيةقوعثرينضارفنمحاصبالدولةحسام

ميافارقبنيسغانأعرةرصوببهىالرزالىالملمالننقذ315سةفيانايفاوقالالددل
أاياثثةآياقاابىالىعلىوترلكيزالىخرنمثهاوجيماااوسآرفايلفازياربخاحمالم

واستقرفاتقداالعيفوجدبسلتمالانيأمرالسلعالنمنرصلومملةاالجوآايكانفلمما
الخسالىواالحانواالنصافامدلاواظهرجمافارقينالدبهأنجم



لظهالوظهرواالقواتالعلىفاتمنحمألعنوقمرواماكفاهمعلهامنلعسمكر

انلةؤبمنهملللقاممنقلبهونفرمنهماوحشهمافيهالمققمايئنئةسومنالدين
محتفقفابهواإليقاععليهالعملقءاالصرافىراسلرضوانالملولثفضرالملك
االعراهبقيةافىوحملبينهماوالمعاهدةالممهـافاةكدتومودودالدينشرفاالمير

كليةإالمصرواالعالقئبئالالعرليةوالحضنوالئخفلهمالهدايامنصحماممن
بمامودودألووئواالعترافروالعثعواالستطرافلةاالالستكثارمنةذلكوفوبل

لمجتاجونماحملويعدهمطرابلسقصدعلىلمجوفمهمبكإوصعلالموذةعلىوثبتبذله

وتفرفوايفطوافلمبألورفيازلهمالشتاادكهموانومملهادمثقميطالميرمناليه
همموتخقفالقطيعمكرسكينوتبعواواحمديلئرسقئرشادوسباايدي
العاصيعلىوترالالمعوةعنفرحالكبامعمودوداالمير

بغدوينباسرممافاميةوترلرااجتمعواوتفرقهمالسعاعرحيلاالفرفيرفولمآ
ثفقةوكلمةوامدةيذوصارواولخلفصوالمنافرةالتبائنمدعحنجيلوافيوحلنكري

مهوجمابنفسهشيزرمنمنقذفيسلطانفخرجثعصدهمووساواهلهاالسالمعلى

كانراالفرنجاصعليهماوهونالجهادعلىوشفمهماومودوفىبلثامعواجتمع
عسحروقىلدثميزرشوقفيالعسكروعارسوقريثعيقليمايخوترلواالعاعيوقطعوا
بكاوإصعدبالمييقوالموامهـالخدمةفيوبهاعتهمنقذابئ4وبارحولمودود
شمالياالفرنيوترلواسرتهبتفسهحدمتهماوباشرشيزرحصنافىوحواضهماودومو

ظرقامهمجميعميقالحيلوثبترتدلاحسنالعسمكراموذتجرمعثرابنتل
وذادوهمءالماشوتجقوهمعليموفميقوااليهمالومولمنوتمنععليهموتجولمح
ثخئىاالفرفجمنمنهيدنوفماقبليهمنوجوانبهشطوطهعلىالىماةمثيعيالطش

خيلمثلالمسلمينخيلوكانتعليهمامرهموسهلئهماالقىاكوطمعفلوقدا
عليهكانواتلعنللحربفزلواالهماالؤاكثروزحفاراحلهماناألاالفرفي
يخاعهممنعدةوملكواعسكرهممنصانبأواونهملغرمنعليهماالتراكفهجمت
شفيوذلكمنهورجعوابهكانواالذيمكاخهمالىوافعاحولهمالواووإثقالهم

منهماحديظهرالايامثاثهواقاموااكاالقىمناالنرفيحوفواشتداالورلغ

ألىاالنرنجشيزرنرحلحامعفيالجمعةلممالةالمسلمونوعادشخصاليهميصلوال

فواورحيلهمعأ153موفةعندالمسلمونوتبعهمتعدؤهابلفيهاينزلواولمافامية
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استبماحةافىارحللىدىصثيالمياوعادوارهم11كلاسانلىهكلفرواومنماطرا

اطالهذهملىاالفرنجوداناسا

وكماثةضسنة

ساهذهقيدهردميرابينبكاالدفيظهلبينالموكةمتوايسخح

لالالملكغزفباددكمورثفروقححدنجاالفممنهةبمنةاقنالملكبغدوينجمع
وييذلونجدرنهويعحتنبهاشحرخولبقبدثبلىاالدفيخملهلبمراسالالبلدواهل

المحمتحلاكاالشمنةدافثدنغباتساذامعجعاوارة3المباويخلىنهاليهالعلدليم
افىسايمهئافىأثنرورةاتهـهمقاممتهمالمعونةأخرتوانوتمنويتبملمعونتهمسرعة
منوافرهجماكلة3شاؤبابا31ئاححلعاحبحلاالشخنحعرةمنأسيمياالفرنج

اهلاتعتوايهمافوكماالاابثاماةسائادالمانتينلىتريدلمهامحاهـابالختلىقىاكا
وكعلواثقحنمرحمالةع4فلئطركجراقثألاوجبهسلحميمنكثيهقالةرر2ء
تقردابغدويئفسصثيناخرىكلفقانفافهفيبكاوشرععندهموححلواالعهم
قيوممثرسالحاهالعومفيوحشإهتجعهميركالعااأليزولد2بامحعورواهلبكابين

كالجمهااالقامدليوتبناخحلوإجراثإبقثلعتفتمه5سنةاالوفىبهاىمن

ولاهلانوتيانخافيكها5ينالماخاسردأنعاتئقسقاتاكالاليهاوذحف
سهمافاينضبكلواحديومفيقاتلتيهاايامبعحقجممارشقوا

بثلىياياكطوخيمورىلمفىنزممرفصينقدممنالدفيصيرفلمئجوخ

االكىاباصابراالقتلإانىالمممواحالقنجاالفماممالقييةاهاطرالةلرإهسرا
مننيتمفلممورافىألالحسارالعليلفتدغنهاوترحياثمالزعاجهمحالئاوالحرق
امسرالخيمدنححوموامموادافياطياالحبيسالىالدفيخلهسالونهضالدخول

قفرفياشرعاضضفيهكاتنوذلاقهيفبالمكدوعليهالقتاليفشذ
دفعاتعدةاليهمادينارخماوزحفثورحسورافىبههاللزحفخمثببركممل

فيكحدهآفرالوممرثالفلىجينفيحرقسورععكرأ23كلنيحثليشخلهم

طفذبالسالحجالالىالخندقعلىورثبراعاتاجمعمنعليهموخندقوذلك

بمنتكاواعليهاالفاراتملىلهماطعلىرياويفعلبمالمجفلواولماالبلوحفظ
داالتراككحفتةمثهارضفيتروالكانراالخهمباالفرنبهيمرفلمءالشتااجموفيها



يخلونالاثماالمؤلمةومشةعظيمةشئةمقاعهممنقدكابدواذلكمنالضد
اليهملمجملماوأخذومادةاالفرفجعنميرةبرقطعوفاندهغارمن

عدلواعنهاإبضماالماذةيقطعصيداافىعيعهئعبركاتالذيالجسراالتراكوظع
همولذلكالدينظهيرففطناتاجميعمنالبحرفيالميرةءاسعدعاالىذلكعند
واحيقالبحريةمنجماعةممتلظاهرهاعلىوكارصيداالحيةافىعسكرامنفريقفي

موراهلالىالكعبامحدارالئهملذلكمعوهوالشطعلىركئاععرفيتقدير
المقتافيوالجذلالفرفيالمميابرةإستعمالعلىوتحريضمهمقلوببتقوبة

وسحرعيوفاوسبعينخمعةتقديرفييهمادتكونالتيوكباشهماالبرجينمملوتج
يهماعلالقتالواشتذالبدسورمنوقرتاشعجانعاشرفيبهماوالىحفصتقديمفي

فرافاالخمسينعلىيزيدبيروللافراواربعيننيمامنههاالصغيرالإلجطولوكن
وآدةوالقطرانبوابالنفطاالبلمنورعاهلخرجضاترشهراولولمأكن

الحهـغيرالبرجمنقريباافمارفالقوامنهماشسثيالىمهـولامنيتمكنرافامقاكل
بعدفاحزقالصغيرالإلحعلىالناروالقتريحفهـتتهادمناالفرفييهقألمجيث

ارقومحلىمحميرةززدياتمنههبوضهالعظيمةوالمكافتةعليهالشديدةالمحاربة

رواقداالفرفيبانبالمسلميناطبهروائصلالكبيربالبرجالنارتصلتواذلكوغير
عليهماالفرنيوشذاالبرلعلىاقاتهعنواآلخواالبرجلمجريقلالشتغالالبالحربة

ظابطالهممنوافرةعئةورئبواالغارمنبعلقماواطفأواالبىحعنكشفوهم
رمضانشهراكىافىاإلياكحفوراظبوايأاتاعجميمنوالمنجنيقاتالبرفي

للىالبلداهلوممدامامهالتيالحنادثالثلحةوطمواالبلدابراجبعمافىالإلحوقربوا

وسقطالتعليقفاحترقفيهالنارواواطااالفرفيبرحءبازاالذيالإلفيحائطليق

الذيإوفحعإوصاربهواكحفالسورالىشقديممنفحعالبرفيوجهفيالحائطوجه

االفرفيكشفارجهذلكمنتقديمهوبطلعليهلمحكمالبلدوابلقصيزاقصدوه
وصدمواالبادسورمنوقربوهاليهودفعوهالبالابراجمناخربرجالىوهوفيماالى

عليالبالاهلواشرفالمجارةمن2ىمنهووقعفزعزعوهالسورفيهالتيثبامحبا
فهملةإابلصاهلمنبالصنحةعارثالبحريةمقذممطمنرصلمدالهالك
السورمنبيمانطحاذاالكبقلمسكحديديبكالمملافىالحربباحوالومعرفة

جذبهمشتةمنيميلالحنثبالبرجيمادالىصالحئلمجذباباليجانبهومنرأسه



وثايغيخكسزكةينسذللىكلملدلفيابمنحمنااالنرنجتكصرهنتارةها
رماقالكبامنعدةثعملماىخلىاافىاحمدامامشدودةالعلدمنعليهتافيان
معالفداسثينمئهااحمدلمحمليطمملناواحدبعداحذاالحمفةهذهملىتكمش

راعثعلىورنهيزيدحديلىالبهاشمنواحدصرأسهثلمجبالاطنثبالإلجفي
المفئمالبحريالىجلمذعدلمحرمنالكلجعربواالكبايثنتجديدحاللفلمارطآل

ارأسهاوثفياالفبرشبازاالذيالبلدبرخآفيااثاقوجاقيةلهبيماحلوخشافىجممه
ادادماكيفبادلبتيمعرتحفراعاارجمرنكلراالالعملعبسلعلىخشبة

سهمظوراقيالحشمبةلرفدلبالبحرثةيالحمودلىنييمونمامثالعلىليهافتو
ارفيهايوفيعكاللمافهعسامتلىيدمايلىمبهامدادةحبالاالخراطووفهحديد

صاوممناقهاصكباإمكنجالبهقيمملجهمذكجلرحمعثغاليوالنجساسةتهرال
العئبسأللافىكالمذيسالبوءممدالمواشظاصررهمعنذلكموشبالناس
فيمايثللقالقصبقثريةأقاضوالسراقة1معأ3لقل1تاكيخهافيجعلوالقفاف

لمماالنادفتقعنئاالفربرجيواذيحمفىالمذكورةاآللةفيذلكوقحبذالثعاغتفاذاالنار
تيىباافنماكلماهذعواخرىبرثعوفياوالمابافئباحلفائهاوافيبادلىشالباعلما

وقوتبعنأبعهادحملاخارافاخاكاللالوقيدلمفيعفالإلفيعلىكيحغاليوليقلىفيالمغلي
النالقمكنتمنهآلللمخراوانهزماحدهاوقتلفيااأسلىلينللمتوجلينالىقهرت

توقهاطنمثبثيماومماتالوسحاافىثمرأسهناثيةاإالحلبقةافىوفغلترآسهمن
منوحمرلهفيهمنكلهربىلماكافاهاعنوجمزواالثبقاتقيحولهكاتمن

الماداطواراآلالتالسالعقوغنموافيد01قهبواإليهمموراهلوخرحاالفرني
فولمجذه

التيكانواالبيوتواحميقواعنهالىحيلفياوشرسمنةاالفرنجيأسقعذلكفعخد
ساصلالعاللهمكافتقياالمركبمناواحمرقواكثلدعمكناهمالمنزلفيكروهاقد
ركبدقيهاتقدجمىعلهموكانتلالبلهاوآالاوارصوارحمحااخذوااكافىهيال

المااثقمنخصاابعحهفيحملوابيةحميمربهاثماثينتقديرمنهاوعشازاكبازا
ةاركورمحاحرةعلىصملتامتةكانتالسنسةنشوالمنالعاشمرفيورصلو
ماواوضكشعموراهلوخربماممالهمللىوتفرقواعكاوقححدواشهرونصفاشهر
فيمنهمفقدوقددئشقافىصمالسعاالمندوبوناالتراكعادتمنهمبلظفروا



برجعلىيغولمهرثصفيوالواجبالجرايةفيهالهموبهنرجآلعشرلمحولحرب
رأسهمناتهامنالإلجمذاعلىتممامثلواطديثالمقديمفيإالنرفيإبلمن
علىلمحدماطالولواالرتفاعفيالبرجينتساديهوهذعلىاعانوالذيإسفلهالى

يخااالفونجومننفاربعمائةعرراهلمنالمفقودصذددوكاناقصرمالهللثكىا

كلنرابماعورإهليولم5نفالفيتقدكتالعارثاطاكيىحماعلىإيضماالحرب
فعلثانماقوالوقالذلكفيلهميظصولماليهالبلدتسليممنيكاالدينلظهيرهبذ
لةفكثرالدعامملكإوالماليثطهـأوكبةالوللمسلمينقمالىلتهذما

ثطوبالىاليهسايعهذاشلظمثدهمهممتىانهووعدهمفعلهلمجسنوالشكر
عناللةفرجانافىاالفرفيمقاثهفيالمشفةمكابدةبعددمثقالىوعادعليهالمعونة
الىالخادقواواعاسورمامناالفرفيشغثهماقىميمفيصموراهلويعثرعصهـوراهل

الىجالةمنفيهكلنمنوتفرقالبلدحنووطتهابعدورسمهاحالها

بطةطرابلسصاحبصنجلفيبدرانبهالكالحبررردشعبانمنالحانيوفي
معامرهبرواوداصحابهصغيركفلةطفسلوهوبعدهمناالعيفيابنهواقامطقته

وحمهـنوصرقيةوصافيثااظرطوسواظعهخيلهمنوجعاوهانطايهةاحبمرىطن
اداال3

تقديريقالكثيراقبلهلكيثالمفرطالوالرحدثالسنههذهوفي

والدفيالدنياغياثالسلطانرلبوعالعراقناحيةمنالحبروردوفيهانفسالفستين

علىهاثقلمئىبهاواقاممنهااالللىجمادىفيبغدإدإلىكذاالبمفيمحمد
دردتوفهاالسعردرخصاطالفصلحتعنهارحلانإلىالسعرمعهاتفعواملها

ارهاعلىولهونعسكرهفيالموعملمماحبودموالدينفإالميرشولبواالخبار

سروحالىعنهاورحل605سنةالمزمالىعليهاوإقامنهاالقعدةفيىفيكرعهاورعيه

االيشعرولميرهقومسلمعدؤيطرقمنمتحفظغفإلغيرفيوهويرعهاورف
المرىفيمنتشرةرالعسودوابئاالفرنجمنخيلفيباشرتلاحبعوجوسلين

جماعةنهملوافقفواعتعابهردمومنغفثيحينعلىسروحناحيةمنعليهاهجم

هبواوئمفافآلالمسلمينمنكانمنواستيقظالمققمينمضوقلاعهميمكئرفاستاقوا
سروجحصنللىفعادللقائه

دقاقالملوكشمىكالملدارالىبكافيبوديالمركجقلإلالسنةمذهوفي



طالثبعلةلمجمصالواليقراجهبوظةالحبرورفىاليخهامنهاللحرئميخادمثققلعة

قاقيماليكتقاعوالحراميمةضثماركاللظلمامزفئكلنوقدهالكةاوكانبل
والجورالعدوانفيناسمخاافعاالفللمفيتابعاقراجهبنخيرضان5وامأالانهم

منوالهملى

ممائةوشصةسنة

المللطعزمحامرهمفاجمعوامنازاليهمدلىاالفرنجعودنمحعوراهلخرفلشتمذفيها
منشقمالمجكمبكاالدينظهيرالىتسليهااعبهاالوالياالفحنحليتكينانوش

يوثقرارسرالوندبواالشذةتالظفياياهموصعاضدتهالنوبةتلكفيلهمرته
ووأليهابانياسافىلوومالبابهذافيبكاينأفىإخلهيرمعثاطديثنيالييماوسكنوا

قسثدالىاوسولمعدصحراالوسارههفحشقثمسعودالدولةففراال
العقريرحمحاةناافىقضجهقدبكإالدينخلهيرفحعادفمنهبمحضرالحاللعفرير

انمسصداالميرفاسثسفقطبكعاحبرفيرانالموكفخروبينبايهفيهاالحال

ويفوتكهـورعلىبالترولذمدفيئبادرحماةمنالدينخلههرعودحينافىاالسييتأخر

هميرالمحدمشتتفيعنهالناثبوريالملولثجولدهمحفتررفيهاالمطلوبالغرض

بانياسالىهخوتوجةذلكافىفاصابالجهصورايمقفيثةالفروانتهازبانياسالى
ووصلمابكاوصولينتخلرولمرالعسنعليهيعتمدميتومعهصورافىسمعودوتم
افىاكاالقىمنوافرةفرقةففابكاافىذلكفيالحالوانحضبهاوححيلاليها

منالحهموكليخهااكاالقىاصواستقربهاوصححلصالهافوصاتاالصورتمقوية
اددعوةاقامةفيالىممعلهوأجرواالبددإهلنفوسليب2وفيهمأتفقمادمشق
عريهيغيرلهمولممصرلمماحبعليهماكانتعلىوالسكة

وحشدجمغقدبغدوفيانئعلمهبمصراالفخعلالىبلثاالدينظهيركتب
باخهافنجادرتعنهمدفعهمنيوالتمسواعايبياسؤبخدواااهاوانصورعلىالول
صرنالهالومحومقىمهاواوحاليههادووالمراماةلحمايتهابشهامتهاثقمن

ارصوانامنهاابينووكيوجاليهبتحايمهابادرلتولمجميهاعنهاويذبئامرهاشوذمن
عرفوحينلماالوالتقويةجهطاباآلةإالسحاولوانفاذرمااةثاالان

قداالعيفوحدعكاالىللمقدسبيتمنالحالمفيرحلالخبرهذابغدوين
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عسقالنبلدمنزيقمثينالىالعربمناليهووهلبعكافاقاماالتراكبهالوححمفات

العظيمالمالوفيهامحريارافىبصرىمنرحلتقدثحيةالدمالقافاةانيعلمةرصل
ثماعكأعنوتتهمنخدوفيننهغاهيمامنأسمنليوكللقالهالكديوانا

بنيصقافىووطتمنهموخحهـتمضهاتخطفهوبربنيبعفانتفقواالقافلةطلب
بيتوبينوبإفاعازبنقبمنوضجتذللىبدواطلقومايائافسكومابيعةو

منفهربعليهااالفرفياشرفتبالواديحصلتفلمأللفارسيومينمسافةالمقدس

ناشتملالناسكثرالربواخذتمالهوئخذشيمالجبلمنهامعدنالذيبهاكان
فاخذوهمنهمافلتهنالعربوتتبعتوالبضاخاالمتعةمنفيهاماعلىاالفوفي
ولمعكااوعاداسلوثلكائةينارالفكسينعلىيؤيدمامنهالبغدوينوحصل

ابوالقاضيتوفيوفيهاالقافلةهذهفيتجتآرهفاصيبوقداألالالدمنبلديبق
االضةبهادىمنعثراثالعاالجمعةيومالتهيهأفينيابالسااوسىبنمحمدافهعبد

منزلهوالزمقفهـاحمهاعنمعزولوهواللةرحمهبدسثق

الساطاناخيالبارسالنالسلطانافيثىتالملكابئوعهـللسنةاهذهوفي

ولممحمدوالدينالدنياكياثالسلطانممهافيمنتاهاحمصافىشاهملكالعادل
صاحبرضوانللماوكفخرولدوكانحلبافىفتوتجهحماةواللمجمصالمقاميمكنه

انطاكيةاحبمطنكرىافىفتوخهلمجلبالمقاممنفاشفقالسلطانيةالدكلهفيصاب

طنمكرىمعالذفياالتراكمنبهاعةإليهواجتمعاليهواحسنويممهفاحارهفاستجاره
كريسيلاحيةافىاالخرةجماىاؤلفيإنطاكيةمنرىطنوشجعففاقام
اوجبطريففيحرفنلةفعرفىبالثهظكفيطمعاهللثقدوممناالرمنئقتم
وقاماالخرةجمادىنالثامنءاالربعاميوفيفهلكالمرضبهفاشتذانطاكيةافىعرثه

ثأمهلةواستقامواممالهايةانطافتسلم2سرضالهأخيهابئبعدهاالصفي
وطلىالقسوسبينهماصلحانافىبعببهخلفصاالفرنيبينجرىانبعدفيهااالص
دينارالفعثرونوبلغهاذلكالىفاجابهالمشقرةحلبمقاطعةرفهـوانالملكمن

توتواديناراالفدثحرةوهياليهساصاحبهافاجابرشيمقاطعةوطلبوافي
بهااالقواتوققتالطريقوالمطعتشقدهـاممالمنالبثنيةمملعلىدوفيغارات

عارباالمحلوفيا

رجالسيراالملىفي3



مودو9الدتشرفطاالميرالىبكااليدمظهالكئبوتشامتفيهاالسوغال

ادلالعتفايهالوصرللىوبعثهاالممالهذهفطإالحوالهذهبشرحلالموعاحب

طانالسعندعليهششعقدمودودوكالناالجهادبنخميلةوالفلىزاالفمداداترددفععلى
منهاستيحاشهاوجمعتءاالعداوالحسدإفقهاالمحالمنبشناعاثوالدفيالدنياغياث

عمارتقدبكاويديدهوانانوالعصاطالفعلىعازمانةبهلتهافيقيلعنهلعدهو

وفوجتهولدهسيرذلكففلماسبقةمتطاواهواؤهماتوافقةواراؤهماواصدةيذا

زئوالطالمحالنالجزيماوابحاللواالعئذارللتنقملباممفهانالسلطانبابافى

اصالصعلىةالصماعلىجابانةواالعالملةوإالستعثالفلييمااوئنرقيعلييماءيافئزئما
االتراكمنعسكرهجمعبخبالجهافىواالمظمالخدمةنيوالمناعمحةوالعتوكةالطا

ضلاالنقفينسالقعدةفييفيالفراتوقثلحإيشامالىوتوضهابمنهومنادال13
قدباشرتلاصبحجوسافيوكنلخبرهواقىعجلذللثقلقالملكتيائسسدضبره

بيتصاحببعدوينمعوصارهاالىصاحبالىويبغسدوينوخالههوتلف
المصافاةيبذلبكاالدينلنهلهيرلمينجوراسلانعلىفقاتواطبزيةواقحلعهالمقدس

وجبلطعثنالمجاورةيانايئححناليه3ويسأوالمالمةادعةالىفيويرغبهوالموذة
عنويضمنالسولدونحمفالموادفيالنيالحبيسلمجمنذلكعنويتعوصعاملة

دمشقاعالمنلثبيفالتعلىوتركوالمصافاةالموذةعلىوالثباتلكبذءاكفاثدوين

فىكمثقمنعقوذلكافىلمجضبفلماالمرنجاممسالمنءثيملهوفىوالقي
رأيهتاوائفقتصنميةجمرجفاجتمعاالجهادعلىبجتماعوااالمإلمودودللقاالعكر

اننوسعكرالبهيعاتابكاستححبوقدوساراأأبغدوقصدعلى
منهاثمباليقاعالجرعيينإفىخهاارحلبققسالنحرعيديموقىالورفنيةوحماةلمحمص

يظفرفلمثمانينناحيةفقممدتالعسكرمنفرقةهحشتوترالبانياسثمالتيمواديالى
وعادتادجمىمنها

الغاراتواصلالموادعةافىبكااصابةمنيسلمتآكانوقدبغدوفياليهاووصل

افىحماألفيهابك41وبامملهافىالساكالنكروصلانإفىالشاهفيوالفساد
نوخواضهكرهطمقذجماوالىانييما4حماوماوكرامهواعظامهمودوفىإالمير

افىووصلوانةالعلىاليولعلىئعلمينمانخثموالمربهوبوالمأكولالمبوسانال



بيفيدلالعلىرايهمواجمعوطرابلبوصأحاظاكيةصاحبأسرضالةومنئ
وراهالماثقاعلىاحتساطواوقدللسلمينللقاهالقحوانةافىيقطعونثمنبهقالمجسر
فسبقالماتهذاافىالمسيرفيعارفوهمقدوانهمبذلكملموتالوالمسلمونالجسر
ملواكالطوفاتلطلبالجسراالتراككرعسبعدوفطحالقحوانةثطترولهمافىإالثراك
وترللالمنمذاافىللسبقهدوفيتقدئموقدخيامهمقدضربوااالفرفيفصادفوا
الييمايتبعونهوراكهطرابلسوصاحمباظاكيةعهـاحب

الجصروظعواالخاسونفرالصاخوصاحاالفرنيولنتعتفةالمبينالحربصبتو

كئيرضلقوترخرالجعلىبكافوقفطبرئةعاحبالنةجوسلينالةيظحونوهم
العسكرمنوافرفريقفيارسألنتاسقبنتميراكراالموقطععرالجقطعافىمكرالعمن

ماتلفياستقراروالخياموالضربءللقافبغيرئممنالفريقينبيناطربمحبتن
بعدالمشريهنعلىالنصرالمسلميناطمدولةالكريماللهفنحالفريقانواختلطمجالوال

انوااالطالووجوهاالعيانمنرحلالنىتقديراالفرفجمنفيهالفتلاتثالثكر
فبضمابعدبندوينوافلتالمشهورةدمالكنيسةهمخيامننمهبماكانوملكوا
خييقالماكثيرضلقمخهمقوفيلهمكانوماارجالةابئكوئاكتسالحهوأخذ

والتجأمنورإقتمنةصفتحتىإامماامنهاالممربمنالناسوامتغءوالماالدمواختلحل
عشرالحابالسبتيرمفيوذلكبرسوسممطبرثافىهلىاالنرفيدننجا
يلوابنطخكرىابااالفرفيباقيلوماالعيانغصالوبحد705سنةالمحرئممن

غدوفيطبريةعلىخيامهممنسلمكلنماواورأيهوفتدواشعالتععلىفالموه
االفرفيعلىواصشفواطبريةلمحيةالىاالقىاكععمكومقفوقينهضالرقعةيهم

كباوايقنوااالنرفيفخافهمبهموااليقاعايهماولالنعلىوعزمواطإليةبتاحية
افىاالفرنجوطلعرهممعسافىوابمفوانهارممعاتةالجبلاكلىاالقىاواقام
يهيمونمنعلىممتنعوالماطإلكايةغريىوهومنعوتقاهلصعوبةبهوتحضنواالجبل
والكالبيينالطائييينالعرببكاواشدعىومولعتهمالييماالصودعلىالمسلمونفعزم

ءالطالوصعدتءالمالحملواالبلوالىوايابالمؤاداتخلقكثيمفيفوصلواوالحفاجيين
الفارسعلىلصعوبتهيخهالحربكنالالجبلهذاأنوعرفواشمالهمنالجبلالى
ولنهزدذكقدوالعدوواماراتهدالنلهالحتقدالظفوانالمسلمونوعلماملوالى

لرررطاالملفيأ



بتواويافاللقدممطبيتادضالىالنييضفيبلعتقداألسالمرايالويفل

عناوأيفاثىفيهاجدولمادكنمتومواشيهاعواماهااقتواسودؤخعها3امما
صفراكىافىالقعنميسةهذهعلىاطالودامتالمعود

مائةرفهـوانالملوكفخرالملكرعسمنملبمنلوكالنربةهذهوعقيب

ولضفبلىاالدمظهيرفانكروبذلهقررهطنماتضالالمعونةسايسلعلىفارس

لةمةاواقامةاحاالميلمنعليمحزمابماكاناالعحلوابطالمنةذللثمودودالدين

يخاأاغياثايساحالنالىرسوالوسيرا305سخةإالذلعدلرشإولفماذلك
سمودوةاألفرفياسايكمنجماعةومعهالغتحبهذابالبثمارةإمفهانمدينةافىوالدفي
سالحهموانالومضاربهموحلوارقهموخيولهم

عنذلكعدنجفلىاوثزلالمقتمسولواديافىالمترلنلرمكرالعانثم
همازوايترهماليهموتوإمياتالمترلفيسلإفىوالتجاومزلهمالىالجبل

عشرةبحشعفيبراندمزلهممناكاالقىعحعمكرأيمافعاداعيالممنادهمفىواهـ
بعحنهموالزمالحمربروافلمايهمإيخرجواانيروموناياماذلكمواوكوصئا3
االنراكوجعلشخمنهمميخلهرراولمكالنافياحلوالىلفارسابعفنا30أ
وقدعنهماعلوفةواالميرةويمنونصنهميقربمابافمثتابمثهمرندفيصعليهملونلمج

ثاثسةفيمنزلهمعنفرطوابهمميافاشتداالفاقيبددوهالةكالضحالقجهماحدقوا
ماخجثينيمالجاوألكانواالذيالجبلقطدوايلااإأكانفاعاثدينفرسختقديرياما

نحنائمهممنمنهميفوت01علىوالتاكلفقصدهمالمسلمونووانحلببيماوتحطالي

إليهمالتحرعنيمنعوضهمرالعسمثقدتيانعليظهورهمعنجاماالعلىباالستمرار
وكنهـاقتالمقسامامدفحاللفيهمتنتهزبمابفرعهميعدوعديهممنزلهمفيواالفدام

كألهمقفرقاوكالرهموتعذرعودهموألخرياشهمالعدمودوداصحابوزفىكل
بالثامالمقامعلىمردودوعؤملهمفاذنالعودفيإخرونفاشأذنيالدمبمافىوعادوا
بيماوحالهاهاكاوالجوابالسلثالنياالعيمنيحملةماتظرالعدومنوالقرب

بكامناالمانياخصوانفذاالمسلماالمزنيبالدفييبقولمسبهفيعمل

والقدسعكابينيبقولمبإسانوحهبتناباسارتفاعنىاليلووميلصالهوتقرير
ولقتضىالجبلىلهمواطحرعايهمالخحنحييقفيصالهملىواالفرنجعامرةضيعة
االؤلريعشهرمنوالعثريناطاديفيدمشقافىنعاداومودودبكاعوداوئيى



واحترامهامهثابلث41وباراالخالميداتةفيمودردوترل705نة
نفعهضدمتهوترلموالممهـافاةبينهماهالموتلىوأالمبيلاييلمجدبماواعتالمه

المصبنظروالتبركبدمشقالجامعمسجدفيجميعاالجمعةعمالةالوواوضاكممته
وحملةيةطبرإفىالمدينةمنعنهاللةرفعقانبنعأنحملةكنالذيريمال
11مشىجامعالىطبفئمنبكإ

وكسماثةسبعسنة

705سنةاوئلالىاالعيوسياقة605سنةفيثالحوأمنجمرناه3مابمناقد

رسعرشمناالخيةالجمعهيومممنولماقطحيماعنورغيةاطديثمفيرغبة
الجامعافىالحديدباببمرحنحئمهمنمودوداالميرلى20دضل705سنةاالخر
وأتابكجميعماوعادامودودبعكهاقلوفالصالةفضيتافابكإومعهرسمهعلى

واالحداثوالحزاسانيةواالقىاكالدياكمنوحولهالةإالكرامسيلعلىامها

الختلفةوالنواحلالماضيةوالصهصاماتالمرهفةالصوارممنايسالحبانولوالسالحية

لمشامدةحولهماوالناصاآلشبةدالغيضةالمشتبكةاالجمةشاصماةالجروالحابر

اليوئةالناسبينمنرجلوثبالجامعصحنفيحصالفلقاهياشأكبرزيهما
ندقجانهيلمبحمنةقذويتصلةيدعومودودكانةاالميرمنفقرببئحفلواللة

افىواألخيىخاصرتهافىنفذتاحداهماضربتينشضتهآشفلتججرهوضربةبسرعة

لحعرفرأسهوقطحسالحبملوضربةءجكلمنأخذهوالسيوفهذفخذه
الكائنةوقتظواتبكاأوعدافيهافألقينارلةوئفرمتئكرففاشخصه
الجامعمنالعثماليالبابمنبقرانافىثييممتهاسلىودودواصحابهبيماواحاط

شديداافحطرائاالناسلربواضقمامعةبكوااالتابميةالدارالىخملووقع
الجرائحيوأحضرمةالمبوظحرايمشيلةمبمشاهدنواسثمواختلفواوماجو
لوناتهبكإفقاقالمذكوراليمفييعيرةساعاتصداللهرحمهوتوقالبعففخاط
وألمواوإوعيةاالجنادسائروكذلكواقىعاجهوأسفهحزنهووايديةالقهذهعلى

فياليوممنالعصرصالةوقتوذفنكمنعلييماوالتلففالتأسفوزادلمصابيما

العشمانيالمصحفتةطبرمنطتكيناالتابكنقل39سنةفيانإالسالتارفيوفيا
الجاحبمقصورةخزالةفيفاقرةلنلقجهالناسوخرجقدالىعلخوفا



الوجنالتلىوالمدامحبكيةأعافيتشاهدهثسقدممنالفراكيسبابداخلشهد
3البألمغوغيرمالالموممناماكنهمافىلليودالتامبقاصحابهوشرعحارية
1وجواهرهلصالهمهمواسئحسحبوامملسفيستدعونةماباطدقبكاوغئ
وماله

ومربحميدةكيرالموصلرعيةفيوبرةشهصافىةاليتهفيسيرتهكانتوقد
الطيقةتلكمنعادفيهالعملحاللطثيةتغيريلغهفلمألجورهواليتهمنكحثرفلق

فىثهوسمعأمنةصثرفمافدواستأنفوانمافهعدلهوظهرافحالهوصئحنت
فشاعتالمكروهالمخكرنوالنبالمعروفصواوالصدقاتالتدئنوكمعنه

دفوئايزللمشهيألمفتوالسعيداتوقطثماآرهءاالدتضاولخنعناخهـبارةبالجميل
منملوالسنةمنانرمغاخرشهرالىةءوالقراالقبربالؤقةمكدالمشهدذللطفي
يهماابوتهحملمنوذوجتهولدهعند

احمسدفيمحمدمجراثاالمامالغقيهبوفاهبغداداطبهرمنوردالسنةهذهوفى

انتهىوقدمنهاشؤالمنوالعثوينالخامعىالسبتمببغداداقهرحمهالشاشي
اللةدحمهالشإلازياسحقابيشيخهتربةفيوذقىالشافعياصحابعلىاليهاراسة
واستنايتيمابلثطاالدينخملهلالىواليتهاوانتقالصورنوبةمنماكانجمرمنتقدغقد
يزلولمصالهابثرحاالفحنثلافىرسولهوانفاذاعرهاروتدلوحمايتهاحفظهافيمسعوذا
كمهـررةلالفحخسلروكا605سنةمنالمجةفيالىبهامقيئامحرافىالمسترالىسول

مناؤحاصهذاالوانالجميلبالجوابالىسولواعادجهاإالصوحايةفيهااطال

قححدةمااحمادواعتمدهفيهاالدينخلهيررأيماواستصوابموضعواحسنموقعاجمل
ئباعومااالجنادوالعسكريةفيالنفقةومالوالميرةبالغتةإليهااالسطوليزبتموتق
بنبدرولةأاشرفومقئمهصورالىبذلكحلولأاللووعالغالتمنالىعيةعلى

705سنةصفراخرفيلهااالفرنجكتمندسجلرابلىالواليكلنالدمشقيالطيبابي

كلمحوزالاعرهاواستقاماالصاوحسنمتابهاالسعارفرخصتالييمالمجتاجمابمل
جوولدهالدينظهلبرسممصرحلرفمنفاضرةخلعجمثهفيووعهلفيهـااالفرفي
استقامانالىعليهااالسطولطواقامبالمستناباداليولمسعودوخواضهـهبوريالموك

الملكبغدوينوارسلمنهااالؤلعرشهرمناالخيرالعشرفيعنهافاقلعلةالىيح
جوازاالصلفيا



عنيةاالذاسبابلحعبموالمسالمةوالموادعةالمهادنةمنةيلتسوإليهامسهـعودميرالى

المراديراالحوإلواستقامتالسدادملىلنهماايعروانعقدذلكالىفاصابهلىيباث
رحمةوتوفيالقطاراثههثجمعمننالواراللسفاروالتخارللمترذدمنالسابثهوأمنت

بغدوصنالملكعنفصللمايةاظاصاحبكانوقد705سنةشوالرعافيالئه

البارسالنالسطانبنتكثالملكولدعنةفسحانطاكيةالىعائذابعسكره
الجميلباالعتذارابةفادمثيقافىالوصولفيبكاالدفيظهيرالىوانفذصوروقصد

االفضلمنوالميرالىتهخهإيسهفلئادفعاحينودفعهرلالمقبوإالحتجاج
الحالبصالىالييمايعودماواطالقواالنعاماالحتراممنوللمريداالكراممناحمتما

االمالوتحقيق

لوكالمؤللملكعرفىبمرفحلبناحيةمناالضباروردتاالخرةبهادىوفي

الشومنوالعثرينالثامنفيافهرحمةوتوفبعلييماوإشتذببمااقاموانةاصاحبرفموان
العينمنإنتهخزفىلفإنةوقيللققدهتتابةاتمعفولوفاتهحلباميفاضطرب
البارسالنلولدهبعدهاالصوتقرردينارالفئةسمتقديرواالوانيواآلالتوالعروض

صاحبشانياكياالميربتوتختةدوامهصبسةوفيكالمهسنةعثرةستوممره
راالودكابربعضمالواخذبعضامتلابيخواصمنجماعلعلىوقبضانطاكية

منشاهملكاخويهعلىوقبصرالخدلمنهماواحلص7فاسالرلو7ابيهخادممه
اعرهمبدأفيرضوانالملكابوهوقدكنوقئلهماوصاريةيهامنومباركواليهاقه
منغايةعلىوكاناشاهوجوامطالبابيالدولةجمناخويهبقتلفعلهمثلفعل

إصوممنانهثطاتحمدهكامكافأةبولديهفعلماكنتؤفيفلتآالصورةحسن

بحلباالحداثرئيعبديمافيوضافبهاشوكمهمواشتدتلبقويقدالباطنية

مكثيمنهماليهميلجأمنوحمايةبعضمنضهموشذممحثرمنهمالبلدواعيان
فيبالثامدثالحالمذهصهذااظهرمناؤلالصائغطاهروابوالمنجماطكيموكن
إيسماعيليةمنكثيزخلقاليهمومالوالحاالتبالحاخالييماواسماالرضوانالملكإيام

معالحديثفيصلبرئييديمابنفعثرعشكقيموبنيالئمتاقوجبللوروابسرمايا
فيهموالنكايةبهمااليقاععلىمعهاالعروقررامرهميخارضوانبنالبارسالنالملك
ءذهاوهوالمذمبهذفيدخلمنكلوعلىلصاخاثألمحهطاهرإبيعلىفقبف
المنخمالحكيمواخوالداعيواسميلالصاخطاهرابوالحالفيوفلنفعىمائتي



فنهمبعثنمهمقشفعاموالهمواسئصفيتالباقونصإسمنهمإليهمارالماالعالنا

اافلتواجماعةدوهوبلفئمنومنهمالقلضاعلىمنزممهامنومبهمأحللقمن
العالدفيوتغرقوااالفرنج

اختضارهفوقعأؤدهقفءواعرهيدغرمنالىإطاجةالبارسألنالملكودمت
واعتمدقيهايدهاوالقىفلكفيفراسلهمشقىعماحببلثاقداايرظكل

الصورهوآوجبتاالمحمماطفيوالخيخلرحلبالىولالوسآلةعليسهاحوالهعمالح
بينهاالصويؤكدمعةيجتمعصثهـقفياتابلظوكمدخوافمهثطلقسهالملكخرجالط

منلمحلهلمجببمابكإفلقيمهةالعمنالنارمحىشهلىمنالنصففطالييمالفوويينه

الماككشسىكهدستثننااجاسمهدسثققلعةافىوادضاألمحذواصاللمقلتمهتعخلبم
صمنحملهاجمنماالعبماوحملخدممتهقيواطؤاصهووقامالدودةجبنقاق

اطالىهفعلىاياشاواقامعمجتةفيوملمنلجميوكذللثلمثلاتحمحأحوألحالفي
رهءاكثرفياثابكالدينكلهيرومعةآلاامنلسواللافيحلبافىعائداوتوخه

ءإنامنبهاعةعيابالقبحقاكمحابهنقهمعاواشاريامااواقامابإفىووكيل

اطيربفعلشهوزاالثلريتالحميدوكانولإوسإبنالفخلللهاوذيرهوعلىرعس

ركشتينبهلتهممناتاباثالدينخلهيرواستخاكؤللثففعلالثمروتجئب
التدبيرومحمودأيالىبصامناتابلثقسفيماوخالفعسكرهمقغالبعلبكي

المتقديرواتصالفالتدبيرمادفلةوبالناوالعواب3السداكيرلىءاالصيشاهدفحين

والدةعجتوفيمدأعماوئحسنذقجماأحعوبدمشمقافىإالنكفاانرآى
بينةإسثةالمرتحعاتادمشقفيضلولمالةوايثارماذلكفيلىكبتهارمحنوانالمالث

بعداالمماللتعئروالمسالمةوالموادعةنةااايقساعفياالفرنجماكبغدوفيوبين
الحالهذهفاستقرتابواطزالمفسدينشرمنوابلالىألوتأمناباالش

فاهوالالموحةلىواخألوالوفاالثباثعلىصاحبهمنهماواحدصواستحلفبينهما

االستغاللوتوفراالحوالوصلحتواالمماللكالمساوأمنت

ينوصرافاميةاهلن5الياحليةمنجماعةإنشيزرمنالحلوردمنةاهذهنيو

اهلهكفإلمنعلىلثيزرحصنفيوثبراالنعماسفحمحفينحسرينهرقأونالنعومعرة

فلكوهاالقاعةالىحعدواواطصنبابواغاقواجماعةواخرجواكرهراجلممانةفي
قداسرهذاوكنرىالنمطعيدلمشاهدةرجواقداصحابهامنقذبنووكانهاوابرإج



االحسانسادصالةعلىلمفدمايئاءهؤالالىاحسنواوقدكانواالطويثهالمدةفيتب

وعمارواالطاقاتمنبالحبالالحرمورفعالباشورةالىوصولهمشيزرقبلاهلفبادر

وقاتلوعليهمكبزوااليهموصعدواالحصناممحابمنقذبنواالعراهوادركهممعهم
سيوفهمولمحكمتعديهموتكافىوااليهموهجمواوذلوافخذدوالقدعةالىالجأوهمحتى
التحرزووقعالباطنيةمنالبلدفيرأيهمعلىكلنمنصوقتلباسهممتلوهمفيهم
الحالهذهمثامن

وكسمانةثمانسنة

بكاالحأكمبلؤلرءالمووفبابابانحلبناحيةمنالحبروردالسنةهذهفي

منجماعةوواطآعليمملحلبعماحبرفموانالملكولدالبارسالنالدولةئيالمالك
وثبوالهمالصتفحينفيماتسفألالفرصةوجودعندببيماوالفتكااليقاععلىاعابه
وعصعكريتهلنفسهتدبيرهوقدكانبعدهاالسيواضطوبصالببقلعةدارهفيلمتاوهعلييما

والمحزونعليمأسوفكيرلسبيلهفضىاعهـالخوالمالخلةيجىالفاسذاسيأورعته

اطسنبنالعئاسبنابرهيمبنعليالقمعمابوالدولةنيبالشريففيتووفيهالفقده
الةعبعدوذفناالخررليعشهرمنوالدثرينالىابماالحدليثهفياقهرحماطسيني
لةنكاشامباحدثتالسنةهذهوفيثأهث0أابدمشقتيةالفضبةالترفيالظهر

الرجيببعدالنفوساالفعممكنتوسكختالخاسواشفقاالرضلهاتختاعظيمة

والفرقاالقىعاجبعدالقاوبوقرتوالقلمق

انخيروفيهـاحمصعلىارتقبنغازيايلقالدميرنجماترلالسنةهذهيلط
نحموراإيامعتةمنةاقاممنةوتمتهنالخمرشرباذاالديننجمعادةوكنقرلافي
ةالعاهنهمنةخإلخانعرفوقدتقريروالاعييفيوالئستأضيلخدبيرئفيقال

فيحمصقلعةمنخرجالقضيةتاكعلىانةعرففحينالمستدعةوالغفثهالمستبشعة

شعبانفيوذلكحمصالىرحملهعليهوقبضفيهالفرصةوإدسهزكأئحهفيكبسهرصاله

باالبمارخيرخانوكاتاليهبذلكالحنراتلمابكاالدينهرظصدكلوفهـاقامن

وفئاطلقهانالىاعتقالهفيائاواقامفيةهنيرتخمقيعليهإجرىلماواالكبارعليه
سبيله

الذهيللحافظالعبرمنكنابنخباكالهرمقىفىثيبةفاضىاكأالدبنتيئوقالا
عساابنالحافظيعنيألحطيبلةخرجهاالتيالعثرينءاالنجااحمبانة



عديلمجمتالعلةبنورقيممهمكبهاالفرنجالحيةمناالخعبادورثتفيها
وقامبهمافهللثيينالمصربينلينةالساننةالوقعةفياصابةكانخوحالحقاكطمع

الضريرسلممبنئمعتحعالوحعقابوالشيختوفبوفمهابيماهأرئحنيئمنبعدهمنامه
منعثرالحاثميالسبتيومقاثهرحمةيخسةباللجودالمقويقيراطبافيالمعروف

لجامعمالزماوكاتهمعافهرضيءالعمثهداقبورغيربايئالمببابوذفنمنهاشعبان
حلريقهحسنعلىئوجمأانالىقرأدمشق

ونهمائةتسحسنة

بارجالوتشحخنهاهاصاتحفياكواوبارفنيةفيرنحانيشوكةقريتنةالسهنرهفي

منالكشفالىهقهالديننحلهسالفعرفالعنادفيوالتناهيالفسادفيوشرعو

شهمالرةصرفةفيهمالفرصةقبوقياممإلهمفيمقاعمدهمعنوالبهـحثاصواللم
الموازالجهاتبععنمدلقحشعدادواهببالمأقذميهوالعسكروجوهالىوتقدغ

3ادبمحتىفذاإليهماسرىثمالمهقاتمنالمرألألكوالنهوحقلبهادفحنميأل
احاطقدوالبالاألصروافلمقاذونونالاماممهمدنيكازونلمجاثمهميخماوهم

فيفيكانمنكلوححلفلكعإلبلدعليهماكاالقىفهجمتجهاشهمجمعمنبهم
مسوالحمنونالمسلهكنمأسرمنواسرفتلمنففتلوالقهرالذلوربمةاالسرقبحنهة
فيوذلكاقيربابمثلهوقويتالنفوسبيماوسرئتااليدميبيماامتألتمامواموكرا
خمالفريندمشقالىونالمساوابمفآالسنةمننهىةاجمادىمنضلتلليالالححيسيوم

القحلىورروسإيعمسىموشخصئكدموالبشرمنهمئفقدلمغانميينمرورفي
منؤويتالصددروانشرحمتالسرورشماهدتهمبمتخاعفلمجيثالبلدفيبهمفأطيف

الحراقيةاالممالفيبلثاالدينيرخلبمشاعولمآالخلهوروالغزوالجهادفيندالج
منومنحهاالرصاساإلفرفيمحاربةفيالبأسشقةمنإفهلكطاهبماالسلحالنيةهوالمديم
عنهماتهوطمدووبرإماتهالشاماهلعنوالذبئفيهموالنكايةعليهمالخصر

سقادمنالىفىبينوئثعكروالتجأرالرعايامحافلفيلةخيلمجيثيخهمالسإلةواحسان
والطعنفيالقاحورامواالغياثيةالسامحالنيةالدركاهمقذمينقومفحسدهاالقطار
وتثمعيثالسلحالنيةباطحرةوتبتهوحفاامالهلعكىوإعآداحالهالفسادمحللباعل
كتبواشتهروبعصمنعوشوالدثربذالثاالعووظهراالياثيةالجميألإالرا



تيحاكثاإسلةذاكفاحدثعليهويثمفقاالعمدقامنصالحهئوفىمنبذلكلي

والبابالمستظهريماقااالبابافىذكابهلوجهواالستعدادالتأهبافىدعاه
بالسعيوالتقرثلهمادمةوالخبهماللمتوقيفدادالسالمبمدينةالغيايئالسلثالني

علييماوأشيرعليهماالمدومباكانةوسالنففيوقعماوازالةاليهماالهواخهااليهما
اعادوالالمقالهذاافىيصحفاماغفالهعلىوبعثمنةوخذرواهمالهذللىبتهك

والتحثعميرثأكلهفيهالجدفيوبالخصيرللهآهببلسؤاليجواباحلعلى
واجناسوالمصاغالبلوراوإنيمنالمستحسنةالئخف4ؤامنيصحبهماواعد
المناصبلكافىبمثلهيتقربانيصاحئماالعربيةاالسمتبئوالخيولالممريةالثياب

فيمنبقينلعتاالحديومفيغلمانهمنثقتهواهلخواضهفيوساراحائةإ
السنةمنالقعدة

الخبويةالعزيزةالدارخواصمنتلقاهوعهـولهخبريوأنمدادمنقربفاخآ
فيبالغمنةالىعحوإجمانالدولةدوجوهالغياثيةالسلطانيةوالدركاهالمستظهرتية

فيوالفمتيائهاومسرفيرادوماذاكمنوقوبلراافيطو4ثرا

ببسطعاداالماسمعفمالهالقصدلنيهاحالهواوضحواعداةحئحادهاعحعاد
وحينانسهوجمداستجحاشهوابعادنفسهوظييىامرهواطرافعاواحمادعذره

الهنيةوالكراماتالسنئةبالحنعثرفذلكفيلةوأفندمشقافىاالبمفاعلىعزم
فييدهوامحلحقوخراخاحرباالثمامبواليةالغياثيالسلطانيالعاليالمظشورلةكضب

ذاكإذوهوااالصفهانياسمعيللببالطؤإئيبانشاهوإصثيارهايثارهعلىارتفاعه
فينسخمطوقدوالبراعةإالدإبفيرووجددالبالغةتابةافيزمانهفويد

فهوعويعمنلةمنكتبعرقبةوعلوئنشنيمافضلعلييماالراقغليعرفالمكانهذا

الدنياكياثالمعظمالسلطانأهـعائهبااميمنثورهذاإلىحيمالىحمناللهممبوهوفيه
بيرااالبئاالصفهسئرلألميريلواروهاولحاولكزهبقاهافهاطالوالدفي

واعتصامةاعالثالباحكمالطاعةمنتمبانلمآتأييدهاللهادامبكاالدينظهير
طرائقهاافضلهواعكامسامحهامالثمايعةامقوإنتهاجهوآنقهاباوكدالخدمةمن

ابنسبطوقالهءسنهتؤفيجمالالمتةتصيدةمماصبمحمدبنيرشالحسيىهوا
شالحسبنبنعمداسمهالذيالدينممالحبنحازيلظاهروزبرجدانةجمنهشفيالجوزي
الطعرافيينالحسبنمحمد
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باالىعرافيقالمخعدذبماللبيبالمهثبباالريأخاصحاعينمنهجاربالتاصلت
افقةهـثعهورةالمالشهيةرباالأاطغلييةالمرباحاخمليودلحرزالىضيةبالمساعييةإك
ومقادعةاياإلمخالفرةوالتجزدأالسألمحوذةعنوالذفيالعظامرالجماهقودفي

سابايهذهصجعائصافىالجامعاالعبالعاتجمحنثأكلهواالسحقاللاالعدا
برالئهالمنخولبنحمحالالمستفلحابواالحثمبزصيوالثحققاالبواببخدمةوااللمام
اننفباالوسوالنهاحيررةالمنوشوإنعهبالطرارفتوالدهاالمشفوعةووسائيماالمقول

اليعةوتجذداعرهبتأنجيمكمعدرهضرفيةويستخلص70بذةواالشافىبقدراالنالنةفىمؤاد
الئقاإموقاولمحئيماهـساعيماكفاحالولمقحغساتحقرقهلواجبمجونتجاعنده

االنعاممالبحماحعسسيماعأفيحغتقأحقفرأيناةطابقاضاميأالدولةمنولموضعل
الذروةافىاالختصاص5االجتباراتبمقوزيعاالقسامباوفورامةالمنوخيئ

افىورذنباداكماةاعقبةأوكلىالجسامراالوتدبرامالممحفايةوزئثعحوادسنام
جميععليهولقررالشامارةباالمنثمورمذالنهدنجاانرسمناواالجنادصاراالايالته
مدكاهالرسعهازةلةالىجبةابألداالسايمقنةافمثآآلمتخالمناشيرعاجيمادئتما

أورفىماحسبوالقالعوالححيونيابماكواالنراحيناليهاويثنمافمعهاصبري
عميةوكلعمدإالرتخحننعمحومةوجعلناهاالمثالاهذفيمفحخألبهره
خرجةوإالداثواالوالمعاوناطرباممالالبقاعتاكةعاةفيلدناهاالخملمن

والمظااالولياهفياخفقةواالعووفاواأالجباياتوجوهوسائرواالعشار

طقوقيمارعايةقاةالثءرالتهحاالثفاةةالربنخلرعابوسائرالمستخلهركامواال

العوفرباوارتباعلهاالنعمةباسثدامنةوثقةالمققالمحمةاذقهتيماعلىؤمحافخلألالالزمة
النصحبدواماالعطناععواندءواستيفاحساناصؤيدواستدعاهالحممةشرانطعلى

شاكالباكعابةواندهاحسهـنعلىيريناشافىواللهراالضحلالعاالستقالللوفخ

والإالراولغونكارالىراممفيالمرشديالمنااالولياهاختيارفيالصراب
ؤعمادةلماالتوفيقمساوقةمنخإيهنواجتبايصعلفيهمنفاهافييخلينا

قجاهواال70أهوعراقبتخيفتهولستعثعاروكالعحهاذبتقوىإعرألهوفىتثيه

االوقىوالحرزاإلتقىخراذبامنهاواالستخلهاراالمتعوالخلآلاالمنعالحصنالىمنها
هـاالتتههشعارهاوإذرلالوثثائكروتهاباعتالقالهواههواجسمنواالحتراس

الجناياتاالصلوفي



هكمؤكمرفزقاتالكملاتالةتئتفواإنآمنواالذكنصهاأياتعافىاللةال
قبلهفيمنيسيرإنوامرناهاالعظيمالفضلفوؤأتهم3ؤشأليمميآتم
وثييةافضلعلىالسياسةسنولمجملهمةسأبهلواطمثماالوالمن
منيهمقلويشعووالوعورةوالسهولوالحثمونآلاللينبينوسطاممملكاهمويسل

ويخصالجانحرعقيموالجامحغربويردالمتستطويردعالمتبشطقبفماالهاية
نخانلويمعتخلصوالمباحثةبالمثماورةوالمسكةاتواوالحنكةاوأيذويمنهم

انكارهمونتائيالبابهمبمارويهمخعينوالمنافثةبالمفاوفمةاطواثماروقعندصدورهم
باقممريممنهموالفسسادالعيثوفريهمسفهاويتناولالمهغكفاية3المادفلعلى

ماالنصحواحزكغىطبالقولغاوانهمعنويرذهمواقأديبوالحعربكوالتهذيب
يخماوتتابعماالعدوانيخاياتمادوالكظمواالحتهالوالحلماالناةزادهومنواغنىاجدى

طبقة7صاعالانمتيقنأالتطيمالىالتقويمحذبيماوتجاسزاالديمعركعركهالحلنيان
محعكالمتالقارحيةلبصارهاقالسياسةقوانينمنحقهاالعهاياوتكخفهعايتهلىتشملهتمن

إليهمفأنجيذيخياتةكمينتخافقثالؤإئافىتالقهقالالمتهالكالحرجلغربكفا
العالهالمتاكةالثغوربامييهلانوأمرناهثا2الحأئنيهطبالاقةإنتسواعلى

ئراعيةامصافيوالكبيرللصغيررممةواجمةوإذئااكالئةعيلبالوروالمحهـاقبة
ءوالغنابالمحؤةالمعروفيينوالشدةبالبصالةالمذكورينوالنجدةالبأسبذويفيشحنها

واآلالتاالساجةباستنجاكةلهمشظهووياالعداهجمكابدةيرةوالبمءاللقاوالصبرعند
وقىحالمكدودتجغمناوبةمقارهمفيبينهموئناوبالالقواتالميرمنواالسيهئار

وقلآؤدهميقهمواالسشحقاقاكجوبثأ70عنداالرزاقعليهموتدزالمجهود
15االعدعلىويشتذوعلئتهمهمعدويمثفممقادوتلينطاعتهمولمجسنثذدهم

اسثطعتممالهمواغدواتعافىاللهقالوشازبهمورحمهمءغاالويغيظصثوكتهم
نفسهيأخذانواصرنا3هوعذويمالنلقذؤمزهبونافيرباطوينقوهمن

ويرخصوابالحروفحوفالىوذاوقبالسيوفالسيوف3قرعندوالصبربالثبالتبهواصحا

لمينوالمحاالسالمبيضةعناجاماواالدينحوزةعنوالذلبمرضاةابتغافيانفسهم

وبرفيلهمواليفسحكرليعلىبهميقدموالواعمحابهلنفسهكذلمعولمجتاط
ااكااممألاالال4282كالألا4الممث

كالكااالألألل2
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فةبصيهقلاقداصهمويمونرالحذفياوفقواستعمالباطزمإالضذبعداخطر
دتونالمراسدراشتالناماحمرأذائحنجمونومةفلىنهاعتعوالةقيمعهاتقتخيمال

الهلسكلعةاالىباطميسالخميوالتقىاركليعحمياإغبانفسهميلقولطوالالمعوكة
فمانهنجاحيحملانعرناه1ألجهادحقاللهفيوصاهدوالألوعألبئاللةقال

افيياءياعليمهاويشفقهاعكامهذمونيبالئباتعهداركاندويعثءبالوفا

أقةسربالهمعرألاسلقليفجمععاحايريحالصدقدوامعيذهبويغيرهاص
ممنيتجافىرالةإقلوكلذايخلفوالابرمةممهذاينكثوحفحبنةشركاشاوالينقحق

بالعهسلأرفوالمافىلللثهقالبحمفحثإلقىتاكن3االتجولواليألىبعقوتهيئ
13لهالهناجنخللةخواضؤانةتالمنبئوتال3مؤؤالالعهإلكنبن

المعاشوسعةقالجأبسكونعليهمالعإندباالنوالمارةاقازةارعاياةتعيانناهواع
مجميولمجهاحجميعقمتكنفجاحلةخمحرفاتههومتونجهاجممفيموجمرمحا
جوتخإفارمايدوتقبحقالغماللمذيهدقىحمايةومعانشهمموامواارعيهموكلىنفوسبم

وتقيمفييممالةحكموترريعدواخهموبيننجبيترلخولخهمنحلمامنيبإلىيف

االرففيسيهاأوونحاذاشقاقااخماكراومحرمأك3وادماهفيهمسفاثنعلىحله
األرحقفيونئفؤتلةورشبماللةبوناليالذكتتجراثنمامافىالدقالفساد
ئنقوااوخالفيثأه101نوآرخأأيديهميقثلأشئحنحذوآويقتاواأتقساذا
انناواعشخليمعذللث8اآلكىةفيمنيااذافيجزيولهئمذاكاألرضجمن
ويسقنواحفاهسؤالاباغاتهمخلالعنئلبويواوفاهنظراتمالىعايااموالثنناينظر
التعادلعلىياتحتنلويرسترمفيمتهخمشاقوياهمويمنعفيهمالعادلدبالستة

وإرتفاعالحخةكرحعندمقازهاالحقوقويقرأاحتال1بالتعاكعنوجحذهموالتناعف
همواصرزاهبمواقوتطرانهمأساتوالوالةالعقالنلهموتححارالشبهة
فيوعهملجوالحقالهمينويورسمأعلجهمراليغإنصلألمخهمويأصخالئق
والكللفامنيهميرتكبوالرسمأاطورياخنعليهمثواليرفىضفئهممعا

حمموكهمومحقاساحهموجامهماضيخانهمويقنحبصمقيمابلموالباثيمبرامنهمخذيا
آنارويسشقرىالمستقرةالفوائدعلىأحدلافيولمجهحاثمستهرةالمباطقوقهمقاكلعاو

السه03ظإلط11ث3السهأل11زل

كلالسهأل111ل41المأل77
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وعئرهاماطهواستنكرهمنهاذثمومااقتفرهةاقتفاوهـوحصنمنهاطابفماقلهالوالة

تمافىافهقاللحوامافسدماعلىومحاتيبولجترحبكتكامسزولنةويعتقد
اىاألوالجزاعئحزاةئمئرىسوتتمععيةوئلىسشماالمإلنسابنليدئلى
لثكرهابواجبوااليامقدرماباعظامالخحليرةوالعارفةبيوةاالنعمةهذهفليتافى
عقبهعلىعلييماوباقةووالثيمانصحلمجالكمةجوارهااصمنمابفنائهقاطنةهااوليتحقق

عليواستعرواالدولةشعارواعلنوااسبابهبتأيهدوغنواالعهدهذاباحكاممملواما
تةئمهيالتيالبآسئةالدولةءبوالوجمسكواوالمممكةبةااقامةفيالمأكفةالسنتة
عاورفيالسيرةواحمنواجهادهحقاللهفيوجاهدوامجتدعةفاللةعداهاومامتبعة

فاقيةلمجمدرضاهمنويزلفرأيناهالذيالىأيهذافيواياهيمتناتافىوالةوبالده
015سنةالمحوتمفيكتبتعافىإلنهءشاانوعقباة

والجمثهالنضسالمةفييةقفواحسنمهـفةاجملعلىشقالىمنكفئاوتوخه

عرمنبقتليثهعثرةالملثثأااللنينيومفيودظهاوالحرمةالعزوكرايد
015سنةاالول

وخمسمائةعشرسنة

وحشدجمعقدطرابلسصاحبصنجيلبنبدراناطبرباطوردالسشةهذهفي

وكانرالعنادضرارواوالفسادبالعيثالخرابهالبقاعناحيةافىوحهضواجتهد4وبا
عكرهعبعنىفيدمشقافىوصلقدالموعحلعياحبالبرسقيالدفيسيفاالصفهسألر

والتعظيمألاماالعفيبكاوبالمفيهمدالفزواالفرفيعلىبلثاالدينظهيرلمعونة
صداركلارأحفاالعقاعافىااللرنيبنهمضةالخبرهذاورودوعثادفلمحأ
نقارنحيمهمفيغازولطوهمعليهمهجموالمجيثونهازاليألالسيروأغذاحممالهما

فنحهمسالحهماخذوالخيلهمركوبمنيتمتهنوافلمالعسكرفارهقهماليشعرون
ضاقوهماواصلعاكافاتواوخهبمارواقألفيهـمالسيفواطلقواعليهمالنصرالة

لواوشمجانهمواعيانومقدئيهمفرساخهموجوهواسحروااممالهممنجمعواقدكثير
ونفرإصطبلكندوالمقدغنجيلمبنبدرانذغيرمخهميفامتولممنهمالباقين

والحيولالجقةالغددعلىالاالقىواستوفىأحلةوحماهجوادهبيمانجاكنمعهمايرةي
اسهكلمأثط84
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اطئالةاالفرنجمنالمقتولالمفقودانأهادفاشاهدالمالحاكيوبموالسواد4راوا
آالفثلثةعلىيزيدماالىقعةهذههيوالىجالةاطيالةوالنصارىارجالةرجنديةوا
نف

افىيهماطصعسفيالبرشتيسنقراقمأ1الدينوسحفبكاالدفيلوعاد

يغقدفاكاقوافرةوالنعمالوافرةوالغنائجالهنيوالنصرالسنيبالفلفررينمسردمشق
القتلىورؤوسباالسرىالبلدووكسالرشولبؤمنابهماوثربالعسكرينمن

واعيلواسحروزاثخلرهمواوسربمعاينتهمواسمتبشروالمشاهدتهمالجلدمنالناسوخرج
المبيناالشتنهلهارمنستاهمكلىافىةرولالقهروماثحالضرهعلىاقهحمدول

ثأ95وتوفيذلكجمدايامأالبرسقيسنقراقواقامالجبينالمشرقءمعالباالس
االعمخممحادوالموافقةدالمحعافاةالدفيخملهلوبإلتبينهللمودةاستتتكامبعدبلدهافىذاعا
قبلاالخبارتورالسنةمذهفيكلنوقدظبحزباوامرححلثمئالجهادفي

موقتاالسلثالنيةهالدرفياباحلصيةااطادتةبامحاثنةاقالعرمنالذينيوظممود
الناسوكئرعدتهووفورحشصمتهوتزاوصاهتهمعنهاالمحرمفيفيهااحمديلاالمير
وراالعاقبةودتالمذكوررالفعلالمشهرراالقدلمهذامنالتعبب

فيهااعرهابكلالذياطأدملؤلؤبقتلطىناحيةناالخبارردتوفيها

عليبرهدباصيمثهاالحخةذيفيرضرانذنالبارسالماكوالهولدىتلقعلىوعل

المذكورالملكاممتتاب

وكسمائةحعثرةاسنة

اصترقيفيالدفيظثيوناثسثقشحنةكتيارالسألرتؤفيالسنةهذهفي
لألفياللهس4قحنيانافىبلوطالتعلييإختافتبعللإوعيةومياسةالبلد

الناسكثرتتفوبهالمحعابواهتهفقدهالدينظهيرفاحزنمنهاانشعبمنالخصف

فييقصدةلمنينأضوالاطالغنيطمرغيرمعتركقافعالهفيعفيفائالطالنةعايه
العملعلىوالبعثاوعحةبححالحيودفيهاالمنابجميلشنهمنوانقاذمظلمةءدفع

مثالهوحذااشالهفيرهافاقخفىمنصبهفيدترالسألرولدهواقيموالسويةبالعدل
اممالهفي

فيمححدوالدالدنياغياثالسلحالنبوفاةالعرافحيةمناالخبارورتوفيها

الحافيتوجماانالىعلييمامقاعهاومحاللبيماحدثتبعتةافهرحمهبامفهانشاملك



واستقرثاالملةولستقامودمحولدهالسلطنهفيمقامهوقاهمنهاةافيمقشر
الحالممالحعلى

متوقيالحادميارتخايفاالمفهسالربانصابناحيةمنإالخبارودتوفيها

اثميرانوقيلالفتةحصناليهموسلمموواداالفرنجهادنصلباصنهسالرتية
ظكهاقيطامعاعليهاوترلصلبوقصدعسكرهيخماالىحبةمنخرجالبرسقيسنقراق

باناايغالخبرووردالموصلافىعائذاعنهاده9ورحلائل01لةيتهلفلم
والنظرإالعيفهسالزيةاحيورذبقلعةمنأخرج3هذالمقدغىاالصفهسالريادتا

بهااالشفالودتبرالدمشقيالعارضالملحصيبنالمحساالمعاليابياالميرالىاالموالفي
ليألضوففيحماةربفعلىاالفرفيمتمنهاالحرئممنالنصفدنيفيهاواالعمال
رصألشرينوعةتقديرماثاهلهانوقتلواالقمر

ايلالدينماالميرلوعنهساالمحرموفياظاكيةدوقبهالكالخبروورد
ارافىماعليهوفسدصفرمدةرهااتدبيروتوذطبافىمعكرهعفيارتقفيكازي
القسطنطحنيهناالخباروردتوفيهاتمرلمقالدينحسامولدهوبقيمنهافضرج

االعيلةواستقاميوحنآولدهصدهالملكفيوقامالكرابمسالىومكمتمقبموت
المقدسبيتصاحباالفونجملكبغدوينبمهللاالخبارورتوفيهاابيهبسيرةوممل

كندهواالصيفيبعدهوقاممنهاالحجةذيفيمالسببوكانتبيماطالتمقة
الماللثكندهرلمجأ

وخممممائةعمثرةاثنيسخة

والبالدالمعاقلقبطمعهمإالفرفياللحينواالخباررالباشاعىالسنةهذهق

وانهموالجهادبالغزوقصدهمعنأاالساللغفألواالفسادبالعيثقممدهاعلىواجماعهم

اتاارباببكاالدينظهيرواالستعدادليكاتبالحاللهذهالتأهبفياقدضرص
براوورداظبوالشالعوازربانالمالعشردفععلىالتعاؤنعلىوبعثهموالمناعمب

الدفييرمعخلالجعسكرهفيدمشقالىغازيايلالديننجمراالبتوضه
طرانفراسلانبعدهذاوالتقريرالعملفيثماوروالتالتدبيرفيالىأياممالعلىبكا

ووعلواالحتشادلذاكالباعثعلىوالتحريفالجهادفريضةأالدءباالستدعاالزكمان

كزابمىاثألاسمةاالئبرالبنملاوفي



وتعاقدافاهدجمعاوادخوافهـهاصحابهمضفيهلبمندسثقالىللمذكورالمير

هدهلممااالفسادصكنهم2وطرإالضدادامحفرةجماهلةفيجتهادواالمكنةلبذعلى
بطكافايلالدينحمبهمهااللىيخههحسااألتفاقووقعوالالدالمعاقل
فيايةالنعلىوحتهمالاالمنالؤكنوجمحهاصالنجارفيممار3راليارتق
اطالدكألمعهايدفياليرفاجمصالىميراالداواقتخهـتوالحنماللالشحركاخراب

الدفيظيردعاداهآشألرمحنحالناشهرناالولطثرارساراقاالماللو

الشامافىللوحيرلهبواألالماحراعمالخالزبهمانعلوائعصمعراقانبعدضة

الدنحصرةعلىكاعاالءيقع315سنةعمفرفيالمنحمورةائمهموفيالموفورةملمجمو
بالمحنرصلإقربحينإفىقثبدمالدينخاثحيراقامالملحدينالمردةواصعلالم

315سنةاالولدليحشهراولفيحلبثاجةافىوسارالمرقوبوالوقت
الموئئنيرامباللةالمعتثاثرماالاالحنايفسةبوفاةالعراقناحيةمنإالخبارووردت

خبسهقحنىانالىبهرتواستهلةباآلسكاتالمؤمنينرامبالةالمقتدياماافي

قوكانت315شيعةاالنهىريثفىثنعمعرابمالىالخميمىليثهفيزبهركةالى
ناهئاحافواالنالمدلاالععيرةلبهوكانيائاواوشهرمنسخةوعثرفيشانتهظى

لخرايمابرادإيليولدهبعدهتاالميآوؤواالعآسافالجوردحممعن

لةإدوخينالمؤاميرباللذالمستغلاتهدالعباسابيفيالمؤمنيناميوباللةدالمسترش

االمامعناشعؤبةبااالممالسائرافىالمكاتبالتؤنفذتاالصلةواستقامالبيعةاضذ
الياقمامامباألوالتهنئةالمافي

وخمممانةعثرةثاثسنةظتوفى

المقررإالصلمحماينأفىإنجممحللألحلبافىبكامبالدفييرخاوحملولمآ
فبئكلناليلمعوااجتقدالتربهمانوجدبتدبيرهماعليلالمعيناالجلمخميئمدبينهما

فريسهاخالبودأئسانهمكاالتاهرةوالقؤةارافرةالدفىةاالعدادفيهبعص
انحالحيةحبداروجيروزبلاالخبارووردترهابماعلىحامتاذاوالشواهين

اعيالمسائرنناالرورجالةثأألهاالفرفيطوائفمنشدهوحجمعةمنفيمنها
وهواالتباعسوىلورافارسالفالعثرفيعلىعددهميزيديثوإطرافهم
ثرمدابالمعروفالموشفيترلواقدمواشعكةكلوعدةاتمامحثرفيالعدد



باجنحةاليهمطارواذلكالمماصونعرفلحينوحلبافطاكيةبينالبقلدانيثقيل
حئالمرجماوتقاذبالعينعلىالعينوقوعمنباسرعفماكانالوكهرحمايةافىالصقور

بالسيوففربانباتالجوساؤالجهاتبهيعمنبهمواحاطواعليهمالمسلمونحمل
ولمالطغاماتردهعلىالنصراالسالمحزبالحعدولةتعافىالةومنحهامبالسوريثمفا

ا1فرغوااأل315سنةمناالولعرشهرنالساجالسعبتمنهارمنكردساعة
منهميفلتلملمجيثوسألحهمبخيلهموراجلهمفارسهمواحدةسطتسةفاالرعلى

منجماعةيحولقدالقتلىبينصربأروجيرمقدضهمدوجديخبرخإلهمشخص
الباهرةتعافىافهايةلينظرواالموكةهذهمكانفيطافواخهمالوقعةلهذهالمشاهدين

هذاوممنفيهاالرلقعالنشابةكائمنكالعنافذمصرعةاطيولبعفىشاهدواموا
والاالعوامسالفصقلالسالممثلهيتفقلمالممنوحوالنصرالفحوحإحسنمنالفتح
اكأناويةورصالهااحمامنيةخاةشافيانطايهةوبقيناالياممقاالنف
هذعنبلىاالدينظهيرلغيبةعنهاالتغافلفوقحالطالبخهزةالواثبفريسةوابطالها
الناسواشتغالالنازلوالقدرالنافذرلالاالأهبغيرمنالحهاالتركمالطلتشعالرقعة

فتلكالقلىبلمجسنهاوئسرتالخفوسبهاوقويتااليديبهاامتألتالتيالغنائمباصاز
العالمينربتةواطمدخاويةمبيو

لليلةالسبتيوافاوالظفرهذاعقيبدمثقافىمنكفبكاالدينظهيروعاد

دلملولىىشمالملكوالدةكالمدصفوةاطاتونفصادف315سنةاالولىجلدكطمنبقيت

بهاوطالالمرفنهكهاقدالبارسكالسلطانفيتتشىولةااجالسلطانابندقاق
فادكهامتطلعةمشاهدتهوالىمتوقعةلقدومهوكانتثأفىفىعللموتعلىاشفتوقد

ومغفرتهإدتهرحمةللىوتوقيتالقليلواقامتوعحئتهاوقبلمقالهاوسمعوشاهدها
وذفنت35سنةاالوفىإخرجيثاالحديوممنوالعصرالظهرمهالقيبينوانهورف

ءالنسامنفلقدكانتاالخضرالميدانعلىالمعلقةالتلعةعلىبنتهاالتيالقئةفيولدهاعند
النفسقؤةمعالحنرإتبطابالظلمعنوالتزهوالصدقاتللدينشةالموالتلل

شمالملكولدهاوفاةعندالدينظهيرحقفيتوختةفيهايرالتدبومعرفةالهيبةوشئة

المطالبلةوتسقلىإطالوالدولةالمملكةغواشقرتاالصلةاستقامانالىالملوك
وئسفهحزنهاعليوتضاعفلفقدهاالديئيرفقلقواآلمالاوسياستوهيبتهابرأيها

بوعييتهاومملولودعتهذخرتهماوإستضجخلفتهماوتستم



منهادجببماالعرافاكشتكينفيحارقاالميرثؤفينةالذهمنرجبفي
النالسعلبالطالواقمناالخباورونيهاكاامراووجوالدولةقذصيمنوكفا

السلثالتممهالىتوخهشاهالمضبنمححدوالدفينياأفىافياثالمعلطانافيأبنمحمود

منبيغمابرىمابعسدبساكلهووكلىعليهودضلاسانكىإفىشاهملكبئسنجر

اشقامةدىاعرهحألحهفيمعلىاحوالهوقردواحمدهواحرفاعمهوالحروبالوقاخ
فهاىاافىمنكفياوعادحيماوثعكربخقعوشرفهكلكثلعلىوإفرهبابنتهووصلهصاله

وبغيتيمايىبااطاعربلدت

امحقوولديهاطليلفبوروركاالمقمسبيتقدوقنحكىالسنةهذهوفي

بيتنبارشارةفيجمتمعونومموالالمالةمنالحممالةعليهماالثبياهمقوب

قناديلالمنارةقوعايهمعغلمرئمودجسسلهمببلءكاالحياهموكاالمقدس
ماعحورةهذهلمجيماكانتالثيصالهاالىالقبوروأعيددتوالغحقةالذمبمنمعقهـقة
هغيهينححيحبالحاعامواللهيطحكاه

وصضثانةخرةءاربعسة

فيغازيابلينالىايخميابانحابناحيةنراطوردفيهاءفىفى3
أخالصماجدكه01وأبحللوامحافوالمرصاباهلعنالمكوسرفعارتق
عاافىواواالعتدادءصاوالبالشكوبئ4ذلكوؤبلروهةالمسوهالىالجور

منهاكثرأبرمروالعادةبمثاقىلمعغليمبردعايهاوقعانهاارديئعنحكي
فيهازردناالديننجعهدمولنيهاوالثحجرالباتكثرواتافالموائيإهلكما
قامسةعلىلفاكسةتقديرالىوممنوقتلاووعيعفراسارتقمنبلكراالم

عفراسقدئهمواساندكاندنرمان
تحتهمذاتيابسعوديهاعسكرمحمودكسرالساكالنباتاطبروردوفيها

المراكبفياالفرنجاثالكندهوأكحدمرلمجأبومحثولاالنجاروردتوفيهاانياكعفر

ارتقبنغازيايلالديننجمبينالمهادنةقعتصهاوالمماقلكثراثوماالبحرية
الفريقيننجهةصوكفثرالمسالمةالموادعةوذقررتاالفرفيوبينحلبصاحب

دقةعبنذتيحآةقحهدمحصردالسلحالنبانبارإالخردتوئهااآلخرعناألذئة
اصستجإلجعبرقامةافىذتاسوانهزمعسكرهاوهزمجهاوعممكرهفيعزيدابن



02

انةوقيلواحزمه4وثرفاجارهمالكبنأسابنمالكالدينإالميرشهاببحداحبها
منكرههانألشديدةريمهئتالسنةمنالحجةذيفيانوقلعمهزبينهماانعقد

انوهملبتونالشجرمناكثيزوقلعتومعاقلكخانسبمافخربالخزربنواصي

بشاطيئمواشيهمومنمنهموغنمبصقينينالخازلوالتركينالوبعلىكارجوسلين
اعةفيحصنبضهعوينيالفرات

مائةوعشرةكسسنة

بمرصاالصياحبعالجيوشاملفيإالفضلبقتلايخباروردتالسنةهذهفي
يخبالفركيهامكنتحينإفىعلييمافييماوممللةباعردزتمبالفطرعيدآنيالئهرحمه

علىكانوقداقاهرةااسواقبعففيلمجتازاموبههفيركبوعودفالفرصةفانئهزت
الباطخئةالطائفةمنالسيهاواليقظراسايحلواستطوالتحفظالتحرزمنكاية

المختلفةدوالغدحدوالعوالخدمسكاظالغلمانأووانرالسألحبانولمنهيواالحتياط
صضمنرجلعليهفوثبجماعةلةوالمرصدلهلقإرتباكانالمافحجهوالسيوف

سقطضرباتفضربهيديهنلمناالخروثبإلىكابإصحمابشغللمجيثالشوارع

رحمهوتوقيهرمقوبيمادلرهإفىوكلاطالفيوئشالاالرضافىجوادهظهرجمهاش
باطلكااكذلبلصحيحاكذلوليسقتلهلواتوأجاصاخيناانواقحىيومهمناته

هذافيتشكالالتيالصحيحةالىواياتايهاجتمعتالذيالسببوائمازائلومحال
تماومنهعليهلتضيميقهالمؤمنينإميرإدتهباخخامراالموالهوبينينهمافسادراال
قدبينهماموالمسالحلفهذاوقدصثاناالوقاتففياياهومنافرتهاليهنفسهتميل

علييماضلاذاغتيالهعلىمفيقداآلصروممنفيرتحذثوااهلهامنمحعثربممرظهر

ذلكمننعهفاالصرهذااتمامعلىقمسهتؤوإعيادايامفيإوعليهللسالمسرهقفي

فييماكنالقضيةهذهعلىتماذاإالمراهذانلةوقالالمجيدعبدالميمونابويراالهـ
سائرفيالناسيوفالشةكسينمنذحدمتنافيواباهمذاالنسمعةوسوشناعة

هذهفتةعهذهلمنلمجازاتخافيالحالهذهمثلفييقالفماهذاغيرالجالداقطار

فيماالجملمونوهمالناسالىذاكفيالعذروماالفظيعةوالمكافأةالشنيعةالمجازاة
الخالعمةالمواالةإالاالعرظاهرفيهيعرفونومابسايهعلييماننقمومالةنفوسنا
اقامةافىالضرورهتدعوإنبذوالعنهااماةوالمشالدولةعنوالذبئالصادقةةوالطا



الدضرلطمنفثحثلىبعحنحيماادكتحكنفيتمكنبهمنمفيهعلميوإالعظمكانهفييره

3فيوانثافانفاكللئائامملييدضلوانوهكعلىءىكاهنفععلىخوفاقحسناالي
فيالتدبيرفسادعلىيدذالوحسثحةيوتهدمالالفههذاوفيمستذاوجألخربمعنا
11البعالئحيفيمحيمدايةعبدابادشمميلانرالتدلفيالممواببلجمدوفيهااليم

محبسهقوئكلمعةئخيهوهدةووتراسلةرهوجهشولالمحفلحهاسعلىالغالمب
هبنامذمذهبهالنيحآفىإحدهسسافيالسفى2ألهأعايعينوذكإفىلمجبفانة

االعرويدفييخهسامندجهفييحعيربهونهوححماالدنياالعانيومحتتنامواالتخاهواعتقا
تلهقجمنخملفرنافاذابهباذايفتالةتمنإليوإليلعفتدةيوبهوفالئيبمنعلييما

الىعيةعندكالةكذرنايكولنالففدهسفواعإناطز1بدمهللبالرألوافاقتلناة

السممعةءوسرالقالةفبحعتاويؤولمبسوحلئا
عاييماالةفىحةقخمالهرةقواطالاتمامفيوئثرعالقنيةهذهعلىاالمرقرفالس

والقاهرةبمحرالخامحكافةستورشركاورسبمقتااآلجمرسروإخماءقصا

يوملجاحيناحمىإرأسفيالجحربتدغءجميفجهفتلالذيغعالموانقيل
سنةبعكاكان5ولدالنظهلص75ذاكاذممرد515شةحانرهـشهرساعحدإ

ريةالعسفيالممدلطاموثر5اسيايلجثآالهبئأ4يانخقاداسنحموكان854

7يمالحسنكمافيرفدالمكلآقبءالعزيماالضمااعاليوالتدبيمالىأيصمائبتهرالىء
وحزنتالعيونحسئهنبنللمالمذاهبعنائذاالجورممفىعادالاطسدسمادثالخف
افىبعدهراالوانتقلفقدهالتدبإلكدحمدوالجمثاولبعدهنافييألتوأالقاوبلة

عه31ووففائرهواموالدخزائثدطلىواشتملنهنالمؤجمى15الدباحكاماآلعركهاحبه

اباواقامالمأثورجملىور131لآليروانتغلمتوادفورثرةاافيالغسايةوهوثهوام
واوفعوالخقحقالبزمايخايدهربسطبالمإونولصةبوممدهلةووفىالبحالخيبنالةعبد

والخففى

الملكبألدوقحمدهمزبالدمناثرجبخلهورةنئلعمقاالنجاور
كانانييااافغالمأحهرامئالمنخخبشجةقاضيانجاالدينقمبركامخضفى

اطمألينعفدضلالسوقفيخعلفمماريتبئاهذاخمدوزبيهاترصريينللجاسوشاابوه
كدهتقذآثملفزاصينواستخدمالعفاعجبةخملريقاشابأفرأالجوتهطاميردارالى

تراباالصلوفي3



روباالمنوبالال3حلبعياصبارتقبنفافيىايلالدينبالميرنجمفاسئنجدغرل
ضلقثطوتوخهوانحوهعليههموبعثيهاعاهمماافىفاجابوامزيدبندقةعفيدبيس
وبالدفيوضايقوهمالمسلعونوضايقمفرقوعادخوفاامحرججمعهؤمفاعخليم
فافتتحوهاتفليسمدينةوقصدواعظيمةمقتثةمنهموقلوافهزصرهمالمسلمينعلىفعادوا
1فيهاكانمنوقتلوابالسيف

ةتدشيكازيايلالدينمفىننليىاهلمذ55منةوفيتاريخهفيإفلداوقال

ألنيونيعماامنقهمكياوكانمنةاريعينمقداداماالبيدوكانتتنليىاييسقموا
يليشهركلوكاناهاالالىرافعادوأضمحقوابهارهمانقرفىثمسنةمقدارهائتيمقجفر

فضايتهااالبخازؤاكرجهلكداودالملكوكانسنةاربعينمئةبقواكذلكوواحدينهمرا
وكانعمدالسلطانبنبكطنرلالسلطانالىنفنواقدوكانالضمحلتشديذاهضايقة

انفاغقواماةهذاعلىوبقواجممأكرجملمكضهـايفةوزادتثحنةفنفذواالنينقملك
صدهذلكعلىنجقوافوارسعثرولثحنةمندهمويمونديناراالفعثرةسنةصلفيمجملوا

صدقةبنذييىوثمطيمةعاكرومعةفساريستدعونةايلنازيالديننجمالىونفذوا
فسارالشةئلكفيليهوصملقدوكانرضاتونكالابنتهملىالدبنصهرنجموكانهـبالهطك

دوينمديةألوكانوورايىالننمابارسنطفمانالدودةشهىالىونفذبالصاكر

القاضيواررهوثنباتةابنالدينعلمالقافيمعةداخذوسارتفليىلثرقيمنيظانواعره
عبدونابنآغأابوالوزيرهاردينقافي375سنةيعنياالنهواجميرالفتحابوالدينملم

منبالعابودضلالروآبارفنوالوزيرالقاضيوتخثفومالفناالىلوأفومهعةومار
السلطانوتجققتفليىبابعلىاجمعالعساكرجحانواتققوايثياقىوطريقالفرسالية

بقيانالىالديننجمورملدوبنمناالحدبارطنظغانوسارجنزيناحيةمنطغرنبك
يوممفمقدارنالجبلتفليىوبينبينة

درعليهموكانعظيهةعاكرفيالنربجنبمندجميطريدلدهوثداودالملكوخرج
جمناالحدبالدولةشمىوالطنراجكاصاطماناكرهـوصاتبهن3لحفةفيوهمالجبلهن
عطتغيهةهنهمقآرأوغنمظقأكثيزامنةوقنلالديننجمكسراالعظيمأقتوتقاتلواسه

صايتولقدزماشاالىاالسرىنعندبمبقيانبحبثيسيرنفرفيصذبيمىلديننجموخرج
االنجازملكضدمةالىوصلتثمافاقمتهاهشةفيتفليىالىثضكحينالىفعةموضع
الالنالىصاجتازيوماوسبعيننيفمقدارمعةولفيوسرثمعةوخرجتعندهوبقيت

تحثءوابرجاطبخاذالىواليةفيآااليابعضاوطولقداالنجازواليةصالملدرندوطرف
ستعردباصيررجلألقلعةهذهفييالمخنليوقالاكالملكونظشانحةقلعةفيجل
اطبةوقلتذلككلفعؤكهواينمنوامئلةوابصرهالغدمنيافاصعدالجازيبةنومن

ومملىالنةالجلالىبهقحرفرباوتتمننلهآكانالبلةتلكنجيأبطلتةالملكمن



اناصثثإلفاملكتليامثلثةثأأثه2101سوريمعبمحسهئثالسنةهذهثيا
واطيوإنالناسمن

وطضمانةعشرةستسنة

عزيدفيصدقةبنليفىاالئيوبانبندافىأحيةنهـخباراوردتسنةالءهذفي

االمامفخربمكعافهافيعمدواإحلرافهاقكاثوحاثمدهفيبغدادوقصدحتشد1جمع
ايسهارخملهردإاالاليهتمعتوااطألفةدارمننينالمروامباللهشدالمستلىالحايفة

القناديمنبهامادىببندادثقريمقابرنهبى6والحاآلفنهبهاإلىوتمفزمهعليالوحمل

715سنةالمحرئمفيلمحغلهابغدإدالى3وعاوالديباجوالستورالفضة
جمرها1علعهنقمهاالشياهأزيرهكلخلالمحمودالسلحمالنبانهافالحبروود3

سدرعلةوأاناساودصلرحلاطعردصلهنئحعابشتمثضقدوالبنهبعضاقالحبرايل

الىجلجمذااالتجساع
تفليمىصكللونقىعاالثمإبااالبيأزلكدصلسبتيبمنوممادالدينممبمكسردالتا
شأأاياثةثدبهدونههااإفاصودضلهالميالنرلمنسورهاهدآثممذةوحاصرها

نرابمداواالقساولوالمؤناألثمارالسنةثلكعنهممقعلطصيلباودعدقلوجمموطفاملها
لممينالىابالىاليعىانهبهاباقيناهوالنكبأشركهنارادوهكلماالمسسلمنويثرط
فياطينةالسلمالقابميهااالدلىربونسفيوالجماوالئذبمختريربالمدنجة

الدرهمجابعلىواصمهسالمالىطيهالنمواسماللهاسماالضالوسمهأصقاكاحدجها
هراإةءااواالةاوااالذانلممدشطدههاهدرقدمساخاافكمنانالبلدفيونادى
انلوشرالمنبراهمالنايىواليدصوالسلعالتالخالمجةويدىوئصلىتايومئحظبوان
ةلسنفيكرجيخدمةضفدديممهرالارمنيوالاليماكاكرجىبتفليىامماعيلكام
دنانيرثالثةالمملموخدمةدنانياربعةالييوديوخدمةييرداخسة

وهاالمنازلكراموفيةواوالدينالعامالهلوجعلاالحسانغابةإلمسلسينالىواصن
ولقدهماهشةفيتفيسالىدخلثنااكاإلثردللهذهرأيتولقدلمسينالىمدالمليعى
هـوشايايخجماوافامثفليىالىلنقوقدفدمتهنيكنتالذىدجمجطرياالبخازماكتألي
وكلاطحلبخعلبصتىمعهرفوشفالحطيبئقابلدكةعلىوصلساعاالىجمعةيومذات
الوعاظءالعاارىوكتاحمرديارماثتياطاعبرسمواطاقخرجثمجمهااطظجهيعصمعالناحمط

ولقدبمثلهايماحممولعتمدهمويحتروجمطيهميمزالماتينصدالذينوالمموفيةاالثراف
هـمةاطتاكساأحعرهلبداداصمرماالساصيطالحترامهارىبهت

فيذاةانالكقتلةميرفيالبسبناحمدبنئيطالبابوالماككمالسأ
تقدئمالذيالطنرافيلاياالذموالجوزيابنلمطارمانآسداالثيرالبنلال



اصفهانمدينةافىعائذاتوخههاصفروفيتلبقتلهتمقدممثمعلحهبالعبفىوامرتة
ئوفننرضوانللملكوزيرولالموكبنالفضلاباإدلبناحيةمناطبررردصفرني

7حاوفيهاالحشرقصدوعنالخيرفعلافىيميلالطريقةحسنوكنالشفيلمجلى

واخرجوهدمهاومساكنهااكثردورهاقجعبرفقلعةفليافىفلحقىعظيمشل
الدورئةانوقيلالفراتفيالسوراعلىمنبرفىبكالىمنحملهفرسناممنها

خرجارتقبنالديننجماالميرإنوقيلمكاتثمانمانةالجارفالسيلبهذاالهامحة
بيماقظفرمافاتدفيلقوهفلماالفرفيفوصالىالفرإتوقعكرهفيحلبمن

حلببظامرالفتحدقطافىمنكفتاوعادإممالهم
البحزيةبالىجالةمشحنوهوصورالىالمحرىاالسطولومهـلالسنةمذهوفي

بعررالواليمسعودالدولةسيفاالميرعلىالعملالوالينفسوفيالمحمما3منوحالئفة

ألرةاالسطولواليعلىللصالمخرجفلقآبكاالدينظهيراالميرقبلمن
ايديهمفيالبلدوحصلالمكيدةعليلوتقتاعتقلةللقدغركبفيحصلفلماالترول
وأطغدارفيوأرلرمأمسغودراالموفييمامصرالىووصلاالسطولاقلعولمآ
فىثمهتتتاصورلإهـثعكابانالتدبيرهنافيكنوالسبباليهلمجتاجما

والمخالفةلهماالفرارمنالىجمةمعمسعوديعتمدةجماواالفضلاللةباحكامعراالافى
وكانتاليهالىاليةمنهاكانوازالةعليهالتدبيرإالرافاقتضتلهنموالموافقةللعاثة
ملكتهمفيمهاالواالفرفيالىاخوالتدبرفحهاءوسومنهاخروجهعاقبة

رفهاالسالمبدبئيتدتنالزندبقانةمحموداللطانتشيدواشاقواماافامأةبابالقتلبهره
ققالعكمافبريهوفيايوصدسالسلطانانالذيلفيحكىسعداباالسمعانيابناناضا

فيريبمتمالييايعدالفزاشينبعضالسلطانيأصخوافحهبعضلةففالالعصافيرهذهادننا
فيهفلفقيلذلكأضحلمافقالبالندقبرميهماانالنلمانبعضيأصاواباعشا

انةيعنيفضولالفضلمعماففالوفضلهإصخوجتههعالطفرائيلدينموئدفتلاستحللت
طربقالىالعقالهصدوالذيالحوابهذااحسنماالمصنفوقالأيخهوبينبينةاوقع

انةوذلكاخروجهمقتلهفيةلجويالتاريخفيانالئهيريجمةشفيايفئاوفييماالصواب
اطحآمدخلحئايلةطوهذةهورصالطرائيغلمانهناسودآئنهالتجزدلافيالطشتنلئا

طتفجبالحبراحمثخنوهولحارهالىفخملكينمممدةففربةعببفوثبابهاصعنهوففل
مليففضياحدعندهيمنولميلةالحاظحابيماقؤرحئاالسودذلكاخالثمدموفي
اشهرواالول



عمحرهثطنمارتقفيبللقالدرلةنررثراالباألاصمننوردالسنةهذهفي

جوسلينبممقدتاسكسممبهمارقعمابالىاالفرنجوقحمددجبمنءايامق
نالدآبه6ا1بوفااخلروردسسرعندميهممقدمنوجماعةيهانالهضاوابن
ميافارقايئمحلقرلبالفتعرفقريةفيناذلوهولةعركغتبهفةارتقفيغافيايل

شسىولدهءبدمبهمنحفيوقامالسنةندصنحانشعهرنالسادسفيبمرديارمن

وصىقينمئفلمق5واقاماماددقيإمماوالدفينجم4اناثرلثدوهواليهانالدولة
فيتىمثلمحشحنسةذفيياطاجبتلىفطفها11مخهماصمناستمرءإثاد

سؤمنهاااخرربيع

مائةوضعشرةسبعسخة

المؤمنيناملباالةالمسترشداالإمببروز3بنداناحيةمنإالخباروردتيها

بنمححدقةبنذتايراالئيرقثسدعلىاؤارسثبااسنقرإقراالمجملتهوفي
اطتةوتحممدوااالممالفيوالفادبالعجانإجاهرةواالخالفمنعايهوياصزيد

ومعههاكإماسافارقينالىاليننيعاد515شةاوتمارفيفيالنارقيقالا

رمسمانمنغصاحاطصبسيوآوتوفىفرضدمثقاصطننكمينبنتالحاتونفوتجه
يخاميافادةمياراوكامتكينبنتواطاترنسينالدولةايميريشصولدهوركبيئصمل

ةوصحاحواواوتحدجمعكهرجلاثهوومنفرممهعلىاالميرلعواداةافئبابالىصاود

نمةوذمانهـاؤلمنالدشبهميراالصكجهسنثضفدضلقنلياسمهدكانالوالياظ
كمماصالقحسارضفيلواححفلمأمريضاالميرانةفقالواالبابففغدالحاتونالدولةشسس

الجندمنبهادسنكانابلداهلعدوالناسوامثبحالساعةهذهفياالميرماتوتالواوضنصا
نرفيميراجدثبوذفنضجثممذةبالحنبوذفنعلبوفلئياالمالبروئفصلالىألفمر

رانرفالملمكبنتاؤنخدابفرشزؤنخقدايانازيالديئنجموكانهاكفذفناللطانفتة
ابنباكراالبعدهتزوجهاهاهـوأوماترأهاوالبهاضليدوأاعادتحقدحلبماكلما

بنالمكروالوزبرواصتوزريمافارقينبسليمنالدولةشعصىواستقردليارتقابنآجمرا

االهيرواخذهاماتانالىثبقيتوباكاالميرهنصنرتبرتالخذاالمورالهلرذتئا

باالبنقىقيالدولةحاماخذماالذىالمباعاخذلداودثراالتنةبلدصواخذداود
واليةفيالنهربننبمنيةقىوعشرينخساخذوكانيافاؤتنبلدهناسننصاحب

ثمرتاشالدينآحافوصحل815سنسةفيالدولةشسىوات905سنةفيالزجمل
البيهماكانلبهيعووصحلالهواسنقرالملكعبدصاشوزره8مشةشوالفيودخأللبلد

بالملكواستداحبوهدلناسالىواحسئالديننجم



مناطبرويردبدينارارطالسئةاطبزبلغحئغداديالسعروإرقفعوهاالح
ارتقبنارايئعبدفيالدولةبدراالميربينالمهادنةباستقرارطبناحجة

فيوحصلتملعمنموماإالفونجإلىربإالمقلعةتسليمعلىاالفرنيوبينحلبعماحب
وامتالجانبينمناالعالإحوالواستقامتهذعلىالموادعةواستمرتإيديهم
الشةمنصفرفيالعمليئبينفللمزذلىينالسابأل

الىحلبناصيةافىعسكرهفياالفرفيملكدوينالخإلبنهيضوردوفيها

اواإليهضعدعنمنازلوهومنهـالسعصفرقارتقفيبلكإالمير

وجوهمنبهاقيمعثا44اسيرايدهفيوحصلهسوافكسرهمنظرةمنبالعرب

اخرصفروثطإالفرفييومقذجوسلينمعخرتبرتقلعةفيجتفيفاعتقلهرهعس
اكاندورهوبعضواسقهوخهبهحمصربصثجمالصمكرفيبكاالدفيظهيرهض
ظهلفعادصاحبهاخيرخانلمعونةحمصللىوعهـلقدالدولةحسامبننارسطغأن

دمشقالىعنهاالدت

منمااالولحعرفيعليهاارتقفيبلكاالميرولبنحلبالحيةالحبرمنيورد
بدرمناالولىجماىغرةالعلثاهيومفيباالمانتآصهاانافىوضايقهازرعهاواحمسف
ليليعلثهرفيانصمدينةتسلمذدككلنوقدارتقفي2الجبآرعبدممهابنالدودة
افىالغربناحيةمنواتةعسكرمنمححيرفريقولبواالخباروردتؤيهااالؤل

مقامفيالمقامالبطائحيبنالةعبدابوالمأموناليههموظهراممالهافيوافسدوارم
باحكاماآلصياالمامعماحبهباصرعسكرفيالجحولقاميربنالحثمهيداالفضل

خرجأعليهموقررظقاكميرأمنهمواسرملوفكسرهمهمموبالتةالمستعليبنالله
منمهوزافانممامصرالىالمأمونوعاداماكنهمالىوحاوراسنةصفيبيمايقومونمول
البحرفيالبنادقةاعحطوليالمصرامهـطولبانالحبروردوفيمامسروزاالظفرولمحعمن
ربيعهريثمنإالولالمعشردنيقطععئقمنهواحذالبنادقةاصطولبهفظفرفتحاربا
اسقفهاواصرالبارةححننارتقبنبلكميراملكمنهااالول

وجوسلينازؤيسبغدوينالملكبانخرتبتالحيةالحبرمنوردالسنةهذهوفي

قلعةفيالمعتقلينبلكإالميراسفيكانواالذفيإالسرىمنوكيرهماالفرفيمقذي

كازيايلنجاالدوالهبدراالصلوفيا

غازيابلاالمملوفي3
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وأونجابندورلللكءوهربواالقلعةاوملصبينهمفالحيثهمملواثربئىت
رلأليهمالثهوقسالهاعمنالبادةاسقفايحنيمااليهمذلكقوهربيخلفروا

استعادهاإنالمفاضهاذوضاكىتالتالىرهعسحببلكالدولةنوراالمارتوجه
رداسنةاهنهوفيفيهالويتيقلمجفغلهامنفيهاودتعبعليهاالراثبيناالفرفيمن

افامعةناحيسةوقصدرجالهأثخرححماةواليثألأل14قراجةبنسكموددانالحنر

اعرهاوكرايدعليهعلتمنةقلعلمايدهفياطحمنمنسهمفاصابهربحنمهاوهجم
سعاةبوتعذئاكللثاحماهاعيانمنيهاعةوقتسلشمردا5خاللمأعاهروكانمنهفات

هااموتولممهاتسأنحمساةالىانهحنذلكالديئكلهلفعولمابعفعلىبعحنمهم
مماتهمن

وبافيمحمودلدفي1الدنيساثمغيالسدمالنبينامحائنةبالنوبةاطنبروردوفيها

كدملوهؤبهصرهساقةعمودالحسلحالنواقمحمدالملحعاللناابنيكلغرللمحيه
وأجيىعليهببماواستنجدمزيدبنمحممدقةبنذتيميرباالعاناسكلؤلرالئاعسكره

الدسثتياتاباصاالدينذلهيرريعبينامحائثةالنربةالسندكانتهذهوفيذاكافى

ومحنعايقتهاطبكلنعؤإزعوؤلواتحتعوحينالبرستيسنقراقالدينوبسميف
قىحلدواوقوبصصناالفرنجفتجفعاصرهاههلانالىوالحروببالنقوب
سروآفتلمنقتلبعدوتفرقواينالمسلىقجيوانفلالجيشانوالتقىعنهاالسمكر

شهرصنيالسنةمناالرفىجمادىفيدمشقافىبكاالدفيكلىوعادأسرمن

لتابكالدفيفلييرعنرسودمحسرإفىلىافيلجهاطاجبتوخهالسنةمنرمضان

وكمماثةعشرةثمانيهحنة

االسألمزينالمئماةقاكنيطنثالقابانالراقناحيةناطبروردالسنةهذهفي
لسلحالنالمجوابطزاسانناحيةمنقافألالهرويماكنشموربنرنفيمحمدسحدابا

نحفاحينعلعليهوثىصامعهافيبههسذاننزللماوانةاليهيدهعلىعيدركاجرس

ينهلهرولماطالفيوهربوافقتاوةبسكاكينهمفضربوهالباحلنيةمنلةزتبواقوممنه
رحمةالىشهيذااسبياولفحنلىنموفللضشخسوالتبعهماثرمنهمبانوالخبرلهم
فيوذلكئماخالالذيإطاذوالقدراليدإفعالذيالخازلءللقفهـاوذلكاللة

منهارجب



منمضىقدكنذلكفيالحالوشرحباالمانرعثوثنراالفرنجملكفيها
فيوحملهمنهايهاوامسعودالدولةسيفثأكع1أاالميرافياوجبالذيبم

الواليهاحصلولمأبذكرهواالطالةلةةاالعاالىلمجتاجالماسرافىاالسطول
فاعادالحالبصورهالدينيروكاتباهلهنفوسحليىمسعوددبمصحرمنالمندوب

االفرنجانوائفقوقررهرتبهماافىوالمرجوعبرهدلمنفلكفياالصيبانالجرإب
نفوسهموحذثوافيهاطمعهمعورتحركواليةعنمسعؤرافوااالصهذاعرفولمئا

مورةبالراليتصلوالهاوالمضايقةعديهاللنرولوالتأقبالحمعفيوشرعوابتملكها
والميرةالجندمنبهامنلقتةمحاعرثمعلىثاتوالباالفونجلةالطاقةوانهاالص
الىعيورواليةذقئاناوأيفاقتضىبذلكرمصاحبافهباحكامراآل4فحال

يخهارسمهبرىماعلىونهاوالمراماةعنهاوالذلتحمايتهاليتولىبكاالدفيير

هامةوالفيهموالكفاتلهمغاالجماعةالوقيفندبداسمهالوالفىزمنثوريم
هبوالتاالنهولفيوسثعرعواالحلهحولهااالفرنجطمعوتوخهبذاكاصرهاففعسد
والحصارباقثحالوضايقومانةالسمناالؤلربيعشهرفيبظاهرهاوففكالهاللمضايقة

بانياسافىالعسعكرفيالدينيرظوتوخهالميرةؤعدمتفيهاإالقواتخقتانالى
صورعنللذلب

ضعفتانالىبذلكااليامتوتمالهاالمعونةءباستدعامصرإفىالمكاتباتنمذتو

ووقعتالفيهاوتعذراالص51جدبكاوعرفالهاللدعلىاهدهاواشفالنفوس
انافىواالرغابإرهابواوالمداهـنةبالمالطغةإالفرفياسلفرلهاالمعونةمناليأس
الحزوجإرادمنويخربهامنصنئيريثاليهمتسليههساعلىالحالققررت

4االارادمنويقيماحوالهممنعليهونيقدبماوالىعئةالعسكريةمن
الحزوجفيللخاسنوأبالبلدبابوفتحاالفرنجءباذاطمكرهفيكباووقف

الصقينبيينيخرجونوممعبييماثقلماوتركحملهوإطاقعليهضفتمامنهمصلحمل
يبقوواوعيةزيةالعسكافةخرجبجثمنهمالحدرفإالفرنجمناحدوليس
الالدفيوتفرئواثمعثمقالىبعهمفوعيلالحزوجيطيقالكعألثأاالضعيفمنهم
815سنةاالولجادىمنوالعثرفيالثالثاليومفيوذلك

قتالفيوشروعهمطبعلىوترولهملهماممامناالفرنجباجماخالحبروردوفيها
الالكاعلىواشرففيهااالقواتتقانإلىذلكفياالصيوتماىوالمضايقةبهامن



البرسثسشقراقاألالدينسيفميراراسلواايصبروفدهاالسبههمضاقفلفاهلما
محلىانجادهملبلةدالسؤالبهمترلمارعراحوالهمثعكؤىبالموصلعهـاحب
ؤاوتأهبسرهبرعوتصهـدزلذلكفنهـاقالكافرينايديمنوالقاذهماالفوفج
المجةذيقاليهموصلفلماعنهمالذلثافىاهمااصرفاليهملمصيراطال
شلالقرةمنييماعموومامهمقويبالهوححممخبهاالفرنبهعفرسالشأامن

بهنيخلغمناقثلونتاطيولتسركاتتجعهممهؤمينورطواموئينإجفلواثوال

ثطابتنواقدوكانراباكاليهةححاواانافىايئمعلىمثجمهمياوولمهماماقفي
اطمدولةتعافىاللهلحلفكالمقمعلىواصروااجميدوااطرتيقيموتاومسكنمنزلهم
ابهسذشقيأاسنؤاكعباهالألومنوإنتاشبمءالبالمنرخلصهمحلببامل
الهايماالمعاهألوابهلفيهاالسيرةراحسنصلصودضللئناه1جراجزيلالجميلالفعل

سابلتهانتااالامماوممرتاالااححتصأثلمجيادوالمراماةوااليةاسلىواجتهد

وصرارحمهاالببتناأجهاااوفقوتوامثلت

وتافشباطاكثكانونكانونفيالشامبادكقاخيثااحتبساشةاهذهشتوةني

ترال1باوحمةدهاألتداركثمصةأ11الدالبكثرححلأقاوعئماسعراوكألاكرع
البثرحمماكلبعداكراعاتوانتاثهاموبعدرحقابهفاحياالقزطبعدالغيث

ودمشقصابفيالشةهذهفيسعارافعتوادترادبؤسالهماصوزالهالنفوسلى
الئاساءحغعفامنكثيركوهل91سنةالىوبقلوالموصوالقلعةإوحبةالىاالوامما

بالجوع

وكمانةعيرةتسعنةس

بالقبفاقةباحكامداآلبتقلغمصراالخجارمنصردتنةالسهذهفيثأ116

عامالكانااللذفيلىاالفمحكالممماالبطانحيادئيالمؤتمنخيه1اقهعبدالمبماالمأموثعلى
لألسبابوفخاثرهماوالههااعلىواالستيالشعبانفيواعتقالهماإتألفيماعلىواعاناقخلهعلى

عنهمابتااتالتيوالمبهراتعامهمابهاثقمالتي
المصدسثماحباالفرنجملكبغدوينناحيةمنبارائصلتوفيها
واالفسادفيهايثالتدمضصمنحورانناحيةلعصدواالستعدادوالحآفبإالحتشاد

العلرقاتوقثلعلهاوالمحماثعقدسالقريبةاتابعلىالغارإتشنفيثرعو
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عدلدساثطبكاالدينظهيرثرعلةوالتخقبذاكالمعرفةنعنداليهاالواردعلى
صورهمباعالواعياخهمومقفميهمنالتر3راهأوكاتبجهادهعلىواالجماعللقائه
وردوقدرهعسثبزوفيواالنعاماناالحسلهمويبذلعيهمبهمديستنجدالحال

بوخيموشرخوبالضقرعرحمنالبلداممالقاصدينطبرئةمنخبرفربهمعلي
بأسأيلىفارسالفيفيالتركانوصولوائفقلةبالىصاهبامداالطرافؤالةوكاتب
وعنييزظقالييمافاجتمعوالجالدالكفاحالىومسابقةالجهادفيوركبشديل
ووقتبازائهوخئموااليرحلوالضقرإبمرحاللعسالحمربكاقولعرفوايخااالفرنج
منوالحصرفيالسابماالثنيينيومفلئاكانالفريقينطالقعوتطاردتالعينعلىالعين
دمثقأصداثمنالنافذواطكمللمقضياجتعللقضاهالسنةمنإلمجةذي
بالشهامةالمعروفينالباطيةوأحداثواالطرافوالمرحللغوحلةورجالالألغرارلشبابوإ

وخيالةرحالةثيروالشاغودخلقجاجوقصروغيرهاشالعقبةحمصمنوالبسالة
اللقاقبلالمصاتقللطبالمصالوشرعواينينالمتدالمتطوعةمعوالناهفالتاتملسالحبا

شوكعهوشلهاالفرنجحزبعلىواستظهارهكثزلهماالسالعكربقوةالخبرفاعوقد
متسظللمسلمينطعمةءوكونهموبوارهماليمهذافيإالفرنجهالكفياحدذيثولم

االفرنجاطرإفعلىغارتنالتر3رعمممنوافرةفرتةإنوائفقثأ6أل

الجمعبهذالهمالطاقةانةملموااالفرنجوخافعاصهمواستظهرتمنهمونالت
غايعلىمإعاالىعاثدينهفكانواالذيمزلهممنباسهمورحلوابالهلكةوايقنرا
منهمفرفيالتركانمنفرقةوفثحبوالوهلالذكمنونهايةوالوصلالحوفمن
المشهورةنيسةباوظفرتوافرةغنيمةجمياودواالماثقامنفضمتراطونوهم
يلوونالموثونوممعليهموحملوافيهمذاكعندالصححروطمعنحيمهمفيلهمالتي
الىهمالجأيقةمظوضايقوهمارعبشملهموقدالحتلىمققحرعلىيقفونوالبمعلى
وحملوااالساليالمحسكرعلىوعادواقجئعوعليهمواتآلهماتاعليهمحميمهـمري
وضانهالوصلشطتةقناعقابهممنوقتلواوهزموممفكسروهمالمعروفةحملتهمعلعيما

امحثيرالعددوهمالةالىجمغعلىوعادواحالهعلىالهزيمةفيرالعسوتماالحل
وصاواحتىبالقتلالمنهزمينوتتئعواعليهماتوحتىفيهمالسيفولطلقواالغغيروالجثم
خيوالموصبرلمسافةواالمدىبعدمعشرخوبمنالبلدمنقمربواسحوراعقبةافى

بينهماالميوبنواإليومخهارهذاآخردمشقإلىوالعسكربكإالدينظهيرووعمل



عزمكاحهفاعلهمافىعائدتلوارقدفحممادفوهمجهملالقاعشكدفيمهت3ابمكلى
4ثايماكمداللهوتثبههمقصدهممنعليه

خمعممائةيئعكضسنة

سيفألرقاالبهىاباستشهسادالمومملناحيةمناطةبروردالسنةهنهفي

فيفياعاامجلىفياالةرحمهالباكليةليدبهاامالبرشقيسخقراقالدفي
انفىمؤتهرحللبلمراصسدتهتاتزقدةجماممليهوئبيايذوكانشهاالقعدة

منباألسحكثارهماتحفغل1لهمالتيخنفايةعلىوقدكاتصلاونفذالحين
سسافذاإقدد1يداحالنازلأهالقنالشاذوالألحواطاقدلريةالسإلحمية

السعوففيوافىفيهتعما01الحديدلباس3اقهذامعوعلييماءالئما
ءئكفداسألحااعبانونيتةساالحراواررياكاإلماالتراكالناكانقوحولالالحنابرعرهفات2

مذهحصادفرسمهكاىالنفلابصعةفرجخةلقحنماهعادتعلىبالجاخححيلفلئا
مافامبادثواللممبهجمغلمدالمهنجافينفييخية9الحييقيئفيثاطظعةاصلى

اطديدثبفيثرتزلمباتكنرذةهنرلنحنههمبععكعايبماوثبوابدأبالحمالة
وصاح4قافاحدهمبركضثصةكانبقاوانتحعلىعنهاكعحابهكفلؤذعايلالذي

عاله1أسهابوااكا3وياأةيدثاتملالمثكالرأواحايئمنهمواحد
وئتسلالممليفقتةحماأوبةاثمحاادكهحينالىفاثخنوةبغمرباصبمصاقهوقحمحدوا
ريقةالسديدالهرحمهيىاالهصذاكانوتلىالبوثبكنمنجمعوقتلواشعهيذا
محبادالمقامحمموداخدفيا3خلفاواالامدلاؤفىاالخألقحمحداالفعالجميل

اطالهذعلىلفقلهراسفواممايهالناسنزلاصاطينواءالفقهارواهاالخل

لدبعدهاالصفيرقاملماممدهحدكلوكنماثلهقاقىهذاآبكإالدينركاعرفولمآ

خراساليبمافاجتمع5ناااةلشهاهـبامروثكاهواكبالنجابةمثعهوروهومسعرداالمير
االصيثهفاشقامورفي11قهـحعدهصدوقحودالحمنهاجهوسالثكحابهكرهووزابيه

الهاحىوالمرادالسدللىعلىوإنتخلمت

ايديمنهااستعسادحقىيزلوتدئرنحوالديئخلهيرصهنىالسحةهـذهويخا

ليههعضةالثحنتييسابئيهمفيبهاكناليااخيهافيعلىالمواثينعليهااينالعا
الدفيشهاباالطربريممكعلاتعلىاالصواستقرهااالكيربجعشهرمنضات



منومعهصااح3واليهؤسفمتكبإالدقييربنبوريالموكجبنحمود

لثقاتامنوحفظهاطفظهزتب
مشقودخلالموفمنلةبداوقدحلبمنالمدينظهيرعادالسنةمذوفي

اوسالةلمجوإبممرمنبصركطواليينالدولةكششاميناليووصلنهاشعبانفي

اآلعررسولالغخويشمافرابنثأفى7المنتضىاالميرومعهالحلهانفذكلنالتي
المذكورالشهرفيريةوتحفشيةخلغيدهوعلىممرصاحبائهباحكام
دالشامحلبفيئةوعظمالباطنيةيدابهراماصواستفحلالسنةهذهوفي

والمعاقلالبالديطوفلمجثواللباساكقيوتغييرءواالختفااالستمارمنغاعلىوهو

بنغافيايلالدصننجمقررةبتقريردمثقفيحصلانإفىاحدشخصهواليعرف
وشرشرةءالتقا3منأبسببهكدهوظاببلثاالدفيميرظهيرامعارتق
منوتضقلاالحوالبهتققبتانبعدالعنايةبيماوأكدتالىعايةلةوخملىبهاعته
منالطغامالفألحينوسفسافالعواتمءوسفهاالتاسهمنوتمبعهمكانافىمكان

سعدبنطاهرعليابوالوزيرووأدمهلمجزللشروطلئابيما2احمافيهيانةواللةعقلال
واظهارضافيرهشحبالبثعلىهوسااصرهعلىمذهبهعلىيكنلموانالمزدقاني
فعلهعلىلةعوئأيكونالمذكورالدينيردزيروطاوعةوثاعاسرهظهرفلماشه

بيماتميومعقآلالييمايأويحصئابكإالدينظهيرمنمسالتشغلهفييدهوتقوية
الييمااجتمعفييماحصلفلئا025سنةالقعدةذيفيبانياسثغرلةفسقمعليهويعتمد
جمالهاستغواهمالذينالطغاموغوغاوالواتموالفالحينوالسفهاالىعاعمناوباشه

امرهمبظهورالمخةفتوبهمالمةفعظمتواضاليلهبخدعهواسكالهمواباطله
والمقدمينتةالواهلوالفلماهينينوللتدالفقهادوروضاقتكذاوتسبيهم
والثسحوىفيهمإمحلألممنمنهمصواجمالموئنيناالخيارمنوالسالمةوالستر

يعاندهممنقتلقيثرعواالضهمعيهمءالسولدمائرةولرتقائالشرهمدفعمتهملواحل

وزيروالسلطانعليهمريناللمجيثويرافدهمالفهـاللصكلىيوازرممبنؤمعاضدة
اميروالمتقدمشرهمحدواليفل

السلطانابنمحمودوالدفيالدنيامغيثالسلطانبوممولالحلوردالسنةمذهوفي

بالثهالمسزشدإثمامالحليفةوبينبيةجرىبغدادالىفى8عشاهملكفيمحممد

لمنوالمنافرةنهمالالحالتشعيثاوجبتونحاطباتمراسالتللمؤمنينامير



وعلفةاارافىعكرهثطالسلطانزحفإوجبللناالىاالعروتفاتمنهما
كلوالفتنةةمستهالعثحتاهيزلطرلمهوقهلىهلغلبمةوالحللبقصرهفيومحاربثهاإلمامة

منالفيتماافىالحادتوعاوالنفاراطلفاسبابزالتانافىااليثارمسيتقرةغير

وجميلاطالفةزيرمعدقةبنالدينصاللاوزيراسفارةلمجسناالكدارشوائب

منوالمعروفحالعتهمنالمأكفالىذلكمعالسليحالن3وعانيافيوسديدرساطته
ذيمنخيراالعشرفيذاللثواشلتيماالمؤمنينرااواميعلىوالتمرئىمناصحته

25كسعةالمحرنماؤلفيوقيلى2سنةالحجة

قثداعرااحدياثيالثممحعودفيضانكلىراالتوفماالسنةهذهمنرجبفي
ايشعسادوهاضايفوهارفئيةاالفرنجقمدتوفيهاتةفادذعلييماهجمتحاذةحقل
المسلميينملكةمن

وكممانةثرينوسكاحدىسنة

ملكالساطانابنسراحساكالناوزيرنالمبقتلالعراقناحيةناطبرردفيها

اقيجرفتهـلثكانانةذبممنهااالكيشهرريجعفيالباحلنيةبخدبيركىاسانصاحبشاه
منأ9نرلةتبوافرشهماالركيرويخيهمالنكايةعلىالساحاللطوحزفئامنهم

والكللبنيلذالثفيلهميتمفلمنهمتنلهروكرةفيءحتاللفرحلالرصادهانهـمس

اسحلبلجمفدمانافىيتحيليزلسفيهامنهمفافردوااربراكالهمتسمفل
لمشاهدةورهحتعندقسفيألالفرصةوجدانالىخدمتهفيواقاملبغالهسائسابهدوا

اوذيرمذاوكانبعدههنبئفةوئسكفقتلهمحلعئنغافلوهوعليهفوثبعإعال

واالنعهافاليقيينوحسن844ألالدفيأومتانةلالفطوحميداالفعاللمجميلموصموفا

عدحميداعرحنئارئهالىوانتقلشهيدسإحلهطالومحنىلقوالهفيوالتسذداممالهفي

لحنش1النفعمحتوموبيدهاالصعاقبةودثهالعقةءوانقضاالمذةنفاد
فيالمومحملمحاحباالإلسسنتراقالديناالميرسيفحالطشرحمنتقغدوق

بعددناالصفيمسعوداالسيرولدهوقياماللتهرحمهحامعهافيالباكلنيةدادهاستش

ونصختبانفهشمخواليتهوإستقامتشوكتهوقودترهااشثفاصاامحفايةفيهما

المعاقلفكفيوالحلمعحايطلإالبالدبمنازلةنفسهوحدثتهسخرهفيالسنحداثة
وذويوالسدادامةالحزليأمنبالحغداالفرنجيةالفصبلمجاهدةواالكلرلإالسالية
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البكالدينظهيرافىاطبرفونمىادواالؤوفضياحمىازثبوالبسالةالبأس
كبرالثمأنالذكربهيلالصيتوحسنعةالهمنئوتيبمالةحسدهتدذعلىلمجكايات
واالفسادفيهاوالعيثالشاماعالمصدواالحتشادفبالتأعلىعازموائةواالمي
والبارعنمثلهااليصدراقياالحوالهذهمعرقهعندبلىاالدفيظهـيرفعزم
منيدنوحينعمكرهفيحدهماالستعدادعلىبلبيرأيهفيازعنشبههايبدو

إالياماألذلكبعدفاكنلمجزبهبالفتككليلهمفيويبعسكرهفيشقعاميةالثاالممال
بظاهرعليهحافيدعوبهجومءالقضامحتهوترلشبابهئكرىمتانفحمححتىالقالنل

وخذلهحتهفانفلفةلةوالمجيرعنةلةبذالالذيللحتومإفىواصارهعلييمااقىالرصبة
إطالفيوهلكوثقاتهخواضةعنةوتفرقتكاتةءلقضاواسلمتهوجندهانصازه

وهرباوبقتةالمنيةإشراكوفياعجدتةشديدةبعللةومشيراوفرافيوشريمةوزيره

وايثارهعرادهـعلىاستعملهاقدكانتالتيباعالمهإالتراكابييماغللىخوانجماعة
متحعينبكاالدفيظهيرالىبهاووطواواختيارهإقزاحهقضيةعلىاحكاصهافيوتنا

واصطفامعليهمواالنعابملهماالكرامفيوبالماليهمفاحسنباهدائهاإلييماومتقربينبمالة
بالفعلثثأ9أعليهرفودهمعلىوقابلهمانسهواهلثقاتهافىوضمهملنفسه
1الجزيلءاللطاالجميل

والدفيالدنيامغيثالسلطانسيربمالعراقطناحيةمنباراالوردتالسنةهذهوفي

عندواجتارهمذاننحومحفلمحموالفينفسهعلىمنةخافصرفنبلعبثوقدمحمود

لالموعجاحفيلبرستيصتل35صمهافلأوفي91مةوفيتاريخهفيالعاستيقالا
القاضىنالدءجماواخمحوفيرهاربيعةديارمنابألدهعودولدهوويبهاباتتة

ههوضلىخزانةوحصلوااياكييانياايغمهـيانيمحمدالدينومهـالحجترالدينونصيراثهرفوري
اوممولماابددفيستىالولدمسعوداالميرويتزعمودالسلطانجدآبندادالىونزلوا

عاياالجفويمونابالديدترالورمابالملكقومواليئهذاانوتالوااذنوا
الستتلكفيبحدادشخةئمنقروكاناقبنزبميولةالىبقسيمعوااجتاضممرأفاكضى
ابالدوجمغالموصلقضاالدينلمجاهيمونانالستحلنوههصالحهممناالدواماهعةالوقت
دانالدينلصالخالعكزداهارهالحجبةكونانفحلفلةالدينيئةمورواءالقفهـامنفهاوما

ونقررذللثملىمقطفيراةمنفهاويرقيالديننصيرالىابالدوجميحالموممليةن
فطلبواممعهومحلالذيبالمالواحالهاللحيفهحابهوأاللطانضرسااضمثمبيهمابهماالمي

الىوسارإبالدلةواوفياتلبكهماوحصلوالحناجينارسالبابنيهالسلطانيوأفغزبمي
335صنةاؤلوابالدلالمووهلكالموصل
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منةسبقبماالمسامحةألةيالمؤمنينيدامباقهالمسترشدماماوراسلفةاطفبدارذلك
جولبييماالجفخعليسليدعوواللةيدعوللهوانبينهمااطاكثةبةالخوتلكفا

اللكطلملهدسآعهمفيوزإدنفسهبهماحالبتالبىوألحلفجوابباجملالىسالة

الؤضافىوعادوالفحهرلاكبعدنشاكلهوعاوكههذامرفمهمنافاقإنةثمواثسه
االصالىدكتةاموزابزراخوابلوكالشسذيوهسكلىانكرقدوكنالمأثور
رأسحهقحففيالخعرشربانةوقيللعتلهصاجبهللىوتسليمهعليهبالقبض

ثماالمقدسبيتكماحبأالفرفيلمكبغدوينقحعدالسنةهذهنشمبانني

االضةبهاثفماعنموعادبهيدسشيسباهمإهلهفنهبموسىواديطمكره

3بحعلالقلعتهافيوححملحلبمديتؤقيالساطانيابهرختلغالبلنالخبردوتمنهيا
احداثبايئبينسهورقعحالهفثادبوامرهفسدحقىالقليلاأليقمولملةاختير

باثاالدينعاداالميرصكسكرحلبإلىوكملنااافىالقلمعمةفيلحمروهاطاجيين

فئحيلتاعينيهسملفيفاكنناصره2واسئوكننوالفقلالقامةمنفثستمة
مانةونهوعثويناثنتسخة

قيإثاحلولىبهوحاللبكاالدينبظهيرالمرحقاشتذالسنةمذهؤ

بقوهيخعوالصيريدفعالماترولعلىمنةوإثعثمائئتهوافمعفتجسعمهوئفل
زيتهعسواعياننةةويوخوافهـهوالعهواعراالملوكجاالميرولدهفاصفر

نالىصاهوخيبةالمهددفرلمااالجلمحالعبانفسهمناحمىقدبانةهموإعد

وهذااليهييأتبعدياالعربيمابرويدعليهيعملاالرصيةكيريبقولملواال4اآا
المأمولبعديمنمكانيلالنتصابلمترلشح1ولديممبرصبرريالملوكحولدي
وإنومحبتهاطيرلفعلوايثارهلرهتهسداد9فياشلثوالممديصةلسد

هافانحفيمثايماعلىوعامألوالعسكريةاالعراقلوبحفخلقريآلمقتفئايمون

والنححفسةالمعدلةبسسحلقالمرفحيةالسبيلوحهجهذهوصييهماقلفانواوعيةاالعيان

شلهفيالغلنفذاكوالمخافةالوحلاسبابعنهمسياستهسنوازالطامحافةق
السدادمنيوثز01عنوصادغإلهافىذاككاعدلوانفعلهجميلءسدامنوالمرجو

اوفىبلفقالاللهذلمثلوتوقعاطاللمشاهالهذههوفهاوجهرهموهفي
طفتأكيداذلكفيعليهاالصيفوكدوالىشادالسدأدسبيلاتعئىوالمرادعلى
عنهوقبلهمنه



فابمىالسنةمنصغرمنخلونلمالنالسبتنهاريومىاللةرحمةافىتؤفيم
والجزعلفقدهاالسفشتذواباداالوفئتاالعضادفيوفتالقلىبوجمأالعيون
جولدهوقاماليامهوشاكرافعالهكردلجميلوذلةاالمتفخغمتعيولمعايه
مجاديفاوكانتوجندورعيتيماخاقيفيالسيرةواحسنبعدهمنباالصربرريالملوك

احقالفقيدالسعيداالميرهذامحانواالخطارالمناصبفويعناليتدحاالقدار

وحليةبهاتتباهيزتةلهااالياموابقتةالىزايابساحتيماتلغولمالمخايابيماتخطأمن
ماتماممنربدوالحكمهيدافعوالاعرهاليألبتعافىافهاناألبهانتآخاقع
طءثايةويطوانغايةالموتالنظقهفينفافهتقررماوحدوثعلمهبيماسبق

استعمالفي4باقدالسعيسداالميرهذاكاتوقداالنسانميصيرمنيمون
جمةالبعلدظاهرفيامالكاالىعيةميقبهاتيعلىواعادالظلمعنوامحروالعدل
الجبابرةالفتاةزمنفيعنهمتوقبفالظالمةالوفيزمنفيمنهمأعتصبتداقىة
اخراإفىفاعادهاالحاشعمةالعاديةااليديوعتتالمقاسمةاحكامعليهماوبرت

عنوحموالعدوانالجررمواذعنهاورفحمرالمسالسالفورسمهاالمستقرالقديم
وجميلءالدعاصاصبذاكفاحيزواوانمكانكلفيالتأولاشابجهاما

ءوالثناالشمكر

بحدادالممصيرهعندزقعةبانهالمسترشدالخليفةالمؤمنيناميرافىرفحثم
حالفيهايذكوالنياثيوالسلطانيالمسترشديإالمايالبابالىوعهاجرتهلكالكاه

فيوالفائدةلهامالكالفقالوارفىعاعروجضثعقدمملفيدافىةموإضع
درسوحمامعاملهاوسودلدثورمامتهاثثماعانيواللحاقيالمفاعوالعطتها

ماوصرفاوغابرلالنخفاعممارتهاويؤكىفيهارغبمئندحعهافيواستأذنة
اباحةمؤكذاتائااذئاذلكفطلةفافنللجهادالمرتيناالجنادفيلمخهامنلمجصل

ءباإلمضاالىقعةظهرعلىبذاكولمحعواطلقهداحأ4منهباالبتياعيملكهلمنوامضاهلة
وكدلىسمهالتجاؤزاوحكمهمنشياطالمنوالتحذريهالتأؤلوابطال
يذدكعديهواشهدضهوتقلدهامنةقبدهاالتييةالمسترشداالمامحةالشريفةبالعالمة
يةخايباباضاحعدتةفعمرتفيهرغبلمنذلكفيالبيعمضىوالمعذلينالشهود
عيونفأجريىفيهاالحدوالفائدةبهاالحغاعالعافيةوإرضضاويةئكروشهاوعلى
والإليهآالميامنبذلكوعئىاطيراتمنهاوظهرتاعاداابهلالىوأعيدتمياهها



لهمصئمنتالجميثهوالنيةاطهـدةاالفعالهذهبإلكاتبعدهولمنالدولةلةدلت
تطاروااآلفاقثماالجميلالذغلةرحصلواطمالداإلهلواألسةالولدفيالعقبى

فراشهخملهركلعيذاعزيزاسعيذالشأولومحنداآلناطمالطيبءاوالثواالمصار
اهيثمنيؤئيهاطدلفحنؤللثكمحلةالئشجاوزقوللةاليخالفامؤلةذال

العظيمففملالذووالله

الدينفاهيرهاجمداالصقثلهعندبكابنبوريالملوكجذكر
ماالمثجددةواالخداثالباعلنيةنوبةمنايامهقصىووانجارهبكا

سليلهمحنىالتاافىإالفرنيمعبرى

ذالكشرح

ألمهكثأألالماجميمالدهقاماألرحمهبكاالدينخاكيرفيءالمتامذلمآ
كدهلىواعخعملايهااقاهأبماممنفعملهعهلىوولي4تجاكاناذبعدهمنباالص

يةسأمواجنادامندمشقتةحؤمميمتجفيالسيرةمنحنعايومححتتهفي
كللىرجرىونهماراوانحهماأليتياوبالبئالمثنجعلوذاديةوالىساالتياعنةوص

خداد1ءاالعداعالةاالهالوثقلجنادبافةىالتاعمادولةالمعدإسطفيابيهمنهاج
للمفسدينبالجمايةاخبليغواالمترذدينواصفاراوحمايةالفاللمالتوردعنالمتثاليعوإنصاف

ديااةباداالحاثهـااءبالدعاااللعنالقتوانرلتهححتعلهالقاوباجتمعتلمجيث

علوابراهوزارتهعلىقاني3المزسعدفيكالهرعلياباايهوزيرولقرمدتثهوإعاللة
والوعادتهسمهممأخعهدفينالمونؤابهمناحذايحسرفولمسفارتهفيرسمه

علىاالقكالعاتواقرإليهينواصممليهموفلعإيزاقهمفيزادبلهيشئهعنازاله
غالمقدزيرهافىواحسنعابرالثناهلةالدعافكثرامحمحاجهاعلىوالجامكياتاربابها

والنفقاتوالواجباتاالقهـالعاتعنالعوحقحؤقمعارتفاعهعضلةواحالقبره
بحاللحوثقاتاقميماضمنالحديبإلهلم01ليةالبااصيننفسهفياسروقدكان

المإرعايةاكلهارنابوةعليلماكلناشاكامضرهوخناعفتشويهتهمقويتماعند
عايهمبالدبلاعرهسحافعليهمواقدرهمنمالةبخةآفاشرهملدفعوالمداراة
بماثفيروصامثسيأفقمااصرهفيمنةفيكانبهموااليقاع



احوالهماليهآلتومااالواممابدمشقالباطنئةمنثمامر
225سنةبقيةفيراآلوتعفيةالبوارمن

ذلكفيوالسبباالعيشرح

بانياسئؤتسليماوجبالذيوالسببالباطيةداعيبهرلم7ذمنتقدمقد

يموؤتحمماينهاغشرعبانياسفيحصلولمألةتكريرالذكرعنامحفايةفيماالييما
جقالمنكثيراخلقفاستغروااتاسائرفيفصكاتهوبثمنهاوتشغثاسترئمما

يصنهلةبئسكثمالمئنارعاعوكوغاالضياعمنالفألحينوسفسافاالممال
إالعتقادبقسحوظهرشرهمفقويوتمنعهالمنكرعنتصدفهقيةتوالويردعهالفسادعيخ
اففردينوافىوالسببالثلبالىعيةمناالخيارافىوآلسنتهمايديهمتوامتدهممر

يقتمنوقتلاقهربالمكروهوتناولهماقسرواخذهموالسلببالطمعالمسالكث

سعدبنطاهرعليابوالضاللهذافيإاليفالعلىمواعاوظماتعدئاالناسمن
نوبينةتمقررلمامغتتهاوفميمعاقبتهاؤيخيئلةوحصلفيهابالمالوزيرسونةالمزدقاني

ةاذاتغيرفيموالمةوالمرافدةوالمظافرةوالمعاضدةازرةللومنالمقدغالداعيبهرام
مترادفةوالنيآتبمكروهايقصدمنعلىواحدةااليديتكوننيئطلبماحالعتهوال

السياسةتجعثابللةموكروالبذاكغيررإفالملوكجورالمويبمنعلى

لمموعلىوالصبرالقذىعلىشمءاالكضاعلىالثاقبةوالمعرفةالوإفروالحلمالسديدة
لمجدحينافىينشرهلممااعرهممنويطرييظهرهلممانفسهفيروهوياالش
النهرمحةتمنتقؤذالىفضداالعالمباديةالةاعدامنوالمكنةالمراممتسفثهالفرمة

منبيماويئبوارهمنتعاليالئهيريدلمأالدعيهرلمانوائفقالفريسةوئقتخص
سببلنيرالتيمواديمقدمياحدجندلفيبرقبقتلنفسهحدثتةودمارههالكه

وافاظةالمحرمةالدماسفكفيالظالمينماقبةاغتراربلاليهدعتةجتايةوالعلييماحمله

وبئسبقولهعليوئقإليمذاكيقصدمنتعالىاللةحذربماألوالمجظورةالنفوميى
ؤلعتةعامهلمألنهمتؤغمفيهااضالدخقماؤهقخرتغيذائئويمايقئلؤتن
لمتلفتأتصبزاوقتلهفاعتقله5يدفيحصلانافىفخدعةاعظيماتكذالةؤأعد
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المحافلقلهقانبلهواعلنواعيورتهوحسنوشهامتهسيلصداثةمحهذهعلىثله
وجماعتهجندلبنفمحاكيماهخملتوئشاهدغائبكلمنوذثوالممثعاهد

فتجتعوابثارهواالخذبدمهالطلبعلىاالهليةواطرقةإالسالميةالحميةوأسرته
ملدماالطلبفيوااليغالإعدائهمءلقاعلىالمصابرةعلىوتحالفواوقاقدواوتعاهدوا

صابرينالحاللهذهالتأفبفيوشعوارهمادراكفيسكألأوالننوسالمهجوبذل
باالصطالمعليهماللهوقضىالمتاحاخينولفيفهبهرامساقانالىمتوقعينوللفرصة

بانياسمنبهموظهـرةوصوبصمنافتواوناحيةصمنفحجتواواالجتياح

للقائهمستعذينوكانواورينبالمذاعلالاقيمواديناحيةمحضد225سنةفي
ألمحاماةغابهامنالليوثنهوضاليباجمعهمخهضوامنهمهبقربواتحفلئالحربهمزقين

حزبةمندنوالحينواجمالهايعاقيبهاللىالجبالصقورمطارنحوهموطاروااشبالهاعلى
وءخمغسترونوبهمغازوننحيمهمفيوهمهمعلمجحواللمخذولوحشدهالمفاول
ءامتطانفارسهمكقإنوالىذاطونءالبالمنبممنزلوجماغافلونوممصالمحهم

ووجيابالسيوفضرئارهماشلىالقتلاقوعتادعدئلتناؤلمنوراجلهمهجوا
والقناقداراباجارورتجاءالبالبسهامورشقاالحتوفبخناص
احاطكاغافألوفهـاللتههفيثركاجماعةدمنوحولهخيمتهفيبهرامنو

فارهقوهمالسالحآلةاضذافىوالمحشاحءالضوضاخسعندوثبراوقدوبطانفمهب

بهرامرأسقطعوالجميهععلىاتواحتىالقاصهللمبيرةوخنابهىهمالماضيةبسيوقهم
القاتلينالىجالنخاتمهمعواحدواخذهماوالسكاكينبالسيوفتعقطيعهبعدويده

وشاعتإلييماواحسنعييمافخلعببوارههئاوجهالكااثرمبمصرالىبهماوممى
السرورمنالناسواخذوإالستبشاربمهلكهمالجذلامحالةوعتماالخباربذلك

وإنفلتشوكتهموالمصغتهمعدمملتإالقسامكلالسهامباوفرالفتحبهذا
شحكتهم

فيوشريمهوالعدوانالفهـالذفيرفيقهصيالاسمعيلصاحبهبهرامبعدوقام
زيادةأظهرتالجهلفيوزادشالهمفسافالءتضااالفيوإخذمقامهوالطميانالمحال

كانومنواالعهـقصاعالنواحيمنالحبيئةاطانفةبقاياالييماقعوتجومحالهعقلهسخف
علىالوزيرالمزدقانيسعدبنطاهرعليابووصىلوالالنراحيفيمتفرقمنهم
والمعاضدهلكهمممعرادهعلىالمساعدةفياسمعيلحقفيبهراممعسلكهاالتىالحال
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عينايفعالهذهعكتيانملمولمالسالمةفيورنجتهالشرمنلعحرزهاغراضهعلى
منومتحورسالمتةييمانجتمستساالزلتقيللمحعدالسالمةطررعنوالبعدالندامة

واالفرارتتفهـاعفوالعائةالخاضةهنالناشعكوىتزلولمآفتةفييماالشركانت
افىبكاالدبنظهيرفيالموكجصرفانالىويترادفيتوافىالمخذوليئمنبهم

مالحانورئكطعزيمتهمنهماالعاللتطهيروارهفهقتهالماءحواالجتبهمالفتلط
ماؤفيأفانةاوألالرزيرعليبايىااليقاعوالتقريريرادفيارالتدليقتضيهفيااالص
الامرهفيوسكنعليلاعتمدنخواعهمنقعلهفرثقمحدماواولىاعتمد

عشرالسابمءرماايمكنفلتاإليهاشارمتىبالسيفرأسهربإنوقررمعة
الوردقتةفياوسمعلىوالمقدئينءراإالجماعةمعحضر325سنةرمضانشهرمن
والحضورالماوكجمعونحاطباثإموزالمجليخاوبرىبدمعقآلالقلدإرمن

المذكورالوزيرونهفدورهمالىوالعردشازلهمافىاالنحرأفافىفيهاثاالصا
ضرباتبالسيفرأشهفضربخصمهالىالملوكلحفاشاررسعلىبعدهممنمرفما
لينظرعليهافالعيتاطديدبابرمادةافىجثتهمعوكلرأسهوقطععلياتت

وأحمرقترانتوبغييهسواهمايئاوائخذمكربمنتعالىإكهصنعالىامحافة
1للعبيدبظألمالثهومايداهقدمتبماذلكايماحتذروهرماذاوصارباالرايامبعدجمته

بالسيوفواالوباشوالغرغابدمثعقاالحدإثكحارتالحالفيبذإكاطنروشاع

ؤمنتمبهممتعققوكلواسبابهمالباطنيةمنبهظفروامنلعتاواالمجرققرالحئاجر
بالسيوفتقطيمابهيغاوافنوهممكاحهممقيخرجوهمواساماكنهمفيوتتئعوهماليهم
منهموفبفىالمجتواةوالميتةالملقاةكالجحفالمزابلمحلىعينروشطوابابخاجراوذ
وأريقتاقهرمنهااعةباالسالمةأواملبهالمجتمتىجهاتالىالتجأواكعثزنفر

اشالنهمعلىوامحالبيةخامنهموالشوارعالواحيواصبحتهدزاماوهم

إاللبابليألآليةذلكسكه2فيأعاويةدانارشةضتوجيفهم
االطنيالصاخطاهرابيليةقىالحأدمبشاذيالمووفالجمألفياخذتدوكان

شفتبةعقوشضوقبوالسرالبالهامملكنالخادماللعينوهذالمجلبكانالذي

فعلليشاهددمثمقسورلثمرفاتعلىمنهمنفزومعهؤصلبالموئخينكثيرمنقلوب

لعمالياثماليالعثرقعلىالمسبدبنيالذيهواوزيرهذاانالجوزيابنبسقالا

الوقفوعلءالفزاونجهالوزيرجدجمويعمىتآالثاشلةعندشدمثق



ورنيمهالبلدشحنةفيهوزبنيوسفىاطاجبوكنيامحافرفيونكاألبالظالمينلفه

كمعلىالخريففيبالغاقدالمصوفيالححنكثلممؤالذوادابوالملكثعةاكجيه
منالجهمائندبقناضيالمنواالحتياطالشحررفيفاخذوااطخدثةالطائفةهذه

الرافربالسالححهالماالحفظةواالستكثارمنالحديدبلبالباطنيةمقرلموتاباطنية
واعتبراحسنلمقعادةوالسكفراصاةلمنالشقاهـلحصليدالع

ههذمنحدثماسمعوالمافاخمهممعهومنيايخاسالمقيمالدإعياسمعيلواما
وتفريتالوموقبعضعلىمضهمواقبلداوذوإقذكاايديهمفيسقطإمحائنة
صبزلةيمنولمببانياسإقامانبيمامحيطءالبالاناسمعيلوعلمالبالدفيشملهم

اليهمفسلمهابهميأمناليهمبانياستسديملهميبذلاالفرفيالىفانفذالعباتعلى
منغايةعلىاالفرنجيعةاالممالالىبانياسمنفتمالوامايدفيوبهاعةمووحصل
اوالفيبانياسؤقبرفيبهافهلكالذربعفهاسمعيلوعرضالققةمنونهايةالذلة

رجمهممنوظقرتاالحيةتلكمنهمخلت25عسنة
فياطسنعليابيالدفياللالوزيربوفاةإدبغدالخإلمنورد235سنةويخا

ودمحقالسيسنوكانمنهااالخرةجمادىفياللهرحمهوزيرالحنيفةصدقةبنير
صادقالعدبيرحميدارأيسديدوالعاتةالحاقمةمنمحبوئابلينافاضآلكاشاالطريقة

يببعدواشوزرهألبئوالتوخعغلياالصفثرنالنفسعيمالحسنصافيالعزم
منوهوهااالدلىجمادىفيينياكعارادبنعليالقعمابوالدينشرفءالنقبا
والمكمانالمعروفةوالىتبةالمشهورةوالمنزلةالذكرونباهةلاالعوسرفالقدرطأللة

لالوكجوالدةالنساهشرفالحاتونتوفيت235سناالولىجمادىوفيالمشتهر

الفراحيسبابضارجبرسمهاالمبئةقجتهافيؤقبرتثحكثأ1عنهاائهرضي

ماشةوكحوععثرينثلثشة

لما3و2سنةفيفيهاكلألمتسؤقاقتضىلماوغيرهمةالباطنينوبةجمرمغىقد
ذللثاحدثاليهمعنهمبانياعوإفتقالالباطئيةفياكائنةخبراالفرنجالىانتهى

فياالعالالىرسلهموبثواقصدهافيالحديثوممثرواممالهاودمثقفيططلهم
يةوانطاالرهامنبالدهمخؤتةمنسائراليهمفاجتمعواالحتشادالرصالبهع

فيالهالكبدوبنمقامقامالذيهوكندملكالبحرقورصلهموالساحلوطرابلس



تحصيلفيرعواوسعليهاوخيموابانياسعلىونؤلوافاجتمعواخلقكثيرومعةالفرفي

انهممدثعواحصشاهدهمتمنعنهمالحكاياتوتواترتلالقامةواالزوادلمترا
الىحالةوممثرممصراجألفارسالفاسئينعلىيزيدون

افىهتهوعرفاالصالهذآقبهمعزمنذلكالملوكجعرففلضا
اليهالمجتاجالتياآلالتمنالييمالمجتاجوماالحربوآلةوالسالحالعددإالستكثارمن

جادباالساليهمالمندوبينرسلهايديعلىالتركمانإهاعروكاتبصعبصلعذليل

ندانهاجابةافىالمبادرةعلىبعثهمماوالغاللالمالمنوبذلجهمواثسحتغاثة
شتةبسالةفيصاالجناسللمختلفةطوإنفهممنالييمالوومدعائهالىوالسرعة
اواطلقإدإالفعدامحفوةكؤوالىومسارعينادافريضةءادافيراغبينمراس

ضيهالموقضيممالموالهلمجتاصون
الخشبجرعاىوترلوايب3واناهعلىمشقطالبيينبانياسعنالمالعينلور

واصبحهناكيمواوخ325سنةالقعدةذيمنفيلةالمجاورالمعروفوالميدان

بنعرةواالميرالبلدحولمنازلهممنالتربهينييمااتموامشقمنتخربئالدمكر
قخرحبازائووقفواجهاتعقةفياديوتفرقواكرمطالواصلينالعربفيعةرل

خاوالفارسمنهميخرجفلملقائهمالىفيبادرواوبزحفوااليهافيسارعوافرقةمنهم
صكألثهايامأأالصورةهذهعلىالناسولقامخيمهمولزموافهماطرضموابلرابئ

وبربقنحيهمحولوإطافئفمتجئعهبماالمنهميعامدفالالبلدالىزحفهميتوقعون
مميلوتلؤصهماكصعنخرهمثماوجبالذيوماخبرهمكشفوسالحهمليضهم

المترلجمعحوراانإلىالبغالمعللمصيورجالهمانوشجعمخياإبطالدوافيقدما
إلىبهمتؤةواللهمحرصالحهمواوالنزالاالتامةعلىثعلهايستعسانالتيوالغالل

المذكورينعود

الدمشقييناالفىاكمناالبطالبتجريدباثرالحالهذهالماوكجعرففلتا
الدولةسيفاالميرالهمواضافةصرميرامحالقادمينوالعربالواصلينوالتركلى
ووميهاليالليلمةعاالسيرفيوالجذهماخريونهوضهممعهمروقرحماةمحرءفيسوار
ذلكالىحورانمنعودههمعندالمالعينتقديروكولالنكراقناجةالىالصباحعند

منكايةعلىوهمالمخانذلكفيواعيبحوالهممثلبماأمملا11دنععارعواالمكان

عليهمهجموةصاليخمىعكذديخاباسرهعسكرهمسوادومعهموللمنعةالكاثة



ووقنوامصافاوضربوابالنشاب1جماعةمنهمفتلوقداكوبهميتكدللم
بهياوينتكمحليهميمراالسألمععمكويخلولمبتواونالمسلعليهموحملواحدة

موشجامقذعهمدبوركلياموولىالدمارلوحابالواروايقنواويؤذفثعلواانافى
فرتابهمدقواواهاكةحمألوالعرباالتراكوحملمنهزمينايخآلةمنفريرفي

وجهعلىارواعئالنهاربعفىاالانفابالسهابمدرشقاالوماحوطعابالسيىف
ايديهمامتألتالتيالفنيمةمنهموفنموامعقرفيالحيلارصلوبينمصرعيناالرض

والفيذكرئحضرالشيوهوالبالوإنالوالغالمنواالسرىوالسالحامحر4منبها
سوابقهمبهمنجتالذينالحيالةمنالقليلاأليهرممميافىمنهميسلمولمفيعذلمجد

نهاراكىمسرورينمنصورفيغانمينظافرينكمشقافىوالعوباكاالقىوعادالمضمرة

النفوسبهوقويتاطميدوالمرالسعيداليمذااالسفابخهجالمذكوراليمذللى

تكاملغدهمنحيالىباكحفممباكرعلىالعسكروعزمالصدليربهوانشرحت
النارثرةافىينظرونوهموافرةالحيلمنبهاعةاليهمتغوهكاوصوله

رحلواوقدمادفوهمالمتهمندنوافلمامقيمونخهمايظنونوهمالدخانوارتفاع

اذوسالحهموئكددهمالتهموااثقالهماسقواوقدالحبرهمباةعدماالليثهللىاش
المقاممعهيمكنالالذياالمماحقيقةمنعرفوهماعندماعلييلمجملرنظهولهميبقلم

علىيلوونالرطواانيمامحماوأبيماقموالطاقةاالقىالىعسكرجمةموفتهممع
همامامحميرمنءالثيفغنمواضةمترلهمافىوكىحيئقمعلىواليقفرنمحقطع

فيوذفنواوعرلهممعملحواقدالوقعةفيالجرحىمنبهاعةوعمادفواوزادمم
جماعةممتاواالعسكراواخرهمولحقااجممحةالجرلمنمصرعةوخيولهمإماكنهم

الناسوامنلهمالمسلمينلحافمنخوفامزجمهمفيسإلهمواغذواالمنقطعينمن
وامجشقتبةامحرعنهموانفرجىومعائشهماماكنهمفيوالتثرواضياعهمالىوضجوا

بالفيوالظرحسابفييمنلمماصنعهوجميلتعالىاللهلطفمنممءوحاالغئة
نعمهجزيليستديمحمداامحامثهوالمومبةالسابنةالنعمةهذهعلىوالثسكوالحمدفاله
وقسممناقيمنالمزيدتمدسوي

الىاكغرةجمعوتفرقالفاكىةوالخلعالرافرةبالغنائمإماكنهمطاالتركينوعاد
الىصالابطالوفقداالثقالوفهاب3امحروعدمالمذئةمنصفةإقحعلىمعاقلهم
مدااالميلويا



ةامحفبانالنفوسوايقنتوالىهلالحوفدوئمنتالوصلمدالقلوبععكنت

ابوفربالهمواجتياحاطالهمفناهدشملامحائنةهذهمدلهمتمعاليماد

مائةوخمعثرذوعاربمسنة

بنافههبةمحمدإبوءاألمناجمالاالئنثيخالتوفبالسنةهذهاولالمحرتمفي
يقمولموالديانةبالصيانةمعروفامانةوابامحفايةوفاموعموكاناللهرحمةفانيااحمد
ءوالغناواالمانةالذبمفيمعلهدههودالحثمن

عارفيمنالوزبرقانيلكطاهرعلياليقتلدبدمشقارةالونديوانخاللمأ
ذلكفياالصيهزذكافالموكجدوارمعامالتهاميرويسدذحسباناتهينظم

اممالهوقىتيباصالهتهذبفينهضتهافىويسكنعليهفيهومتمدالييماحكثأ

المنشودالنرفنيلالرتيادهروالتيالمقمهـودلجوخلةيتسقلفلممالهابوابوحفظ

رئيعالصهثبنلافيالمؤحالذوادابيالملكثيقةالوجيهاوثيعلىتعويلهفوقع
ثفىووجدهعليهفيهواعتمدإكزارةمنممبوققدهاليهذلكفياالعيفرذدسثئ
ابةافيالصناعةضيفكاتوانومتمرقيهكعابهمناالشارةاليهوقعتمن

معرفةولةحميدوإالمانةالتئرفيومذهبهسديدرأيهفانالبالغةمنالبفهـاعةخفيف
وحفظالحسباناتاستدعافيوالضجطالحكفيويدمالتالمفيللمعاملينبسياسة

سفارتهلمجسنواثفابالمنمهذامفدةمنةبدالوالعنةمحيذالةدولماالخراجات

منرالديوانمنمجلسهواطسهاليهاحسانهفيدزادعليهوخلعمؤافرتهوعرفيئ
تجاوزمنوالشحذيراوعياتبأحعقالمنشورتببمواصواالعيانواكماثلءاالعرا
احوالدوسدالسياسةفاصنالمدرفعاوإلمرهأكيذاالدينمحيىولقبهوضالفهامره

علىواعتمداالعالفيونظرلهوكالمعاملتهواالنصافاعالهفيالعدلواستعملالىئاسة

االستقامةعلىوإظردتالسدادعلىذللفيالاالصوجرتالغمالمناليثقاتاكفاة
طرادائحسن

سنقراقبنؤبميلثباالدفييرممادابربوعيولالحوردالسنةهذقو
ظهيرفيبوديىالملولىجوارسلاداعلىزماطعسكرهفيحلبافىللوعملعماحب

الىسلتوقاالضداداالفرفيمحارعلىواإلسادالمعونةمشهيلتمسبكاالدين



والودادالمصافاةعلىستحلفهمنإليهوالفذالمرادالىاباانالىذلكفينهما

ايسكنايدأاطالةهذهفياالصاالعخقادوكدوجميلءالوفاعلىمنةوتؤثق
ولدهافىكتبفارسكحمائةفيرهعسوجوهبتجريدوبادرعليهواعتمدبيمايوثق

ومقئمهالدمشقيكواحباواالخالطعسكرهفيباطزوجرهيألمجالسونجالديئبها
إالعيفامحعلكيكثأهقدمينوايعراهمنوعلالحؤامءاالمرإشساالمير

فاحسنبلىاالدفيادمخيغالىجميعاواوتووتجظهرصالهفيحماةمنوخرج

ولدسوفيعلىوقبضبهموكدرعايهمرمملايامواغفلهملهماالعلمقوبالىهم7لعا
هربنمنهمفهربو7اعهمواثقالهمخياعهمونهىقئمايئابهاعةوعلىالماوكج

فيهالمجفظهمواعرلبافىوحملهمالباقينواععقل
ماعلىواستولىفلكهاالحيةالىجالمنخاليةوهيحماةالىيومهمنوزحف

فيومناصحبعحكرهمعهقراجهقخيرخانصاصبهاوكانحمصافىعنهاورصلفيها

عايهاترلوقبضإحايئبسوفيالغدرعلماوالمحرضلةالمعينوكنبطاعتهوعاملضدمته

حمصبتسايموحالبشةوتوثىواثقاالخيامهوشبمواعتقلهكماحبهابجرضانزاغد
الىاصابةمخهموقعتوالالهقالىيلتفتوافلمبذاكوولدههافإبهنوفوإسلالييما

يهالةيأيحفلملهاوالمضايقةالهلهاالمجاربةفي4يباطويألصدفعايهافاقامممواله
الملوكتاجبنسونجمعةواستصصالموصلإفىعنهافرصلمأربوالتيشرطلعث

امحلالقفيالمراسالتذتوترحلبفيالباقينواقرمشقعسكرمنوالمقذمين

اتحصياالمالملوكجاجابديخمارالفكسينعنهموالتميفعلفلمالمعخقليين
بماوالقيام

ثطصاحبهااثهباحكاماآلمربقتلرنمميةمناالخباروردتالسنةمذهفي
اعتمدهاقبيحلواحواليارتكبهافكرةيمورعليهفيهوكللةدفيدبيزااكىها

واغمصاباموالهموأخذالىعضةظلمفي4باالنةبالفتكواوجبتقتلهالىادعت
منالقباخواستحسنالمحذوراتبوارتالسيرة7ولساءماألىاوسفكمالكهم

فيمنالعانيءالثلثايومفيخةوالىاحةفيهبالحادثوالعانمالحامفابتهجالمحظورات

وئقسقسنة2لحولمهوايام094سنةبالقاهرةومولدسنة3وممره25عسنةالقعدة

عبدالميمونابوممهافيبعدهكاوقامالموئفينلميرإدئهباحكاماآلمراالمامالضاتمه

علىمةابيلهوأخذتالمؤنيناميرباللةالمستنصراثمامابنالقالمبمايمااالميربنالمجيد



واسدحعثاالمرالهفاستقامالمؤمنيناميردالهددينبالحاففلوئعتفيهاكحكدألىسبم
وتدبيرالدولةوذارةالجيولقاميراالفضلفياحمدعلىابااالمماوقفدرالتدلبرأيه

اليهمنهاجعلىوبرىتدبيرابهلاالممالودفيسياسةأعدلفةافساسالمملكة
ءالئاعلىواعادنارهواكادالجورءواحتواوالمجارالحدلخثفياللهرحمهاإلفضل

المفسدواضافاثقيالبروأمنامالكهممنوفبنىلهماموامنصباغوالتخارما
السعيدالموققاجربهاوحازوالبعيدالقرببشعكرجهااحزمبالغةذلكقي4وباالشتى

دةنجمانأفىئداوفاالسديدهاجالمولهذائواظالحميدالمذمبهذاعلمايهلولم
ءاواالخيراتافعالمقالئهالهمةماعلىصمسدوهخندةالدولةمقدتنمن

العملفيوسعوااممالهفيالطعنفيالمحالولفقواحوالهافسادعلىتجتعواالحاتال

دونريةالسممعذلكوتررنمقوهاالباحللمنوالفاظجمعوهاامحذبمنبانول
باديةمنهوالغرةطسقألينعهةالفرعؤجدتانافىوأغفاالىعيةمنماثلوااالعيان
تدبمايثمعرالدالنجدةواالعوانوالحتةياجدةمنضالماالميدينمنجانبفيوحصل

قمىوقداصحابةوادركةبلوانفردرااللهرحمةوقتلوةعليبوافوذئرعلييمالةزتب
1بهافدفنوةتربتهافىوحملوةالمجخاةققتلوا

وكممائةوعثرينخمسسضة

قلبهكيرثحالارزارةاصالمققدئيسالىعنالملوكلجالىىانتسنةأامذهفي

أقاربهبعفجمعباعتقالهواصيرأيهمنفييماجمآلممنماوافسدمنزلتهفيوقدحعليه
تقليسدفيوعولشهاربعاالؤلشهرفيوارناسةاكزارةعنوعزلهجميألاعتقاال

الوريرعغافيالمزدقانيالىزاقعبدفياحمدالفضلابيالملكعاحاعيمالوزارةمكان

علييماوالسفارةالرزارةغوعؤلاليلذلكثطاالميفرذبمهالمقلغتانيالمزعلياثا
حعنكانالنةوالعمالفينالمتصركزواستبحشرببمااالحوالومشتاالصلةولستقام
فياالممالثأ62هسياسةوعرفالديوانفيإيزارةاعنالنيابةفيتبقدالطريقة

حدثانافىاالصرمستمريزلولموالعربيةبالفارسيةاللسانفصيحواوانعصرص

الىرأسهحملو635سنةفيفتلالنةباالكملئقثانةالجوزيابنلىشقالا
واشصغىالجومقيرامولقبةكاتبياشواشوزرعللحوقدكانالنةبقتهفئرالحاف

دينارالفثلثماثةفتفاالكملأهوال



منبهمالبوارواحلهمناللهصاهاعليهمبرىلماالباطنيةالنمالهبهتعئرتا
بهمترللماوقلقواعلييمفاسفوابألئوتردعائهمالىفاكخبراذصمحوالدمارالهالك
الملوكلتاجوندبواومكرممخترهماشراكونمهـبشرهمحبائلبمثفيوشرعوا

جاهلينعلىاختيارهمووغاقرانهمؤفتماكاخوإخهمخقالمنبهويوقعتالةمن
دارهفيلوالفتكلةوالطلبفيللملجرافيالتخلمهماترئواانيةالحراممن
بالعباإالتراكزيفيدمثمقالىالنإلىهذانووصلفيهالفرعحةابمانعند

وتقريرهمااستخدافيالوساطةوسألوهمادكاالقينلهمامعارفإفىوضمراوالثربوش

الجمثهفيعماراانافىوالمكربالحيثهوتدزحابهمابوايرولموضدعامملهماالوإجب
النهمااليهماالقاوبوسكنتوتمكناالماوكلجرممبلحفظالمرتبينالحزاسانيةمن

دارهبابافىوصلمنةوعادالحمامدحلانافىالملوكحفيالفرصةورقافممنا

واالحداثوالديلماطزاسايخةمنبهفيكانمنعنةوتفرقبدمشقالقلعةمن

وفربة525سنةاآلخرةجمادىمنلونلخمالحميسيومفيعليهفوثبالةالحفظة
عنعدبسكينوضربةمنةيتمتهنلمبهىخارقتهثطممرحهلىأسهطالئابالسيفاحدهما

وتكافىتسليمافرسهعنالحالفيبنفسسهورىوالجلداللحمبيننفذتخاصرته
االطآمنالجرلبمداواةالخبرةاهلوأحضربالسيوفعطعوهاعليهمااوجال

وصلحتالحاصرةفيالذيوتذشرالىأسغدالذياحدهمافبرآوعولجاوالجرائحيين
للسالمواالجنادوالعمكريةالخوافنمجلسهلمجضرمئةواقاموكبذللىفيالحال

المعتادالرسمعلىثرابوال
السلطانافيمحمودوالدفيالدنيامغيثالسلطانبوفاةنجدادبرمنالحوردوفيها

52سعهشوالفياللهرحمهالبارسكفيشاهالملكبنمحعدوالدينالدياغياث

السلطانألخيهبعدهالسلطنةوتقررت4صهاوفركاصليمانفادمعةبإكانحدثبمرف
العهدواليةوتكونالبارسالنفيصاهملكبنكلهـكألمحمدبنمسعودالفتحابي

واحد3صوسيأتيمحعدبنطغرلالسلطانالخيهثممحمودفيداودالبنهدمن
موضعهفيمنهم

عهـدقةبنذبيساالميربانمارصبنحتعانبنمكثمحتةالخبرمنوردوفيها
منخوقاوغدمانهامححابهضوامفيالعراقمنإنهزمقدوكنبالحلةاجخازعريدابن

بالمسالكعارثدليلمثمجنلمالطرقىفيوفهـلالمؤمنيناميربائهالمسترشدالحليفة



بعداصحابهوتفرقمعهكانمنرفالكرليعةفيىقيحلةقصدوكانألمناهل

اصحابهمننفريسلفيالوحيدكللمنقطعالحقةفيحصلوقدبالطثماتمنموت
ليأليومفيبدمثقالقلعةافىفاحفوتهالحضارهنحوهالحيلمنفرقةالملوكجهضفا

3امهوإآلالملباداليفيباترإلهالموكجفحقدغ52سنةشعتانمنظونلستااللنيئ
محلهيقتضيهماوالمفروفىالملبرسمناليهوحملامةوشرابهفيوالتنوواحترامه

ثماالحالوإنلامااعتقالالغاقياعتقالواعتقلهالرجيهالمكينومكانهاريع
عاحهواالحمتياطمنةثقوباالييماالجوابفوردالمسترشديةاالماميةالعزيزةارالدافىذلك

يغدادالىولمجمدةيتسلمةمنالييمايصلينحالى
افىرسواللةنفذالحالهذهالموصلعماازنحبكاالدينعادعرفولمآ

علىالمقررةالديناراالفالحمسينعشةءالجزاومجونتسليمهمنةيلتصالملوكج

العثرطوتقررذلكالىالملوكجابةفاالمتعلقينالدمشقيالعسكروبقيةسوحولده

عسكرمعذبيسإالميرويخرجالمعتقلونومعهقارالماحيةالىحكرهعيصلوانعليه
دمعقمنبهواموإصحابهافىذبيماسقموالمعتقدينتسلمفاذافاكافىدمثق
افامنالخميسيومثطاذبياليمموسلموامهمالمعتقلينمواملسدقاراافىبيماووعدوا
دمثعقالىسونجووصلمكانهالىالسكريئمنوعادكلالسنةمنالقعدهفيمن

خوطبذلكندبوصولهمسكا7قلبهشغلدزالبهمالملوكجقضوالجماعةهو
سبيلهمبتخليةعليهموالمناطالقهمنيؤسئلالمعتقلينواملهنيىالىثيالملودح

دونرئاستهالىوأعيدوأطلقجهايقوممممالحةقررعليهانبعدذلكالىفاصاب

الىزاقهعبدبناحمدالفضلابيالملككريمالدينالوزيركألوعلىعليهوخلعوزارته
السنةمنرمضانمستهلفيالمزدقافي

3الحاالدولةكشتكينفخريهعاوابوفاةدصرالحبرمندردالستةمذهوفي

ثعكؤرالتدتنالذكركئيربهيلالطريقةحسنوبهتمنهااآلشةجمافيالتاجمي
اميربالتةترشدالماالمامالخيفةكالباإللباريابنالمدولةسديدوصلوفمهاالمقاصد

تسليمعلىويبعثمنهاالقعدةذيآخرفياقتضتهاواشابامورفيمنةرسوالالمؤمنين
مهوسمثواةفاكرمفييمااالصرفاتوقدبغدادالىلمجملةتنافىذبيمىاالمير
وعهـادتمكانهويوجبهمحلهيقتضيهمااليلحملانبعدعاثذاوتوخهرسائهعنواجيب

وقتلتمثماكنونهبتعليفقبفهـتالدينعادإالميرخيلاوحبةناحيةطريقهق
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ساحةوأطلقضلصانافىواإلعناتاالعتقالمنعظيمةشدةولميغلمانهبعض
جمعامنهاالخرةجمادىمنظتياللمالثالخمييمدنيابغدادالىوعاد

ءوالفقهاوامحئاباالجنادوايانوالحواموالمقمينرااالمنجماعةالملوكج
الذيالجرحهذاسببباحاللهيانحهتقداننيلهموتالمجلمعهفييةالىرإماثل

والمتةبدالالذيالمقضيباالصرالحلولمعةايقنمثقدمااندمالهذروآألمهطالقد

ولديومذااللىفاهفربئواستشعرتالحيوةروحمنيئسمثوقدعنةللخلقندوحة
فايةإنحايلفيليوبانتوالنجابةالشسهامةامارةمنةليالصتقداسمعيلالفتحابو
عهديدلياجعلهإنرأيثوقدفقديثلممةلسذوالمرجوولدياكبروهوللبابةوا

ممادهإقتويهدسنهحداثةخأتيهوحسنبسدادهثقةبعديإيعوتوقيوالمرنمثح
منةإدالمرفذاكوتوخاهواالنمهـافالعدلسبيلمهـدوقواقتفاهالحيرمنهاجسلكفان

عايهالمنصوصراالمكا7وخالفالمشاراليهالمطلوبعدلوانفيهوالمأمول

والسديداللبيبالحازمفافتورغافلتهمنرايقاخهنومتهمنتنبههفيمعاالمعولممن

ركاصرافقالراواقتحصعضةاعررمنعنأنواذادتجرذبمإذااالريب
فيلكوطاعتنامنةلناخيوجالالذيحكمكوالحكمعةيعذلولمجنالفالالذي

المثافيةبالعافيةعكيكويمنالعمرإفيلكيمذواللهوفاقلثبعدلولدلثكطاعتخاحياتلث

حميدعلىالدانةثالحوامنبدآمنهمماوشكربمقالهمفسروالبرالسالمةوصيل
العصلمعهموقررالييمابعدهمندالعواليةفيواشارعلياالسيفينمنئمالمخ

4مثاشرفبوخنا4بمثاتاقيسنيةخلغاعليهوفلعإشارتهالىواالكهاهطاعته
والغلالالحزاسانيةمنواإلنباعوالمقئمينءاالعرابينالقلعةمندارهافىفيهاوكب

بذاكالمحضرروتضاعفوالحفلذكورلإليومفيوالجاووشيةكذاوللقرعدازيةاللسالحية

وايىالشاماهلتواريغفيهكذادبهرهارالجوذيبنمطقالدتيسقمتةفيا
لقفىطرقيىضلقالوافاضمينابغداديتواريغاتآالنارفيهذاينيالقالنسيبنيلي
فباعةدهشقالىفخملاصحالهمنهانقطعدتقاعمالنأكليحعتانبنممومسيلةعل

الةفظتعدؤهزبموكانديخارالفبخمسينالموصلصابسنقراقبنزجلالىاميرها

الخليمةبعثرادبةاكطكراطوردفلماوالسالحالمالوخؤلهاكرمهقبضتهفيومحلفلماسيهاكة
صةقلهالىوحصلزبهييباهاامييعلزعىةالرصوعلفلمااخذهفييتومتلاالنجاسابن
محمودالصلطانبثفاعةامجاصدانةللمو
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فيلةالحدمةوواظبواعلييماواجتمعواالياالمهـحابوماككفةوالسرورالجذلمنهم
عيبلسليموايومكل

ةوكمانوععرفيستسنة

ملكازؤيبغدوينبهالكاالفرنجلماحيةمنالحبروردالةهنهق

شهرمنوالعثرمنالحامسالحميسيومفيبعكاالمقدسجمتصاحباالفرفي
وكوارثهنوائبهمنالعثداذوعافىلمجوادثهاكمانعكركةقدشيخماوممنفهارمضان

منهميتخقصوموومصافاةمحارباتهفياسيرادفعاتعتقالمسلمينايديفييوقح
تدبيروالائبعرأيحبطفيهمبدةيخلفولمالمجورةوضدعهالمشعهورةلمجيله
البحرفياليهمامهـلاالمجورامحندالجديدالقومصالملكبعلهفيهموقاممهـالح

وإختلفوادهفاضطربواتدبيرهفياعمابوالرأيهفيديتسدفلمبألدمممن
مدهمن

فطالوصالحهئيمائيمناليأسووقعالملوكبتاجالجرحصرضاشتدوفيها
جسمهفيوالذبولبالضعفايدوفئالوفاةواحتالحياةمعهطةألسئمبهاالعي
ومغفرتهاتهرحمهالىوتوقبلكثأ88املهالصخةقوضاباجلهؤربوقوته

قألمتمنهارجبمنوالصثرفيإطادياالثنينيومخهادمنساعةمضيعاىوتجاؤز
بإللنازلالدمرعرأفيضتلمصابهعلوبا

التتقغتميمةكاألقيتاظفارماأنشبتالميةواذا

أءسودارالدنياهذهالنئدافعالهوحيغالبالقالىاللهقضاومحن
محدودةمحصورةواالصالمعدودةمحصاةفيهااالنفاشحزنوالفيهاالعرئفرحيدم

خاعافىنسقناكمانمواعظثموماالمذةيفنيانواالمماريقطعالطوالنهاروالليل
الىضيالشردهمعندانشدولقدااليم

اككضادنينثوالبونأتذىنانةإنارفيهكيوبئا

شمسعهدهواليةعلييماقونصهبعدهمناالعرفينجليماقياممناللةمنمالوال
التعزيةالموجودشوباالبالتهنئةاالسفاشتغلاللوعةتوخةاووسفازالالموك

يذكرماوالمناقبوللمآثرالمتاسنمناللهرحمهالملوكالحكانوقدالمفقودبالشجد



32

ءالفمهـحافضااللهثرتونالشعرامدائحهونظمتوالمحاضراالنديةثطؤينثرالمحافلفي

افهرحمهالدمشقىالشاعرالحياطفيمحمدائهعبدابوالفاضلاالديبوكانءاالمان

جفيظمقدبيحهمغييهالمديممنالفوناسنوالمشهورالشامشعراطرنةوهو

بةالمعراابيابهألمنفذكرتوتحكيكهاوتحريرهايبهافيبالمقصاندعدفالملولى
ومساعيهقاعيدهمدحمنيلبالىمااسشحقاقهعلىبيمائستدذمامعالهصفاتعن
اؤلهاقصيدةالياتفن

الدهرابكالملوكتاحياصنرثنعودةدهيىابناتهاقدكرئم
اعرالةالسانالتعميبأروداهاالهانهذاعلومن
والنقراالموففليقللةخساصميهنوهنالموهنيناميرأخا
اثعرابهقدمدصالثرقالومنقصيدةالملوكتاجفيقلثافا

اأضمنوقال

هـاجاالماوللدنياائزتاصاللملوكنذألميكهأل
ابياجابكآسذاالناكماافضخازالكالىمانثمرفلقد

وماجاصاالعاحبحرطساطحدكفأءاقتناالىقألدث
اوبهعرالليثكخيىبالعوالياليالمهرتوفافى

الدفيظهيرفيبوريالملوكئيبناسمعيلالفتحابيالملوكشصايامبهر
خاللفيوماكانإنقضائهالىاعرهابتدافيحاليماوشرنبكا

واحوالهاواوقاتماتواريخهاوموفةةالمتجقالحواثمنذلك

الدارافىالفانيةالدنيامذهمنإتةوحمهاثابكبنبوريالملوكجميرامضىلمأ
المملكةفيمقامهاسمعيلالفتحابوالمدولثشممولدهاقامشهيداحميداسعيذاالباقية
السياسةاصسوفاتهبعدبيمايعملبماواومىياتهفياليبهتكهذماصخست
علىاحسانهوافافىعيةالىفيالعدلوبسطوالسريرةاممالهثماالئهواظصوالسإلة
وزادإصحابهاعلىوالجامكياتارباجهاعلىاالقطاعاتواقردالعسكرتيةاالبخادكافة
ماعلىوالمتحرفايئالالغورتىيزارتهعلىالييماوزيرولقرينقصهاولمالواجباتفي

واعتمدقمثلشحنةورففييهعمفإطاجبالىوالتدبيرالتقريراسرورذعليلكانوا

امرفيبالنظرياسةالامروإفتتحوسرهجهرهثقالييماوسكناصرهعهماتثهعلييما
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الفيئةاقساطمنسنةصفيمنهيميعشخرجماكانعنهمرفعبانوالمتعيشينالىعية
لمجهاتعليهاالحواالتاربابوعوضحكمهاوازالتناؤلهاوحظررسمهاواطل

منوظهر625سنةرجبفيوفلكالثاعليبواضلءالدعالةفكثركيرها

والوهمفييقعلمماعزيمتهومضاهالتهوبواقدامهوشجاغهبأسهةوشدلثهامته
بالمقالالحكايةدونالعيانمقاممايقماماكنهنيذلكمنوسنذكروفهيئباليفيظر

المندوبينييفيوكاناسكثأ9عوالرئساللبؤةحمننإفتتاحهإوالذلكؤن
انالملوكشمأفىفالحرسمهماعلىاقراقدوكانااالملوكجقبلمنلحفظهما

استنزالماتىعليهـماعلقدبعلبكبصاحالملركجفيمحمدالدولةشماضاة

فابمرمالحفونؤأبهثقاتهمنراهمنالماوندبورالمذكوحصنيهمامنحكمهماع
تويهضقصدهماعلىتبةبالالمذكوراخاهوراسلمنةشعفواعليلالفعلهذامثل

اليايمابةمنفاثنععلييماكاالماافىواعادتهماعليهماولالنويعآلةاعتمدهفيهارأيه
لستعدثمييرةمتةمعناةفيالحدثوفيفيهاالعرلفاالتمسلماوالقبوللبطما
خهفثمالييماهتهوعرفعلميلعزمبمااحدثعريولمالمذكورفيالحصنينلقصدمبو

القعدةفيآخرفيالحثمالجةطلبإانةامومشقمنالحربوآالتالعسكرفي

االوقداللبزةلمجصنمنثمعويفلميقهتعمضبعدئغريااخىطرقىفيعادثمالشةمن
يإبالبالمناحنفلتاإقعالوشتةتدافعالزيمةاليهوقتهمنوذعلييماؤل
يومهناالمانطاباالحوالمنلمجالينحلمتمالةلمجدولمالقتالشذةمنشاهدةلما

واستناباصوهفقررالييماوسقمةالحصنمنوؤلاقلبماوأسعفسألماافىفأجيب
الرأسحصنالىمنةالفرلعندعنهارحلثموشهضتهقهكفاعلىاعتمدمنحفظهفي

علىوترلعنةرحلثمظةلمنووألةهـعسلمةالقضيةتدكعلىفييماتناعرفجرى
البقاعفالحيكثيرمنخلقالحيماواجحمعواحتثدعماحبهااخوةاستعدوقدبعلبك

العارسفياليهموزحفايقهيموفيهارممفحالمفسدينالحراميةمنكذلوغيروالجبال
السورايضاوعلىكثيرنفروجرحمنهمدفتلجماعةالمقاتثهمنبعلبكمنوءنياجلوالى

وفرقالقتالعليهمفثذبالىحالحقهـفوهوقدانيالبراللدافىايامبعدزحفثم
الحلقؤجرحفتلانمففيهالعسكرلوحفلكهجهاتعتةالعسكرعلييمامن

والشمداليهمااكحفوواظبوالحصناللدعلىالمناجيقونصبفيهكنمتنامحثير

راسلوالمصابرةسكثأ9الإالقامةعلىوإالستمرإرإالسماشدةعهـاحبهاعاينأفلتعليهما



عاطفةلحملتةابيبماإامافيعليهكلنماعلىاقرارهفيوالسؤالوللمناصحةالطاعةبذلي

ايثمارعلىوقىلالتمسماالىواجابسلفكاءواالفضابرىمااحمالعلىالفرثا
حشئالىالعسكرفيلالولىشصىوعاداقترحماعلىبينهمااالعروتقررطلب81

هامالمحرئماوائلفيمعمريزاظافر

وخمسمائةوعثرمنسبعست

عاقيغيرمنبينهمالخافبوقوعاالفرنجناحيةمناالخباروردتامنالمحرئمفي

منجماعةصادفويخهاجماعةمنهمقلوبيمنهمالمحاربةونشبتبذلكلهمحاري
جولهمعلىواشملوامعةومنوقتلىهبيمافظفرواخيلهفيا11زردنااحبعالتربهلن

بيمافاوقعالقسطنطينيةمنخرجولفريغريقظفرالدانشمتدافيانوقلكرإعهم
وغيرهماووممنفحهكاتمنوقتل

باثرلىعلىيلهخفيصاسوارمناالميرغاراالخرةجمادىعسرسابموفي
وحملوراجلفارسالفتقديرمنهمفقتليااالفرفيابطالمنفيلقنخرج

وعلى4فاعتقاريعةفيصريعلىوكإشمقبضافرجبوفيحلبالىرؤوسم
يمائوترددحالهعلىعريوإقامواطلقةجهاقامامصالحيمعلىوعحانعةالمباركفيلسامة

لاالممومذموماالفعالقبيحمناسفةمامكافأةوهذاقتلهافىاخرهىاتظاب
االحوالساؤفيبةإرتالذيوالظلم

تقغتمااحبهاعايخهوبينبينةالمقرربعدبعلبلثةناحمنالمرلىشمسعادولمآ

نقغىعلىوالعزمالنيةفسادمنعلحيماهممااالفرفجناحيةمنالييماىانتولمثرحهجمره
خهماخذقدبروتاحباتالدمشقيينالتخاربعفالييماوشكاالمستقرالمواككة
علىذلكرذفيإالفرفيمقدمالىدتبالمالمنوافرةجمألقيمتهاكئانحمالعدة
مرلدنيلعنئسفرفلمذلكفيالمكاتباتوترذدتباوفىهومنعلىواعادتهاربابه
ولمنفسهفذلكواسربمثلهالغعلهذامقابألعلىوالححقالغيظلحملةطالبنيلوال
بانياسلمعازلةالتأفبالىوعزمههمهوصرفبطانتهوثقات7ععتهخامنالحليبد

منالمحرئماواخرفياليهاوحهضعليهاالمتغلبينينءالمألايديمناوائيزاثأمكه
وافرةجماعةوفيهااليهاعسكرفيوزحفمشثاصغرغرةاالحديومفيعليهاوففلإسنةا

نارلاالموفيا
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إدرقاباسورهممنوقربواتحذلووذلواصأةهمالماعوافارجالةوالىالححالةمن
ليزجليماباسرمماكاالقىوترتجلجواكهعنوترتجلوالنفابينوالحزاسايخينإتجفخيات
اوماةدحثرةعليهبرأسهيظهراحديقولمفاستوأبالنثتابور11علىقنورشقوا

هجموهثممنةتمكنواانافىفنقوهاسترقهالسىمنمكانءالىالجفتياتقوأك
بهاوتحضشوواالبراجالقلعةالىاالفوفيمنفييماكانمنوالتجأالبلدفياثروأوت

االفرنجمنفييماعمودفمنوقتلكلبابهوفتحالبلدوملكفيهاخممعهمعنومانعوا
والقصدالبدتملكمنبهمترلماالمنهزمينمنواالصلالمدعةباتنرأىولمآوأسر

سوفاثوكفلواالييمافأجيجواإالمانالتمسواعنهموالئماخلهمناصروالاالمتاللهم
ورحلعنةويذبئظةتناالجالدالىجالمنفيهوقررالبادفيماكانونهبجميعا
والفذدواوالدهبالذيكانالوإليوخرمالقتلىوسؤوساالسىومعهرعسالفيعنة

وخرحالسنةمنصغومنظتلياللسمتاطميسيومفيمشئالىووملامحئيهة

ءالثيوهيمالمقصبفيوالىؤوسالحبالفياألسرىثاهدةوم4للقاالبلدمنالناس
متنهموشدقلوبموشمعيوإقرماذلكمنالناسالغفيرفرأىوالجمإمحمير
والعتحالعزيزالنصرهذامنسناةماعلىتعالىاللةشكرمنواحصروالةوابتهجوا

وامحألتمثلهطدرثعواوارسماعهفهالهماالفرفيفيبذلكاالخباروشاكأالمبين
ثرةوحصانتمامعبانياسفياالصتسقلمنانتعخبييووووجألرعأهمق

الفرسانالةالحيامنقتلمنعلىواسفواصراموإسهلتهاقربفيفيهاإوحال
أةالرجا

بنمسعودطانالسلولبوالعراقيةنامناالنجاروردتالسنةهذهني
لتقريرقالئلايامابهاواقاممنهاالغرلهماالجانبفيوترولهبغدادالىامحمدالسلطان

كلووثأمالعراقالىالشاماحغافةىوالتماقترحهـاءباشا7ةتذكتبالحال

فيللمقرحالمشروحتضقنسةماعلىواستحلفوةواالماثلواالعيانالقكاةقافثطاليه
فيقىولهفيلةباالفنترشديللمايمامييأساااالصجقيجرىبما4وطوالتذعة

الفرشمنمثلهالىئحتاجمااليلو2حمللةالدعوةوإقامةآنقابهكتبتالسلطنةدار
االممالجميعالىالسلطنةاصبتقريركتبالمحرئممنجمعةآضلهوظبهوغي

الوزيرواللبيةالمسترشدالعزيزةالدارلدواسئدعيمنابرهاعلىلةبالدعاواالص
الموابهغفيوكذلكعموداالمهـلوقيا



احسنكانهوسالمهايصالفيعنةاطليفةوزيردضالبنانوسروانالدينرف

شهرمنظسنلحماالحديومفيمحلعيماالحالعوافيضتجوالببابهلوخوطبمنالب
بينفحضرالمؤمنينإميربالمةالمسترشدالخليفةاثمامحلوقدالسنةمنعاالؤلر

النعمةهذهتققضعالبهمبدفيالمومنيناميرلةفقاللمثلهالعاقجرتوخدمكماياييما

نحتلفاتدرارحسبعالتشرلروهذاوكنوجهرككسفيتعافىاللةتقواركبش
علىجلسولمآفهبوطوقوسواريرعوفععاولجاسودامنهاوالساجمةاالجناس

يصلنفمعهسياسةلمجسنلممنالمومتيناميرلةقالاالرفوقتللةالمدامحرسي
يعتلوقيظيرهافإلفزهجمثقاليخلقنة7ذخافىاللهقالخميرهلسياسة
لةءالدعامنفاكثربالفارسيةذلكعليهاوزيرافاعاداترةشراكنرجمثقاك

لةفعقدهمادواثينوالبهماعلدةدةالمعدئنالسيفينمنينالمؤاميروإستدىعديهءوالثنا

عدييماالوصعةوكدسنقراقيوإص2اضيهمحمودداودملطانالعليهوسلمبيده
ينالمؤيرالةوقالبابهمافيقررهبماءالوفاعلىجلفهواسلهعايةإلىواجمالبابهمافي

افىذلكبعدمسعودالسلطانوتوخهين7الثامنكن3إتيئكماؤخذهصا

سنقراظاليهأانغوقدالسنةمناآلشعرشهراؤلفيجانافرالحية
االتراكن5كئيروحلقحديلىا

السلطانعسكرمسعودكيسرالسلطانعسكربانبغدادافىاالضبارورت

فيعكوهوتفرقالسنةمنرجبعشرميتفيهمذانبناحيةهمحمدبنطغرل

همذانجامعفيلةوئعوطبمترلهكعثأفى3الىمسعودالسلطانوعادالبالد
لمنازلتهاحماةقصدعلىالملوكلجبناسمعيلالملىكشهسعزمالسنةهذهوق

يظهرولمنفسهفيالعزمهذاإخنهماكانوقدوملكتهايهاعلينلبالغاايديمنواستعاكتها
الحهتإالنجاروقدكانتاليهامصيرلدواالستعدادلذاالفبالتافيوشرعغيرهعليه
رخاوالمراماةاعنللذدتتأهبوالهاالتحصينفينجالماالعرامبهذالهاالحافظافى
شافىالحالبفهالحبرىوانتاعليتمدؤيعاليهالمحتاجاكةصلذلكواعذ

سنةرمضانشمهرناالخيرالعشرفيبرزبلعنةواليعثسطنإالعربهذالمجفلفلمالماوك

3

3

5

اهاضاالطوفي

بقؤةحمكاماالتواريغذلدةوفي
محموداالصلفي

ا2اسم877

واحمديلىضقراالصهـلوفي
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ىواستوالحركةهذهبابطالعلييمااشارالمناوخوافحهأعرائهمقدتيمنيبقوأ72
الىهذاللةويلظابجوابمنهيسحولمبمقالياللمجغلوهوعنهامهفي

التوخهيهونالعيدئمعئةوتقضيالمباركالحثهرهذامنالقالنلاإليامهذهعمومفراغ
وبنىانسانجمشورةعلوالالىأيمذافياحدالىيغفلمالمكانذلكافىبعده
احدالينهفىانةلتحققهمكافلونالحيةمنبهاومنغازددأواهلهاقصدهاعلىاعره
حتىالسيرواكذاليهاالحالفيرحلانةثمالجندوترفيهالعيدبعدالاآلياممذهفي
اليهموزحفبهمءالبالمناصاطمافراعهمفيهامنعلىالعيديومقموعليهاقىل
هامبالعاوشقعلىوصعواوالرحالوببالدفتحضنونكدتهواكليكدتهاوفرقوقتهمن

والجرحالقتلفيظاهرةبمايةفيهممجاةوقداليمذلكفيكرالعوعادوالنبال
جميعمنالبلدحولوفرفماحلوالىالفارسفيغدمنوبمهمدالسلبواليهب
الفتاللةوالحياالةالرمنوافرهوجمامةاالتراكالفلينمنخواضهفيزحفثمنواحيه
هالحيمنبهمنعلىوشدعلييماالبلدهجمفيلوعوكالييماقصدحماةمنموضغاواسترق
باالمانمابمنوالذالمكانذلكمنبنفسهالبلدوهجميديلبينفاندفعووالىماة

دىوإليهمواحسنعليهموخلعفائنهمبينمستأماكاجماعةدمناليهاعىوش
القلعةرحالكثرالييمافخرجعليهمصهبماورذعنكاقتهماالذكايةرفعععهمبامحص
عنهصفوسذلكالياكرأىلحينواتنممثا4عليهمأفخلعماناطالبييئ
اليصهليدييمافيالجددمعوحصدتإلييمافيهابماالقدعةوسلمفأئنهئيهانهطلمبالمصابرة

عنهاورحلاليهحفظهافيوسكنعليهاعتمدمنلواليتهافرتوقعضواسعاعيي

انالىالحالهذهعلىفيلولمنوإحيهافيوالفسادبالعيثواصيعليهاوقىلشيزروقصد
فيفيظافرمسروزاودخلهاممثقالىعائذاورحلاليحملبماواسئعطفمرطفص
السنةمنالقعدة

ابتدائهومستحسنهمة7ومضاعزيمتيماقوةكلىالدالةالمدوكشمساقتراحاتومن

نهااالوسطبدمشقالقلعةمنالحديدبابخارحالمستجذينالبابينمناحدثةما

المسرةدارمع725سنةفيانشأهماالأثالعاومومنهاالشرقيالخندقجعروباب
ءتفجااؤهاوصفةااقتروبنيةااخترقكميةعلىشاعهامنالمتدثةوالحيمبالملعة

825سنةإوائلفمامنهاوفرخواالعتدالوالتفويموالطيبةالحسننهايةفي

رنرسوالالغنويمسافربنوميبالفوإرعرابوالمنتضىاالميروركأوفعها



شصاتبةممنصدرماكنلمجوابمنهاالقعدةقيمنبقينالربمالسبتيومي
ىعووالمالوالجلالمصريةالثيابوأسفاطالسنحةحلعالمنمجهماوواعملالملوك

ثط82سنطفئانفعادمسييهتسقلانالىمقيتاوولولميلهعلىالراردالكتاب

منهااالؤلبيمعشهرمنقيتالليلتينالسبتيوم
الحيةالىالزبهلتمنوافرمسكربرصرلايضجاروردتمخهاالمجةفيلكط

منهمكئيربخلقفظفرواآاالفومعاقلمنواممالهاطرابلسعلىكارواواخهمالثمل
طرإباسصاحبوانالكعيرءجمياوالدويالنناثممنلهموحصلاواشقأل
التركمانكرطمولقياممالهمنحشدفيمناليهمضجالصنجيليبدرانبنطلوالبننى

حماتهوخلرحالهاحميرؤقتلالمخذولوجمعهالمفلولشدهالةوأظفرهمفكمروة
وقىلبوقصنواالييمافالتجأواببعرينالمعروفالحصنمنقليلنفريخاواخهزموابطاله
القوتمنفيهمانفدتىثيرةماايالةمحاصرينواقامواعليهإالقىاكعسكر

الغفثهواستفنمواالحيثهفامملوااالكؤخيلهمومنمنهمملكلمجيثءوالمالىيك8
وكاتبطرإبلسللىووملوافنجالمقدتممععشرينتقديرفيوخرجواالفرعحةإلمهزو
علىويبعثهماممالهفيوبمنبيمايمعشصرخبعكااالفرنجكملوالصاحبهاطابنمملك
حصنعنلتوحيالمالتربهماطافىومهضوايهثلقاالفرنجساليفاجتمعنمرته
فقتلوالقائهمإلىزحفراوقحمدهمزعهمعرفوافلمآمنمفييمابقيمنواسخقاذبعوين
إفىاندفعواخهمإلوالفحهمآلوالخكابهمالظفرعلىانالزبمرفواجمعاكثيزامنهم
يهمعلذلكفشقالساصلطريقعلىوعودهمعنهمرحلهمهمفاتصلرفنيةحيةأ

اممالهمفيوتفوقواكناثمهممنفاصهمماعلىواسفوا
شصوزكىاقالىزعبدفياحمدالفضلابيالملككريمعرضالسنةهذهصني

والعشرينالحادياالحديهمفياللهرحمةافىتؤفيإنالىبيزللمحادصرفناطوك
وممحكورحلريمتهلمجنعلييمافوالنوئمبوفاتهعوافوتالناسلةفحزنمنهاالحجةفيىمن

العظيمالقرآنتالوةعلىموإظئابالدفيكاصماليخيرمحباوكانخأللهوجمداقعاله

اعالاطرافالىخيلهقاالفرنجملكالمقدستصاحبنهفالسنةمنفرعللط

رعمعمفيصابفيالنائبسواراالميريهالبنوارفنهغيعرفموفحعإلىووصلطب
الموصلواانإلىوتطاردواياماولمحاربوافالتقواالتركمانمنالهافانخوماحلب

المسلمينمنفيهاقتلواعظيمةمروهمكسرةفعليهماالفرنيفحملبنقنسارض



االفرنيمنوقتل2رللمذالمشهورفيينمالمقتمنجماعةفيهمفارسدمائةقد
الىثمالمقاومةالىثمقنسرينالىأالفرفيوتمحلبالىالفلووصللثذلكترمن

العسكرمنبقيمنفيلبمناليهمالغهوفسواراالميرفعاودكذااالحرنلثرة
فارسمائةديوتقمنهوقتلواكصروةبيمافاوقعوااالفرفيدنفريقأفلفوواالتراك
حلبافىوالقالخالقتلىبرووسالمسلمونوعادبالدهمنحوهزيماالفرنيفابمفت
ثعثأ3افىوانتانطايهةالىالملكووصلالنعمةهذهبتسفلالغمةلكفانجلت

عنوقتلوهمبهمفاوقعواالبعلبكيانوحسوارميرافئهضهااذسؤارخبرخيل

سللينظافرفيحلبافىوعادواحياايدصهمفيوقعمنواسواالثهالبلدفيآكىمم
والرووساألسىومعهم

وكعمائةوعشرينثمانسنة

الىعسكرهفيالملوكجبناسمعيلالملوكشمىنهمالسنةهنهوفي

منوائرعهفلكهثداوممبروتثشعلىالمطلالجلفييإللىتيهرنشقيف

المحرئممنبقينلستالجمعةيومفيعليهالمتغقبالتيصيجخدلفيضخاكيد
مخها

بناحيةشاآلرليعشهواوإكىالمتصيدافىالملولىشمعكىجالسنةمذهوقي
وخواضهغلمانهمنانفردوقدمنةالتامعءالثلثايومفلماكانوعسالعميدنايا
وجدوقدبايبايعرفيألتراكمناتابكالدينظهيرجتهكاليكاحدعليهوثب

تعالىاقةعضىرأسهظعبهايربدهائثةضربةوفربةباليفونرعيةخلوةمنة
الحالفياالرضالىبنفسهورمىشيئايعملولميدهمنايسيففالعلببالسالمة
تكاثرانالىالفرسوبينبينهوحالفاتلفهالفرسعنقفيفوقعتنيةوفربه

ويتوئقويطلبةيتعقبهمنالحيلمنإفىهفيواخهضفاخهزمإلييماوتوافواالغللىعلييما
فمكنتامحائنةمذهاشاعةعندفياالمياضطربوقدالبلدالىوعادنة

الجيالفيعنةوالبحثنوالغلالحيلمنطلبهفيالمنهفصرنوجذمتهبسالنفوس

فلماامسحوهانالىبالنشاببهاعةخرحلحقوهانالىوالمسالكوالطرقات
لعالالفعلمذاعلىحملكالذيماوسألةوقررهالملوكشمالىاضروه

المساكينظلمتقدإلنكمنكالناسصريحقتلكتعالىالئهللىتقرئا3اافعلةلم



واوعئةبةالعسوامتهـنتفألحينو2طتحموالمتعوالمئاعالناسمنءالضفا
همافقبضهذاعلىوافقوةبانهممهالتفياوقعهمءأبريااألممانمنجماعةوجمر

ءمؤالقتللمجثذلكعلىالناسوالمةمبزالحالقالجميعوقشلالييماواضافهم
قتليمفهولمظهرتداللةوالثهثهثأأمتةينبفيرمنالجانيمذابقولالنلمان

بالجوعقتلةاشنعرهوكبيههدعتلهالملوكجبنسنجاضاهماحتىظلمماقتلمن
حذءعنديقفوأوالظلمالقبيحةاالفعالهذهفيوبالغتبيفي

الحسعليابولللكاثيروصلالسنةداالدىجمامنابمإلىالسبتيومليا
الماوكشمسبرسميدهوعلىيةالمسترشدالنبويةالعزيزةالدإرالمنرسواقشأبن

عنيدهعلىللكاتباتتوورعليهوافافهـتهإليهاليصالهالمندوباثماممماالتثريفص

معؤولوكتالحليفةوزيرينيإكالقيبطرادبنعليالقسماثطالدينشرفزيراا
الدينالرزيرشرفعنهاؤصرف825سنةاالؤلربيعشهوفيااليفأجمدالوزارةعن

جميألصرفاخالدفيانوشروان

االمامولديبينالحادثباطأفمحرالحيةمنإالخباردردتالسنةهذهوفي

المساصينعهدلليالحسنعليالممانينيرالمؤهلالمجيدعبدالميموناثالقهلدفيالحافظ
مذهبافىماكهحدهمافرئيناالجخادواقتصاماطافظابنيحيدرةكرالبابيواخيه
وإستظهاربينهماالحربنارواستعاربهوحزاالمماعيليةمذهبافىواالخىواهلهالستة

الىلمجانيةفيالقتلكىوكانضاقكثيرمنهمفتليثحماعيليةاالحزبعلىنةالحزب
االسماعيليةذهبينضرمنكاشاوتتتعالحسنعليالببعداالميواستقاماللسودان

االحوالوصاحتعريدوالتبالقعلفابادهممجراهميريومنوالذعاةالمقدضينمن
افىالئهلدفياطاظوصردكتابواالضتاللإباالضطربعداالممالوراواستقامى

المعمةهذهمنهفىءتجددبماالسنةمنالحجةاواخرفيفيالحالنهالملولألشعمس

االفرفيناحيةمنالملوكشمافىاالخبارالئهتالسنةنلقعدهاذيوثق

جحعفبهمورةالمستالموادعةوقبيحدنةامنالمستقرلعفعلىباعثراعهي
هذهالملوكشمسعرففحينوالفسادبالعيثالدمحثعقيةاالممالوقصدواالحتشاد

خهوفبهواتصلاالممالجميعمنالتركينواستدعىالىحالجمعفيشرعإطال
وشمرعوامبازاوخيماليهموتوتجهسكر411كهثثطىلذحورانناجةافىاالفرنج

جمعفياالفرفيوكانالفويقيننلالتطازدووقعالحورانيةالضياعإقهاتاكىإبفي
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راجلوالفارشمنهميخرجالمنزالمقححروهمثوارصلالحيلمنكثعف
اكفلهمثمياماعذةالفريقالينبينالمناوشةواقامتالجمامواختطفةالسهامرشقعسالا

عكابالدهمدوقاليثحوونوهمالعسكرمنوانرفريرفيوصهفالملوكشمس
والعوامليالمواهنكثرةاللمجصىبمافظفرواالماوماوحبرئةحاورهاومالناصرئةو

توامتوجدهماواحقلةظهرمنوسبىصادفهمنوقتلوالىجالوالصبيانوالنسوان

فيواجفلواواقىبراوقلقوافانخذلواباالفرنجالحرتصلواغناثممنالئركالايدي
طريقعلىخيئمهإلىفانكفأذاكالملركلشىوعرفاعالهمالبينطمنزلهممنالحال
كلمافثماهدواالمامماالىاالفرنجووصلكانمااظافروجملتهنفسهفيسالماالشعرا

والقصفتسكتهمواقتتاعضادهمفيوفتذإكممءفساءالبالمنباهلهاوترلبها
ثمشقافىالملىكشموعادبينهمالطحتقريروطدبواوذلواشمدمموتفرقشوكتهم
السنهمنالمجةفيإكىفيمسروزا

تمرلمقالدفيحسامروإالبكإالدفيدممااالميرالحباجاالخبارتوروفيها

فيأليهحاضوارتقفينسفيداوداالميربألدعلىارتقفيغازيايلابن

اوالكهبعضواسرعممكرهوانفلداودفاخهزمإدبابعلىانالفروالتقىعسكره

وصرهاآمدعلىونزلاآلخرةجمادىسلخالجمعةيمفيوذلكاعححابهمنجماعةوقتل

عنهالفرطائلعلىمنهالمحصلوأثسجرهايقطع
اوضابالصهـورالمعروفةالقلعةعلىؤلكاتابالدينممادباناالخبارووردت

مضالنارفيبوقوعبغداديةناحاطنرمنوردوفيهاأالسنةمنرجبفياوافتت

الحاضرينللتجاروتلفإالسواقمنكثيرالتجاربمخازنهورالمثالحانفاحتهقاالمحا

ممادباناطبروردوسهاوبضانحبماموالهممناللمجمىمااتابهيعمنوالغائبين
لمجسنمشهورومرامحفرتوثيسعيعداباثأ3لمحكهالدينءضيااستوزربكاالدفي

االخبارورتوفيهااطميدةوالمذاهبديدةالوالمقاصدالخيروختوامحفايةالطريقة

افهرحمةشاهماكبنمحمدالسلطانبنطغرلالسططانبوفاةالعراقناحيةمن

لقصدالتأغبعلىباعثرامهبلاالدينمماداالميرناحيةمناالضارتواطتوفيها
لذلكاالستعدادالىاللئةمنصرفواتةوخاصرمهالمنازالحهادمشقمدينة

ركنلالميروكاتتمرتاسقىأالدآحاالسعيدالىوسفمهاتاريخهيالعارقيقالا
ارتقبنممكماشداودالدولة



وكسمانةوعشرينتعمعنة

منخوفتدعيافىثقدمشحنةفيوزفييوسفاطاجبهربالمعرماؤلفي
بوريالملوكجفيإسمعيلالميوكشمس

ذلكقالسببشرح

نمايومهالىأيمصولعندهالىتبةمتمكنكالمججاهفيالمذكوراطاجبكلن
منوخلمبتنوبلناثببعدهحصينمعقلتطلالىوكدههتهصرفوقد

بتدعيالمقيموكالملجبنخمودالدينابشراالمانتفقواتتجذدارمانظي
وجعلفيهاواالقامةثمقدالىنفسلىكأوارفيهاكونهنهـوصربهاالمقامئمسقد

جطلبهوأسعفصترحهالىأجيبانالىيزلولمعنهالعلهويسألهالملوكجاباهيراسل
فيهاطديثفيفشرعاسبابهتعسقلتقديتطقبةالذيالغرضيزفيبنيوسففوجد

لتصهلانإفىوالوجوهالمقمينمنذلكعلىينهبمنواالستعانةبسببهابوا

ورتبواليتهفيوحصلتوتسلمهاعليهرتداعيتوقيفيوغوكالييماوأجباالمي
ومحرعابهنووأمناحابهامثقاتمنعنهاوالذبئحفظهافيببماوئقمنمعولدهفيها
محلهالمجتاجمافيهاكلوحصلوالفددافتةباوشحخهاشصهاولموعرئتهاتحصينهافي
لةذاكوبانفيهنيتهفسادلةوظهرصكليهالتنكرالموكشسمنعرففلعامثلهالى

دنهغبوااليقاعلةللعاجمهمنالخوفوحملهفيهميشذوالاليهممكنيمماتمن
الجهاتبعففيولىالشمتفقاانالىذلكثبةالغرموترقبتدصاالىبالهروب

لمثامدمهاضيعتهوقصدوالجارافئعنمكتوموسرهالنهاراشالبدمنجخروبئ

مجذسيرهفيئغذاصالهعلىتمثمنهوغلإعححابهحواصاستصحبوقدثعا1
اليمغإلذلكفيحبرةوظهراهربماظافراتوقاهئمابتدئرتقئاحصلانالىءقصدفي

لفواتندمهوتضاعفيدهمنالفالتهصدرهضاقحالهجلئةالملوكشمسعرفلحين

إجابهبلذلكافىإصئفلماستيحاشهمدويؤنسهتمسهيطيبجماتبهوبمفياالسي
هذافياننيثألويقولالمخلصوالمستخدمالناصحوللعبدوالطاخالحافعجواب

خيقيخجعالالمقالانوعلماليأسوقعفلماعتهوالذبحفظهفيضادمانل
ودارهملكهمنءثيلمرضولمنفسهفائيسرةماواظهرقبيحبمل3هوذعليه



الجمعةليألفيهروبهوكانموضعهفيئذعماذلكبعدوتجددواسبابهواهلهاقطاعه

منبالمنيحةالمروفةاقطاعهفيالجاريةالجةمن625سنةالمؤتممنضلتلليثه
العوطية

اثميرصاحبهاعنهاوعاتتضاضتهابيندمشقفياالخبارثعاعتالسخةهذهوفي

فيئاههبكإالدتظهلبنبوريالملركجفىاسمعيلالفتحالمالملوكشم

فسادعلىالدالةالمقظرراتآفىااكتسابفيوامالهالمنكراتالقباحارتكاب

عرفكاوعدولهالظلموحتالفهموتبقدالجهلوظهورالحسنءوصدااقطرروالعقل
وشرعالملحدين10االعدفيالجهادالىوالمسارعةالدينمصالىفيالزيمةمضاهمنفيه

ولستخدماالممالفيللسقخدمينعلىالمحالوألؤلوالغقالفينالمتمشمصادراتفي
والإالسالماليعرفإمحافرببدرانمرفحمصالحيةمنهءجاكرديايديهبين

مالالستخرلهوذملءوالمؤمنفييرفبوالوشروطهالدفيوالقوانينه
وانرلالعقوباتفياخترعهاقعمحةبفنوبالمستورفيواالخيارالمتصرقينمنالمصادرين

القبيحةالحالهذهمعالملوكلشصمنوظهروالمغاطباتلهمالتهديدفيمشبشعة
تخاولمنيأنفاللمجيثمواصلالدناياافىتصواشفاقزائدبخلالشنيعةالواال

البابمذامنءواشياوالطغيانبالعتووجههغيرمنوإخذهشالعدوانالحقيرالحشيع

واسئبشعتافعالهمنأمجرتثاعرهاواشتهارالشاعتهابمهااليحاجةال

امروهةلوالخطالذميمةاالفالمذهمنعليلهومايكفيماولمإمثالهنثأث
وعزمآبوااألعراكنوخوافهـهكتابمنمصاكرةكفاتهنفسهفياشحتى
الإؤهاكدكنمنأحظىفيوزبنيوسفالدولةسيفبالحاجباؤالاالتجدعلى

سثرمنببعدهإكبىالغنيمةيرأىمنةتدعرالىهربحقىعنةوإشتهرنحاموعنده

كباالدفيمماداالميرواالضطراباالختهذاءلثافيوكاتبنظرهمنصرإحته

علىيبعمةملكعهافيوالطمعومضايقتهالمنازلعهاكمحمققصدعاىاعثرامهعرفحين
منيمومةمنمنصااللحقاممنويخةطانعااليهليسلمهااليهاالومولسرعة

تصورهالمرمنازالممنواخراجهمإموالهمواخذباهالكهمواالعياتءواالسراالمقدمين
التلوتموتركوالبداراالسرلفيبالمسئألاليلامحتببموقررهنفسهفيوهذيان
إصهالاوواغفالساالصاهمالدلهذاائفقواندالمقالهذاءإثخاقالهويقولواالذظار

3اثموكنفيهابمادصثمقاليهموستمثبالكهممنإالفرفياستدعاهالىأحوصث



بطاواهلووجوهمندالئبدولمنفسهفيذلكواسرؤتتهفيبهان
الىخزاثهمنوالثيابواالوانيالماللملفيوشرعيدهبخطكبذلكئبهوكانت

بعدهمنالناسجمحعويهللثيفوزبهانةمخةظئابالجيعحصلىحقعمرضدحصن
كئابهاعححابهعلىالقبضفيشرعينتشرفييماوالسراالعريظهربدأهذافلئا

ووجوهولقمونإالمراامتعفالضهـياعيومقذدمشئاهلمنوكيرهموكالى
انوالبوارالهالكمنواشفقواالفعلهدامنوالىعيهـةاصممكريةاةوكابكيةاالنالغا

فاجرواالبدملكاذابكاالدفيممادافعالمنيعلمونلماالمذمومرالتدبمذاتم

لذاكققلقتالمللفوةمالحأتونوالدتهإلىفيلالحالوإنهوااسربينهمفيهاالحدث
وعقلهاالقريماودينالجميلفعلهاوحملهاواشتبشعتوانكرتةواستدعتةمةوأمتعضت

لمتوآةخوتةومنمشقخبصومودةداةلمجمبمااالعرهذافيالمعلىالىمين
والءدوالدائيماتجدفلمالممميبثأثثيءوللمراالرباطازملآةذلكفياالس
الغللىوجوهعليهاواشارعنةالمرايدالفساداسجابوصممنةاحةبالىاألشفالسقمه

وفواتبهراوركهـاقبللةالمعاجثهعلىوبعثوهافيهرأمهاولستمهـولرابذاكواكابرهم
وارتصتمناجزتهافىالهئةفصرفترعظمعةينجعوالاعرفيهينفحالوانةاالعر

فأعرتوسالحيتهفلمانهمنظوتهعندالمطلوبإالصتسفلانالىظوتهفيالفرعمة

فعلهقبيحميأفتعلمالفقدهوالمتألمللةغيرراحمللةاالحهالوتركبقتلهاغلما
موضعفيوالقائهقتلحينباخراجهوإوعزتقتهطرومذممسيزءوسو4عقاوفساد

مافىالئهلشكرفيوبالغمنةاحةبالىوابتهحرعهئصروكلغمانهليشاهدهالدارمن
إوابمءاالربعايومنهعارفححىوذللثعاحهاءوالثنالهاوكثرالدعاهفيلسفلةماعلى
تجقادممطمنبالعددءالسامياطليثهمولدهوقدكان935شةاالخرربيعمندثر
حكحفيهاليالمحثاوانامرلابرجوالطالىمنهاالئانيةالساعةفي605ةسإالشة
القوسمنالسادسفيوالشعوالعقربالحامفيهرةوالىألالسفيوالمريخ

العاشرفيةالسعاوسهمالتاسعفيوزحلوالقو
ءاالربعايومالمتقتءالئلثايومفياللهلعنهافراللمجدرانالمروفوقدكان

فلتالةلييمايعملبثرالييمااسرانبعديديهبينمنسلوقدفيقتلالزي

عظيمةآفةعاحمدبهرهشالىافهارسلالمذكوريومهمنالظهروقتبيتهفيحشل

غدفيامحائخةوكانتوقتهمنوهلكفاةمألحتىلسانهدربابانفاسهاخذت



الظاهرةوالقدرةالباهرةاآليةهذهعلىكرهوشالىاللةحمدفيامحمافةجالم
يقولكاتعالىالحلقومدتراالمرمالكفسبحانوتمجيدهوتقديسهتسبيحهوواعيلوا

اظؤاكبيرالظالمون
بلثابنالملوكجبنمحمودالدينشهابإالميراخيهبثعارنوديالوقتوفي

االنجادداماثلاالصراوحضرالملكعهـفوةخاتونوالدتهمنجمضرمنصبهفيحل

والمنامحةولوالدةلةثأعثهشالطاعةلىولهشخلفواباالعرةعلييمافسقمواارعيةواعيان

منبانثركمئهمصوحلفإعدائهمافيوالمجاهدةياخمماالووالنصرةماظمتفي
السعيدةافولةبهذهوعاضيهاخاقحيهاامحافةصرورمنوظهواملهمنحوانفسصدكله

اشرفواالذيالمكروهمنبالحالصوايقنواالوصفلىيزيدماالحميدةواالفال

اآلمالوتحققتاالحوالواشقامتعلي
عسكرهفيالدينممادبوصولالجهاتسائرمنذلكءاثنافيالمكاتجاتوتخابعت

االسريرلقررسلهووصلتصاحبهاالملوكشمسمندمشقلتسلملمجذاالفرلتوقطعه
اوأعيداليهموأحسنؤبخلواأكرمواماالابالعكىوالتدليردبااطالفصادفوا

حفظقامحلمةتفاقوالحالحليةالدينممادوأعلمظالبوألطفجوالبمباجمل
نيةاحسنعلىوالعودعايةالىإجمالعلىوالبعثاطوزةعنوالدبئالدولة

نفسهفاوهمتةاستهاعهالىاكماخوالبلمجغلعليإلمووقفالجواباليلىانتفلتا
الغلماشامنواقتمينءاالصواينبيقعالخلفبانمنةظئادمثقملكةفيبالطمع

كمشقظاهرالىوكدلانللىالسيرغذاذوالىحيلوواصلظنمابخالفاالعرانم

اوائلفيالسوادعظيمالجمعكثيفعسكرفيالفضيرإرفافىءعذرابارفوخيم
يمتهكاخبارورودعندتعمآلمسلةاألفباوقدكن615سنةفياالوفىديط

منازالعهعندواللقالمحاربتهاالسحعداددوقعالبلدفياهلهارحمحلالضياعواجفلت

هذهعلىبازائهابمواالئتالقضيةهذهعلىالحاللولمودفعهصدةعلىاعواالج
كحفهوالتأهبللقائهالمراسعلىوالصبراالششتةمنالخفوساشعرتوقدالسجية
يزحنصنالقبتةالعتبةتحتلوءعذراعنركلعنوقدوقربهالبدمنوذنوه

زةفيشاهدالبلدمنتقربحقىكالمركبموإضععتةفيفرقهوقدعمعكرهثط
وسائرالمصفيوامتألالثاذاللسالحإلىعيةواحداثوالعسكريةالبلدمنيزجمن

يصليمكلوقحفالىعنويصنهيوعةماالمساللىجميعفيءوامحمنااإلمماكن



فوارسهممنويقلمعخيولهممنينهبمامحبهألوافوةرهدممستأمنين
فيراسلراموالحاولئماطائلعلىلمجصلولمعلييماااليلمطالتفلئالهأممثهأ
جبنمحمودالدفياالميرشهابخوجوالتصىطاعتهفيوالدخولالصلحطلب
واجمللجدللىويعيدهعليهويخلعمعهالواصلالسلطانولدبساطءلرطإليهالملولى

خيوضعلىلطالوتقررتالدينشهابخروجإلىلمجبفاموالوعدذلكفيابا
بنكريمفيبمثراوطعىوصولذلكووإفقالملوكحفيشاهبهرامالملوكجإخيه
لةأعذتبخلعيكاالدينممادالىالمؤمنينإميرباقهترشدللمساالماممنرسوالبعثر

والدبلاعرهلوقيالعراقالىوالرعرللهاالتعرضوتركدمشقعنبالىحيلواالعر

بالموصلالمقيمالبارسالنللسلطانيخطبوانلة
لتقريرمشقافىالعثهوزوريإفيالدينءبهاوالقاضيللمذكورالىسوللود

راالفتقوراالولىجمادىمنوالععرينالثامنفيالجمعةفيالقاعدةوإلحكاماالسر

المخبرعلىاالرسكاللسلحاللنوخطبالجمعةلصالةالجاعوحمراااليمانووكدت
ابهلعلىواعادهفاكرمةشاهبهراموشحبكياالالدمكرإلىوعادالموئنيينإميرربا

الرجلبعدلينتقدوالقلوبمنكفنأاليومذللثغدالسبتيومفيورحلقاية
كاملعلجلءماوالمتواكمللةروالثعوالوهلاالضطرابمدسكتقدوالنقوس

وىشعايدومنةلةاظهرامرواليهاإصنافىءابراشصىانكرعلىلمجلقحصلفدها
االميرمنظهروقدكانواليتهافيراةمنوقررنهافعزلهونؤابهالصحابهااها

العسكريةتدبيرفيالسياسةحسنمننرأالدفيومعينبزدلالدولةضجاع
لمجيثوالسداداالصابةومحالبقاالعراضوافقماالحربفيالزتيبعندواالجناد

دهمامقاعوخدتاض

الحنيفةاالمامباستشهادالراقمناالخباردردتمنهاالقعدةفيوفي

ورضوانهعلييماالةرحمةالمؤمنيناميرباللةالمسحظهربنالفضلمنممورإبيبالئهالمسترشد

ذلكفيالسببوخرح

السلطانبنسعودالسلطانمعنىفطالمفقودالخايفةمنماكانبهرمضىقد

واالعراالعمالتدبيرورذلةالسلطشةتقريرمنالمثأعشاهمللبنامحمد

لالفهذاوعقيىاكاملواطمالنبالحلعوتشريفهالبألدمنابرعلىلةبالدعاه
محعدبنعموداالصلود



منهاامتمضاسبالثوبلنتةا2مورأبمرهاباللةالمسترشعدالمومنينالميررظلجميل
طاعةفيالمألرتالواجبافىولسشعادتهيستطافهفرلاصهاافعالمنةوبدت
فلمءالوفاوحسنالمناصحةغالمعروفالصولبافىالطاسماوصاولفامتنعالحافا
ىفايقبلفلمالباطلفيالمابمنضيرهوالنيإفئعلىوبعثهيمع
انافىلةواالستعداداندامذامداواةافىللمسترشديةعليةالالهمةصرتالحال

وصمدهبلاليقاعواالحتشادلقصدهالتاهبمنأنجحفييماترولمبالدواهاعضل
نواحيهافيواالعاثةلهاواالخرابمدإدقصدعلىبؤمتتاصرةكانتاخجارهالن
بمثلهفعلهومقابألمعاحلتهفيالصوابفرأى

والمعاضدةالحليفةلخدمةنجدهومقذميععمكرهوجوهمنبهاعةوصولوإئفق

عليهلإلطاللوالمسارعةهالاليبيوزعلىتحريضهفيوشرعواعدوةبةمحالعلىلة
منالييمااجتمعوقدالخعتدونةويقصرالوعيفعنةيجزتجئلفينحوهفخوخه

قويتكعلهالذيالغفيروالجتمالكثيرالخلقإالجنادواحينافاالطرافاصحاب
قربفلماحزبهعلىوالمستوليبهالظاوإنةفيإحديشذولمباسهواثتدنفسه
والتقىرهعسفيإلييمازحفالعيانعلىالعيانورقعهذانباحيةنحيمهمن

لحدمةالواصلينإالقىاكءأعراانللحجهبوالقدرتوبللمللقضاهتفقواالجمعان
عنةفالثلبوويانتتقررتوتقريراتكانتبمواطآةعلييماخاعروارهعمثطالحليفة

هووثبتوكئاتهابطالهوخذلهبهاعةعنةتفرفتلمجيثوإغنموهعليهومملووإسلموة
وغلباعوهوضعفجزبهفانغلانالىيهولونواليقاتلونالمصاففيصهوخوا
ضزنةليصاحباإلنباريبنالدولةسديدوكاتبةالخقيبووزيرهفاخذوهنفسهعلى

ثملمجرومنماعةلووخجمهالىالمذكورينإصحابهمعوحملوهوخاقهـتهوخدمه
عليهموتحماطثأثهممنهمويتوئق

لطالبصورةخراسانصاصشاهملكبنسنجرالساطانالىالمطالعاتكتبت
واعادتمباالطالقمعهومنإطليفةمسعودالسلطاتووعدبابهفييعتمدجماواالستئذان

السلطمانمنالجوابعادفلماقديماإلىيعمبجرىماعلىالحالفةاصوتقريربغدادافى
المذكورفيالسلطانينإفيالخالفةاعرفيالىأياقتضاهماوتقريرالبابمذايخاسنجر
فقصدواالباطيةمنماافىنسبوارجألعثرتقديرارمةألرجالتةدمنءندب

ءالقضامحتوممنبواحاطءالبالمنبلقىلنجاعريعثالشنمطهوهوخيمتهفيالحليفة



لواوصبرا925سنةالقعدةفيمنعثرالثامنالحميميومفيفقتلىعايواهج

علىرإفابناحيةبذالىلطبهروشاعكونةوماحعتهإفعدمنوفراشعيهاعححابهمنمعه
حقفيالفظيعوالقميدالشيعالفعلهذاالناسوايمعتبشعبهاودئنمنهالتينصر

الثهالجرإكلىواويوالضوانالصالةافضلعلييمااللةرسولعموافيالزمانخليفة
علىوالذتمءبالدحكااأللستواطلقوااطراموالدماالسالمفياقكرهذالىوااللدلم

اطاصمنإنسانكلوتيقنالشنيعاطحلبهذاودترالقبيحالفعلمذااستحسنمن
القدرتهصلتالنةحيمااابخريمبفعليرضىوالعدحهائلفدماليمهلالىالفهانوالعاتم
الظالمينعقوبةواليمهلاطانخينيهدواليهديالمفسدفيممليصلح

منلدغرالتآهببغدادحصينبتتقغدهوليولدهافىاطبرهذاالئولما
دالدثرينالعمابمالسبتيومفيباطالفةوبويعوالمخالفيناالعدإهمنبسويقصدما

اميربالقةالمسترشدبنالمنمورجعفرابيباقهبالىاشدلفبو925سنةالقعدةذيمن

وتوكدتاالميلةواستقام925سنةالمجةفيفيالحألفةمنصبفيوحلسالمؤمنين

نفوسهمعليببماالىعيةواماثلدالعسكريةاالخادووعدكافةالىسمعلىالبيعةلة
لةالدعافكثرالعاكةجاديعلىوالواجبساتالنفقاتمالواطلقددرهمموشرح
1الدهماوسكنتعليوالثا

ولتيبندادمنالمسترشدالحليفةخرج635شةشعبانصئقيلةتاريخهفيافانياقالا

العكروضبضونجلمنقريبدآكيعركيسمتئهوضعألىهمذانيابمسعودالسلطن
فكسرالقوافاعغليئاعمكراسنجرالسلطانلعمهنفذؤكانعدمأضلقاالسلطانبهعوكان
يهاانامحباربباواسرهراالحلينة

طثشةفياللهرحمةاالفباريأكرعبدبنمحمداللهمبداباالدينمؤيدالسعيدألتولقد
عنةاللهرفىفقالبرىومادارقعةالمستيشدحالانشةهذهفيايهترلثنببحداد

فلمأئزتينواسهوخرجخسودالسلطانايامفيدالحليفةالسلطانينبخالفوغقدكان
المسةلرشدوتجقزالوحشةفوقعتاهالكهفيالحليفةوعارضواالعراقملىنؤااستطالمسعودتي

فيالزبنيالدينثرفالوزيرثخلآااليابعضانواتفقذلكفيوجدالحروجعلىومزم
احابطبىدقدالحليفهوكانالمخقنصماحبطلحةالدينوجمالسةداناالحليفةعلىطرادابن

ذلكدضنافلعاوالبلداالمظاالسلطاندارعلىالمزناحبصورتبالراقعنالسطان
فقالالمقالفيلةيؤذنوملبىىالمهلىكنفىفيياموالناالدينالوزيرثرفلةقاليوآا

اكنببغدادوهقامناتتمرلوفيتثجيتناللىتعتفمدوبهنتمفابنالىموالناياةفالفل
أالسالعلجهماقيبنالمحسبنفانكفايئنايهوالعراقااللهرنحناالؤفبنااحديقعمدناناط
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وخمممائةثلثينسنةثمثهأ

بنصدقةبنذتيساالميربقتلالعراقناحيةمناالخباروركتمنهاالمحرئمفي
اليهنسبتمنهاامتعفىواسبالبابمرهاالموليمحمدبئمسعودالسلطانقتلةعزيد

المسترشدإالمامالحليفةيانعمفيمنةكآكنلةفىتالةمنمكافأةهذاانوقيل

تابعهوكانانانعلبيمااختلفماوالمديةكةاقامورىماصعليهجمهـالعراقالىخرجلمأ
إوزيرقآوساآالمقاالصوابموالناياففلثياكاتبتقولهاالحليفةلةفقالناسجمغ
هاويهلياالمخرنلصاصبفقالالراقبابتييتواحبمابالعراقعلينايقدأفالارأيفهو
واذاالمسترشدفقالاطروجعلىحملةفدهووكانإموالنانفىفيهانفيفيقالتقول
خرجثمجبائاغوتانكنالهفنبدالموتهنأعن

رفحدهواحفرناهسعودالعلطاننفذالمسنرشدفنللمآةالعينهؤيدالسعيدايأوقال
وماالىأيماقالضدهصفرنافلماواناالمخزناحبالدينوجمالالدينيثرفالوزهـ
باجمهوقداراصدداللوليالحالفةهوالناياارزيرفقالصنشؤمنالحالفةاحيفيالخدبر

اسبيألولهذاالىمافقالابيهقلدواالنالهدبواليةلةبويموقدواستقزوجلىالناس
لينلمالمسترشدتيحيثمنيومصوخيابيهمثلبالحروجلفسهمحذثفانةابئاعليمااقره

وبقيتتمماعليتموقداخرىوهذهمرهوعليعرتينعموداخيملىضجنوعلينابخروج
الحالفةعودفيالمجبكانواوهمالحلبنةقلواةويقولونالدهراخرافىومئثهعطمةشاعةطيا
والجمخذواللمجسدوالاهورالدينغهرفيقهيداضلالتنايجلىاريدالابيتهذاالى

ورأيعقلصاحبهنهمشجخعلىفاعتمدواالرجماعةوفيبيتياهلوالعلىفيداليخرجيجهع
فهوالمفتديبنهرونحنوالتعرجواثارههنيخرجوالاطاعمنمانفهويلقموتدبير

مناخوةسبضايقتذلكالدارفيفيوكانسنجريماشاربهوقدالقةيرىوالبهيرشيخ
اركالصسرشدوكاناخوةصبضرالمسصظاوالدومناولددوالالالاوالمقتديداو

اصلدوعثريننيفهقدارودةوللىاثعدجماعة

أبيمافنغذيوقييخمناذنهياخذشوعهالىمعودلطانالونئذقلايففاالموزخوتال
يجريهاوجمنوناالنثاوكاتبالخزنوصثاحبارزيردأيحليقعمناالتوفييقول
قالشجرالعلطاناعرماوعرثمهرونبواليةالعلطاناثعارفلمأيهمعالجرابويمونمنة

فيليىالذيالدتنابداارامدوهونراهننوقيفخئيلزمنااالصهذااذاكانالوزير
دنضمنونفقالالمستظيربناللهعبدابوراالألوزيرفقالهوقنالسلطانقالمثلهالدار

فاضاابنتهلىالدينالوزيرشفصهراللهعبدابواالميروكانشمالوزيرفقالهنةمحريما
اياهافزؤجةابيههئفطلهااللهعبدابواالميرهافراالمتظهرزمنادارفيفييومذاتدضلت
السلطانفقالكدهوماتتمدهفددبيتجماودضلالنقبانقيبذاكاذالدينثرفوكان

والجاعةلوزيربندادطيطلبالسلطانرصلثمنئتتلاالمرينعوئأللاطوكتمواايمذاك
جمثهفي



رحمةالموئنينلميربالئهالمسزشدالحليفةهذاوصدميمافيوالسعايةالمؤمنيناميرالئة

واخالفبالعتوىعارفاالعلومكائىفينافذااططئليفاحسنفاضألتقئاعالمافه

سنةثحرةسبعخالفتهمئوكانتنممقبوجههالعيخينإشهلالشعرلهثعقرفيهاءالفقها
الدفيشهاباالميرقلممنهاإالؤلربيعشهروفيالظالمونمملكابغافلالئهوما

وقلعتهاحمصمدينةلالوكجبنمحمود

ذلكفطاطالسح

منالواليوكارتالمققراجهبنخيرضاناوالدمنوقلعتهالمجمصكلنمنعرفلمآ

وحرصحهجهدهوبذللهابلىاالدفيممادإالميرمضايقةمنعليهااستمرمافيهاقبلهم
ومواصالاهلهاوإضعافطابهاثطوجلفلهاالمجاورحماةنهوإخواخذماتمالكهافي

رساثمانفذوفيهاالميرهوعدمبهاالؤتلقتةابفلهمقة41الوائهمعليهااالرات
بماعنهاويعوضهموقامعهاحمصددسلماهمنإنفاذمناياتمسهنالدينشمابافى

فيإالصيبتدبيرالمقيمفإلزبنيوسفالدولةسيفإطاجبدتوشطالىأيعليحفق
إطصيخةاالماكنمنمحفهااليهاتدضمنواالشقالجهاالكونفيطمغاذلك

لةفأفنذلكفيطالوتقريرلمحديثدشمقللىالرعمولفيواستأذنالمنيعةوالقالع
تماوقاحمصئسآمانالىآكىهافضىيلحلىظابئفلألفيوبرىهثقالىووعل

هذهعلىواليمينشطاووقععنهاعوضاتدصنهارلهقافىوتعسقمالدينشهابافى
ترلبهاحصللحنيناليهحاوتوخهالعسكرفيثصثسمنالدفيشمابوبرذالصفة

احداليومفتسلعهااليهوسآصوهالمجضهمجماواهلهخيرخانواوالدالقامةنكارتاسق
وقرردامرهاورتىبهاوحصل535شةاالولربيعيثرمنوالعشرينالثاني
بمياالألكالدينئعيناالميرنائأشفيهايمونوانفيييزفييوسفلمحاجبواليتها

ةبالميلهاوالتقويةالهااالقواتلمجملواالطرافالجهاتافىكتباشقرمابحع

النائبسوإراالميرغوسثدمشقافىامتكفاعرهاتقريربعدعنهاالدينشهابوعاد

زرعهاوزفيحمصاممالعلىالغاراتفيقبلهمنةنوةحامبفيالدينعادعن
امدءافىوالمسالمةوالموادعةالهسادنةشاسفرتونحاطباتعراسالتفلكفيوبرى

الاصواستقامتالجهتينعنالفسادلسبابالمحسمتلمجيثهفميوآضمعلىم
الجانبين
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الدينشهابخلعالسنأمناالوفىبهادىمنوالعثحريناجإلىاالحديومصثط

إلييماورذالتائالحلعرىؤعرخدواليبميإالحمكعثمقكينالدولةامينعلى
بدمشقمجيةااليحةبادارفيوأترلمجةباالوخوطبيةالعسكراسفهسألزية

ءإالرمايوموفيالصرهمتثالوارأيهباتباعامحافةالىواوعزفحهالهنائهالناسوحضر
فيفييوذفييوسفالحاجبفتلالسنةهذمناالخرةبهاىمنحرينوالعالسابم
بدمشقالمممقىميدان

ذلكفيالسببيح

الموكشمخدمةقصونةعنددبهرةالمققموذففييوسفالحاصكن

مقذعيحقفياعتمدقدلديهقتهطبوارتفاععندهوتمكنهالملوكجفياسمعيل

نفوسهمفيفلكواسرواعنهعمدورهمضيقماولجغمخةثعهماوحمابكيةاالالغلمان

اخيهمعالملوكشسمالمالذينالغايننوبةفيقصدهماسيالقلوبهمفيوإخفو

وثعبكانالذيالتركطأالغالمايلبامعمجونهماخمحهمبصمببالماوكحبنسوفي
قغتماحسبونجآهمنهماللهفعملمهقتلهطالباميفامباوضربةالملولىشمسعلى

فعلهمنألفيتقدعادعلىقتلهمفيوالسببعليهمالسعاةكبرسنهالشرحب
بسبقماوئسياموهوأهملبتدئرحصلوقدكانطبعهمنئكرفتقدوطريقة
حمصاملتقريردمشقالىعيولافياالفنطبمنتدميمنراسلفلماشره

ابرولسخقروالحاجبفيدلالدولةشجاعاالملانكرذلكفياالذنإفىبوأ
ثأكعه8االمحعاضصوصولهمنوامتعضواذلكفيلةاالذنجميةاالالظمان

منلجعازمونهممابينهمواشاعواوختلهسميومثهورفعلهسوهمنعرفوايا

مهمالقبولفأبىبذاكالييماوالمتقربينعلييماواالشفاقىؤفياهلونضحةقتلهعاىالحمل
بمدافعةوتمتمكهوكاباتاعوالمخاطرةالتغريربهاعاىنفسهوقوتمنهمالنصحوأخذ
صؤصلفواهااسشحكمتقدبينهمالصداقإلكانتمنةوالمنععةالدينمعيناالمير
سكحتلجانبةعةابمنلنفسهتوئقمثقللىوصلولماشكرإهاوأحكمتانعقدت

الىويعوديومكلفيللسالمصريمونانةةوقررأنسهمعهاوتوكدنفسهاليها
اصفينفسهواليداخلحمصالىمنهاوالتنقلدمشقةملفيبامحونويقنعدإره
ذلكغير



كاركومتقريزاويقررخافيفيراعرأيدتيوجلبهاحمهـلانافوا
ساكناوبالكطماكانوشككمنانالغلنفوسفيماكنبذلكرفاممستتروال

قرئوهلماالمخالفةباكماكهعلييماعوهدوانقنىالىالسبيلوالغلالفييلاالميووحد
االصتقرروقدذعهللمقغيومفيولمأكانفيهلهمالفرعمةوالحتييمااكنواوسمعة
للمصقىالمجاورالميدانفيجمرهالمفقملفيالدولةشعجاععهـادفهبهالفتكعلىللنهم
بهوفرفهسيوجردواغفلهاصحابهمنوقدظبالحديثساعةفيشاةثعقدمبظاهر

مناخرعليهواجهزرفاافىفسقطخىباوثمنئرأسهافىوبههفيعطمةضربةب

انالغاشوكةالموةعنهالدفعوالنةالدنومناصحابهمناحديتجاسولمالغللن
قتلهعلىكلمتهمتفاقوا

علىمحلروعساعةوبقيدارهافىاليدانمنواممحابةالدفيشهابواخمهزم
بناهالذيالمسجدالىحملثمبمنخلرهاالبيبويحتبررعةيشاهدايدالنافيإالرض

الناكانوبهاعةوسنقرفيواجواتمذبتهكىفييومهفيقبرهعندفذفنبالفقيبيةابوةدزفي

فيلةاالفنمناعتمداةماعلىومعاتباتعراسالتالحاتونورالدتهالدينلشهابافى

لموزاواشزطواانالغامنبسعيهقتلنصفيفعلهمنماكانمدىدسثافىالعود

منلكاالقىثروالظمانوامتنعمثلهاطاومنمنهاواالستحاسقاالءاالباوقع

الغلمانوجماعةألكعألبزولاصتقريرداألددرهمافىدالعوفىاللدافىالدخول
اولوةماالىابةبانفرسهموتطييصرلموهفيهاوالدخول

بينهماوقىذدتنواحيهمنحيةفيأوخيموافييمافنزلواالمرجناحيةافىواندفعوا

رافوابالعصيانوكاشفواالحالففاظووارادنيلوالسدادعنمحفرتلمصرلسالت
ءلساثراالمرااجمعرالعددوممجمعهاعلىواشتملوفاستاقوماثمارالجخيلافىوعدوا

الجممعةيومفياواوتوعظيمةقيمةولهالدوابئا4انومنوالىعيةوالعسكرية

وخرجالمرجناحيةإفىراهطتلمنالسنةمنإالولىبهامنوالدثهرينالسابم

واتمقدذاحمالمصهموهموالمققمينءرااالمعالعحصكرالبلدمنفيمممناليهم
اخذوائماإعاثووالفتيألإغنوفماايدميهمنالمجثاروتخليصبهملالهاعطلئائكدذ
محمدالدولةشماالميراليهمفخرحبعابكصوبالىلدرحلواوالقيألكثيزا
طاعتهفيولوالدخاقامتهعلىبينهموالمعاهدةالموافقةووقعتمثاحبهاالملوكجمابن

فيوشرعواالسبيلاضافوافالتركمانمنظقديهميرالييماوإجتمعخدمتهفيوالمناصحة



المخالفةوفئكالطاعةافىودعاممبالمالطفةعراسلتهمالحالواقتضتوالفسادلعيث
وإشادواجواأقتماافىالجابةوعلييماكانواماافىالعودعلىوبعثهمنفوشهموتطيايب

واستعمالءبالوفاولهمعليهمالموكدةاأليمانوأخذتممراحعلىاطالواستقرثالي
لمجسروجماعشهبفواجوخيمالبلدافىفعادواالعودفيلهموأفنوالمفااالخألص
وجكعلىالىأيوائفقنفسهفيوحالرأةلمأدارهالىإلالدخىمنتنعواهالحشب
وتقريرهناكالحواالجذلكفيالىسمعلىحورانناحيةافىالعمرثطالدتشعهاب

شعباناوائلفيالىأيتفقواالغالليلتحمعلىوالبعثاالحوالمنققريرهلمجبما

بمية3اباوخوطباالسفهسألزيةإلييماورذافلينوااالجنادسائرعلىبزولتقديمعلى
والضرالنفعفياونفذاالميلةفاستقامالقابهالىشضافاالدينلمجمالكتب

واليبصياال3كعثميهينالدولةامينخرجالسنةمنرجبمناالوالعشرلط
الجرادالجلضياعهعلىواإلشراف3الصيددقظهرادمشقمنصرخد

قاصذاالسيراغذالبلدعنتوارىفلئاذاكضذالنفعوفيوثقلهخواضهفيبهاالظاهر

وسكنتبهاحممللمجيثالغلمانمننفسهعلىخوفافييمالماكنومفارقاصرخدسمت

ومنزلمهدارهالىالعودفيوالتلطفافباالسوسلثمفيهاالخوفمنقسه
السلؤفوقعونشرهااشرواحوإليبمماباسبالبواحتيفأبىزتبتهالىءواالنكغا

منةواليأسعنة

الشمالناحيةمناالخباروردت035سنةشعبانمنعشرالثالثالسبتيوموفي
االفويخةاالممالالىالتركلنمنالييماانفغفيمنطبمنسرارمسعودراالضىبن

الظغرااالخباربهذوتناصرتكنائمهامنحازوةبماايديهموامتألتاكثرماعلىفاستولوا
ضضئنيضرمنكابسردولمدلةوالتعظيملذلكمارواالستالجهاتجميعمن
نبرتأكيذاعالموفهذافيمضمونهفاثبتجليتهاعلىثعرحهاويالنوبةبهذثرىالب

حيثمنعلينالمجبماالناحيةبهذهعندناالمتجذدانوهووفيوضفىلماوضديقا

اجتمعواوضرهمإللةكئرهمالتركانفانالمسلمينفةبيماؤنبعثرنذيعهلنالدين
اليأسبعدبغتةاالراعاالالفقجةبالدالىونهحمواضعئةجريدةفارسالفصثلئةفي

عشرحاديءاالربعايهمشيزرالىلؤاةامذهمنوعادوامغاراالحترازمنوقتةمنهم
الفومانةوصبئةوعبىواعرأجلربينمااسيرالفصسبعةقدعنزياومعهمرجب
قريةمائةعنيزيدواحتاجوةصافوةدالذيحمرووخيلوكمبقربيغماوابرأس



وهذهوالدوالباإلشادمنالشايمامتألدفقديثمتواصلونوهموصغاربار
لثصوالبثمنهالإسيرمنمديبعغالهذادوبمثلهاالثمايوناالفرفينيمابمة
والجزيرةبمروديارحلبافىبهمساؤونوهماالولالمحعر

اسودسحابدمشقعلىكالعائارنوعثرفيابمإلىءاالربعايوممارآشيني
منةالدنياتءاضااحمرسحالثذلكبعدطلحثمكالديلالجووصارلةالدنيااظلمت
ريحدعاصففللقبلهثقدثأمهوكنأموقدةنازانةيظناليالناظروصار
فيدحورانفيصاعوالساعةالوقتهذافيانةوقيلالشجرمنكثيزاأفتشديدة

برذامنةعظيمدزادمطراللفي7اوية3االومحهحاجرتميثشديدكبازومطر
عكنهماشؤمثلهالمةزيا

قماطالغيثمنتعافىاللهارسلمنةعشرالثالثفيالسنةهذهمنللحرمني

اضتاطتلمجيثاالخهارفيالمذوزإدوالشابيةاالوبيماسالتلمجيثالدمشقيةاالممال

الىءالماضلوفىاالرصةوبطاتالمياهوالتقتوالقخوإتباناسرفييزيدخهـروابمر

هذامخلفيأيشاهدواهماالمعترينيوخالشمنبهاعةوبهرالعقيبةوتبعض
ذلكمثلالوقت

سععوالسلطانبانالراقناحيةمناالخباروردتالسنةهذهمنشعبانوف

االمامبنبالتهاشدالىةالحايفاالماموفحايقبغدادضراهشملكفي11دمحما

بكاالدينعادواالميراخيهافيداودايساطانومععةالمؤمنيناميرباتهالمسزشد

منبذوالبرإدئظفرولمففيمنهائحللمحينالتدبيرولقتضىئشقراقبنزنكي
الموصلالىلجتاالدينادوبالدهالىداودالسلطانفعادعنهاالعودوالمحاربةاللقا

السلحالناقامةبالتهاشدالىاثمامرأىوحينمدادفيرسمهعلىمسعودالسلطانواقام
نفسهعلىوخافمعهقامبالةالطاقةانةوعاموحشتةتزاةماالستيحاشعلى

خاتوحينبإلوالعاذجيركالمسبلحئموبظاهرهاوترلهلالموالىينافىاممادفحجع
منصبفيفاقامقحعسلفوبرومفعقهتريدماكلمنمجنرتدبيرهالحنيفةمنبغداد

سنةربعونوصرهافهالصالمقتفيبهوالبالتهالمسترشداخاعمداللهجمداباالحالفة
الععدةاففيلنقطبالدهفيالمخابرعلىلةوخطبالىسمحايىعلىلةالبيعةوإخذ
الدفيادوبينمسعودالساعالنبينالصلحتقررإنالىفاواقاالصيوبقي035شة
ععدبنمحموداالصهـلفيا



رفوسيأتياالممالوسائرالموعلفيوللسملطانلةفطب135سنةفيبك
مرضعهفيثسروحأمذلك

الدفيممادبكواببغدادمسعودالسلطانتشئئ035سنةالصنةهذهوفي
الموصلبظاهرصدقةبنالرفماابوقالدجاللووزيرهبافهاشدالىواالمامفىدثه

القسطنطينيةنإلىوممتملكبظهورمنهاالقعدةذيفيإالخباروردتوفيها

رالعساوالمعثروقهرةالىوانالميزإنمنكرحعشركنظهوره4طاانوحكي
عثرالسابمالجمعةيوموفيبافباعلمواللهالسابمفيوالمريخاالسدفيوالشمس

بناطسنبنالمؤجالذوادابوالدينمحىىئيالىفتلالنةمنرمضانرشمن
والسببالمذكوراليهمفيالمصئىقبليالجديدالمسجدبظاهرمشقرئيسالصوفيالحين

بزدلواالميركمشقعهـاصبالملوكجفيمحمودالدفيشهابايميرانذلكفي

منةبسببهااسترححثواولحوإالعنةبمبلغاموزاعلييماابمرواقدشقركانواوالحاجب
الممورةهذهعلىلدنهمفيهاالحالوتقررتمالهاخذفيوتحدئواحالهافسادفيفشرعوا

صوفلمداواةالبلدافىوعادحورانمنفارثمقدالمذصرئيسإلىوكتلمجورانالخيمفي
المذكورئيعىاليالبددوخمرجافىوعادواالقضئةمذهعلىلينهماالمراستقرفلتالةعوف
المعامالتمعنىفيبينهمىبهصحديثذدلوافقعيممسقملحيناللقحهمجماعلفي

لةتلالقالىعليهالقفعنلذاكفعاكوامنهوايمروهعليهمكلظجوائاعنةإجاب
نفعلىتياطباالحعلضوأشيرمالهباخذحالهإفسادعلىاعالامهمبلغةوقدكن
رحمةمظلوئاضلالنافلوالقدريالملالعييقبلفلمعنهاالضرردفعفيوالتخل

ءايامبحدلهماالفنوالتمسوااقاربهباقيواعتقلشهذاومضىللقمتلاستحقاقيبغيرإدقة
توجهمنفتوخهذلكفيلهمفأشالرالفتنةاواخمادللشردفغاصرخدإفىالتوتجهفي

اليهامنهم

والتمالشهالمأالديوالةباالممصيالمعروفحضركىهااوفيالسنةهذهوفي

خالصمادينارؤثمنيربمنصفعيارهيمهنانلىدمثقفيالديخارضربفيلةاالفن
علىوتقررضربهطلبماالىأجيبإنالىاباكرروالنحاسرالفضةمنوالباقي

ثأثهلطانأوالالمؤمنينإميربالفةإشدالىاالمامباسمالعمكةقينقوإنالسجيةهنه
المتقيلالمامالبيعةالسطانباخذاالخباروردتولمآالدينوشهابسردالمعطم
باقةاراشدبخثلرقعةالسلحالنوإظهرالموصلناحيةالىبالتهالىاشدوتوخهاللهالص



واجببغيرمحرئادمااباحاوالسطانبةمحاوقصددارهمنخرجمئانةتضتق
اطالفةعهدةمنوخرجباطثهبيعتهنتصهتإبموالحلكيرمنماللىاخفافىيذامذاو

فلكفكانواالعيانوالفقهاهالففهـاةنفسهعلىاشهدوبذاكلمواجبمتعذياوكان
اعوهواللفظعهفيالمجةاوكد

ممائةوكوثلحبناحدىسنة

فيالقعععلخطيثيةمنيهاليانيالىومفكمتبظهورإالضباروردتالسخةمذهفي

إمواانطاكجةجزيرةإطاوصل135سنةالمحرماذلبلوقيل03سنةالقعدةذي
وقىلنيسانعاثرفيوالغذدوالمالوالميرةباإللهقالالبحرئةمربههوصلتإنافىبها

والمصمسةاذنةوتسئمالثغورافىووصلاهاهاعيهاهادنهبلوقيلفلكهانيقيةعلى
باقهالمأموننالمؤمناميرانالتاريخقيوقيلعنوةوملكهازربةعيهاوحاصروغرهما

علىوانفقالجهاتهذهالىوردلمآبهااالجتيازعندفربةعينعفركنباللةاوشيدافي

كلفيهايعملوكانوالقدرةوالسطثلخةالخالفةجاهمعدينارالفوسبعينمائةممارتها
وحملحمدونتلوملكوالنخارينواطذادفيبينالبتاسوىفاعلالغاربعونيإم

خرجثجسكندريةاميناعفثماالرمنيهيثمابنمحاحبةوكانقبرصجزيرةالىاهله

ريمندبهاكياحوبينبيخةوجركطالقعدةفيلبدغيخااهاالوفمايقعليهاوقىلانطاكيةالى
امونابنيدفيابمانئئحفاالدروبالىمائداورصلمصالحةكذاقيندفىابن

بهاوشئاطمهـونمناالرمني

منالدمشتىالعسكرمنوافوفريقفياالوربزولنهضالشةسرجبلكب

وقتلبزولفكسرهوالتقحاعسكرهفيقوئضهااييفظطرابلمحيةالىالتركين
افينهمايخمئارجبفيوغيههاالحمرإبنواديحصنوملكوإفوةجماعةمنهم
لمكلالحزبةححننكههالىرصالهفيحماةواليصالح

منرهعسيخاتوتجهسنقراقفيبلثاالدينعادبانالخبروردمخهاشعبانوفي

اليهاتقئقدىوكانحمصالىلوممنةاالؤلالعشرفيالفراتوقطعالموعملناحية
واليهاأنرالدينمعينإثميروفيهاوضايقاماعليهاوترالالصمكراوائلفيالدفيصالخ
بافنصبفيهانائبةوانةالدينشهابلالملباخهاعليفاحتجدتسليمهافيفراسله

منشوالمنالعشريناقعفرحلبطانلمنهالمجطولماياماالوللضايقةعليها



ذاكعرفوافلمااالنجرنيايديمنلجترضةببعرينالمعروفالحصنلىدشرللسنة

لهمكنخبرهاالدينممادعرفلحينمنهميلمننةومصلحمايتهقريئاوقىلراتجئعرا
بهاعةمنهملواواالفرفيايديبيناكاالقىمنمسدهزمفاالجمعانوالتقىكيبم
ءاكمنامنلهمنكنيخاالدفيممادعليهموظهرنحيعهمنهلافىعودهمعندوافرة
عليهمنزلماوشاهدواالمخيممنقربواوحينوالسواداالثقالومللثاوحالةواوقع
اواسرقألومحتهمدكسرهمالدينرممادعمسعاجمهموحمللواوفعثإنخذلرابهموصل

الدينممادوعادثواالوالسواداكرلمنامحثيرهثيالالفنائممنلهموحصل
االفرفيمقذفامنلمجامعهومنإياجورملكهمكخدالييمااخفرموقدبعرينحسنافى
يزالواولمالمذكورالحصنفيوحصرهمعليممفترلوالحوفالضعفمنغايةعلىوهم
خيالملوافاالقوتمنندمممانفدانافىإجماربةواالمضايقةفياطالهذهعلى

وعماحبجوسلينافيالىواتضمواومعاقلهمبالدهمفياالفرنجمنبقيمنوتجتع
بعرينصصنفيذمور12المخذوليننصرةطالينوسارواواحتشدوايةانطا

وصغاتابلىدمكومنقربوالحينوافأللواكلفالشذةمنيخيماهمتماوتختصهم
طاعتهمنعليهماقرحهماعاىرعاهدهمأتنهمانالحالاقتضتبذاكعندهالخبر
منوعادمنهمالحمنوتحستمواطلتهماليللمجماوخهادينارالفخمسينعليهموقرر
لنصرتهمإصتمعكات

إميربالتهثداالىالحايعةفىلكه3اثمامبانالخبروردمنهارمضانشهروفي

اجتحعوانةمراغةافىقاصذاالموعملعنفصلقدكلنباللةالمسترشدابنالمومنين
معمئهماواحدقررهاوتقريراتاصاديثبينهماوجرىمحمودفيداوفىبالسلطانا

عحمكرهفيرصلبكاالدتمماداالميربانثمالالناحيةمناالخبارورردتااالخمى

سةاحرفيالناسبايعةوكانايهطريقةحلىأالشدوكانتاريخهفيالفارقيفالا

وقالالحالفةتوبخههنلسلطانإنحرففلهؤاوقةرأيذافىالثريفمثههأوكان635

الموصحلالىزمجياتابكالىونفدصاشقرواستبذالناسبايعةقدابيهقلبعدكانانةايصئا
ويموناتالمثندايذيمحمودابنارسالنالبالملكفيالسلطتةمجونانلةوفحمنواشدعاه

وبقيالعلطةصرداحدفيالثرقيبالحانبونزلبغدادالىاتابكفنلمجكمهوالحالفةاالتاجمة
بغدادمناللطاثفربفلئاالنربيالجانبفيفخمنجدادطلبقدلطانالانلهوصانالى

باصاالعراهفبمعكيرهتويةهنبذالدانةالحالالراشدحغقالهردانمنفريئاوضل
السردابيطبقبانوتقامسدالبفيءالحلفاإفيمنالدارفيكانواالذبن



حمصعلىوترلالسنةمنرمضانشهرمنعثحرسالفمماالجمعةمفيطبن

اووممتمقكرسولاليهووصلوقاتلهابهاوخيم

صابوههوابابحاجبهووكانالحاجببنفي3التاإبوالدولةزينحذثنيولتد
علطباوقالاستدعاقيالسردابقيءرااالالراشدجمعلمأقالاالشديديبينكانوبذه
لاضجاريدفانيصيفكسينييسبقاناصذروفالمميفيدهوكانالسيفهذائحذ
وعئردادخلىازبماهوالفانفهلونيصلحمنيبفىالحغالجهيعداقلالسردابفيمن

ضبزجمانابكاقفقالالحبىمافقالةجاوالصاردابالبفخحاعيثمفيريوتوأ
حققولمأالنهروأنوعبرفوصلالسطانوائاالقدةفطفيالموصلوطلبايطاهرالحرآ
هنمعةخذالدارطالىودضليدهمىلسيففرىزمابالهروانالسلطانولقىاتابك

ينبمالىالقضاةقافيمهسةالضحوضجذلكمثلفةوامطافيقمةلةمرفالماالجوامر
حلىزمجياتابكوطقدخرنجافخرحدقةابنالىضااياالديناسنوزرصاللقددكان
لالمويقطر

ددضابندادالسلطاندضلومايذلكبمرةكاقفلتآاللهرحمةالدينثدمولسعيدقال
هنفلمأكانكسنةةاقصلىفبىماشردخوالنوبمدورنافيكنالونقدارهفيفنلهعه

ثمبالضمانوخطوطناخطةفاخذيفعلفماواستأذنةصةونحنلساطنةدارالىيرالوشىالغد

ابياالميرعفوحضرنا035مةافعدةاذيعثرساجاالثنيهايومواصخادورناالىئكدنا
واعلمضاهالسلطانوطاعةالحالفةرباالقيامعلنهوثرطهعةثناوتحدمعةالوزبروقدثاللهعد

الىومضيناعنةحالالنبذلكفرضيعليكاقترحةماجمجعالسلطانمنذلكضمناقداتاث
ةنجايسالندمنناذاعالسلطانفقالعييماشرطتبمارضيانةلبرممطماداعلناهالسلطان
تيقالواشباللغناتصلحالتيالتاصاشياالدارهنالدارواضجناالىصعدنااعجخافلفا
الدبنعادالقاضيذلكوامتنقبخالهالملعافافئالحرثربانةالداراهلمنجماعةدوثهد
الجتمعارحمةالشافياصحابقافيوكانالهتسبأكرضيابناحدطامرابوالقضاةثرف
راالكابرفحلعوهءالعلما

للقبهنبيسمىمافيهازقعةوناولئةوتحذثنااناالهخزنابوعالوزبرباودخل

الحلبفةنيفقالابمذكفقالبافهوالمستنجداللهباعرصالمسصياللهرالالمقتتيفيياوكان
بايصثوقالوقثلهااوذبرفاضذهايدهمدثممباركةفقالأتهرالالمقتنيفقلتىهاش
اخذماثمواجتاداللهرسولؤمةاللهكتابعلىالىثيناميرافهالمرالمقنيوموالناسيدنا

سيدنابايعمثهاقبانبعدوفآيدهاضذثثمذلكهلكلوبايعةوققهاالخزنمهـاحب
واليةفياجيماالبناضاهاباهعلبايعتهاعلىالموهنبناميرالراثهالمقنفيآاالادموالنا

705نةالىوبقيتسنهالداروكالةقيضدمتةلمآبافههرالمسنآاالمابايعتوكدهع
ودخلالدإرالىودضلفدهمئقمناثمواراسدشدالىوبايعتءاالنشاديوانئرثجثلمآ

بافيوآاياثثةبعدمسعودالسلطانوحفوفبايعوهأجمعاناممدأكابروالقضياةوالفقهاهءالعلما
ولستقزاالسلةذواستبدوالهاربابوجمغحاجباالميرخواصامنبهاسجميعوبامه



1كذواخيهمسعودالسطانصكريبالتقااقالعرناحيةمناالخباروردت

منلوكحرةداودالسلطانرعسعلىظهومسعودالسلطانعسكروانداود

كذاالسنةمنوافرةبهاعةولجأدهمقدنيه

المسيبالفوإرسابيالدولةشجاعواالمنالمراسالتترذدت135سنةوفي
الدوجمشتكيناميناالميريهببصرضدالمقيمينوجماعةلصوفيااطسينبنعبابن

ثحاعميراوالىالموكجفيمحموالدفيكاابااليرالىبصرمداليإكجميمابا
دمثقافىالعودغلهماالذنالتهاسفيكزالديناسدوالحاجىفيدلالدولة

ولمعليهممنهامغصوبصةواعاإليهمامالكهممنفبعفمااعادهفيوالسؤال
الحالتقردتانافىمتواقىةطلبهفيواتمفمتناصرةالبابهذافيالمراسالتول

بهايقومرناالجنادتواجبابرسممفشطةمعينةاتيعلىإلييماواالحابهذلكفي
واننهابتملاالمالوتتحفقبتأديهااالحوالتطحالمبينةواوقاشهاالمعينةانجمهافي

فيئعتوئاسةبالررالمنشرلةكتببمرهللقئبيراالىالبلدفيئاساراعييرد
ونعوتهالقابهالىمضافإالسالمكقدالدينيدئواالجلاكيباالميراوصافهمع

المستقرةالمقيهـمةدالقاعدةالمسشمرهالعادةعلىجارتاالىئاسةفيالرمميمونرانالمتقدمة
اكئبؤنغذتاضالجروسائرالركالةدارفيالجارياتوالىسوموالواجباتياتافي

وافقينالبلدالىالعودفيلهمواالفناقئرحعبماوإالسعافالتمسوهماإفىباالصابةاليهم

ثأممههوأكيدإللنفوالتطييباطشةوحراسةالمحرمةحفظمنمليهئقليونجما
وابتهجتنفوسهمبئسرتالحالههمغإليهمصدرماعلىالوقوفعنداألنس

الحالفةفي

الىكهسنةصففيزنكيانابلةحخرجفانةالراثدمنكاقماواهاايالمصئفوقال
ثيوعليابيالوزيراخيابنقةصحدبنالىضاابوالدينوجاللالرييالقضاةقاضيومعةالموصل
ومفىاتابكحىوانفصلالموصلالىعادثماياماوافاميبيننحبابالىمحةفوعلهدةعنده

ودضلداودالسلطانقصدوقيلشجرناط11الىوجمفييستاذنةتئصعودالسلطانالى
وتخلىهعلبودضلوا5الحد11منقومعيبخرجاصفهانفاربفلماالحالفةالىيردهحئعليب

فرخعلىنهاقاصمنشيرصانمدينةفيجمالدفنناصظالىحملوكه3شةرمضانشهرفي

لةلوججثمنخالتهت3القنطرةحلىزندسوذءماعلىالقرنينفابيهمنااويقالي
قدتنلطاننقذالانوقنلوناقضانائداشهراعثراحدللمقتنيبوجانالىابيهقتلبعد

للهالصدةاال3وجعل



وعادوامنفسحةواماليمنثرحةبمهـدورللعودهبالتافيوشرعوقلوبهممعرفته
السريرارواظلتلقيهموعائمخاصمنفييمامنصالبلدخرجمنقربواوحينباسهم

رصبمناالولالعثرفيالبلدظواوهمبمقدواالبتهاجواالغتباطودهمواالستبشار
إاليادقضئةلىواستمرتالسدادمنهجعلىالهماصفاستقامتالمذكورةالسنةمن

جميلرعمصعلىوابهيواوكييهلملثمنلهماعفرفىمماجمععليهموأعيدوالمراد
شفهاءغقواشتدادهامدةجمشتعالىاللهجهاكلشئةنمفوتبجيلامو

اظالعبابعدبلطفه

العناليفرجةدكحللةراالمنالمفوصتجقعؤبما

علىحزبهفيقامبهاإالرمنمقتمبانمصرناحيةاطنرمنوردالسنةهذهوفي

واشامقصرهفياليلزحمفالمجيدعبدالميمونابيإدةلدينالحافظاماالعماحبها

قيالسبباتولمجلوإنهزمفاتحذلوقتآلخوفاعنةالجمدكثرفعادلةكالمحاصرعلييما
وحمدهعإاالصهذافغدظقتاخبرعدعيماؤزدالصعيدفياالرمنلمقدملكونفلك

صروكافانفادارهولزمعنةغفيلمجيثاصرهتلطفنةاثممنةكانمماعلى
التؤكمانهنوجمعهحثمدهومقالعسصفيبزولاالملضالسنةمنرجبثب

لهمفكمنإالفرنيمنخيلهفياحبهاعاليهفظهرمنةابمالىفيطرابلعىناحيةالى

فؤموهمءمحمنااعليهمظهرتباكورةالمعروفبالموفمعححلوافلفامواضععدةفي
هناكالذيالحصنعلىوهجماليسيراالمنهميفلتولماكىممفيالسيفووقح
وحعحلامحثيرالمالنفسفيبذلمنوالمرواإلتباعالمقلمينمنفيلمنوقلفنهـتة

امحثيرةالقيمةولعممكرهلة

الدينشهابوبينالدينممادنلوالموادعةالمهادنةتقررتالسنةمنشواللكني

إلىوممتمدكبعوداطبهروردمنهاالحجةذيصنيأحكمتةقاعلىكصثقصاحب
ثعهنةوالعثرينالثانيفيمملهامنبرفيناحيةافىاظكيةشحكرهعفي

وافرةبسريةطبفيعنهالنانبسواراالميروظفربكاالدينعادالىرسولهوانفذ

حابالمبهمودخلبعضاواسرفئاعتلاوومعسكرمنالعدد

1اللتاخظعةملكارتقفيكازيايلبنترتاشالدطنحسامباناخلبهروورد

احمدبنىبالدولةسمساالميرمناخذماالفارفيناريغوفيياخااالمملوفي
ردانبنالدبننظامنا
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لمجيلملكهاوالمماقلالبالدمدغيرهاهمايدفيبقيوماكنعروانآلقيةمن
وللنعةالحصانةمنكايةعلىولهمانصبومكيدعليهماعلها

صربهمبهاالروممنوالتحقنخنادقهاوخقرتحصينهافيحلباهلشرعوفيها
العجصيطالبإببنعليالمحاسنابادزيرهعزلبكاالدفيعيدبانالخبرورردمنها
بالقيامعنجمؤماالمعامالتمقعليوابمصوافومالبسببواعتقلهعليبماوقب

بسببهلمجلبالقلعةفيمعتقألوبتأديتهوالخالص

وخمسمانةوثلعيناثفتينسنة

حسنالحاجبوصلوفييماالجولمنالعشرونوهوالمحرممعممتهلإالثنينيومإولها

عثررابموفيبكاءقالدعادالملكرسولومعهالىومشمقكالىأرسلنالذي
فلكالبقاعحيةناالىمتوخفاعنهاورصلحماةافىعرهفيبكاوعملالمححرم

منبانياسوإليطركتبنابرهيمطاععفيوكفلالدصشقيينايديمنالمجدلحصن
وقيلالموصلولكاللبالجزسةجاكتعظيمةلةزكبانصفوفيإظبروورددمشقممل

اوائلوفياهلهامنوافركثيرخلقفيهاومالماالرفمنمواضعدةاملكتاخها
دوعلمحمدالسلطانفيمسعودالعلطانرسولانوقيلالسنةمناالولععرشهر
فيهـانانبهالديننصهركئبووصهـلتكباالدينلعمادإمحاملبالتثريفلالموعافى

االحاثرح

إنوجمدارهبمواالفرفياكهاعلىقبضانطايهةصاحببانالخبرووذ
رطانطاكيةصاحبريمندوبيندنهتقررالصلحلمتاالىومملكإنذلكفيالعمبب

بمثلهبرىماعلىالروميبلمنكذاباليهاأبانطاكيةينصبانالشروطبهألفي

الىوممتمفكالىانطاكيةمماحبريمندوشحبعدفيهاالىيعمهذاانتقضثمقديمإلىلعم
افىوعادوالموادعةيالدنةمعةوقرزالديباحبمرجعسكرهافينحيموهو

عليهاوترلاآلشربيعثعهرفيحماةالىدمثقعنبكإالدفيعادعادوفيهاانطاكية
لهائحاصراعليهافنهلحمصالىعنهاورحل

واظهرواديمشهمبلثاالدينممادبينالمستقرةالهدنةاالفرفيئقفالسنةهذهلكب
حينعنهموامحلمقدضيهماصطخاعيمابعدوالفسادالعيثفيوشرعواوالعنادالشقاق



حلبواهلينالمسلنخارمنجماعةالساحلوثزرباظاكيةوقبضواهمعليافهظهره
ةاآل3جماىفيرجلنةكطتقديروالسفار

ملكوشتئلمجمصبكاافىرسولهووصليغدادمسعودالسلطانشتىوفيها
نمهضبهادىمنالنصفاالحديوموفيالديباحجمرجوضيموالدروبالغووباالروم
الدينشهابمحرهافسدوقداالفرنجناصيةإلىعكرهفيكمشقمنراجفيإالمير

وظهوررهابفسادعليونوديالشراستعمالعلىوإقدامفيرفيةلدمثعقصاحب
هاصوعادمدهالبلدامربظوإقامفعلهءسوفيوتناهيهجهلهوعثقومكرهغدر

الدينشهابعليفعملاالمالفايةئبلمااطالمستقيمييماواقامالبلدودخلإنصلح
السنةمنشععانمنالسادسإالثنينيومثطالشمسيةبايديدمثمقبقلعةوقتله

منةواسؤحشانكرهااموزاعليهلعمتدعنالدفيشهابانذلكفيوالسبب
وانمحهقتلهفيالحيثهفامملواالطألقاتالنفقاتفييمزقةفاعاالرتبمالوعبثااال

وقدملعةبادارهفيرداابقتةعندهوحصلسفثهمتفييماالفرصةوجدحينالىوطمنة

مغةتمنهنوالمحييئقتلهوقررمعهمركابهاضخابالشمشةإالرمننجماعةلةرتب
جهافدفنكوجتهالمبأيةالمقبرةالىءكسافيملفوفاواخرجوةقحلوةاصحابهمنلمجلوة

االميرعلىالدفيشهابضاحالسنةبنشعبانمنعثرالسابعاالحديوبمصني
افىالحجبةامورذبمةباالبوخوطبزيةاالسنهساصلةوقرراؤالدفيمعين

االممالسائرفيوالتقريرالتدبيرورذيهمابنفسوحليبكزالديناسدإطاجبميرا

إليهمااالحوالوعاقة

ثطالىومملكلبنهالعثمالناحةاالخبارسوردتالثهرلمحهـهذاوفي

واشتدتالمناجيقمنعدفعايهاونصبعليهاومضايفااالمحاصرارشيعلىععمكره

خالهالكاعاشرفتلمجيثالمسلمينمنجماعةفيهاوقتلاهلهاوبينبينةاطرب
بازاصنهالحربوآالتوالسالحبالىجالةالمدافيبكاالدينمماداالميرمبالغة

القضجةهذهعلىيزالوولممنهمبيماينطفربمنويفتكاسارإفهمعلىبخيلهلمجبرلالروم
الثمامباهلتعالىالمهولطففيهاالغرضبلوغمنويئسوعليهاالمقامشئمانالى

برحيلهمالناستبصروامةإنطاكيافىييريثعنرحيلهمخبزودردبرحمتهوتداكهم
العمةهذهضلىالحمدتعافىفللهفائهنكيرومفلولينظافرينغيرينخاسهم3وعو
متتابعاألمتولمكروالمثدائما



ذلكبعدويذكرعرفقدمااالياممذهقاعتمدوةفيهاالىومذعمنمضىد

يومفيالضالطمدينةناحيةمنظهروااخهموكلكوافعالهموخوجهماحوالهممبدأ
مندهماالحديومفيبالواديبزاعةحصنعلىكفاىوترعوصهممناكبيرالحميع
الىمضهموإستأمنةامنرجبعشرسعفيحلباطرافعلىيلهموغارت
وتحرزواإطرافهمئووضفخذروابالىوملمجلبمنوأنذروائزككافرجماعةدمنصلب

منلطقاالمستأمنةمناالنذارهذاوكانبلحلاالغارةقبلوتيقظواواستعدواوتحفظوا

وافربهلعلىعادحممفيالىومالشتملواالحتياطالتحررهذاوبعدصرحمةتعافىالله
بكاالدفيعادافىمضىمناعياصهممنحلباهلوانفذوضواحيهاحلباملمن

ثعةوالناوالىجالةالخيالةمنامكتهمناليهمفاصهمقحمصعلىنحيغوهوبهمستمرفما
السنةمنرجبمنوعثرينالسابمفيالحميعوحصلالىافرةوالعددوالنبالة

ومحاربتهايقتهومكحصرهبعدبزاعةحصنالمذكورينارومبتمفكاالخبارووردت
تسنمهبعدباهلهوكدرباالمانرجبمنوالعشرينالحأسالسبتيمفيبالمنجنيقات

وتنقرنفسوثمانمانةالفكسةكانواهماوقيلواحصاهممكدرمنوجمعاصهموئ
بعدالملكواقامنفساربعمائةتقديروكيرهمثأثه3الشهودمنوبهاعةبزاعةقاضي
بالدضانفلكواجماعةفيهااختفىمغاراتعلىئدخنايامعثرةبمكانهذلك

يمفيعنهاورحلواالناعورةارفالىوملقىشعبانمنالخاصءاالربعايومصني

وابئبهاعماحريخدومقئمهمانطاكيةرعسومعهملمجلبواجتافواميمنهالحميع
الملكوزصالسعديوارفىفقورهرعلىخياعهمونصبواحلبعلىقثزلواجهسلين

االيوشجالغنمبرجنةقر2ةناحمنهاوغرلحلبقبليمنورحلهخيلهفيغدهمن
منوأكحيبوبرحوافيهمففتلواعليهموظفرتفقاتلتهمطبثاحدمنولفرةفرقة
ورحلواقالئلاياماحلىعلىولقاموانحيمهمافىضائييينوابمفوامذكورمقدتمالىوم
االآرببقلعةمنوحافصالغارفافىنمقتباشعبانمنمءاالرمايومغدلقعنها

فلكاروموعرفضؤاننهافيالخاروطرحوشعبانتاسعالخمييومثطمنهافهربوا

والجأوافيهاماوحازواوملتهاعليهاوترلتالقلعةالىطائفةمنهمفنهضت
وضدقهارباالربضالىبزاعةنحمنايديهمفيالذينرىواالالسبايا
عسكرقينهفىعنهاإلىوموانعزالذلكلمجلبالنائمبسواريرافيث

االينوالمسبيالمأسورينولستخاصوقهرهمبهمفاوقعباياربوادرصهمحلب



بهذحلباهلحروئشبانمنعشراطادىالسبتيومفيوذلكمنيمليسير
عظيماسروزاالنوبة

سلمئةإلىحماةشبكاالدينممادرحلالشهرمنالتاسعالحميسيوموفي
عنالىومملكرحلاالثنينيوموفيئخففةجريدةجلهفيوجمأالىفةالىوسيرتقله

وتناصرتنفوسهمعلىضوقاالجخدمنكفرطابفيمقيئاكنمنفهربالمحرةبلد

حلباحيهالىارتقبنداوداالميرولدمعالقرلتالتركينرسبعبوراالخبار
فيئااللفزاةدمثقعكرمنوافرفريروخهفالمروجبمجمعوترلواالرومللغزوئ
وعولمناليهمىالمايخدعنارومرحيلساببوكنبكإالدفيعادخدمة

ووصوليوماوعثرثلثةعليهااقامتمموكانيناسالعساعوتجغالتركمان
السنةمنرمحنانصحهرسامنالهاالحدأيومعودهفيانطاكيةافىالىومملك

اترعاجهابعدالماوبوسكنتبالدهمالىرحيلهمفيالىومباتماماالخباروقراطت
ووصلهامنهموقلقها

يومفيبهاهرزوريالشافيالدفيءبهاالقاضيبوفاهحلبحيةمنالحنروورد
بهوذفنعمفالطممثهدالىوحملالسخةمنرمضانشهرمندمشالسادسالسبت

القاضيتوفيالسنةهذهوفياقبةويقخلةنافذةوقليةممافعزيمصاحبوكان

منالنصفالجمعةليثهفياللةرحمهالتميميضلفبناللههبةفيمحمدالفتحابواالعز
النضم3والمروةفليالمتخضصينمنوممنرصكانشهر

شهاباالميرافىبكاالدينممادإالميرمنالمراسالتترذدتالسنةهمذصني

االررابنةزعردالمكعهـفوةالحناتونوالدتهوبايئةبينألالوعانعقادالتهاسفيالدقي

العقدلهاتولىمنمشقمنندبوفيهاالصواستقرذلكإلىاجيبإنالىصاولى

الحالوتقررتالعخةمنرمضانيثهرمنعثرالسابعااللنينيومفيلمجمصمهثط
حصنأفىالديئناالميرلوايهاعنهاوعوصقالقلعةحسقمهالالييماحمصتععيمعلى

ممادرععمافىدارهامنالدفيابشوالدةالمالمىصفوهالحاتونوتوخهت13برين

القصاةءقضاالأليننجمولدهؤوليصاودفنبالفةتطالةتاريخهفيالفارقيقالا
ابنشوقالصاحبهافرضانوقنلحمصزكيتستمالسنةمنهفيانايضاوقال3
ادجبنيراوكافامغالماضيةالسنةفيطبهاقدكانانةبالحاتونزاتابكونفيفيالجوزكأ
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اواشفيالياليصالهاالمندوبيئنالدمماداصحابخوحماةحمصبناحيةبكاالدين
منهارمضانشهر

قدكانالمؤمنيناميرباتهاشدالىماالبانالعراقلماحيةمناالخباروورثت

النافذموالحالناذلللقدرشالىافهدمضىالجبلناجةافىوتوخهالموصلعنفصل
سعيذارئهرحمةافىفصارعليهكلوممللةفرررباامهفهانبابعلىثهادهاست

فكانتالسنةمنرمفحانشهرمنوالعثرينالسادسءالثلئايمفيشهيذامأجوزا
اشهروعشرةسنتيناستشهدانافىضالفته

الدولةامحبناالحدبارسالنااليرطغانبوفاةالحنروردالسخةهذهيثب

وخكياالمالةقامواسارسالنطغانفيقربئاكعيرولدهانهمفيواتصبيدليى
سماعمامنوتنمرالنفوسرهاتنوالجوروالتجبروالتجرفالظلمفيحكاياتعنة

القلوب

وكعمانةوثلمينثلثسنة

عادميرااجتمعوفيلالمحرئملمستبالىؤياالجمعةيومالسنةهذهاول4ه
لجتمعوقدحمصبظاهرالدينشهاباالميروالدةالملكصفوةبالحاتونبلاالدين
وفيذلكوغيرودمثقوالرومرووالسلطانالحليفةزئملمنوافرةجماعةعنده

وهوىالمههذافيزبمياتابكاسلدجملفلمابايدياموالنادولةيلاتاشفيالبومافقال

وعقدالعقدفاجبحمصعلىمقيم
ابنقرتيالدولةآاميافارقينالىوصلهكسنةفيانتاريخهفيالفارفيوقالا

الدبنفخراثميرعحدمنالوزيررهسشةفيانايحئاوفالنتاصاحباالحدب
حامالسعيدبنتخاتوننورةكلوعقدوبدليمىفناصاحبارصالنطنانبنشاهدوك

قرتيقوتيالدولةصامماتكهكان8سنةفيواندينارالفخمبنلىثمرتاشالدين
شاهدولتالسهاخاهونفذهءصةالىارسحنياقوتالدينضىاخوهاالهارهورليبارفن

بحافيهسنةفىهؤ4وكانموتهبعدداوداالميىبالدواضذرعلمازكلاتاللثضدمةالى

بالووتبتضبيتوضيخاحصنارطقرانالدفخريراكمولدهلعدهملكوكان

انرهضشهرمضثلالعبتيومنارياقوتماتثمنازجردقلعةيتىتغارسالنواررهوملك

بهومادفلضذهاتابكمعكرالىامهزؤتجوكانالوزيرايوبأنلدءوسارضياطهسنة
واجهابيهواليةجمغوملكباالهارةاستبدالبحدوملكالننالى
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إثرممفيالعسكرفيالديئشهابفوبانياسالصيةعلىفرفي1كارتالشهرفذا

البلدافىوعاديدكهمفلم
بامئرتالظهربعدهائثهلةزككمشقفيتحاصفرمنالىابمءالثلثاييموفي
إالرضبهاإهثزتآيةإالخرةءعشاوقتالجععةليالفيومالهاعراتيثلثاالرفى

ثلثمنهساالثلثفيكلةاكعافرمنعشرالتاسعاالثخيينليوفياترعئة
فهيتلوهاءاالربعاليالفيوعادتالظاهرةواآليةاالهرةالقدرةهذهربدتباركعرئت

ناحيةمنوالراردفيالسفارالثقاتمنخباراوتناصرتالجمعةليالمنيرااربم
البالدمنواالهاوماحلبفيكانتهاوالمذكوراتالىجغاتهذهبصفةالحثمال

السوروتحئحتثالدصرمنإمحثيرحلبفيلنهدمثكونيمااشدواإلممالوالمعاقل
علىفهمخومنظاهرهالىددرهممنحلباهلوظهرالقلعةحدرانوإضطربت

اخهالمجققونوقوهرةتقديرروائةتاةلةاركانالحاكيمنلمكثراويقولنفوسهم
ءشيصعلىرالقاالعالمينرلثإتهتباركوالصواببالغيباعلمواللةةعرثمانون

هاثلرعدجاعنيسانمنللتاسعالموافقثععبانمنسالسابمالسبتيومني

محلرذلكحجاةثمالظهرقبلهاثثهزاناوجاباتوبرقاتعدفمنمختل
وزنمافكالالتزدمنكباروإحدمةوزنانةالثقاتبعفحيمهائلدوفياكقعشديد

عشرسبعةفكاتواحدةورنوآخيرنوكاندرإهمانيةحواالغوطةألحيةفي
والكارمواكدالحللمقواتلفكثيزاالطلمنكثيزاوقتلرهمما

إمحائنةبالحادثةمحرناحيةمناراالخوردتشوالمنالنححفءاالرمايوموفي

حالةوالىئالةامنامحثيرالحلقالفريقينمقبينهمقتلبحيىبهااالجنادبينر
شوالمنوالعثرينالحادياالرمايومنهارفىهمناتيساستمضيوعلى
الصدوربهورجفتالقلوبلهاعتارهانألرجفةجاكى

المدترةالحادثةرتظغداتهفيالسنةمنشوالممنوالعثرينلثالثاالجمعةيوموفي

وهوفراشعهفيوقتابكاالدفيظهإلبنالملوكجفيمحمودالدفيشهاباالميرعلى

وقربهاصحلنعةالذياالرمنيالجغشالمالعيننهكلىدالمذكورةالجمعةيألفينومهفي
اويوالخرلديهنومهفيبلوثقالذيالخاثمويوسفعليهاشغالهفيواعتمداليه

لبطاابيالنفيكاتبهالىاطبرهذااستهارعندإكحفووقوعحواليهالىاقدالفراش

التيالدارمنإخذهنحدالثلريقفيوقتلهالمعامالتديوانمستوفيحيدرةفيعقيل



حوليبيتونالمالعينالحناةالخفرالثلثةموالءاالنفيهاهروبهعندواختفىاليهاجأ

انتصففلماعادتهمصاعلىاماكنهمفيرقدوااالسيهذاقررمعهمفلقاسريره
مهمكاناخرفرايقوصاحسريرهعلمافراشهفيدمتلىعلواوفنومهقواوالليل

االعيوظهـالقلعةمنضجوالمجيثسرهمواخفواددنهبمإمرهمودترواايغمالحمتلوه
الجاليقىبابورعلىفضلباانإالضوئسكبيحهونهبفهربائهلعنهالبغثوطلب
الحالبصورةبعلبكصاحباخيهالملوكجبنمحمدالدفيجمألاالميرالىكتب
االصؤعقدمنصبهفيفجلىاوابواقربوقضاسرعفيكمشقافىولبالوعفجادر

اطالفتقررتحدمتهيخاوالمناصحةالطاعةلىواالعيانوالمققمينءاالعراواستحلفلة

ءلغتااوانكشفتامحائةوظهرتالدهماوممكئت

اللةرحمهالدينابشاالميروالدةالملكعفرةالحأتونافىالخبرىانتوحين

ولدهاعلىمثلهوحدوثاالصهذاوكبرتواسفتعليهوحزنتواقىعىقلقت

وباضهالحالبصورهلةمعلمةالموصلبناحيةوهوبكاالدينمماداالميروراسلت

لةتعضابراعلىوقفخيناكفالوالتلؤمكيرثأرمنالطلبالنهوفعلىلهئتيما
حرعمتهلمافبالتاالىاالفماموصرفاضيبالىمثلهباستمراريمنولماالمتعافاثد
الىاالعترلم4ي8أعحةوثنيلقححدهواالحتشادلةواالستعداثاليهواشارتعليه
االخباروتخاعرتاموقريخحوهمطدمبكلدئلوخقدمثقصدقيئجذاالشامناحية

ودودذلكتلىثمواالستعدادجانبهمنوالتحرذاالحتياطفوقعكمثقافىعزيمةالبهذ
عسحرفيالسنةمنالمجةذىمنالعثرفيالخمييومفيبعلبكعلىباترلهالخبر

والغذدالمقاكهبالىحالشحنتقدعليهارلهقبلوقدكانتيروجتمثيف
رتبتهوارتفتتهحانتممرقدأؤالدفيمعيئالىفيهاالواليةاعيوزذالكامأل
الهلهاالمحاربةوواصلالمناجيقمنعذةعيهافنمبوامثلئةالدولةفياوامرهونفذت

يريامنخيفاععراربعةعليهاللمنصوبةالمنجنيقاتعدهانوقيللهاالمضايقةفيوبالى
انالىحالهاهدهفئلولمالهاللىعلىبمامناخرفلمجيثونهازايألبالنوبةعليها
افآةايتووالنقوبوالمضايقةءالبالمنباهألقىلماةثباثمانبافتتاحهاالخبرورد

يأتحهممعينمنأيسوافلىعنهااللذلبهالحمايتالمندوبيناالقىاكثحعانمنجماعةوفيها
بطبكاالمدينمماداالىسقموهاجيطاالبالتكلينقذهممنووصولالمعينمن
لحئزوامانهف3وعهدهيمثملكةقيحصلتفلتاشوالتوئمقامانهاضذ



دهاحماهمنالمنهميفدتوأبصدبهمفاعي7لئةفيهامنكنعلىوغيره
ذلكقبلوردالحبركانوقدثهنحمنواستبدعوهفعلهمنذلكالناسفاستبشع
بمماالمقائمالسنةمنصفراؤلالجمعةيومفيربايمإقلعةبكاالدينممادبافمعاح
الجعمعةليثهفي3هذتقدغمامدالشامفيحدثتعظيمةرجفةباناالخبارووردت
منهاممفرمناثعامن

مهـاحببروفيركيولناالفضلاالميربانالحبروردمنهارمفمانشهروفي

المومنيناميرائهلديراطاظاالمامعهـاحبهمنمعةضافالعيمنهاخرجراالعي

ومزيدلم7باالإةتاواليهابميإالكثتحينالدولةامينوانعرخدالىووصل
كانالصرلمحرطالبأعندهمنعادثجمئقويمامتهضيافحهفيواقاهواالحتراماالعظام
قهصرفماكانينلوعليالتدبيرذلكفسداليهاوصلفلئاقررةوشمبدتره
محترمؤمبخألرئارمفيفاعئقلاليه

بئ11محمدبنعليالحسنابواالسألمجمالاالمامالنقيبتؤفيوفيهاثأ34

فكبمنعشرافالثءااالريوميخااكماميةالمدرسةمتوقيالثعافعيالئمليهاالصح
التفقهفيايعلمبوفورهوزامثوكاناللهرحمهالغداةةكمفيساجدوهومنماالقعد
مثلهالىوافئقرلفقدهلمالتآوقعلمجثواالمانةوالدينوالوعظالفرائضوقوة
بعدهمن

وكمائةوثلثيناربمسنة

بفرلماالحنروردوفييماالمتوتممستهلبالرويةالثلثايهمالمباركةادسنةهذهاول

التأهبفيوشروعهمتهاتشغثماوكرميمؤققتهابعلبكاصقىتيبمنبكاالدينمماد
لهوقالعسكرفيعنهابرحيلهاطبرذلكعقيبووردلمضايقتهامثعقمدينةعلىولال

جبنمحعدالدينجمالإالميرالىرسولهدوامنهااالولمعرثهرفيالبقاعفي

االختياريقعبماعنهويعوفاليهالبالتسليمالهاسفياجهاعبكابنيبوالملوك
مشقظاهردارياعلىوترلالبقاععنفرحلفيهزغبمافىلمجبفلماعليهواالفتراح

ذزحاهاواؤلواالبيةزاليةالههدزس3لمالمابنثألالذصيالمحافظالعبرفييهابا
اهءشةلدولةامينجمدرسة



الطالخالتقتقددادياعلىترلهعندكنمنهااالخررليعصثرلثمءاالربعايومي
نديةمنعسكرفيالبلدالىذلكبعدوزضصالبلدافىالباقونواصهزملمجماعةفظفر

وافرةلمجماعةفظفرالستةمناالخرردحعشهرمنوععثرفيالثامنالجمعةيومفيالمصقى
منرمنهمواسيزاقتيألمضىمنفنهمصيهمالسيفواطلقوالغوطةالبلداحداثمن
تعافىاللهلطفكالالهاللةعاىيهاهذفيالبلدواشفوبرلمجماسالماالبلدافىعاد

المراسثهجواالحربعنايائاوامسكقتلمنداسبمننحيمهالىوعاد
جمالفاثرمعهمايقزاوموحمصبعلمبكعنهالعوواخذالبلدلشليمثطوالتلطف
ءالدماوحقنالصالحمنفيهلمااالصيهذافيالدخولالملوكجفيمحمدالدفي

عكرهبعيزحفصوجلفيهاالستعثعارةعندغيرهةءواباالدهماوسكوناالعمالوممارة

سفلثمناشفافاوالنزالالتضجيقفيبالغوالالقالفييصدقلمجيثمتفرقةايمثط
ثأمحمده8الدينوابتدألمجمالوالمفانمالوقاخفيقبوالمتأالماكامحاثءالدما
وعللرةيخففصارالسنةمناالولىجماىفيبيماتصلاصرفالمولىجابن

لةيمنولمشهمعهاليأسوقعاشتداذابهاشتذانافىوبزيدويقلويعودويمضي
ررحمةافىوصارنحبهضقفانافىالحالهذهعلىيزلولموالراقيطثفييما
الدفيشهاباخوهفيهاصيبالذيالرقتفيهاشعبانمننالثاالجمعةليثهفي

وستحواوالساعةالوقتواتفاقذلكمنالنلسفجباقهمارالملوكآجبنمحي
بالفراديجدئهتربةفيوذفنوخقزوهوقدالل

ولدهبخصبفقدهثلمةسذعلىبعدهمناالميواصحابالمققهينرأيفاجتمع
الخذتوامكانهثطمحمدالدينجمالفيآبقصيداثبالدولةعضباالمير

مةالحدفيوالصدقالطاعةفياالضألعلىقالمشذبااليمانالمؤكدةالعهودكبذل

افهـطراجهابعداالمهروسبهتالحلفدزالالتدبيروعهـلحاالصرفاستقاموالمناصحة
فيزحفالقضيةههذبلثاالدفيممادعرفوحايئاستححاشمابعدالنفوسوقرت

فكانطلباتهفىبينالبوفاتهالمقتميننللمجريخلففيطامغاالبلدالىعسكره
واحداصهادمحثعقاجنادمنيصادفوظنفثابالعكسوالحالاتلتمابالضذاالص

ضعفتوقددمحرهالىمنكفبمفعادوالمماخالماوشةعاىوالصبرالعرلعلىالحباتاال

وحاصعرهادثقعلىوكألبعلبكقلعةزبمانابكهدلثالةهذهفيانالفارفيقال
بعرىفاتاباساتمواثممذه



واالعتضادتفاقاالعلىاالفرنجمعراالتقرروقدكانععدرهاالصلهذاوضاقفسه
لرقعتونعهادهعرعنمملئهفيواالختالطدفعهفيواالماللوإالسمادوالمؤازرة
الماذللعلىوالتمموبذلرةبماءاوفاوالضانالمؤكدةباأليمانذلكعلىالمعاهدة

هملبنقوبهاتسكنهاتاروةقوونهلمجاوماعلىلهمناعويهوناليهمئحملمعيتا
التأهبثطوشرمواالمققميناقاربمنوإلىهائنالمالاليهموكلفدكالىواجيبوا
مناالجآلخعلىبالبحثبعظمفهـموكالبواالسعادللمؤازرةيواالسئعدادلالنجا

تجلوالمرادمشعقمناالربنيلمنوصدةبكاابعادعلىوالبألدالمحاقلسائر

وقصداالفرنجغضباىواشظهارهشوكتهوقوةخطبهأاواعماعرهاستفحال

همبال

عسحرمعاقصدهموتجتعهالزمهذافيالحالصورةتيقنفحين
حورانحيةطالئارمضانرشمنالخامساالحديومفيبدازيامنزلهعنرحلدمشق

عادثمئطةإالعرامهذاعيماواقامعنهبعدوانوطدبهمنهقربوإنإالفرنجلقا
ضياععدتةقفاحمواللثمنبقايئلستءاالربعايومبعذراونزلدمشقغوطةناحيةالى
لقتحفقحيئمتشامألليهايسبتيومورصلالتينشتاافىوالغوطةالمرجمن

لهمالمبذولتجفثهفيصناناالفرنجمحالهسطوكانبرعهمفيبالمداناالنرني

حلرغتبنابرهيمانتفقفااليهموتسليمهاطركتفيابرهيميدمنباياسثؤهلاث
صاحبريمندفهفصاعلجهالالغارةصورناحيةافىاصحابهمننهفقدكنواله

دسرهمنالتقجادمشقاهلانجادعلىاالفرنجالصعادافىواعمألقصدهفياظاكية

فتحضنوابانياسالىمنهمبقيمنوعاداضتابهيعممهيرمننفرومعهالوقعةفيوفتل
عخهالذبئالىحالمنبهعهإمكنومنوغيرهمالتيمواثيرصالاليهاوجمعوابها
يزلولمعليهانيودمثقرعسمثيالدينمعيناالميراافنهفدومهااماةإوا

االفرفيرعسمنوافرفريقوالعهالمحارباتبانوالحلهاومفايقابالمنجنيقاتمحاربا
شوالعامة

التركلنيشديوانفذبعدبكعلىقىلقدبكاالدينعاداالميربانالخبروددد

الجاليةتزلولمعنهالهاالمنازلينودفعبانياسضلقمشوالفيكذاهمتطامن
السنةمنالمجةفيآخرالىالقضيةمذهعلىجارية

ووصلصرخدشفصللمآولحعثيفياالفضلبانمصرالحيةمناالخبارولردت
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كلنماواوالبوكدسواعليهمملوااليهانضئواالذاالؤاكانمصرظاهرافى

عحبهتماءعلىيبتواوالغفالالغرةمتةوجدوافحينوسواد4كرمنمعه

بيماوؤكلاسيزاالحافظئةايديفيفحصلفريدأربقيالهوراصحابهعنةوتغوقت
الهتةوعلووالفروسئهاعةباوفموعالمقئماالفضلوهذاعليهولمجخاطلمجفظهمن

تغاتبالالمقاديرومحنالحنءوذكاالسياممةوحسنوالبالةالعزمةومضا

المضايقةفيحالهاعلىبانياسلولمويختاريشامايفعلوايةتدإقعالواالقضية
الدينمعينإلىثأكمه3قتفالمقاتألقوتوقلالمجةمنهانفدتانالىصرةوالم

االفرفيالىوسلمهاواالحانإالقطاعمنارضاهبمابهاكنالذيالراليعنهاوكوض

اواكىفيلعحلهاضاملىباملهظافرادمشقافىمنكغناعنهاورحلبالشرطلهمووفى
شوالشعهر

بكاالدينممادحصلالسنةمنالقعدةفيىمنالسابمالسبتيومعمبيحةلثط
احدبثعريولمأبالسورمنوقربالمصتىوومملصثمقبظاهرءبريدممعكره

والصياحالجبةعلتخىهؤعرفالصجاحجتبفلمانومهماعقابفيالناسمحون
فرققدوكلنوالىجالةالخيلرخرجتاالبوفتحاالسوارللىواجتمعواالناسونفر

بازاخزامخمهفيهوهووللغارةإالطرافوسائروالموجوالغوطةحورانالىعسكره

ؤصسبترةالمخيلهمناحداتجاعفياصحابهناحذااليمكنلمجيثدمثقعسكر

الشتغالهعنهمواحجموافرةجمألالفريقينمنوخرجدمثعقعسكروبايئنهالحرب

امواالغارالجثيخولمنايديهمفيوحصلالغاراتفيسراياهمنببمن

منوؤلوغرةلقثعالواءجاالصهممحاالئحصىماثواولواالبقارواالحمال
الممالةالطربتتعلىعائداوساروالفناثمإلىجالاجتتانافىراهطبمربميومه

امحثرةفيالمتناميةالدفىةبالغنائم
ذيالطرادبنعليالدينشرفايزيربعزلمدادلماحيةمناالخبارودودت

لابنالديننظامالرزيروتقليدهااللهباصالمقتفياثماموزارةمن

وكعمائةوثلثينكىسنة

اىبنالاالفرنجخيلعلىعسقالنظهورعحممكرلنبروردمنهارمضانشهرفي

الععيلناجمهالخبرمنوردوفيهاصاسرسنمفلوليئوعودهممنهمجماعةوقتلعليها



توفبوفيهالةئصبتومكيدةعلييماذئرتلمجيثهمصياثحممنالباطثيةتمفك
صنوكناللهرحمهمنهاالحجةفيآلثفيبدمثقالجامعالمسجداماماالبدليمعي
االماميخالثعلىاالختيارورقعوالتصؤن35والقرااطفظجيدالتبدلقليلالطريقة

فيوالتديوالتصؤنالطويقةحسنمنفيهلمامكمانهاقامتهفيطايوسبنمحمدالى

2المحثمهووةالعمبعةةبقراوالقيام

وخمعممائةوثثمينستشةثأمه

الىدمشعقعنالنازحالتركيلجهملاباكارةالشمالناحيةمنالحبروردئها

بملمججمثبهموفتكهبخيلهموظفرهاالفرفيبلدعلىبكاالدينعاداالميرمةف
باماعالعراقناصيةمنالحلوردوفيهارملتقديرشمائةمنهمالمقتولينعئةان
بنيلمجتةمحمدفيمسعودوالمسلميناالسالمكناللديئالدنياغياثالسلطانرع

عسأكرابنالحافظذكرهالجيزيابنبفهوفاليدسبنقحائلبناسماجملهوا

تقادامنثيعلفظيرالقرانويلوالناسيؤمسنةوننيننيمادمثابحامامااقاموقال
فيوبرىطاورحماعمدابوكانهؤبعث835صنةرمضانفيايمامةنفعزلاالىهيلهمن

الثافعيةآامافيرااهايصلئيمنالجاعفيسقىالانكلياالفاستتراتوتعممرافعاتذلك
دالحنابلةكةالمااماهةوبطلتالفيرالطية

فينجاليوسفوالحاجبحبثيالدينشرفجمافاؤكاوكانتارفيفيالفاقيبال3
5355شةاضالىاالعيكذلكوتيالناسوساصبلدداالعسكرراحبثيبرفدالولمحية
الامويصاكفكيصلنيرصولكانانيقولقىتاكطالدبنعسامالىيمياتابثوئفذ

اترالملتوهفلئاجماعقيومعةايهفنمتنهحبثيالىفثذانفاذنااردتفانواليصحوفماصحوك
إلذنوالبريماالطلسالجئةعلوظعءايمنبفابئيالدينكرفتيدثمايامثهةوبتي
البالاخذزلالتابكلقمتنانةثمسةمضوأالذينءأالعراوعادتبالمركبوالفرسالعراقي
ضةوفياليكستمهاالبالدالىوصمناومىليحلفقدتنليفقالففالذلكفيوفالى

ققصداألحمرعأيسبابنيعقوباالميرواليةالىودضلدياربمرالىجملاتابكمسدكثه
شهرنجالمذةبالموصحلالسنةمذهفيوكنثواليهجميعاخذدوفطلدوايرفؤنالمعدنانحيز
ضلانةملىبممىركالىودضلصاردينالىورصعلالبالدزمميئانابكدفعكه8شةفي
تلكوجيعاقربخااوذيجوروجلواسيصانيملكقدؤكانوميافارقبئآمدواليةالى

يعفىانفلئابسعىتلفيالذيارتونفيونزلداودباالميرمملحبعدهااتالوالية

بالسيوفباةوفراطليرآالمابيبنومحمدالثافميموملخيمتهالىبشيالىدضلاليالي
مناتابكالصبعالعكرالخبمدالصجحةورغالدينحسامالسعيدالىباوساالسةالخذا
نصيبنالىومادفرحلفدو



ولفذهمالسابواضافتهمعنادهموترائدممفسامحأورظفرشمنولتلونهبهافاجة
غانماظافريفدادافىوعووروالقافثهالصاحرةالتجآرمنزدقةكل

رحمهاطنبليالراحدعبدفيالوقابعبدالقسمابواالمامالنقيعتوجماوفيها
المرفهـئةالطريقةعلىوكننحبهفيهوقحىفاضغهلةفصادسبمرففياية

رغافعالثطيقاحكاوالتنزهالدينوقؤةالوعظوحسنالعلمووفورالىضمئةوالخالل
بينوالموحولهوالباكينالالمثميعينمحامنمشهوزايومادفنهيوموكاالمتفقهينمن
علييماوالمتأسفينلهالفعا

المعطمالسلطانبينالهانثهبالوقهةالعراقناحيةمناالخباروردتالشةهنهلط
منلالوإعترككافووبينالثرقصلطانشاهملكبنسنجراكذافهألدينرال

سنجرالسلطانوقصدهعددامىالعكرفيوكانالنرءدراعندماالصينناحية

سشجرالسلطانعسكرعلىععكركزتركفظهرالجمعانوالتقىيتامزهعسكرفي

إالموالمنحواهماعلىواشتملاحلهحماهمتناليسيرالاحموتتلومزمهنكسره

ةيدروالحرويوصفومهـفثبللمجيطالءشثطوهووالسوادوامحرلواطرم
11بلخافىمنهزئاالسلطانوعادفئذعنعث

الديناالميرممادوزيرامحغرتوثيبئسعيدللىالدفيفمياهبوفاةالحبردردوفيها

النضيمالفعلجميلانحلريقةحسنعنةحكيعلىوكاتشعبانخامفيبكا
الدولةسعداالميربوفاةرالحوردوقيهاوالىئاسةالخفاسةمشهورالسياسةعرضي
مناالعيلةفانتظممكعثأ3دهمنمنصبهفي2محمودولدوصلوسآمدصاحب
يخهولدهوانتصابائهرحمهالدانشمندولداالميربوفاةالحلدردوفيها3مدهدبع

وابوارللكابهواحلباالرالمتهفدافهاضذالجوفابنسبطيوقالا

محمدلاالفيا

صداالميرماتالسنةهذمناالولىبهادىهنتصفوفيتاريخهنيالفارقيقال3

ولدفرتتررهتوقينيسانابنالدينمؤثدوكانامدمحابابرميمابنايملديماندولة
آحماوممنابغازيالديننجمبنتخاتونبمنيأمهوكانتوقزرمامارةافىمحمودالملوكثمى
اللهرصوالديصجهفيكنتبآفدإلنةهذهفيدكنثضالهالدبن

لىوعقدميافارقينالىنيسانبننعرابوالدولةعزملوهء3شةنيانايفهاوقال

مدمهـاصبايماليبنعصردالملوكشمىالدينلجمالالدبنصامأنعيدبنتضانونفةم
ديارالفكسينحلى



دالمسامامطاووسفيمحمدابوالشيختوقيوفجهاإالصلةوإعهتقامجمدهمننصبه
السنةمنمالمحرمنعشرسابمالجمعةيومفيثقبدمالجامع

ركعمثانةوثلعينسبعسنة

راوالدياراالسعكندزيةفيءالالبعظممصرناحيةمقاالضاروردتفيها
هرشمنوالعشرينالسابماالحديومدنيالقيروالجمالعظيمالحلقمناكهلكلمجيث

برفىعقيلايافيالىحمنعبدبنعليأطاابوالملكبهجةالقاصيئؤيخهاالولحر
علىالذ3وبهيلالقدرصاللةمنوموزيهرحمةافىوانتقالهنحبهءقضافييماكنعحعب
المشكورةالمستعحسخةوالسجيةالمشهورةالمرصةالطريقة

قيانائبارسياالمالواناعةفيناحيةافىانطايهةصاحببظهورالخبروردوفيها

الىالىومبالورمتمقكاالخباروردتوفيهانهاولبينةوحالعنهاثأهحلبحفظ

وطئبمعهاعرهواصلحوخدمهإنطاكجةعماحبييمااوبرزاولهمدنيةدفعةالثنور
انطاكيةالىعنةوعادنفسه

أصيداخرحط6سنةاؤلوفيمدبضاتونمهـفبةهاتتطاسنةفينتوايضئاوقال
هاردينالى7هدمنلصرهدةوبتيخاتونداقبصوطالبمآهدونافلالدينحسلم
ذينالوزيرانثمايائابالفاعليعمحنماردممنبقلعةفاقامارجلينئانابنونئذايامادبتي
بهفضرالىجالناوئكعليهفخرجقضيموضعفجازفيانقلعةالىعدويومذاتكبالدفي
نيدهاشالمفقساألصايخاالىالوزيريبينكانواجماعةفطلبفىخسأسهفيبفاساحدهما
بجاالىهاودضالظنهموالناحالقامةبابالىالقومفممعداحاالميرالىهعآلمنصعدغن
أنفالواافاسوكثربذلكسناافناالآألمفقالالوزيرقننانحنوفاالاالميريدي
بماردينذفنوكانقبههلىرقاصمابفربالدينحاايميرىداوقنلهعلجهدشنيسانابن

بناوسالدينجمافحضرايقهاوفآهدملىنظالدينحساموعادالمالصدةمنالجألنوكان
امدبابعلىالدينآصسابالسعبدفانجمعاضالطوزيرالفاليصكمانبنتدمةفيوموهسعود
فخرجالحالمعهوقزرنيسانبنالدينجموبدواجخمعآمدالىدضلثمفيهموصألةمعةوتحتث
جملةفياوحصالدينحاملعيدالىميريةاوخرجواالصلعالسنقراالميرالىاوربنمؤثي
حظمورحلراوتحت

وذهديخسانبنفىابوالدينمؤيدماتثعبانغزةفي155سنةوفيايفئاوقال

بهوهاكاناتحلبحصنالدولةعزولدهواشقل3مااابولدبناالدولةجمالودهامد
ضانرالكاطزاثنهن



اخولدالىفاابااالبلاستوزربكاالدينمماداالميرباناالضارورتفيها

اقتحبكاالدينمماداالميرباناطبروردوفيهاالحليفةوزيرعيدقةفيالدينجالل
الروممتمتكالحبربموتدردمنهارمضانشهروفيوالحصانةبالمنعةالمشهورةاشبقلعة

شهرمنالنصفإالربعايومفييرفيمحمدالمعاليابوالمنتجبضيالقتوقبوفيها
الحسناوالقاضيولدهالقضابعدهوتولىالةرحمهالمقدمبمسجدوذفنمنهااالولرليع
ببغدإدالقمهـاةقاصيمنالقضامنشورلةكتبالفرشيمحمدفيعلي

وكمائةوثلثيغثمانشلى

منكافرتركملكبهالكاليهاوردالحبربانالعراقالحيةمناالنجاردردتفيها

يهاوفهاذاللقدةادلكفيشجرالححلطانمسمكرظفركنالذيالصينحية

مكعامنهارمضانشهروفيأحيزانقلعةالديناالميرعادبافتتاحاطبرورد

بنمحمدبنمحمودالسطانافيداودالسلطانبقتلالعراقناحيةمناالخباروردت

غلموالحهةوالاصللهمئيرفرلموقتلىهفاغتالرلعتلهندبوانفرليدشاهملك

كزالدفياسداجباإالميرعلىقبضمنهاولىاجمادىلثهوفي3مستقزهم

االفرفيحيةالخبرمنوردوفيهااصحابهعنةوتفرواعئقلعيناهوئسملتلهماواخذ
واقيمنفسهالفافيهاكنلةعرضتبعئةالمقدسللتملكالمجوركندملكهمبهالك
صنيعليهالحالواستقامتبذلكاالفرنجورضيالملكفيمقامهوامهالممغيرولده

قبيحةداشياعلييماأمجرتالسبالبدمشقديوانوزارتهعنلمكرابوشؤلمنهارمضان
السجابصدقةفيالىضاابادزيرهبكاالدفيممادالحبربعزلردوفيهاالييماتكزي

مكانهواستوفرعليهثتإفروواغرإليهودعتإكذأوجبت

وكعمائةوثلثينتسعسنة

الدفيؤيدإرطاالميرتوخهمشهاالمحرئممنعشرالحاكالحمييومفي

واليةافىودضلثياربمرالىزفكياتابكصعدهسنةفيتاريخهفيافاتيقالأ
وطليىقنوابنعدنحايانفقصدارصالنقزليعنياالحمرالغابنيعقوباالمير
الشةهذهفيبالموصلوكنثاوقيجمغواضذ
تبرينبهقفلانةالناقيقال2



بالمستتراماإبيعنبلغتهاحوالمنمستوحثئامرخدحيةالىمشقنيس

منقذفيعليفيعرشدبنلسامةالدولةيدمواالميروعندمشقديوانوزارةفي

ماعلىاقدامهمامنممتعضاالبلدعنفسارقصدهمنواسئبشاسعيهمامنانكرها

اهواحسانلمثواهباالعلمواليهاوتلقاةاليهماووعحلعمدرهويايقامرهئحالف
بدمشقوالتدبيراالميرعماحببكاالدفيمعيناالملوبينلينةالمراسالتوقىذدت

ههذ3لولموالعتابمنهماواحدمنكلباالعتذارهماالمقالوتكررالبابهذافي
اكزيرامحرامإثبواكلدارهافىعوثهتقريرعناسفرتانالىبينهماردقةالحال
ناحيةافىقثدمنفساراواسبابهماومالهمابامليهمامصرناحيةافىمنقذبنوأسامة

منالساجاطنميميميخابوصوالماتهاوخوجاعرهمافيجهاصااساتذانبعدر
تلكاحسانمنلقياانهماقيلوالمصامةالمدإراةسبيلعلىالسنةمناالوفىجمادى

صفيالمستحسنةعادثمابهجرتمااالنعاموجزيلنساإالمنالسعيدةالدولة

بهادىنعثرالثالث5ظالجمعةيوموفيعداالوسافيظلهاافىيلجأمن
واظهارلتلقيهالبلداهلو3فيصرخدمندمثقالمالديناالطيرمويدعاداالولى

فييماالساعيلىإعاديهومفيئامانيهيلوغنفممهوطابتودهستبشاروابلالسرور

وعملتاالفرنجمنوامزةفرقةالىدسكربخروجرالحارداالخرسعرشهروفي

اصهالمسلميناللهفاظفرفالتقياعليهااالغاراتوشنفيهاللعيثبعلبكناحيةالى

صلمين11اييىالشألتمعهمنماعلىوالستولوكثرهمفقتلواعيهمواظهرهم
صهممسافىاالفونجمنالباقونوعادغانمينمسرورينسالمينبعلبكافىواوعابغخائمهم
يناسرنمحزوناينمفلى

بفرقترظفرحابربانثمالالجةمنالحبروردمنهااالولىجمادىوفي

مالومعهااألفرنجبالدئزيداظاكيةمنخرجتوكيرهمالخخارواالنجادمنكبإلة
منمعهاكانمنوقتاوفيهاكانماعلىواشتملوابهافاوقعواوالثومتاغودوالثممفي

والدوالثرىواالوالسيبالمالصلبالىوعادعنهاوالذلبلمايتهااالفرفيخيالة

اقهعبدابواالميناالختوقيالسخةمنرجبعشرمنااللثالالسبتيوموفي

ااقتربتربلوذفنالذرببعلةسنة8عنالتميميمحمدبنعليفياسدبئمحمد
صونوالتاالمانةحسنمنالمرضةالطريقةعلىنوكحشقمنالصغيربابضارج
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مكافىركالمعلمينخياربينويمرهالدينئرغماعنكلوالتنزهدارهوكوموالديانة
بهموالنحتلطلهمشروالطللناس

افتتحبكاالدينمماداثملبانالشمالحيةمناالخباروردتالسنةمذهليما

لئوالحاقاصدعلىاعواالمواطصانةالقوةمنعلعههيماخبالسيفاؤهامدينة
بكاالدفيمماداالمالانذلكفيالسببوانومناذلتهاالجتةالعساعمنطاليهاعلى

جائألقذ7هايبرحالمترقبمافيهاالفرعمةوالنتهاذراغباتمقكهاثططالئالهايزلإ
3نيقدعاحبهاجوسلينانعرفانافىوقلبهضاطرهفيماثآلوامزهاوسرضقإله
الئعدافىاسبابمنوسبعبضاةاالوابطالهخماتهواعيانرجالهخلفيمنها

وسارعبقصدهاباكلىذالألثعافىتحققلحينالنازلوالقدرالمقضيلالصدعاةعخها
التركمانطوائفوكاتبفيهالمنروالمضايقتاعليهاالدفىالعسكرفيول11الى

الخلقمنهماليهحلفوادافريضةواداواالصمعادعليهاللمعونةلهمءشدعاباث
الهايصلماوبينبينهاوصالرااتاجميعمنبهااحاطوالمجيثالغفيرتمواامحشير

فازليهاسامصوائبمننفسهعلىخوفامنهايقربيمادالدالطائىوإالقواتالمترمن

الهلهاوالمحاربةدانممالجهاترممطالمناجمقاسوارهاعلىونصبعايهاالمضيقينويقظة

فيهاالماضونالنقوببمواضعالمحارفونواطلبيونالحزاسانيونوثرعومواظحامضرا
فيالحالهذهعلىيزالواولموفرهانفعهاوتحفوااعرهافوامواضععتةففنقبوا
ورالعابلاساستحتافىوعملواانافىاالرضطنفيواللديالقبثطااليفال

الناراطالقكيريبقولمذلكمنوفرغواالمنتخبةواآلالتالمحكمةباالخشابفعققوة
وشاهدالنقبفيكملانبعدلهمفأفنذلكفيبكاالدينممادفاشأفنوافيها
لضثسلهامنتمكفالنقوبتعايفيالنارأطلقتفلمارهالةكونهواستعظمحاله

الحلقالجهتينمنفتلاتبعدالبلدالمسلمونومجمالحالالسورفيفوقحوابادتا
البلدوملكعنههزيمتهماوجبماوئوعواالرمناالفرفيمنومتلطدمعلىالحعر
وشرعأالنهاروةمنهااآلضةجماىمنوعثرينسادسالسبتيومفيبالسيف

االللكانون33ناالخرةبهادىمن53فيعنوةفتحهاانةتاريخهفيالفائيقالا

رهاازتبمابعدمنهارحلثم39سنةفيالدولةتاجموتبعداالقرفياضذكاوكانالسنةمن
وكانواالميكيلةئعضلاتابكأنيقولونالنصارىوكانتهتةفحاعرهاالبيرةحلىلوش

وكذبوااتابكوسلمابالديلةصعماوكانذلكمنتظرين



الدوالبداواالمالمنااليديوامتألتوالسلبوالسبىواالصوالقتلالنهبي

بكاالدينعادوشرعالقاوببمثرتهوابتهجتالنغوسبهئسرتماطوالسوالغنائم
رمنورثتشعثماوقىميمدماماعارةفيوالئهبالسيفبرفعاعيانمد

السيقباجمالووعدمماهلهابنفرسوطيبمصاطهافيواالجتهادوحنظهااعرهالهدبير

االفرفيهربوقدوفصدسوجعنهاورصلوادإنيهميهماقاعفيالمعدلةوبسطفيهم
ييماستماألعليفينزلاقلهامنوالمعقلاعالهامنبعملاليمروجلفلكهامنها
اطالق

طالبهعلىاالمتناعفيغايةوهواالممالتلكمنالبيرةحصنافىوتوخهكعاي

يصلمنساثرعنةوظعومفايقتيماضاربتيمافيولثرععليبمالفنقاصدهعلىوالصعوبة

فانالىقاومفميومحاربالةرامحايخلولموالنمرةوالمعووالميرةبالقوتالييما
فينبهخبرمنملكمهعلىاشرفوقدالدفيممادعلىووردفييماالميرةوشكدمتاصره

محشفعنهاورخلةواققةازلمجةماوقتلعلييماالوثوبفييعقوبفيرجقرالالموصل

موضعهفيذكضحتيياتمالبالموالحادئةالحال
اهلإناليهىانتبكإالدفيممادراالبانالخبردردهااالولىجمادىوفي

فقصدهااوافرفريقاعسكوهمناليهافاشهفعليوعصواامرهضالفواقدعانةشهاطد

اهألكفيوبالمهاوخاهلهااكثروقلبالسيفوملكهااوضاوصارجعليهاوترل
بهامن

المجتمعاالفرفيعسكربانالحثمالناحيةنالخبروردمنهارمكانيثهروفي

الدينممادوكانهاقلهاواالاعاجميعمناؤهااهلإلنجادةاظاكبناحية
بغتةعليلفهجمواواالجنادالتركمانطوائفمنالقذدوافرجيشأإلييماهفاقدبكا

علىتولرااسوقدالحالفيفرحلبيماوفتكواونواحيباطراتفيوجدوهبمنواوقعوا

فيالسيفوقكمكراعهممنوافرهجمثلعلىواشتملوااواسرقتآلاالفرنجمنيرك
الحادثةوفيهاكانتيناسنحذولينمفاولينومعاقالماممالهمفيوتنرفوااحلالىاكثر
الموصلواليةفيالدينممادإالميرنالنائبيصوبفيجقرالدفينصيرإالميرعلى

ذلكفياطالشرح

بنمحمودالسلطاناخيكذاالسططانفياطفاجيانشافرالملككن



بالمومحلالوإليالديئنصيريراالعلىالعملعلىنفسهحدمثقدشاهملكفىحمد

الدينعادميراغمانميقجماقيوايثظلباالعيوبالعفردالموصلوملكهبوالفتك

فييماالفرصةورقبوخواصهاصحايهمعالغالمنوجمنغالممااريعينتتديرفيإ
ثطثعثأ2كوبهأاتتفقإنلدوتحفظهاحتراسهومشهورتيقظهدةثمحمنةوالغفأل
ورصدوهاصحابهووجوهكاتهمنحالوقددارهافيالخاتونعلىللتممليمااليامبعض
اصحابمنالبلدفيومناصحابهوادركألمتلوةعلييماوثبواالدلردمليزفيصهـلفلئا

معةوأعئقلولخذنجرحفاحاليطانإبنالمدكوصعححواهربمنربالدمماد
غوذلكعليهمواالحتياطلهمباالعتقالمنهموتوثقمهثطالمثاصصكثرالغمان

ثطالبيقلقلعةمنازلوهوالحالهنهبمهـورةالدينعادافىكتب0000يم

قديقالبعنالحالقورصلحالفءروالىالشنيعالحنرهذامماعواقلقةرهعس
بهأصيبماعلىمتأشالمصاببهذامتفخغوهوعيهاءواالستيالاحهاأفعشارف
موخهفييقيمهوارلدمنذمستهواليمامهقوممندةلمجدالانةنمتيق

فيومحغائهبشهامتهلعلمهكوتجكعلياالميرعلىاخيارهفوقعنمفيوينصبه
ويتبعوالتحفظاالحتياطفيرهآيضفياناليهدومكانهووالةالعهاالموروبسا

فتوجهامحهومفتةكغاةيضاوالهءكنااليغنيكنوانالتحرزوالحيفظفيافعاله
مياواطماتتإهلهانفوسمعهاسكنتسياسةامورهاوساسبهاوحصلنحوها

ذويحوائيءوقضاالسوابلوامنالمسالكحمايةفيدهويذلفيهاالمقيمينفي
وتحققتاالحواليرهبتدبوحسنتاالصلةفاستقامالظالماتإربابرةوالحاجات

واالنصافالعدلفياخبازالمقصودهذاالدينلنصيروقدكناآلمالاعمالهفيليقظته

ارديناكبينومتناقثةوالمسافرينالتجاربينئتداولةوإالعتسافالجورنبو

كنةوحأللحرامعنجهةغيرمناالموالتجنعدأبةكانوقدالسفاثمنرفيوالمما
ؤالةمنمحمودفيقوهذاواحتيالتوضلوأرفقفعالوأحسنمقاللطفبا7يتناولها

الموصلفيصرتبالنةمنافعدةفثامنفيكلماتةقتئةكانتاريخهفيالفارقيقالا

والمصادداتوالقتلالطامدالحورمئشذهالدبننصبرمناالسلنيوكانكؤشكفيالدبنزين
صهـأىليكوجميعثارعاياتاالساليفاحنجمعهذلكانالالدينزينفتنفلماالالقساور

6ءسةفيماتانالىخيرصمنةلناس
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كطوالنهايةالسياسةمرضيئفالغايةهيماوهذهالجمهورشاسةفيوقصاسديداالمور
ئاسةالىقوانين

واخضعارئقعتهرتةتوذالذيالمسجدممارةمنفرخالسنةهذهاواخروفي
منالفراديصباببظاهراد3االمقدغفثكمامامينبنانفيفيالديزمجاهداالمير

اشسانعلىالخاسوابهعظرالمناوألمتقبحانهمكانالقبليالجصربعقبقدم
سنفيرغبةجامهمعمالهمنالوافرالماخعلييماانفقانبعدهيثتهواكلبقعته
اجسنيناابرئفهـيحالاللهانأخثافيوااليرلثواباووفورالدنيافيالذ3

وكسيائةاربعينسنة

بصرفبكاالدينممادميراناحيةنءاإللباتناصرتمنهااالطبهادىكما

عنةوشاعتادواالغزولقحوإالحتشادوالجسعوااللمتعدادالتأفبالىاالهكام
ومامتصثةبذلكإخبارهولوأعليهاوالرولالدمشقيةاالممالقرتجابانةءإالنبا
كتنسعصلتذليلاليهلمجتاحومالرباوآلةالماجيقمملثارمنباالعحتعايهو

واعتةانرفتقدثذعنيمتهفيبانعنةاالخارووردتشعباناواثلالىصعب
الخبرانوقلبعابكمنحمصناحيةالىالمناجيقوأعيدتثييتقدهغالىرأيه
منفيهابمناإليقاعوارادواهاعامملمواناالرمنجماعةبانازهاجهةمنوافاة

أخذواالمجناةوانرإنآشبدأامرهمونحفيظهرسرهممكتوموانحفظيهامس
والصابالقتلمنبالفساداالرففيسعىيمنبيمائقابلاذلكعلماؤقوبلواوتتحعوا
الالدفيوالتشريد

كياثالحلحالنبوصولبغدادناحيةمناالخباروردتالسنةمنثحعباناوائلوفي

اخييبمنؤجلانةوقيلبغدادافىشاهلمك5في9محمدفيمسعودوالدفيالدنيا

لقائهعلىشكاذموهوحشدفيهاواجتهسدبهعقدالنة2محعدبنطغرلالسلطان
بعسكرهالاليقاع

المخلفرإبيالمعطماالميربرفاةمحرالصةمناالخباروردتالسنةمذوق
بخآمحرحاحبكالموئنيناميراقهافىينالحافظاالمامباباحبعاطافظيسقخلر

رربنمحسودبناالصلوفيا

عحؤبناالصلوفي2
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مثكيرالقصدالفعلبهلالطريقةحسنكانإنةوقيلنحبهفيهاوقضىلةعرضت

قدالتمييمحمدفيصيئبناسدبنحمزةماابواروشاهمجدفيائيسالىقال
والحنطلالخطمنوقفظىتبئةلالتاريخهذاثأثثكهمنثرحئةماشرحفيانهيت

انافىوالبحثءباالستقصافييماالحالدتوقيلملئةالثقاتافواهمنعاقتفيهاللواك

والى535ستمنذئييمثقدكنمث05سنةوهيالمبابهةالسضةهذهالىجتةصح
الحوادثمنامحتابمذافياثباتهلمجبكآءقصااالحتعنالخاطرشحلبمايةالظهذه

سنينكلبينركثماالحوالوجميعمنهاالحيحعنوالبحثاالممالمنالمتبهزدة
منحقيقتهوئعغاالخبارمنصخحهيعرفمافييماليثبتراقاالشفيبياضاالسنينمن

هذاوفيتقذمفيهااكمانسالطيناحوالمنجمىتةفجاواهملترواآلالحواث
واالطمالةباسرهالكريىماتجئيماالمحررةوالقابهمالمقررةمنعوجموءاستيفااالوان
ئؤئوالكثالبئصتصفيفىثطسالفةئمعئةوالقلميةعادةبذلكتجرلمبذكرها
واالداالعلىمفويبيناالواإلنكارإاللمابباطراحالقديميخاجارياارسموانماكن

بويهبندةالدشبعمادفيهانجعمسعوباؤلولقبالديلميةالبويهيةالدودةظهرتتآفد
الحسينابيالدولةبمؤاضوهماثمعليابيالدولةبركنقوالسعاالوالدةفيتفؤةواخوهثم
افىوالشاموخراساتالعراقفياالصونفاذوالمممةالمرتةعلومنبلغقدمنهمص

الدولةععدالملكقدرعالولمآمذثمورهاآلفاقفيوجمرهمثحهورهرماللغرباوإئل

العراقوملكشأنهوعالسلطانهروظبعدهمبويهفيعليابيالدولةكنفيفناخسره
المحليعايامغنعوتهفيوزيدالمنابرعلىلهوخعطبوالمعاقلالبالدمنواالهوماباسره

إمهـفانصاحبالدولةمويداخوتهمناحديزدولمالمقةجاللهرحمهالمؤمحيناميرلقه
ولمالواحدللقىاعلىاجاوانضافواالهماوماالىأيعماحبالدولةؤخر

طغرلبكوالدينالدنياكنالسلطاناعيظهرانافىمسحمراذلدعلىاالعيل

كحمحقىوالبهالدولةواتحفكهـتالترككةلثوقوبسلجوقبنميكالبنمحمد

الحرثافىشأفةواتجخالعراقفياعرهأخموولمآطغرلبكالسلطانعبووانقرفيت

رحمهيئالمؤإميراللهباصالقاثمالخليفةاالمامكهعايامإفيالفساسعيإرسالن

وسلطاناللةدصنبهاينالمسلىغياثالديئ5طماألاشامنشاهالمعخآمبالسلطاناللة
اضحفانافىذلكفياالصزادثمطغرلبكاللهظيفةيميناللةعبادومغيىالئهبالد

اشتركلمجيثذاكوغيرواالتةوالمقةواالنامواالسألمالديناالطرافؤالهالقابالى



سلطانمنهمالنسألطينهوالقابإالوانهذافيسعماالوالعامإطاصالفنهذاي

المربسالطيئسيداالممرقاباك01االعظمشاهنشاهالمعظمالسلطانخراسان

فةمطينافهارضسلطاناللهبالداطافظاتهعبادمالكايةدينناصروالجم
لظاهرةاالملةجالقاهرهالدولةعضدمينوالمسداالسالمكهفوالدينالدنياضعزاللة

وسلطانالمؤميناميربرمانشاهطكبنسنجرالحرثابوالباهرةمماوغياث
صأللاحجمواالعربصرلىاالممرقابمالكاالعخلمشاهنشاهمالمالسلطانالعراق
الدفيكياثالةخليفةظهلالفةبألدحافظاقهعبادالصرالثهارضسلطاناللةدين

الفتحابوالباهرةاالممومضثالقاهرةالدولةعممدوالمحملميناالسالمركنوالدقي

االملويخالشاموسلطانالمومنيناميرقسيمشاهملكبنامحمدفيمسعود
ظهيراالسالمكنالدفيعاداالوحدالمنصورالمظفرالمويدالعادلامحبيراالسفمسفألر

إمحقرةقاهرالسالطينممدةالملوكشرفاالمةجاللالمقةمعينالدولةقسيماالألم
المعاليشمسءااألملىملكنالمسلمجيوشزعيمثرفيوالمالملعدينقامعفيوالمتمرد

سعيدابوبكاحلغرلكقتلغاينافيايرانكافيالبجهانبهيوانوالشامالعراقايئإمير

الكبيراالسفيسئرملاثمقوصاحبالمؤمنينلمميرنملئمعنقرإقبنربمي
سيفالدولةجاالمامالصراالسالمعضدالدفيرظهالمنصورالمظفريدالمؤالعادل

ابوالمعلمينجيوشزعيمالمجاهدفيفكءرااال3مماالملوكشرفاالمةمحىاقلىا
الموئخينإميرسحفبكإبوديىبنمحمدفيإتقسيد

وخمعمائةواربعيناحدىسنة

نيهسنةاوإخرفيزبصيبكاالدفيعاددبهرمنقدتقلنمثأكه
مااهلهواخذونلربفيهاعلىومجمهااهلمنغرةعلىدوشقلعةعلىقىوليما

شهرفيالهاالوئحارتااالايقأئفيزلولماعرهرحودجمرهاعادةافىحاجةال
يهواهكانومنخدمهاحدباناالفاروردتحئهاسنةمناالخرععر

تقدمتهءإلساحقددعليهتعسهفيوكانافرنجيواصئةبرنقثمرفبيماويأنس
منالحدمبعفووالمةسكرهفيغفثةمنةوجدفلتانفسهفيفاسرهااليهمنة

االخرربيعشهرمنسالسااالحدليثهفينومهعندفاغتالرةاسرعلىزفقتيما
ءبنمحعوداالعملوفيا



حولالغذدالوافروالحرسوالفددبالىحالاإلحتياطمناأليةعلىوموالسنةن

احدبهميشعرولممقاتلمنتمكنتضرباتبحدفراشهعلىةفذلمجئصرادقه
االميرصاحبهاويهابرحينئذالمعروفةدوسرقلعةالىالقاتلاطأدمهربص

افىواواةيصدقهفلمبالوكهرةفبمالكسالمبنممالكبنعيةالدفيعز
مدالفرجمنافةةابماواستبشربذلكذئحراالمحقيقةفوسوكرمةالقلعة
خواضهوارسالوالمصابرةرهالمحابتطاولةالهلعلىءواالشفاالشديدةالشده

اليهاإشاروافرةوفمائرفاخرةآالتمنعلييماواكيرحةمتةاستدعاهبماالييماوثقاته

معلديهذلكحصولهضدعنهباالفهلعندهصلتاذاووعدهعليهاوعائي

دافعالالذيالنازلالقضامن5فااليهمةءاالساعلىوعزمبهمغدراعمحابه
واالفكارالعقوللذويوعبرةاالبصارألوليعبوةبهصارماعنةماخواللة

لهناكوقبرالدفىةوخزاننهالجئةاموالهوصهبتتمعتاايديجيوشهوتفرقت

الىفةعلىمشهدالىخيمكمانقلانالىتكفين
حيةالىاليهوانفمعححبةفيمنمعةكنالمقيمالسلطانولدالملكوتؤتجه

للواليعليهمنعوااللهرحمةبكإالدفيعادبنغافيالدينسيفومطالموعحل

ولدلودالبابفتحثملينهماطالتقررتحينإفىايائاكوتجكعلىبالموصل
منصبهوافتصبثعكهثأ3إالعيالواشقام

حلبالحيةالىالحالتلكفيالديئوصالععوارالدولةسيفاالميروعاد

العساكرجمعفيوشرعبهاوصهـلبكاممادالدينبنودمحالدصناالميرنورومعهم
صالحاالميرعنةولحصل11ءالدهماومعكنتاإلميلةراستقامفيهاالمالوانفاق

ابوالدينكمالألتضاةناضيأكاملالمصلرايااسألتولتدتاريخهفيالناتيتالا
اتابككلعنلبالموططهسنفيظثهافهادامالهرفوريافهعدبنمممدلالفف

المنجيالدينآحمااالميرخرجآاييابعضاكنفلىةهدالقلعةنازلناكئافقالبرىوما
علىهنلةفالتراكيمالكبنعليالحسنابولدولةصيفوموعليميراطمااريداحو

منلكومالجيماهوومااتابكترفدانتالصداقةمنوبينكينيماتعلئمةلةالسوروقال
التقدرعلىمايجريبالحيفاحذهاانصاأتمغاقرارأيعنكيصرفةصالمنأليلظخيئ
علىتالرتانوماتعالىافهمنالفرجانتظرحمأنيرايالةفقاللتنتالرايثىهذاوبعددفعه
نصفاليلةتلكاكنصافهالدبنجمالفقالراافهوكفاكبفكلثعيىحاصرهانمنني
منجاتنااللصاخاطهشةتامعوقيلاآلضربيعشهرضامىاالرباايومفلككاناللبل



عليلبريهداصيمننفسهعلىوالحوفاالستيحاشسبيلعلىواليتهوحصللدفي

واالمنعةالمشهورةالهيجةداختتتقدوالمسالكاضطربتقدكانتاالممالانعلى
سائرفيوالعيثاالطراففياالفسادفيواطرامئةالئزكالايديوانطلقتالمشكورة

بذصوهاتنطقالشعرمنإبياثاطالهذهصفةفيونظمتواإلكنافالنواحط
بهابتشدحهاشطولميدةبهثهمناماعرماجليةعنباالختصارؤتعرب

دعائمثوخرتكةسعادتةتنافرتزبميالدينعادكذاك
نحاتخهحوضاديباجالنوؤجوهصنفمايىمنماليبيتكم
وضرادثجندةعإلصامحايهصونةحصنصباعلىفمحتى

اخمهوشحلبألاالعاديوعشمطهغصالححلافناتمومن
ناظئهالمومتادركاهاباقالياضاوصفأكئابلهتولو

غناثأتنتةحصئوشامخبسيوفهرامةقدمعتلكم
وصاتمهتحبةائنتهمبرقدرهالنجهاالرضؤالةودإنت
داعاجمهاعرابةصالشجةجمقطرلفيشوآمن
وضاغهظلحهعنهمفقدزالرحدلةيذوآحينوظللم

يهزاخنظيرجمالةوليسضيماالبثدططانواممبح
حقاثمهااحكهظودضانضهتادارالققالع
حمائمهتحقتقدبقىاكصانجانبصمنبالضبرخرفيفن
ديقاؤمهاكهالكافييبنوأوةوسبأشااالمالكعلىوزاد
اغهليثاالرضوالةوداعتدحاللةملكهافلمأ

ومافامرالةشجيمافلمسامةهدئنألفضاةانافىكعكه3

ييتكاناتابكاالهيرانذلكسببوكادوماجوااناساواخبانابكفتليصبحالقلعة
داالحيمةفيالخادماألالليلةتلكنلفلماغيرهعندهيبيتاكانفضادآوعدهالجمةفي

دقوهفلملمثاتاقنلثالهمحوصةالقلتحتالىبضالالىوطلعوضرجبالدمالسكين
فاختبطاوصماصمنةالحالوحققواالبهموةفاصىكدهمناخذهاناخرىعوعالتالمتهيناهمفا

ءاالمراوقصدنياليوصاةواصزآفئبماوزيرالدفيجمالعمالناسوقصدواضتلفوااالس
وقلثمحمودابننارسلبخيعةدتفينقصدداالملكسأفيهاوتالواركبثرئافي

الملكعلىالناسفاجتمعالطاناليكوعخذمةادلةوالبالدالملككلمانواتابثواالسانا
اتابكبنودالديننورايغسيافيايوبابنمحمدالدينالحمفاضذفرقتينلناستفرق

مناتابكبيدماوجمغوحمصوحرانوننيوحماةصلتفلكآاثاالىومضواأالثاوعسكر
سنجارالىفوصحلضماالموصلفطلباربيعةدباروعساكراسثحنحنناوسبداممرالثام
وعقالثهرحمةالثهرفوريبتيررطالوالدينتاجاقةفلالحزبرةوطلبالماكفاضزم
لالموصالىوترلواالمعيكرالىاةصردلةءوحلفاالدأبابوبمرالدبن
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حياثمهبالمنونعايبوحاتحمامهكاللحينرالذ
خادههيخهفبحهتؤلىصريفائجدالالفراشظهرعلىثاضحى

دصوازمهالةاولهحومنهآبااإالحيشفيوقدكان
ناكهأنادقدعضةاردىتذودباصديمحولةصواليفىوس
ائمهاطبرامنيردىباسهماتتتقدشمصةدهذاندومن

هموتقوىتعلووهمحةسرداحةاالتآمفيراممو
مخاذمهءادامتوالتكئةوفدرةمالينفعهوأفاودى

ومظائهانجاؤئمرصالنرهضىالمالوتيألصحت

سراكلثدهلانحمنيرحوضبطةأقنللتغرمسالمثصم
راخهةادرلماالروأمنبايفيماحماهآاصالوكإلثغر
شاكهوهوئحدلمحاماوسامهخالفلقامتؤلىظصا
ادامئهنةاالقدامعئرفكتوجصرسهاسرهفيتنأطق

طاكهالشوبيعدلةوطابتخوفيبعداوطانهالىوعاد
سواهمهوفقتعغاواسةكرثحايناالرفىوحوشوفرت

شاقئهعلبهيخثىوألداعرالىدىأزبعدةجانييبقوا
الدحرأسئهاقعىفيوتنفذشلخميبةيأتيالذىذافن

االقئهمناكذئتاسانحهبذكرةمميىلفيزقيتفلو
ءصاثواللهاالعياناههااذاساآلالدهرهنجويلذيذاومن

مجماوثآوالحماعيثيصفولةيرىفاالحياهفيآصخؤأراومن
مهقاالشكالدمرفلننكلةوتجلكسيماماكاتبطالإكفا

اخمهيالعدلافهانفاليثكلحاثدأمنيعدليفاكانفان
هادثفدهركتجنيمازؤيدكلحفظةوناينيللذيوقل

حادمهوهوشادةقدماوفالقعزضرفاقصراقدسادملكفماكلكغا
ومعاذكارهدرشوتجةبدهنانصرناكوامحبح

مازثالمزماهوصاطخاومواعظعبهههذاشلوفي

والقالعاالموالمنازهووالمعاقلوالثغورالالدمنملكةفيهاصفائةرهذه
يدافعالالذيءالقضاالهثمواالكنافاالطرافسازفياواصرهونفوذواالممال
كورةوعرفالدينمعينافىالقييناالخبرهذاؤصلوحينءيماالالذيوالقدر

الحربتبابمفيهاالفرعةوانتهازبعلبكلقممدواالستعدادالتأفبفييشرعاطال
ايمفىوأمستحفظيهاعلىالحوبونصبوفعايقهاعليهاوؤلاليهادووالمنجنيقات

ابهااليأكوكاتحكمهعلىانهولاافىدعتهمققةيهاالماقلصالقالئلااليام

ثماذيبنايوبلدينفيانةكاملياوفيا



والقكالبلدةوستموكيرهإقطاعمنبهلةقاممافاشترطباالمورومعرفةلوحزما
االلدبهاىنايامواإلفيةغمنفيماوتلمعلياالصقرربمالةووىإلي
يعودانعهادثةدوموادعةولدنةينةوتقورتلمجمصالوالينالدمعينوراسلالسنةمن

وتقردلمجلقالدينمهـالحوبينبينةفيهاالمراسألووقعتاالعالوعارهاالحوالبصالح

منوقىتيببعلبكمنفواتعقيبالبدالىذلكبعدابمفأغفلكمثلللبهما
هاوعالسنةمناالشةجمادىمندثرالثامنالسبتيومفيفعماواالقامةلحفظهارتبة

عثاحبهالحوفجعبرقدةعنفصلقداللةرحمةبكاالدينلعمادالقاتليرلعثىكماط

لاطانمنةوظئالعلةاوئدألجمهاامنقدانةمتيقنأدمثمقالىلووصمنةطلبهمن
ايامأبهافاقاماليهاواوصلهحفظهمنصجةصلبإلىوأتعذعليهـفبضتوهمةماعلى
جهاتلانةؤجمرللوميلافىكلثم

جوسافيإبنبانالسنةمناالخرةجمادىمنايامفيذلكءاثنافياالخبارلردت

المقيميهطالنصاصثمنجموالعةغفلعلىالرهامديخةؤصدالحيةصمناالفرنيبهع
باسكاعددرالىفضاقتالمسلمينمنكعثأفيهامنوقتلعليهاواستولىفدضلهافيها

ضصلبصاحبالديننوراالميرنبةكذلمعاالخبارورردتالمكرواطبرمذا
سوارالدولةسيفوتقدقهاطنرعلىوقوعهعندالزكمانمنالييماوانضافمكرهدفي

امحيراطلقوهمالجهاتمنإجتمعقنوابتكازاوغدواوخهاراليألالسيروإغذوا
ورافواالسيرشئةمنالطرقاتفيالدوالثووقفتفادسالفعشرةزماالغفيروالجئم

منوهملفيهمالسيفووقععاحمهمفهجحوافيهواصحابهجوسلينابنحصلوقدابلدا
يينجوانييمالحصلالمابرحلةيقالبرحالىوانهزمتتلمنوالمحاركماالىارمن

وشرعوااتهمنونالمسلبهمواحدقاصحابهابطالمنفارسعشرينتقديرق
جوسلينابنواخهزمالبرجكرقبحتىوالالبقذراالوماصعليهمالنقبق

منخمفرمنلالسيفوضقالباقونواخذاصحابهمعالخفيةفيمنةوافلت
المالمنامحثيرءالثيهامنهبوالمسلمينمنأسركنمنواستخلالىهاضارى
بعدوبالوقويتواالختزالاطزنبعدالنصربهذاالنفوستوشوالعيآثواال

طرافإوسائرصلبالىمبىواللغنائمباالمسلمونوابمعأواشذالالفشل
الديننوراالميرينمنتوالمراسالىسلقىذدتالسنمذهنشواللثب

إطالاستقرثاناىؤأنالدومعينطبصاحببكاالدمنممادفيمحمود



معينابنةوبينالديننوربينهاووانعقدتقفميةءواحسنصفةابهلعلىن

جمضردمشقفيالعقدكتابكبمنهماصاقرخماعلىاالموركيدتوئمالدين
فيوشعهأعسشهشوالمنوالعثرفيالثالثالحميسفيالدفينورسلزمن

معينابتةصحبتهمدثبحدبافىعائدةالىشلتوجهتمنةالفرلماالجهازوعندتحصيل

ةالففيىمنفالنالحميىيومفياالعمتابخواصمنبهلتهافيووالدسن
السنةمن

منجمعهامكنهمنوجمعوالمنجنيقاتالحربآالتلحققدالدينمعينوكن
استظهازانتهوسترعزتمهاخفىاتبعلىبصرىوصرخدناحيةافىوتوخهوالىجلالحيل

باليونياسبهاالمعروفوكانصرخدعلىغفةونزلكعثأ3اربهوتسهيلطلبهلباخ

حقثتةقدنفسهوكانتاؤواليهاكانالذيبميااللةكششيمالدشفيغالم
عوادهعلىيايونهاالفرفيواندمشقمديتةعلىيامستويمونمنيقاومانةله
قدوكانوافسادهعيثهمننواماعلىمعهويمونونهواسعاانجادهمنيلحمسةوما

إحوالوتقريربهملالستنصاراالفرنجالحيةالىصرخدحصنمنيالمقلالسيخرج

منالدفيمعيننوابمايثعرولمالمفسدمنعلحالاللةانيعلموأهمالفساد
المذكهرينالحصنيناحدالىالغودوبينةبينةلحالبالمنازلةامالهومحسلةبالمعاارهاقه

مترذدةوالمراسالتمستعمثهوالخقوبمئمهـألوالمنازلينصرخدثطمنبينالهاربة3لوأ
والزهيبوالرعيدوإكعداالصاصالحفيوالتلطفبالمسخألالدينمعينالىاالفرفيمن

والمدافعةالمغالطةعناليعدلالدينومعينالمطاوبافىلمجبأاناللتهديد
هذفاوجبتعنهاوترحيالموإزعاجهاليلللنالففبهموئمتجئعهمعرفقدوكن
بنفسهاالضدادامحفرةعلىاالنجادئلةحلبصاحبننورالدراسللناطال

فثنىرهعسفيلببظاهرمبرذاالصالحألتفاقوكنذلكالىابةفاوعسكره

الحجةفيمنوعشرينبمالاالربعايومفيدمشقافىوومحلالسيرواغذاالعتةاليل
منإحسنئحثعاقدولمصرخدنحووتوخهيسايةايامواقامشواقةبعينوخيمالسنةمن

ووفوركدتهوعؤتهوهيئتهعسكر

ويسقمايائاالمهثهاالمانيلتمساناليهمابصرخدتنوارسلانالعسكرواجتمع
االفرنجعسكريصلحينالىوالمخاكهاطةالمغالسلعلىمخهمذلكوكانالمكان

الملالشاطهوالمصلحةللمسلمينالتائةللحيرمالىالئهوتمىعليهمالنازلينلثرحيل



راحلهمفارسهمفيونهوضهمواحتشادهمإالفرفيبتجئعاضبرمنوصوللدين
فنهضلهارةمحاالعسكروافرةدمنفرقةوعليهائعرىناحيةالىالحميرلمجذين
صيدهاافىكالثواهينجمرىناجةافىبذإكالمعرفةعندوالساعةالحالفيرالعس

ووقعتويخهابينهملحالوابصرىافىاالفوفيسبقوالمحيثحخلهاافىثطيوالئهاة
نرصاعلىالمسلمينعسكرراستظهرالفريقينبهينالمسافةوقربتالينعلىالعين

ومصراالجيمئلوارسالالسهامبرشقوضايقوهموالممربالمشربعلعهموملكوا
واشرفواومسامحهمطرقهمفيالنباتهشيمفياينيرانواضراموالجرلالثحلفيهم
عتوتسرأهالكهمفيةالغرعوتسفلتاالدباروولواالبواروحلولوالدمارالهالكعلى

فيهموالمجامدةجهمالفتكالىواالبطالالفوإرس
فيلهموالتتئعقصدهمعنويصذهمعنهمالمسلمينيمفالدفيمعينوجعل

كصيناعقابهمعلىعادوالمجيثعلجهموراجعةءلهمتكونكرةمناشفاقااصهزاعهم
فالحهـهممنإليأسووتحالبالبهمواحاطءالفناشماثمقدمنهزميينهموبالخذالن
منترحوهاقماعلىواجابتهمبهاقناميتقويربعدالديئمعينإلىبحروئسلمت

علىالدينمعسينالمماخليمهافياالميوبهرىصرحدإفىعانذاعنهاورحلهماظاعا
نينوالعشرالسابماالحديومفيووعحالهامثقالىالعسكرانوعادالقضيةهذه
ااالرمفيصابإفىعاثذاوتعخهاالتابميةارالدفيالديننورواقامع2سنةالمزم
المذكورةالسخةمنمالمانسالخ

وسخافةلمجهللاالفوفيافىصرخدمنخرجالذيالونياسومحيلالوقتهذني

ئكربمانةنةتؤهمااستضذانوالتقريرانابغيراالفرفيبالدمندممثئافىعقل
اخوهركاللبهالحالطفيفاعئقلاالسالمعنوإالرتدادالقبيحةةاالسابعدوئصطنع
واوجبواءاوااةالقحنحضرهلمجانلهماكقدوعينييماسملمنعإلجناهبماخطلخ

جهافاقامبدممقلةدارافىوأطلقاخاةتممهلكمافئمملالقصاصيماعل
رأيهمملعوذاعشاهنشماهالساطانبانالحبرورداسنةمنالحجةفيوفي

المؤكأانباألالتوثقةبعدذلكإلىفسكنعباياالميرنفستطييبعلىوتدبيره

وجماعحهنفسهعلىنهايمامنآكدماكنالىساكبغدادافىالييماومحملالمشذدةوالعود
شوكتهقوةمنعسكرهعلىواطوفمنةاؤعبمننفسهفيتمنهنقدالسطانوكان

كنتاوقدفيهةالفرترلممكنهلمماوعتتهكعاأعدورإوكأةدتههومخهـور



علييمافملعليدخولهعندبهكللغتجماعةلةفرترتوتيدتعفلتقدالزة
وتفرئطهاصنجماعإمنايديوامتألتكراعهوآإلنهاموالهخزائنوختبالمتل

والمدحالرافرواالجرالمستحنوالفعلالحسنالذكريةوكانواالممالالبالدفيصحكره

معاقاثمفيوالححرلهموالقمعبهموالفتكالباحلنئةاباحزمجاهرةفيلةجماكنالسائر
تدافعالواالقضيةلبئغاالاالقداروصلثحرهمفثوا

طواحمنءشياثباتالىالخفستسكنفلمفيهثوالحواالمؤباخباروامأ
تصثهالموالفقدنجالخوارحإلاصمنافرثوقدتجارهافواهمنيؤخذومااخبعاره

اوواياتالفالختبهلنفسإالتثقماءالدماوسفكالمعصالالحروبمناهليهبايئ

وسكتتةاصرجماالخفوثقتقنالمغاربةءفقهامنوردقدوكنالحكاياتوتبائن

ووافقالثحرحببعصاقاربهمافىالمغرباهلمنوحضرلتكئبوعددهشرحةماالى
وشرحهذلكجمرفرأيثالمخلفةصاياتوالحالمتقمةبالتواريخ5اسنةفيذلكورود
اصرهالييماآلومابالمغربالخارجالسوليبالقيهالمعروفظهورذلكفنالمكاهذافي
الدماوشكالفسادمنإعتمدهوماهبهمذعلىواسمرحدهقامومنكهلانالى

محمدالجابالفتيهالمعروفظهورحكيماعلىذلكومبدأميةساالعثريعةونحالفة
والدينالتففهفيغايةوكنيمصمولهواعولدةوهالسوسجتلمنتوعرتابن

المناظرةفيوعهواالممالكتليخاوجالالعراقافىسافرقدوكانأهدوارعبالثحهوزا

واالهاومامصرناحيةالىوعادهموسمحعنهمواخذءالفقهابايمةواجتمعوالجدال
رهءوايتداالفكرمذهبالىودعاالمهبالىعادثمقمرأعليهمهاعلمامعواجتمع

االمعكندريةلمحرفيوآخرهالمحيطالبحرفياؤلهجلفيبدرنتعرفمدينةق215سنةفي

المصامدةقبعائلمنكعيرضانواجتعالييماالسوسجبلعاىوغاباولنرأسفي
الفحرةفيةعلىقرصرايبنوااتاهلهاوإصيالمهديةافىوصلانةوقلندلمجبل

عاىواوفياؤهاوتالمهـديةاهلمشايخفاجتمعلفكرةبافياللهيعبدووانهكه

يبالمهداقناائقيمةوقالءالفقهامنكباررحلففامفيهتعافىدتهوالعباقبهماسماينا

وتسارعونبلرما51افىقجيبونبالفكرةلعبادةبايأصرتممصموديبربريرحلإليهمولمجيئ
وابطلوةعنةعادواحتىشديذاابمازااالصهذاكروامحمذكرةماقبولالى

تنهرضابلغوالاعرفيهالةيتملماذالمهديةمنالحارجيخوجالحالهذهواقحضت
السنةمنالقعدهذيمنضبمرةفيذللثانلوأرفيزبدةوفيا



فيغوشصنهاجةبنحادبنيايديفياببجايةيعرفبالشفيبلدأقصد

وساعدهثمربهامنمنعانافىاالوانييممئروجعلالحمورشربلهلعلىاالمجار
يماعنةوقففاخذهمنفامتنعماالييماحملالبالمذامقدئمحمدصنابنذلكلى
اكاتمدينةوقممدالبلدهذامنخرجثموالورعوالتفقهالدنيافياكهدمنرهاظ

المصامدةمنرجلإربعمائةتقديراتبامهمنمعهوصارالفقهوتدرياكهدفيهافاظهر

عليهوومالمثعفيينبنيوسفافيراالميالىخبرهتصلواهششوظهررهاارتفعثم
المذكورميرافاشعدعاهمملمثتهواهلاصحابهوحميهاباحةمنوطلقهرهيظوما

الجماعةمنختياراووقعحفللمجاسالىوالمقذمينءالفقهادجوهلةوبهعحضرتهالى
فياظرهفنفاظرتهاالندلسيموهببنمالكبنمحمداللهمبدبابرفميهءعلى

لةإبهاطريالسوالخارجيدمالوغلبهوقهرهالمناظرةفيعلييمافاستظهرالمحفلهذ
الميريأصيانينبغيةغالملشفينفييوسفالفيقالثمطلب01افىابةفاانظرني
فانةخبرهصخةالمسلمينمحافةرويخااعرهولمجققرهمحشفالمفتنهذابس

والمهبخقلفاالنغوسوقخلاالرضفيوالفسادوالساطخةالدياغيراليريد

علىالمقتمينمنقماطارجيهذاواعانالمقضيلالميعنةوتغافلاشارتهافىنىا
عناوحامىمهمرا

وملغالمراطينمنقربغكقماللناسيقولوكالنادرنجبلإلىالسوسافىعادثم

رابطينالمحملثمالمسلمينعنبونوالذاالدينحماةثخهمالجنةافىمحاليمكانوااليهم
يوسفبنقياالميرمحاربةعلىالففيروالجتماكيرالخلقمنهممعةمالوقدوالملئمين

ومعهماللقاهعلىمعهمنونفوسكئثأ139نفسدوقويتوحشدعلييماوبهعلهـثفينافي
وأريقتالفريقينبيناطربونشبتوالثحجاعةالبأسوشتةلةوالبساالقوةامحمحاب

سنينعذةثطبينبمكانالطافىبينهمدازةالحربرحىتزلوأتينالجبيينءالدما
مائتيتقديروحزرقذرماالفريقينمنفيهاقتلمنكرههانثةممهـافاتاربعةمتوإلية
الفظيعةوالصفةالمثطيعةالقضئةمذهعلىشمرةهـذللىعلىالحربتزلولمنفعالف
وامحابهتالمذتهمنبهاعةوخقف225سنةفيدرنبمدينةتعالمافهحماهلإنإلى

ستوةهذهببينهموتوثدالنسادقيمذهبهوسامحوا4بضاعلىوبحواسبياسامحوا

خاقةلاالصوفيا
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محمدائةعبدابوالغقيهواستقصاهوشاهدهوحكااورءماهذاالذنبيمفإل

لسانهمنبامالنهالجبأرالصقليعبدابن
رفرالمذالمذةاحدبظهورمغربالناجةمنذلكمداالخبارتناصرتثم

كاالموخدسبيلالىالمهديوظيفةالمؤمنيناميربالمهديفلقبالمؤمنعبدبالفقيه

والمراطينةصامدوالموالإلبرالسوسطرإنفمنحزبهفيكانمنمعيهاواجتمع
البالدوافتتاحالدماهسفكفيوشرعامدكلدركةوالعددلةاللمجمىماوالملحمين
ثعثروااالخباربيماشاعتماواالطفالوالخرمالىجالمنبهالمنوالقتلبالميفالمنربية
رقفثكعابجملتهاومنوالتخارالسقارمكاتباتودردتاالقطارسازفيمهدب

عنوانهنسخةماجيالحاهذامقعلييما

الىحمنانمةبماهليهالىالموخدذلسلإفىالمهديوخليفةالمؤمنيناميرمن

اقالف3وعباالفخارعضديابعدامأالطاهرفيوآلهمحمدسيدالعلىاللةوصلىارحيم
الدهرعرورواستمركالبدرسارحتىبالبيانوخاطبناتمبالبنانكاتبنامداثشرار
دمةالوليائهمنكمسيتقماللهوانوعصيتمالحقمنتثاقلغبلاطعتموالتجيبوافلم
ينهلكمالمسيففانتظررالمعاندةوالفرقالجاحلهاثمممنقبلكمكنتن

وهذهثفاعاستفيكميقبلوالاسترجاعمحماليمونثمالمدرتدمعكموحجارة

منعلىوالسالموتللفتأمبواسيلهاعيكموطمىؤاالإظفيهمقدإفةخيل
األوبركاتهاثهورحمةهواةعلييماملبرلمفداةالهدىكعأل9اتبع

وكسمائةواربعينإثنتينسنة

يدهعلىصدرمالمجواببغدادمنامحاتبمحمودالحاجبعادمنهافرعفي

وماحالهمنادبهروانابالمغربالمؤمنعبدظهر835شةوفيهتارفيالفاقيقالا

وهوالمثقبالدالىوضجاهدةامنكانرتتوبنعمدانوهورهاهئاذدصل
تؤهـتبنعمدوكانبالمنرباالقمالوصجالمناللمنونيوربنالمومنميدثعيخ

آداقااهسنةفيالغربالىعادثممدةوبقيالمشرقالىضجاطشنياالدريى
مادة4برتهافياسيلهبينهموجرىاضدرهمالفقهاهنجماعةيهاواخمعابركسثئ
مليالمسلميناهيرالىاضممواماثمطدابمرالعليهمفابمرطريقهمعنوخارضاالمغاربة
فيفخرجبالحروجايهفنقئمصاهلكفملناسافسدصابياهنهذاتخرجلةوقالواتاشفينابن

حروكثىملاألوني



يرظبرسمالتثربفايديهماوعلىوالسلطانللخليفةرسوالوسةالمعيتالمكاتباتن

إياواقامااالخرربيممنشءالثامنالسبتيومفييماقوظهراولبساةومينهالدفي
امعهوصل01لمجوابوعاد

االميرقتلبعدمنهاتوتجهقدكانالسلطانبانعدادمنذلكعقيبالحبروورد
وسسكرهعباساالميربانإلييمااالخبارءاانتهعندهمذانناحيةالىالعسكرفيعئاس

اصفهانناحعةوتصدعظيمخلقفيواحدةيذااراوبوزتهمالاللىانضافبى
السلطانحصلولمآذلكتاقتهباسبالببوزبهافىاسلمتإنالىوضايقاهاعليهاوترال
كثلخاقفيوعاراليجهلصمنالعسا3لتتواهذانبظاهر

وقصدنفسهوقويتمعهلماكحفصالسلطانبانبغدادالىاالخبارووردت

النمرالسلطانالةومنحالمصافاتوالتتىبينهمالممحافتبوقىوقمهـدوهالمذكورين
والسوادالفلعلىالسلطانعسكرولستولىعباسوابئئوزتهوقتلكعرهمعلمهم
الناالفتحمبدأانفييماجمرمابعئرحهاكتابهفيالرقةلهذهالمثاهداطاكيوحكى
ىعلرهعسفيوبوذبهفارساالفثلثةتقديرفيذانببابنحيمهفيكنالسلطان

الييماعسكرهفيونهففيلطهعذلكعرفلمتآبوزبهوانعظيمظقفياصفهانباب

كلوحملهمببنهمفاقامعثيرتهوكانوابرلبمنجنسوالمصامدةالىالجلالىونناه35صنة
وجمعبنفهالمسلميناميرفؤجالعسكزألكاوقظفكرهفلقبهالمسلميناالميىطاعةكش

عركشبواليةادينجلدهوشهرشهرفيسيرةوهوتلافيوتمكنوكمرفلقيةالجموع
عليموضعهوولىتوعرتبنمحمدوهات335سنةالىوبتيكثيرضلقيهااخمعوالوس
هنالفاصهلممينالىاميرنكرههطشةفيمركىوصامرساكراوجهق3الونريثي
الىوينقعىيدينالمعلمينيرابجاوبينةاالصوبتيبهوتحضقلاالىفاكزم3راكثى

جملمةهنوكاناللهشفيعليبنالمؤمنعبدموضعهفنولى13ارنثريثيعليولمت835سنة
وملكفكرهاصعلمينااميرولقيفجمعوصافثديهواصحابهونالمذترتتوبنكمدامحاب

وكانتالملميناميىبالدكثروفثحءحرااله35سنةفيوترلىاضواليةوبكباصهلا
هنوفتحيخاالمسلأميربالدكةيروفغاالندلىمنوبالداافريتاكئروفغالبقاعأل

يوسفبنعليابنتاشفينالمملميناميروليحهشةالىوبقيكبرةهواضعاالفىني
الناسوهابئالمفربثراوقحالبالدلةؤهـطذتوقتلةالصرهيخيزاضلقأوقلهوكص
هاناصاحبأايقولوكانيهامنصقتلاآلمدينةاليمتحوكان

حروكثىلاالموفي3الررنثيلاالعوفي3نالاالرفيا



الحيلوقدكقت9بابمانكرافىووصليلةويمفيانرسحثلثينمسافةقطع
جمبلينمحظهرهوجعلهاهذانتينبطالىالتجأذدكالسدطانعرفنلتاهنالألوترل
فيزااالميروومملهفارسالفنيزمجانعهـاحبحيدراكصيرالييمالووعهناك

شوكتهبهمقويتالفاعشراثنيفي2بنكىكخامحمبووكملةفارسالفخمسة
منالسبتيومفيمصافهمنهمافريقوعبأكلذلكعدبوزبهجهةافىوشهض
االميروفيهاالسلطانيةييمنةاكعرتمنةراوقىافىكداتهنذشهر

يقصلبوزبهانوعرفالقلبفيالسلطانوبقيتإشاالمنريهاوالميسرةثهم3جندار

طلبهسابوزفانالشمحمةفمكانيانتأتمالمطلوباناجندارلالميرفقال
عسكروراعمنءوحاالعسكرمنوافرةجملمفيالسلطانوخهفىففعللقصدي

منجملتهفيبوزبهقربفلتاةالشمتحتالسلطانانموقصدبوزيهوحملبوزبه

هوفأخذإلمجلوادكتةمحرهدفانفلاالرفىاوسقطجواكبيماكباالمشمسة
اعلنقدوكنالحوجضديافيالدينصدرلةيقالبوزبهورزيرعباسوافيوخواضه

عباستيزارهأذيكعلىفجازاهاصفهانتممئمعلىبرزبه

الىممررسولوصسلعاالخررسهرسوالجشرفيالحاديالخمييوموفي
الىسمجاريعلىومعينهالدينظهيربرصموماليوقوبتشريمنعحبةجمادمشق

الفقيهتوقبالسنةمناالؤلربيعشعهرمنالثالثالجمعةليلةوفيذلكمثلفي
اقةوحمةبدمشقالمصيمثطالقويعبدبنمححدبناللهنحرالفتحابواالسالمشيئ

للكزىبنضاصبكاسمهانايضاوفبطا3نرإللكىجاتوارفيبدةزفيهـ
الجاندارصصهاانابضاوفبيا3

واليمغالوهومثأفعاشعهمسعودالسلطانالىحملبوزايهانالنوارفيزبدةوفي
امقنولعإسبنعنالنقعويفلىسعوداللطانلةفقامبكةفابىعليهاالبقاوارادأيتا
الحخديبنالدينصدرهوثاناملبوزابهسغكانيفوان

فيانالذهيللحافظالعبرهنالمنتخبالعبرهمقىحممابهفيشهبةقاضىابنالدينتتيوقال
اصفهاقرثيىثابتبنمحمدبنفاللطعدبنكلمدالحجنديإبوتجرالديندرصتؤفي355شة

العظامناظرااماماالطالقكلرإنهفيإراقاصمدركانالسمعلنيابنقالوعالماشافى
يضداددرسباللماهمنةامتهءايارزدوكانأيهعنيصدرودمحهاللطانحهيباكانجوادا

ىدووقدشوالفيوكرخهمذانبهـبنقريةئيفجاوماتالسيوفوصولةيعطوكانبالنظاية
الحدادمليابيعن



11بعدهمثلةيخلفولماللةرحمةالعثافيمذمبعلىالمقيمينءالفقهابقيةكن
فيئزانالدينمجاهدلالميرصرضدحصنواليةتقررتمنهاهاالبهادىوفي

وحصلاليوتوخهبهاؤآمفيهادخلوايمانوصثعروطوالغقةالمالمنمبلغعلىمامين
عليههولمافحبماحمهـولهمنالناحيةتجلكقنواستبعثرالمذكورالشهرمنالنصفبيمافي

بديناثهيدفيالمتنقبلهكانتنعمبوالصافذوالتدوالصالحالحيرحمتمن

فعلبهلوالنفمتراهةوالافمافواللألوال

المنعوتكنوطنثيمبنوانرفبانمصرناحيةمناالخباروردتالسنةهذهوفي

لثبمغىفيهاجمرهتقدموقدبالقصرمعتقألكانالذيصراحبوزيرباالفضل

اربعونطوليماتقسديريكوننقباالقحصرظاهرمكانالىفيهكنالذيالمكانمن

االخيرالعشرفيويتوإالةيهواةممنممنالعسكريةمنكعيرظقإلييماواجتمعذرا
واكلمنصبهافىاعادتهمنةياشمعمحرسلطانراسلوانةع3سنةالقعدةذيمن

علىباالحابةألألمبارعدالجيماالجوابفعادداالجنادالعسكريةعلىلحنفقالمال

واطالاالحالدإلىحالمنلةدزتبعلياالصيذتيحينافىوالمدإفعةالمالطةسبيل

منةدأمنمعةوقتلففتلاعوانهولمجتمعمكانهجمنيعليلمجمنهـواالنجاداالجناد
رهامنعلىوفرئلنقسثؤافىرسلطانمنالسجلققمتهبثرحووردبعةو

شوالمنوالعثرينالحاديالخميعيموفيالىحيماوحمنإلنهممبومضمونه
وقتفياالرضإظلمتثمساكنغعثوترلاقىاظامئسانممستهلومو2سنة
فيماهالوبقيتالعثمايينبينكالخدرةذلككنلمجيثشديداظالتاالعصرعمالة

الييماينماوصالغوحلةوالشجارالجبالوكذلكاورساكصفورةإليهااالظرعين

الداتواالخاطفوالإلقالقاصفالىعدمنكلكاثرفيصاثمونباتوبهادحيوانمن
وقلفوالنسوانالولدالطفكيفوالشحتانالشيبلهاعارماالمفزعةحفاتواكالمزجمة
وقتحينالىالحالهذهعلىاالعروبثمولهامنواجفاترابطهافيالحيوللذلك

فييتظروناليومذلكشكدالناسواممبحتعالىاللهبقدرةذلكسكنثماالخرةالعثما

ابيابناصحاباضوموسنسهوتسعونارجولةالفصيالحافطالعبركأبوفيه
ولةنعرسثحخهبعدبالزاليةدرسانةءالفقهاطبقاتفيشبةقافيانجاالدينتقيوقاليلقمة

ابرهيمبنفعرمونعروالثمبخالسالطينعلىالدخولعئانقبفوكانألبروجوهحلىاوقاف
09سنةتوفيالنابديالمقدسيالمتحابيددابنابريمبننصرابن



بينالهواهرفةفينجارالنباتوسازواثشجاراالرعلىفاذاالمطرذلكعقاب

ماىالئدبريقفيهولجوحامحثيرءالشيعنهادفياذافيلمجثوالغالةاضالع

هوالشاعهـلهامامقمالالتيالفدرةهذهمنالخاسصبنعومتيمامنوالجسمةلودة
باللوإءوالهواءبالماءالماكاماللبهمصرجةالمطرجملةفينزلتبللها

وماوإووماالفرفيوبالدالقسطنطينيةالحيةمقاالخبارتواصلتالسنةهنهوق

اتقدإغبهارهممنوجماعةوالقثىالمانمتهمبالدهممناالفرفيملكبظالرواالها

بالدهمسائرفينادواانداالسالمبالدلقصدتحزرالالتيوالفددرالالذي
خماحمهسامنسافرةضاليةواممالهمبالدهموتخليةنحوهاواالسلالهابالنفيرومعقلهم
لمجحعالالذيامحثيرهثيالهموعدمازهمواموالهممنواستمتتبوالهاوالحفظة

من6لى3كزوقيلوالفرهعانالىجالةمنعنانالفالفعلمتهمانيقاللمجيث
ومسالمتهممدارإتهمفيالدخولافىملكهاواحآئيالقسطنطينيةاعمالعلىوغلبوافلك

المصاقبةاالممالذالةشرعتامرهمواششهرخبرهمشاعوحيناحكاصهمعالولانوا
الجاهدةعلىواالحتشادلهمللمدافعةالتافبفيمنهمالقريبةالسالميةاواالطرالهم
ايمعالمبالدالىوالنفوذالعورمنتخعهمالتيمعابرهموكروبمنافذهموقصدوافيهم

منهمهلكانالىبهموالفتكفيهمالقتلواشتجراطرافهمعلىالغاراتشنوواصلوا
افنىماوجداذاالسعووكالوالمتروفاتوالالقوتعدممنبهموحلإيمعرالعدد

اعدادهموفناهبهالكهمقتوامهـلاخبارهملوأوالمرفالجوعبموتمنهمثيرا
احوالهمفسادالىوكنتالسكونصفىالنفوسسكنتلمجيث24سنةاواخرافى
إخبارهمتواضلمعوالفرقإالؤعاجمنكنماوخاوعنف

وخممانةوارمينثلثسنةفلتثم

اواظهافلقءالجوزافيوالشمايارمنوعثريئالحاديالجمعةيهمواولها

ساصلالىدبهرهمالمقلماالفرنحمركببوصرلاتاسائرمناالضارتواقىت
منبماكنمنمعواجماعهمبموععيورالثغوراالحليةسواحلعلىوحميولهمالبحر

عنانالفمائةديرتقوالجوعوالمرضباقملمنهمقيماداخهمؤيقالاالفرفي
بالدهمافىعادقنذلكبعدوعادحخهممفروضوقضوأاالمقدسوقصدوا

رالصافيالمالوفرقوابمالىوعادواالموتالةمئواوالحوزيابنشقالا



مللمنهمملومنكوملالعظيمالحلقوالمرفبالموتمنهمهلكوقدجالبحر
منمنازيقصدونافيهبينهمءاالراواختلفتدونةهوومنكإلملوكهمالمانوبقي
مشقمدينةمباذلةعلىبينهمالحالاستقرثانافىالشاميةواالمحالاالسالميةاليالد

بذلكباراوتواصلتوجهاتهاضياعهاوتباموابملثتهاالحبيثةنفوسهموحدئتهم
ورفعلحربهموإيهـشعدادمبالتأثطنرأالدسنمعايئاالميراعرمامتوفيخثمو

مجاليىوقطعوالمنافذالمسالكفياوحالوترتيبالجهاتمنيخشىهاوتحصينشرهم
دمشقالحيةافىإعئتهموعرفواالمناملوعفىاالباروطئممنازلهمالىالميهة
الفالخمسينتحديريقالماهلىامحعيرالحلقفيوصديدهموحدقمحثمدهمفي
ؤاوجمىالالغتدبليوامحيماواالبقاروالجمالالسولدمنومعهموالىجلالحيلمن
عةمقطوغافييمامعدوئاالمافوفصاالعسا3بمنازلالمعروفالمنزلدواوالبلدمن

ووقفورحلهمبخيلهمحيماافووذءالمامنلفرجمماعليهافخعموالمرةيةمصدوايا
رباطونشبتع3شةاالولربيعشهرمنالسادسبتالسيومفيمبازاالمسلمون

والغزاةوالمطوكةالبالواحداثالقئالواالتراكاالجنادمنعليهمواجتمعالفريقينبين
والغددإداالعدبماثقالمسلمينعلىامحفارواسحظهرلدنهمالقتلواشتجرالغفيوالجغ
بمكابمنةوحمهـلىاالجلدمنوقربوافيهاوخيمواالبساتينفيوانتشرواءالماعلىوكلبوا

االمامالفقيهيوماهذافيسدواستشمنةحديثاوالقدالعساعمناحديتمكنأ
وقىكموجوفيلوقوفهالماهعلىاوبيةقرباللهرحمهاالمامحيالفندالوييوسف
الحلحوليالىحمنعبدوكذدكامحريمكتابهفيتعافىاللةالواصاتباععنهمالىجوع
المجرىهذااصرهىصاثهرحمهاكامد

علىالليألتاكوالتوا12القناطروهدمبهاولتحصيناالشجارقطعفيوشرعوا
فهـعفتماعاينوهبماوعواشاهدوهمالهرلاالرتياعمنالناسلحقوقدالحالمذه

نىاومزبنيرماودردادمقيريددنمايظهرداوأديارالفسبعمائةفققوهضدارماوكان
وملكادمثقاهلتعثعروأقوهاواصداالتانالغاللوجمعواايدصمبينالمععلمين

االضرايداننيدمثقبابعلىيخميهضربتدالنا

القدالويبيالمرباحطدوبنيوسفالحجاجابوهوالذهيالحافظالبركتابفيا
مستجابالصغيرابابضارجقبرهندوالدعامدبزايرفمقبألالغرنجصمارفيمثبقافنل

المطايرلاالصوفي2



إالحديموهواليمذلككدقاليهمالظهوروبمرواالصدورموحرجتالقاوبه
والجالالقتلوثيواعليهمالمحلمونواستظهربينمالطرادووقعاليهموزحفوايهمما

بسالهوعبرهشجاعتهمنوظهرحسأبالبهمحمىفيالدينمعيناثميردوافيم
رحىولولممبهماثعنيفثئوالهمذيافيالينيلمجيثغيههفييشاقدلمما

الفرصةتهأانالىلهمالمعروفةلطمثهعنمحجحةاكفاروضيلبينهمدازةاطرب
كلوعادإحةالىالنفوسوطلبتااليلوالمتلالغووبافىالشممالتانافىلهم

واالحتياطلمحرساسوارهمعلىالبلدواهلبازائهم6سالجندوباتنهمكاافىمنهم
منهمالعربباهمإعدااهدونلمجثوهم

وحمهـلتواالسقنجادإخباالستمرافإالطروالةالىئفذتقدالمكاتباتوكانت

نتوسهمقويتوقدالمسلمونوجمرهمابمتثيالطرافدرخالةتتواعمللزكماناخيل
منحيممفيتتئعلمجيثالجرحونبلالسهامفيهمواطلقوامبازاوثبتوازوكهموزال
اوبهلفرساوفارساولرافي

بهمفزادتالىئاهمنكثيرةرصالةوغيرهاالبقاعحيةمناليومهذافيووصل
غيومنوجمروهماليومهذاممعتقرهالىفريرصوانفصلخمقق11وتفهاعفتإليتة
فيبهمواصاطواالمجلقطارالىوالشوإهينالجلتعاقيبافىكالحبزاةءالثلثايم

وحذفبالنثئابرشفادوهاوافسالبساتينباشجارتحضنواوقدمجثمهموحولنحيمهم
همابهموظناحدمنهميظهرولموفشلواوخافواالبروزعناصمواوقداربال

عاىوالىحلالجلإليسإلمنالغفرالممنميظهرولمحيلةبرونيدويميدةملون
لمجدوناومجااللحملتهملمجدواانالىالمهاجتةمنخوفاوالمناوشةةالممكارسبيل
نفركثيزفيهموطمعطفاوبرشقاألضرعيحدشهميدنواحتياالوليلفرمم
منفيقتلرن11الثنواوقدالمسالكفيدونهميرعوجعلواوالضياعاالحداثرجالةمن

يرالكعالعددهمرؤوممنوحصلعنهاالجواؤلطلبرولمسمولمجضرونبظفووا
الىوالمعارعةجهادهمافىبالحفوفئةاالسالمالعساكراخباراليهموتواترت

لنغوسهيملمجدوافلمبينهمءاالراواطواالدماروحلولوالوارالالكبافايقنوااستئصالهم
سحراالىحيلكيراليهابنغوسهمالقوالتيالؤةواهايحصلواالتيالشبكةمنخالصا

انوااالملوفيا



ذلكالمسلمونمحرفوحينامفلرلينأمحذولينوالهربمجفاليئالمتالياالربعام

رهمآمثطنحوهموسارعوااليممذمجرةفيلهمبرفواالىحيلفيرممآلهموبانت
فيجد11العددوالدوابئوالحيولاوجالمناعقصابهمفيقلولمجيثبالسهام

والحمرلةعددثاسكالماخيولهموفاكيقتالهمدفائنمنوطرقاتهممنازلهمآرا
بوةالىاحمىقواقدوكانواالجؤفيالطيورتمرعمخادجينهممنائمالهايثيلحقة
عليهمالئهاسبغهاأقيااضعمةابهذهالناسواستبشراليلةكتلفيالممدوكةوالعئة
هذهايامفيواصلوهالذيمفمائهاجابةمنالهمارماتعالىلةالشكرمنواواحمد
والشكرالحمذذلكعلىفللهالشطتة

عندحلبمياحبالديئنورمعالدفيمعينغاجالىحمةهذهعقيبوائفق
اطمنقصداماواالسنةمناالكىربيعشهراواخرفيلهالالنجاددمثقمنفربه

المقدئماالفرغملوكداقالفنالملكلذؤيهو000002المعروفلطرابلالمجاصر
ووجوهوابطالهخواضهمنوجماعةدوانرةوالدتهومعةعكابناحيةهلككانجمرهم
فريقةوالمعينيالوريالعسكرينافىوعهلوقدكنعلييماوهجموابفاصاطورجاله

بينهمالحربونشبتبكبنكازيالدينسيفعسكرمنفارسااللفئناهز
الغددمنيخيماماوئهبألوأالمذكورالماكولدوأضذروأفيلكنممزمنققتل

سيئانياطواقاالواديالفرنجفنظهالفوازهانوكانالحوزيابنسبطقالهـ
الادهثقهلضاقولماالباقونومرضكثيرلقهفهوماتاجوافهمفاصقتحميزا

والعانءاوالنالرصالالجاحفيالناسواتجمعالماحواقدرعلىباالهوالالصدقاتجوااض
حنفمافهفاستجابوتمركواوبمواسؤومهمعلىالمادوصثؤامثملنمصصونثروا
دمثعقعلىنقولهممنألعاثربوآافيبحفاصبهيقتدوناالجمةطويلبيرقسيساالفرفي

بينوجمعصمليبآحمارهعنقفيوعنقليبينيديهفيوجعلصليأمنقهفيوعلقحمارهقركب
يحفظهناداالفرنحةمنيتخقفوأوالرجالةالةاددأكئبدالصلباناالناصليديه

واستسلموااالبوابالمسلمونوكحايوماكعاتنالمسنحوعدقيقدالقسيىموقالياما
وقصدهثلهآواالسالاهليةافيبزأيوهانوصدوارجلحملةاوحمآلالسالواوكاللموت
وحملحمارهوقتلأسهفأبانبةفضالقوملافيوهوالقسيىدمشقأحداثمنالصد

آالجاالىوتبعوهمبالنفطوالجالةاصلبانااحرقوااالفعثرةمثهموقلوااالفرنجفاضزمافونا
اكأيقولمرحلواوقدبوافامالليلبيهموحال
عرجمةصناالثبرالبنأكاملوفي3
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حلبالىعائداالدفيونورلمجمصنحيمهافىالدفيسيفعكروعادوايدوالحيول
دمعقالىالدفيوانكفأمعينمعهمارأوتنوئمهالملكولدومعة

اللهعبدابرالماالسناعصحالدفيشساالميرالثريفمشئالىيردوقدكان

بكافيغانيىالدينسيفناجمهمنالقيبالحسيمالثهحدعبنمحمدفيمحمد

علىلبعثهمالزكدوطوائفالؤلمائرالىالحالفةمنرسوئدبقدكنالنة
االمدادتوامملمناالفرنيضوففيالسببفلككلنالمثركينومجامدةالمسلميننمحرة

بتيالمذصرمنثريفالوهذاالمثروحةالقضيةعلىصرحيلهمعليهمواالجماعاليهم
مشهوزلالموعغاالضافلعيبالدينفجاواخيراالحبوالففملثرفالفيكتيهي

نقيبعهوابنغداديييينالعلونقيبالشريفممهافيوكذاوالفهمواالكببالعلم
رهمصافيءوسدااصدهفيأتيهحسنمنوظهـراقاممابلمشقواقامخراسان
ومملمالمجوابإدبغدافىمنكغثاوعادالشكردوافرالذكرجميلبإحرزمماوصرارده

3سنةرجبعشرمنالحاديءاالرصايومفيهفىثعأ

بكاالديئنورااحبهعبانحلبناجةمنالخبروردالسنةمذهفيرجبوفي

رضيالصحابةبسثوالتظاهرالغداةأذينإواكىفيالعمليرعلىقيثباطالامي
وساعدهالمبهرمذامنءثثطالىالمعاوثةوحظرشديدازاانذلكوانكرعنهمالله
بحلبالسئةمنوجماعةالحنغيعليالحسنابوالدينبرهاناالمامالفقيهذلكعلى

وماجوالةوهاجواعيدورمملةوضاقتالشيعواهلاالسماعيليةعلىاالعيهذاوعظم
المحذورةوياليبةالمشهورةالنوريةالسطوهمنبالحوفواجمواسكنواثم

المعمورالجامعفيبالتكتمعملايتعافىلمنأذنالسنةهذهمنرجبوفي
والخوفىواعراضهماصوالهمفياخألدنهمننجدأواوسمةالعاصاريعلىبدممثق

لماالوعظواطالالحالهذهعنصرفهماوجبماالمذاهبمنالييماصاجةالفما

منهاشعباناواخرفيوذلكاالوغادءسفهاوطمعالفسادمنمعةيونجه
وظهورفيهااالحوالباضطراببغدادمناالضباروردتمنهااإلخرةجمادىوفي

بئعياواالميرقيىواالميرباذيهاالميروانوضولمحيهانواحيهافيوالفسادالعيث
علىفدادافىدوميلوافارساالفكسةتقديرفيوتوالمحعوااحتمعواممدقةبئليذ

لمجيثوالعنادالفسادفيوتناهوابدارالسلطانلواوحمموهجعوهااهلهامنغفلحايئ

اميروانالطرقاتقانسانكععانةنحووغيرممالنطارمنوقتلبينهمالحوبوقعت
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واشجوممهزموهميثبازلئهميةكروالسمإالجنادرئبافهالصالمقتفيالمؤمنين
علىواالستيالهاالممالثقواالفسادالعيمثثطوتناموااننهروانناحيةوطلبرابخدادمن

إموالىوتحصينهاالخنادقوحفربغدادسورمحارةفيبالعثروعاطالفةاصرجوخالنالل
لسدعلىاموالهمقالعماراتعلىيخققبماالقيامالىعاياوعيانوالتجآروالتئااالماثل
السلطانانروذاالمولمةوإكلفةالمشفةفلكمنالناسولحقوالمعونةالقرض

والسعرقلتقدواالقواتكاكنضفقدإعرهوانبهمذانمقيممسعودالدتكن
اعالفيالعدوانوانرالثمقداالممالفيوالفسادرتقدأثوالفدغالقد

قدكثروالفناوظهرذادقدضاسان

الييماواجتمعترإراوالدبعضبظهورممرديارمناالخبارتورالسنةهذهوفي

اماوانعظيمعالمفياالسمكندرئةمنوقربووكيرهمكئامةالمغاربةمنكثيرخلق
ينالفرقمنوتخلثهمدالحربشبتوريةا3العممااليهمنىااطافظمحر
لمجيثالنزازيةعلىإطافخليهامساالظهوروكانواوجالةالفرسانمنامحيرالغذد

منجماعةومعةللقدتمترارولدقتلعنالوقعةواطتفيهمالقتلواثخنواهزموهم
النويةهذهعقيبوخمدتالوجلقلبةواطاراالجلذطقنواخهزمواسبابهخواضه
والبؤسإطوفمصرعنوزالالنفوسوسكنتاالزةالفتنةتلكوزالتالثازة

قدكانعحاجمهاالدفينوربانطبلحجةمنمنهارجىفياالنجارووردت

وانإالفرنجمنوافرةبفدةوظفراالفرنجيةاالممالةالصافىعسكرهفيتوخه

واثقالهعسكرهمنفنالمنةكفألحينعلىفصتهاالفرنجبهعاخاليهةصاحب
فيسالمماحلبإلىوعادرهوعسنجفسههزمواالنازلةاالقداراوجبتهماكراعه

ايامالمجلبوائاماالفرفيمنوإفرةجماتيقتلهداليسلالنغراالمنةيفقدلمرهعس

اسثومعهمءاالعراهنجماعةبعدادالىلوصالةهذهفيانالوارفيزبدةوفيا

منهالدفهماديناهلدخرجمسردالسلطانضلععلىئاصنوعمودبنشاملك
المقتفياطايفهمنطلبواثمرصلخممائةمغفعحلواعليهمكرصاثماضجروهمىلهمفاضزهوا

قانةالديوانمماحبهيرةبنيراألبذلكلةمإلكئاشارلواظليردينارالفثثيناكهالصي
لبغدادالمطقةكل11منيدفعهمجيشفيانفاقهفالرأيالمبلغهذااتالفمنبدالكانانقال
مامخبغدادلمجواذلكلهمدغرثممسحوداللطانكديداهذاويموناناسالنو
اكاقبةوالحراطراثبةلعءااالهذاشوكانفهزعهماليهمالحيتىبذلكوضجأليهليقةافقبل
هيرةابنيشوزرانيلمةافرأى
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منزلهافىوعادالدمكرتآمناليهلمجتاجومايزكالمنلةفهبماجددلمجيث

يغدلموقيل
الناصىعامبحيثوالبقاعيةوالغوطيةالحهرانيةاالعالعنامسكالغيثوكن

فيشعبانمناياهافيفلتآكنالغيثترولمنويئسواوقنطواوالزراعةالفالحةين
ماالمتداركةاالمطارمناالممالعلىوالشحرالحمدولةتعالىالثهارسلطنعةءنو

ةاررااوانسهولحقواالصدوروانعمثرحتوالرمادواآلكلماإلراضيبيمارويت
شعانفيوذلكرةوالطالفالحةفيوزاكوامنهافاستكثروا

وبهعماعيليةاالدلالتميصيجندلفيبرققلنوبةشرحمنئقدتموقدكان
ملهموخحومهلجلمةكبسهالهوروقومهوأسرتهكهلبنيجندلبنضخاالهاخي

العارفيهذامنموضعهفيئثرحقدماالدلجابهرلمثأ3مطغيارأسمغ
المذكورضخاكقعملندبواالمذكورينبانالحنةمذهمنشعباناطرفيووردعرفو

ئرهةعندهواقاماإليهبصنعتهماوتقربااليهفوصالنشائاواالضقوئسئااحدهمارصلين
انجخدلفيضخالىاألوذاكمتسقلةالفرصةفييماوجدوااتافىطوبثةاكمانمن

اجتيازهوافقعنهاعادفلتاالتيمواديمنلهياتبمرفلةفميعيماحولمسنراراكبا
ورلالسؤالفيعليهوألحآللراحةعندهاالهولوسأالةفلقياةالمفسدفيهذفيبمنزل

االكلقشرعلحينحضرهابمأكولاتياةحلفلئالةوئعادلةدوالبالهمناليوالقذز
وقدفمخالألالىبهمااواقىفاخذومماالهرفادكهماواجفالفقتالةعليوثبااطلوةمع
وقامالحالثطنفسهفاضتثمشاهدهايثبقلهمااصرامماماقروروقي

اورددتةهيدتوعلىبةيهاوعيلالشرحوبهذاالتيمواديامارةمنولدىمقامه
فخراالكلالقفحاةقاضيالقاضيبوفاهبندادحيةالحبرمنأردالمجةفيوفي

منالنحرهماقهرحمةارينبهأمحمدبنالحسينفيعليالقممإباالسالمعزالدين
النقبايبلبعدهعلييماوعيلىالمومنييناميرإيةالصالمعتفيماماعلييماوصلى345سط

مدهءالقضااصوولمباللةرحمهحنيفةاثباالمامتربةفيالهدىنوروالدهعلىوذفن

الدامغانيبقعيأالحسنابوالقاضي

وكمائةواربعيناربمسنةوكفلت

بصورالمقيميناالفرفجفسادكزقدكنايارمنعشرالحادياالربمايومواواال
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معينبيينالمستقرةاللدنةراظوذمادثمشقعنرحيلهممدوالثغورالساحلئةوئحا
نهوضالحالفاقتضتالدمشقيةاالممالفيالفسادفياشربحيثوبينهمالدفي

فيوحيمفيهاوعائثاعليهاائغيراالامماالىالدمشقيالعسحوفيالداالميرمعين
وشنهاللغاداتمواظيزلولمه3سنةاواخرفيالعربوكاببالسعكرحلىانناجة

ءواستدعاوتصرعماوالساعاتوتقضيهـااالياممعواطرافهمعملج4لمحىلى
اطرافهمفيبيمايظفربمنوالفتكاممالهمنبميخاايديهمواطدقالتركلنمنوافرةبهاعة

ايةالنوعلىئحاصرالهمقضيةهذهعلىلولمواالخرابالفسادواهلالحرامية
نةالمهاعقدوتجديدالمصالحةطلبالىالجأهمانالىائصافيلهموالمضاهةفيهم

معثهروطهواحكاماالصهذاتقريىفيالمراسالتوقىددتللقاطعةببعضوللساعة

سنتيينمدةللوادعةحالوتقررتهسنةحرئمالمفيبصروطهبادفاهاأليمانواخذ
وسكنتيذلكالعملييناهلمنالنفوسئتواكلالحلفوزالذللثعلىاناووقعت

باحكامهوئسرثتمامهالى

عاحبانيعلمهالدينمعينأفىصلبصاحبنورالدفيتواصلكئبكلكووافق

فيبرزقدوانةاطلبيةاالممالفيإالفسادبهميطلبوظهربالدهلفرنججمعافطايهة
معاضدتهالىمائسةلطاجةواناالممالعنشرهكنهللقاطبظاهرافىعسكره

يرإالنباناطالفاقتفعتعاييمابالعسكرفيليتفقااليوعسكرهبنفسهبمعيه

قيالدمثالعسكرمنوإفرفريقفيمامينبنفيانالدينلمجاهداالميرالدتمعين
الحثرمنيومفيوتوخهصاصحتهوطاعتهفيالمجهودوبذلتهللمصيرافى

اليخاسحورانبناحيةالعسكرباقافيالدفيمعينوبقيالسنةمنميفرمنإالؤل
علىدمعثقللىجمالهمعنالغالللنقلنفوسهموظييبفهماطراوحفظالعربصال

عليهاوايحتياطوحفظهاةاالجالكب

اقهاوالةبماصابمحاحبالديننورجهةمنالبثعازوردتالسنةمنعهفروفي

منهميفلتلملمجيثالمفلولوجمعهمالمخذولاالفرخحثمدعلىالظهورمنمداولة
استدعاهماالياجتمحلمآالديئنورإنوذلكدمارهموقجيلببولرممخئرمنال
الدفيمجاهداإلميرمعدمشقعسكرمنإلييماوصلومنواالطرإفالتركينخيلمن
يةناالىورحلبهعهكثفثوكتهواشتئتنفسهبذلكقويتفيان4ثفى

اإللباخسوىثهمقافارساالفالستةيناهزعسكرهصاريثانطاكيةبعملاالفرفي



فلمااالتباعسوىمقاكهراصلوالفطغانةفارسارممائةءزهافيوإالفرنيالسواد

العينوقعتولمتاالمنصورنحوممالعسكرفيالديئنورخضإلفبالمعروفبالموضعحمهـلوا
اطقواثماتعققمنعليهمالمسلمرنوتفرقالثعهورةاحملتهمالمسلملعلىكغرةحمل
ثمعالمثمفيهمآاألسالسيوفوتحتهمتعلعهمالجاحواضقدالفربقانواختلطعليم
علىعحارواوقدالمثركيناعرالنينالمسلموالمثمكرالحمدولةاللةمنحوقدالقتام

ممناليسيرالخفراألمنهمينجألمجيثمخذولينولمجربهممغفرتوبعايئمصرالمصعيد
فيونالمسلوشرعواحتناكهمبالكهميخإرونيثالوجلداطارقلبهلايثئطه

ناللووصدإعهموكرغناثممنااليديوامتألتسوادهمعلىيمثكالوااسبهم
الديننورالىوكلرأسهوطعففرفالهواكاتهبينصربممقدعهمالبلنس
بالغروشةمتالمعثهوداالفرنجابطالمناللهذانصلباحنحاملهفوعمل

فيوالتناهيالسطههكبربدااشتهارمعالخلقةوعظمالجيلىوقوةاالشوشقة
فيالدفينوقىلغ4سنةصفرمنوالحشرينيالحاإالرمايومفيوذلكالثحر

املهاغيرفيهايبقولمعنهاوالذاثيئخماصهامنخلتوقدانطاكيةبابعلىالعسكر
طلبفيوبينهمالديننوربييئالمراسالتتوترذبلدهموحصانةاعدادهمكئهىةمع

االصيهذابانمنهماالحتجاجفوقعيحوالهموصيانةوايماخهمالديننورافىمليمدا

هصدهممنعلىوالمعينلهمالناعرمنامالهمانقطاعبعدألافييماالدخولاليمكنهم
ثمسألوافييماماافىوأجيبوالوافأعهواستمهلىوالمالالئخفمنامكنهممالحملوا
بقيةفيالديننوروضهضإليهايصللمنوالمنععليهالالقامةالعسكربعضزتب
وافرفريقفيالدينمهالحاالميربرئوقدكانافاميةناحيةالىرالعس4ث
هالكالمستحفظينمنفيهامنعلملحينومحاربتهاومضايقتهالمازلعهاالعسكرمن

عليفامنوااالمانالتمسواسحاداوإسباباالنجادموإدمناملهموانقطعاالفرفي
باذالحفظهافيكفيارمنفيهافرتبالشرطلهمودالبلدوسفموالفوسهم

السنةمناالؤلرليعشهرمنعشرالثامنثقوذلكعنها
بهامنالنجادانطايهةصوبالىالساحلحيةالىرهعسفيالدينوابمفأنور

علىقداماعنفاحجمواجهملاليقاعقصدهمفيالفرصةتسفلالدفينرروطلب
انوتقريروموادعتهمانطاكيةفيمنمهادنةاطاقواقتضتعنةوتشاظوامنةالتقرب

جهةإفىعئهاورحللهماظاكيةمنقرئيومالةلطبيةاالممالمنقربماجمون
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والقالعالحميونمنانطاكيةحولماملكقدالنوبةهذهفيقدكنبجثفيرمم
العسكرفيانفئالدفيمجاهدراالمعةوفصلالجسئالغنائمنهاوكنموالمعاقل
هوالمشكورلماوالذكررالمشءالبألجملحسفيولمنالرقعةهذهفيلةوقدكنالدمشقي
قثمثالىووععلوباكلبمواقفوالمعرفةالىأيلةاواعلةاوالبماسةالشمنبهموعحوف

ومحقتيمالفظلومنالسنةاالخرمنربيعلشهررابمءالحلثاايومفيوجملتهنفسهفيسالمأ
واذاللالديناركنويةمقوفيلاالمحسارددناالختصارعلىفيهمعتمذاالثمرخهذا

سشكوزمأيهورالبالدوسائرالعبادبينمشهورهوماالملحدينامحفرةمنبقيما
المثورللحمودعليهاسمةقافىوافه

حلبناحيةافىوهعسمنحةاكانجالأؤالدفيمعينبممنمغىوقد
مادلالفواكالهاانحالكيةمنالمجتمعيهطاالفرنيمالقاةعلىصاحبهاالديننورالعانة

اغنىماعليهموافمربهمالظفرمنالحمدولةتعالىإدئهمغوماالثعاميةاالممالق

مثقافىووممللمجورانععمكرهعنصلكالدفيهعينانتفقوامنةءشيدبهرعن

إالكلفيوامعنالييماودعاذاكاوجبالعيهع4سنةاالولرليعشهرتخرمنايامفي
يدئرهفيهاإجتهادهوحملهبهىتمادانطألنذلكعقيبفلحقهلةكلهجرتلعاقي

بيمازادوقداالنحالقمنالصفهمذهعلىوهوحورانبناحيةالعسكرافىالعودعلى

اليكافىنحوفوهوإمحبدفيوعلهئحوسنطرياالمعروفالمرفىمعهلدوتوقوئهوفحفت
محفةفيقمثالىءعوالحالفاوجبتقؤتهوفحتبيماوارجفمنةصاحبهيسلم

المرفبيمافزادالععنةمناالضربيعشهرمنالسابمالسبتيومفيفوعهـللمداواته

الثالثاالثنينيومصبيحتهاالتيالليالفينحبهوقضىقوتهوسقطتبموتهواالرجاف
يسكنهاكانالتيمجيةإالالدارايوانفيوذفنالسنةمناالكىربيعمنوالعثرين

اجتمعامرهمنوزخقبرهفيذفنولمأكرماالتيالمدرسةافىذلكبعدنقلثم
مجليخااالجنادواعيانهـبزانالدفيومجاهدالىئيسالدينيدوموئالقالدينحسام

اطالصالحمنائفقماعلىبينهمالحالوتقررتوالتقدتمياالوالبالقلعةالدينمجير
المصفيالمقريالبسطاعياللةعبدابوتؤثطالستمنإالولىبهادىمستهلوفي

الدينسيفإالميربوفاةالموصلناحيةمنالخبرصوردإدئهركةالعابدينزينمشمهدفي

االوفىجمادىاوائلفيبلدامتقولنجيلتةالثهرحمهبلثاالدفيممادبنغانيى
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عليكوطثميرلماسرهكطوالنظرالدينعادبنمودودالخيهاالصقرروانةالسنةمن
الدينلللجوالوزارة

مدالدفيمجيرعنالمنشأثعورالمنفرئ45سنةرجبمنالتاسعالجمعةيوملكب
هارسيروققحكمماوازالةالىعئةمنالمستخرحةالميةباطالالمنبرعلىالةالم

وشثرهملةالناسدعاهفكثرالمحربداروابطال
استححاثعالدينمجيرمنئيالىالدينيدمواستيحاثاطالهذهعقيبوحدث

العوامثهمنوختآإلسالحءوالغوغااالحداثسفهامنامكنهمنجمعاوجب

عليهمايتممكروهمنبهمءلالحماحيدرةالدولةزفياضيهوداردارهحولوترتدمهم
جماالدينمجيرمنالمراسالتووقعترجبمنوعثرينالثالثءااالريومفيوذلك

والعواممنواالحتشادالجمعفيوجذابذلكوثقافاقلوجهماوئطيبيسكئهما
جنالبابوقصدوارالمديمالياطميسليالفيالفتنةراواثأجنادا

وقممدواوكيرهبمالشاغوراهلمنبهاعةواستنفروافيعهمنواطلقواإغألقهرواك
وبوالداثزقةبهموامتألتكثيرجمعفيوحصلواذلكمثلوفعاواالشرقيالباب
فاشجالثعاكبالسالحالقلعةفياجتمعواالصورةهذهوامحابهالدفيمجيرعرففحين

جمعالىإكحفعلىوعزموأالعسكريةعلىوفرقتوالغلالسالحمنخزائنهفيما
االعيمذافيالتصفلالمقمينمنجماعةفسألفيهموالنكايةبهمواإليقاعقاالوبا
انافىعليهاوأقئوالحريقالنهبمنالبلدوتسلمالدماتحقنلمجيثالجثهوترك
واخوهالىئيسفاشزطالبينفاتاصالحفيوالتلطئفالمراسثهووقعتسؤالهمإصاب
ولدهويمونلدارهمالزممجونيثبعفعنوأعرضبعضهاافىأجيباشوطا
وتقررتاليهامستدعىاألآلالقلهافىبيروالالديوانفيالخدمةفياخيهوولد

كانتماالىالحالعودالتقريرهذابعدحمثثمالدهاهوسكنتذلكعلىالحال

واوعاعوالمقئميناالنجادمنامحثيرالجعمعوجمعالفسادرةواالعنسادمنعلي
االعداهمنعجليتنوطلبجهامنوحضرالقلعةالىإرحفعلىفقواتووالفألحيين

وعاديسيزتمربينهموقتلؤبرحالفريقينبيناطربونشبترجباواخرفيواالعيان
مكانهافىمنهمفريركل

كناحيةالىواخيهالشعحنةاسمعيلالدينزينالسالرهروبذلكووافق

منابعافىالممامنابعادالصورةاقتضتانافىمئصثهوالمحاربةئرةمالفتنةلو
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الدينزفيالسالدورثالنهابةايديألطلقتعةالفوسكنتالدفيمجيرخوامن
واخيهئيسالىنفىتطميبالىالصودقمتوإبداالصالهبوكهماواصحابهماواحيه

يكوناليثئاسةوالىالوزارةافىارئيسالعادةبهاخلفأيمانبعدعليهماوالحلع
والئشاركمعترفنذلكفيلة

اتاكامبفيوشرعواواالفسادفيهماللعيثاالعالالىاالفرنيبظهورالخبرييرد
اميراقهباصاطافظاالماممهـاحبهابوفاةمحرلماحيةمنالحبرووردهمششلدغ

الخامسفياثهرحمهبالةرالمستنبنالقاسمابياالميربنالمجيدعبدالمؤمنين
منصورابواالصغرولدهبعدهمنمياوؤفي44سنةاالشىبهامنثأ6يم3

الفتحابوالجيوسقولالذارةووئمبالتهبالظافرولقبإطافظالمجيدعبدبناسمعيل
وصلحتاالممالبتدجمهواستقامتالسياسةواجملالحيرةفاحسنالمرثهمالافي

السودانبايئالمكروهوإطافاالموراضطرابمنذلكبدمنحدثثماالحوال

إالوائئشرذلكبعدالفتنةوسكنتامحئيرالحلقفينالفربينقتلجكيمثواولمجانية

لمجيث625سنةالمحرمفياؤألاالعيوقياثهرحمهالحافظوقدكنالحؤفبعد
اؤلوكنيومماوعشرينوكسةاشهروكسةةسنعشرةثمانيفييمااقامتهملفكانت

والىعيةالعسكريةفياالحسانوبىوالسيرةاالفعالحسنزمانه

والسيبالنهبالحورإنيةاالممالفيفرنجاالبافسادالدينبنورائصلالحبروقدكان
ادامنعلييماعزممايعلمهمدمشقفيمنافىكتبالمصدهمالتأفعلىفعزم
وقدكانواعلييمايعؤلمقدئممعالييماتيئفارسبالففلكعلىالمعونةمنهمعمتدعيوي

فاحتبئالمسلمينعساكرمنيقصدهمنعلىواحدةيذاونوايإناالفرفيعاهدوا
قربخافابيعفورريةالعسوبعضسوسبمرجوترلرصلذلكعرففلئاوغولطعليه

بخبرهاالفوبجارسلواوقدكانوامقصدةاينيعاصواولمضبرهجهامنوعرفدمثعقمن
وومهـلىةصرةلطعسقالنناجمةالىنهضواقدوكانواعلييماانجاد11مسعهموقروا
عنانحرفالةوقالبهملمجفلفامخبرهمالديننوروعرفبايخاسالىاواناثم
واحسانالضياعفيواالفسادالعيثعنإكمحابهايديكاثذلكمعوهوجهادهم

االواعامشقاهلمنئحواصلذلكمعلةوالدعاوالتخعفالفألحينفيالرأي
حمثىؤخحتىجوالموالؤطةحورانعنإنحبسقلىالغيثوكنواطرافهاالبالدوسائر
معهاالصهـلوفيا
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11لومفلئاصرجهموعدمسربهموترويماالصيواشتدادللمحلعنهاحوراناهل
وفىوابلمجلعزاليقاارسلتالعماانالنازلةوالىحمةالمقذرءللقفهـاائغقبعلبك

أفى4سنةالمجةفيمنالثالثالثلثاهيممنذذلكاقاملمجيثومطلوافمكالب

ضرحماوعادارضهاودارتحورانكقيوامتألتاآلخهاروزادتثا76مثله
تهببرهذاوقالهاالدينلنورءبالدعاالناسوضبئطريعغصماوالنباتاكرعمن

وسيهتهمعدلعهوحسن

ييمفيالعاسربمنازلالمعروفالحشبجسرعلىونزلباالعوجمترلهمنرصلثم
قالجمامئيوالىالدصنلمجيردراسلعسنةالحخةذيمنوالعحثصينسالساءالثلثا

الىثحانيواتمامنازلتكمواللمحاربتكمطالئاالمزلهذدليبنقمحدثمااننيفي
أخقتالذتالفألحينبانوالعربانحوراناهلمنالمسلمينشكايةاالبركاثةهذا

اعطانيمامعتمفنيتاللهمالناصروعدماالفرنجدواطفالهملنساؤهمحتوشاموالهم
والىجالالمالوكئرةيئثرالموجهادالمملميننصرةعلىاالقتدادمنالحمدولةافه

دالذبئاممامحمحفظعنصربممعرفتيمعلهمىلصاراواعتهمالقعودلييئوال
امواللهموبذمحممحاربتيعلىباالفرفيالستصراخإفىدعاعالذيوالتقصيرعنها

ولالىاللهاليرضيماوهذاعليكموتعذلهمظلماالىعيةمنوالمساكينءالفمعفا
توثقمنمعتجردالعقةالفارسافباالمعونةمنبذوالالمينمناحذ

ويخعسقالنثغرلعخليصينالمقدممنثجاعتهب

منوسيوافيناالسيفاالوبينكبينناليعىالرسالةهذهعنالجوابانلح

الجوابصهذاالىسولعادفلقاعلياوؤلتقصدتناانفعكعلىيعيئنامااالفرفي
كدفيومحاربتهالبلدلدالىحفعلىوعزملةواالبمارمنةالتعببكزعلحهوقمف

االمطارمنمالىاللهفارسلنيسانمنوالعشرونالحاصءاالربعايوموهواليومذلك

عنهوصرفهذلكمنمنعةماودواعهاهاوتداز

وكعمائةواربعينضسنةودظت

قمعثواربابالديننوربينالصلحتقرروفيهالمحرئممستهلاإللنينيوماؤلها
احرعلىاقامانالمسلمينءدماكسفسمناشفقالديننهرانذإكثوالسبب

حياسيصلاصا



013

لةبذلواثأاخهياواتفقذلكافىدعتةاخبارمنبيماائصلمامعلهاوالمفهـايقة
األيمالوقعتعمكةوالوالسلطانالحليفةبعددمشقمنبرعاىلةالحنطبةواقامةالطاعة

محترمامكرمواعادةبالطوقظعةكامثهالدينمجيرعلىالدفينوروخلعذلكعلى
المخيتمافىارئاستدعىثمالمحرئمعثررابمالجمعةيومدمثقمنبرعلىلةوخطب
والحوإصاالجنادمنبهاعةاليوكىجالبلدافىوإعاكهايفئامكئثهخلعةعليهوظع
مالمجيثءوالضعفالفقراواالطألبمناسماحهمنفوعحلبيماواختلطواالمخيمالى
احكامبعدصلبافىعانذااالحدلميألنحيمهعنورصلسألةتنكدىوالقاممدهاب
دئرماميلقرروتكما

ظفرالكمانامنعسكرهابانحلبناحيةمنالمحرممنالحاسالخبرفيولرد
بهذفئحرصلبقلعةفياالصرقبخهـةفيوحصولهواصتابهاعزازمثاحبجوسلينبافي

وففلانحاليهةلتاطاعسكرهفيوصلمععودالملكباناطبرووردالناسكافةالفتح
المحرئممنايامفيدضايقهارباتلعلى

المأحمخونوخراسانالعراقخاحمنجماعةمثقالىوعهـلالمحرئممنايامفما
عددفيتجقعواواوباشهموزحنهمالعربانكفارمنلحماقيدههاعندصاطبئطريقفي
وكرمنهاإشنعكونوالييةاطأالسنينفيباحدمثلهاةليمائمهـيبةوحكوادفي

وخوابينوفحنحاتهاكلمائهاووفقهائهاوئحائهاخراسانرجوهمنالحجهذافيكنانة
فاخذالوافرةواالمتعةالجضةواالموالامحثيرالعددوالخرمطانيةالسالحسكرامراه
هلكمنوهالمىوسلبواافساولمهتكىاالترراالقلوشيمثراوفتلذلكجمجع
العايىفكساالحادثةيهوالىذالغادحةالنازلةلهذهالصدورفضاقتوالعطثىبالجوع

ائلرؤةاعححابمنإوطانهمالىعودهمعلىبقدلياستعانوامالهمواحللقمنهم
القديرالححيمبتقديروذلكبدمثقوالمقئمين

طبقلعةفيجوسلينافيوحصولكمثقعنرحيلهعقيبفورالدينوقدممن

قالهاوواظبقهاوفهـاعليهعاونزلجوسلينابلدازافيالىععمكرهفيتوخهاسيزا

فلئاوالىفعةوالمنعةالححمهـانةمنغايبماعلىوهيباالممانملكتهاتعالىاقهسقلانافى
اعائذنحالفراسروزاعنهاثأألورصلبهوزقمناتهمنفيهارفتملمها

السخةمناالؤلرديعشهرمنايامفيحلبالى
االخررلمعمستهلالجمعةيومفيباسثرتلعنوالمحاربةالممهـايقةبعدالحبروورد
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وكنإلييماودعتذاكاوجبتثسبمالبحماصهااكثروومهـلمسعودالملكبرحيل

الواصاحوالهوقىتيباموالهلعفقدمرخدحصنيماافىتوخهقدانئيالدينمجاهد

واونيسالدينلمجيرمننفرةبعدهوعرضتامورهوتقريرحفظهفيعنهالنائبولده

الصالحالدينمحاهداستدعاهاطالواقتضتوالفساداالغرااصحاببسعايات

لمجالحاجبيوسفالحاجبدابطشرطعلىبوساطتهذلكوتمفوصلالحال

لبكوقصداموالهممنءلثييعرفولمواوتواعمحابةمعالبلدعنالدين
واليهاعالفاعمه

افيولمحرهابينالمستمربالحلفمصرناصةمنمتناصرةاالخباروقدكانت

وسفكهممنالحربووقوعالعسكرئهوجمعدمألرفيالمظقراالميرودينمصال
علىوغلبتهبيماسئرابنوظفوالىزيرمصالابنقتلعناسغرتانافىءالدما
وهدتهمواجاوأطالقاالنجادوترتيبصالحفيوسعىزارةأافيبهوالعطاالعي
الثانرةالفتنةوسكنتالناثرة

ناحيةافىوالتركيناالتردلهمنيبهاقفيوبرسمنبوصولالحبروورد

فاخفيوانفسادالعيثعلىرىواليسرجالاالميرمعواجكاعهحوران
واالخرابباالفسادصرخدمملوقصدواالديننوربافنفاكانوقيلحوران

الزرعمنالفالحينومنعلالفسادغيرهاافىذلكبعدورحلوالهاوالمفهـاهة

عبدالدينءبهاالقاضيتؤفيالسنةمنرجبمنعشرالسابمثنيناموفى
مفتيامستقألمناظرافافيألاماموكنافهرحمهالحنبليالوهابعبدالفقيهفيالملك
ضدعليهلمجرلمجاماكنلمجكمإللةرحمهماحنيفةوإباحمداالمامينمذهبعلى

حسنوالفارسئةبالعربئةاللسانيسحفحوكانوظتقئمالعلملطلببخراساناقامته
رحمهماءمقابرالثمهدافيوجدةاليهجوارفيدفنهيوملةوكنوالهزلالجذفيالحديث

ثأ96عليهوالمتأشفينلةوالمؤننينيرهسحولوالباممينالعارةئودسثمالة

فيالقاضيابنالدولةنخرالحسينابوالنقمبالقاضيالثريفوفاتهعقيبايضاوتوفط
فخرمقابرفيوذفنالسنةمنرجبمنالععرينالخميىيهمفياللهرحمهالجنابي

نيتهوفرفلحيزيتهلةالناسوتفخعاللهرحمهجقالدولة

االفرفيبعسكربظفرهالديننورناحيةمنباراوردتالعنةمنرجبيبق
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االيديواقألتبهموالغتكفيهمالنكايةوعظمباشرتلمنتاقريبازانهالناذليين
ؤمنازلةئفهـايقةكنالنالدصينعلىواستيالئهوسبيهمغنائمهممن

فيالتقىمنكوبرساالميربانحورانمنالحبموردرجبمناالخيرالعثروفي

تمكنجرحماحهوفؤمهمعثقعسكرهنورحالهالحاجيكذاباقولهللعروف

االثنينيومفيالفراديمقابروفبرفيدوصلدإطيافيفاتالبلدافىوحملمنه
السخةمنشعبانمنالسادس

فيدلمبثلجتزاليهاءالمماارسلترمضانشهرمنعصرابمالىاالربعايومني
والجقاعحوراناراداقمناكثيرعمثااليامبيماوتمادتمثلهيةالحاالسنين
ودارتحوراناوديةوبرتجعبرقلعةافىالثعالبالدمناقطاهانوقيلوالبزية

وشكرواالعاتةالخعمةبهذهالناسواستبمثرآبازهاتوفافبزكهاوامتألتارحيئها
النفوسؤسرثوافرةزيادةذلكعقشبوالعيونقتراراتوزابهاوالمنزمئوليها
العشبوفابتراعاتاكرؤىالثانيكانونثيخذلكبعدوتتابع

اإلبهتابوكينالمالقاضيتؤفيالسنةمنالمجةذيمنافالثالسبتيوموفي
اش4فيوهوبلطاكبعآافهرحمهممريفيالحسنمحمدإلالقاضيافيمحفوظ

الطبعوسالمةوالعفافبالحيرمشههزاوكننيراا
واجنادهاسألرفيالعادلصزيرهابينالمسعتمربالخلفمصرألحيةالحنرمنودرد

مفتوحةوالعنادافروابوابمسغوحةبينهمءاالدلمجيث

وكسمانةواربعينتسسنةودضلت

هذهمنالمحرئممغالعسالخرءاالربعايوموفيالمحرنممسشهلالجمعةيرمواولها
واالهاومامشقعلمنعذراارفعلىالدفينوررعساوانلترلالمباكأالسنة

عندوكخووالنيربالسهمناحيةالفردمنهمذفرقصدليهبالخهييوموفيد96أل
امحمينظهروقدفحفرهمالنذيراليهماسعإليهامنهـاخرجفلمادمثقلعسكرالجبل

وععليالجمعةيمصنيبهمإاليقاعمنوسلموااعقابهممنوخرحالبلدالىفاخهزموا
تالمثافىوامتذواودومةعذرابينمافاحمماعيونعلىوترلععكرهفيالديننور

وراويةحجيراضيفيوؤلواالمكانذلكمنرحلوالةاتالياالمجتيوموفيالجهات
الدمشعسكرفيالمفسدينايديوانجاثتالغفيروالجمإمحئيرالخلققيالجهاتوتلك
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الثارفيواستأعهـلوهافحصدوهاالناسزروعثطواالفسادالعيثاهلمنواالوباش
السابثهوانقطعتالمعروتحركالزائدالضربامحابهاذلكوضروالدافعماحبألفافنوها
الديننورزشلووافتوالسورالبلدلحفظواالشدادالمأهباووقعالمحدوروضاقت

وخالصالمشركيينوجهادالمسلمينصالحاالأدرثر01االتقولالبلداصيوالةالى
دالاعلىوتعاضدألدمشقعمكرفيصيظهرتمفاناالسارلىمنايديهمفيمن

بمااليهالجوابفدفلموالمرادرإفياغايةفذلكوالسداداكفاقعلىاالصيوبهىى
1مبتغاهويوافقيرضاه

المزلذللثعنءهعسائالديننوررحلمنةوالدثرينالثالثالسبتيوموفي

افىالخيممنتومبلغوالغربالشرقمنوالىاوالقدممشهدارضفينزللمجث
منسلففهاالعسذفيقمنلحدترلةمامنهلوهذاالبلدقبليالجديدالمسجد
لعادثممناوشاتالبادمناليهظهرمنوبينالعسكراؤائلبينوبرىالسنين

البلدافىاكحفسالاعلىالنوديىرالعسمنمستمرةلطالولولممكانهافى
اظلقتلمجيثهتينامقاتألفيالجرلواخانفوسالقتلمنالشفافافيهمنومحاربة

أبلداوضواوالغوطةالممجزراعاتوحممدالفسادفىالفريقينمنالمفسدينايدي

ءنآالمنباربابهااالضراروزادوالسمكرالبلدالىألقاضهاولعلالفرىمساكنوشاب

ماخواللممرادعبالالفسادفيالتناهيفيواالوبامقالىعاعطمعايدووالفألحين
باثأكمههوعالمالسعروارتفعالجهاتجمغفي4اكرلعلففبنالتوغممنهم

واالسعادقثالهلنالنجادعهمواجماالفرنجباحتشادواالخبارتتناصراالصوعحعب
المنكرةاالحوالهذهلمثلمابماروزادوالصالحالدفياهلصدورضاقعتوقد

يمكلفيوالمناوشاتللمكروهةالقضيةهذهعلىاطالسلولمثمعةالمستبوإالسباب
السنةمنصفرمنعشرالثالثالخميعىيومالىوالمحاربةمزاحفةغيرمنمئصأل

والخامسينوحلقبلتينفذايااراضيفيوترلالمنازلهذهمنالنوريالعسكررصلتم

ثمبتوامخالذنوعلىقالجيومنلقدمقنالزمانقديمقعرفوماللبلدالمصاقبة
الفألحينموإشيوملكالعهرحااللدخيالةفيالجرلوجمثرالمذكوراليومفيالمطاردة

افقتقدحمثيقولألدينلمجيرالىارسلالديئنورانالحوزيابنسبلىوقالا

الصاهدعاكرمامطبتمونينواالفىفيظامرتمابمعنديصغقدداآلنوصلفتهعم
جوائابرذفلمعنكمرجعثالقلسقي
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رصلثموالضواحيوالموجالغوطةفالحييخعنوماالبدمنالمتعققةودوافيءوالضعفا
عسكربقربافاالرعثلالوادارئايةناالىائذاصفرمنالعثرىالخميحيومفي

واالسحعدادماقاعليالعزائمالمؤةمعابرهممنقريئاعكونلالنجادالبلدمناالفرنج
مازيادهصفيوقوةرةىلمجالكذدفيعيارقدالنوريالسكرالتطربهم
منالحدفنياالاطالهذهمعالدينونورنالتربهيوطوإئفالجهاتمنيتواعهـل
اراتةمنقئوعواثهالبلدرصالمنالمسلميغمناحلتتالالىالتعشعفيعممكره
يعودونوالوالخلهورسرعالتعلىوالؤورالجهللمجملهمنوااذنفعالمجديالفيماالدم

عسكرالرباالعوجحيةالىرحلثمالصورةهذهعلىواقاممفلوليناألضاسرين

لهماستجرازابدانياكحيةإلىإلىحيلرأيهاقتضىقصدهالىوعزمهماالفرفي
فينوالكلالمقدمينمنجماعةمحفارسالفاربعةيناهزفريفاعسكرهمنرفرق

الدمثثيالعسكروخروجلوصهالمقبأوقىولقائهماالفرنجلقصدالعربمعحورانإممال
عليهمتقاطعثمواجماعهماليهم

الثالثاليمفيبيماوقىلإالعوجالى4رحيامقبومملفجاالفعكرانتفقو

وكىححوائحهمالمحغاالبلدالىكثيزلقمنمووصل64سنةاالولرليعشهرمن
وخواقحهبماممهمواجتمعاالىعيةمنوافرةوجماعةءخواقيهمافييدهوموالدينرمج

بينهاوتقرروالقوةمزبهثرهالنفوسيخأهجستماشيناعندهمصادفوثأ7هوماأ
اعالهواستغالللعمقكهرىحصنعلىبالسمكرفيلاالت

اليهمالدمشقرالعسخيوجأيولمءالمارأسافىاالفونيعمكررصلثم
اليهمانضافدمنيالنورالصمعمنلمجورانكلنمنوقصدواختالفهملجزهم

االفرفيعكروالتجأفيهموالنكايةبهملاليقاعاالفرنجناحيةخاقكثيرفيالوبمن
ن5الجرعينعالونزلدؤحلالديننورافىالخبرىوالحمهادالعتمصامحورانلجاةافى

حيناالفرفيوكانالدمقيروالعمماالفرنيقصدوحاللبماقثدإفىعائتاالبقاع
يحهيأفلمومحاربتهاومضايقتهالمنازلتهابصرىقصدوقدالدسثقيرالعسمعاجتمعوا
روانكفأعخاسرينعضهوعادوارجالهفياواليسجالإليهموظهرلهمذلك
الدفيمجيروراسلواالسنمناالذلربيعلثعهرمناالوطالعثرفيامالهفىاالنرخ
وقاكادمشقعنالديننورقىحيلعلىلهمالمبذولةالمقاطعةباقايلتمسرنوموئده

عنكمرصلماندفضرالنحن
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منكالهفماالساحلثغورللىالمصرياالعهـطهلالحبربوصوليردإاليامهذهوفي

بالىصالمثسحئةحريةمركباسبعونركبهعدةانوذنمواليدئةالفدةومحثالقوة

كينارالفثلممائةوقربخكيماعايهأنفقوقديةالخاالسنينفيمملهيخرجولم
عتةعلىواستولوابهظفوواماواحرقوواسروافقتاواالفرنجثغورمنيافامنوقرئي

فطوحصلذلكمملفيهوفعلواثغرتخاقمهـدواثمنجواالنيالىومعراكبمنوافرة
عظيمماخلمارهموكحضافيمنعلواواالفرنجيةالحرليةبالمرامنوافرةعلفايدثم
مثلفيهاوفطووطرابلمويرتميداثغروقصدوامصرناحيةالىايمنماوانفذوا

االفرنجيسةتدوبخعلىالعالتهللذكوراالسطولندمةافىبمسيرهالديننورووعدكذ
بفحعفهالعلمهبملكتهانفسوحدثلمضايقتهاإليهادهوصدمثقباعياشتمالهوائفق

بوضاصلدينانورانوذ7وعدلهلواليتهمواشاريهاوالىعيةاالجنادوميل
مملمنبالدلهميةوقىلرحلثممقاتثهالفثلعينكيلبلغانةفذكروحصرهعسكره
فيدارئاغرببمنغكباارصثأ3عفيأوترلقمثنحوطالبممنهارحلثمالبقاع
افىصراتطرصقعلىالحيلوغارتاالؤلربيعمنحشرينواالحاديالسبتيم

الغوطةناجةعلىوغارواوالمواشيوالغقةالجمالمنامحثيرءالثيعلىملتفاشتمشق
منوترلاالثنينيمفيالمترلهذاعنلرثمالمواشيمنصادفوامماولستاقواوالموج
يظهرفلماليهولالحداثاالجنافىبخروحالبلدفيونوديالحشبجسرالىدازياارف

الشهرمنرالعثرينالىابمءإالرمايوموفيااواليخرجكانممنيرعيالاألمنهم
البالمنقزبلمجيثمنهاودناواالهاوماالقطيعةارففيوؤلالمنزلهذامنرصل

محاربةفيوالشذزصغيرمنالفريقينبيينالمناوشةووقعت

مدينةللمنبجيساتحاالررحسنأليبهاالميربتسليمالديننورافىالحبروورد
64شةإالوليمرشهرمنوعدثرينالخامسالحميعيومفيباالمانباسمرتل

منجماعةالمسيرمعورردبالبشارةوالبوقاتوامحوساتالطبولرهدمفيؤنحربت
االحواللقريرباضتعلاعيان

تحرصوععمكريتهاهلةرعاربةالبلدإلىاكحفعلىالديننوررأيواستمر

ئرفففمواجمكمابعضهمبايديينللسلمقتلإلىحاحةالوقالالملميئقتلمن
الصوفيوابنالدينيرعباستنجادمننفوسمفيوقرلماهذاالحوفابنسطوقلىا

بالفرخ
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المرإسالتترذدئة11همذمعوصدثالمشركينمجامدةقينفوسهمبذليكون
وإلراحاباليهـاالشيرسعروطملىاالخرسحرشهرمنايامغالصلحعقدفي

ركوهشالديناسدالبلخواالميرعليالدينبرهانالفقيهفيهاوعليهاعين
إنإفىالمواسالتوقىذدتذلكفياالعيوتقارباإيوبالديننجمواضوه

ذلكعلىينالجهيعمناأليمانوقمعتالمقترحةالشروطقبولعلىاطالاشقرث
السنةمنإالخريعرشهرنالعاشرالخميعيومفيبيماضاوالى

الحيسطالباالمذكورالمعدالجمعةيومقكرهعالدفينورورحل
منالحاجةاليهتدعومادمشقمنوالتسلهاايفةوالمفاعليللترولبصرى

جمانهشاعكنبهاكانالمذكورالواليسجالالنوالمناجيقالحربآالت

فرقأولنهفعليسهذلكالدفينورفانكرواعتحنمدهماالفرنجافىوممالوضالفه
إليهعسكرهمنوافرا

ثهرثأ3منعثرالثالثالسبتيومفيجعبرقلعةحيةمنالحبرردو

فيخرحالكبنسالمفيمالكفيعليالدينعزاالميرحبهاطباناالخررلمع
منةاستاقوماالخليصاعالهإطرإفعلىغاروقدالىفةعسكرافىاصحابه

قلعةإفىاصحابهبيماكادوعليهمظهركينمنسهمالجهوسبقالفرقانفالحقى
لةواستقامأسرتبهاعةعليهواجحمعمنحفيعليفيمالكولدهوصلىجعبر
بعدهمناالعي

فنافيهيحدثدمهاطاهلبانمصرناحيةمن64سنةفياالضبارووردت

55سنةفيمنهمالمفقودأحميئلمجثحديثواليمقدىفيمثلهدئكماعظيم
عثرةارالجمحعيمونلمجيثالفبعةمثلهم64سنةوفيصخصالفسبعة

لهمكاللبوالفيهموالساكنمغلقةوبقيتااهلمنذدركثيهةوضقتالفا
يباالسديدالقاضيتوفب64سنةاالشةجمادىمنالثانيالسبتيوملني

االمبرهنوهالىواانةجمدينةقسوسوثب055شةفيانناريخهفيلفارقيقالا

تلكمنصدادميراوخرجفضداالميراخييماالىتوشقهمنوجهربنادشدالدينفخر
بيتوموالببتهذااتباعمنثاذيابوهوكانثعيركوهلدبناسدوقعمدآالشاوطلبالبالد
منصإلإرانبهغجمموكانمنوجهربناالساصراليابنلبيتويعرفالطرفهذافيقديم

حواتيابالدودرزوجمبعجترى



سديداظيباوممنافهرحمهكمشقظيبإطديدالىفياءلمعينابو

الفضلالحسنابنسوىمخصبهاثمقامهجمممنلةيمنولمعفيقامتصوئامبلبما
دةاالعيواسعمربالناسوصلىوخحطبمكانهفئصبالسنحدثلدهولد

فيهومضى

االخةجماثىمنعشرالثالثةالليالفيوافتلةزكلمجدوثالحكاياتووردت

وماوسكتتوحورانبصرىاممالفيرجفاتثالثلهاإثرضاهزت6سنة

ثموكيرهابئبصرىالمنافلحيطالمامنوافرةعلئةوهدمتالجهاتساؤمنواالها
قدكرشيصعلىانةوتهافىسبحانةوسكنهااشمنبقدرةسكنت
دمثقعياحبالدينمجيرتوخه68سنةرجبمنعشرالثانيالحميسيموفي

قي4باوكرمهصاجهاالديننورعلىملواليهاووصلخواضهفيحلبالى
وحسنالطاعةلةبذلإنبعدعليهاقترجهاتقريراتمعهوقررحقهفيالجميلالفعل

حتراماوحسنإالكراممنصهفيقصدهبمامسروزاعحهوانكفآدمشقفيعنهالنيابة
الشهمنشعبانمنالسادسالثلحاهيومفيدثقالىووصل

الصكالمنأل7يوافرفريقابانبانياسناحيةمنالخبروردآخرشعبانوفي

الالزفظهروواقفهمحابهاعفياإلفرفيمنواليهاالهموخرجظاهرهاءلىغايو

فياطبربمنوائصايسيروتعرالواليكيرمخهميفلتولمرواوامنهموفلواعليهم
رالعسمنإليهممواوالموادعةالدنةاانعقادبحكمالغحلهذامحلفانكرمشق

إيديهمفيكانمامنهملحصلوازفصبمعنمتخلفاالزبهمانبعفاحفعمنالدمشقي
منهمنفرثلمةوعادوا

قصدواإالفرفيثردسكوبانالخبروردالشةمنرمضاناوائلمنايامني

منجمهامافاستباحواالضياعمنوافرةعئةعلىوغاروااهلهامنغرةعلىالبقاعلماحية

الحبرتصل1ودواتهمومواشيهمموإملهمواستاقوافالواطوشيوخونسوانرصال

واسرعوبقاعالرصالمنظقدكميراليهمواجتمعرصالهاليهمفىفابعلبكبوالي

ثتطهممااقداركةالثلوحمنليتعالياقهإرسلوقدولحقوهمالقصديخوهم
بنالحبناباالحينبنالحسنبنعبدافهبنالىحمنعدالجوزيابنسبلىسئاها

واضمكانواصلعمانيشلصوارثونالحديدابيلبيتنواأضهـبموحيمكهحديدابيبن3القاابي
احدهنهمايبقفلمانقرضواقد
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منسلمماوالمواشيرىاالمنواستخلصوااإلكزالتهمرمنلواوصئرمم
افهلمجمدالحالوسوالحذالننفبماالثبحلىوعادوااالقلوهوبالثلجكاله

للمسلمينونمرء

شباطمنالئالثالهموهوالسنةمنشوالمنوالعحرفيالثايخاالسبتيوموفي

الديوتوتحرهائألاثهرثالثاالرفلهاامثرثزلزلةالظهرقبيلوافت

بهرهتعافىالئهبقدرةسكنتبخوالجدران

مائةوخموإربعينسجعسنةودخلت

نورالدمنناجمةالحبرمنوردمنهارئمالموفيالمحترملمسحءالثلعايومإؤلها
االفرفينفيهممنمنوفخللةوافتتاحهعسكرفيرطوساحصنعلىبنزوله
عنةوعادوااطفظةفيهورتبذلكإلىفأجيبواالنفوسعلىإالماناالقونوطلب
واالمانوالحرقواالكىابالسيبالسيفناطصومنعدةوملك

رجالبخلفرإجرئمانالعاشراطميسيهعسقألنناحيةمنإالخبارووردت
نالباهزمواالكثيرالعددصنهمهلكيثلمجبغرةلهمالمجاورفيباالفونجعسقالن

غيثأتعافىاللهارصلنيساناواخرمنالمحرنممنوالعثرينالثانيءالثلعيألوفط
وافرةزيادةترتمياهمعهزادت01المتتابعةوالهوقبالىعودمجقألهطاالثأ327

خماإهرانفعاأجعولوإالسقيذراعاتبوانتفعتوالجبالاالوديةبمسايللفامالوندلوتصن
البهرقوثائيعودالىزمجرةمنكن7سنةغرمنايارشهرمنالنصفوفي
وفييةواالوفىالجبالشحعابمعةوسالتاالنهاربيمازادتمابهاتعدهفيواالمطار

السخةمنمحفرمنوالعحموفيايادمنوالعشرفيالثانياالحديممنالعصروقمت

جوبهطالبوابلقتاثمئزمجةالتقئزمشتابعةأهاثلمجلجثهبرعودكامةنسأت
الختلفالجبالءبمااللونالمتغيرالزائدبالسيلباللحلؤدىلقبلتثمالنهاراكىافىبالمطر

اكرعطرحاتوكحادفتنااماواحمرثوالمجاريوالسراقيإالخهارافعمتلمجيث

حضرمنثمنشأتهامنوئفعاتهبقدرةوسكنتوصقرتةالشعيرفغئرتواكذاسة
المولثيممنافسدلمجيثثةحذماامحبارالتبردن8كانانةوحكىالعارفهذاشاهد
المغدقةهارباوسائخاراكذاالحقولفيالماوصارالغوحةدوربعفوهدماكثير

إالزمانقيمثلهيرلمهذاانالحاكيوحكى
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الحيةافىالوزيرالدينمؤيدومثالععكرفيالدينمجيرتوجه7سنةصفراواضوفي

ونواههالواعرهلمخالفتهالهلومفهـايقواليهمرجاللامحاصرعليهوترلعرىحص

واستدىبللهمطاقةالماوالزاعهمعليهمواعتدائهالحورانيةالضياعاهلعلىوجوره
واستأفنلمشاهدتصرخدالىالمميرالدتلمجيروائفقلمنازلهاالحربفآلةالمنجنيقات

وانفذقبلكمنفييماوالماكمكالمكانهذالةدعالذلكفيواليهالدينمجاهد

لمجببماالدينمجيروتلقىالييمالمجةفيماباعتدادفيهالنائبمححدالدينسيفولدهافى

واجلىاالعظاممنلةلمجبمافوفاهالمفاتيحومعهاصحابهبعضفياليهفخرجلة
الدفيمجاهدلمنوخخببذلكذئرخواقطفياليودضالرحالنالحصن

علىنحيمهالى31شاعنهوعادوالتالقودمناعدفماايهاوقدمفلكعلىوشكره

البلدافىوعادارادنجاوالدخولالصلحثأ7ثهاستقرانالىايمعلةوحاربهارى
مسعالوالدينالدنياغياثالسلطانبوفاةإالضاريردتالسنةمنشعباناوائلوفي
محمدالسلطانابن

الخانيتثرمنمناالؤلللعشرالموافقالسنةمنشوالمناالولالعثرني

والعاتمالخامنعغلمجثاللئمعالالحتىالملهاوعرفدمشقثطءواللواالماهتغئر
المفليلتحصيللقارفياصوانيتعلىحاماكوقعبحيثواالطفالوالشبابوالثيوخ
صفةوثمانينثدثمائةفكانيومغباعهمالمحمىالطارينبعفانالحاكيوحكى
ويممىودونةاالسبوعاكثرمنباالتسانالمرفهذائقيمومااالكزفىوالممنةوالسالم

الصرقىمحثرةاليهيمجوإصوالحفارتلينالمنتاعروضعفاحلهقضىقن
ابوالدولةسعداالميرتوفيالسخةمنشوالمنوعثرفياجإلىالسبتيوموفي

وافرادلثفيهوكانامحهفمقابرفيوذفناقةرحمهالملحيفيالمحنفيمحمداللهعبد
االجنادوعرضةوالسياسالتدبيرفيحلبفيوالدهوتقدغجيدسنةدونظموكتابةد

ئةوخمطواربعينثمانسنةودخلت

وعشحرينسادسوفيلتطني4والطاالحملبرجفيوالشماالحديوماؤلها
كانتالذيسألريابنالمعروفالعادلبانمصرناحيةمنالخبروردمنهاالمحرممن
فيؤحكمهوالقبمىالبسعلفيهاسونغذتمكنتقدالرزارةثطومنزلتةعلتقدةر

الىالبحرفيليجقزهاالسطولرجالفييالنعاقلعقدكلنوانةوالنقضاالبرام

فيوهواالوالمكايقيئاالفرفيمنعليهاالنازلينعلىبهامنلتقويةبالميرةعسفالنناحية
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وإنةالحطرعلىأهلهسمامثرافوالوالظالوالىبالمالالغفلميروالجئمالالجمع
وتجهكوكنالتعبعقيىوالهابةالمنصبمنللىلضةالعاعلىلمجاسمننهفر

الوزيرقئمةولدهذاولعباساالعالثطعلييماتمدواقدمهقدعباسباالميريعرفولدكل

علىششهففينائموهوعليمهفدخليهااذنبغلالدخولقلةوافنعليهوانعم
احديشعرولماثوابهبيينبوكىجرأسهلقحلعبهوضربهسيفهفاخذةالعا3ثه
الظافراالماملخدموقالالمحرئممنعصرالثانيايمديومفيالقمربابللىبواقى

اصطنعهمقداالترالثمنبهاعةوكنمناففاماكانلةفقيلالمنافقرأسهذابالنه
نفوسهمفحمواجقشلواكللبواوإصهمفارسثلكائةءذهافيدنعجمعوالنفسهرلاكزيرالمق
فوعدالخبروافاهحينبلبيمنذااعبالمفهموعللىالقاهرةبظاهووحصلوابالسهام
افىووصلواحالاقبحعلىوتفرقوابليثقرافلمثمواجباعلىارهمواشالجميل
واستقامالمذكورالعادلمنصبفيحصلالمذكورعئاسئاانوقيلالمحرئماواكىفيدمثق

لمجاشهوالىالمجركايةمنقتلقدكانالعادلإنوقيلاالعالفيوتمتهنإالصلة
االممالفيوغنإالعيلةاستتامحتىاالجنادواممناف

بهععلىعزمهبقوةوالشامحابسلحالننورالدفيلماحيةمناالخباروتوإعيلت
وبنصرةوالطغيانالشركاخرابفياخزواوالبلدالإالعالسائرمنانوالتركالععماكى

الخذولبالإلفياليهابالزحمففايقوهاوقدرفيافيمنعليهاالنازلينعلىعسقالنامل

صاحبالدفيمجيرتوتجهالحالواقتضتشرهممنرسهاوائهامحيرالجمعفيوهو

عضالثالثالسبتيومفياداعلىللتعاضدعسكرهورجمقنورالدينافىمثقفى

االممالءاعرامنينداوجماعةبينهماتفقواثمالالناحيةفيمعهواجتمعالمحزممن
باصبالسيفبافدسالمعروفاطصنالدفينورلكوقدالدثرالعددفيوهموالتركمان

منفييماكنمنلووالحصانةالمنعةغايةفيوهووعخلهرهويوسقلهافهقضاه

إمحثلءالشيوابيالمالللعسكرسوحصلواالرمناالفرفي

خألوقدمهؤوعشرينتاسعالسبتيومفيعايهوترلوابانياسثغرطالبيينوخهميوا
واستنصارهمعسقالناهلاستغاثةتكملتوقدملكتهاسإبوتسقلتحماتهمن

وراحلفاركطالفعثرةتقديرفيوهموالقتلللنهمبالحلفتعالىافههـعضىالدفيبنور

ارهقهممنهمفى843عسكروالحارقهماالفرفيمنطارقغيرمنعنهافاجفلوا
ثمواخذهابانياسعلىالنزولمعاثةعلىوعزمواباالعوحالمعروفالمنرلعلىونزلوا
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دمحثقالىالدينلمجيروعادوتفرممواموجبوالسببكيرمنذلكعناحجموا

مناالولربيعيشهرمنعشرالحاباإلئنينيومقيوجملتهنفسهفيسالمماودفلها
عسكرهفيبهاوترلحمصافىالديننوروعادالمنة

بالمالبهامننفوسوقويتعسقعالنافىممراسطهلبوصولاالخبارردتو

فيحالهمعلىوهمالبحرفياالنرفيكبمرمنوانرةبفتةوظفرواوالفاللوالىجال
اليهابالبرجوالزحفوممهـاقتهامحاصرشها

نغاهمنبنفيهالهزارةمنصبمنتمكنهفيارئيسالحالشرحمنتقغقد
الدولةعزاخويهوبينهلفوفىانسهوتوكدهطابتلمجيثلةالمعاندينمن

مناالولىىجمافيالدفيلمجالالىالمساعدةاقتضتوممثمابراتمشاحناتوزينها

ذلكمنفامتنعالقلعةفيبينهملالصالحيعتدعحهارئيسالىمجيرالدسنواتمذالشة

ذينتمكنافىاطالدالتوالغوغاالبالباحداثعنهبالتحفينوهتمدإرهفيوجل
البلدمنثيعالىاكلبينهماوتقررتقمتالسبالبعلييماالدينمجريرجماونةمنةيال

ميقعشرالتاسعءثلثا11يهمفيواليهبزانالدينمجاهدمعصرخدحصنالىحماعته
اخوهوتقتدصحابهويخميخصهوماوئستانهدارهبقالةقررانبعداالوفىبهادى

والتقصيرالجزفيعادتهعلىشغالاونفذىونواعيعلهوضلعمكانهلةالدفيزين
الىالتوجهذللعقبالدينمجيرورأىاالممالاقلعلىالىشاوالكاساالفعالءوئعو
فيعنةينيمشقافىمعهصحابهولست3اطاءعطاواليهاتلتطييببعابك

الدفيمجاهدوإصطشعرمعهوهووعاداالحواللىمصاعلىوالمعونةواالعالىاالمورتدبير

بهالةلمجلفكيريمينعنالبلدالىعودهمنفاشوحثفييماتعئرتقدمجيرالديننئةان

تاقتخالسبابءموقوفااالصوبقيفييماركبماافىباالجابةفوعدسهعلىأيمانهعلى
قفالتو

ثا47قدأعسقالنعلىالناذليئاالفرفيبانذلكاثخاهفياالضارردتو

بعفىمناالهجوماسابلهمتسقلتأنالىومراوحتهالقثالادلةضايقوها
الضرورةتوالجاإمحثيرالخلقالفريقيئنلتلوقالبلدوهجموافهدموةسورهاجوإنب

الىوالبحرالبزفيالحروجنةاممنمنهاوخرحإلييمافأجيبرااالمانطلبافىوالغلبة
والميرةواالموالالحربيةالفذدمنالمفتتحالثغرهذايخاانويلوغيرهامععرالحية
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وضاقتسياعهسااالقطارفيإطنرمذاشاعولمأافيذعلمجمرالماوالغالل

يدفعوالقضائهنافذئرذالمنئحبحانفمثلهدوثإالفكاردوروتضاعفتال
ومغهـائهنفوفهعنداعرمختوم

ايمفيرالشاضنيربناحمدالخسينابيإالكيببوفاةحلبلماحيةالحبرمنوورد
وكلننجقفيىلمجيثلسانهفيهارباعليهجمعتبعفةه8سنةاالخرهجماىمن
ئحيدالهجاهخبيثاللسانعرهوبمحنةالروفداوزإناللغةبفنونعارفمااشاعراديئا

الذمقطبعهوكنالييماوالئسىلعلييمامنعمهجائهمقاطيعمنيسلماليمادفييما
وثئانبمدحلالبهجائهيصلوكنالمدحفيمنةاخفت

غالابنلةويقالر1بنمحمداللةعبدابرااللمجبمثمقافىووصل

مجلباستدعا8سنشعبانمنعشرالثانياالحديهمطبنالشاعرعرانيالقي

والمقاصدالمعانيحسنةمقيدةيانئةحترهاقصيدةةوافمطمجلسهوحضرلةالدين
افىعودهوائفقميلةاحسنووصلهميرهاوشفعهااواستجاالسامعونفاستحسنها

الثافياالربعايومفينحبهقضىئفرطالإسمعهاءجاحادةخمىلةفعرضتمترله
يحالنظمبليغفاضآلمتزسألشاعراديبأوكنالسنةمنشعبانمنوالعثرين

وحفظةوالهيواالحكامالنجهمعلمفييددقويةولةوالتجنيعالتحلبيقمححيرالمعاني
مشاحناتاكمانقديمعلىمنلبناحمدالحسايئاثماوبينبينةوكناللتوارفياالضار

12اليسيالمدةهذبينهماومملطرامهلمنيأذلكماينهمااالعالحعلىميائوص

انعسقدنلئاياالفرشبهانعلملمأالظافرالحليفةانتاريخهقيالماتيوقالا
عظيهاالماعيهوكرمهئيداجمعرعاييماولتئمعرالىالالمعليههايئبنالحسبندأسطنفل

ضيقةفياهلعااناالفرفيالىمسقالنتسيمسببانباتنالجوزيابنسبطوقالاليححى
بركباذانقسخرافينجينهامرمئتأتيهموالشدةاالسطوليوآفيصيرتقبونبمة
المانزمنكتابهعةرصليهواذالقويةثمهقدانةوظثواثردابفلماقبلقدممرمنصغير
هقصبةناتنفذكخابمذاعلىوقوفكمعاعةفيهيقولعسقالنالليالىمصرصاحبافهباس

فيضجثمكدغداهالىنممللرسولففالللجواريباباتفجعلماغليظبقنةصعقدن
البلداالفرفيودفلاالبوابفغالفجرلعفلهالبدالهلامائاهنهمواضذاالفرفيالىيلا

مذاحقلخساسةدونكحاشةوفيالجوابهوهذافقالتابباءصاالذيارجلفاضر
االمير

ثممذةبدمشقألتيالساعاتاذانتولىعيسرانياانالذميمللحافظالمجركثابد3
حلبسكن



323

ابوالفيلسوفاالمامالشيخ85سنةاوائلفيدمشئالىاددمنوردقدوكان

يافهـئةالىللعمفيوالنفاذناءوصفاالذكافيكايةوبهنالصالىبنالفتوح
والفقهوالموايدواالحكامالنجموفنضواطسابوالمنطقوالهندسةالطمتثأ357

مملهيئلمبانةعايخاالجوقعيثواالداباالخباروالسيروتوإريخبهيتصلوما

تألقمالوالةمناحلمناليقبللمجثالنفسوولهةالحلقوصنالعلومجميعفي
افمعفئفرطسهالومعةحاددمرفنلةعرفانةيالمقخينللوائفقاوكئرت

منوالعثرفيالسادساالحديومدمثمقفيانئهرحمةالىوترفبايائابلاقاملهقو

االلياتهذهفييماونظملواالعالعلمثطكبرئمتمنانةوقلالسنةمنشعبان

ةمحقهلئوفالموضعهذافيحالهبصفة
الىمابفيوجدففحلكسأوكقومنفوشالفنوحاباصرت
ابيانيهنالحليوبئنتطرأاالرضاهلعلومحوبت

افيالمشنهررمناوفمحتجماصقوذأكاليلسوفتد

ثالزالفضلفيألمافريماداربعيدالقضاووافاك
البااطرافعيئعمىناصعبكالفلوبفأودكت

افيشولناالكالبأنيظلئافياومانبخللثن
نيالبمنيالسمعمقامشليعندمنائكفقدفامت

دابفيرهيالفبثمالكفىداامحجتبهجدئأصتى

ولةشالىاللهارسلهأسنهشعبانمناليامالموافقنيالعدشرينمناياموفي
والجدبالقحطبعداالرفبهاحيامااللطالدإركالمتالغيثمنوالحثحكرالحمد

هذانيمثلةئرالعيثهذانوقلجفافهابعدجمهامولحورانإوديةوابرى
مدمحارثسيلمنةحدثيثطبريةاممالفيافرطوانةالمافميةالسنينفيالوقت
بالدهومغيثعبادهمحيىفسبحانالبحيقالىورمامامساكنهامقعدى

الدينئرهانالفقيهاالمامبخالشقىقيالسنةمنشعباناذمالخاطمييوموفي

الشهدالقبورالجاورالصغيربابمقابرفيوذفنالفهرحمةالحنفيةرئيعالبلخيعليالحسنابو
هوماالنهرحمةثأ57حنيفةابيايمماممذهبلىالتفقهمنوكانعنهماللهرضي

والتواضعوالعلمالدينناموسوحفظوالتصونوالعفافوالدفياودامعشاخمثمهوز
االسفووقعكايهفيهايشاركالموسجيإلمحموقيصرضيلطريقةعاىاالسافىوالترذد

1علييماوالحزنلةوالتأبينوالعامالحاحجميعمنعلييما
وجبدضالديننورمملكةإؤلفيدممثئالىحادابلحنيانعاكرابنالحاظفال
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تطجيبذلكمدليقرربمرخدحصولهفيالمسببئيعإلى7ذمنمحىقد
الييماسكن51والنفاراالستيحايثمنضاعرةماازالةعلىلةوالحلفالدفيمجاهدنفم

خاطرهفيهجسثمفيهارمفيانوعيامشعباناواشبدمشقدارهالىوعادعلييماواعتمد

ثطراالبلدمنوجافىافىذللقودعاهمنهماوحشهماوخوافحهمجيرالدفين

وقمنهطلبقشهضفيهغرفلحينعرخدطالباشوالمنعثسالثاتيالعلثايم
ثئبدعلعةاالىواعيدعلييماعبمىعرخدمنقربوقدفادبهوةلالجمنجماعةاثره

اعتقاالبهيآلبهاواعتقل

واالممالالجبالفيوالثلوجاالاكنفياالمحالرتتابممنإاليامهذهفيوحدث

االرفعلىوساحوالشعسابيةاالوجمانهوسالتالثلجذابثممثلةئيلمماالبقاعية
االراضيمنبيماماصوافسدالشططوالتقمتاالنهاربوامتاإتالجارفكالسيل

مالرنهوتغئروعظمهرتهكامنورأىامنرئتوماترىالىالمدووحعلنخفضةالم

انةالقنرطبعدمنالنيثمنزلالملككمالفسبحانلةواالسحعظاممنةالتعببكثر

قديرشعلىص

خعنةخلهرتءاشياجهالمقغحيدرةزيراائيالىمنذلكعقيبتجددثم
اقتحغتماوالفسادبالسوالمعرلةالمسجبإخيلومنمنةالدفيمجيرالملكنفثطما

وقبحافعالهءلموبالنازلءالقضاوشمنةغفثهحايئعلىالقلعةافىة3استدعاالحال

القعدةفيهلمستاالحديومفيالملعةباالحمامافىالجندازيةبهعدلتثموخبثهظلمه

بهطيفثمدقاحاقةعلىونصبرأسهواخرجصبراعنقةزضربتالسنةمن
وقطاعامهوص11ومقاسمةوالفساداألدعئةفيوتفحخهظلمهانوليصفونويلعنونةوالناس

دمئقملكاكاالديننورالننظرافيبانالجوزيابنسبوقالالنةهذهفيوتومنهاابق

حضوريأيهرالاضماباطمعن056ةفيصقدمشافيمنجمامةليحكلوقد5سنةفي
بدمشقانيسابوريالقطبوكانعموداالجمأطهوماكانالجاحفيمشقبدالبلحنيجملىالديهطنور
وقالالديهطنودعلىفئقكامحسردوليخاطبةفثرعفحفرخلعهيحفرانالدبننورفأل
فقالذلكمنالحاجبالساءالمجلسافرخفلمأالسميالتخاطبنيفىلةوقئليهاعداجبلى
وقالقإلويرنلةهيبهجسدكبفيشعرةصقامتموددليقالافاالبلخىانلي

درسانهالذهيللحافظالعبركابوفيلمهمحلبالواقعةهذهتكونانعلعتايفاالمؤرخ
فنستهدرسةدافلهنجوارهاطرضاناالمبردارلةجعلتتمدصقباخارصبالصادرية

حلبهنالعملخيرعلىحيئثألإبطالفيأقاالذيوهوهمكمالنةالحنابلةحليهوقاميها
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بلراحةوابتبمرعيماالردروكئروحمايتهبتقريرهالمستباحةالخاساموالعلىالطريق

واالفسادالعيثاهلمنالفسادعلىاعوانهمنكاتومنءوالغوكااالتةرجتثممنة
اعوانوكلبوااللمجمىمامنهافاثهبواضائرهوفثهواغقتهونحافنخزائنهمنازلةافى

اليسير67النرراذلكمنللسلطانلمجصلولمبامحزةعليهاوجخدهالسلطان
كالبابيالدفيرضيالىئيالىبمهالمقتماليومنيالبلدفيوالنظرئاسةالىاهيورد
اهلةومعكناقاريهمعالبلدقوطافالتميميعليفياسدبنمحمدبننعمالمعبد

منقاطبةالناسوإستبعراحدإفهـطربوالحانوثالبلدفييغلقولمالدهماهوسكنت
اخثعابهاونقلالظالممنازلاخرابفي4وبوإلىعيةائةوعيةوالعسكروالعائمالحام

أخدإذازئذاخذلكؤكذالمفسدفيوالقممقةالظالمينفيتعاليالباريعاثةهذه
1ددشلإليمأخذهإنظآيةؤممبالفرى

اليهااالخباربورودمدادناحيةمناالخباروردت8سنةالقعدةفيوفي

السلطانرعسوانفاللاطراسانيةاالممالفياالحوالباضطرابالثرفناحيةن

والتضييقبلختهكلدارفيوححرواالستظهاروالقهرعلييماءواالستياليشجر

والجواهرعةواالوالذضانرواآلالتاالموالمنخزائنهفيماءواشدطعلييما

االعدادفيوحللهمومعاقلهماماكنهممنتجتعواوالتركالالغزمنعظيمبخلق
عساكرهكثرةمعسنجرللسلطانيكنوأةأوااالحتشادقوالتناهيالدثرة

وتلك2نيسابورانوقيلوححروهوظبوةفقهروهقؤةعنةلدقعيماوالكالقةواجناثه

باسكاعالنغوسعقىماوالسلبوالنهبوالقتلواظلفالفسادمنفيهاحدثاالممال

وابئنهىاشغرهمذإثمقمبالمذكورفيباخونهتفعلهقجحمنوتفرقمئله
تديرءثيكلعلىانةيخاكماوعبادهبالدهبرمدفسبحانسلب

تبالغلاليهاالىاعحدينلعدمالسعرارتفاعدمثقجمدينةحدثالمذكررالشهروفي
وظرذلكمنبللنعحلبصاحبالديننوريتقغمادةايجاعلىالحثمالبالدمن

خمسسةإطخطةالغرارةسروبلغوالمساكينوالضعفاهالمسترينمنباهلهاذلكفاضر
والعثطةالبؤسمنولقواايمعإطاقاللدمنوظذلكعلىزاددينازاوعثعرين

اتاصمنالميرةوانقطعتالطرقاتفيوافرجماعةموتاوجبماوالضعف

41كلاللهم1ثه

العاهةيمتونةهكداياقوتوقالرثآوةاالصلفي3
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وذلكمملكثهافيالحاللهذهوالطمحبمنازلمهادمشققصدعلىعازمالدفينورانوذكر
والمرجتعافىوائهواعوانهاثه63هااجناوكئهىةسطاخهالقؤهعليهمستححب

ثقدغفوفضلهاحسانهعواندبرتكماوالرحمةبالىأفةبخلقهالنظرنوالؤجلمرب
وشرفيالمحروسةالقلعةالىالدفييرةإلىنيساسئديالقعلذياواخروفي
وامحابالخواعنمعةوكبواالزسالمذرالسيفبالعختوالموكوبالمكطةبالخلع
الدفيرضياالبئثيسبالىولقعبواالقحالعقديدبالثورالمنلةكتبدارهالىالىكب
اطاعءعطاوكنءؤساإلىشرفالمعاليعزاكفاةفخرالملكسديدالدولةوجيه

وافرطبافجرلعانهواطلقالظلبمفييدهومذاالموربتدبيراصجذقدجمرهللقدغ
تقصيزااطوافيقضاثطوتمروالحجئابانبالغاوالمثشكيالشاكيعناالحتجابفي

وتقييدهلهباعتقاالدقمجيرتقدغانالمقررةوالمكافآةالمققرةلالقضيةتفقوامنكرا

ؤسثوغاللماليمنفيهارمابعلبكبتسليمومطالبتالدارهفيماعلىءواالستيال
الغيثتعافىاللةوارسلوإسبابهاصحابهليوتوالغوكاهالعوائموشهبالنفسرعه
وغضارصاخضرارهاعنوابانتنضارصهاعناالرفامزتلمجيثالمتدارل

مجيراصماالسشةمناطجةفيمنوالعشرفيالخامسااللنينمفيرلمآكن

يوموفياالييماودعتذاكاوجبتالسبابالمذكورالحادمحالهعقيصربالدين

الملكىنفيولدبالقنلالدينمجلاستدىالحجةذيمنينوعضالسابمءإالربعا
ابييماالمبواةحهابيهعاكةعلىديونهاستيفاإليلصرذافهرحمهالملوكجلجدتهللمستوفي

طاهوبنعلياطسنابالدولةسعدالديوالنااغرافوتقررالملكىنفيالدينيهوج
تانيالمزيرالز

وخممانةواربعينتسعسنةفلتو

الحرتممنالثانيالعثروفيالجوزاللعالموالعاللمالمحرتممستهلاالربعاهيوماؤلها

بنعطاكجىالدينمجيرعنديبئوأاالعراهنقدهفخلتالجوفيىابنبطقالا
فكثبظالمأوكاندونهراالدبنمجبراليهرذقدبعبكصاصبوكانالسلصيالحادلمحفاوو
ليلميمافاقبفىاركةقلوبظحفبنعطاعليكنعوقديقولألدينجميرالىارربننورا

عطاهلةفئالبقتلهواعرالدينجميرهفقبفءعالوجودخدمقنيرلةيتمالانةالديخانور
فىعقويفجنثذوقتلةايهيلنفتفلموسزىملككوذبعيكغتقدالحيلةفانالنقتلني
دمثقفينورالدين
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حلبصاحبالديننورمنرسوالشيركوهالديناسداالسفهسئراالميرلوممنها
ذالىىفأنكرااللفيناهؤعسكرفيالمرجمنالقصببناحيةوخيمدمشقظامرالى

المراصالترتوتتىبواالختالطهقلتيهاالحزوجواهمالمنهاالستيحاسقصوقع
مرادفيلوالصدإدعنمسفوولمالحالاقتضتةيهاف

فيالديننورووصلفألتبالةالواعيلينالخمطاعثأي3إالقواتأسعروغال
دومةعندالفاسريابعيونيموصفونهـافالثاالحديومفيثسيركوهالىرعس

البلدمنالىوذحفالغرطةاالبارمنببيتالمعرومةالضيعةبارفوقىلالغدثطورصل

عادثمبينهمالطرادووقعامحئلالحلقواحداثةيتهعسكرمناليهموخرجريه
صفرمنالعاشرإالحديومكاتفلتآيمبعديوئازحفثممكانهالىالفريقينمنكل

الخاسوكنةدمشقواهلالملكالديننورةوسعاالماضييواالالمقفيمالمقذرلالعي
علىالدمشتيالعسكراليهوظهراحلربلصدقآواحتشدوقداكحفبكراجمعين
ايديهمبينوادفانامثرعدةمنالثمرقيةالجهةمنوحملوابينهمالطرادووقعالعاثة
منكرتينافخالسورعلىوليعىاللدقبايمناباغةوالدبابكيسانسورمنقربواحقى

االنراكمنيسيرنفيرغيرالمقرةارواالاالصيتدبرعماحبءلمووالبلديةالعسكرية
افىالرجالةبعدرعولاإلرلاحدفيعيهمواليعؤللهميوبهالالمستحفظين

بهيعثحرالسورولمعلىوحصلفييمافصعدحبآلاليفارسلتصهوديةاصوأةالسوروعليه
الدسننوراصحابوعحاحواالسورعلىنصبوةعلماواطلمواتبعهمناحاوتبعة

وعدلهالدينلنورالمحبةمنعلييماهميالالممانعةمنوارعيةاالجنادكاوامتنعمنصوريا
وقغاكالمهفكسرالشرقيالبابافىبفأسهالحشبقطاممطبعفوبادربهرهوحسن
بابوفتحايديهمبيناحديقفوأالطرقاتفيوسعوارغبعلىالصكرنةفدخل

منالناسكافةؤشهوخواقالدفينورالملكفلثممنةالناسملوئااتوما
االفرفيشازلةمنوالخوفاالسعاروظألهالجوعمنعلييماهملماريةدالعساالجناد
اكقار

يهاواتمذالقلعةإطاخواضهفيؤماقدوالقهربالظبةاحمنلمآالمدينمجيروكن
القلعةردخلالجميلووعدهفسهفطئبالدسننورالىوضجوممالهنفسهعلىوأومن

والمنعلمرجمباالماناةبالمناالحالفيالديننورإععوقدجمرهالمقدتماالحديومفي
والدلماوفي
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وفيههعليسوقالىواالوباسقاوعاعمنقومسرعوتهمدلمنشيانتهابمن
وازالنفوسهم7الطيببماالبلداهلإفىالدينفررالملكالمولىواتعذوصهبوافعاثوا

تواالأواآلالتلالمامنواطزائنالعلعةباورهفيلةكنماالدفيمجيرواخرجمنغر
فيحمصالىبالمسيرالييماتقئمثماياماودقامحثهدلربكيةايالدارافىكزتهعلى

عدهباقحالعهالمنشورلةكتمبانيعدواتباعهاسبابهمنمعهامحونإرادومنخواضه

إحضرثماالمقذرةالقفميةعلىحمصالىوقىخهنجددرسمبرسمهحمصباعال
وسروراياسماكذادبماوالخاروخوطبراءالفقهامنالىعيةاماثلاليومذلكغدبعد

الىوصلثممئهالديننورخدمةفيويتيالدينمجيروسارهتاريمفيالفاسقالأ
هئةكدهآوافاقىتامثىلدبنحسامالسهيدبنالياورينانجالملكضدهةالىميافارقبن
ببندادهقيم375مةيعنياالنأالىوهوالمقثنيالحليفةحوضدمبغدادالى05سنةفيونزل

حوادضامناكزوال95سنةمناعارالقلاللمستفيئوالمستجدالممفيمةضلىفي

الدينءضيابالينالحلفوقعؤكانايدصعنالفضاهوخروجالدينتاجاديلىبينجرىمامنها
نباثةبنيووفيالتفاهوكانبميافاؤكااالقفعنوعزلواناتةبنينالىاجاوالدالدينءاو
شدادالدينفخراثميرانوظا09سنةصدقةبنابوبمالفاضيماتحينمنسنة95

منابوهافوجهاثمهدةوبقيارومفناماصبسلتقالدينعزبنمتوخالبقذنهمصاحب
طافةليفمامنيفحضرفتشترصاآنهعنفسفتقدوقالسلنقالىشدادوقذارزناحب
ابكفاسلتهاضدمتكفيفاكهندفعهمعلىافدرواللبهرج
سيرةاتينوبلدنةبازؤىجلفيوكاندهيطرىبازوأكرجاهلكالىنفذوصلفلما

بالعممكرفاوقعصباخاآنةمدينةفصبحأكرجكرصفيفوصلسلنقولبواوكثريلمهيوم
الماالمسلصبنمنأسمطضاقداسرسةسلتقنالدعفئواسواعايمةمقتلةهنهمدفتل
هللثداسلواواالمعهرلودياردياربمرملوكانثمعظيمألمبنالمعلىيوقاوكانبحعى
وخرجبالدهالىوعادألماقدديارالفهاثةعلىستقالدينعزصالواصئقراوتوااالخاز

معهااضذدكانوالذيناالسمارىروااشتاليحصىالماالبالدهن

سنة40مفدارصمبابيوكالتكيناتابكاوالدوفلعسعقدنلدنوراخذومنها
عركبااربعينفيتنيىفصدقليةصصهـاحبانومنهابهرمبيتوكانالصوفيبيصوانقراض

فراوبقيالشامجمغفيبوبغسهمطابهعاهلهاوسبىيياماكانصوضباودضل
دانفصلالوزيرالدينءجماوخرجطباظالحلفىجمىفيهاانومنهاقإلةبعناالىاسارىاهلها
الدبنءاواضزآكرهموحبىابهعاهلهوابدوالخاتونالتطيمكمانبنتضدمةحن
وحملهفتبضهسعكمانبنتباصطمنارجلكردينقلعةعلىفعبرخوىابفطهسعيدبناوس
فينبسانبنالدبنمؤيدونهصملمئةوبقياخالطثرقيالجوزفاتقلعةفيفحبىاخالطالى

مندهآداقاارسالنقراالدينفخرالىومفىبلعرددافامدياربمرالىلوكىطلقفا8ضالصه
مذةاآالقاصلافىالىوكهدةأالقاكيفاحصنالىوعادثم
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والثثاهالالدعافاممثرالماماوتحقيقاحوالهمبممالحودبمالهمالنظروحسننفوسهم
وسوقالبطخدارضوقلطالذلكتالثماليإلاعمادوهماعلىللةوالشكرعلي

فاستبشرالجمععةالةمدالمنبرعلىوفرئالمنشوربذلكوانشأاالنهاروضانالبقل
ءالدعابرفعواثعبشينوالحرموالفألحينالتنامنالناسواعلنالحالمغالناس
وفضلبمحهاالجابةولمطسبحانهواللةواعالمهونحرهاياولبدوامتافىاللةافى

لووعدارهالىوأعيداالعتقالمنالفتحيماطلققدووانالدينمجاهدوقدكان
دارهالىرخدئعنةالنائبولدهمعدمشئافىالمسيبالدينمؤيدنيسالى

االسبابمنمنةفبداواالممالالتصرقاتمنءلعثيالتعرفوتركروعهامعؤالعلى

فسادافىداعكانماوإلىشادالسدادمناهجعنوالعدولالفساداضماركنالمعربة

واظألقوضمعةلحقهثمونسربهطالقدفنبئرجلييمااحدىفيوكنهـنييماالنية
الليالفينحبهكعضىزائدفيغوفالعئئصلفرافيمعقوتهواسقطعلييماافرطمتدارك

واستبشردارهثطوففن9سنةاالولريحثهرممتالىابعهاالرطيرمحتهاعمالتي

واختاللهجنونهمعنحازيهئئتلولمجيثفعالهسوومنمنةاحةوالىعلكهالناس
الوصفعنهاوجمزالثرحبهاطال

حساماالميرصاحبهابوفاةشماردحيةالخبرمنأصردالسنةمنالمحرئماواشوفي
التركينفيقدرهشرفمعوكلنالمحرماولفياللةرحمةارتقبنغازيايلبنالدين
مناالولعرشهروفي1بالففحثهامثالهعنكيزاواالدبالعلمإلملمحئادبهئا
ثأ387الموئنيناميربالتهالظافرءاالمابانرحيةاالخارمنردتالسنة

وانسحسنبنصالىممهمابنوالىوجبريليوسفاخويهالىكنصاحبهاكان
انسالخالحميسييمفيرهاوإخفووقتلوهواغتالرةعليلفعملوامسراتهاوقاتقبهم
ءاالعرامنوجماعةالدينناعروولدهالرزيرعئاسالعادلاثماموحفر9سنةصفر

الدخولفطلبواالجمملتاثالمؤمنيئاميرانلهمفقيلالىصمعلىللسالموالمقمين
واقتنهتوامجعمفاالصفظهرالطلبفيوالحوايقبلوافلمعليهمفاحتجتهلعيافىعليه
عحغيروهوحىعيالظافرولدواقامةوالساعةالرقتفيالجناةقلالىالمسارعةالحال

واعيانوالعسكربةاالجنادعلىالبيعةلةوئخذاللهينصرالفالزولقبرهسنينثلثيناهؤ

ذيثانيالحميىيوآالىاوبئنيالدينحامالسميدوبتيتاريخهفيالفارقيوقالا
سنةكوبماردبنسنة03افارقينيمواليتدكانتجماردبنوتوفيهدهستالقعد



االحوالواسترثاالموررتدلوإليهالسزيرفاصواالدلالعاكةاريعلىالىعية

وهوزيكدبنطالعالمسلمينفارساالميربانذلكبعديالروردثمالمنهاجعلى
ممرنغاثعبوهوالحنراليلالملماالمذكورفيانوالشالمقئمينإالمراهاكابرمن

الرزيربماعئاسففلتاسمصرالىالعودوقصدواحاتثعدرجمعوامتضلذاكقلق
يمكنةولمامحثيرحشدفيجمالقاتهلةالطاقةاذالهلكةعليواالقدامالغلبةحافجمع
ومااعمحابهووجوهوحرمهواسبابهخوإفهـهفيللهربهبفتأبالنضالخطارعلىالمقام

المييماظهروغرةعسقكاممالمنقربظمامغذاوساركراعهوتجئلهمالهآمن
امحابهفمثملعدييماحمدوافدماقعمدهمنوقلةمعهمنفاكتزيكثرةاالفرنجخيالةمنجمامحة

افيلالذيامحيرابنهواسصغيرلةرولدهوهزيمةاقبحوإخهزمعلييماواعانوا
منلقيهربومنفرفياأيديفيوحصلواكراعهومالهوحرمهولدمعالسالر
قنهنهمدمثعقافىووصلوالدوابئالناسنامحثيرالعددوماتوالحلعقالجوع

السنةمناالضربيعشمهراواخرفيوالفقرامريواالعدممنعحفةاشنععلىالهربنجآه
قفهـاللةالئردمنمئجحانفرفيافيليدالمقضيةةالمصلجهذهالمسلمينعدوروضاقت

ءاصوالمحتم

محدبصيابوالدينتألرجداالساالميروصلاالولربيعاخرشهروفي
واقاماطجمنعودهعقيبدمشقالىحلبفيالدفينورالملكثأ87المولىناف

احوالهاحديدولتاالاكاوتدبيرطبفيمنصبهافىمنكفاوعادياضاا

يقصرمامنةلمححمئاتمختلفعرفيشمقفيآر945سنةاالخرربيحهريثلكب
ذلكتقاعرثموالصبجانوالشبابالشيوخفيموثذلكمدبةوطولماومنة
بنتبابنالسالركانالعادلالجوشيرامانقملهوصببتاريخهفيالفارقيقالا

مواالحالفةعضددكانعاصأىيمقئئاااهيرابوةعنالحالفةعفدنصرويلفبيسمى
الالظافركانانبحيثعظيمةمحبةيحثةوكانويتفرجانويثرباننيكلجميعوكاناللظافى
لومئةتنوفقلةادلالهبجئهابنهعئاسفاكرىصاصدةساعةالمادلبنتابنمنيصبر
البحعىمادالجواهراالموالواضذاالالرفيمنكانوقتالدافيعباسالدارالىثخلثمألظافر

دالجوااالهوالواخذامباسوخرحويومفدابريمريلمالطفظبنينثكوقالقيمتة
اباالصئحالملكعليهموتوامعراهلانثمممةكانماوبهيعاالنرنجفاخذتةالثعاموطلب

ويلقبممالقبابيويمقعيمىةاسالظافرابئاالخرجزيلثابنطالخصالماتالة
السلطتالملكوؤلىبالحالفةالفالرالصنقرعاسبننصرالحالفةدضوقلألحالفةفوتوهبالفاثؤ

مليحشعرلةوكانءالشعراءلعألفهـأليحبوكان



اكم

سوافرةعلةبانرناحيةمنيلدردالسنةمناالوفىجماىمناياملفا

متفاهلهامنغعلحينلىتنيسمدينةافىوعالتصقليةمناالفرفيكبصر

ذلكوبعدصفروهيايامثلثةبعدبالفنائموعادتوالتهتوشتواسمرتوقتلتعليها
غدرالصدوضاقتواخحفىسلمومنالحاثثةبعدالبحرفيمنهاهربكتمنعاد

المكروهالحبرمذااستاع

منحهرابيالدينفخراقاضيبوفاةحلبناجةمنالحبروردرمفانشهروفي

وعرؤةمفميئهماضيإلويقظلهئلذاوعناللةرحمةالطرسوسيالصمدعبدفيمحمد

اعالفيوتصرفهاعرهنفذوقدووافلغريبممقبيلمومنووايدارهفيظاهرة
عنإنعزلثمارتفاعهبلتوفرحسنأافئالوقوفواثرفيالنورئةالملكيةامايفيلى
ابوالحكيمتوياه1شةرمضانشهرمنالثامنءالعلثايومصلطاعترالاجملذلك

التجربةمحيروالصناعةالمطربقةحسنوكناللةرحمةالمعرتيالطبيبحسينفيمحمد
مثلهفقدوعندعليفكثرالتأسفالمعرفةقبم

وكسمانةخسيينسنةودخلت

دقيقةوثلثوندرجةعثرونالعقربوالطالىالمحرئمتهلمساإلسنينمواؤلها
تقررتالسنةمناالولىربيعمنوالعثرينالرابماليومنينيةموإربعونوثمان

تقديراالفرحملكوبينمشقصاحبالديئنورالعادللللكبينكةالموااسباب
ذلكمنقالنلاياموبعدالمستقرةالمئقاخرالمماالحالهذهعلىالقاعدةوتمفدتالسنة

فاصابتسليمهامنةوطلببعلبلىواليضحاكعلىالمبضبايالوالملكيعياصني

ثأ397منالسابمالخميمىيوموفياللسلمااليهاالمنصورالدمحرورحلذدكافى

احففيواعتمدالييماشفمتمنفيهادرتبتسلمهاكامأالمنةمناالرلرليحشهر
الديناسداثعيرتوخهالشةمنرمنوعشرينالحاباالثخينيوموفيعلييما

لةنورالدينالعادلالملكءاستدعاعندحلبالىشيركوه

الوزارةفينتصبالمبانمعيرناحيةالحبرمندردالسخةمنشعبانمنايامني

وموادثحهماالفرفيممهـالحةعلىعزماالصلةاشقاملمآرزيكبناالسالمفارس
اقطاععلىيفرضوماالحزانةمناليهمئحملبماليومصاختهمرمميثواستكفاف

عزلهعلىوعزموامنةونفرواانكروهذلكقشاورهملحييناالجنادمناثفممين



2

بالعثمهامةامشهور000011باالمإلفمقئماواضتاروالهيرتضونمنبالبدواال
شديديةالبحرمنمقئماالمصرياالسطولالموليةوارئفثطايسياسةوحسنيالبسالة
االفرفيبلسانيتكلمونالبحررصالمنجماعةفاختارالبحرباشغالبحيزاالبأس

محشفالبحرفيواقلعئةاالسطرالمركبمنمذةثننضهموأاالفرنيباسألبسهم
عمورميناقصدثماحوالهاوترفالىومبمركبالمعروفةوللسالكوالمكامنماكنا

عليهامككحإلوافرومالكحيهةرصالفيهاكبيهروميةشختورهفيلانألفيوقد

فيعنهاوعاداحرقهاثمالممثلثةواقامخؤتةماعلىواستوفىفيهامغوتلوملكها

بالغنائممصرالىمنكفئاوعادوالمهبروافقتلاالفرنجصانيبمرإكبفظفرالبحر
واالسرى

سمعودالملكاوالدبيناطلفبوقوعحلبالجةبرمناوردالمذكورالشهرني

الديننورالعادلالملكوانارسالنقلجاوالدوبينقتلمعثإوالدوبينوفاتهد

15لالعدالمقؤيالخلفمنوالتحذيرالحوإالعللصاحينمكفلحلبدمشقصاصب
وبذلتوشطباحسنذلكفي4والإالسالميةالمعاقلفيوطمعهموإالفرنجالىوامن

إالحوالبينهموعملحتوالمالكلفاتالتف
الةالسيالمقتفياالماسبانالعراقناجمةمناالوانهذافياالخباروتناصرت

صكمهعنوعادللةنحالفعلىكلواستخلهروظهرشوكتهاشدتقدالمؤمنينامير

الجهماتثأيم9قصدأعلىمجمغوإنةمنافقعدؤوالمشاقأنحالفثلةيبقو
هالعىلفةالمظ

افىالدسننوردلالطالملكعاد055سنةلمجةاذيمنالعاشرالجمعةيوموفي

سيكينبنداودبنارسالنقرااألميربانذلكقبلالخبرور2كنوقدحلبمندمشق

لةاماالعفي4فباصلبباممالوهرالدفينورالعادلالملكعلىدرد2ارتقابئ
عادثمءوالعطاالتخىمناصزهوعظمقدزةبئبماوالطفهوالطفهرورئحفدمهوال
شاغسروزامملهالىعنة

فيقىلنورالدينحادلالمالملكبان05سنةرمضانشهرفيايضماالخبروورد

لمثفئبنسليانفيمسعودكالملبنارسالنقاجبالملكالمختضةلباالكلدمحره

االصلفيبياضا

ارتقبندأودبنشكمانبنقرارطناالمملصيخا3
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قلجالملكوكانواالمانبالميفوحصونهااقالمنعذهفلكواالهاوماقونيةملك
ئفقواالدانشمنداوالدبمحاربةمختغلينأكذاودوالالؤنفوواخواهارسالن

وقعةقعسكرهعلىوإالظهارالدانثممندأوالدعلىالنصرززقوامسعودالملكاوالدان

الملكمنكانماوعادففلماس005سنةشبانفيباضراإحرفموضععلىكانت

كلةالموامنييهمامامعواستبعثعةاالصيهذاعايهعظمءبالؤنورالدتالعادل
االعتذاربحسنلةواجاوالتهديدواوعيدعلييماواجمماربالمعاتبةوراسلةوالصهروالمهادنة

الحالهذهعلىمستمرابينهماااالوبتهالمقالوجميل

وخممائةونهسيناحدىشةودظت

عثرةوستثرجةعشرةخمسالدلو4والطاالمحرئمسضهلالجمعةيمواولها
الملكتوخهالسنةمنصفرمنالمسادسالجمعةيومالمجاجوصولومدعاشرة

منوالعشريناوابمالثلثايومفيرهصمبعففيحلبلماحيةافىالديننورالعادل
فةاوكولفسادهمصلبإممالفيبعيثهمإلييمااالفرفيبرالحهاهعندالسنةمنصفو
جماعةوقتلهمحارمعلىدينالمباالفرفيحلبقعسكرهبظفرالمبثشطريقهثط

بهاوطيفالمذكوريناالفرفيرؤوسمنوافرةعلفالمبثحرمعووعملواسهممنهم
الفقيهالشيختوفيالسنةمنإالوربيعشهرمنالثالثالثلثاهمجموفيصثمقفي
ئذالطريقةحسنعناللهرحمةاطورانيبانالمعروفمحمدفينباالبيانابواهدالى

فوالمطالعةواالدبللعلممحئاعفيعاثقةمتديناقضىانالىصيتأألم3نشأ
منالصحابةالمبورالمجاورةالمهـغيقمقابرقجميرهسخوجعندلموكنالعرب

1علييماوالمتأسفينالمناسقينكئرةمنمثعهوريومعنهماللهطرفءاالشهل
فييالهااطسنإبالدفيبهاالسيدثريفالبرفاةحلبناحيةالحبهرمناللرد

155سنةرجبمنعثراليابماليومفطاللهرحمهالموسويالحسينيدمحمبنالمهدي
مثعكوروالحاللاالخالقجميلوالفارسيةةبالولاللسانفصيحالصورةحسنصلى

نوادلالدكالملمنالمحلمكينالمهـدرواسعاطديثمليحالنفىكريماالفعال

بابمنيوثادضلابياناباانبدممقمثايخهبعضليوحكيالحوزيابنسبقالأ
فاسقبلاناساعرافىيبهونوهمالمثلليالحاظفيأاقواالىفنظردمثئءباالىالساعات

عفوظبنععدبننباداسمةبهريفاذبهمذكركانعتهمكماالمحئموفاليديهصر2القبلة



سي

لفقدهالحزنمنونالهعالهافهامالشامسلطانوللسلمينإالسالمكنالديهق
كانمنمهاةراالبياتههنىفييماونظممندهالمكينمكانهيمتضيهماعليوالعأسف

جمىهمحالموضعهذفياثباصهارأيتانذاكاوجبتمستحكمةموذةوافبينه
وهي

القدراثاعصنانلاتاهلماالدينجماالناينى

الفصاوالعربإالدباهمئوفضلءعييمذيفروخ
الصاجضورنوةالظلمآاالفاقفزالةلمج

الصطجالمقلمادةكذلكلجداالعيونالسبلت
الجرلدايموجعرقةبحعلييبكيعخعمفع

ءفصماحتجيمابالفمانينادلفيدينثرفضلة
ردلكيخوثاصبدمعةافياتبمصاتهكل
دامتدلمرابنلقضرصناباالالبإلصغآسافلى
مرفيءلىحاامثرقررجهااليضمحجحضلقلة

سالمباحكاتجودينالعافعلىصيجودهاكاليثوكف
الصناجوتدمماالبرهفونرسغربفيلرثرفان

صمماحينيرطوالشفجدلفيألهساجلحىفا

صإلبطاحاربابجوبيعلى4الناياتاشالهملى
ىالقدفيالمعلىنالفقدقدممااباهسينإطكانومنم13

الغمامواطنهعنبعيددفريحلبفيداالةالعن
وضاحغلفياالههـييئمنغريبامنفردافبهحال

افتاجولبالقصدبموناياالبىفيجاالرسمفهذا
االقاجمدىبانواروفحةكى3نوتحلمملئمبرحتفال

صالرواحوفيالغدوفيطييماتسرياالمواتمجيرحمة
اكداحييضبقفرهولحهوفناحتأهااالياقدى

رحمةبدمشقالصوفيةلثبخحاللبابوالشحيختوفيوالعثعرفيالحاماليومني
مشكورالحاللالطرقةحسنعإلفاتحقيأفيزاوكناللة

وتواليهاللباكةالسنةهذهفيالحادثةاكالزلشرح

منوالعثرفيالسابملليومالموافق155سنةشعبانمنالتاسعإطميسيالفي
بماشاوثلثاالرفبهارجفتعظيمةلةزلىوافتمضهاالثانيةالساعةفيالجول

ثمقاهرقادليصايلثمنوتافىبحانةئوستهنهاحرممهامنبقدرةسكنعتيخصوات
قلهاتءوصالةزكورالمذشبانمنوعشرينالثانيءإالربعاليثهذلكبعدوائ



5ممهم

ستئحصينيثوصهنثلثذلكبعدءجاثمالليلالنهاروفيفيمثلهادهاو
الخاسارلحفلزلةحاكتالمذكورالثعهرإمنوعثرفيالحامالبتيالوفيعرئت

وقافىئسبحانةمحركهابقدرهسكنتثمواخمىهالنهاراوكلفيمنها
منبرجواخهدلمكثيرةمواضعدامباوحماةحلبناحيةمناالنجاروتواصك

االربعايئتقديرمنهاهغقاحمىالذيانودبهراألالهائثهالزالذلحهذهافاميةابل

يةالحاواالعمرالماضيةينالسنفيذلكمثلغرفومااعلمتالىوافهحكىماعلى
تقدغماتتلوزرلةوافتألشعحانينهالشمومنوعثرمنتاسحالءاالربعايوموفي

رمضانشهراوذاالثنينيومفيوافىثميغوهفينجةمالليلفيتإةوالنهاراشجمره
مقذلكبعدوائثأ3ثمالمةوهنيةوعاودتللقلوبعروعةزرلةالشةمن
فيوأخرىاالولىونوالثاثمةوالثانيةهائالاؤلهفياحداهنزالزلثلثلةءالثلثا
القلوبوروكأيآماليايقظتمائثهاخرىذلكمدورافىلهنمثعاكثهالظهروقت

ليالمنالتاسعةالساعةثطذلكبعدوائثمذلكعلىالقادرفسجحاتالليلإلحمماف

كنولمأسبقتمااعظمهائثهعظيمةزلزلةالستةمنرمضانشهرمنالنصفىالجمعة
اواالالسبتليثهفيتقغماوتالهادوأخرىوافتالمذكورةأاليالمنالصباحعند

الجمعةليثهفيذلكومالهائثهلةفلىاإللنينيومفيذلكتالثمآشهاأخىوحاكت
وفيئزجةعظيمةزلزلةمنهاإالولالثلثفيرمضانيثعالرمنوالعشرينالثالث

ققمتمااعظمفلؤلةوافترهبهتقدغماليالسنةمنشوالآنياالحديمكداة
وقتهائألقلةنلوافتالمذصرشوالسابمالحمييوموفيوازجتهماألسوعت
الغداةحمالةوقتفيهاثلةلةزكوافتمنةعثرالثالثاالحديومدكطالفداةصالة

ةراثمالعةثمدونهابعدهااكىىثممثلهاأكططلةزكوافتتفواإلسنينيوموفي
وافىثمالنفوسرؤعتعظيمةزلزلةوافتشوالمنوالعشرينالثانياالصديألوفي

اهلهاضافماوضواحيهاصثقعنتعافىاللةودفعمحثرتهبمهأهملماذاكعقيب
االخجاريركتوالشكرمحنالحمدفلةلهمورحمتهبهمبرأفتهوتتابعهذلهـكتواليمن
مناجمعررفاناأليثعيمساكنهامصداموااكذلبمثيقحبحيةمن

اهلهافهربواتآكفرطاباليهميرالعددمنهمقتللمجثشعكاخهاعلىدمامساكنها

ةرالمبا4االصفيا
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شرففاالشاميةإالعالباقيواماكذللثفكانتحماةولمااحهماسعلىضوفامنها
الباهرةالقدرةهذهمنفيهاحدثما

الملكالمهلىوصل105سنةرمضانشهـرمنينوالعضالحاديءارايموفي
شهذيبهابعدالشامواممالحلبناحيةمنعائذامشقبلدهافىضرهافهاعزالدفينور

السلطانولدوبينلينةالموادمةاسحتقراربعدوالجمألالنفىفيسالمأاحوالهاالدوتف

ينهماحدثماكنلفوالثأ8قونيةوصاحبمسعود

لؤاالكلمألسنةمئةإالفرفيملكوبيبينةوالمهادنةالموادعةتقررتشوالوفي

المواصفةكتبتصوريةيناراالفثمانيةدمثقمناليهمالمحمويةالمقاطعةوالشعبان
الحليهمامفيسالمباياالمعروفوكنالمشئدةبالمواثيقباالمانأيهدهابعدبذلك
نورالعادلالملكعنإالنعبالدفياسداالميربعنايةبدمشقلديوانإمشارفةوليقد

وتقحإلهعقلهوسخافةلمجهلهدهاقصوتفريطاتإعتمدهاياناتمنةفظهرالدفي

القبضالحألفالتحنهـتلهاوالتحقيقعنهاامحشفعندالمتصرفينمنقمفاظهرما

منععرالسادساالحدمفيفلئاكنييماعلوجببمايقوهإنللىلةعتقالوإعلي

فتيانيمفحولفيسعاياتهعنبامحشفالنورييالساإالصخرج105سنةشوال
وانبالدرةملوهقنوضلفهبامقلوحماراوجمبلحجلمحلقبانالحالفاقتفتعنعها

ونمامخائنإجزابهاهذاثألعليهوياىهوسخامبعدثمئدماسواقفيبهطاف

منفييماشفعمنبشفاعةلبالىبنفيهاعيثمايائاإالعتقالفيذلكبعداقامثم
وتعديدمساويهنحازيهونشرالناسلعنمنفةءماقعحعلىفضىالسعيدةالدولةمقدصي

وققةبهاالغلةاسعاربادتفاعمصرناحيةاالخبارمنتورالسنةمنشعبانوفي
التئاالعرهاالمتوتماراصاوكيرهمينوالمسااالضبااضرارماوشقةهاوجو

ذلكفيابووكدتاجينوالمافقتينعلىهماقواعلىالزائديعباالوالمحتكرين
السنةفيالنيلتوفيةمنذبهرمامعإالشتةالحالزادتوما

الملطانافيشجرالسلطانبخالصالعراقداحيةمناالخبارورتشعبانيني

لمجعثوافيةووعودبلالمركلينعلىأمملبتدبيربالمتطاولاالعتقالفميقمناليادل
الخالصعلىلةالمساعدينوعدبماووئالسلطنةمنمكانهالىوعادذلكافىاجابوا

1تهمملكواشقامتشوكتهويتو

بهضربحقالواندالذذفشيناربمحندقعدكانانةالجوفيىابنسبلىقاله
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فيشاهسليهانالسلطانبانالموصناحيةمناالخبارورتانرمفسهروثط

واليهاالييمافاقذالموصلاممالافىعسكرهأبورقاعلىعزم11محمدالسلطان

واذيتباالعالواضررتفعلتانكلهيقولعيأكوجكالدينزيناثميرومدنرها

اليانضافومنالموعملمقعسكرهفيإلييمافويقتلفلمثأك3وسألةاملهإ
الىبيماوعادسواورعلىواسؤفىهزاقبحرهعمومؤمعليالخممرفررقفةوصا

امنميوراظافرالموعهـل

ماكنولعضوااالفرفياكقرةغدرالسنةمنالحخةذيمناثخيرالعشروفي

وقوةالبحرفياالفرنيمنوافرهدتهوصوللمجكموالمهادنةالموادعةمناستقر

جشاراتمنفيهااجتمعوقدلبانياسالمجاورةءالمثتعراحيةلافىونهفوابهمشومحهم
يالعرببينابئومواشيلفهـيعاعافألحيالفألحينوعوأملوارعيةيةالعسحرخيول

الهدنةالىوالسكونجهااريالىاجةفيذكرمىالالذيالثئيرالثيالفالحين

جميعواستاقواالفرصةفاقحهزواتقصيراالقىاكمنلحفظهمالمندولينمنووقعالمسشقرة
غلنايئظانرينوعاكواوغإلهمتركانمنوهاسمامحنهاهلهوئممروادوهوما

بعزفيعليذللومامتهمواالدالةلهمالمكافأةيتولىمهحفيالىواللهآثمايئ

مانةوكوخمسيناثنتينسنةودخلت

وثمانيدرجةوعشراثنتينالدلربرجوالطالمالمحرنممستهلاالربعاماولها
30ذعنئغنىماأسنةاواخرافىالزالزلمنحدثمارحتقدمقددقيقةعثرة

انبالجعضدعظيمةزلزلةوافت255سنةصفرمنعثرالتاسحاالربماليثهكانتولمآ
اخىذلكتالثمبادورأفتهبلطفهئحركهاستهنهاثموازتجتزوكتالممباح
الةعبعداكدهماووافتهااتسامضيبعدليلالحميعليألافىدوصها

واالخرمنهااالولارإلزلهذهأثيربعظمثثالالحيةمنإالخباروتواعحلتلييماالجمعة
تعافىوائهحلبمنمواضعالىواالهاوماوافاميةكفرطابوحماةرمدينةفي

طلقهوارحماعلماسمهوعز3هذ
الحرثالىوالدينالدنعاغياثالسلطانوردكتابصفرمناالخيرالعثريلط

شوثمنلؤاستفياماقالواثمدائدانانعلىعرافانفاالمثالبنداداهل
هعرداالصلفيا
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الملكالىنصراثهافيالبارسالنالسلطانبنالنتحللىالعادلالسلطانافيسنجر
الميينتهىومااللهثأصهـهواالحماداليهؤقاللمثباايامهالمةادلالدذنورالعادل

فيهاوقعالتيذةامنخالعهـهمنبهعلييماافهمنوماواعألمهافعالهجميعممن
وسياسةدترهالمجيلةالتركالملوكمناكقرةاالعداإيديفيبيمابليالذيواالسر
المتفرقةساكراغواجالمشهررةالسلطنةمنصنصبهالىعادلمجيثوقررهاهااحك
المسلمينمحافةوعدهواحسانوامثلتهالواعرهوامتثالهمطاواذعاخهااليلعنه

المالعيناالفرخمنلىالضاحزابعلىرب

ادباالستعدالياتووالمعاقلاالممالاربابرشلالدفينورالىذلكمعلتوتوام
البالديخاالمفسديناالفهـدادالمعثركينمنبازائهتنوفزوالمالعيناللةاعداافىلمحفوف

ينةبهفالديننورالموفىامذلكندوالمادنةالموادعةفيالموكدةمأيماوالناكشين
ايامفيتقدغفياعاكةتجرلمهاذلكفيصوتاالحوالبهذهسصزاالمحروسالبلد

باآلألتاسوارهااهملمجيثودارمملكثهقلعتهبزينةذلكمعوإعيالخاليةالؤلد
والقنطارياتنجيةاالفروالطوالقوالىمماحوالسيوفوالتراسزوعوالدالجواشنمنالحربية

االجنادوهرعتالمختلفاتالمالميوانولوالبوقاتوالطبولوالمنجوقاتواالعاله
مدةمنةأستحسنمافشاهدوااطاللمثماطةالمسافرينمنالبالدوئنهرباوالىعايا

اولياكفراهمالفياالمالوتحقيئواالقجالبالتوفيقذلكيقرنقافىفالتهايامسبعة

وففمليمابمئيماوالفهـاللاالفك

الماقهادامالديننورالموفىتوخهاالصرسععثمرسالثالثالثيهمايوملني
منالييمااالخباروترامهلتاالالمستحفظيناصيوتقريراحوالهالمففدبعلبكناحيةالى

العيصايديفيهاهمواطالاالممالتلكعلىالمالعينافيرنجبافارةوحماةحمصإحية

لهموإالمالكعليهبمالبواروتخلمنهماالدالةسنتعافىوإفهوالفساد
الئهؤالحجاجزفيتوجهاالؤلمعرشهرمنعمثرالعانياالثينينيومللب
الىالمطالعاتمنصحبهمااليصالالدفينررالمولىرسوالمنمصرأحيةافىسالمتة

منهاالواصلالىسولايضاوعمحبتةفهااالعصعماحب

المنصورالمعسكرمنالمبثروردعاالولرشهرمنعثراطامدااليهموفي

اصهضواقدباخهمالمالعيناالفرريهااللماميراناميرالديننمرةبانءأابرأس
صلللاالفيأ
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ليهالعوبانياسإحيةافىالعددالموفورةثمةاطالهممنالعددمنوإفرةيةسر
جمدتمانبهروقدالمتصورالععمكرقاماالنهضةفدسرعوالمالطبالسالحوتقويتها
تيفادكهمالىحالةسوىوالداوتةوالسرجندىيةاالسبتازيةابطالمنفارسسبعمانة

كنوقدكانبهمفاوقححماثامنفيهاكنمناليهموقدضجباياسالىولالوع
ينالمسلىاندفاعتفئوابينهماطربوجاكاكاالقىشجانمنمواضعكمخافيلهم
وخذالنهالمسلمينعلىرهإدقةفانزلاكمناهعليهموظهرالمجالاولفيايديهمبين
والحتوفالجيمبقوارعالسيوفلرهفاتدرقابهمسؤوسهممنفتحكمتالمثركينعلى

القليلاألمنهمينجلملمجيثالسهاهوصوارمالرماحعاتثشإجسادمممنحنتو
واسرومسلىبوبهيحقتيلبيينباجمعهمومماروايحلواطارقلبهاالجلثتطةممن

واموالمراعهموسالحهموسكددخيولهبممنالمسلمينايديفيوحصلوطريح
رجالتهمعائةالسيوفومحقتثةدالماقتالهمورولمسهيرأسراةوترإطيسهم

عشرالثالثالجمعةيومفطذلكوممناليهمالمضافيينعامألجبليومسلاالفرنجمن
المحروسالبلدالىوالعددالقتلىمنوالىولمساالسىووصلتاالولرليعشعهرمن
والجغامحثيرالحلقلمشاهدتهماجتمعوقدالبلدبهموأطفلهاالثنينيومفي

نالمسلحينواحزإبالمؤمنينقلوببيماشتئمحمتحسنمامشهودايوماالففيروكن
وأفدامهمالمصركينيمنماكنعلىمكافأةإسمهوبئبمهقالىاللهمنذلك
الموادعةعهودولعضهنحصالتةاعزالديننورالمولىمعالمهادنةئالنبمثعلى

الشعرافيالمرعىالىالمفهـطرينوالفالحيينصاالجالومواشيالجشاراتعلىهمواغار
رءالمولىالىانفذقدوكلنالموادعةبتأيهدواالكتراربالمهادنةإالمنالىلععكوك

فيصلهمذلكصبزااعناقمبضربفاصيثركينالماسرىمنجماعةلبكافىالدفي
منئرأفيطقئوااثذيهقاوشتغقئمعظيمعذالثاالخرةفيولهمالدنيااطيئفي

العددباجقاعالديناسدمنالثانيةالئثرىورودالمبينالفتحهذاوتبعأيتقلئون
منظهرتةوافريةبسرالمشرفيمنظفرقدوانةالتركماتانشمنالييماامحثير

دسدورصلبهظفروامنمنهمالتركلنوتخطففانهزمتالمثمالناحيةمنمعاقالم
ءاعدإفيلمجهاووإبطالهمالزكمانيمقذمنفىةكالعسكرفيبعلبكالىالدين

فيالدتنورالعادلبالملكواجتمعالغغيروالجمالكثيرالعددفيوهمالمثركينإفه
4امممممم2117
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قصدعلىاطالقررتوتالسنةمناألولمعرشعهرمنرالعثرينالمسااالثخينيم
بانياسهلىبالؤولءواالتدابهالمنادواالتروفرفواقامةلتدويخهاثركينالمبالد

جموىؤصلهبلطفهذلكيسفلوائهافعماحهافيوالجهادلهاوالمضايقة

شهرمنوالعثرفيالسابمالحمييومفيالمحروسالبسلدالىالديننورووصل

ايامايخيميثلمجيمرالالىيزماوالحربآالتإخراجقاالعيلعقريراالولربيع
امؤفيهادوبوالالتركالمنالجتمةالعساعيةناافىالحالفيويتوفييسيهة

تعالىالثهشااناوالهألكالبرارلومضمنهمالةإالإسبابيسفلوافهاالضداد
يلناجقمنإلييمالمجتاجزمابحجهواعيالحلهوعهـلإنجازمافيشرعوصولهوقتوق

داثواألوالجاهدينالفؤاةفيالحروسالبالفيإبالدالمنصورالعسكرإفىوالسالح
سلالليااالفرفيلمجامدةواالستعدادبالتآفبوالغرباهالبلدفتيانمنالمتطؤعة
يومفيزبثوالمتلؤمفيمنذالمنصورعمكرهافىاطالفيبالمسلوبادروإاللحاد
والصوفئسةوالفقهاهوالمتطؤعةإالحداثبينوتبعهعاالولرشهرانسالخالسبت
وعزماتههءاآيقرنمالىفالتهوإمحثفوراثبالمباالدكرامحثيرالعددينينوالمتد

والبوارالهاللىاسبابلهمويخلاكفارالمرثةباضابوالظفرالمخارالمشرقبالنحر
القادرافىاللةعلىذلكوماغاديةوالرإئحةلهمواليباقيةلهمالتبقىلمجث
بعزيزالقاهر

عقيبجمرهالمقغاليملياالضربيحشهرمنالسابمالسبتيومكانولمأ
بالمنجنيقاتلهاومضايضهالمنصرراعسكرهفيبانياسعلىالديننورالعادلالملككفول

ودبورالنإالكحابهيتضمقبانياسبظاهرورالمنالعسكرمنالطارسقطوالحرب

خذلهماالفرفيبانوالعربالئزكلنفيهونينبناحيةالديناسدمععكرمنالمبعئر

اتباعهمسوىفارسمائةعلىتزيدوابطالهممقعيماعيانمنسرئةانهضواالله
همدنوافلفاالوففياخهملموادولمقفياخيممنهمظئاالمذكورمنلكبس
يغلتولموالسابواالسرااللتلباعليهمفاحلبقواافراثافىكالليوثاليهموثبرا

ةالحيولمنوعددممالقتلىورووساالسىووصلتاليسيراالمنهمثأه13
يخبهموطيفالمذكوراليوملياالثمنيناليومفياللدالىوالقنطارئاتوالطوارق
المتكتثهإالوفىبعدالمسفثهالنعمةهذهعلىدةالشكروممثرواجمعمثاهدتهماقيوبافضت

الموهبةهذهوتتلوبنريزاللةعلىذلكاووبوارمممالكهمالجيلالمأمولوالله
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بذكرالمذكوريتلوءالعثمايومثطببانياسالمحروسالمحسكرمنالطائرسقوطالجلخة

عندالمذكورءالثلثايهممنساعاتادبممصيعلىقهرابالسيفبانياسمدينةافتتاح
العيفوبذلفياوجالوموالمنقوبالإلتيوسقوطفيهابارواطالقالنقبتنامي

احذهموانبهاوإنحصارهمالقلعةافىسلممنواخؤاهحواهمارنهبيهمنتلفي
وصلهحقلهيواللةالئبطىتعافىالثهجمتية

علىعازمينمعاقلهممنتجئعوااالفرنياندترةالالففهـيةذلكصدفقواة
يقلعةالمحصوريناالفرفياصمابهمنمعهومنبانياسعحاحبالهثفرياستنقاذ

ويسقمونالدفينوروفىللهلالمانالسؤالفيوبالغواكالهعلىثرفوااوقدبانياس

ورنجواسألرةماافىلمجبهمفلمسالمينليخجراحوتةوماالقلعةمنايديهمفيما
علىالجبلحيةمنواراصلالفارسمنجمعهفياالفرفيملكومملفلمافييما

الواصللمنعالطويقعلىوالنازللحصارمابانياسعلىالنازلينلعمكرينامنغفألحين
فيهاكنمنواستحصلوااليهاوصلوالمجيثعنهااالندفاعالسياسةواقتضتاليها

هاممارمنيئسوهاسكآومخازلسورهاشابمنبانياسعتمماشامدوامخين
االضرليعشهرمناالخيرالعثرمنايامقوذلكاجهابعدش

المعسكرمنبامحتباالطيارسقطتاالللىجمادىمنالتاسعاهرايموق
لمانصرهافهاعزالديننورادلاالملكباناالعالمتتفمئنيىالنوالمحووس

عسكرهفيضهضوبانياسطبزيةبينحةالملعلىاالفرفيامحفرةمعسكرإنعرف
وشاهدواغاذونوممشارفهمفلمالسإلفيوجدوالعرباالتراكمنالمنصور

علىوطوافرقاربمواطرقواوبوالىالسالحبلببادروااظقتهمقدراياة
وارهقوهماالطالمةوترخلتالدسننورالملكثاترضلذلكفعندالمسلمين

البوارودهمهماألقديمبهملتوكحتىوالكالافاكنالىماحوضصانبالسهام
اكفارالمردةعلىوخذالنهاالبراراالوالعلىرهالقفارالعؤيزاللهواترلوالجيم

والجغالمإثيرالعددوهمارجالةالسيرفواستأصلتارواقألفرساخهممنوتمتهتا
إيملثجطةكننغرعشرةغيرالصادقبخيراهحماعلىمنهييفلتولمالغفير

يرفوالقتلىجمثهقيانةوقلفيهماتهلعنهمملكهمانوقلالوحلواطارقلبه
سوىاالسالمععكرمنيفقدوأإالظفاربيماعلىالمعينوالةلةمجدخبزوالطلبلة

حخعورعندفتلفرهالشجانمنارمةقتلالمذكورفياالبطالمناحدهمرصليين
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رحمهمامأجوزائثاشهدامضىمنهمالثئعرفالكرببواالضصالهوالحهااجله
ءالعثيسوادهموالثاعهموعوغذدهميوالمخمنالعسكريةايديوامتألتالئه

وكنالمشهورةهابا3الديننورالملكيدفيكخيشموحملتمحالةىاللمجالذي
الشركواذكوامااالسالمبهماالئهإعزفبيبمااروعزيزالنامرالقادرالثهمنفتحا

وحزبه

رئبواوقدالفتحييملياالصديومفيدمشقافىالقحلىورؤوساالسرىووصلت
لردمناومنشورةراياتهممنرايةومعهماابطالهممنفارسينءجملكلعلى

علىمنهموإصدكلواالعالالمعاقلوؤيةمنهموالمقلضونعئةبثمعرهارؤوسهم
لوالدبهيوليةالسرجنديةنوالىصالةرايةيدهوفيوالحوذةيةارردوعليهفرس

عددلهملمجمىالالذيالخلقالبلداهلمنوخرجءحبلوممثرفيوأقلوإرمةثلثة

نالمسلهكاقةدبهرهتعافىالئهمنحمااهدةلمحثانوالصلوالنسوانوالشئانالحثيوخمن
موفىتعافىئهاققديهومواصالتسبيحمنواوممئإلماالحرقالمالنصرهذامن

الديننورالعادلللملكاطالصءالدعاووإعحلوااعدإةمنيمومدالولحائهالنصر

ابياتذلكفينظمولمحاسنهفوالومكارمهعلىءاوالثوخهموالمراعيعهماخاعي
وهيالمعنىهذاق

ءوالثقاالالباالسذتةعقتهمحينربماليوآشللىثعة
ءصاوءرةوحذذينبرقرااليبسعلموبرايا

حاوواالحردبمصاتفيفيوهيبةالمعربعد
ءالعتعوااالغارةثنضداالعاهالكفكذاهكذا
ءاللمساصباحهمفيكهموالالاطشاروكاناضذشؤم

ءالوفادماخمننأبهدبجهسليالصالحنصواهدنة
الضمايحقهمفادهننجانجماظقوالنيهم

المضاحذنفوقجموافيثمتابمنسالماللهالحمى
رااطبهورخيرالوخاقخلدواسرأقفورحزاهف

افعماشؤاصلمعثائمويثكرحمددالعبادفلرث

ولطفهبمنهلذلكوالموفقالمعينواللةاوتدويخلتمتكهااممالهمقفيوشرع
عظيمةلةذلىوافتإاليلىجماىمنفيوالعثرالحامالحميميوموفيومشيئته

بعدقرنتنيةمبعدهاوافتثماتمراالرفلهااهتزتمنهساعاتثلثمصيبعد
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وافتالمذكرراليومهذامنساعاتئمانيمضيبعدثمايرممنساعاتستمصي
غأواتعالىلمجكمتهومععكنهنبقدرتهمحركهنفسبحانوازعجاالوليينمناثعذلثة

يرا

هانلةصرؤعةليلتهمنالعثعائينبينتقتتملمارابعةزكلةوافتيوماهذاآخروفي

مناوإبماالحدليالوفيوالتقديعوالتسيمحبالحاليلالناسوضجواقطقتازمجت
اضىبعدهاوجاهائأللةزكوافتالغداةووعندآخرهاالسنةمناآلضةجمادى

ازعجاألثيرصلبفيفىتاارالزلمذهبانالممميلناحيةمناالخباروتواعملتدونها
وافاميةبهفرطابحماةثطفيهامواضعوفدمتصفيوكذلكواقلقهماهلها

انءتيهاعنوخكياألؤلباكالزلالدومامنبنيماهلممنماكنفيهاوهدمت
صهوالأئيزامساكنهافياتزتالزالزلهذه

السلطانولدبوصولاالخبارمأكتواصلتاالخرةبهادىمنالثانيالعصروثه

الملكبيينالمهادنةتقريرالصورةواوجتانطاكيةعلىللنزوليهحثرخاقفي11محمود

والمعابراتراالقتراحاتبينهماالمراسالتويمررتاالفرفيوملكالديننورالعادل

بالنجاحالمقروناالقاتلومرضيالصالحمنيوفىماعلىيسفروأاالعىفسدلمجيث
فيعسكرهبضثطعؤمقرافىرهنافهزاالدفينورالمحادلالملكووصل

رمقدميهرهعءبقيةواقرالسنةمناالخرةجمادىمنبئوالعشالخامالسبتيوم

اللهخذلهمالمثركيناممالءبازاالعربمع
الئهاعرالةالصيالمقتفىالمؤشيناميرباظهاربغدادمنتناصرتايخباروكانت

ععحرمناليهانفغومنالعرهالخالفشاهمحمدالسلطانعسكرعلىنصره
مفوقيئفدادعنورطواالغفيرالكثيروالجمالعددمنهمقلبحيثوكيرهالموعمل

الثالثداييوموفي2والمصابرةالحاعرةفيوالتناهيالمضايقةبعدينخاسمفاولين
اشاهدمالعجريدواعالهاطبناجةالىالديننورالعادلالملكتوخهرجبمن

منهاامحموداكالملعساكروقربفيهاالمشركونعبثيثحمايتهافيوالنظر

ويتوضاهيقصدهيراهفيهالةالموققواتة

عظيمةزلزلةوافت25سنةرصبمنابمالىاالتنينيعمناالسعهالساعةلط

مسعودلاالونيه

بدادعنةالسلجويينثسلرطاطماعذلكبدالقطعتانانتواريخزبرهفي3
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ومنازلهمانفسهمملىالناسحافحتىهاؤخفادودامتتقئمافمعلهائرلمدمثقفي
منرمتكثيرةمواضعفيؤتوااواترعجووالسقايفواطوانيتالدورمنوهربوا

الحالفيزلزلةعقيبهاوافتثملماعاحةعنصزالذيالكثيرءالصيالجامعفمن
المهمابرحمةوالحوفالىوعةمنالناسنفوسوسمكمنتحمتكهمامنبقدرةسكتاثم

وقيزلزلةالمذكورإليوميلةاولفيذلكتبعثمالىحيمالىؤوفهواكاتةالورازقهم
هوبالهبعبالطيفثوتعللىتاركواثهاالوفىمناضثزلزلةآخرولمبزلزلةوسطه

عهولةزلزلةرجبمنالثامنالجمعةيومقذلكوتالالعالمينربوالشكلدالحولة

ثأهوكذللصثةالصمحانبالجأنيةدوعندامنالنصففيوتالهاالناساذعجت
الثرحبهيطولبماذلكبعدوتتابعتاالئنينيلةواالصدوليثهالسبتيألفي

لمجيثبمهالنفوسوئرعبسياعهءويبماالثميلناحيةمناالخبارودردت

واالطفالوالشئانالشيوخمناهلهاعلىومنازلهاددرهاوسائرتهاوقلعحماهانهدمت

يراليعالفليلاألمخهميسلملمجمثالففيروالجتمثريرالالعددوهموالنموان
انهدمفانةالمشهورحصنهاوامااوالشبكانمااالسلمربفهافانشينرواتآ
ممنإليسيراألتبعهومناللهرحمهمنقذفي7العساالمأفيالدولةجواليهاعلى
وتلفتوسلمواظاهرهاالىمنهااجفلواقدكانوااهاهافانحمصوائاضاربمممن

عنهاتئذماامأوأهلهاوضجدرهابعفهدمتحلبواماقلعتماوتلفتمساكنهم
سلميةتوإثلفالمشبشعةآراالفيهافاثرتوختيلجبلةالىوالمعاقلالحصونمن

اللةرحمةوالبمالدالعباددركأولوجاورهاوماالىحبةأحيةافىبهاإكاتصلتوما
نظملمجيثالمزئيالفظيعوإالصيالحظيراباكانورأفتهورحمتهولطفهتعالى
قالمنذلكفي

حادثاتزالنلرؤبخا
وحماةشبزرحصنمدمت

وحصوناثحيرةبالداو

إبهطعيونرنتهاواذا
اعيدانهمنففماوأذا

اومنفهالبيبحارقلب

مالصينبافيتشاهساةوش
وشالىهلكهفيزبيبئ

السماشرتدضاهبقضا

ءالقضاءبسواهلهااهلكت
ءانجااهوثتتاتوثغوئا

يالدماععندهاالدخاجرت
9بالمضاعبادهفيسابق

ءاذئوصفطنةلةن

ءوبالسفةمنتزوعا

ءوالعفهاالجهالمقالمن
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والمصقفمنازلهممنواجفلواهولهامنالزلزلةوافتهمفلتاكعشقاملواتا

اخرىذلكبعدصولفتنفوسهمعلىخوبمالبنيانمنيةالحاواالماكنالجايمافى
يالعتهواقامواءوالمعحراوالبساتينظاهرافىالناسوخرجالبلدبابوفغ

ورازقهمضالهمافىويركبونويهللونيسبحونوالجزعالحوفعلىوايامثأ
واالنابةاركبةوقبولاالحابةواليتعالىوالثهبهمواللطفعنهمالعفوفي

سلطانبوفاة205سنةرجباوائلفيالواقناحيةمنذلكمعاالضبارىوور
الططانابنالفتحابيالعادلالعلطانافيسنجرالحرثابيوالدفيالدنياكياث

الذيواالسريهاوتعالتيةالشدمنالعمهعقيبخراسانسلطايخهوموالبارسالن
شهعلىوقدقالسيحمللفعلاحسنللرعاياواالئصافالعدللمجبوكنفييماحمهـل

ورأفتهبفضلهتغمرتهوسافيبرحمتهالمةوترألةممرهوطال
نحلصميراالشخبوفاةحلبناحيةاطبرمندددالسنةمنرمفهـانشهروق

منةالثانيالعثرقائهرحمةالحلبهطبراقابيبنعليفيالقاهرعبدالبركتابينالد
العثامسلطانالديننورالعادلالملكمالاننصعلىميناوهولةفىبعرفررس

ضسولثزانظماالبالغةحمغبلعقاكاتأةيزاكنالنهبمثلهوالمصابلعدهفراعني
معالمستطرفةالقدممةاالصولعلىالمحررالحطوحسمالبديالتذهيبمنالفنرن
ايامفياالسبابمحصدهمثةوبينةبينيوكنءوالذالفطنةوتؤقدالذهنءصفا

بهتفبعيالحالهنهواوجبتمشقافىحلبمنكأذدهلمجكمومدهاءالمببا
وهيفيهامحاسنهوأصفبهاأرثيهاالبياتهذهفظممثلهعلىنسفيوئم

وضويىفببةفيتذئخزهوحثعتييونىكانبخلفجث
ونطيرهمبهمنلةوليىبففليعهـولففملذاكانفئ

قالئدحويىفيكذردنظمبالغةوصنفافضلوفدكان
هنيالطروسفيبديموصطفصلصةصاللفظمجنيغوق

بفيرمرويىنذإصفقدعوتاذانأىيهامقفاوقدكنث
بنيرمجيصاهوىمئبفقديصروفةبروكتنيازمائاسأضك
خطبيىالرمانفيمللمثصملىكداوقدارمانعكوىنافيوما

ونصبرفاتلثشجاععهتحوبالمرهفاتالجناد
وبمولىصادثاصيلبهولجمبلىفمعسهقبزااللهسقىا7

نصييىفاظربنيروقمربنبدااذااالنيقمملروضىئحنبهح
كورللعبادرتوففرانهئةلرحمهجىئنمنبرحمة
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كمشقفيوافتالسنسةمنرمضالناشهرمنوالعريناوابمءااالريومرفي

مغالصسامبألدعلىقدصىئمانفوسمفيوقعقدلماوازعجتهمالناسرؤعتزلزلة
هذبانحلىنايةمناالخبارووإفتمنهاهدمتماوهدمفيهاالزالزلتتافي
واجفلامحثيرالعددوجدرانهادورهامنقلقلتماثلةحلبفيتءحاالمذكورةالزلزلة

واخاغيرهافيماكانتاعظماةلمجوانهاكانتنفوسهمعلىخوفماظامرهاافىاهلهامنها
يومكلقايامأكثيهقفيهادامتاوااليهايلتجأليوتيمنفيهاكرماكنهدمت
اوعوداصواتعاىنينحظفاتاتصيوتتبعهاالهانلةإرجفاتمنوافرةعدة

علىوهوواللطفالىحمةئوئلومنةواالصياطكملةمنبحاننالمزعجةالقاصنة
لةلفيكانفلئاكيرهنمناخفثمتواليةرجفاتذلكمدوتالقديرهشيكل

واقلقتاذعجتاآلخرةءالعشاةصبعدهائلةزلرلةوافتشوالمناالشرالسبت

فلةيرحمتهمشقباهلورأفتهبقدرتهمائحرممتهنهمائمخفئةهرةاؤهافيوتالما
العالمينربئوالشكرالحمد

ئصرىناحيةالخبرمنوردالسنةمنشويلمنعصرالىابمالثلثايوموفي
االمايرتقرربينبذبيرحصنهـامنمقرقغيثةسرجالالدينفخرواليهاهادباسآمث

افراطقييماوكلنهبحاللواماثلسأقهـتهاعيانمنواهـعهوهنابنتهروججولةبنعلي

فذالنالوالمحتوهإفعئدوالديغالبالالقضاومحنالتيالظواستيلالتحرزمن
اليماخ

عضدمحمدابوالشيختوقيالسنةمنشوالمنالعثريناالحديلةاؤلوفي
شةوتصعينسبعاوبلغسئةعلتوقدلةفسبمرفسالمةفياحمدبنالىحمئ

حسنفاضآلاديبمااللبسةنظيفالهيئةصمنظريفمالثميخاوكنالحرإسىبافيالصروف

منقذآلبينبشيزرامقيكرزمانهوكنةوالمذللثابتةى8عندالمحاضرة
الثهرحمةمحترمأمكرتا

لهارجفتزلزلةاولهاوافتالسخةمنالقعدةخيىمنالعاضرالسبتيلةلفط

مصيبعداليومهذاغدوفيااليلىمناجمدةاوتبعالقلوبلهاووصلتاالرف
ومكمتهبقدرتهلهنالمخركوسكنهنافىهافيوأخرىزلزلةوافتمنةساعتيندتقد

الىحيمالىووفوتافىسبحانةورأفمهبرحمتهمخهنوستم
افىالغاللمنبذرماواحتاجالمعروفةالعادةعنؤشييةاحتبسقدالغيثكان
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فياؤلفيلحلقههبرحمتاللةبثثمالنفوسوقنطتلذلكالصدوروفماقتسقي
النقومبذلكوشتالبقاعوسانرحورانوعغواآلممهاالومادسؤىمامنةالقعدة

الشكروالعبيدعلىانعامهعلىالحمدفالهارتفاعهمدالغقةسعرطو

ساعةمضيمدققئملماتاليالالقعدةفيىمنوالعثمرفيالثالثالجضليألصني
مدرتهمحركهماسكنهاثموالمساكنالمناذلوهزتالقلوبروعتلةزكوافتمنها

لمينالطربوالشكرالححدفلةالواسعةوركهالقاهرة

المقدغالجمعةيومليالتالمذكورالثمهرمنوالعشرينالحاماالحدليلةق

منهااعظماكعصافهاعندآنيةتالهاثمواقلقتازصتزلزلةاوانلهافيوافتجمره

دسييحواهليلوالبالكبيروضبواالمكتشفةواالماكنالجاجمعافىههاالمنالناسنفر
الليلضرمعنددوخهاآلثةالمايخةتلكبعدوائثمالييمارعواتعالىاللةالىءوالدعا

تؤفئومخركهاقدرةسكنتوسادسةدثمامسةثمكوخهاةىراالثالثةمدوائثم
شأنهوعظماعرهتعالىالحمدفالهالبدفيمنكرااؤا

يرالملفاواليهابوفاةحمصالحبرمنوردالسنةهذهمنالقعدةفياوائلللط

حاحىزبميبكاالدينعادخدمةفيحظيقدشبوليتهايامفيوكنالدفيبصالح
وصوابرةالسظوحسنرالشدلوسدادبالمناصحةعتدهوتقدماقهرحمهوالثامطب

الضرورةوالحبأتةالجلكوبفياالسعبعنوآلتهقؤضعفتسنةعلتولمآالرأي
نحمنيتقصولماالممالثأه3فيوالنظراالحواللتقريرالمحقةفياطملافى

وواليتهمنصبهقاوالدهبعدهمنوظفهوفاتهحينافىعلييمائنكرماوفهمه

وافتمنةساعتينتقديرمضيبعدالسنةمنالقعدةفيانسالخالجمعةيوموفي

البالغةوحكمتهاالالمحركبقدرةمعكنتثماالالناسواقىعجاالرضبهاترزلزلة

لعالمينإربالثهبعباورتاركلطفهعلىالحمدفلة

عنفواتغبلخءمحهاائتةمنإملشعقافىورد255سنةشوالمنايامصني

اسرعوالوالفارسيةةالرالكتهيلسانهمنافصحرأيثماعودهوغضارةشباب
المماثاتئهتلانينبغيمالعلتكتابئفيقلمهمنقإطيوالببراعتهجوابهمن
لةشيطشاهدلثوالمثلةرأيثماالننيالمصتفالتاريخمذافياثمامراالهذا
السلطانعنقدكتبكتاناالينانفذتنتحبوالييعرفبهاالتيؤتةتالممسثفا

ءالطغرافيالمؤمنيناميرقسيمممدودبنمحمدبنمحمو3شجاعابيوالدينفياالدغياث
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نورالعادلالملكالىالمؤمنيناملنحلصالواحدعبدبنسعدفيمحمودوزيرهوكتاب

ووصفهجمراههالمؤكدةوالوصيةواحترامهصفاةبحسنينطقكالهماالسامملكالدت
الدفينظاماالعزاطميداالخمنالمحتربمالمالماالصيآاالماماالميروهيالمكهدةبنعوته
والعجمالعربانصحأالعابسحانالكالمطكوالسالطينالموكجسالماعاد

الحرمينسلاقالوجافهرءورإفتخارمااالسالفنخراالطرافالدهركريماجوبة
واالفاضلاالفئعهنبوفررقااالصحابرنيسالحألفةصرتضياالنتةممتلتى

ممربنالقسمالىبنمحمداطياةاوخرإسانيبدالؤماندروالففهـائلالمناقبذو

فتهونمتطرفويوعظهيستحسنونوالناسايامةعددمشقجامحفيووعظأالبلخي
هذهصفاتهفيونظمتحمئمهءومهـغاضاطرهدهوجوابهوسعةلسانهوسالطة

االيعات

مرلبرؤعجمفيالعلماهمندأيناهنافضلالديننظائم
فهموصفاةبالكهلجسنوخظالفظآمنهئموانص

ونظيممنمبىعإلتثسثآويوفيفصاحيفونه3
صيليثمسرفااتاهالمعانيمنابديمآالأنا

علمكلاهناحساحوىفتونشجارفيلةفلبى
االقالمنالفمملجوعظأسعتايهاموظاذا

االمغسمعحئةمجرراذامامنطقهصنوبخيق
قىأجمالشرافمغاخرةاذاتنامتارفيعالثرفلة
عقيالماخفياذمفىسواهبماحئحالىمنالفيثوما

فدمصبيماعنضنيعلىشيممالهلنيردماسمحت
ذآءكلضالمنوقداييتعريالمدحمطايافالزالت

انوريصيكصؤنجفنملىهتوتهتتآهاااليامدى

افىعساعهفيقدصثمنهوضهفينورالدينالعادلالملكبهرمنتقدتمقد

لهاوقصدهماتهخذلهماالفرنجاحزابمعبتالييماالحنراثهاعندالشامباللمالد

منهدمتوماجهاالمععابعةوالىجفاتاكالزلنعدثمالمجكمفيهاوطمعهم
منسلممنوايناساءوالذبئالحمايتوثغورهااممالهافيوالمنافلوالقالعاطمون

والجتمامحثيرالحأقاليهاجتمعلمجىوغيرهاوحماةوكغرطابوشيزرحمصامل
االعدادفياالفرنيجمعءبارابهموخئموالتركمانواالممالالمعاقلالرمنالقير
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علىمنهمفارسيقدرلميىوصرهماظاكيةمنبالقربامحثرةفيوالتناهيالدفىة
االفسادعلىاالقدام

ابتداالديننورالعادلللملكعرف25سخةرمضانشهرمناياممضتفلم

ميرانإميرالدينرةاضاةاستدىنفحهعلىمنةافوباشدفلماحادصرفى

بهصوواسرأيهأفتفهـاةمااليهمواومىوالمقدمينراا1واجمانشيركوهالدينواسد

واشتهارهدددهالعلمةوالساذبدهمنبهمنعفيالقائمالدينضرةاخيهمهئمونوقرر
نيابةفيدمقفيالدينإسدويمونلمجلبمقيمماوجمنالبأشوشتةبالثعهامة
القاعدةهذهتقررتفلماالقاعدعةهذهعاىالجماعةواستحلفالدترةكهـ

ثمشقافىالدينإسدوتوخهقلعتهافيوحصلحلبافىئالمثطفتوتجهالمرفباشتد

وتواصلتالسخةمناواخرشوالقالمألعيناممالوقصداالفرفيفسادمناالاممالحففل

فتفرقتالقلربواؤعجتالنفوسفقلقتالديئنوربللللثاالرلمجيفالحالمذهعقيب

وحمالموهاويضرمدينةاللصدوااالفرفيوطمعاالممالواضطربتللسلحينجموع

االسماعيليةرجالمنكثيرخلقجهاتعذةمنوتجتعوانتهبواواسروققتلوفيها
شيزرمنواكيجومممنهموقتلواعليهمفاستظهرواوفيهم
وجههفيالدجمدالقلعةوإليفاغلقحلبالىالدينرةوميولتفقوا

وزحغوااضيلمدوملكنااحبنامهذاوقاكحلباحداثفحارتعلييماوعحىإالبواب

فيوحصلاصحابهفينالدضرةرعملاغالقةسروافالبلدبابافىالسالحفي

نحرةعلىثرحواواوالوعيدواالنكاربالقرمملعةاواليعلىاالحداثوقامتالبلد

محمدالعملخيرعاىلمجالتأذنفيرسمهماعادةجملتهامناقتراحاتالدين
دارهفيونزلوالوعدلهمالقولواصعنفيرغبواماالىفاجابهمالبشرخيري

الدفينورالعادلالملكموالناهـيقولوالحلبيينالدينرةالىالقلعةواليوانفذ

الذنبمقيلكلنماإفىتدعوحاجةفعلماافىكاوماهعرففيئقيمنفسهفيحي
ماينهمحياالديننووشاهدقنالقلعةالىوصعدالحالكتمالواليافىذاكفي

والالحطلهذاعنحداثلااصؤحانااالنوقالبرىمافابمرلةئقالومايقول

مديمنديويلياخيصالعهـالحاألطلبواومابالزللأواخذمم
فأيستالديننورالمللثبعافيهاالقطارفيالبشاراتوائئحثرتاالخباروشاعت

وصىفتالعافيةوكايدتواالزعاجالقلقبعدالنفوسوابتهجتاالستيحاشبعدالقلوب
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مدينةوليقدالدفيرةوكنالمالمينجهادأطابالعودينالمقدئمكاتباتالىالهمم
املهاوعزمصراناعالعنامسكقدالغيثوكاننحوهاوتوخهاليهاواضيفانص

االممالسائروكذلكعنهمؤبعدهشربهمماهلعدهضياعهامنوحالنكعلى
السنةمنالثانيكانونمناالصءالعشافيمعليهفارسلوبألدهمبادهقافىإتهفلطف

الفيثمن255ضهالقمريةالسنةمناطجةذيمناالخرللعثرالموافقالشمسية

وثارتحوراناوديةبهوجتواآلكلمالوهادروىماالمتتاخوالثلجالمتداركالهاالل
التيالئعمةهذهعلىاطمدتعافىفللهسباخهابالعيثوانبتتزروعهاوالحعشتارجتها

لددلهاصروالعددلهالمجمىال

نوردلالطالملكبعافيةبدمثقالديناسدافىبالبشائراالصارتناعرتولمأ

سايعبالشاموالمقيميناللةاعداهةاداالسالمعسايمءامعتدعاعلىإمهواعاللدفيا

العادلالملكمعمعواجحخيافيسااليوومملطبناحيةالىدمشىمنبالنهوض
الكفردعضبششمناالممالحمايةفيوشرعوامسعاةوشكرلقياةفاكرمزرالدسن

ونظمتوفحنمليمابمخواآلمالالمافيلنيلالمسفلواثةاالحوالبصالحيعودبماوالضالل
المعنىهذفيالياتالهذه

االمانيمنرجوثجماؤفقثذمأنييامحفائكدسئنتلمد

اثطانمحلمخامىفةالرلحتونجإمأومفثيمصبهحتءيرعفم
ارمانيمسعودأناظيملجلثيفاالشماوجا

الجباتهثلشجاعاوصازاياالمنافلىبفرومت

ودانيقاصيفياالسالمعلىافاهماتخثىهوثارت
القانيمعالمليلثبايخهدقىبشيرذاكبدودافى
افيااسموراالمنومادنيابمهدوآالحوففوذ

وكسمائةوكسينثملثسنةضلتوفى

حيةمنأاالخارتناصرتاوائلهينيالجدىوالحاللمالمحرماؤلاإلنينجمرمواؤلها
رميلعلىومواظبتهمارمطصنفضايقتهمفيالشامققيمينالماللهخذلهمإالفرفي

الغاراتشنفيطمعهمايدوفئبالسيفوظكأفمعفانإلىالمناجيقلمجارةام3
تفرقبحكموفمياعهاامعاقافيوالفسادالعيثفيااليديواطالقالشايةاالممالفي
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العارفىالموفبعقاليلاليادلالملكباشتغالللنهماكاقحواطفاالسالمئةاكرالعع
حممالالتيواالقضيةتدافعالالتيالمشيئةوفهلة

المتوخهصلبمنالدفينورالعادلكلللببيوزالمبثئرالحبرردمنهامحفرين

حوراتالاععلىالغاراتشنفيالطمحشواقىالمالعينللكفرةواكاتفقمشمقالى
واالسروالنهبالضياعثطواالضابواالحماقوالعيثالفعمادايديولطلوقواالقليم

منازلهاوإحماقالسخةمنعحفرانسالخالثلعايومفيعليهاوالنهولدازياوقصداللسبى
امحثإلوهئواالعددواالحداثالسكويةمناليهموظهراخرابهافيوالتناهياوحام

شامدوحينمنهمقربواانجمدذلكمنفنعواكنهملقاشهمالىلواالبقصدهم
ناحيهالىالمذكهرالنهارآضفيرحلوااليمالظامرةالغذدكثرةاللةخنالمامحقار

قلبما

منالساس61لنينيومغرةقلعتهافيوحصلدمئقافىالدفينورالملكووصل

ثرواستبعوتجتلوترتيبذيباحنولتيوجماتهنفسهفيسالممااالؤلربيعش
لةوالدعاوعافيتهبسالمتهعلىتعالىاتةشكرفيوبالغواوإبتهجواالمسعودبمقدمهالعالم
يمذهالىوافههادوالتأقباالجناداصتدبيرفيوشرعاعالمهروايامهبدوام
وصرادبفيلكلدراكوابالتصر

بخروجمصرألحيةمنالحليرد35سنةمناالؤلربيغشهرألاوائلوفي
انمناليهاوخرجاممالهاعلىواغارواوعسقالنةقيافىرهاعسنهـوافرفصر

األمنهمهلتلمبحعثاواشقتألعليهمالمسلمينافهفاظهرالمالعينالغرفيمنبها
بعئقظغرالبحرفيالفزاةمقتمانوقيلظافرينسالماينواوعاظغرواماوغنموايراليس

ولبمايمرددامنهمواسرفقتلباالفرنجمشحتةوهيالمعثركينكبعرمن

غابمظافرأوعادىيكادالماحهموامموعداموالهممنوحازالغفير
ناحيةمنالسشةمناالولربيعهرشمنمهـماعشيألمسالحإلفيوورد

ثمنهاسامنمواضعوزعزعتوازخهماملهاورعتمائألزلزلةدوثحلب
منوالعثريناطامالسبتليثهوفيبهرهلىوتماسبحانةمحركهابقدرةسكت

عركهابقدرهسكنتثمواقدقترؤكأبدمشقلةزكوافتالستةمناالولرليع
هدجممتعافى

الديننورالعادلالملكبرزالسنةمناالخررليعشهرمنالتاسحاالحديوموفي
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امحفرةجهادفيئحذاالحهبت3ابللنصوركرالحسقياطثبجحرالىدمسقمن
التركالفرسانمنمعهمنفاوعولهدفلكقبلالدينلسدوقدكانالمشركين

أيههاحرجواوفرهاكنيملاحسنفغنموانهساقربوماعيداإممالعلىجهمغار
التاقونوأسرهمثوقلفغنمومملهماتهاوقدكتواورصااالفرنيضيالةمنبهاماكان
والغنميمةالضلىدرؤوسباالسىسالمينوعادواحارمحصنائلؤلمالمقدئمولدوفيهم

والشكرفلكعلىالحمدودئهفقدواحدكيرفارسمنهمئصبلم
البقاعفيوائالسنةمناالخرةجماىالولالموافقتموذهرلثاولءالثلمايوملكط

ووصلىالمثشاكذاتفبرلفيالعادةبهاحمركماصتسيلمنةحدثلمجيثهااللمطر
ذللظمثلحدوثوتعافىسبحانهائهقدرةمنفكثرالتعبيثمشقافىددمهـلتردىالى
الىقتهذامثلق

عضدلةزكوافتالشةمنرمنوالعشرمنالئالثااالريلةاخروفي

ثماوحيماوؤوفاللةبقدرةختسثمالنفوسوازصالقاوبرؤعتالغداةألذفي
بقدرةسكشتثمأخداةاصالةؤتالحميسيلةفيالمافهـيةعقيبىثضوافت
عالىافه

إلىوزحفوتجضعوااللةخذلهماالفرنيالنالمحروسالسمكراطبرمنودرد
وائفقالجمعانوالتقىالعسكرياالحالفينهمالديننورالموفىوانالمنصورالعسكر

وقيإالجماخبعدوتفرقوافاندفعوانشلالمقئمينلبعفحدثاإلسالمعسكرأللان
االفرنجوجرهفيخواصهواطالكلمانهشجعاننييقعنققجمكانهبتأالدفيأنرر

منخوفامنهزميينؤلواثملكثيراالعددخيولهمومنمنهمهتلواامالسفيهموإطلقوا
منالدفينورالحمدولةاللةولمحىاالسالمصمكرهنعايميظهرثأكين9فى3

نحيمهالىوعادومشهوريشجاعتهجأشهوثباتبأسهوشذةلةتعالىاللهبمعونةبأسهم
االفونججمعوتفرقاالفرفييديبينإندفاعهفيبابىكانمنوالمجماعتهثطسالمما
وكىدئذلكعلىوصضوالمهادنةالصلحطلبفياالنرفيملكوراسلاعالهمافى

ثممدةذلكبعدالمنصوركرالعولقامبينهماحاليستقرولمالفرقيينبينالمراسالت
يومإليإلفيفوصلالصروسالبلدافىءاالبمفاالنوريالملكىالسعدالىأياقتضى
السنةمنشعبانمن

وعزموالواتمءاسفمنقهمتجئع355سنةرجبمناياماواخرفيولمأكن
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دمثقاهلبيماوسامحابطلةكلنمااعادةعلىالديننررالعادلللملكإتحريضعلى

وحوالةمانالشراعناتمنوعماخهمنهارواالبقلةوعرضالبطيخداررمن
ءفالديناراالفبعثرةالقياموضمنواالخطابعقولهمبسوغزوااالجناد
مناالمالكاربابعلىافرضهفيفشرعوراموةماالىأجيبواحتىبذلككتبوا
والجوابابفيرأيلهمنجحوالعرابافىامتدوافاوالىعاياواثكيانللقلمغين
نورالعادلالمللثافىواالستأثةالضجيجواواتأتموابجثلهماناسوعسفوا
الىعيةثيالعدلوايثارالسعادةلةفنتجتاالصيمذافيالخظرافىقهفصرفالديئ

اميرمفهـانشهرمنالعاشراالثنيينيومكانفلمأعلييماكانماالىاشكلمااعادةثط
منتبرعذلكالىوافهـافاثرهاوتعفيةأمغمنماكانتللىالمعتادةالىسمباعادة

الخاسكانةعلىمرأمنشورمجتبورسمواللبنوالجبنالهريسةضلناطالنفسه
للملكاالكعكحةمواصالمنكلكفيأالعافجالمدبهرهاوتعفيةحمعهاالىسهمهذهبابطال
ايامهويقرنايامهبديمدمنهميستجيبتعالىفاقةصرلمحاسنهوالنعلييماءوالثناالعادل

واعالمهنهالونياوالنصرلسمادةبا

الحاجبوصلالسنةمنرمضانشهرمنوالعمضرينالحاكيالثلثاهيوموفي

مؤليصالحالالملكمنالمراصالتمنتحئلخاماوابمصرناحيةمنالموتدمحمي

الملكيةالحؤانةبريممالمنقذالمالومةاعرانهامقدتيمنرسولومعةثأاموها
التضذلهماالفرنيمننرقةوكاتيةالعروالجيادالممرتيةاالثوابوانهلالنوزية

تالثماقرالقليلاألهمميفلتلملمجيثبهماقهفاظفرالمعابرفيالمهغضرلواقد
تناهزوالعرباالفرنجمنوافوةبجمألبظفرهالمصريالععكرمناطبرووردذلك

االلتلعليهماستوفىلمجثالجفارمنالعريمثناجةقذلكعلىيدوفارساربعمائة
المشكورذلكعلىالمحصردوافهمستحسبماوظغراحسمافتخاكلنوالسلبواالس

الحلبىالىحمنعبدبنسالمابوالمنتجبتوقيالسنةمنلثواللثءالثلثاجمرموفي
وكناللةرحمةالدينتورالعادلالملكيوانفياالجنادوعرضالجيمقكتابةمتوقي

للفبوفاةمصابةوتالمشلهلمدعلىوالتأسفشكرهعلىمجموعاالطربقةصنخيزا

والعثرتسالساعةالجميومفياتهرحمةإيضاقكمثفيالحلينوفلبنافهجمدابب
هوووزيرهالدفياسداالسفهسألرلالميركاتئاوعنالسنةمنالقعدةقيمن



53

واستخدموالحثلاالحوالبهيعفيالمقاصدمحثهكوراالفالمحمودبالحيرىيةمومموف
متصبهفيولده

السنهمناطجةذيمناالخيرالعشرفيحماةلماحيةالحبرمنورودذلكوتال

وكاناللةرحمهالالمعرياللطيفعبدفيلجهبنلرشدالمجدابينالدركطبوفاة
االيامفيوكذلكبميةاايامفيفييمايستنهضكلنفيااكغااالسألارجالمن

اسوتهمنهاجعلىذلكفيامسستمرالطبحوسالمةبالخيرئةموصوفآذلكمعوكانالنورية
السنةمنالحجةفيفيالقسطنطحنيةناحيةمنتناعرتقداالخباروكانت

االسدميةوالمعاقلاالعالعصدالغفيووالجئماثالعددفيمنهاالرومملكببوز
االنطايهةاالممالعلىيالغارةسراياةوبمثفيهاوتخعيمهالديباجعروجالىوصوله

االممالمنمحااندهذامنهملمجماعةظفرواالتركلىمنقومأوانواالهاوما
مذاالدفينورالعادلالملكعرفولمآومعاقلهحصونهمنعئةاالرمنملكالوين

ويبعثهمإلىومول2ألحمنحدثماباعالصهموالمعاقلاإلممالؤالةمكاتبةفيشرع
تعالىواثهمنهميظفربمنايةللنواالشعدادفيهملمجهادوالتأايممقظاستعالعلى
عليهمواالظهارمخذالفيالجميلةعوائدهبرتكمابهمواالظارعيهبمصراللي
قديرشيكلعلىتعالىمروهمرلمحوثبباسهمرذ

الثانيتشرينابتدامنذ355سنةهيالتيالسعيدةالعمنةهذهفياتفقوقد
الئلوجبتدازكعزاليهـاارساتالعهااباسماءالسياإنشباطاوائلإلىنيهاامحانن

والبرالواالغوارالوهادوزؤتاالفحالرعئتلمجيثوالنهارالليلتواليمعواالمطار

اتعتواوالبنكيواللبنيالمصندلابمانالسيولوتتابعتاالوديةوبرتوالقفار
الضعفبعدالسائمةواشبحتاتالنبوعشبإكربخضرةوالبقاعالمعخفضةاالرافثط

الفاصطوالوحوثاعئةالىالمواشثاساثروكذلكوالتعبالعنامنكلفةواراحتهاوالسغب

لماخهمالشيرغوبهرالنعمةهذهممومالجهاتساؤمنجاراالوتناعرتوالدانية

الشكرودائمالحمدضالصنعمتمأعلىفالهالحاليةالسنينفيذلكمثليشاهدوا

وخمممانةوكسيناربمسنةودظت

نهارهمحىعظيمةلةزكوافتاليومهذاالطمنهاالحرئمعتهلالجمعةيوماؤاال
دونهاننتانيوعهافيومالهاورحمتهبقدرتهاخروئحنها
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الدفينورالعاكلللملكضقد355سنةةاذيمناياماوانلفيوعن

منوالمفسدصنعهدوادحمقبهوصافاووقعقوتهاثلمجبلايدعرفن
وفوالبالدالثؤرقاالنصددروضاقتاالجنادواعوانالىعاياعتواررعيتهعواتم

اللةخذلهماالفرنيوالحبرمناووماخبارمعالسيماييمااليمئحومنواشغاقاعليه
عمتفيقداذئيلهموقالاصحابهضوامنافىتقئمبالفعفلقسهمناحسولمأ

عاملينوبشروطهـاينمطيهنساماالفكونوانفسيقوقعقدجمااليكموعمية
وبلقابلوتألفائاوحكمكرأيكمنتقررهوماالصرلىوالطاعةالسمعممالوا
منبعدييكونممنلميناكعأل3ؤكائةالىعاياعلىمشفقانيفقالعاملون

اخألقهمناعرثميراناميرالديننحرةاخيوانالجائرينوالظلمةالجاهلينالوألة
علىياضاوقعوقدينامورالمسلمناعرايتهتومهارتضيالماافعالهءوئمعو

منالييمايرجعلماوخواصهالموصلمتوفيالدينممادفيردموالدينقطباالميراضي
ديلثلمةوالساذبعديمنصيفييمونباناعتقادوصخةكنيووسدادعقل

وسرائرعياتكممنبصخةالفاطفواسامعينولحكمهطاثعينمديالمرهونوال
اناأللحلفواالمتئعوحكمكالمطاعرلىاالماوفمائرمعقائممنواصظألص
عورةالعالمهالمذكوراخيهالىرسلهوانغذرسوعهاواتباعبشروطهاالعملعلىالموكدة

المسلميبئكافةوعلىعلييماقالىاللهتفضلثمئسرعاواليهامستعذالهاايكونالحال
لالمياليالمدخولوحاسوالجممالنفسفيالقؤةوترايدالمرضمناالباللببدو
يتجديدهاوقويتالنعمةبهذهالنفوسرتفعلي

اسامحينالمجفظمنالطرقاتفيرتبقدحلبفيالنائبإدينامجدإالميروكان

فانفذهمعهكتبتروبابنئيرفدممقاهلمنخمالبرجلمخبجفيالمقيمفظفرفيها
فيوانفذهاابصلباصيعليهاوقغصفلفاحلبمتوقيالدينمجاهدالىبها

المحريممنالثانيالعثرمناطميسيومفيوقففلماالديننورلعادلاالملكالىالحال
عزومنديوانهمتوليالقمإبيالحاجزينالدينامينمناوجدهالجديدةالسنةن

نحرةاخييماإلىخابهاحدكذاريحمحمدومنكلوالقلعةوقيمتوليالدين
ولمجمؤالعادللللكإخييمامنالناسبوقوعباعالمهانحرصاحبميرإناميرالدين

اربابهاعلىاكئبعرضذلكعرففماأييماالئسقمدسثئالىواالسلالمبادرةعلى
خافقدوكنعمانالدينسعدلهماوابمجملتهمقكنباعتقالهمفاصيهافاعترفوا
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رةبقطعيخبرجعبرقامةعماحبمابكاطالفيورردليومينذلكقبلبف
الرعمولمنونعهرذهالمنصورالعمكرفيالدسذاسدمفادصشقالىمجداالدفي

فيالديناسدفعاداخيهايعادلاللكبعافيةمعرفتهعندمقرهالىخبرعودهبهتصلفا

إبداالىالعسعكر

قطباخجهإلىفدوهتحمالمجوابالموعلناحية9ثه3منالمدلقزئيلووصدت
الموصلعنفمصلفلماثعقدناحيةإفىامتوعسكرهبرزفيوقدوفارقوةالدفي

جعفراباالدفيجمالالهزيرونفذهويثفاقامشرالدفياللكعافعةحبربهلتما

ههلحسنةصفرمنالثامنالسبمتيمفيقصدافىفوعملالحالكشفعليبنمحعمد
ةاالهمةاكزيرقدوهذاامححيرالحلقلقاثهالىوخرجءتجثلىوانفيئناحسا

والعهـألتالبرابوابفيلهماوانفاقالنضكرماالعالقوحميداالفعالجميلمنتعالى

والبيتواطرموئحةوسلمعدييماالةاصلىالىسرلمدينةفيراالمومستحسنوالصدقات
الديننورالعادلالملكمحواجتمعوشكرهمدحهعلييماوتخماعفذكرهشاعقدما

وتوفيتهلةعامابعدجقهافىعودهىالحماوالتقريراتالمفاوضاتمنبينهماوبرى

اقتفتةماالمالطفةمنوخواضهييمااالدفيقطىبرسمواعمحابهاالحتراممنحقه
السبتيومخواضهفيشإلكوهالدفياسداالسفهسئراالجىمعهوتوخهالحاضرةاطال

المذكيرةالسنةمنصفرمنالنصف

لالعاالماكإتحفصمديةومعهمعبهرهمنرسولاوومملكمنوصلنقثد

اواصفياليلوعادذلكجمثلوقولوبنالخالبوجملذللثوغيرديباجاثوابمن

اووممللثوبينبينةالمحالحةاناتهخذلةاالفرنجملكعنوحكيالستةمنفر
كدرهعاقبةويذيقةنحرهافىمنهماواحدكلبأسيرذواتهانعقدتوالمهادثةقررتا

بؤيزاللةعلىذلكوماومكره

مصرافىللسترشديمحمودالحاجبتوجهالسنةمنصفرمنالثانيالعصروفي

الملكمكاتجاتمنمعهموردكانمالمجراياتسالمثهماتةزئمملهاكتىمععاندا
رهاللةاعؤالدفىنوردلاولالملكعنرهاامتولي2الحهـاماكلا

االسألميةالمعاقلوقصدانطايهةعلىباعرامهاوومكلمالحيةمناخباروورت

استيحاشهممنإهلهااليناسالثاميةالبالدافىالعوجهباالديئنورالعادلالملكفبادد
وشيزروحماةحمصعبمالمنصورالعسكرفينسارائهخذلهمواالنرفيالىومششمن
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ريعشهرمنافالثالحميعيومفيفلكالحالاقتفمتانالىحلبافىواالتمام
مناالولحرشهرمنوالعثعرصنالثانياالحدالليثهنيكممألألالسنةمنإالول
اليقظىوازعجتالغحامايقظتموجاتاربمماجتهاألزلىإدحصافهقوافتالسنة

بلطغهمحركهاسكنهساثممسكنهوعلىنفسهعلىمضطربمسكنننوخافكل

فسبحانالنائةناالماثيرهاغئمملمولمالىحيمبحباووفالىالحمدفلةورحمت
الحكيمالعليمءثمايماعلىالقادر

بوفاةحلبالحيهءبرمناوردالسنةمناالكىريعشهرمناالولالعصروق
وكنالتةرحمهاالولريعشهرآخرالجمعةيومثبالطبيبوقاربناسمعيلالفضلطا

فيباعماباتعندهيقدطنإنصارهالةااعزالدفينررالعادلالملكخدمةفي

واجتمعدمشقمنبغدادالىسافربمونهومعرفةييمالذكابحسعادتهوقربمهـنائع
الناسواجكاعطريقتهوحميدخبرتهمذاخعخهمواخذعليهموقرافضإلنهامنلمجماعة
ءيماوالمقددرالفعالئداءالقضاكنفعلهحسنفيمثلهفقدعلىوالثأسفاتهاثهلى

يومهااقامتشديدةريحهتتالسنةمناالطجمادىمنالتاسعالجمعةيوموفي
الليلآخروافتثماالشجاربعمىوافسدتحمهاوشتوصيفيقارالماكثرفاتلفتوليلتها

مثبتهاالمساكينوصسمامحروسكنهاواقلقتازجثموجتينماجتهانأللهزلى

العالمينربئوالشكرالحمدلمحلةوقدرتهبرحمته

الععكرألحيةمنالمبهجةاالنجارتناعرتاولهفينةالىمناالوفىجمادىوفي

المجاهدةاالعالؤالةالمقدميناالعرالبتواعحلببامماليالنوالملكيالمنصور
تمكهافيعوالاالسالمعةاالمماللمصدواالفرفيالىوممنالضأللامحفرةاحزاب
امحثرةقالتناهيفيرهمممنعنهاوالذبئشرهممنلهاوالحمايةفيهاواالفساد
إئمللعزسقلانهببالورأفتهورحمتهباكهلطفهلمحسناللةفقضىالدثرةواالعداد
وإنتقريروظوصالسياسةوحسنوالتدبيرالىأيصائبمنالنوزيةالملكيةالمنصورة

الملكبينصةالمعمتحعة3والمواالموكدهالمهادنةلمجيثالسريهرةوحسنتعافىدتهالنئة

انتظمتلمجيثببالخطروالاطسابفييمنلمماالروموملكالديننورالعادل
يوولبماومعرقهالىومملكرأيسنإدالمروكعهالسدادصدفيذلكفيالحاق

فياتوإالقتراالمراسالتتكرربعدالمطلوباالملويعرالحروبعواقبالي

االفرنجمقدتياطالقمنالشسصةماالىاروممللثواجيبالتقريراتع3
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لديهصولهموياقالجةاوباسهمواقذهملدفيانورالمالمثحبسفيالمقيميين
االتحافمناثسداالملوكءعظماافعالئمضاهيهبماالفضلهذاالىومكملوقابل

منوضيمةنغيطىجوهرومنالعددارافرةجناساالهنتلفةالفاخرةالديباجبااللواب

عسكرهفيذلكعقيبرحلثمالحقحةالخيولمناسعحسنوماوافرةقيمةلهاالديباج
االوسطالعثرفيللساصينمناحداديهـةولممحموذمعثكورابألدهالىعاندامنزلهمن
ضوفهاعقيبوأمنتوقلقهاانزعاجهامداآلوبآتفاطما057سنةلىاالجمادىمن

الثعاكريناحمدالثعهةههذعلىاطمدفلهوفرقها

هكلولعالدينقحلبالخييماصتعنورالدينالعادلالملكباتذلكمديلىورد
دةالجيرمفيواالفرالىوملجهادالراردفيابهمواوالؤالةنالمقذممندردمعةولمن

باالستكئارفيهيإهائألعخلميمأسثاطأالشةمناالللىجمادىمنعشرالسابم
لةبهوالشمحلهيشاهدالتماذلكفيالييمالمجتاجوماواالبقارواالغنامالخيولفبحمن
إكئلالعددوالبغالوالححزلهالعرلاطضننوفرقامةالزمنعإلكبيرةقامكا

علىالزاندامحثلءالثيالذهبوالصحونوغيرهالمخحلفةالديباجوانولالخلعمن
التؤكنءغربامنجماعةانواكاتفقوالتجعفلالحسنفيمشوذايوموكنامحثرة

اسامةبنيمنالعربعلىفغارواابهوابالمماطباثشغالهمففألالناممنوجدوا
ممكوالعمنوافرفهداثرهمفيفأبذلكالحنرصردفلمايهمراشواستاقواوغيرمم
النفوسوسكنتاربابهالىواعيداخذوهمابهيعخهمواستخلصوافادكوهمالمنحمور

المشكورالمحمودواللهاترعاجهابعد

لمخازلتهاحرانمدينةافىالتوخهعلىاللهاعالهالنوديىملكاالالىأيتقررثم
العسكرفيورحلالصالحمنذاكفيرأةحسبهااالدينضرةاخيمنهاواستعاد
واالقتراحاتالمراسالتوقعصجهاواحاطعليهاترلفاصاإالخرةجمادىاولفيالمنصور

يومقوتحسآصتجماتقايمانعلىاطالتقررتانالىباتوالحاروالممانعات

اليهاالنظرواحسناحوالهاؤقررتالمذكوراالشةبهادىمنرفيواالثالثالسبت
االقطاعسبيلعلىالدسنزيناالسفهسألراالبئاالميرافىوسقمتاهليهااحوالفي
امورهاتدبيراليلوفوضلة

اخووكاتبمنةايأسوغمرضلمانورالديناقوسببهزياابنطسبقالا
نورالدينكلفثقالملكفيدطحعاطد
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وكمائةينوكسضسنةودخلت

الجدىمنديقةكعدرجةكحفيوالشمسالمحرئممستهلالثلثاهيومواولها
دني3قانقىوخدرجةعثرةسبعالقوسوالطالعاالنيكانونمنعحثروالثاني
احد1نمامفيبزانالدينمجاهداالميرتوفيالسنةهذهمنصفرمنالجمعةيلة

والماحةوالبسالةاعةلشباموصوفافهرحمهالدولةفيوالرجاهةاالكرادءاعرامقذي

صاكمانمعوالفقراءوالضعفاالمسايهنفيهوالصدقاتالصالتبثعلىمواظعث
الفرادصيابدارهمنؤحملاللقاالبعرقحسنالحياجميلواوانينقفيىصر

بافيمنيخلوإليومفيفيهافذفنباسمهالمشهورةالمدرسةافىثجللصالةالجامعافى
االياتبهذهوزثيخاللهوحميدافعالهبجعيلفقدهعلىومتافلةوموعليل

وميالمختحرة

فصمبةالموتودعهائمغافلم
وطرفيالحطوصرجضاهبينا

امارتفيبزانسكانكذاك

نازلهفيالىزايارياحهث
مدرسةخبوجئابتبيامى

مؤرقةيندنعمعةعاينتما

زائراليحفكاللهفرحمة

رعدةصشاهاكئتصال
مابصتذمنهاضثةشصى

داثرةفالكادامخالعثهبلها
طفرتانلنيافقدهايفعلمنفىحمم

ونيابمنةففلةفيئصميه
ثغابببنصريعأاهشحق
واموازووانصايىنجدبينما

ابوجييانيبالفغادرضا

الخوابضلوالبالرفبق

وضانييانواتجتاا
بغفرانيمنةجسمهحوىلحثا
ياوالبليىعإلبغيثضيم

لناييبابيىغضيضزهيىح
افصابببنيألاورقوأ
دابومنقاصمئبالحمديدا

بعالحسنابوالديندبهيالقافثطرفعالسنةفرمنعمستهلالحميعيوموفي
فيهايسئلةرهـلعةنورالدينالعادلالملكافىثمشىقاضيعليبنلمجيىبنمحمدابن

االبئالقاضيكمشقءووذقضاسوالةفاجاببهواالصتبدالءالقضامنءاالعفا
والمعرفةالفمءوعيفاالعلمصوفوربالتقتمالمثهوروهوالشوفهديبنالدينكلىاماال

خمدبنعليبنهلهينبنئزانالغرارسإبوهوالدينمجلهدهذاقلثحاصةوفيا
بندادامحالمندقوقابنواحيالراقفيبالدهنهمطاثفةوالجالئةاالكرادمنوهو
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وتحئباالشفافعنوالنزاهةوالعدلاإللصافاستولوشروطاالحكامبقرانين
بذلكالمنثورلةكتباطكمقافحماللىباحسناوعاياالنوحكموالظلمالهوكط
ماعلىإالصيلةواستقامللمتقنةالبليغةاياةووعالمسعتحعمنةوعمفاتهالمكنلةبنعوته

عندعنةالنائمبانواشقرأذواتيمامضنءالقفاانعلىويرضاةويؤثرهيهواه
1ولدهلهاشتغا

علىوعملواتهوحدهدئهولحمدالدمشقيالتاريخمذيلمنؤجدماآخرمذا
ثسليماكثيراوعمحبإوسئمسيدنامحمدوآليما

اجيالىذنجهإسيركتبه926سنةاآلخرديعرسلخكئافيمنالؤيكن
الموصليالثصيرجيبناسمعيلفيبمرابيبنمحمدربهعفو

فيالمسلهولجميعوخللههالةوزللهلةالقهكفر

ماتانةتاريخهفيفالالفارقيمنالحمائةبعدبنوالحعسالحاهسةالسنةجمةشنكودأ

وولواماضمعوارزيكابنالصاعالملكذاكاذوالسلطانجمصرالمافراجمطلفاثقالحليفةبه
جمدنجايسفابنوهوبالعافحدوبلقبعمدبايىدئكتئاللهعبداسمةالدارمنصغيزاصهـببآ
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الىاجاطليفةدموفةاولفيواصنقزالطافربعدعاشقتالمالذيناللةااحددالوهاغاظالمجد
هخطقةوكونالجامعبقبلةمنطقتةفققتئتخيفةصالنالبيتمذاؤلواجثمنمثر
مطلةإلمولىفحعةثقتويرهكمفتفوؤليماتفاذامغطأهاوهنطقةثرفةممقبلهالذين
الىسافرممنةجماجذالنيوحدةكراربمالنةهذهالىمذحالجاهعنيوكمل
بلإلدالسلطلنمماعوداستعرالحالفهفيالعاضدوبتيهعرديار

نوجهربننفضاالميىصاصاعلىلةجمديةالقسوسوث655سنةفيايعئاوقال

االبخازكركورهلكالىآالقعوسوسقموامجاصرصهاريبمرانتعمىقالةالىوممىاضقم

داالجمادىونيوفضنثعداداهلجمعوسبىعالبئا3ماهنهاوضبوملكمأمأكرهوضر
تفليىالىوعادصدوقحاجبهقييااالبخازملكذو

ئثقالدينوحرارمنشداطراتجمغهنبيماالسعاكراصتمعتالشةمنرصصني
وضجازسضرالىومارواومرماريالفرساصبصهاصزنامشاهددلتاندينوفخر

لمجااقاهواالشةمنشبانفيآعلىفترلوايقعمدمكلرتاشبناليالديننيالصاحب
اضزمدالملكالساكرومملتنوانةبابعلىدكرهملزاملككركورملكفقعهـدم
الطلفةذصناكاأمرهلمادلمحطرياالبخازمللثكاننالمسلمبنعنفانفعملئثقاالمبر

اشماالوالدهوالمكرلةوالئلقييويدوجهواليفاوجههنيفرباليانةاصتحلفة
وكلالسيفيخهمووغالمليئمنالعساكراضزمسثقاالميرانفصلفلعاالفرسئثقوطلب

الماالمسلمينمنولسرلفرسهارفنوصاصبآبابمنارمنثازمفامالئاظيمامنه
الملمينمنصردماهاراقعةمنسلمندالمعموداعححابهركوقتلارهنشاهتزكبومجم

الحاتوناخوالدينبدرسرفةوغيرماسكمانيبتبراشوداجلفارسإلفتمعةمقدار
المجصىوضلقهاالاضالووصاجة

مجتعبثساهوافعادشلذبردوالالىوملوكانالديننحمللصاصعرة6خبروبلغ
هلكافىالمرملوزيرالديئجمالارزيرونقديافارقيئالىلورمةالووالحضرارمئ

ارمنشاهحابامنؤكاناسباكردمحاحبالقرقطنيهلدرياالميرفيوصفعرسواالبخاز
احدلةليسممتنالمسلمينهناسارىجماداشةلرىديارافاخمةونفذفاطدقةالوقعةفيرم8ال
الوقعةفيأسواكانواحجازيبنفوئاوالهاالالشتهاهأللال

وضبرايهااودظوادوينمدنجةعلىكرجاكارت755سنةمندتعبانشهروفيماايوقال
التيكانافارةونقضوايحصىالضثقاالمسلمينمنرالألعظيمأضلقاوكلوأفياماكانجمع
رالذثراالمابدبواضطجممادغوقعةفيأفرججماجممناالحدببنفرتيناها

الىعادداثمخلقاأسرداوعبراجشيىينةهدوقصدواوخرجوامتةواقامواتفايىالىوعاددا
تحمىالكاتموكنمواالطحلىواالساتفليى

ارسالنوالسلطانارمنشأهكمر855سنةمنشبانتاممعاالربايومفياايفوقال
كوأمرجاالبخازهلكنناصاحبالدينوفخرالألبهزلدبنوشمسبكطغرلابنشا

مئمحهموغنمكعرهأتجحاكرهتاكالوقعةوكانتكركريصنالىودضلوااليمة
وماكانالثرابخانهألخذقضةمعالفةوكانتالملكطبلامأخزىواليوصفالهااالهوال

الدنوكانالسلطانيديلينالوامدالدنضردا8يهكانتالتيالفضةالدناندأضزني
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وحملجمابثتريدشسارهقدارالنيأفنيمةمندانفذالملطانقفذهلمكلنائحرفيقة

الركانواخذالماشرببرعملليلهمذانجاحالىالجميعوكلوففتةفصتزبات
محةيخالىاالبخازملكغدااظبماكثروكلواعظيماضباهنهموصبواوقطعتةاالخرالدن
أيثوقددنادئااالثهسىفيهااحلعلىيقعالآاياثثةهايةالصنوبرخشبفيهاعاليمة
9سنةبخازفياملكخدمةفيكتماالغيهذهفيالوقعةهوفح

نيةافيهاحدهاكانوالئانيونجضةفصايةيخطاحدهاكانحمالثثةارمنثاهاضذ
وفببالجواهلىبانوعةحروففتةفهبصهـلبانفيهالملكببعةعلكاناالنيدامةوففذمب

الملكانةضليهوالثالثاهثايوجلىدالقيمقاالئعرفبالجواهرمرضعةبالذهبفعورةاناجل
فؤموابديواضااضالوركتأبانقيلانةبحيتكثهةبعفيقوئمالماوجوهروففيةفصمن
ولهدسثفممفاثلئبنماكسرعندانةبابعلىبةذأمامثلوكانارمنئاهالىملوما
وعحلويوأببدلبىفاكاذوكنتبالوقعةكانعمناضالطاهلمنمحيرةجاعةمنهذ

ترالبمنذبمانةمجيثعاليمايوماوكانفيالفازمنوبهامةبافالطاضالروكنثالىالمبمثر
ارمنشاهدصلايلوبعدءدالضعفاالمسأكينملىلحموفرقهرامىئلثعاثةضداريؤكنبد

الييابدليىمماصووصحلوالجملموالامئهثلةىالئن3ثيفيهاصظهروااخالورطالى
دليىيكنثرمضانيثهراولفيلقدومهالبلدصزثن

استةدبافريجانصارلماالدكقاتابكانالوفعةءهذفيالواريخزبدةمؤلىروىوقد
انفطعوفدمعنةكلفياسثخقانةالىصلضاجوبيلقانكخةعلنااةلةوقالواكرج
مااقيبالجوابمشاللناذلكتدانهنكوفريدزانةاالىدصلماسنينفذمئا
افالوالاحاصرماتفلسىدالالعسالمحرابهعحئ11ابالدهذهالىوجئثالعراقلثنز

امثيايجمالماكراتيثكمقدبالكمقاممدفاناروهاألقبزههنمندكمفا7خذمااندون
امررمادتوقدانجمهفىلبنشاهارسحنالسلطاننوعباالسنهاطعقدبالسيوفايضرب
وعرنةالدبهقاتابلثايطنثنذمسعودالسلطانزمنفيملجههاكانتاجملالىراقماكر

فطفىييمااداسئقدمةوالجوابالرصالةلهوثعرحوكذاافياحاجممقدنةطأمرجرصالة
درجاليالقلوبراعتوهيةالبونراقتاكربسالعراقمنطغرلنشاهارسالنالسطان
منالتجاربوارفحتهمحجورهافيالحروبزبتهمفدبافهـافيوافرادهمباالفآصادميوناللط

العكقذكبهعةماالحنووطبقاتالفدومهنفياضمعالعراقفيبعيكريسمعسطورهافلم
اياتافهاآفاقاكنجةوصملانالىراننخمنورصلنجخجوانااليهزباتابكلحقصئوسار

تداننياييمارعمؤالوثحرخايارسلوتتالللتائهملىئثذالنةبإباالأكرجهلكسمعولمأ
جماومسعفككأيدهماغدنازلاناكيسوماالىاعودولستفكطلبتةفدعاكنتشلث
تطلبة

ومجلىبخدهنهيفوزاللطانمكرالىصاةقدايضفاابراهبنسقمانارهنثاههـكان

آاالكراباالمزازالسلطانضدتالىولهوكدوحظيصافرةدؤعدكركئيهقبسابعماطهبتقبيل
ممهابجاالسطانيخاطبةوكانآاالعظاوالحلي

طفرلبنثاهارسالنالسلطانورعرفةبذلكالدكزاتابكالىرجأرصلومهلفلما
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ملكلىصلابالجوفطواالومعهماالبهزبكاتاوحصرارمنوشاباسماالعرا
نالحىكىفانايالدلىأعرفدانتأيثالىأيانالدكراالتايكالىالماناشاردج

لىامواالانفقانحنلةوقالواالسلطانوضدمواالراقاساآفقاالمصالحةالىجميلانةمنةلمحم
مافاالىوجمناءماالغوشرضاسورضامنوبحبدالففهـاعفايضبقعسأكروجمعناورجالباابخادنا

لديقودهوعراصاآااالمواردبهيوردةسابخؤنرتةآاثسالعدؤنلتيإنكيرمنونعود
والجقعابأسبتلإنلوترأالطمعريععنبردهوقيراآواالركااالذالل

وطاتةالمسلمينعلىثقيلةكلئهيدشداورآعدؤانوقالالرايهذاملىارمئشاهافتهمصد
لدقانوعنااخاتحاراثاوقدااجماعةوأسوضادوينعلىالنارةمنفعلةقدهاوباالمى

مصادمتهندرمدناماولهوفأتهيرفمنتفرقااثاديرىتربالهفذتهلدغأفاو
طمعهدادينفحجذبناهافمالعساكىلجمعوالحعبناانفقامااثموالهنانففناوفدوماوز
وبطرقيابجموعهآاالصالبالدالىيخرجانالعراقالىهلكةاللهضتداالطانعادافاانةومجثى
وكتنثاالسالمباهلمعزتةهمالهرويصاثعةيقابلةممقفوايقاومةمعئخايةوبعسأكر

آاللماهنهمبالحاص4مضز

منماصدصالىقامالمالقاةدناعلىمصشالقوأدانتالمقاهذالدكرانابكسمعفلمأ
افهءامدافحةهوكليصونالجهادصملىابمعلمثاالنوقالوجيهوقلقةفامرااال

كرجهلكرصلودفعوارالقهالواصدعلىيالجهادانفسكمغارؤببغءللقافتاهبواونهصقى
دالمددالمليسهامالعااهناللطانوراخحوقدممقامنصرطواالقولمنيلين
كرجبالدوقصدالاحاكضممجصر

وقضيضهقفئةوبهعساصنعدلقتاتأقببالدهقصدداقدباضمأكرجهلكجممعدمفلمأ
اخادواالعدهمنعكزهصواهأفمأرماعسأكرمنكرعحماوأثقالبةيسأكروخرج
وكانبعضمنبعفهمالريقانوتربةالمطيوابغالالمسؤمةواغلوالطرادالحربآلالت
فياثايخهوفرقةوعكرهالملكللقاهتاقبتفرقةرقثالثةالعسكقجعلقدالألبهزاتابك
الفراببينهموتنثببالىجالوالرصاللبالامحتللىانالىيتوققواانرمااقأععكر

معاينتهمندالمتنركينفلوبونضعفإلتاالمسلمينقلوبفقوىذلكمندفياتوضوالطعان

وتقآبوارازاوالقوهاالحربجربواقدرصاوخواصمهفالتوحالةمااالغرقةفيووكنهم
وجهازأااحواالشوعلموافبها

ورفعتمقابلةالمسلهينكروعساوجنلحينوقبأوميسرههيمنةكرهعاصزتبملكالفوصل

فىباليقصلونالحربرصبينهمودأرتاتإاشذلةوثبتواالمسلهينعلىكرجمنالحتالت
اشتتتفلماالقدامبقبعةآالفدافربأااقمفالبونويضروالعوأرقالطليبينماالبوارق
مقثلمالمسلمينعلىكرججموحهـختونشرصاووكأساومزتضخحلىالحربوطأة

هعلنينالسيلوهثالماليلحمطيالمبجلاظققمقدالعراقءامراوالمسلههـينمناالنيةالفرقةا
اللهااععلىونقتموالمسديئمناخواالىافواالنفوالنشعيربالحزآهعمومينبابمير
الىملكمآاماثابونفهمذلكوعموافنهممنميلووبنمابطاوجمزمونممفوفهمدهون
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والىثمبالطئمالفبالامثبالهداكاالشورجالهنجغسسهااليهزاتابكوصاكالنيارانتصفان
المدالتمواليل

اخذضمدمفامهمعننالوافوحسدفوبميأتوفماضمدادطىادالعسثرالملككئرةأىفلما
تأرسصمالممثركينكعارجماهيرملىالمسلمونافهاويماشوتواماعهبماودمنالوف
المخسولينافهامدامنالمسلمينصافباناالنهاريخصففلماوجقزوجمثوضمأزا

واطعموهمالعراهكلفبسطومولمجعاضمالمالامنرصلاالفثعرةزطفيلسيوفوحكحوا
القراتميئفشقواوبهاميركفادوجوهشبجماقيصيطدا8ءواوطيوراايرفىصتاع
اوجوهناالياالىالمجرمونيساقكاالدكزأتابكدأللطانموففالىواألسوالتهر

اجمىاطدملىوضحوبقهرالظيرالىيهوفيفئالحذالنقترةهقهساشكنرانكبرة
اضبرالوربدعلىومغروب

المسلمونولىوأسباالنقالبالظفروشباإليابالنعةمنورضىنفعهشاشةفيأكرجملكونجا
وألمجلالفنائممنااليديامتألتامئالالمسلهبنمنوتحرالمسلمينمناصديفبمأغائمملى

ماجملةومنالمكنوناللؤلؤكاضمإلذيننوانلهبلةاالحسنةآوالجايلةالجقواالهوالالسوائم
طعاهةفهايحفركانالتيدلآليخدةففيهاخيألفيهايستيكانألتياالصمطالالملكمعكان
داللوثووالمتيانالجواهرمنخانتفيورصدذمببههاباديوالىالصحونلواالطباقواييد

665سنةرباهذهوكانتالحناناهلبمووعدالقرآنفيسبحانةافهدبهرهكماانوالمر

يخماواواوتاخادأتافيهاوشتواأكرجبالدالىاياهاأحمتماعدالعساكرردظتكذا
حصلوقدوخرجواباالمىئخنأكانضاويةغادروهاانالىالحرابدداالسودالقلب

كنجةالىالألفيواتابكالسلطانورجعمااوتحققتالماحهاجماارناثمتهاالقائممنلمحم
هنعفاوالذلتايقومتنكخجةفيااليهزاتابكواقدملممهدارالىارمنشاهومف
السلطانضدمةفيمدةااقاجواناقىانالىوساربالدهاوضواصهايفثىانعساهخم

عرجؤأمليخلفهمدلمسو4مممجمسلملنغاكسالمينيهااودصملواهمذانادقصد
بهادىفي955شةوفيتاريخهفيالفاتيقالةهافطننةمدينةيافيبعدمنماكانوائا
وعادايامااآداقاوهلكمااندكالدينشسلورخلوهاطنةمدينةكرجدضكاالولى

صثزيمدينةببالىقالدلدبنصعسىوانصرفاعارفيوشرعكهاتعدمنبعضيهاا
جتلقاوعقآعلى
ضلفامفموكلظيهثوقعةباكرجسماريمحاحبابراهيميراالماوغالسنةهذهويخا
مكاامنجماعةواصاثير

نوفضلىدادضاالهيراخيشامنشاهكراالالىاتةالدكزالدينشسستمالسنةآخروفي
ضهرجباولفيانة365سنةجمةشفيايفئاوقالنوجهراوالدمنحاصااكانااللذين

وفالموفمحعدالملكولدةوصليتوفيالومنناصماحبسلنقالديخامرانالحبرلوص

االميرمنواضفوهاايائاوحامروماأنةأمرجقصد075سنةشاالللربيعشهرفيايفما
منوحصلتفبلهممنوأيأفيهاورثبوانجياماكانوضبراصوضبوهاستدأداخيتامناه
أكرجوالية



563

يمأالمتاداقتلواأكرجدقعالألبهقاتابكبانبىالحصصلالسنةهذنيانآادقال
مدةاتابكوبتيلركئءثيالمسلمبنهنبولمجمامةصردا4بهاعةتلوالمسلمونصاضزآ

ببنهمبرىوالببعضغبصاضتلدومااوينرافيقاثمواوقصدمامحيجمئاجمعثم
العساكريجمعومونخواقيةطالىالدكقانايكودضلبثييطفرواكرجومادتقنال
يجزممييفهويلتوهميحضروارااالصجمااحواصالىودنذ

ارهنوصاهساارسحنواللطانااليهزاتابكفصد17سنةالمحرآوفيايضماوقال
ضلقفيوهمذانافربيإنمسأكرعةالألبهزولدوالبلوأندياركروعماكراضالووصاب

بينماوثهراقالىوخرصأودومانيىلوسصحراهواصاانالىاكرجقيىالئح
ودقنوافييامنكانوصبوااعاواخربوااولتلكففبرابالبثشوصواهكاعاكاخل

الييماوهاكانرضاضمةقييللكوحلىعارهالوااتلكفييقواولماوروع
ارمنشلىوعادبدويندالعطانابهعوعاددااياتافبقواالبهميخرجانيقدردلمطريق

اضالطالىودظوااالولربغهندلاالعزفيفوصلوااضالوروالىدياربمرالىوماكز
7خريملدمعلهأينماواربخةاالموالمناضالطاهلوأظهرمشيوفايووكانالبلدوزيوا
باخدطآابائثةينةالوبيت
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ىاألعألفهوش

الكتابفيدردتالتي

م83احمديليشترآقا
الموصحلصاحبالهـبرستيلدينسيف
م71ىك8ا7919

61حلبصهااررولةاقبم
631031

3ءاامالببديافهأباحاآلمي
م83رأم5و3أم

833ماالخازه

63عمرماريصاحباإلهيرابرهبم
كهمحمودابوجعنربن

أكمارنقبنصمانبن

الملكضيلهنصرابوالملكأمابناحمد
1536ارزبر

6العلويالعقيتيالقاسمابوآهااببن
76ايالىيعقوببن

اا601التريرشا

االميروهعسودانبنابرهيمبناحمديل
861لماا7عييدي

شقراقمواحمديلي

الببنتتقبنالدبئمجيرشقيارناسق
65751اعاوه541ارسدن

06براالمالزاقعبدبنارتق

هوبرجوانارجوان671القطي

م76ارتقداودبنبنتغمقارسدنام3313لعقليفريثىبن
ااءنقذبنمعلىكأ78طنرلبكاخوينالبن

3563كألاثلكطفرلبنشاهةئم131امدصاحبالدواتفخر

ء3اروآطكنوسارط831851761671

ماك071اع35018عرهناال61االبرععدالرزاقبنابق

لمألم83مم637ع363م7الرينرمجهر

3هع3م801لميالحوااوقبنىياالقاتز

301إاربسينياء3116

633العفيليثعبلبنالجاركبناصامة571خواصاالفتحالوالدولةائبر
853اسامةبنو67وفياانجا

613نوجهرربناالساايىابنارصالنهوطغانحدبا

ك9االصباتارية13الفقيهنيبناحمد

هالقرمطىاسحقالملككريمالفضلابوالزأقعبدبن

شهركوحموراالالدينامد3عالوزير
ث3
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61اا68ضوانبنالدولةتاجابارسالناناابيابنهوسينياابرببنمبلا
المأالملوكضسهوبوريبن

71أاالسبوقيدأودبن703بدمثقثصخةالدبنزبئالالر

803601لم

آلمم71السبوقيدعمبنضمودبن3م2م68133الدأياباطنيالهجمي
7037603683الطيبضلالةابووقاربن

63قىتاسقبنالديننجمالياالحسبني3القابنيعالىبن
83االهيراالس3303مس1681أم831االميمبلية

093آ98تاثهاالمؤ3ع6

901الرصااليهزبنكلبنمحمدجعفرابوالديخاجمالانيفاالم
63صه163اثابلثالدبقشعىاياكرأ703653م68الوزيرمنمصورابي

ء6امااهنعهـورابوبهينأالفيهينأ163

763003األفرنجيالفنشاهمعركاتابونصربن
ااأليوخاوابنهالرومهلكجمسافى03اومجينبن1فهبذا

م793النا851صباصهـمااالممفهذالتركالني

811االفرغهلكابناالنهت753االصصي
61ديوناأل81143163االنرن

الجماليبددصالحيوسقأميربرسقاطاهبرائاهنعئعاهمالقاابواالفضل
833زجملبنخمسدالديئنوةهيهانامير53173114و88313بدر
653853ك553لم181643053المه381لم612371871

3553لفاابوالحاجزبنالدينامين303
محمدبنافتهعبدابو1لدولةسديدبارياابنم3كملااحمدنعرابواينه

643203م33م13يملمجدمورفموانثوطبن

م051606الفتعابومحعدبناحمدافلعابن

8ءمليبوا73ثفييمالاقبال
601د99801الدولةزينيماربنآصاموانسقاقسيى

3ماسزنجانجمانانيم3لالملكيراثالحسئيرابواققابن
الدينهوهعينأش81طهااءا301االكراد

3صاريةانفرأد153يةالجال

7إوشااميرالدزبريمنصيرابوانوشتكبن772ر463م16الحاصالديناسدكز
738ألم5

اسثزموعمدأبوعمدبناحمدبنافههبةاالكفاني

أهـزبراايقينيضالدبنالدينفرفافىيثروان3م1117
مع3م83االفضلابنمواالكمل
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لمدطغرلثربيبثرصانائو

ثباضالرووزبرمسعودبنالدبنباهارس

833

همهافرنجيءندورااياجور
اء7سبوقيامبراتاز

ورأاع7115تتقأكالالسليمافيكينايت
اأع

اياجورهوابجور

57االيسر

بنابرهيمبنالدولةسعدايأللدييىأايمد
م57الثأل83اتدصاحبيناال

43353درصاليباايبا

الدكزهوايلدكز

331531ام7ارتقبنالدبنمنحايلغازي
7518516107671161

م70351ىك3035ا99

763يالننلزيرالديخااهفايوب

783613شاذيبننالدنجم
13ديابادب

عكذابارححكى

53آكالبارخ
5363الدمسكلبارديى

كألالدينقطببارزطغان

103بازبه

51351عاءم601121لباطئة
أ18أ81ر61571م151

مممم71م01331و603وم3

73163عمع9م03م3ء

85العلويالدبنءصاجارباكال

661إالجياخوكمشتيهنبايتكين
97الدولةصامالبضا
اكا331و131الألرالدولةحصنبحتار

901لمأأ1ألقالحيعويرامالجاليبدر
ام8ا3ء01

63

76601011كاصازآكلبنبدر
ارتقبنالجبادعدبنهليمانالدولة

163باخالورالحاتوناخولدين

15666ربيعةبن

المأل161الدولةثوفطببابيبن

كالفاتكآظ
اكي36176661نجلبنبدران

771181581711

3ع5يودي

عسيدبنفضائلبنأسماعيلابدلييم

81بديمابن
3كح136ايربر

هصألهعآعالحادارحوانجوانأبر

كعوأع3ءر41البطربقالبرص

أجميرءهولؤلو

471همذانصاحببرسقبنقبر

صنقرهوآقإبهصتيأ
2303مثميهيخدلبنبرق

إ32اآاالسلجوقيمعاههلكبنبريهالق
ع7أعا13173

اابلخيمحمدبنعليالحسنابوالدينبرمان
3م6133

83مالدينمإهدالفوارسابوبنمابنبنك

3امو13113وا603و03رعم6

3553653أمك433و

13الدينسبفمحمدافي

كى335لمماولةأاثعجاعقالبنبنول
م66وم16م85

أرسدنالحرثابوالفساسيريالبساسبري

م780150170138

603افهمبدابوالبسطاي

4555ه3واع23اعإلىوممللثباسيل

535اء93د6303مهاالخثميديرةبث



76صورأكاتببنبش

مكالحقريابوبمربشربنكريمبن

سجاعايىبنخمدعبدافهابولبطائحيابن
مءالماهونعاألالحسينابيبنفاظث
م90331

13محيدرهالمؤنمناخوه

اء3415ااعالمقدسبيتمماحببغدوبن

61أا6176عا16لم151951

381581فى871أكال71عا7ا

661ا3لم091المأل

831071الهاصاحبازوبى
332دم71343اممملم81ء

973آ96االرمنيبنشال
ارتاسقهوبمتاكا

3ع3اركالىمبمجورع

85يقلصدابوجما

381ثكلاموصىعمداللهمدابوالبالساغوفي

603الدحسامبالق
76بثاكا

م6م6318م5التريمينيلتكبلبهين
1232ابلنر

آ072نورالدولةارتقبنرامبنبلك
582م01كى8

يةانطاصماحبرجمندهوالبلنى

441الدولةذهرحموشابنجاه

903قةالبناد

13بويهكأالدولةصا

3333303آ1آ51الباطنيآصا
3ع8بورينجاشاه

81تتشبن

563الدكزبنلىانا

الملوكتاجموينعبنبوري
اكامانطايهةاحبمالدولةادءبونمان
492ابهبوذيوزبه

63

3411641ر731831انطابهةاحبعلبمند
85161

ارسدنالببنتتقولةاللتاجت
31اا3م611911اامالسالجوقي

م13د161ومء6و

161لم931طغتكسبنبنبوريالملوكتاج
م88181لم81دآ181ر6612761

33

بارديرهوتادرس

393مميوسمفبنأفيتاصمفينا
م59االطرتبر

الدولةتاجهوتعتتى
ادعاععدفافبن

بردزهوبرف

حمداقاشهوإنفهـنراتفلبايو

3الطبيبالتملدي
يهتاسقوقيالسملارمالنادبنتكقابن

681د381

731دارفنيدليىمحاالدولةحامتحنكين
851671

91ألارتقبناياناريبىالدينحسامتحرئاش
3آ6729آ7علم362آ34لم803

طزملتدرححولت

581ئاسقارسالنبنتميواك

75بفعحلالملقببيهـالمةصعيلابنتميم
بنوصمداصدابنيحمدوحمرةالتهيصي

اللههبة

االدربصيالمصمودكههـحهلىابوتوعرتابن

363م16اطحميني

36176ا5165اصفاوهىجاولللىج
611711القاضجلمةابن

3حسانلمحلااكا

361عليوضازآبنمحمودحميدش
71
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3الطاثيدكفلالجالابن

2لم61دكفلبنالمغزجابنه
46راهء6و3م9

6مالمفرفيبنحعانابنة
7ع7م6ع

ع7علي

37الوقهـاحمدبنوو3إقااابوائياورص
8ع57838

48تاكبماابوهانجابن

301ئوجى

161االفرنجيفاسص
73رالجسطابن

001االميرجعبر

كألالشنيالصفليجعفر
51القرملى

مهبتفليىجعفربنو

ننصيرلدهويعقيجقربن

الموصسلاحبالدولةشمىأجكرت
7451651اع6و341

53دىايةالجال

هاالوأليحنار

053153المخزنصعاصطلحةالدبنجمالي

م7اكم9بوريبنعهـد

فهانياالصهوالوزير

ابوالمجاسبنالحسئبنحمقهالحنابياكأ

38ادقاجعفرفيهنالدولةفخريلي
الوالحسئكأالعباسبنابرهعهاش

االدولةصتخصالحسين

فخرالفضلابوممابناسمعيلافي
617561اسث

697أطاهرعالوحيدرة

76601نخصالفني
113الحينابولدولةفخر

ابيبناحمدأمنصوابيبنالحسئالجنايى

3اا36ااالعمفىابوسعيد
كانابكايتكينبنالحسينالدولةنجاح

أعما43183

أو36136ءع631الجنوبون

131عمدبنمححدلدولةعيدجهيرابن

اكيرتربم11ابولدولةكافي

م7مزبمبنالمظفرابوالدبنآظا
2الموزخالجوزيا

571اكأل751باثرتلصاحبلمينجو

903م8م3و81581ع181

موللم6م56د653جوسينانجه

013

جوهرلصقلي
3ا15م13القائد

6506اوزبرالقؤادقائدالحسيئجوهراكأ
1656

م6م1015صمعحامةمحمدشبنجيش

ره054575لم

هحعدعابنه

م6ألحارثونكلمح
م3االمهرالعراقيكمسيهينبنقحا

79إلالقربناننحازآش

مم3326اماليسدياللهلدينالحاظ

13803م32كالع77م36مع3

حدرأابوالوشالحسنمليابوامال
3033م6يوسفووجالبريلهيمابربنيه

13عبةإقداراط

77ا5هكلسالعبيديبافنهالحام
66ولألاقاروالحيشايوممبنطصد

473الياالدبنثرفحبشي
033بةالحبر

م51كلبابوالحداد
كأالحنبخدءالحينابوالحديدابيابن



713افهمد

713الفضلالحنابوحفبده

هبمرعابوالحريابن
كتكينهوالدولةصام
قرناسقهوالدبنحسام

76رأكلبىمبنحمان

الجواحابنموألمفرجبن
3اعالدينآحساوالبعلبكيالمنجي
583513

آ36الحاجبصن

611شبيبنجاسنغبن
الراسدلعلويالفتوحابوجعفربنالحسن

6عبالنه

7آارزيرصاعبن
عليابوسعحدهحعدبنبنسعيدبنالحسهـبن

601العطآر

053323طالبإلينجاعليبن

القاسمابوهوالحوارذي
نعرابوطالببناحمدبنخمدبن

311اخطيب

حمدانابنهوالدولةرنابن

83لقافيحصهنابيابن

لماأع9اعمالباطنيالمنخمالحكيم
حمنالعبدبنافهمبدبنالرحمنمبدوليالحل

كأمالجعدي

36حمادنو

93آبالمربمفاجةبئ

م7ينابنمليالدولةأسيفانضابن
م4ثريفالماليابوالدولةسعداشه
67ع63ى134كى7

الحسنالدولةنامربنثنلبالوأنضنفرا

ماكسعمبداللهبن

34المحى3الدولةسدبنالفضاثلابو

اطسنالدولةناصربنينالحعاللهعبدابو

73

055اللهعبدبن

بنشاطمحمدالوالدولةرناانجسه

387806365681سيناط

901

16المدويةعدةافي

13ألدولةسدبنجااابو

7ا96القريينذدالمطاعابودجبمللدولة

93آصهاتبنادلبنيأوذيرحمدونابن

المؤرخيعليابوحدبنبنامدبنحمزة
الئالنمبىابنهو

أروولةافخريعليابوالحسنينالحسبن

38ادقالجعنرفيمنابنابماابن

111الشاعرزربيالينعليبن
7بيالمنر

531كةامبروهاشبن

13جمدات

الفراثبنالفضلبنجعفرخابةابن

33برارذ

3آ133االمامإبثبننالئطأبريخفة

نجاهووالفمااطابن

ابوصاضهإلوريرالسديدصدابواطويلى

67نمنصورافى

593االهيرحيدر

أإلكرآهابويدالموالدولةمضببنجددة
ناطابيابنالدودةهسمتخصبن

غايالدولةحصننالنطبنمتردبن
36671

كا59الدولةسنانالمعلىانة
1801و

الصوفيابنهوالوزير

15الواصدصدالحسنابوجدرةابن

05علي
كلمدبنسلطانبنمخطالقيانابوحيوسبن

47801الشاعر
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اثالالقطيكانمزوفايونخ
803ام3طننكبنبنث

ههطغرليكنوصة

اا3تبمحداخت

ااشاههلكداية

أم7زوصة

643بوريزوجةصاولىبنتؤدز

6383كى66رم45رمع7

3معبوريديدةافاشرف

301يةلثقيرا

لمحر131دقاقدالدةالملكضوة

م1اع5

091رضوان

م67آ57قىتاشطتصفية

67تبىمحمدبنتفاطحة

803دضوانبنتندافر

503ايلغازيبنتكمال

363تمؤاشبنتنورهضاتون

م57ايلغازيبنتجمق

م39بلبهرىأبلنثضاجل

39آالعراميريمايضانابئ
ام5االهبرانيا

ضيرخانهوضترضان

611ركانيالضق

56ر7585الضيفالدأسفعورابوضنكين
76

3لمالسلطافيابهخنلغ
مبدبنمحمدبمرابوالديندرصالحجنديابن

3هاللطيف

لمألمامقالفركبرالحركاوي

آ3و3الحزر

03الحطابيابن

701افهباصالقائمآااروهيةالندىخطر

م6الحاصظلخ

063اشالنوداخو

ثابتبنكلبناكدابوبمرالبنداديالحطب
7898501601

573لما5ضاجةبنو

م71السلجتيمحمودبنفرضائاهانحاجي
083ر

19عوانممنانبئسعيدبنمحعدابو

5383الحفأنيابن

03ديالحال

اما5116إلإلمالمببنظف

3194مم

051هصباحابنه

ممويعقوبواصحقالنيابرميمالحيل
6171الحممارأبن

مكهـالمظفرابوالحافلىكارتاش

353الوالي

61571671ع851افيللنهرتاش

الححديابنهوالحوجنديابن

كلثالشاعرمحمدافهعبدابوالحئاطابن

ول08الدولةولييرابوهاناتا
آمصافراجابنوقرضانخترخانضيرضان

م35مم8و03ااو81مالدين

بنيعلالحسنابوالدامغانيابند

303لقاضياحمد
محمدبنبنووبنمحمداللهعبدابو

68القافييهبحسنوالومابعبدبنحسن
ك831كمئتكيننشنداالد

333م63357والدا

ماالبخازهملكداود

مء3م8واكمارتقبنسكمانبن

م7ع763و

اقتلمقبنايمانبن

م03العلجوقيمحمدبنمحمودبن

3م6دا53أ653م83و
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7كالصهبيالالليلابيبنلدولةمزداغ68قسلبنئيلبمبن
63367يةلداو

13رباحك6ومابوبهالدينمجدلداقيابن
381ديعةنو053553

آفي671هيافارخاويليالىزبي0350313زبدمبندقةصبندبيى

الوذبرالناساتابوطعالصاعالملكسزيكابن033153
اث3037603632ك71ك683بمرابوالدينقيمألدل

111دولةاندزثم3الدريهوبة

53آفالرشبق6اارمنيكالمذري
69الىفهـاابيابنألالدولةثهابالمستنعري

31ص73031تتثىبنالملوكفخررضوان1767كمىاطالديلياونجبندزبر
1051751851361هاكاانوشتكينهوالدزبري
681اكاث031071تتشبنرابوالملوكثسىدقاق

شاهآراوللددىتاجطالبابواخو042601
3168ألدمشقي

م7آالوذيراالفضسلولحثيبنهوديمطريدهيطري
3563الدهيفبن

333المثريفاوضيهمالىومحظيمقىألد
7كالملحولةرضي333قخلمثىبنسليمانسعودشبندوالت

المنعمحبدهوالدبنرضي163أم7باالصلىارطنطنانبنشاهدولت
اليرعونيهوابنالىعوىابنااالديلم

58ادلخصريالدولةمدةرفق3163م6038لمماالبخازهملكدجمطري

76آ7التريمرقئاشىبنهحمدامباساالوالدينفخيرةذ

93تايارقي68271اللهباصالفاسم
م38بويهبناطصمنابوملىالددلةركنمحمدبنهومليألديندص
6206عاالمويلداكركوةابو537333االمؤزخلدبنسسالذهي

سرصالهوروجير37801ر85460727و55هع

كيهابناعالىوذياريكأمم66م6011193107
16الوزيراثفاتثقةابنة333م3

ع3الروسيةهوميارآلدولةذوالفضبلتين

رداسهوابنالىوقاصةبنم6االترنين

إلحادآيان333قدشبنسليهانبنمسعيبنالنوقدو

3م803الميحانيةالى51إكهالعبايسيألحلصةبافهدالرايثاللمر

55ألصقليريدانم66م6ام65



المئبالصوفيابنهويدمثقلرئيى
عؤاسابنمومحعودبنسابقس

اأهالمقيليالمقلدبنبدرانبنمالكبنأسا

353الحلانتجبالىحنعدبنأصاابو
633اطبيآط
031131آالحادنصاوتك

ع86اع37وعاالمورخالجوزيابنش
ا19013115ء001ك66786

051151761ارولااع611

33663م3آمم3916033

13ره793003313م57م47

33633333633ع33آ713

853

ارسالنققلوهواالحمرالسغ
11الممزيممبهكين

الدولةآهمابنالمتنصريهنحورابوب
6سدشنجو

361اطفييبنهسلمبنسبيع
06كر33بلفهالعزبقبنتكليةالملكت

377

83حمدانبنالدولةصعداختاناس

3

الضبفأكفايتينذومنعورابوالدولةسديد
9617

381581طنكريابنروجميرسرصال
103لم003

3ع8919333اصرخديةا

13413613الوأليالدينقخررخماك

63لم3

361لممنأصابناالفرخيلسرداني

051اعالدايالغتحابوالرهيني
3حبانبنصعاد

حمدانابنهوليالماابوالدواةصعد

553عثمانالدبنسد

كالالسعداهسد

163الحاجبصدون

56يخاثبنسيد

831اكمارتقبنمكمان
851671

صماابرهيمبنالطي
ا961271

163563

الحسنابواالدلصألرابن
3م613ر13م

53الىشتيبربكبنصالمة
ارننعهـاالدينمزسثق

63ع

463محمدابنة

703قبةيلجورتا

الواحدعبدبناحمدحليال

الفتحبنعمدبنعلي
م07

ا7ع6ع3

61ءاضالروب

381833م37

3االوزيرعلي
033

83

3163م8اروآ

اامحمدمبن

الشافيالحسئابو

19ينوسيم
803الدولةشسارتقبنايانازيبنسبمان

03ارتقبنأراعبدبن

911751إ71السلجوقيفتلصقبن

733محهدبنشاه

الموزخمحمدبنيمعبدسعدابوالمعاني
م51م7

بحمىبناحمدبنعليطالبابويرياا
م7م6الملككيال

671السناسنة

ء7وع6عليانبنسنان

303أول7اع7السلجوقيشاهملكبنسنجر

573م5316اكى01361394

3ع8335ى53363و3لم

501االرملكسخارب

م75م45م35اطاجبسنقر
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3عوك56هسعودالدولةسوارسي

م67م06م553م35م12

ملمهآ58

م333مبوريبنالدينجماسونج
352

حمدانابنموالدولة

3713م5زنيمبنزيظالدألش
6افاثدالددلةمثشلقكين3صق

613يوصفالدينالحمصذشافيى
1301322لحادا

851671كماصاذصماثمازؤخ
بهاينالحبناحمدبندمحجمابوالثعافي

سااشافياممر

مكلمؤنليالثاق
القطيسكمانهوارهنسثاه

63ءشوجهربنشاهنئاه

3عآالعقبإلمهعروفبنشبل

رداسابنهوصحاعبنعموبنشيب
07الدولةشهابشحتكين

613آنةاصفوجهربنالدينفخرشداد
3م8

يشقبنمسلمهوالدولةثرف
بدرهواطبباابيبن

امااعمشامنثاهاالففلينالمعاليشرف

65لم55لم64ع5ديالعفممكر
011التركيافيشابو

161833843الحواصإعراشمس

71مالمواليالحالفةشسى

453م53بوريبنمحمدالدولةشمس

م33بوريبنالصعابواعماجملالملوكشمعى
353وآع36اعم33

عثهانالمالمثشسىالوذيرخوأجه

813الملكآنظابن

73

3امالئمشنيقابن

7ء33عمهبوريبنعمودالدينمثهاب

آ6366عكى803716كى35ملم

173ولمألم

م19172المؤزخالدينتفيئشهبةفافيابن
51363

زببنضيلبندمدبنابربمالثهرفمري
83اسحقابو

3القابنعليالحسنابوالدينجما
3663ول713القاضي

بنافهبدبنأمجبطاهرابولدينتابم
م6إقاسما

آ58اخوةعهدالفضلابوالدينكمال
953

الدينصابنالحسنمليابوالديننجم
663

76شويهابيانجا

ااعبانشبثو

يرامالعلويإلحسنيجعفربنمحمدشيبةابيابن
031ام5مكة

05شيخابن

51اافغابو

بوسفبنعليبنابرهبماسحقابوالثيرازي
المألباديوزاالفبر

لامماجمبنبمرابيبنعمدالثيرجيابن
063لىالمو

3آ6137شافطبنالديناسدوهشبر

13363333143353353

653

151عرابنهاالهيرشيركير

بنالمحسئبنلهالصابيابنعى

7علومم15المؤزخابرهيم
311أعالمؤرخمحمدانمسةكرحاافي

821إداهبرصادر
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97االميرثعينالففذوالدولةممارم

133صسنبنماصما

3كأاالماالقوحابوعالابن
ام9أم8الحسنالصباحابن

االمدييدمقبندبيىهنصوربنبنصدفة
651951061ا7ع

كهصهيالوزيرالفالحييوسفبن

3م8القاضيبمرابوصعدقةابن
الوفسالديئصاللعليابوعليبناطسن

3مع33

محمدالرفاابوالدينجاللاخيهابن

م6وم75306الوزيراحمدبن

3أل

711ا51العقيليلمسلموزيالعزابو

853الواليصالحابن
713فيسيانيالياايوببنمحمدالدينالحم

743و3503كأل683م58م85

لمألايوببنيوسف

631محمدابوورنمبناللهميدمحليحةابن

الصمصامةبنجيشهوالصماصحعةابن

اع17ع6اع3رءاالفرمحيصنجل
رانبهومحنجيلابن

امبنابومحسدالحينبننالحالصوفينا

اع14ع331الوزيرالدولة

افوارعاابواطسينبنعليبنحبدرة
3إم703الوزبرالدولةقش

3م4

41ءالمجاليابوالحسنبنسيف

3امالحسينبئمليبنالدولةعز
الفوادسابوالحسينبنعليبنالمئب
3873ألو163الوزيرالدبنمؤيد

3أم13ر353اع13اى7

3م39م4338

الدبنمجيالنهادابوالحسنبنالمفرتج

73

ا3ممم7آمءا5الوزبر

753

3اماليالىيفي1ضخاكءض

3303أع3آمالنمببجندلبن
15رديأاحمداطجرابوالضخآكابن
751851الوزيرمحمدالدينفيا

103النقيباللهعبيدبندعبن

48القائدالكمقايطارقور
681تتثىبنطابىابو

كعالصويخةشيغ

941051اباطنييالعجخالطامرابو
3آ813

بناحمدبنافهصةمحمدابوطاووسابن

73673عليبناطهجد

العباسيالحليفةلثهالطاخ
م61الثيانيمحمدبنطرضان

م7م7م36الواليابرهبمطركتابن
مزارةبنطريف

آم85االسودالفاثدبمربنولتتمطزم

حامبناالحدبالدولةشعسارسالنطغان
كالم03مهتيمينالدولة

اتابكالدينيرموطفتكين

اداقهعبنالحسئطغجابن
محمدبنعليبنالحسيناسماجملابورايالط

م3916لوزبرا

ا3الوزبرمحمدجده

013033مهصدجوقيامحمدبنطنرل

3كهمع8333

78ممالماللجوقيثيلميمبنمحمدلبكطغر
م38اهم19001

الديخاجمالهوطدة

م04االفرنحبييخلءبنبددانطلوالبنفند

اام03احمداشهسمرقدملكطتاج
اع3ء831يةوانطاالىمامماحبطنكري



73

71أا05175136176راع78

18138158واس71ع

69دمبخوطئي
33وم803ديالعبيبافهاالالفرور

3033163آ

3ميلبيوجيوسفيهاخو

43ء6151و2العقبليموهوبفيأظا
57صهال72الجديافهدينالعزازالظاهر

0838و

031131931طمثكيناتابكالدينيرظ
م81إ65اه4ع41وم

سألرابنهوإمادلاع
06363ايعبيديبافهالعاضد

ابصصومريلقربمملوكاالجىباس

3أع3الىي

بنيحبنالفؤحابيابنجمصرالوزير
3م033اجيالصنهالففيلابوتميم
033163لم

33أالفةاعفدنصرناصرالدينانة
033

مفيامحمدابوافهعيدبناللهعبد
ع4الملكلستعئمابن
ام8بالنهنصةالىابن

ابندابوسالمةبناحمدبنالىحمنمبد

3ع6الحرامي

353أكاابوانه

الهزيزبناحمدبنياسابنالرحيمعبدأ

607المسلمينعدصليالقاسيمابوبالنه
5المؤرخالظامرجمدابن
3عهالبركاتابوبرادهايىبنووبنالفاهرمد

لديهطالحافظهواالميرالميهونابوالمعىعبر

افه

803ينجميافارقوزيرثابتبنالماكعبد

113فاضياالحنعليعدالوهاببن

68منممورابويوسفبنعمبربناسأعبد

الدينرفالمييماكالىاتعمدبنمالمفعد
3م36آ5

363بالصربالمدياللقونيمليفيالمؤمنمبد
63دع

ام5الفرجابوابخليجمنمحهدبنالواصدعبد
الحسينابومارونبنداحمبنالوهابعبد

68اطنديابنالفساني

ابوكلبنكلمدبنالواحددبن

م57الفامم
مزيرهأكاابوبدونمابن

6يى85163النصراتيمنعحور

553الدبنسعدعثمان

781مفانبئ

الوزيرالمحاسنابوطالبابيبنعالالعجصي
363

831الوزيرمحمد

1076عربنعليالحسنابو1المذاسابن
الفرمطيطريفابوالمعمربنعمدبنعدكلما
551االميرالدواألمز

1111بويهياربنب

553الديننورمملىكالدينحق

151871الياالاالفشتكينانوالماكمق
8مأ

3ه37ماعاآالعبيديبالئهالعزين

ع46صه83

فاتكهوألحمدافيالملكينوعالدولةينعفى

11111ع45المؤزخاصالفظراداكط
3م3لمم7ع

56مع33يهبوبنفخاخسرهةالددلعضد

383

3آ31336االسليحفاوربنالحادآأمطا
بدرهوالعطار

151الملكعبدبناحمدكطاسقابن
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611النمبريعطيرابن

سداسابنهومطية

آ3الروفيعنراس

ام5المؤزخعقبةابيانجا
آهثاايىبناحمدهوالعقيتي

امءاك341111عآ3نوعقيل

م

3لمألطالبابوحيدرةبئعقل

مبنالحسىابواللهدبنمحمدعقيلابيابن

م8أ6لةلدوا

0515الصوريالعألفة

التاسمايالحنبنالمجماسبنابوهمبنكل
أالحسبني

643جولةبن

م06الدولةزينقاسماابوالحاجبن
013الحاصصامدبن

03مهـدقةبندبيىبن

08طالبابيبن

طالبابومقيلافىبنالحمنعبدبن

673القاضي
بنالديخازينكوتنككوجكأبن

م58م8ااالهيركلكبنور
733853و703

الحسنابومالكبناسابنمالكبن

613م58العقيلي

دابوالحسنعليبنيربنمحبن
53لدبنا

الدولةصدالعابليقربثىبنهسلمبن
31رع331

81بنوعيم

383بويهبنعليناهـابولدولةعاد

سنقراقبنزجملهوالدينادء
ع034الحسنابومحمدالدولةاهينكآرابن

73

اع7طرابلىصهـاطادابوكارابن

الحينابوالمللطلأايخهابن

61علي

محعدبنكارابومليالملكفخر
اأع6دأع931عاربن

61اصألكلأل65106161ايال

06المناقبابوعهابن

الألصمأمجتياربنعر
85الحطابنجا

353ءبىبهربعرو

2م6جموديغيرالمالعودابيابن

003كألالمغيمبنعبى
ع33236الوزيرنسطروسبن

حمزةهوفربيينالع

733ر0533لمأنزههخ
671لم57مملوكغزغلي

53افرابنالمنتفياالهيرالغنوي
173757الوجديفاتلثنريالدولةبم

المؤرخاالندقبنعليبنيوصفبناحمدلفاتن
980133183131631

مم5الما615ع1751

73ءم6376رم53م05وم32

3م38م6133م3م58م18

63يك03306

833الصقليفايق
383بويهبنلدولةعنبنلدولةفخر

6اوزيرعظفبنمحهداجغاابوالملكفخر

رضوانهواسث

عيهكاكوفرامرزبن

83العدليفرج
51إلىومملكفردوس

م7فركويه

افؤارهبخو

البساسيريهوالغاسابيى



9

الوزيرعإسبنمحمدرحالةابوفسانحسابن
6ألثألاللهحدبنإفضلا

3343773الفضلابينجا

6الملكنفيسبن

163فى613انةماحبنوجهربننفعم

طاسقابنهوالباطنيفطاس

االقاثدكحايجففالحابن
ه64وم337نحيمابوسلبمانانه

35

755866رلم7ملي
1051عافلى

الحجاجابوىعبنروباسبنيوسفالفندالوى
امالماص

05ادذيرانمثانيءالعسالابوابرممبنقهد
9506و65رهء

06دهابكاابواخوه

71نجضان

م80345دمثقسحنةفيروذ

طثم3عيوسفلدولةشفانجه

م35م5م543معع

رونفاق

وزيرءبالحوارزعليبنالحناقامموا
031مجل

31مولةازينمحدافي

جوهرابنموادالتؤقاثد

001أأ68العباسيالحليفةاللهباصالقائم
آ738

3305القيط

هوخلغفنلغ
فخرقارتبنمكمانبنداودبنارسمنقرا

763833333الربن

671الدينعقالساقيقىاجهقراجا

81رم331الواليفراحه

م66تهصصابقراضان

3

ارزنصابدباالاسدحنطنانبنفرني

76363د803

لمجبممدبنهوالفرشي
هاكاافر

أنابىموالفرهلى

ده55فرهبنو

العقبلىالدولههعتمدانميعابوالمقالنب4قمافىد
العيلىالمعاياابولمتلدبناانبددبنيثىقى

68

851ااسرداصبصنارستزل

كلكم8األياديهماعلىبنقن

1383الحارثيآمعاق
4الىومملكقسطنطين

سنقآقهوالدولةفسيم
لاعمححديناحمدالقنماييى

زجملبنمودودموالدينفالب
عمدبنسهودالماليابوالنيسابلىريالفطب

33ءالديخاقطب

76الفطبان

م7لم91المؤرخيوسفبنمليالنفلى
التميصياصدبنحمزةيعليابويالقالذابن

م38م3م01لمؤزخا
831341شقتلهبنسليمانبنارسالنيلج

61ع851ا0565

33آقتلهشبنسليسانبنممودبن

3ء3

803ميافارقينواليقنغلي

عالطواشيالدولةأسدامهالنو

03االهيرتبى

ااع69م5لنيىبنو

بننصبنمحمداللهابوبالقيسرانيابن

333الثاعرصفبر

573772الحعاليعنيكفرشكاك
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3355االضثيديكافور

31ءنجوكامل
3امكالهعكتامة

أكمصوروالييثهأف
59الوزبرالقدينةابن

8آكالالوزيرأكرامابو
381االرهنيملكوابسيلكر

اصالدولةآقوإسعيدابوكربوقاأ
اع31ء1731م6الموصمل

ثمياثثكم6038كىعأكألأفرج
م6القضاةثرفاحمدطامرابويرخيابن

63بخازأاهلككركور

المزدقافيهوالوزيرالملككرآ

51القرهلكرى
اع6أفستى

7االضثعيديودعكابن

فيماهاطضربنآجمرأسعيدابواكغرتوثي
573م3الوزبرالدبن

15اع30353لر73ببنو

7768697001311ع

581اأع

الوزبريوسفبنيعقوبالفرجابوابنكس
علم3مكى338ام5

803اينجوضالةابنانوقلىييائمناآكال
57ابنكيد

163وم55م1335هالدولةامينكمشيهين
م8ر073

091البعلبكي

661أء8اعصاجياكالدولةا
791بهداصمطو

وسهايجوركند

دبكمنصورنصابوالملكجمدأكندري

لمهالوزير

661د831االفرنجيكندهرىبهدقرى

م3كوحماكا
03يمىأكواخيابن

853يهايايخا
85503الألنل

3هءاالرمنيالوبن

ماكرتيالجه
م69لقمةابيابن

م9لواتة

ا18191وانلضخادمبابالؤلؤ

ء633الجراحيمحعدابوأكبير

666لقائدالدولةهتخب

853االرمنييونابن

86المارودابنم

دلدولةسديدنحبنينالحسعمدابوالماشكي
58

محمداقهعبدابوابف

33العقبليمالكبنسالمبنماللث

583613عليابنه

613عليبنمالكابنه

م85العبايالحبفةبالئهرنالمأ

181رضوانبنهبارك

31العقيليعروفبنشبلبن
633اساتابنه

بزانهوناندجماهد

الدايةابنهوالدينمجد

531الحبليالمبن

بوىبنمحمدبنسيدابوالقالدينمجير

3م6038م8ءآ17

الحنمحمداببنالمكينالبركاتابوعفوظ

313القاضي

اعأ9الغناثمابوالمحلبانابن



183

872الميمييمنجاعمدمليبنامدبنمحمد
553الحاجبجضي

751ك651الواليانيالشياالباقبن

07ارابئطالبايىبن

م36الممفلبمارامبدبن
ألكالطرصوممنصررابوعدالعممدبن

3لمعالبلننمحرنجاالقامابيبن

عليبناطسناقساميمأاأبيالوزيربن
331الدولهذينإطوارزي

االندلميافهبدابووهببنمالمثبن

03الخقيباطينياللهدجمبنحمدبن

31مايعتيليهسلمبن

2ألعالحلبىممارأابيبن
31اكالسلجرقيملكشاةبنتبرأ

151651851151ا7اء

371671ر615611661م

اا981361ا8را

57الموزخالملكمفئيدبن
أماآ8كاربن

الرصسدابوورمنعبنفصربن

م01التاضي

التميميالفتحالولفبناقههبةبن
م66

ابويزصسدالعقبنملبنيحيىبن

كثالقرلثيعلياطسئابودابةالمعالي
3ع3السبوقيمحمدبنودمعحبنشا

8315ايطديبنمحمود

843الوذيرالواصدعبدبنصدبن

م01قراحهبن

مم151وفيالسلمحمطبن

م3م033م51371امم6

153م05

16لم85ويافطاهرابو

الدبنفيلمثشماعابودودمبنعمذمحمود
ثم7اسطانا

313963الحاجبالمسشثعدي

اجوفيالسلشاهماكبن

353الحاجبالموند
مسحودابنهومحصودابئ

301تايبربنابرهبمنجاهحمودابو
83أ37ااوه

11لطقاءبختاد
م31336المرابطون

75الوقليةابنالددلةداساعصعرداسابن
ااع

576811الدولةمعقثمالابنه

رلةاااسدزفابابوعليه
9601م

757علدولةشبلابوكاملنمر

الما39نصرمحهردبن

601801

57طيملعبنالمقاول

ا801هأمحمودبننصر

01الفضائلابومحودبنسابق

211ك311صردهتابنيبيبوشوثاب
731ام6114

المعريالمجدابوالمعليفعدبنعليرشدبنأ
53ع

001رالننو

طألكردياحمدالدولةنمعروانابن

331منصورالدينآنغالابنه

67الدكانظامبناحمد

معيمىالدولةشمىابنه

133مم5بالهرارببحةبنعريعرةأ

مي
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م51الوزيرملياثوسعدكأرم3اطيلقدفاني
6عليالحسنابوالدولةسعسدابئ
بناحمدللفمابوالملككركهابن

م13كالوزيرالزاقعبد

م8م6مالعباصيالحلبفةباثهالمسترشد
م133283م51381311303

573مهملم

833يالعباالحيفةبالنهءالمستضي

ا631631العباميمالحلبفةبافهنظهرالم
153م

المقنفيهوابوعبدافهافي
باثه

ااع331و83131ديالعمباقهالمستعلي

833الباسيالحليفةبالنهنجدات
501أ673يديالعبالتهالمستنحر

76م8امعا

03المستولي

3613713اءسنقرالبرسقياقبنمسعود

65اطاكي
لماالواليسخرابنصلةالدممم

981703113والمه

3656و15السيني
م303033السلبهوقيمحمدبن

3كه63383عكى15365لمر

533033م09

قنلمثبنارسالنقلجابنهوالملك
811ا31

343ارسلرنقلجهوصعودابن

مثرفالمظدابنانبدبنقريىبنمسلم

811امالعقبليالدولة
واخوهومحمدكلالدولةسعدابيه

331اممابراهيم
هعسناابوالمسلابن

6679011ليسنانبنميو
761صسانات

كثكمحجد
جدلمحةالصوفيابنهوالميثب

القنيمحمدبنأصاثفتحابوالصابن
803113الوزبر

63ءم39ءم1680111119المصامده
ممالعببنخلفبنهصبح

ىالحاتبالمعيعي

كألالمطري

م138االعباصاطيفةفهالمطيع
66التاثدمالنر

الدولةسدحمدانموإبنالمعاليالو
353مرملمجينمملوكأنرالدينمعين

بركثثم66ث3538032
م6386عم737387378

يلوزيرافضلبنإحمدنحرابوالمالكمعبن
م61

383ءالحسينبنعليالحسنابوالمغرفىابن
6م12162و3

6ع16الوزيرععيئاعامماابوابنه
07داودابن

36حمد

553مغقوابن

لصوفيابنهوألحنبنالمفرتج

الجرذابنمودكغلبن
كالالثاعرسعدبنالمففتل

8536القائدصالىابوااليانيهفلغ

68271901ءالمجماالحيفةبالتهالمقتدي
م115م5ام

3يم67165العباصيألحليقةاللهالمرالمفني
ك3033038كث163وك
333343

01المؤزخالقبسرافيابنطامربنمحمدالمقدلي
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55ع5المؤزخالدفيتقيبنياثر
57ك47عرداسبنكاملبنالمفلد

33م033سماربنحسانبنمحعوم
االميرملهمبنمليبنالحسئالدولةكين

6816

خلفهومالبابن

661المحنالماليابوياابن

سعدبدافهابوالحسنبنمحمدالملابن
613الدولة

زيكابنهوالماالملك

301601الملبهوفيارطنالىبنهلكشاه
151751ام3إ151171اآ

981رضهـوانبن

03مالسلجوقيحمدمبنمحمودبن

2م14البوافيهلكويا

صسانهوالمنجي

بريز11هوالدولةهتع

م1ع3المحجاابو

الواليمنجويمن

م8م6لمم5الييوديالفراربنابرهيمبنهنثا
رو33

7داالمهررغيبهنصوربن

411كاملبن

لمحمكراديىبن

601امانيالمقلدبنمليالحسنابوفقذابن
311611

امالدولةعهليبننصررهفابوابنه

الدينعقئيبنمالالنلعساكرابوابنه
ا71وع561

3ىالعساكرابيبنالدولةججده
م87عليبنعرشدسالمةابيبناساهة
411رشدبنددبدافهابو

113313راالهنكولرس

030466القاثدنبر

م8

31ءالجبرئيلةالدبرء
3م3ثاعر11احمدابوالحممبنمنيرابن

2مانغ
وئابنشبيبالددلةسببن

06لنميري

611حسنابئ

31كهلبن

18المقبلىالمئلدبنالمبادكالمبليبابيمهاركا
م1931الموحدون

ابالدبنثرفالثوتسكبنبنهودود
96071471د761ء951لالمو

81681781لح81را71ا

7031553653زبنالدينقطب
853

اككيفاحصنصاحبوس

74هالعلوي

18هأسونالضوهني
3مالوزسعبداللهابوألمومل

531الدينهضطلابوولالمواب

م0917

18عقبىبدربنولش

م38بويهبنالدولةدكنبنالددلةدثر

بالمسيالصوصاابنهوالىئيسلدبنيدمرا

االباريابنموأسيدا

131الملكظامبنعداللهابوبهرالملكمؤيد
101301501الروينوسارطإخويخاسلى

15يررالصقلي
بناحمدبنممعدبمرابواالبلميمن

2ر1هل

13عىابنأعلألالطلخناممح
35العلوياالهري

8001301شكمانإناويهةا

الحودانيابنالبيانابوعفوظبنمحسدبننبا
333
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يالدسصهـدفةكتس

محىسلحسيبى

لولعغ
تمزسقسألديى

يلعاهوتقس

مدممهومحعوسالحوس

فهلمستصرسصوسش

6666عبدافهابوابنه

االمقدسينصربنابرامبمبننعر
مرداسانجاهوودبن

جمدالةبنمحمدبننصرالله

56صيامى

واليافتيئلدولةنعر

اامالجيوفي
ميهانامبرموالديننعرة

45القاثدرون

3

مويى

يم

يوصدفهلوبن

ميليرلز
لوبسالول

لبعاس

يدسيى

هويدحمدسلحسى

لولمرالو

لمطلكادكس



583

16صهافيفيسالمةبنالحعسبنيربنزيادهردبن
39الحعمينييديالالحسئابوزيدنجاهوفريابن

111الحليكويإالابنلرعوفيأابنهورضوانولحمثيابن
3لمه83اكادآعننشبر3ءإبوالويد

لمايندوضانىم9عمبداللهاونمثريمصيا1عليالونثريعئي
2ثاالحمرالسغأارمالنقزلبنيعقوب67حسانبنومبينت

بباالباشقوثاياقيارشلي

بهطموبثكينيلضك161الحادآالحواهى
141الدولةنصيربمن96القارريوسفوخياابن
131831امدحبطينالابونالطعدبنولبنالحسنأيازوريا

ع6ليلطر48ارزيرهحمد

آ7باطايوسفينال31181اص3آام3الدواةموئدمانبيا

63لعليبيوانيسالدينهوصهـالحاياكبسياني
113الحابيوسف763قوتيبننالدثممسارسالنيافوب

3دآلمألاطايوسفهالحادم

621الجةصابر533آ7المؤزخالحهمبداللهبن
08النييعقوببن55الصقبييانى
الخونتاسمواليونياس3ميزيراياش

صهصهسأل

اغلر

والقرىالمدنءاسما

83حلمةحصناحمرأشا

303ءألحساا3563كألآ74183لجاناذر

563اضلكاعاك673حمنل6

723م767167اثأل301اضالوو61م31151ام8آلموت

63563م831751اك13ا711امد

3اذرعات673م7ع3ع8513

853اذنةثماثهصكم6138آنة

63مهاران073و6110713713363ثارباال
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ك31عارتاح
0011ارجمش

المأل7ضرعاالردن

03763وه671و66731ارزن

503الروماسنلن

163صرارس

131ارسوف

31زهزمتاا

71661ةارفي

163اباكرد

3م738ء851اإسعرد

89اسفونا

011831853يةاالسكندر

3هـم673جمصر

مقلعةبات

3493أل63و703فى9131اصفهان

611013لم57اعصيناعقاز

3033اع03االحوج
مماكات

831امداموهمىء3عمأفاي

06101203اكال051أع

3ء5337333

93عيقةافر

033حممنافلس

481581ر76هصهألاالقخؤاته
563افثهر

851333اقصا

56176181نحصراداال

361مةاالك

عبدمثقاممل
503حصمنإنب

فيلمهاالنبار

03منانابم

مع811االلدلى

3

بهرماتكبزانطايهة

813واااءاو51انطرطوس

لمأل78األهماز

193اوثانألس

563بناك

3وم7زونإير

الب

733بدمثقتوماباب

2663آ59بدمثقايةا

633بدشقندقاجسر

م63آ33ء37ه7مبدمثقالحديد

67بميافارقينالحوش

8ببغداداسانض

56دسايقعرالذمب

هالرمومة

كثبدمثقاالعات

3م7037م6شرقيبدمثى

األ6ثعبال

م313187م89هبدمىمهـغيرا

لمأم

18لمهببغدادالطاق

153ر2كهـاكهبدمشقالغراديس

733ر01كيان
بةالمحار

م8رقينفاالهوةا

هبدمثعقالبادية

ام030أو431صنارةاا

3م8بازويجل

ااالباشورة

أاع43بالى

م76الل

653ضراسبا

9013617و5169801بانباس

م3هآك81113531ء381



3

م373237لحألمم63373336

713033733133د853

731باهود

38اع9ر83ابئنية

أممممباية

آاألاالسكندربةمجر
االقسطخطيبة

35افاميةبحيرة

581333طبرية

17بخاال

63م763م967315بدليس

م53اقب

532بلدالبرأني

111بالقدسداددبرج
563علبالفنم
3لمهبالهاءالما

3353مع6313813ضرذىبن

م7يةزوبر

311بةبرز

55بوقة

81يزالناطبركة

633مألمم3113نجاعة

33بدمثقالوزيربستان

اعرةابب
381513هاك541دمثعقرىإ

213ر113م06م17218وم35

913643

862بلععثقسوقابطآطين

م6366ممهومعصصمنبوين

841661761اع175ومامبعابك

73873مكى16م45م17153

703903113مه783م23

133833د713133633

رمابمثربفداد

31ءبنراحا

م07م7936ءالمحه171ك561أتجلا

713353ىك31فىم6

م6التيحة

اثفلعةانجم

م56البالور

3عالبالنة

3م4عىبيلل

73533743بلغ
851بلشيئ

3آ7شقلداالبارليت

66303لم45هماي

89دع3717مأل66سالمفس

71صح171اهأل831ا33ادأ

303793المي6يرا3
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