
الصالحية: كتاب  و  ورية  لن ا أخبار  لروضتني يف    ا
ملقدسي : املؤلف  ا بو شامة   أ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  وما توفيقي إال باهللا رب العاملني

احلمد هللا الذي بلطفه تصلح األعمال، وبكرمه وجوده تدرك اآلمال، وعلى وفق مشيئته تتصرف األفعال، و بإرادته 
 واملرجع واملال، سبحانه هو الباقي بال زوال، املنزه، عن احللول واالنتقال، عامل الغيب تتغري األحوال، و إليه املصري

والشهادة الكبري املتعال، ذو العرش واملعارج والطول واإلكرام واجلالل؛ حنمده على ما أسبغ من اإلنعام واألفضال، 
ونصلى على رسوله . ألرض وعلى كل حالومن به من اإلحسان والنوال، محدا ال توازنه اجلبال، ملء السموات وا

ونبيه وخريته من خلقه وصفيه وخليله ووليه وحبيبه املفضال، سيدنا أيب القاسم حممد بن عبد اهللا ذى الشرف 
الباذخ، والعلم الزاسخ، والفضل الشامخ، واجلمال والكمال؛ صلى اهللا عليه وعلى املالئكة املقربني، واألنبياًء 

الطيبني، ما أفَلَ كوكب وطلع هالل، وعلى آل حممد وصحبه خرب صحب وأكرم آل، وعلى واملرسلني، وعترهتم 
تابيهم بإحسان ومجيع األولياء واألبدال، وعفا عن املقصرين من أمته أوىل الكسل واملالل، وحشرنا يف زمرته، 

مجلة أوليائه، يوم ال بيع متمسكني بشرعته، مقتدين بسنته، متعظني مبا ضرب من األمئال، مزدمحني حتت لوائه، يف 
  .فيه وال خالل

أما بعد، فإنه بعد أن صرفت جل عمرى ومعظم فكرى يف اقتباس الفوائد الشرعية، واقتقاص الفرائد األدبية، عن ىل 
. أن أصرف إىل علم التاريخ بعضه، فاحوز بذلك سنة للعلم وفرضه؛ اقتداء بسرية من مضى، من كل عامل مرتضى

. منهم إمامنا أبو عبد اهللا الشافعي، رضى اهللا عنه. ة إال وحيكى عنه من أخبار من سلف فوائد مجةفقل إمام من األئم
ويروى عنه أنه أقام على تعلم أيام الناس " ما رأيت أحدا أعلم بأيام الناس من الشافعي " قال مصعب الزبريي 

. وذلك عظيم الفائدة، جليل العائدة: قلت "ما أردت بذلك إال االستعانة على الفقه : " واألدب عشرين سنة، وقال
ويف كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم من أخبار األمم السالفة، وأنباء القرون اخلالفة ما فيه عرب 

نباء وَكُالًّ نَقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أ: (قال اهللا عز وجل وهو أصدق القائلني. لذوى البصائر، واستعداد ليوم تبلى السرائر
َولَقَْد َجاءَهم من األْنَباء : (وقال سبحانه). الرُسل ما ُنثَبِّت به فُؤَاَدك َوَجاَءكَ يف ِهِذه احلق وِمْوِعِظةٌ َوِذكَْرى للُمؤِمنِني

وحدث النيب صل اهللا عليه وسلم حبديث أم زرع وغريه مما جرى يف ). حكَمة بالغة فما ُتْغنِى النُّذُُر. َمِا فيه ُمْزَدَجٌر
حدثوا عن بىن إسرائيل وال : " اجلاهلية واأليام اإلسرائيلية، وحكى عن عجائب ما رآه ليله أسرى به وعرج، وقال

أكنت جتالس رسول اهللا صلى اهللا عليه .: قلت جلابر بن ُمسره: ويف صحيح ُمسلم عن مساك بن حرب قال. حرج
الصبح أو الغداة حىت تطلع الشمس، فإذا طلعت نعم، كثرياً كان ال يقوم من مصاله الذي صلى فيه : وسلم؟ قال

ويف سنن أيب داود " . صلى اهللا عليه وسلم " وكانوا يتحدثون فيأخذون يف أمر اجلاهلية فيضحكون و يتبسم . قام
كان نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيدثنا عن بين إسرائيل حىت ُنصبح : مهن عبد اهللا بن عمر، رضى اهللا عنهما، قال

ومل يزل الصحابة والتابعون فمن بعدهم يتفاوضون يف حديث من مضى، : م إال إىل ُعظم صالة قلتما يقو
ويتذاكرون ما سبقهم من األخبار وانقضى، ويستنشدون األشعار، و يتطلبون اآلثار واألخبار؛ وذلك بني من أفعاهلم 



لك وتصفحته، و حبثت عنه مدة وتطلبته؛ فاعتنيت بذ. ملن اطلع على أحواهلم، وهم السادة القدوة، فلنا هبم أسوة
فوقفت واحلمد هللا على مجلة كبرية من أحوال املتقدمني واملتأخرين، من األنبياًء واملرسلني، والصحابة والتابعني، 

واخللفاء والسالطني، والفقهاء واحملدثني، واألولياء والصاحلني، والشعراء والنحويني، وأصناف اخللق الباقني؛ ورأيت 
ملطلع على أخبار املتقدمني، انه قد عاصرهم أمجعني، وأنه عند ما تفكر يف أحواهلم أو تذكرهم كأنه ُمشاهدهم أن ا

كان عبد اهللا بن املبارك يكثر : قال نعيم بن محاد. وحماضرهم؛ فهو قائم له مقام طول احلياة، و إن كان متعجل الوقاة
توحش وأنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ويف رواية كيف أس:اجللوس يف بيته، فقيل له أال تستوحش؟ قال

أنا مع النيب صلى اهللا ! فقال أأنا وحدي؟! يا أبا عبد الرمحن تكثر القعود يف البيت وحدك: قيل الن املبارك: قال
به وأنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحا: ويف رواية أخرى. عليه وسلم وأصحابه تعين النظر يف احلديث

  :قلت وقد أنشدت لبعض الفضالء. والتابعني هلم بإحسان
  أحب إىل من االنسه... كتاب أطالعه مؤنس 

  حضورا وأعظمُُهم دراسه... وأدرسه فرييين القرون 
وقد اختار اهللا سبحانه النا أن نكون آخر األمم، وأطلعنا على أنباء من تقدم، لنَّتعظ مبا جرى على القرون اخلالية، 

ا أذنٌ واِعَية، فََهل َتَرى لَُهْم من َباِقَيٍة، ولنقتدى مبن تقدمنا من األنبياء، واألئمة الصلحاء، ونرجو بتوفيق اهللا وَتِعَيه
عز وجل أن جنتمع مبن يدخل اجلنة منهم، ونذاكرهم مبا نقل إلينا عنهم، وذلك على رغم أنف من عدم األدب، ومل 

  .يه وأكبَّ؛ واملرء من أحبيكن له يف هذا العلم أرب، بل أقام على غّ

هذا وإن اجلاهل بعم التاريخ راكُب عمياء، خابط خبط عشواء؛ ينسب إىل من تقدم أخبار من تاخر، ويعكس ذلك 
وال يتدبر، وإن ُرد عليه ومهه اليتأثر، وإن ذكر ما جهله ال يتذكر؛ ال يفرق بني صحايب وتابعي، وحنفي ومالكي 

وسلطان ووزير؛ وال يعرف من سرية نبيه صلى اهللا عليه وسلم أكثر من أنه نيب وشافعي؛ وال بني خليفة وأمري، 
ولقد رأيت . مرسل، فكيف له بعرفة أصحابه وذلك الصدر األول، الذين بذكرهم ترتاح للنفوس، ويذهب البُوس
نا امسع ذكر جملسا مجع ثالثة عشر مدرسا، وفيهم قاضي القضاة لذلك الزمان، وغريه من األعيان، فجرى بينهم وأ

بنو هاشم وبنو عبد املطلب، وعدلوا : من حترم عليه الصدقة، وهم ذوو القرىب املذكورون يف القرآن؛ فقال مجيعهم
فتعجبت من جهلهم حيث مل يفرقوا بني عبد املطلب واملطلب، ومل يهتدوا إىل أن املطلب . بأمجعهم يف ذلك عما حيب

ن هاشم، فما أحقهم بلوم كل الئم، إذ هذا أصل من أصول الشريعة قد هو عم عبد املطلب، وأن عبد املطلب هو اب
فابتغيت إىل اهللا تعاىل . أمهلوه، وباب من أبواب العلم جهلوه؛ ولزم من قوهلم إخراج بين املطب من هذه الفضيله

ها؛ فإن كثرياً الوسيله، وأنفت لنفسي من ذلك املقام، فاخذهنا بعلم أخبار األنام، وتصحيح نسبنها، و إيضاح حمجت
وهو باب . ممن حيفظ شيئا من الوقائع يفوته معرفة نسبتها إىل أرباهبا، وإن نسبها خلط فيها وصرفها عن أصحاهبا

  .واسع غزير الفوائد، صعب املصادر واملوارد؛ زلت فيه قدم كثري من نقلة األخبار ورواة اآلثار

حصلته، وأتقن فيه ما خربته، فعمدت إىل أكرب كتاب وضع يف  مث أردت أن أمجع من هذا العلم كتاباً يكون حاويا ملا
هذا الفن على طريقة احملدثني، وهو تاريخ مدينة دمشق محاها اهللا عز وجل الذي صنفه احلافظ الثقة أبو القاسم على 

ن كتب أخرى بن احلسن العساكرى رمحه اهللا، وهو مثامنائة جزء يف مثانني جملدا، فاًختصرته، وهذبته، وزدته فوائد م
جليله وأتقنته، ووقف عليه العلماء، ومسعه الشيوخ والفضالء ومر يب فيه من امللوك املتاخرين، ترمجة امللك العادل 

مث وقفت بعد ذلك يف . نور الدين؛ فاطر بين ما رأيت من آثاره، ومسعت من أخباره، مع تأخر زمانه، وتغري خالنه



فوجدهتما يف املتاخرين، كالُعمَرين رضي . عده، امللك الناصر صالح الدينغري هذا الكتاب على سرية سيد امللوك ب
اهللا عنهما يف التقدمني؛ فإن كل ثان من الفريقني حذا حذو من تقدمه يف العدل واجلهاد، واجتهد يف إعزاز دين اهللا 

فعزمت على . م بذكر فضلهماأى اجلهاد، ومها ملكا بلدتنا، وسلطانا خطتنا، خصنا اهللا تعاىل هبما فوجب علينا القيا
فلعله يقف عليه من امللوك، من يسلك يف واليته . إفراد ذكر دولتيهما بتصنيف، يتضمن التقريظ هلما والتعريف

. ذلك السلوك، فال أبعد أهنما حجة من اهللا على امللوك املتأخرين، وذكرى منه سبحانه فإن الذكرى تنفع املؤمنني
حنن يف : طريقة اخللفاء الراشدين، ومن حذا حذوهم من األئمة السابقني؛ و يقولون فإهنم قد يستبعدون من أنفسهم

فكان فيما قدر اهللا سبحانه من سرية هذين امللكني إلزام احلجة عليهم، مبن هو . الزمن األخري، وما ألولئك من نظري
واخذت . ىل الكرمي وسدديف عصرهم، من بعض ملوك دهرهم، فلن يعجز عن التشبه هبما أحد، إن وفق اهللا تعا

إين : ذلك من قول أيب صاحل شعيب بن حرب املدائين رمحه اهللا وكان أحد السادة األكابر يف احلفظ والدين قال
ألحسب حياء بسفيان الثوري يوم القيامة حجة من اهللا تعاىل على هذا اخللق، يقال هلم إن مل تدركوا نبيكم فقد 

فَِلله درمها . وهكذا أقول هذان امللكان حجة على املتأخرين من امللوك والسالطني! أدركتم سفيان؛ أال اقتديتم به ؟
ومها حنفي وشافعي، شفى اهللا هبما كل غى، وظهرت هبما من . من ملكني تعاقبا على حسن السرية، ومجيل السريرة
عليها، ولطيفة هداين اهللا  وهذه نكتة قل من فطن هلا ونبه. خالقهما العناية، فتقاربا حىت يف العمر ومدة الوالية

وذلك أن نور الدين رمحه اهللا ولد سنة إحدى عشرة ومخسمائة وتوىف سنة تسع ويتني، وولد صالح . بتوفيقه إليها
فكان نور الدين أسن من صالح الدين بسنة . الدين رمحه اهللا سنة اثنتني وثالثني ومخسمائة وتوىف سنة تسع ومثانني

فانظر كيف اتفق أن بني وفاتيهما عشرين سنة، وبني مولدمها . مل يستكمل ستني سنة واحدة وبعض أخرى، وكالمها
وملك نور الدين دمشق سنة تسع وأربعني، وملكها صالح الدين سنة سبعني؛ فبقيت دمشق . إحدى وعشرين سنة

احلسنة؛ وهذا من يف امللكة الفورية عشرين سنة، ويف اململكة الصالحية تسع عشرة سنة، متحى فيه السيئة وتكتب 
عجيب ما اتفق يف العمر ومدة الوالية ببلدة معينة مللكني متعاقبني؛ مع قرب الشبه بينهما يف سريهتما، والفضل 

للمتقدم؛ فكأن زيادة مدة نور الدين كالتنبيه على زيادة فضله، واإلرشاد إىل عظم حمله، فإنه أصل ذلك اخلري كله، 
يف مجيع بالده، مع شدة الفتق، واتساع اخلرق وفتح من البالد ما استعني به على مهد األمور بعدله وجهاده وهيبته 

مداومة اجلهاد فهان على من بعده على احلقيقة، سلوك تلك الطريقة، لكن صالح الدين أكثر جهادا، وأهم بالدا، 
عنهما فما أحقهما صرب وصابر، ورابط وثابر، وذخر له من الفتوح أنفسه، وهو فتح األرض املقدسة فرضى اهللا 

  "كم ترك األول لآلخر : " بقول الشاعر
  بلني حتت الثرى، عفوا وغفرانا... وألبس اهللا هاتيك العظام، وإن 
  مثوى قبورهم روحا ورحيانا... سق ثرى أودعوه رمحة مألت 

قاسم علي بن احلسن فذكر احلافظ الثقة أبو ال. وقد سبقين إىل تدوين مآثرمها مجاعة من العلماء، واألكابر الفضالء
الدمشقي يف تارخيه ترمجة حسنة لنور الدين حممود بن زنكي رمحة اهللا، وألجله متم ذلك الكتاب وذكر امسه يف 

وذكر الرئيس أبو يعلى محزة ابن أسد التميمي يف مذيل التاريخ الدمشقي قطعة صاحلة من أوائل الدولة . خطبته
صنف الشيخ الفاضل عز الدين أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن و. النورية إىل سنة مخس ومخسني ومخسمائة

عبد الكرمي اجلزري، عرف بابن األثري، جملدة يف األيام األتابكية كلها وما جرى فيه، وفيه شىء من أخبار الدولة 
يوسف بن وصنف القاضي هباء الدين أبو احملاسن . الصالحية لتعلق إحدى الدولتني باألخرى لكوهنا متفرعة عنها

عرف بابن شداد قاضي حلب جملدة يف األيام الصالحية وسياق ما تيسر فيها من الفتوح، . رافع بن متتم املوصلي



وصنف اإلمام العامل عماد الدين الكاتب أبو حامد حممد . واستفتح كتابه بشرح منلقب صالح الدين رمحه اهللا تعاىل
تقن باأللفاط الفصيحة واملعاين الصحيحة؛ أحدمها الفتح بن حممد حامد األصفهاين كتابني كالمها مسجوع م

والثاين الربق الشامي . القدسي، اقتصر فيه على فتوح صالح الدين وسريته، فاستفتحه بسنة ثالث ومثانني ومخسمائة
ذكر فيه الوقائع واحلوادث من الغزوات والفتوحلت وغريمها مما وقع من سنة وروده دمشق، وهي سنة اثنتني 

 ومخسمائة إىل سنة وفاة صالح الدين وهي سنة تسع ومثانني فاشتمل على قطعة كبرية من أخبار أواخر الدولة وستني
إال أن العماد يف كتابيه طويل النفس يف السجع والصف، ميل الناظر فيه، ويذهل طالب معرفة الوقائع عما . النورية

ها، استحسنتها يف مواضعها، ومل تك خارجة عن فحذفت تلك األسجاع إال قليال من. سبق من القول و ينسيه
الغرض املقصود من التعريف باحلوادث والوقائع، حنو ما ستراه يف أخبار فتح بيت املقدس شرفه اهللا تعاىل وانتزعت 
املقصود من األخبار، من بني تلك الرسائل الطوال، واألسجاع املفضية إىل املالل، وأردت أن يفهم الكالم اخلاص 

واخترت من تلك األشعار الكثرية قليال مما يتعلق بالقصص وشرح احلال، وما فيه نكتة غريبة، وفائدة . والعام
  .لطيفة

ووفقت على جملدات من الرسائل الفاضلية، وعلى مجلة من من األشعار العمادية مما ذكره يف ديوانه دون برقه؛ 
تعلق بالدولتني أو بإحدامها؛ و بعضه مسعته من أفواه وعلى كتب أخر من دواوين وغريها، فالتقطت منها أشياء مما ي

فاختصرت مجيع ما يف ذلك من أخبار الدولتني، وما حدث يف مدهتما . الرجال الثقات، من املدكرين لتلك األوقات
فجاء جمموعا لطيفا، كتابا طريفا، يصلح . من وفاة خليفة أو وزير، أو أمري كبري، أو ذى قدر خطري، وغريذلك

وهللا در حبيب بن " . كتاب الروضتني يف أخبار الدولتني " ومسيته . ة امللوك واألكابر، من ذوي املآثر واملفاخرملطالع
  :أوس حيت يقول

  وأهلها فكأهنا وكأهنم أحالم... مث انقضت تلك السنون 
  فصل

ابك وهو أبو سعيد زنكى بن أما الدولة النورية فسلطاهنا مللك العادل نور الدين أبو القاسم حممود بن عماد الدين أت
. قسيم الدولة آق سنقر التركي ويلقب زنكى أيضاً بلقب والده قسيم الدولة، ويقال لنور الدين ابن القسيم

  .وقدمت من إمجال أحواله ما يستدل به على أفعاله. وسنتكلم على أخبار أسالفه عند بسط أوصافه

ى عشرة ومخسمائة، وأن جده آق سنقر وىل حلب وغريها من ذكر احلافظ أبو القاسم يف تارخيه أنه ولد سنة إحد
بالد الشام، ونشأ أبوه زنكى بالعراق مث وىل ديار للوصل والبالد الشامية؛ وظهرت كفايته يف مقابلة العدو عند 

 نزوله على شيزر حىت رجع خائباً، وفتح الرها، واملعرة كفر طاب، وغريها من احلصون الشامية واستنقذها من أيدى
فلما انقضى أجله قام ابنه نور الدين مقامه، وذلك سنة إحدى وأربعني ومخسمائة؛ مث قصد نور الدين حلب . الكفار

فملكها وخرج غازيا يف أعمال تل باشر، فافتتح حصونا كثرية من مجلتها قلعة عزاز، ومرعش، وتل خالد؛ وكََسر 
لب السنة وغري البدعة اليت كانت هلم يف التأذين، وقمع هبا إبرنس إنطاكية وقتله وثالثة ا الف فرجني معه؛ وأظهر حب

وقمع الرافضة، وبىن هبا املدارس، ووقف األوقاف، وأظهر العدل، وحاصر دمشق مرتني وفتحها يف الثالثة، فضبط 
أمورها وحصن سورها، و بىن هبا املدارس واملساجد، وأصلح طرقها، ووسع أسواقها، ومنع من أخذ ما كان يوخذ 

هم من املغارم بدار الطبخ، وسوق الغنم، والكيالة، وغريها، وعاقب على شرب اخلمر، واستنقذ من العدو ثغر من
وكان يف احلرب ثابت القدم، حسن الرمى، صليب الضرب، يقدم أصحابه، و يتعرض . بانياس واملنيطرة وغريمها



ووقف رمحه اهللا تعاىل وقوفا على . طريللشهادة وكان يسال اهللا تعاىل أن حيشره من بطون السباع وحواصل ال
وأقطع امراء العرب لئال يتعرضوا للحجاج، وأمر بأكمال سور . املرضى ومعلمي اخلط والقرآن وساكين احلرمني

كذا صنع يف . املدينة و استخراج العني اليت بأحد، و بىن الر بط واجلسور واخلانات، وجدد كثريا من قىن السبيل
ووقف كتبا كثرية، وحصل يف أسره مجاعة من أمراء الفرنج، كسر اللروم . اليت ملكهاغري دمشق من البالد 

واألرمن والفرنج على حارم وكان عدهتم ثالثني ألفا، مث فتح حارم وأخذ قرى أنطاكية، مث فتح الديار املصرية وكان 
ثري املطالعة للكتب الدينية، وكان حسن اخلط ك. العدو قد اشرف على أخذها، مث أظهر هبا السنة وانقمعت البدعة

متبعا لآلثار النبوية، مواظبا على الصلوات يف اجلماعات، عاكفاً على تالوة القرآن، حريصاً على فعل اخلري، عفيف 
. البطن والفرج، مقتصداً يف اإلنفاق، متحريا يف املطاعم واملالبس، مل تسمع منه كلمة فحش يف رضاه وال يف ضجره

  .حق يسمعها أو إرشاد إىل سنة يتبعها وأشهى ما إليه كلمة
قد طالعت تواريخ امللوك املتقدمني قبل اإلسالم وفيه إىل يومناً هذا، فلم أر فيها بعد : وقال أبو احلسن بن األثري

اخللفاء الراشدين وعمر بن عبد العزير ملكا أحسن سرية من امللك العادل نور الدين، وال أ كثر حتريا للعدل 
قد قصر ليله وهناره على عدل ينشره، وجهاد يتجز له ، وظلمة يزيلها، وعبادة يقوم هبا، وإحسان . واإلنصاف منه

وحنن نذكر مل يعلم به حمله يف أمر دنياه وأخراه؛ فلو كان يف أمة الفتخرت به، فكيف بيت . يوليه وإنعام يسديه
  .واحدة

بالده وأمواهلا ال يأكل وال يلبس وال يتصرف فيما  اما زهده وعبادته وعلمه فانه كان مع سعة ملكه، وكثرة ذخائر
أحضر الفقهاء . خيصه إال من ملك كان له قد اشتراه من سهمه من الغنيمة ومن األموال املرصدة ملصاحل املسلمني

ن ومل يلبس قط ما حرمه الشرع م. واستفتاهم يف أخذ ما حيل له من ذلك فأخذ ما أفتوه حبله، ومل يتعده إىل غري ألبتة
ومنع من شرب اخلمر وبيعها يف مجيع بالده ومن إدخاهلا إىل بلد ما وكان حيد شارهبا احلد . حديد أو ذهب أو فضة

  .الشرعي، كل الناس عنده فيه سواء

كان نور الدين إذا : حدثين صديق لنا بدمشق كان رضيع اخلاتون ابنة معني الدين، زوجة نور الدين ووزيرها، قال
مث تعتزل عنه إىل املكان . املكان املختص به وتقوم يف خدمته التتقدم إليه إال أن يأذن ثيابه عنه جاء إليها جيلس يف

وكان . الذي خيتص هبا و ينفرد هو، تارة يطالع رقاع أصحاب األشغال، أو يف مطالعة كتاب أتاه و جييب عنهما
و يقوم إىل . اء ونام يستيقظ نصف الليليصلى فيطيل الصالة، وله أوراد يف النهار؛ فإذا جاء الليل وصلى العش
وإهنا قلت عليها النفقة ومل يكفها ما كان : الوضوء والصالة إىل بكره فيظهر الركوب و يشتغل مبهام الدولة قال

من اين أعطيها، : فلما قلت له ذلك تنكر وأمحر وجهه، مث قال. قرره هلا فأرسلتين إليه أطلب منه زيادة يف وظيفنها
. إن كانت تظن أن الذي بيدى من األموال هي يل فبئس الظن. واهللا ال أخوض نارجهنم يف هواها! ماهلا أما يكفيها

، وأنا خازهنم عليها فال أخوهنم .إمنا هي أموال املسلمني ُمَرصد؛ ملصاحلهم ومعدة لفتق إن كان من عدو اإلسالم
  .وكان حيصل منها قدر قليل: قال. ها فلتأخذهايل مبدينة محص ثالث دكاكني ملكا وقد وهبتها إيا: مث قال. فيها

كان باجلزيرة رجل من الصاحلني كثري العبادة والورع، . وكان رمحه اهللا ال يفعل فعال إال بنية حسنة: قال ابن األثري
ور فبلغه أن ن. شديد االنقطاع عن الناس، وكان نور الدين يكاتبه ويراسله ويرجع إىل قوله ويعتقد فيه اعتقادا حسنا

فكتب إليه . ماكنت أظنك تلهو وتلعب وتعذب اخليل لغري فائدة دينية: فكتب إليه يقول. الدين ُيْدِمن اللعب بالكرة
واهللا ما حيملين على اللعب بالكرة اللهو والبطر، إمنا حنن يف ثغر، العدو قريب منا، و : نور الدين خبظ يده يقول

وال ميكنا أيضاً مالزمة اجلهاد ليال وهناراً شتاء وصيفا إذ البد من  .بينما حنن جلوس إذ يقع صوت فنركب يف الطلب



ومىت تركنا اخليل على مرابطها صارت مجاما ال قدرة هلا على إدمان السري يف الطلب، وال معرفة هلا . الراحة للجند
وتتعود سرعة  فنحن نركبها ونروضها هبذا اللعب فيذهب مجامها. بسرعة االنعطاف يف الكر والفر يف املعركة

فانظر إىل هذا : قال ابن األثري. فهذا واهللا اللمى بعثين على اللعب بالكرة. االنعطاف والطاعة لراكبها يف احلرب
امللك املعدوم النظري، الذي يقل يف أصحاب الزوايا واملنقطعني إىل العبادة مثله، فإن من جيىء إىل اللعب يفعله بنية 

دات وأكرب القربات يقل يف العامل مثله، وفيه دليل على أنه كان ال يفعل شيئا إال بنية صاحلة حىت يصريمن أعظم العبا
  .صاحلة، وهذه افعال العلماء الصاحلني العاملني

وحكى يل عنه أنه محل إليه من مصر عمامة من القصب الرفيع مذهبة، فلم حيضرها عنده، فوصفت له فلم : قال
ا و إذا قد جاءه رجل صويف فامر هبا له؛ فقيل له إهنا ال تصلح هلذا الزجل ولو وبيناهم معه يف حديثه. يلتفت إليها

فُسلمت له، فسار هبا إىل بغداد . أعطوها له فإين أرجو أن أعوض عنها يف اآلخرة: قال. أعطى غريها كان أنفع له
  .بستمائة دينار أمريي أو سبعمائة دينار. فباعها
أعطاها الشيخ الصوفية عماد : كتاب ابن األثري خيظ ابن املعطى إياها قالقرأت يف حاشية هذا املكان من : قلت

  .الدين أىب الفتح بن محويه بغري طلب وال رغبة، فبعثها مللى مهدان فبيعت بالف دينار
وحكى لنا األمري هباء الدين على بن السكرى، وكان خصيصا خبدمة نور الدين قد صحبه من الصبا : قال ابن األثري

كنت معه يوما يف امليدان بالرها والشمس يف ظهورنا، فكلما سرنا تقدمنا الظل؛ : ه وله معه انبساط، قالوأنس ب
أتدري ألي شىء أجرى فرسى : فلما عدنا صار الظل وراء ظهورنا، فاجرى فرسه وهو يلتف وراءه، وقال يل

قلت رضى . ها، وتطلب من يهرب منهاقد شبهت ما حنن فيه بالدنيا، هترب ممن يطلب: قال. ال: وألتفت وراثي قلت
  :وقد أنشدت بيتني يف هذا املعىن. اهللا عن ملك يفكر يف مثل هذا

  مثل الظل الذي ميشي ملك... مثل الززق الذي تطلبه 
  فإذا ولّيت عنه تبعك... أنت التدركه متَّبِعاً 

دعو و يستغفر ويقرأ، واليزال كذلك إىل وكان، يعىن نور الدين رمحه اهللا، يصلى كثريا من الليل وي: قال ابن األثري
  :أن يركب

  ما أحسن احملراب يف احملراب... مجع الشجاعة واخلشوع لربه 

وكان عارفا بالفقه على مذهب اإلمام أيب حنيفة، رضي اهللا عنه، ليس عنده تعصب، بل اإلنصاف سجيته يف : قال
و الذي جدد للموك اتباع سنة العدل واإلنصاف، وعلى احلقيقة فه. ومسع احلديت وأمسعه طلباً لألجر. كل شىء

هم أحدهم بطنه وفرجه، ال : وترك احملرمات من املأكل واملشرب وامللبس وغري ذلك؛ فإهنم كانوا قبله كاجلاهلية
يعرف معروفا وال ينكر منكرا، حىت جاء اهللا بدولته فوقف مع أوامر الشرع ونواهيه، وألزم بذلك أتباعه وذويه، 

ومن َسن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل . غريه منهم، واستحيوا أن يظهر عنهم ماكانوا يفعلونه فاقتدى به
فإن قال قائل كيف يوصف بالزهد من له املمالك الفسيحة، وجتىب إليه األموال الكثرية، : هبا إىل يوم القيامة قال

ونبينا صلى اهللا عليه وسلم . يد الزاهدين يف زمانهفليذكر نيب اهللا سليمان بن داود عليهما السالم مع ملكه وهو س
قد حكم على حضرموت واليمن واحلجاز ومجيع جزيرة العرب من حدود الشام إىل العراق، وهو على احلقيقة سيد 

  .و إمنا الزهد خلو القلب من حمبة الدنيا الخلو اليد عنها: قال. الزاهدين
فمن عدله أنه مل يترك يف بلد من بالده ضريبة وال . وأعدهلم حكماوأما عدله فإنه كان أحسن امللوك سرية : قال

مكسا وال عشرا، بل أطلقها رمحة اهللا مجيعها يف بالد الشام واجلزيرة مجيعها واملوصل وأعماهلا وديار مصر وغريها مما 



وكان . ه نفس غريهيف مصر يؤخذ من كل مائة دينار مخسة وأربعون ديناراً وهذا مل تتسع ل. حكم عليه وكان املكس
وكان يسمع شكوى . يتحرى العدل وينصف املظلوم من الظامل كائنا من كان، القوى والضعيف عنده يف احلق سواء

فال َجَرَم سار ذكره يف شرق األرض . املظلوم ويتوىل كشف حاله بنفسه، وال يكل ذلك إىل حاجب وال أمري
  .وغرهبا
فمن . طهرة ويقف عند أحكامها ويقول حنن شحن هلا نُمضي أوامرهاومن عدله أنه كان يعظم الشريعة امل: قال

اتباعه أحكامها أنه كان يلعب بدمشق بالكرة، فرأى إنسانا حيدث آخر وبومئ بيده إليه، فارسل إليه يساله عن 
. فالينيل مع امللك العادل حكومة، وهذا غالم القاضي ليحضره إىل جملس احلكم حياكمين على امللك ال: فقال. حاله

فألقى . فعاد إليه ومل يتجاسر أن يعرفه ما قال ذلك الرجل وعاد يكتمه؛ فلم يقبل منه غري احلق، فذكر له قوله
اجلوكان من يده وخرج من امليدان وسار إىل القاضي، وهو حينئذ كمال الدين ابن الشهرزورى، وأرسل إىل 

فلما حضر ساوى خصه وخاصمه . لكه مع غريىالقاضي يقول له إنين قد جئت حما كما فاسلك معى ميل ماتس
هل ثَبت له : فقال نور الدين حينئذ للقاضي وملن حضر. وحاكمة فلم يثبت عليه حق؛ وثبت امللك لنور الدين

اشهدوا أنين قد وهبت له هذا امللك الذي قد حاكمين عليه، وُهَو لَُه ُدوين؛ وقد كنت : فقال. عندي حق؟ قالوا ال
: عندي وإمنا حضرت معه لئال يظن يب أين ظلمته، فحيث ظهر أن احلق يل وهبته له قال اين األثري أعلم أن ال حق له

فرحم اهللا هذه النفس الزكية الطاهرة، . وهذا غاية العدل واإلنصاف، بل غاية اإلحسان، وهي درجة وراء العدل
  .املنقادة للحق، الواقفة معه

األزمنة وتفرق الكلمة؛ وإال فقد انقاد إىل املضي إىل جملس احلكم وهذا مستكثر من ملك متأخر بعد فساد : قلت
وقد نقلنا . مجاعة من املتقدمني مثل عمر وعلي ومعاوية رضي اهللا عنهم، مث حكى حنو ذلك عن أيب جعفر املنصور
وقد . ض إليهذلك كله يف التاريخ الكبري، وفيه عن عبد اهللا بن طاهر قريب من هذا، لكنه أحضر احلاكم عنده ومل مي

بلغين أن نور الدين رمحه اهللا تعاىل اسُتدعى مرة أخرى حبلب إىل جملس احلكم بنفسه أو نائبه؛ فدخل حاجبه عليه 
متعجبا وأعلمه أن رسول احلاكم بالباب، فانكرعليه تعجبه وقام رمحه اهللا مسرعا ووجد يف أثناء طريقه ما منعه من 

  .ما فيه؛ فوكل م مث وكيال وأشهد عليه شاهدين بالتوكيل ورجع العبور من حفر جب بعض احلشوش واسخراج

ومن وعدله انه مل يكن يعاقب العقوبة اليت يعاقب هبا امللوك يف هذه األعصار على الظنة والتهمة، بل : قال ابن األثري
 إذا الفعل عن يطلب الشهود على املتهم، فإن قامت البينة الشرعية عاقبه العقوبة الشرعية من غري تعد فدفع اهللا

الناس من الشر ما يوجد يف غري واليته مع شدة السياسة واملبالغة يف العقوبة واألخذ بالظنة، وأمنت بالده مع 
وحكى يل من أثق به أنه دخل يوما إىل خزانةاملال : قال. سعتها، وقل املفسدون بريكة العدل واتباع الشرع املطهر

إن هذا املال ليس : فقال. يل إن القاضي كمال الدين أرسله وهو من جهة كذافرأى فيها ماال أنكره، فسأل عنه، فق
فأرسله متويل اخلزانة . وأمر برده وإعادته إىل كمال الدين لريده على صاحبه. لنا، وال لبيت املال يف هذه اجلهة شىء
فدخل نور الدين إىل . إنه لهإذا سال امللك العادل عنه فقولوا له عىن : إىل كمال الدين، فرده إىل اخلزانة وقال

أمل أقل لكم يعاد هذا املال على أصحابه؟ فذكروا له قول : اخلزانة مرة أخرى، فرآه، فأنكر على النواب، وقال هلم
قل لكمال الدين أنت تقدر على محل هذا، وأما أنا فرقبيت دقيقة ال أطيق : كمال الدين، فرده إليه وقال الرسول

  .ُيعاد قوالً واحداً. ني يدي اهللا تعاىلمحله، واملخاصمة عليه ب
ومن عدله أيضا بعد موته وهو من أعجب ما حيكى أن إنسانا كان بدمشق غريباً، استوطنها وأقام هبا ملا رأى : قال

فنزل من القلعة . فلما توىف تعدى بعض األجناد على هذا الرجل، فشكاه، فلم ينصف. من عدل نور الدين رمحه اهللا



! لو رأيتنا وما حنن فيه من الظلم لرمحتنا؛ أين عدلك: يانور الدين: يبكى وقد شق ثوبه وهو يقولوهو يستغيث و
: فوصل اخلرب إىل صالح الدين وقيل له. وقصد تربة نور الدين ومعه من اخللق ماً ال حيصى وكلهم يبكى ويصبح

بة نور الدين يبكى والناس معه فطيب فأرسل إىل ذلك الرجل وهو عند تر. احفظ البلد والرعية و إال خرج عن يدك
أبكى على سلطان عدل فينا : مل تبكى؟ قلل: فقال له صالح الدين. قلبه ووهبه شيئاً وأنصفه، فبكى أشد من األول

  .هذا هو احلق، وكل ما ترى فينا من عدل فمنه تعلمناه: فقال صالح الدين. بعد موته
كان نور الدين رمحه اهللا أول من بىن دارا للكشف ومساها دار : ثريقال ابن األ. ومن عدله أن بىن دار العدل: قلت
وكان سبب بنائها أنه ملا طال مقامه بدمشق وأقام هبا أمراؤه، وفها أسد الدين شريكوه وهو أكرب أمري معه، . العدل

د منهم على وقد عظم شانه وعال مكانه، حىت صار كأنه شريك يف امللك واقتنوا األموال وأكثروا؛ تعدى كل واح
فكثرت الشكاوى إىل كمال الدين فانصف بعضهم من بعض، ومل يقدم على اإلنصاف . من جياوره يف قرية أو غريها

فلما مسع أسد الدين بذلك أحضر . فأهنى احلال إىل نور الدين، فأمر حينئذ بَبناء دار العدل. من أسد الدين شريكوه
ن ما أمر ببناء هذه الدار إال بسبيب وحدي؛ و إال فمن هو الذى ميتنع اعلموا أن نور الدي: نوابه مجيعهم وقال هلم

فامضوا إىل كل من بينكم و بينه . على كمال الدين؟ وواهللا لئن أحضرت إىل دار العدل بسبب أحدكم ألصلبنه
إن  :فقالوا له. منازعة يف ملك فافصلوا احلال معه، وأرضوه بأي شيء أمكن، ولو أتى ذلك على مجيع ما بيدي

خروج أمالكي عن يدي أسهل على من أن يراين نور الدين بعني : فقال. الناس إذا علموا هذا اشتطوا يف الطلب
فخرج أصحابه من عنده وفعلوا ما أمرهم، وأرضوا . أيت ظامل، أو يساوى بيين و بني آحاد العامة يف احلكومة

وكان جيلس يف . ن فيها لفصل احلكوماتفلما فرغت دار العدل جلس نور الدي. خصماءهم، وأشهدوا عليهم
فقال نور . األسبوع يومني وعنده القاضي والفقهاء؛ و بقى كذلك مدة فلم حيضر عنده أحد يشكو من أسد الدين

احلمد هللا الذي : فعرفه احلال، فسجد شكرا هللا تعاىل، وقال. ما أرى أحدا يشكو من شريكوه: الدين لكمال الدين
فانظر إىل هذه املعدلة ما أحسنها، و إىل : قال ابن األثري. أنفسهم قبل حضورهم عندنا جعل أصحابنا ينصفون من

هذه اهليبة ما أعضمها، و إىل هذه السياسة ما أسدها؛ هذا مع أنه كان ال يريق دماً، وال يبالغ يف عقوبة، وإمنا كان 
  .يفعل هذا صدقه يف عدله وحسُن نيته

انت النهاية إليه فيهما، فإنه أصرب الناس يف احلرب وأحسنهم مكيدة ورأيا، وأما شجاعته وحسن رأيه فقد ك: قال
مسعت مجعا كثرياً من الناس ال أحصيهم . وأجودهم معرفة بأمور األجناد وأحواهلم، و به كان يضرب املثل يف ذلك

من أحسن الناس لعباً وكان . يقولون أهنم مل يروا على ظهر الفرس أحسن منه، كأنه خلق عليه ال يتحرك وال يتزلزل
وكان رمبا ضرب الكرة و جيرى الفرس ويتناوهلا بيده من . بالكرة وأقدرهم عليها؛ مل يرجو كأنه يعلو على رأسه

وكانت يده ال ترى واجلوكان فيها بل يكون يف كم قبائه استهانة باللعب وكان إذا . اهلواء ويرميها إىل آخر امليدان
مسعه . طاملا تعرضت للشهادة فلم أدركها: و باشر القتال بنفسه، وكان يقول حضر احلرب اخذ قوسني وتركاشني

باهللا ال ختاطر بنفسك و باإلسالم : يوماً اإلمام قطب الدين النيسابورى الفقيه الشافعي وهو يقول ذلك فقال له
أخذه السيف وأخذت واملسلمني فإنك عمادهم، ولئن اصب والعياذ باهللا يف معركة ال يبقى من املسلمني أحد إال 

ومن حممود حىت يقال له هذا؟ قبلى من حفظ البالد واإلسالم، ذلك اهللا الذي ال إله : يا قطب الدين: فقال. البالد
وكان رمحه اهللا يكثر إعمال احليل واملكر واخلداع مع الفرنج، خذهلم اهللا تعاىل، وأكثر ما ملكه من : قال. إال هو

سلكه مع مليح بن ليون ملك األرمن صاحب الدروب، فإنه ما زال خيدعه و ومن جيد الرأي ما . بالدهم به
إمنا محلين على استمالته أن : يستميله، حىت جعله يف خدمته سفرا وحضرا؛ وكان يقاتل به اإلفرنج، وكان يقول



بالد اإلسالم، بالده حصينة وعرة املسالك، وقالعه منيعة وليس لنا إليها طريق، وهو خيرج منها إذا أراد فنال من 
فلما رأيت احلال هكذا بذلت له شيئا من لإلقطاع على سبيل التالف حىت . فإذا طلب احنجر فيها فال يقدر عليه

وحني توىف نور الدين رمحة اهللا وسلك غريه غري هذا الطريق : قال. أجاب إىل طاعتنا وخدمتنا وساعدنا على الفرنج
الد اإلسالم وحصوهنم، وصار منه ضرر عظيم، وخرق واسع ال ميكن ملك املتويل األرمن بعد مليح كثريا من ب

  .رقعه
ومن أحسن اآلراء ما كان يفعله مع أجناده؛ فإنه كان إذا توىف أحدهم وخلف ولدا أقر اإلقطاع عليه، فإن : قال

فكان . كربكان الولد كبريا استبد بنفسه، وإن كان صغريا رتب معه رجال عاقال يثق إليه فيتوىل أمره إىل أن ي
األجناد يقولون هذه أمالكناً يرثها الولد عن الوالد، فنحن نقاتل عليها، وكان ذلك سَبباً عظيما من األسباب 

وكان أيضاً يثبت أمساء األجناد، كل أمري يف ديوانه، وسالحهم خوفاً، من . املوجبة للصرب يف املشاهد واحلروب
حنن كل وقت : على بعض ما هو مقرر عليه من العدد؛ ويقول حرص بعض األمراء وشحه أن حيمله على أن يقتصر

ولقد صدق رضي : قال. يف النفري، فإذا مل يكن أجناد كافة األمراء كاملي الَعَدد والُعدد دخل الوهن على اإلسالم
  .اهللا عنه فيما قال، وأصاب فيما فعل، فلقد رأينا ما خافه عياناً

من ذلك أنه بىن . املصاحل مما يعود إىل حفظها وحفظ املسلمني فكثري عظيم وأما ما فعله يف بالد اإلسالم من: فال
أسوار مدن الشام مجيعها وقالعها؛ فمنها حلب، ومحاة، ومحص، ودمشق، و بارين، وشيزر، ومنبج، وغريها من 

املدارس القالع واحلصون، وحصنها وأحكم بناءها، وأخرج عليها من األموال ما ال تسمح به النفوس وبىن أيضا 
وبىن اجلوامع يف مجيع البالد، فجامعه يف املوصل إليه النهاية يف . حبلب، ومحاة، ودمشق، وغريها للشافعية واحلنفية

ومن أحسن ما عمل فيه أنه فوض أمر عمارته واخلرج عليه إىل الشيخ عمر املال رمحه اهللا، وهو . احلسن واإلتقان
إذا وليت العمل بعض أصحايب من األجناد : فقال. لح ملثل هذا العملرجل من الصاحلني، فقيل له إن هذا ال ويص

والكتاب أعلم أنه يظلم يف بعض األوقات، وال يفي اجلامع بظلم رجل مسلم، وإذا وليت هذا الشيخ غلب على 
مبدينة  وبىن أيضاً. وهذا هو الفقه يف اخلالص من الظلم: قال. ظين أنه ال يظلم، فإذا ظلم كان اإلمث عليه ال على

وجدد يف غريها من عمارة اجلوامع ما كان قد هتدم، إما . محاة جامعاً على هنر العاصي من أحسن اجلوامع وأنزهها
بزلزلة أو غريها، وبىن البيمارستانات يف البالد؛ ومن أعظمها البيمارستان الذي بناه بدمشق، فإنه عظيم كثري اخلرج 

وقد وقفت على : قلت. قراء حسب، بل على كافة املسلمني من غين وفقريبلغين أنه مل جيعله وقفاً على الف. جدا
كتاب وقفه فلم أره مشعرا بذلك، و إمنا هذا كالم شاع على ألسنة العامة ليقع ما قدره اهللا تعاىل من مزامحة 

مينع منه من احتاج  وإمنا صرح بأن ما يعز وجوده من األدوية الكبار وغريها ال. األغنياء للفقراء فيه، واهللا املستعان
إليه من األغنياء والفقراء، فحص ذلك بذلك، فال ينبغي أن يتعدى إىل غريه، السيما وقد صرح قبل ذلك بان وقف 

وروى أن نور الدين رمحه اهللا شرب . من جاء إليه مستوصفا ملرضه أعطى: على الفقراء واملنقطعني، وقال بعد ذلك
. واهللا أعلم. من جاء إليه مستوصفا ملرضه أعطى: ق لقوله يف كتاب الوقفمن شراب البيمارستان فيه، وذلك مواف

وبلغين يف أصل بنائه نادرة، وهي أن نور الدين رمحه اهللا وقع يف أسره بعض أكابر امللوك من الفرنج، خذهلم اهللا 
ه ملا كان فيه من الضرر تعاىل، فقطع على نفسه يف فدائه ماال عظيما؛ فشاور نور الدين أمراءه فكل أشار بعدم إطالق

. على املسلمني، ومال نور الدين إىل الفداء بعد ما استخار اهللا تعاىل، فأطلقه ليال لئال يعلم أصحابه، وتسلم املال
فلما بلغ الفرجني مأمنه مات، و بلغ نور الدين خربه، فأعلم أصحابه فتجمعوا من لطف اهللا تعاىل باملسلمني حيث 



فبىن نور الدين رمحه اهللا بذلك املال هذا البيمارستان ومنع املال . ا الفداء وموت ذلك اللعنيمجع احلُْسَنيَني، ومه
  .األمراء، ألنه مل يكن عن إرادهتم كان

وبىن أيضا اخلانات يف الطرق، فأمن الناس وحفظت أمواهلم، وباتوا يف الشتاء يف كن من الربد : قال ابن األثري
لى الطرق بني املسلمني والفرنج وجعل فيها من حيفظها ومعهم الطيور اهلوادى؛ فإذا و بىن أيضا األبراج ع. واملطر

رأوا من العدو أحدا أرسلوا الطيور فأخذ الناس حذرهم، واحتاطوا ألنفسهم فلم يبلغ العدو منهم غرضا؛ وكان 
فية ووقف عليها الوقوف و بىن الربط واخلانقاهات يف مجيع البالد للصو: هذا من ألطف الفكر وأكثرها نفعاً قال

الكثرية وأدر عليهم اإلدرارات الصاحلة، وكان حيضر مشاخيهم عنده ويقرهبم، ويدنيهم ويَبسطهم؛ ويتواضع هلم؛ 
وكذلك . وإذا أقبل أحدهم إليه، يقوم له مذ تقع عينه عليه، ويعتنقه وجيلس معه على سجادته، ويقبل عليه حبديثه

ظيم والتوقري واالحترام، وجيمعهم عند البحث والنظر، فقصدوه من البالد كان أيضا يفعل بالعلماء من التع
و باجلملة كان أهل الدين عنده يف أعلى حمل وأعظمه، وكان أمراؤه حيسدوهنم على . الشاسعة، من خراسان وغريها

الكامل من ُتعد  وإمنا! ومن املعصوم؟: ذلك، وكانوا يقعون عنده فيهم فينهاهم، وإذا نقلوا عن إنسان عيباً يقول
وبلغين أن بعض أكابر األمراء حسد قطب الدين النيسابوري، الفقيه الشافعي، وكان قد استقدمه من : قال. ذنوبه

يا هذا إن : فقال له. األمري فنال منه يوما عند نور الدين! خراسان، وبالغ يف إكرامه واإلحسان إليه؛ فحسده ذلك
وأما أنت وأصحابك ففيكم أضعاف ما ذكرت . كرها وهي العلم والدينصح ما تقول فله حسنة تغفر كل زلة تذ

وليست لكم حسنة تغفرها، ولو عقلت لشغلك عيبك عن غريك؛ وأنا احتمل سيئاتكم مع عدم حسناتكم، أفال 
إنين واهللا ال أصدقك فيما تقول، وإن عدت ذكرته أو غريه ! أحتمل سيئة هذا، إن صحت، مع وجود حسنته على؟

هذا واهللا هو اإلحسان والفعل الذي ينبغي أن يكتب على العيون مباء : قال ابن األثري. فكف عنه. ؤدبنكبسوء أل
  .الذهب

وبىن بدمشق أيضا دار احلديث، ووقف عليه وعلى من هبا من املشتغلني بعلم احلديث وقوفا كثرية، وهو أول من 
مكاتب لأليتام وأجرى عليهم وعلى معلميهم اجلرايات  و بىن أيضا يف كثري من بالده. بىن دارا للحديث فيما علمنا

بلغين من . وهذا فعل مل يسبق إليه: قال. الوافرة؛ وبىن أيضاً مساجد كبرية ووقف عليها وعلى من يقرأ هبا القرآن
طرف بإعمال الشام أن وقوف نور الدين يف وقتنا هذا، وهو مثان وستمائة، كل شهر تسعة االف دينار صورية، 

فيها ملك غري صحيح شرعي ظاهرا وباطنا، فإنه وقف ماً انتقل إليه وورث عنه، أو ما غلب عليه من بالد وليس 
  .الفرنج وصار سهمه

واجتمع . شديد يف غري عنف، رقيق يف غري ضعف: ولقد كان كما قيل. وأما هيبته ووقاره فإليه النهاية فيهما: قال
وكان يلزمهم بوظائف . ك مع أجناده وأصحابه إىل غاية ال مزيد عليهاله ما مل جيتمع لغريه، فإنه ضبط ناموس املل

اخلدمة الصغري منهم والكبري، ومل جيلس عنده أمري من غري أن يأمره باجللوس إال جنم الدين أيوب والد صالح الدين 
ضروا عنده يقفون يوسف، وأما من عداه، كأسد الدين شريكوه، وجمد الدين أبن الداية، وغريمها فإهنم كانوا إذا ح

وكان مع هذه العظمة وهذا الناموس القائم إذا دخل عليه الفقيه أو الصويف أو الفقري . قياما إىل أن يأمرهم بالقعود
إن هؤالء : وكان إذا أعطى أحدهم شيئاً يقول. يقوم له وميشي بني يديه، وجيلسه إىل جانبه كأنه أقرب الناس إليه

وكان جملسه كما روى يف صفة جملس رسول اهللا صلى . عوا منا ببعضه فلهم املنة عليناهلم يف بيت املال حق، فإذا قن
اهللا عليه وسلم جملس حلم وحياء ال تؤبن فيه احلرم؛ وهكذا كان جملسه ال يذكر فيه إال العلم والدين وأحوال 



افظ ابن عساكر الدمشقي، بلغين أن احل. الصاحلني، واملشاورة يف أمر اجلهاد، وقصد بالد العدو، وال يتعدى هذا
رضي اهللا عنه، حضر جملس صالح الدين يوسف ملا ملك دمشق فرأى فيه من اللغط وسوء األدب من اجللوس فيه 

فشرع حيدث صالح الدين كما كان حيدث نور الدين فلم يتمكن من القول لكثرة االختالف من . ماال حد عليه
حيضر اجمللس الصالحي؛ وتكرر من صالح الدين الطلب له، فحضر،  فقام و بقى مدة ال.. احملدثني وقلة استماعهم

نزهت نفسي عن جملسك فإنين رأيته كبعض جمالس السُّوقة، ال : فعاتبه صالح الدين يوسف على انقطاعه، فقال
وقد كنا باألمس حنضر جملس نور الدين فكنا، كما قيل، كأن على رءوسنا . يستمع إىل قائل، وال يرد جواب متكلم

فتقدم صالح الدين إىل أصحابه أنه ال يكون . الطري، تعلونا اهليبة والوقار، فإذا تكلم أنصتنا و إذا تكلمنا استمع لنا
  .فهكذا كانت أحواله مجيعها رمحه اهللا مضبوطة حمفوظة: قال ابن األثري. منهم ما جرت به عادهتم إذا حضر احلافظ

ومىت . ا ال يهملها، وال ميكن أحدا من الناس من إظهار ما خيالف احلقوأما حفظ أصول الديانات فإنه كان مراعياً هل
حنن حنفظ الطرق من لص وقاطع طريق؛ : أقدم مقدم على ذلك أدبه مبا يناسب بدعته؛ وكان يبالغ يف ذلك و يقول

ا بدمشق وحكى أن إنسان: قال! واألذى احلاصل منهما قريب، أفال حنفظ الدين ومتنع عنه ما يناقضه وهو األصل
يعرف بيوسف بن آدم، كان يظهر الزهد والنسك وقد كثر أتباعه، أظهر شيئاً من التشبيه، فبلغ خربه نور الدين 

مث . هذا جزاء من أظهر يف الدين البدع: فأحضره وأركبه محارا وأمر بصفعه، فطيف به يف البلد مجيعه ونودي عليه
  .قال ويسوق اهللا القصار األعمار إىل البالد الومخة .نفاه من دمشق، فقصد حران وأقام هبا إىل أن مات

قلت وذكر العماد الكاتب يف أول كتابه الربق الشامي أنه قدم دمشق يف شعبان سنة اثنتني وستني ومخسمائة يف 
كان ملك بالد الشام ومالكها، : دولة امللك نور الدين حممود بن زنكى؛ وأخذ يف وصفه بكالمه املسجوع فقال

ده ممالكها، العادل نور الدين، أعف امللوك وأتقاهم وأثقبهم رأيا وأنقاهم؛ وأعدهلم وأعبدهم، وأزهدهم والذي بي
وأرجحهم رأياً، وأوضحهم ! وأجهدهم؛ وأظهرهم وأطهرهم، وأقواهم؛ وأقدرهم؛ وأصلحهم عمال، وأجنحهم أمال

ه عادال، وفضله شامال؛ وزمانه وأقصدهم طوال؛ وكان عصره فاصال، ونصره واصال وحك! آيا؛ وأصدقهم قوال
طيبا، وإحسانه صيباً؛ والقلو مبهابته وحمبته متلية والنفوس بعاطفته وعارفته متملية؛ وأمور مقتلبة، وأوامره ممتملة؛ 
وجده منزه عن اهلزل ونواهبفي أمن العزل؛ ودولته مأمونه، وروضته مصوبة؛ والرياسة كاملة، والسياسة شاملة؛ 

واإلنصاف ضاف، واإلسعاف عاف؛ وأزر . والسعادة مساعدة؛ والعيشة ناضرة، والشيعة ناصرةوالزيادة زائدة، 
الدين قوى، وظمأ اإلسالم روى، وزند النجح ورى؛ والشرع مشروع، واحلكم مسموع؛ والعدل ُموىل والظلم 

اإلسالم، إىل  معزول، والتوحيد منصور والشرك خمذول؛ وللتقى شروق، وما للفسوق سوق؛ وهو الذي أعاد رونق
بالد الشام؛ وقد غلب الكفر، وبلغ الضر؛ فاستفتح معاقلها، واستخلص عقائلها؛ وأشاع هبا شعار الشرع يف مجيع 

وكانت للفرنج يف أيام غريه على بالد اإلسالم . احلل والعقد، واإلبرام والنفض، والبسط والقبض، والوضع والرفع
ا؛ ونصره اهللا عليهم مرارا حىت أسر ملوكهم، وبدد سلوكهم؛ وصان بالشام قطائع فقطعها، وعفى رسومها ومنعه

الثغور منهم، ومحاها عنهم وأحيا معامل الدين الدوارس وبىن لالمة املدارس؛ وأنشأ اخلانقاهات للصوفية، وكثرها يف 
نادق، وأمنى كل بالد وكثر وقوفها، وقرر معروفها، وأدىن للوافدين من جنان جنابه قطوفها؛ وأجد األسوار واخل

املرافق، ومحى احلقائق؛ وأمر يف الطرقات ببناء الربط واخلاتات؛ وضاقت ضيوف الفضائل، وفاضت فيوض 
  .األفاضل؛ وهو الذي فتح مصر وأعماهلا، وأنشأ دولتها ورجاهلا

لسنة أكثر ويف هذه ا: مث ذكر العماد يف أثناء حوادث سنة تسع وستني، وهي السنة اليت توىف فيها نور الدين، قال
نور الدين من األوقاف والصدقات وعمارة املساجد املهجورة، وتعفية آثارل اآلثام، وإسقاط كل ما يدخل يف شبهة 



قال وأمرين بكتابة مناشري . احلرام، فما أبق سوى اجلزية واخلراج، وما حتصل من قسمة الغالت على قومي املنهاج
وحسبنا ما تصدق به على الفقراء يف تلك األشهر فذلك على ثالثني جلميع أهل البالد فكتب أكثر من ألف منشور؛ 

وكانت عادته يف الصدقة أن حيضر مجاعة من أماثل البلد من كل حمله، و يسأهلم عمن يعرفن يف جوارهم . ألف دينار
ألفى وكان برسم نفقة اخلاصة يف كل شهر من جزية أهل للذمة مبلغ . من أهل احلاجة، مث يصرف إليهم صدقاهتم

قرطيس، يصرفه يف كسوته ونفقته وحوائجه املهة، حىت أجرة خياطه، وجامكية طباخه، ويستفضل منه ما يتصدق به 
واما ما كان يهدي إليه من هدايا امللوك وغريهم فإنه كان ال يتصرف يف شيء منه، ال قليل وال كثري، . أخر الشهر

وتقدم بإحصاء ما يف حمال . يف عمارة املساجد املهجورة إذا اجتمع خيرجه إىل جملس القاضي حيصل مثنه، ويصرف
ولو اشتغلت بذكر وقوفه وصدقاته يف : قال. دمشق فاناف على مائة مسجد، فأمر بعمارة ذلك كله وعني له وقوفاً

ان أبيته الدالة على خلوص نيته تغىن عن خربها بالعيان، ويكفي أسوار البلد. كل بلد لطال الكتاب ومل يبلغ إىل أمد
. عن الرابط املدارس على اختالف املذاهب واختالف املواهب، ويف شرح طوله طول، وعمله هللا مربور مقبول

وواظب على عقد جمالس الوعاظ، ونصب الكرسي هلم يف القلعة له لإلنذار واالتعاط، وأكربهم الفقيه قطب الدين 
ووفد من بغداد ابن الشيخ أيب النجيب األكرب، . هالنيسابوري، وهو مشغوف بربكة أنفاسه، واغتناًم كالمه واقتباس
وكذلك وفد إليه من أصبهان الفقيه شرف الدين . وبسط له يف كل أسبوع املنرب، وشاقه وعظه، وراقه معناه ولفظه
  .عبد املؤمن بن َشَوْرَوه، وما أمثن تلك األيام وابرك تلك الشتوه

به احملذوره، عزل الشحن، وصرف عن الرعية بصرفهم احملن، وملا أسقط نور الدين اجلهات احملظورة، والش: فال
ومل يكن ملال : قال. انظر أنت يف ذلك وامحل أمور الناس على الشريعة: وقال للقاضي الدين ابن الشهرزوري

املواريث احلشرية حاصل، وال الديوانه طائل، فجعل نور الدين ثلث ما حيصل فيه لكمال الدين احلاكم، فوفره نوابه 
أنا قلدته على أن يتصرف باملعروف؛ : كثروه، وما كان نور الدين حياسب القاضي على شيء من الوقوف، ويقولو

ومال من مصارفها وشروط واقفها يأمره بصرفه يف بناء األسوار وحفظ الثغور، وكانت دولته نافذة األوامر منتظمة 
  .األمور
حضر مع عمه حلالفظ أيب القاسم رمحه اهللا جملس نور الدين  وحكى الشيخ أبو الربكات احلسن بن هبة هللا أنه: قلت

لسماع شيء من احلديث، فمر يف أثناء احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج متقلداً سيفا؛ فاستفاد نور الدين 
، إذ هم يشري إىل التعجب من عادة اجلند! كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتقلد السيف: أمراً مل يكن يعرفه وقال

فلما كان من الغد مررنا حتت القلعة والناس جمتمعون ينتظرون ركوب : قال. على خالف ذلك يربطونه بأوساطهم
. فوفقنا ننظر إليه معهم، فخرج نور الدين رمحه اهللا من القلعة وهو متقلد السيف ومجيع عسكره كذلك. السلطان

نيب صلى اهللا عليه وسلم مبثل هذه احلالة، ملا بلغته رجع بنفسه ورد فرمحة اهللا على امللك الذي مل يفرط يف االقتداء بال
ولقد بلغين أنه أمر . جنده عن عوائدهم، اتباعا ملا بلغه عن نبيه صلى اهللا عليه وسلم؛ فما الظن بغري ذلك من السنن

عر يف منامه أنه يغسل بإسقاط ألقابه يف الدعاء على املنابر، ورأى له وزيره موفق الدين خالد بن القيسراين الشا
هذا تفسري منامك، وكان يف هتجده : ففكر ساعة، مث أمره بكتابه إسقاط املكوس، وقال. ثيابه، وقض ذلك عليه

واهللا ما أخرجناها إال يف جهاد : ارحم العشار املكاس و بعد أن أبطل ذلك استعجال من الناس يف حل وقال: يقول
وعلى اجلملة كان نور الدين رمحه اهللا تعاىل فردا يف زمانه من بني . ها منهمعدو اإلسالم، يعتذر بذلك إليه عن أخذ

قرأت يف . ولو مل يكن إال استماعه للموعظة وانقياده هلا، وإن اشتملت على ألفاظ قد أغلظ له فيها . سائر امللوك
املنتخب بن أيب حممد البحتري قال املنتخب الواعظ، هو أبو عثمان : تاريخ إربل لشرف الدين ابن املستوىف رمحة اهللا



الواسطي، ورد إبرل ووعظ هبا وكان له قبول عظيم، وسافر إىل نور الدين حممود بن زنكى ابن آق سنقر إىل الشام 
بسبب الغزاة، وأنفذ له نور الدين مجلة من مال فلم يقبلها وردها عليه؛ أنشدين له حيىي بن حممد بن صدقة قصيدة 

  :ف أنه مسعها من لفظهعملها يف نور الدين وحل
  يوم القيامة والسماء متور... مثل وقوفك أيها املغرور 

  فأحذر بان تبقى ومالك نور... إن قيل نور الدين رحت مسلما 
  كأس املظامل طافح خممور... أهنيت عن شرب اخلمور، وأنت من 

  وعليك كاسات احلرام تدور... عطلت كاسات املدام تعففا 
  فردا، وجاءك منكر ونكري... إىل البلى ماذا تقول إذا نقلت 

  يوم احلساب ُمَسحٌَّب جمرور... وتعلقت فيك اخلصوم وأنت يف 
  وتفرقت عنك اجلنود وأنت يف ضيق اللَّحود ُمَوسٌَّد مقبور

  أمري: يوماً، وال قال األناُم... ووددت أنك ما وليت والية 
  نت حقريعامل املوتى وأ... وبقيت بعد العّز َرْهن ُحفرية يف 

  قلقا، ومالَكَ يف األنام جمري... وحشرت عريانا،حزينا،باكيا 
  عايف اخلراب وجسسُمك املعمور... أرضيت أن حتياً وقلبك دارس 
  أبداً وأنت مبعد مهجور... أرضيت أن حيظى سواك بقربه 

  يوم املعاد لعلك ملعذور... مهد لنفسك حجة تنجو هبا 
رضي اهللا . قوى األسباب احملركة إىل إبطال تلك املظامل واخلالص من تلك املآمثولعل هذه األبيات كانت من أ: قلت

  .عن الواعظ واملتعظ بسببه، ووفق من رام االقتداء به

ونقلت من خط الصاحب العامل كمال الدين أيب القاسم عمر بن أمحد بن هبة اهللا بن أيب جرادة يف كتاب تاريخ 
نور الدين رمحه اهللا كان مع أبيه جبلب، فلما حاصر أبوه قلعة جعرب وقتل حلب الذي صنفه، ومسعت من لفظه، أن 

عليها قصد حلب وصعد قلعتها وملكها يف شهر ربيع األول منة إحدى وأربعني ومخسمائة، وأحسن إىل الرعية و 
، وحدث بث العدل ورفع اجلور، وأبطل البدع واشتغل بالغزو، وفتح قالعا كثرية من عمل حلب كانت بيد الفرنج

حبلب ودمشق عن مجاعة من العلماء أجازوا له، منهم أبو عبد اهللا بن رفاعة بن غدير السعدي املعرى، روى عنه 
مجاعة من شيوخنا مثل أيب الفضل أمحد وأىب الربكات احلسن وأىب منصور عبد الرمحن بن أىب عبد اهللا حممد بن 

ط الوزير خالد بن حممد بن نصر ابن القيسراين كتبها إىل نور ووقفت على رقعة خب: قال. احلسن بن هبه اهللا الشافعي
وكان رمحه : قال. الدين، وجواهبا من نور الدين على رأس الورقة وبني السطور؛ فنقلت مجيع ما فيها من خطبهما

ليس  اهللا كتب رقعة يطلب من ابن القيسراين أن يكتب له صورة مايدعى له به على املنابر حىت ال يقول اخلطيب ما
أعلى اهللا قدر املوىل يف الدارين، و : " ونسخة الورقة خبط خالد. فيه، ويصونه عن الكذب وعما هو خمالف حللله

وقف اململوك على . بلغه آماله يف نفسه وذريته، وختم له خبري يف العاجلة واآلجلة، مبنه وجوده، وفضله ومحده
يرضى عنه وعن والديه، وأن يسهل له السلوك إىل رضاه والقرب  الرقعة، وتضاعف دعاؤه وابتهاله إىل اهللا تعاىل بأن

منه والفوز عنده، إنه على كل شيء قدير وقد رأى اململوك ما يعرضه على العلم األشرف، زاده اهللا شرفا، وهو أن 
املعتصم اللهم أصلح عبدك الفقري إىل رمحتك، اخلاضع هليبتك، : يذكر اخلطيب على املنرب إذا أراد الدعاء للموىل

فإن . بقوتك، اجملاهد يف سبيلك، املرابط ألعداء دينك، أبا القاسم حممود بن زنكي بن آق سنقر ناصر أمري املؤمنني



فكتب نور الدين على رأس الرقعة خبطه " . هذا مجيعه ال يدخله كذب وال تزيد والرأى أعلى وأمسى شاء اهللا تعاىل 
أفرح مباً ال أعمل، قله عقل عظيم، الذي . ملنري، أنا خبالف كل ما يقالمقصودى أالّ بكذب على ا: " ما هذا صورته

اللهم : مث يبدءوا بالدعاء: " وكتب يف آخر الرقعة" . كتبت جيد هو، اكتب به نسح حىت نسريه إىل مجيع البالد 
استدعانا نور : لوحدثين والدي قا: قال" أره احلق حقاً، اللهم أسعده، اللهم انصره، اهللا وفقه، من هذا اجلنس 

للذين أنا وعمك أبو غامن شرف الدين ابن أيب عصرون إىل امليدان األخضر وأشهدنا عليه بوقف حوانيت على سور 
باهللا انظروا أي شيء علمتموه من أبواب الرب واخلري، دلونا عليه : فلما شهدنا عليه التفت علينا وقال. محص

واهللا ما ترك املوىل شيئا من أبواب الرب إال وقد فعله ومل : يب عصرونفقال شرف الدين ابن أ. وأشركونا يف الثواب
دخل يف أيام نور الدين إىل حلب تاجر موسر : قال يل والدي: وقال. يترك ألحد بعده فعل خري إال وقد سبقه إليه

ههنا رجل تاجر  فمات هبا وخلف ولداً صغريا وماالً كثريا فكتب بعض من حبلب إىل نور الدين يذكر له أنه قد مات
وحسن له أبن يرفع املال إىل اخلزانة إىل أن . موسر وخلف عشرين ألف دينار أو فوقها وله ولد عمره عشر سنني

أما امليت فرمخه اهللا، وأما الولد فأنشاه : فكتب على رقعته . يكرب الصغري ويرضى منه بشيء وميسك الباقي للخزانة
وحدثين احلاج عمر . وبلغتين هذه احلكاية عن غري نور الدين أيضاً. لساعي فعلنه اهللاهللا، وأما املال فثمره اهللا، وأما ا

كنت يوما أنا وسنقرجا : مسعت الطواشي شاذ خبت اخلادم حيكى لنا قال: بن سنقر عتيق شاذ خبت النوري قال
فتعجبنا .  األرضواقفني على رأس الدين وقد صلى املغرب وجلس وهو يفكر فكراً عظيما، وجعل ينكث بأصبعه يف
ما تقوالن؟ : من فكره وقلنا ُترى يف أي شيئ يفكر، يف عائلته أو يف وفاء دينه؟ فكأنه فطن بنا فرفع رأسه وقال

فقلنا عجبنا من إفراط موالنا يف الفكر وقلنا يفكر يف عائلته أو يف نفسه . فقال حبيايت قوال يل. ما قبلنا شيئاً: فقلنا
 وال وليته أمرا من أمور املسلمني فلم يعدل فيهم، أو فيمن يظلم املسلمني من أصحايب واهللا إنين أفكر يف. فقال

وإال فخربي عليكم حرام ال تريان قصة ترفع إىل أو تعلمان مظلمة . فباهللا عليكم. وأعواين، وأخاف املطالبة بذلك
  .إال وأعلماين هبا وارفعاها إىل

كان نور الدين ينفذ كل سنة يف شهر : يوسف بن رافع بن متيم قال ومسعت قاضي القضاة هباء الدين أبا احملاسن
رمضان يطلب من الشيخ عمر املأل شيئاً يفطر عليه، فكان ينفذ إليه األكياس فيها الفتيت والرقاق وغري ذلك، 

الدين ملا  وكان نور: قال. وكان إذا قدم املوصل ال يأكل إال من طعام الشيخ عمر املأل. فكان نور الدين يفطر عليه
، وأال يعمل القاضي .صارت له املوصل قد أمر كمشتكني شحنة املوصل أال يعمل شيئاً بالشرع إذا أمره القاضي له

فجاء أكابر . فكان ال يعمل بالسياسة، و بطلت الشحنكية: قال. والنواب كلهم شيئاً إال بأمر الشيخ عمر املأل
ب الفساد،وال جيئ من هذا شيء إال بالقتل والصلب؛ فلو كتبت إىل الدولة وقالوا لكمشتكني قد كثر الدعار وأربا

نور الدين وقلت له يف ذلك فقال هلم أنا ال أكتب إليه يف هذا املعىن وال أجسر على ذلك؛ فقولوا للشيخ عمر 
يق قد إن الدعار واملفسدين وقطاًع الطر: يكتب إليه فحضروا عنده وذكروا له ذلك، فكتب إىل نور الدين وقال له

كثروا وحيتاج إىل نوع سياسة، فمثل هذا ال جيئ إال بقتل وصلب وضرب، وإذا أخذ مال إنسان يف الربية من يشهد 
إن اهللا تعاىل خلق اخللق وهو أعلم مبا يصلحهم، وإن مصلحتهم : فقلب نور الدين كتابه وكتب على ظهره: له؟ قال

لى الشريعة زيادة يف املصلحة لشرعه فما لنا حاجة إىل زيادة حتصل فيما شرعه على وجه الكمال فيها ولو علم أن ع
انظر وايف كتاب الزاهد : فجمع الشيخ عمر املأل أهل املوصل وأقرأهم الكتاب وقال: قال. على ما شرعه اهللا تعاىل

ملت  ملا: يقول -يعين الدولعي  -مسعت مقلداً : ومسعت صقر املعدل يقول! إىل امللك وكتاب امللك إىل الزاهد
العرب واألكراد؛ فمنا من مال إىل املذهب، وأردنا أن يستدعي الشيخ : احلافظ املرادي، وكنا مجاعة الفقهاء قسمني



شرف الدين ابن أىب عصرون، وكان باملوصل، ومنا من مال إىل علم النظر واخلالف، وأراد أن يستدعي القطب 
ىل بالد العجم؛ فوقع بيننا كالم بسبب ذلك ووقعت فتنة النيسابوري، وكان قد جاء وزار البيت املقدس مث عاد إ

يعين ابن  -فسمع نور الدين بذلك فاستدعى مجاعة الفقهاء إىل القلعة حبلب وخرج إليهم جمد الدين . بني الفقهاء
ن، حنن ما أردنا ببناء املدارس إال نشر العلم ودحض للبدع من هذه البلدة و إظهار الدي: عن لسانه وقال -الداية 

حنن نرضى الطائفتني ونستدعي شرف الدين : وقد قال املوىل نور الدين. وهذا الذي جرى بينكم ال حيسن وال يليق
فاستدعامها مجيعاً، ووىل مدرسة ابن أىب عصرون لشرف الدين ومدرسة . ابن أىب عصرون وقطب الدين النيسابوري

ا بالنظامية يقال له أبو الفتح بنجه بن أىب احلسن النفرى لقطب الدين قال وعلقت أيضاً من خط ففيه كان معيد
بنجه األشترى، وكان ورد دمشق ومجع لنور الدين سرية خمتصرة، قال كان نور الدين يقعد يف األسبوع أربعة أيام 
 أو مخسة أيام يف دار العدل للنظر يف أمور الرعية وكشف الظالمة، ال يطلب بذلك درمها وال ديناراً وال زيادة ترجع
إىل خزانته، و إمنا يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اهللا وطلبا للثواب والزلفى يف اآلخرة، و يأمر حبضور العلماء والفقهاء، و 
يأمر بإزالة احلاجب والبواب حىت يصل إليه الضعيف والقوي، والفقري والغين، ويكلمهم بأحسن الكالم، و يستفهم 

و حيضر يف جملسه . ع الفقري باملال، وال القوي يف دفع الضعيف بالقالمنهم بأبلغ النظام، حىت ال يطمع الغين يف دف
العجوز الضعيفة اليت ال تقدر على الوصول إىل خصمها وال املكاملة معه فيأمر مبساواهتا له فتغلب خصمها طمعا يف 

افق للشريعة، و فيظهر احلق عنده فيجرى اهللا على لسانه ما هو مو. عدله، ويعجز اخلصم عن دفعها خوفا من عدله
  .يسأل العلماء والفقهاء عما يشكل عليه من األمور الغامضة فال جيرى يف جملسه إال حمض الشريعة

وأما فكره ففي إظهار . وأما زمانه فهو مصروف إىل مصاحل الناس، و النظر يف أمور الرعية، والشفقة عليهم: قال
ساجد حىت إن بالد الشام كانت خالية من العلم وأهله، ويف شعار اإلسالم وتأسيس قاعدة الدين من بناء الربط وامل

زمانه صارت مقرا للعلماء والفقهاء والصوفية، لصرف مهته إىل بناء للدارس والربط وترتيب أمورهم، والناس 
ولو مل يكن من هذه اخلصال إال ما علم منه وشاع أنه إذا وعد ويف، وإذا أوعد عفا؛ . آمنون على أمواهلم وأنفسهم

وإذا حتدث بشيء يقف عليه وال خيالف قوله، وال يرجع عن لفظه ومنطقه، لكفى وال جيرى يف جملسه الفسق 
والفجور، والشتم والغيبة، والقدح يف الناس والكالم يف أعراضهم، كما جيرى يف جمالس سائر امللوك؛ وال يطمع يف 

  .ئاً بغري حقأخذ أموال الناس، وال يرضى بأن يأخذ أحد من أموال الشريعة شي
وبلغنا بأخبار التواتر عن مجاعة أعتمد على قوهلم أنه أكثر الليايل يصلي ويناجي ربه مقبال بوجهه عليه، و : قال

وبلغنا عن مجاعة من : قال. يؤدي الصلوات اخلمس يف أوقاهتا بتمام شرائطها وأركاهبا، وركوعها وسجودها
ابن القسيم له مع : يار القدس للزيارة حكاية عن الكفار أهنم يقولونالصوفية الذين يعتمد على أقواهلم ممن دخلوا د

اهللا سر، فإنه ما يظفر علينا بكثرة جنده وعسكره، وإمنا يظفر علينا بالدعاء وصالة الليل، فإنه يصلي بالليل و يرفع 
فهذا : قال. بة، فيظفر عليناًيده إىل اهللا و يدعو، واهللا سبحانه وتعاىل يستجيب دعاًءه ويعطيه سؤله، وما يرد يده خائ

وحدثنا الشيخ داود القدسي خادم قرب شعيب، على نبينا وعليه أفضل الصالة والسالم، : كالم الكفار يف حقه قال
حضرت يف دار العدل يف شهر ربيع األول سنة مثان ومخسني؛ فقام رجل وادعى على نور الدين امللك العادل : قال

فقال نور الدين أنا ما أعلم ذلك، فإن كان لك . وأنا مطالب لك بذلك: غري حق، قالأن أباه أخذ من ماله شيئاً ب
فمضى الرجل . بينة تشهد بذلك فهاهتا وأنا أرد إليك ما خيصين، فإين ما ورثت مجيع ماله، كان هناك وارث غريي

بالسداد والصالح، وحضر رجل زاهد فيه مسة اخلري معروف : قال. ليحضر البينة فقلت يف نفسي هذا هو العدل
وكان قد أودع عند أخيه أىب الببان وديعة، وقد تويف، فادعى املودع . أخو الشيخ أىب البيان: فسألت عنه، فقالوا



بالرد عليه؛ فأنكر هذا الرجل سلمه بالوديعة؛ فأوجب عليه القاضي . على هذا الشيخ أنه يعلم بالوديعة، وطاًلبه
: فجعل املودع يشنع عليه يقول. ال علم له هبذه الوديعة، فحلف على ذلك كمال الدين حكم الشرع أن حيلف أنه

فحضر عند امللك العادل شاكياً منه وذاكرا . إنه حلف كاذباً، ويتكلم يف عرضه، ويقول يف حقه من التنمس وغريه
بإحضاره  سريته وطريقته، ومن الذي يقدر أن يقول يف حق هذا؛ و يتعرض بالتماسه من امللك العادل التقدم

فلما فرغ من الكالم ورمى ما كان يف جعبته من دعوى للحقيقة والطريقة، وكان . واإلنكار عليه فيما يقول يف حقه
َوإِذَا َخاطََبُهم الَْجاِهلُونَ قالوا : (العادل أليس أن اهللا تعاىل يقول يف كتابه! فقال امللك. حاصله التماس اإلنكار عليه

هل عليك ويقول يف حقك باجلهل ماال جيوز فيجب عليك أال تعمل معه مثل معاملته فتكون فإذا كان هو جي). َسالَماً
احلق ما قال امللك : فقلت يف نفسي. مثله، فكأنك قابلت اإلساءة باإلساءة، ومن حقك أن تقابل اإلساءة باإلحسان
وحضر مجاعة من : قال. وأنطقه به العادل؛ إما قرأ هذا يف كتب التفاسري فثبت يف قلبه، أو أجراه اهللا على لسانه

فسأل . التجار وشكوا أن القراطيس كان ستون منها بدينار، فصار سبعة وستون بدينار، وتزيد وتنقص، فيخسرون
امللك العادل عن كيفية احلال فذكروا أن عقد املعاملة على اسم الدينار، وال يرى الدينار يف الوسط، وإمنا يعدون 

ستني بدينار، وتارة سبعة وستني بدينار وأشار كل واحد من احلاضرين على نور الدين أن  القراطيس بالسعر، تارة
إذا ضربت : فسكت ساعة وقال. يضرب الدينار بامسه وتكون املعاملة بالدنانري امللكية، وتبطل القراطيس بالكلية

السوقة عند عشرة آالف الدينار وأبطلت املعاملة بالقراطيس فكأين خربت بيوت الرعية، فان كل واحد من 
فأي شفقة تكون أعظم من هذا على : قال. فيكون سيبا خلراب بيته" إيش يعمل به . " وعشرون ألف قرطاس

  !الرعية

فسأل عن . وحضر صيب وبكى عند امللك العادل وذكر أن أباه حمبوس على أجرة حجرة من حجر الوقف: قال
صويف، وهو رجل زاهد قاعد يف حجرة الوقف وليس له قدرة على هذا الصيب ابن الشيخ أىب سعد ال: فقالوا. حاله

مائة : قال امللك العادل كم أجرة السنة؟ فقالوا. األجرة؛ وقد حبسه وكيل الوقف ألنه اجتمع عليه أجرة سنة
حنن نعطيه كل سنة هذا القدر ليصرفه : فرق له وأنعم عليه وقال. ومخسون قرطاسا، وذكروا سريته وطريقته وفقره

تقدم بذلك وبإخراجه من احلبس، فوصل إىل قلب كل واحد من احلاضرين الفرح حىت كأن . ىل األجرة ويقعد فيهاإ
كان عند القاضي : أخربنا افتخار الدين عبد املطلب ابن الفضل بن عبد املطلب اهلامشي قال. اإلنعام كان يف حقه

عله جمللس احلكم يدعي سويداً حيضر اخلصوم إىل تاج الدين عبد الغفور بن لقمان الكردي قاضي حلب غالم قد ج
امض إىل : فقال الكردي لسويد املذكور. فحضر بعض التجار وادعى أن له على نور الدين دعوى. جملس احلكم

نور الدين وادعه إىل جملس احلكم وعرفه أنه حضر شخص يطلب حضوره؛ وكان نور الدين يف امليدان، فجاء سويد 
قد سريين تاج الدين القاضي وذكر أنه : رج إمساعيل اخلازندار فوجده، فتقدم سويد إليه وقالإىل باب امليدان، فخ

فضحك إمساعيل . حضر تاجر وذكر أن له دعوى على املوىل نور الدين؛ وقد أنفذين تاًج الدين وقال يل كذا وكذا
س احلكم فأنكر نور الدين على يقوم املوىل إىل جمل: اخلازندار ودخل على نور الدين ضاحكا وقال له مستهزئا

حيضر فرسي حىت نركب إليه، السمع : وقال نور الدين! تستهزئ بطليب إىل جملس احلكم: إمساعيل استهزاءه وقال
مث ) ِمْعَنا وأَطَْعَناإّنَما كَانَ قَْولَ املُْؤِمنَني إذا ُدُعوا إىلَ اهللا َوَرُسوِلهِ لَِيْحكَُم َبيَْنُهْم أَنْ َيقُولُوا َس(قال اهللا تعاىل . والطاعة

أين : امض إىل القاضي تاج الذين وسلم عليه وقل له" هنض وركب حىت دخل باب املدينة، فاستدعى سويدا وقال 
جئت إىل ههنا امتثاال ألمر الشرع، وأحتاج يف احلضور اىل جملسه إىل سلوك هذه األزقة وفيها األطيان؛ وهذا 

، وتوجهت .ني أحضر إن شاء اهللا قال فحضر الوكيل ومسع الدعوىوكيلي يسمع الدعوى وإن توجهت على مي



فلما بلع نور الدين ذلك وعلم أنه ال مندوحة عن حضور . قد توجهت الدين فليحضر: اليمني؛ فقال الكردي
  .جملسه لليمني استدعى ذلك التاجر وأصلح األمر فيما بينه وبينه وأرضاه

أرسلين امللك العادل نور : السلطان امللك الناصر صالح الدين قالحكى : مسعت قاضي القضاة هباء الدين يقول
امض وقل ألسد الدين قد خطر يف بايل : الدين إىل عمي أسد الدين شريكوه، وكان ال يفعل شيئا إال مبشورته، فقال

. ال يلفجئت إليه وأهنيت إليه ما ق: قال. أن أبطل هذه الضمانات بأسرها واملؤن واملكوس، وخذ رأيه يف ذلك
امض وقل له يا موالنا إذا فعلت ذلك فاألجناد الذين أرزاقهم على هذه اجلهات من أين تعطيهم، وحتتاج : فقال

. فقلت لعمي هذا أمر قد أهلمه اهللا إياه فساعده عليه: فقال السلطان صالح الدين. إليهم للغزاة وخرج العساكر
إىل نور الدين فأهنيت إليه ما قال يل عمي، فقال امض إليه امض إليه، وقل له ما أقول لك فعدت : فصاح يف وقال

: فقال قل له. قال فعدت إىل عمي وقلت له ما قال. وقل له إذا كنا نغزو من هذه اجلهات نتركها ونقعد وال خترج
قال . امض إليه وقل له ما أقول لك: فصاح يف وقال. يف ذلك! فراجعته يف أال يثبط . إن تركوك تقعد فجيد هو

بلغين أن موفق الدين : قال يل صقر بن حيىي. فجئت إليه وقالت له ذلك فترك ذلك مدة مث أمضى ما كان عزم عليه
خالدا رأى يف النوم كأن نور الدين دفع إليه ثيابه ليغسلها، فقص منامه على نور الدين، فتمعر وجه نور الدين؛ 

تعال، قد آن لك أن تغسل : ه يوما نور الدين وقالفخجل موفق الذين وبقى أياما على غاية من اخلجل فاستدعا
إنين قد رفعت عنكم مارفعه اهللا عنكم : ثيايب اقعد واكتب بإطالق املؤن واملكوس واألعشار واكتب للمسلمني

: مسعت خليفة بن سليمان بن خليفة الفقيه يقول. قال فكتب موفق الدين توقيعا. وأثبت عليكم ما أثبته اهللا عليكم
أتريدون أن تنصروا ويف : يقول ملا كسر نور الدين، يعين كسرة البقيعة، تكلم الربهان البلخي فقال مسعت أيب

فلما مسعه نور الدين قام ونزع عنه ثيابه تلك، وعاهد . كَالَّ وكَال، َمامع هذا! عسكركم اخلمور والطبول والزمور
ومسعت صديقنا مشس . نوبة حارم وكسر اإلفرنجاهللا تعاىل على التوبة وشرع يف إبطال املكوس، إىل أن خرج يف 

مسعت والدي : الدين إمساعيل بن سودكني بن عبد اهللا النوري، وكان أبوه أحد مماليك نور الدين وعتيقه، يقول
وكان يرفع يديه : قال. كان نور الدين حممود رمحه اهللا يلبس يف الليل مسحا ويقوم يصلى فيه قطعة من الليل: يقول

سري نور الدين إىل : قال يل قاضي القضاة هباء الدين. ارحم العشار املكاس: ويبكى ويتضرع ويقول إىل السماء
بغداد كتاباً يعلم اخلليفة مبا أطلق ومبقدار ما أطلق، و يسأله أن يتقدم إىل الوعاظ بان يستجعلوا من التجار ومن 

فتقدم بذلك وجعل الوعاظ على املنابر ينادون  مجيع املسلمني له يف حل مما كان قد وصل إليه، يعىن من أمواهلم
حدثين رضى الدين أبو سامل عبد املنعم بن املنذر أن نور الدين حني خرج ألخذ شيزر خرج أبو غامن بن . بذلك

املنذر صحبته، فأمره نور الدين رمحه اهللا بكتابة منشور بإطالق املظامل حبلب ودمشق ومحص وحران وسنجار 
هذا ما تقرب به إىل . بسم اهللا الرمحن الرحيم: " باشر وعداد العرب فكتب عنه توقيعا نسخته والرحبة وعزاز وتل

اهللا تعاىل سبحانه صافحا وأطلقه مساحماً ملن علم ضعفه من الرعايا، رعاهم اهللا، لضعفهم عن عمارة ما أخربته أيدي 
م يف العباد، رأفة باملسلمني املثاغرين، ولطفا أبادهم اهللا تعاىل، عند استيالئهم على البالد وظهور كلمته.الكفار،

بالضعفاء املرابطني، الذين خصهم اهللا سبحانه بفضيلة اجلهاد، واستمحنهم مبجاورة أهل العناد اختبارا لصربهم، 
وإعظاما ألجرهم، فصربوا احتسابا، وأجزل هللا هلم أجرا وثوابا، إمنا يويف الصابرون أجرهم بغري حساب؛ وأعاد 

ا اغتصبوا عليه من أمالكهم اليت أفاء اهللا عليهم هبا من الفتوح العمرية؛ وأقرها يف الدولة اإلسالمية بعد ما عليهم م
طرأ عليها من الظلمة املتقدمني، واسترجعه بسيفه من الكفرة املالعني، فطمس عنهم بذلك معامل اجلور، وهدم 

مث ملا ). واُهللا ُيضاَِعُف لُِمَن َيَشاُء(، )بِالَْحسَنِة فَلَُه َعْشُر أمثاَهلاَ َمْن َجاَء: (لقوله تعاىل. أركان التعدي، وأقر احلق مقره



أعانه اهللا بعونه وأيده بنصره، وقمع به عادية الكفر، وأظهر هبمته شعائر اإلسالم وأظفره بالفئة الطاغية، وأنه من 
آَخرِيَن ُمقَرَّنِني يف األْصفَاِد، َهذَا َعطَاُؤَنا فَاْمنن َو(ملوكها الباغية فجعلهم بني قتيل غري ُمقاد، وهارب ممنوع الرقاد، 

  أو أَْمِسْك بَغْيرِ ِحسَاب، َوإن لَُه ِعْنَدنا لَُزلفى َوُحْسن

علم أن الدنيا فانية، فاستخدمها لآلخرة الباقية، واستبقى ملكه الزائل بان قدمه أمامه و جعله ذخرا للمعاد، ).مآب
َيْوَم لَا َتْمِلُك نَفٌْس ِلنَفْسٍ شَْيئًا وَالْأَْمرُ (طعت املواد، وجاًدة واضحة حني تلتبس اجلواد فالتقوى مادة دارة إذا انق

فصفح لكافة املسافرين ومجيع املسلمني بالضرائب واملكوس وأسقطها من دواوينه، وحرمها على كل ). َيْوَمِئٍذ ِللَِّه
فكان مبلغ ما سامح به وأطلقه وأنفذ األمر فيه، اتباعا . ا لثواهبامتطاول إليها، ومتهافت عليها، جتنبا إلمثها واكتساب

جهة ذلك . لكتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، يف كل سنة من العني مائة ألف وستة ومخسون ألف دينار
ل حلب مخسون ألف دينار، عزاز، عن مكس جددته الفرنج، خذهلم اهللا، على املسافرين، عشرة آالف دينار، ت

باشر واحد وعشرون ألف دينار، املعرة ثالثة آالف دينار، دمشق احملروسة، ملا استنجد به أهلها واستصرغ من فيها 
خوفاً على أنفسهم وأمواهلم من القشة العدو، وضعفهم عن مقاومة ما كان يؤخذ منهم يف كل سنة، وهو رسم 

، حران مخسة آالف دينار، سنجار ألف دينار، يسمونه القشة، عشرون ألف دينار، محص ستة وعشرون ألف دينار
وما وقفه وتصدق به وأجراه يف سبل اخلريات ووجوه . الرحبة عربة آالف دينار، عداد العرب عشرة آالف دينار

من ذلك ما . الرب والصدقات تقدير مثنه مائتا ألف دينار، وتقدير احلاصل من ارتفاع يف كل سنة ثالثون ألف دينار
وما وقفه على آدر الصوفية " ارس احلنفية والشافية واملالكية واحلنبلية وأمتها ومدرسيها وفقهائها، وقفه على املد

وما وقفه على السبيل يف طريق احلجاز، وما وقفه " والربط واجلسور والبيمارستانات واجلوامع واملساجد واألسوار 
ني، وما وقفه على األشراف العلويني والعباسيني، وما على فكاك األسرى و تعليم األيتام ومقر الغرباء وفقراء املسلم

هذا مجيعه سوى ما أنعم به على أهل الثغور حرمها اهللا تعاىل من . ملكه جلماعة من األولياء والغزاة واجملاهدين
ضافا أمالكهم اليت تقدم ذكرها فإنه يضاهي هذا املبلغ وزيادة عليه، جعل ذلك ذريعة عند اهللا تعاىل وتقربا إليه، م

إىل ما أنفقه يف الغزاة واجلهاد، واستئصال شافة املكفر والعناد، من خزانته املعمورة، وأمواله املوروثة املذخورة، طلبا 
فالواجب على كل إمام عادل وسلطان قادر أن ُيِمدَّه ويََودَّء، و يشد عضده، . ملا عند اهللا، واهللا عنده حسن الثواب

وكتب خادم دولته . كل مسلم أن يواصله والدعاء، آناء الليل وأطراف النهاروعلى . يقوي عزمه، وينفذ حكمه
وغذى نعمته عبد الرمحن بن عبد املنعم بن رضوان بن عبد الواحد بن حممد بن املنذر احلليب، غفر اهللا له ورمحه 

التجار . وكافة ورضي عنه، إىل كل من يصل إليه من أئمة الدين وفقهاء املسلمني،وأصحاب الزوايا املتعبدين،
واملسافرين، أحسن هللا توفيقهم، وسدد إىل اخلري تفويقهم، ليشعروا بذلك من حضرهم من التجار، واملترددين إليهم 

، وميدوه بأدعيتهم يربئوا )َوِليُنِذرُوا قَْوَمُهْم إِذَا َرَجُعوا إِلَْيهِْم(من الشفار، ليعرفوا قدر ما أنعم اهللا به عليه وعليهم، 
سبق من أخذ مؤنتهم، فإنه مل يصرف ذلك إال يف وجه بر، وجتهيز جيش، ومعونة جماهد، وردع كافر  ذمته مما

ويربئوا : فلما وقف نور الدين على قوله: قال يل رضى الدين أبو سامل ابن املنذر. ومعاند، فهم شركاؤه يف الثواب
أن الدنيا فانية، فاستخدمها . د ذلكاستحسن ذلك كثرياً ووعده بإقطاع حسن، واتفق موته بع. ذمته مما سبق

لآلخرة الباقية، واستبقى ملكه الزائل بان قدمه أمامه و جعله ذخرا للمعاد، فالتقوى مادة دارة إذا انقطعت املواد، 
كافة املسافرين ومجيع فصفح ل). َيْوَم لَا َتْمِلُك نَفٌْس ِلنَفْسٍ َشيْئًا َوالْأَْمُر َيْومَِئٍذ ِللَِّه(وجاًدة واضحة حني تلتبس اجلواد 

املسلمني بالضرائب واملكوس وأسقطها من دواوينه، وحرمها على كل متطاول إليها، ومتهافت عليها، جتنبا إلمثها 
فكان مبلغ ما سامح به وأطلقه وأنفذ األمر فيه، اتباعا لكتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، . واكتسابا لثواهبا



جهة ذلك حلب مخسون ألف دينار، عزاز، عن مكس . ة ألف وستة ومخسون ألف ديناريف كل سنة من العني مائ
جددته الفرنج، خذهلم اهللا، على املسافرين، عشرة آالف دينار، تل باشر واحد وعشرون ألف دينار، املعرة ثالثة 

واهلم من القشة العدو، آالف دينار، دمشق احملروسة، ملا استنجد به أهلها واستصرغ من فيها خوفاً على أنفسهم وأم
وضعفهم عن مقاومة ما كان يؤخذ منهم يف كل سنة، وهو رسم يسمونه القشة، عشرون ألف دينار، محص ستة 

وعشرون ألف دينار، حران مخسة آالف دينار، سنجار ألف دينار، الرحبة عربة آالف دينار، عداد العرب عشرة 
خلريات ووجوه الرب والصدقات تقدير مثنه مائتا ألف دينار، وما وقفه وتصدق به وأجراه يف سبل ا. آالف دينار

من ذلك ما وقفه على املدارس احلنفية والشافية واملالكية . وتقدير احلاصل من ارتفاع يف كل سنة ثالثون ألف دينار
جلوامع وما وقفه على آدر الصوفية والربط واجلسور والبيمارستانات وا" واحلنبلية وأمتها ومدرسيها وفقهائها، 

وما وقفه على السبيل يف طريق احلجاز، وما وقفه على فكاك األسرى و تعليم األيتام ومقر " واملساجد واألسوار 
الغرباء وفقراء املسلمني، وما وقفه على األشراف العلويني والعباسيني، وما ملكه جلماعة من األولياء والغزاة 

الثغور حرمها اهللا تعاىل من أمالكهم اليت تقدم ذكرها فإنه يضاهي  هذا مجيعه سوى ما أنعم به على أهل. واجملاهدين
هذا املبلغ وزيادة عليه، جعل ذلك ذريعة عند اهللا تعاىل وتقربا إليه، مضافا إىل ما أنفقه يف الغزاة واجلهاد، واستئصال 

. اهللا، واهللا عنده حسن الثواب شافة املكفر والعناد، من خزانته املعمورة، وأمواله املوروثة املذخورة، طلبا ملا عند
وعلى كل . فالواجب على كل إمام عادل وسلطان قادر أن يُِمدَّه وَيَودَّء، و يشد عضده، يقوي عزمه، وينفذ حكمه

وكتب خادم دولته وغذى نعمته عبد الرمحن بن عبد املنعم . مسلم أن يواصله والدعاء، آناء الليل وأطراف النهار
د بن حممد بن املنذر احلليب، غفر اهللا له ورمحه ورضي عنه، إىل كل من يصل إليه من أئمة بن رضوان بن عبد الواح

التجار واملسافرين، أحسن هللا توفيقهم، وسدد إىل اخلري . الدين وفقهاء املسلمني،وأصحاب الزوايا املتعبدين، وكافة
ار، ليعرفوا قدر ما أنعم اهللا به عليه تفويقهم، ليشعروا بذلك من حضرهم من التجار، واملترددين إليهم من الشف

، وميدوه بأدعيتهم يربئوا ذمته مما سبق من أخذ مؤنتهم، فإنه مل يصرف )َولُِينِذُروا قَْوَمُهمْ إِذَا َرَجعُوا إِلَْيهِْم(وعليهم، 
ضى قال يل ر. ذلك إال يف وجه بر، وجتهيز جيش، ومعونة جماهد، وردع كافر ومعاند، فهم شركاؤه يف الثواب

استحسن ذلك كثرياً ووعده . ويربئوا ذمته مما سبق: فلما وقف نور الدين على قوله: الدين أبو سامل ابن املنذر
  .بإقطاع حسن، واتفق موته بعد ذلك

ونقلت من خط الشيخ األمني أىب القاسم عبد الرمحن بن احلسني بن اخلضر ابن احلسني بن عبدان األزدى : قلت
ور الدين بستان امليدن سوى الغيضة اليت من قبليه بعد عمارته و إصالح ما حيتاج إليه على وقف املوىل ن: الدمشقي

جامع دمشق احملروسة، جامع قلعة دمشق، مدرسة احلنفية اليت جددها نور : تطييب املساجد اليت يأيت ذكرها، وهي
الرماحني؛ املسجد املعلق  الدين، مسجد ابن عطية داخل باب اجلابية، مسجد ابن لبيد بالفسقار، مسجد سوق

لسوق الصاغة، مسجد دار البطيخ املعلق، مسجد العباسي بسوق األحد، مسجد جدده نور الدين جوار بيعة 
النصف للجامع بدمشق : يبتاع بذلك طيب وعود ويفرق على هذه األماكن. اليهود، جامع الصاحلني جببل قاسيون

ن للمدرسة وتسعة أجزاء لتسعة املساجد الباقية لكل مسجد والنصف الثاين ينقسم على أحد عشر جزءا، جزء 
االجتماعات وليايل شهر رمضان واألعياد وأيام . جزء واحد؛ تطيب هذه األماكن يف األوقات الشريفة ومواسم

 ونقلت من خطه أيضاً أن نور الدين رمحه اهللا. اجلمع وقت عقد اجلمعة يف اجلوامع، وليايل اجلمعة واخلميس واالثنني
تعاىل حضر عنده بقلعة دمشق يوم اخلميس تاسع عشر صفر سنة أربع ومخسني ومخسمائة القاضي زكي الدين أبو 

احلسن علي بن حممد بن حيىي القرشي والفقهاء الشيخ شرف الدين ابن أىب عصرون واخلطيب عز الدين أبو 



الشافعيون، وشرف الدين أبو القاسم عبد  الربكات بن عبد، واإلمام عز الدين أبو القاسم على بن احلسن بن املاسح
الوهاب بن عيسى املالكي، وشرف اإلسالم حممد بن عبد الوهاب احلنبلي ورضى الدين أبو غالب عبد املنعم بن 

حممد بن أسد التميمي رئيس دمشق، ونظام الدين أبو الكرام احملسن ابن أىب املضاء متويل الوزارة بدمشق، واألعيان 
. عبد الصمد بن متيم، وعبد الواحد بن هالل، والصائن أبو احلسني، وغريهم: ة بدمشق وهممن شهود العدال

فسأهلم نور الدين عن املضاف إىل أوقاف املسجد اجلامع بدمشق من املصاغ اليت ليست وقفا عليه، وأن يظهر كل 
حد منك أن يعلم من ذلك ليس جيوز أل: واحد منهم ما يعلمه من ذلك ليعمل به ويقع االعتماد عليه، وقال هلم

شيئا إال ويذكره، وال ينكر شيئاً مما يقوله غريه إال وينكره، والساكت منكم للناطق ومصوب لقوله، وليس العمل 
إال على ما تتفقون عليه وتشهدون به؛ وعلى هذا كان الصحابة رضى اهللا عنهم جيتمعون و يتشاورون يف مصاحل 

مث أمر نور الدين متويل أوقاف . لى ما قصده وأثىن عليه ودعا له بالبقاءفكل من احلاضرين شكره ع. املسلمني
اجلامع واملساجد والبيمارستان وقين السبيل وما جرى مع ذلك أن يقرأ عليه مبحضر من املذكورين ضريبة األوقاف 

لغربية جوار فافتح بالسوق املستجد حتت املئذنة ا. موضعا موضعاً ليفرد ما يعلمون أنه للمصاحل دون الوقف
هذا السوق بكماله ملصاحل املسلمني وليس من وقف اجلامع ألنه : البيمارستان، فقال الصائن وابن متيم وابن هالل

فصدقهم احلاضرون . احدث يف طريق املسلمني، وقد صرف يف اجلامع من أجوره أوىف مما غرم على عمارته من وقفه
مث عني للمصاحل أيضا ما يف زيادة اجلامع القبلية وزيادة . ةعلى ما شهدوا به، ومبلغ ذلك مخس وعشرون عضاد

باب الربيد يف الصف القبلى والشامي من العضائد واحلوانيت واحلجر اليت طباقها وطباق الطريق حبضرهتا ومجيع 
وحانوت  بيوت اخلضراء من قبلة اجلامع والفرن املستجد هبا، ودار اخليل واملساكن واحلوانيت اجملاورة لدار اخليل،

باملعتصميات، ونصف . يف اخلواصني يف الصف الغريب واثنا عشر حانوتاً متالصقات يف الصنف الشرقي تعرف
حانوت والفرجة املستجدة حبضرة دار الوكالة إىل سوق على وعدهتا ثالثة عشر حانوت، ومصطبة وثالثة حوانيت 

الفسقار يف الصف القبلي يعرف بسكىن يف الصف الشامي من سوق على بلصق الفرجة من شرقها، وحانوت ب
ثعلب الفقاعي، وحوانيت اللبادين، و اليت حبضرة الفوارة، وجتت اللبادين، وقيسارية العقيقي بسوق األحد وتعرف 

بدار الشجرة، وحانوتان يف الصف الشرقي حبضرة فندق الزيت من غرب درب التمارين، وخانوت بقنطرة 
البياطرة، وقطعة جوار املامونية من غرهبا، والعضائد اليت يف الصف الشامي من الشماعني يف الصف الشامي حبضرة 

وذلك كله مرياث عن بىن أمية كاخلضراء . سوق األحد وهي مخس عشرة عضادة، وستة أسهم من طاحونة السقيفة
له مال وبعضه  ودار اخليل، وبعضه اشترى مبال الوقف واملصاحل، وبعضه أخذ من باد أهله املوقوف عليهم ومل يكن

  أحدث يف الطريق قال فلما شهدوا بصحة

إن أهم املصاحل سد ثغور املسلمني وبناء : مجيع ما ذكر وأن منافع ذلك وأجوره جارية يف املصاحل قال نور الدين
مث سأهلم عن . فصوبوا ما أشار إليه وشكروه: السور احمليط بدمشق واخلندق لصيانة املسلمني وحرميهم وأمواهلم

ضل األوقاف هل جيوز صرفها يف عمارة األسوار وعمل اخلندق للمصلحة املتوجهة للمسلمني فأفىت شرف الدين فوا
ابن عبد الوهاب املالكي جبواز ذلك، ومنهم من روى يف مهلة النظر، وقال الشيخ شرف الدين ابن أىب عصرون 

غري تلك اجلهة، وإذا مل يكن بد من ذلك الشافعي ال جيوز أن يصرف وقف مسجد إىل غريه وال وقف معني إىل جهة 
فليس طريقه إال أن يقترضه من إليه األمر يف بيت مال املسلمني فيصرفه يف املصاحل ويكون القضاء واجبا من بيت 

هل أنفق شيء قبل اليوم على : مث سال ابن أىب عصرون نور الدين. فوافقه األئمة احلاضرون معه على ذلك. املال
بناء الكالم من شام اجلامع وعلى إنشاء الوقف املقرنص حتت النسر باجلامع وعلى الرصاص سور دمشق وعلى و



املعمول على سطح الرواق الشامي من اجلامع وسائر العمارات املتعلقة باجلامع املعور بغري إذن موالنا وهل كان إال 
إال بإذين وأنا أمرت به و بفتح املشهدين  مل ينفق ذلك والشيء منه: مبلغا لألمر العايل يف عمل ذلك فقال نور الدين

ميع ما ذكر وأن منافع ذلك وأجوره .من غريب اجلامع املعمور اللذين كانا خمزنني، كتب مبلغا عىن ومؤديا بامري
إن أهم املصاحل سد ثغور املسلمني وبناء السور احمليط بدمشق واخلندق لصيانة : جارية يف املصاحل قال نور الدين

مث سأهلم عن فواضل األوقاف هل جيوز صرفها يف . فصوبوا ما أشار إليه وشكروه: حرميهم وأمواهلماملسلمني و
عمارة األسوار وعمل اخلندق للمصلحة املتوجهة للمسلمني فأفىت شرف الدين ابن عبد الوهاب املالكي جبواز ذلك، 

افعي ال جيوز أن يصرف وقف ومنهم من روى يف مهلة النظر، وقال الشيخ شرف الدين ابن أىب عصرون الش
مسجد إىل غريه وال وقف معني إىل جهة غري تلك اجلهة، وإذا مل يكن بد من ذلك فليس طريقه إال أن يقترضه من 

فوافقه األئمة احلاضرون . إليه األمر يف بيت مال املسلمني فيصرفه يف املصاحل ويكون القضاء واجبا من بيت املال
هل أنفق شيء قبل اليوم على سور دمشق وعلى وبناء الكالم :  عصرون نور الدينمث سال ابن أىب. معه على ذلك

من شام اجلامع وعلى إنشاء الوقف املقرنص حتت النسر باجلامع وعلى الرصاص املعمول على سطح الرواق الشامي 
مر العايل يف عمل ذلك من اجلامع وسائر العمارات املتعلقة باجلامع املعور بغري إذن موالنا وهل كان إال مبلغا لأل

مل ينفق ذلك والشيء منه إال بإذين وأنا أمرت به و بفتح املشهدين من غريب اجلامع املعمور اللذين : فقال نور الدين
  .كانا خمزنني، كتب مبلغا عىن ومؤديا بامري

نقل من  هذا خمتصر الذي كتب فيه صورة ما جرى يف ذلك اجمللس وهو مشتمل على فوائد حسنة وتأكيد: قلت
وصورة ما كتبه املالكي . ويف ذلك املختصر خطوط اجلماعة احلاضرين. سرية هذا امللك يف وقوفه مع أوامر الشريعة

حضرت اجمللس املذكور عمره اهللا وزينه بالعدل أبداً ما عاش صاحبه، وشهدت على ما تضمنه من املشورة : " املفيت
املواضع املشهورة كما نسب إليهم، وقد أخل بذكر دار احلجارة وقد  املباركة وما نسب إىل اجلماعة الشهادة به من

ذكروها يف املصاحل املشهورة، وما نسب إىل من الفتوى فقد كنت قيدته باحلاجة وفراغ وبيت املال أو ضعفه عن 
  .القيام مبا حيتاج إليه املسلمون ومهماهتم الدينية كتبه عبد الوهاب بن عيسى بن حممد املالكي

  فصل

وكان يف أول دولته شاعرا زمانه أبو عبد . قد مدح نور الدين رمحه اهللا باشعار كثرية، وأوصافه فوق ما مدح بهو
وقد . اهللا حممد بن نصر بن صغري، وأبو احلسن أمحد بن منري؛ وهلما فيه أشعار فائقة سيأيت مجلة منها يف مواضعها

  .رأيت أن أقدم منها شيئا هنا

كتب إىل نور الدين سالم اهللا وحنانه، ورأفته وامتنانه، وروحه ورحيانه، : نصر القيسراين قرأت يف ديوان حممد بن
الذي انتضى يف سبيل . على من عصم بعزه العواصم، وخصم حبجته الدهر املخاصم وأجلم هبيبته العائب والواصم؛

اهللا وليس غري اهللا من هاد؛ ومن  اهللا سيوف اجلهاد، وارتضى بعز سلطانه شعار العُباد والزهاد، واهتدى إىل طاعة
أصبحت أطراف البالد أوساطا ململكته، ومعاقل الكفار يف عقال ملكته، ومركز الشكر مراكز أعالمه وألويته؛ ومن 

عادت به ثغور الشام ضاحكة عن ثغور النصر، وممالك اإلسالم متوجة بتيجان الفخر، وصعاب األمور منقادة إليه 
حلكم دراسة فبىن مدارسها، واهلمم يابسة فسقى منابتها ومغارسها، واملنابر شامسة فأمكن بأزمة القهر؛ ومن رأى ا

من صهواهتا فوارسها؛ومن عمر ربع السنن بعدها عفا، وأنقذ من الفنت من كان منها على شفا؛ ومن نشر أعالم 
  .الزمان توقيع األمان الفضل، وأنشر بعد الوفاة أيام العدل؛ ومن أنار بوجهه اإلميان، وأخذ الناس به من



  فهو طول احلياة و يف هيجاء... ذو اجلهادين من عدّو ونفس 
  س سلوك احملجة البيضاء... أيها املالك الذي ألزم النا 

  سرت يف الناس سرية اخللفاء... قد فضحت امللوك بالعدل ملا 
  لقسمت التقى على األتقياء... قامساً ما ملكت يف الناس حىت 

  ك وكم من سكينة يف قباء... يف جُتر التُّر شيم الصاحلني 
  د وحينا تعد يف األولياء... أنت حينا تقاس باألسد الور 
  حيث ال نسب سوى اآلالء... صاغك اهللا من صميم املعايل 

  وكأن القباء منك ملا ضم من الطهر مسجد لقُباء
  تك إال خالئق األنبياء... أنت إال تكن نبيا فما فا 

  يف اقتدار، وسطوة يف حياء... وعفاف  رأفة يف شهامة،
  وكمال متوج ببهاء... ومجال ممنطق جبالل 

  م زرت عليك درع الثناء... وإذا ما امللوك خافت سهام الذ 
  ب شهاب الكتيبة الشهباء... عجب الناس منك انك يف احلر 
  ضي أفادت ما عندها من مضاء... وكأن السيوف من عزمك املا 

  قوُم باألمهات واآلباء... داك ال ولعمري لو استطاع ف
  :وله فيه

  طبعت مضاربه على القهر... هللا عزمك أي سيف وغى 
  إال اجنلت عن معقل بكر... ما زفت احلرب العوان به 

  صدع الدجى عن خجله البدر... هل وجه نور الدين غري سنا 
  أبدا أمام جيوشه تسرى... ملك مهابته طليعته 

  شغلت قلوهبم عن الفكر... كم فل كيدهم بصاعقة 
  فالقوم قبل األسر يف أسر... تركت حصوهنم سجوهنم 

  جتلو الظيب ثغرا على الثغر... عصم العواصم فهي ضاحكة 
  حىت استكان الصخر بالصخر... وإذا القالع مبثل جندهلا 
  هل غُري مفرق َهاِمه الفجر... ياسائلي عن هنج سريته 
  َى الُعَمرْين بالذكرأن ُيحْيِ... وعدلٌ حقيُق من تأمله 
  عقدت عليه متائم األجر... وشهامة يف اهللا خالصة 

  أال يبيت جماور البحر... وندى يد ماضر واردها 
  وثناؤه أبدا على ظهر... هذا املخيم يف ذرا حلب 

  :وله وقد وصف داره
  من حسنها والشمس مغيار... دار تغار الشمس يف أفقها 

  سيوف اهلند أظفارغري ... يزأر فيها ضيغم ماله 
  واهللا ذو العرش له جار... متسي وتضحي وهو جاٌر هلا 



  جائر ما يهوى وخيتار... لسيفه البائر من دهره ال 
  نشر له يف الروض إسفار... قد مأل األسفار من ذكره 
  كأمنا راويه عطار... محد يضوع اجلوُّ من َنشره 
  أجاهبا ماض وخطار... إن خطرت يف قلبه خطرة 

  سيوفه لبَّْته أقدار... دعا داعيه يوم الوغى وإن 
  له من التأييد أنصار... كأمنا صارمه مرسلُ 

  :يا مالك الدنيا ولكنها دنيا هلا يف الدين آثار ويا جواداً ما آلآلئه غري قضاء احلمد مضمار وله فيه
  إىل أن عده منه معد... تدرك ملة العريب ذبا 

  فأجلى الشرك حىت ليس ِضدٌّ... وحل ذرا العواصم وهي ُنْهىب 
  ومال هبا عن األموال زهد... ثىن يده عن الدنيا عفافا 

  فأهدر قبل ما أنشاه بعد... رأى حط املكوس عن الرعايا 
  وقد طُوِى الرِّواُق ومن ميد... ومدهلا رواق العدل ِشْرعا 

  لدولته دعاء ال يرد... وبات وعند باب العرش منها 
  :وله فيه

  وشبيه مبالك األمر جندُه... الئك فضال ملك أشبه امل
  شكره يف الورى وُيْدرس محده... عم إحسانه فأصبح ُيْتلى 

  وال فاته من النصر رفده... فسقى اهللا ذكره أينما حل 
  :وله

  قََسماُت نور الدين خري الناس... ضحكت تباشري الصباح كأهنا 
   مكاسوالبائع الدنيا بغري... املشترِى الُعقىب بأنفس قيمة 

  إن الدعاء يعد يف احلراس... وسرى دعاء اخللق حيرس نفسه 
  وأالن من قلب الزمان القاسي... راض اخلطوب الصُّم بعد مجاحها 

  وأقام وزن العدل بالقسطاس... وأعاد نور احلق يف مشكاته 
  فحمى الرياسة منه طود رأسي... واختار جمد الدين سائس ملكه 

  يأسو جراح زماننا ويواسي... فهو اخلبري بكل داء معظل 
  خضعت هلا اآلساد يف اآلخياس... وأذل السلطان النفاق بعزة 

  ألوى ميارسها أشد مراس... وعرته أقران اخلطوب فصدها 
  مل تفتقر مصٌر إىل مقياس... ولوان فيض النيل فائض فضله 
  وألنت من ِعطْفيه بعد ِشماس... سكنت شعب الدهر بعد حتمط 

  وأذنت لألطماع بعد الياس... ظ بعد رتاجه وفتحت باب احل
  فالناس يف عرس من األعراس... حىت منحت اخللق كل مسرة 

  :وله
  لوالء ما عنت على يد سائم... سام الشام وياهلا من صفقة 



  فيها العواصم وهي غري عواصم... ولشمرت عنها الثغور وأصبحت 
  ري شكائمودعوت فانقادت بغ... تلك اليت مجحت على من ارضها 

  قام الزمان هلا مقام اخلادم... وإذا سعادتك احتبت يف دولة 
  فالدرع من عدد الشجاع احلازم... حصِّن بالدك هيبة ال رهبة 

  هيهات يطمع يف حملك طامع طال البناء على ميني اهلادم
  فكأمنا هي دعوة يف ظامل... كلفت مهتك السُُّموَّ فحَّلَقت 

  عدالً لعدلك أرجفوا بالقائم...  وأظن أن الناس ملا مل يروا
  :وله

  مع حكم القرآن حكم القِران... قلت تقول اهللا ال خائفاً 
  ما فعل السعدان والنريان... ال َراِقب النجم وال سائال 

  دان له من بالطواغيت دان... بل ِغْرت لإلسالم حىت لقد 
  حبلبة اآلذان وقت األذان... ُرْعَت نواميس نواقيسها 

  تبىن احملاريب خالل احملان... اوير الدُّمى عن يد متحو تص
  فارسه فارس سحر البيان... هذا وكم أنشأت من منرب 
  كان من اهللا مكني املكان... من مال باإلخالص ما ِملَْتُه 

  ودانيا من كل قاص ودان... صوب احليا . يا شائماً بالشام
  عن ملك أخباره كالعيان... هذى سجوف امللك مرفوعة 

  فللربايا بالدعاء افتتان... وضح سُْبلَ العدل مفتنة أ
  إىل ضمان حط مال الضمان... ألَْغى محقوقاً كلها باطل 

  أصبح تأديب ملوك الزمان... عطفا ورفقا بالرعايا وإن 
  وساهد يف صهوة من حصان... كم بني من نام على نشوة 

  ببلدة بكر وأخرى عوان... يف كل يوم ينثين سيفه 
  : ديوان أمحد بن منري الطرابلسي من قصائد ميدح هبا نور الدين رمحه اهللا تعاىلوقرأت يف

  من بني أطباق البلى وقد مهد... يا حمىي العدل ويا مُْنِشرُه 
  طال وأرسى العزفيه ووطد... وركن اإلسالم الذي وطده 
  ينجح للقول وال تسمح يد... وشارع املعروف إذ ال سفه 

  عليه إخالد الليايل فخلد... مضى حموت ما أثبته اجلور 
  ملا يسوء املسلمني بالرصد... من كل مكاس يظل قاعداً 

  أزاهلا منك اهلصور ذو اللبد... كانت ألرجاس اليهود دولة 
  معىن ويف الوصف معاد مسترد... امللك العادل لفظ طابق ال 

  صفحته جرى النسيم يف الومد... خري النعوت ما جرى الوصف على 
  وسوف جىن لك أحلى منه غد... نيت اليوم حلو ريعه عدل ج

  تقيم منه كل زيغ وأود... الزال لإلسالم منك عدة 



  تعد ليثا ويعدون نقد... الناس أنت وامللوك شرط 
  ومثل ما أوتبت مل يؤت أحد... مثلك ال يسخوبه زمانه 

  :وله
  ومذ شاع عدلك فيه اتقد... أيا نور دين خبا نوره 
  ة أمني العثارمتني العمد... ب القنا رآك الصليب صلي

  وتدأى فتشكله ما احتشد... هتم فتسلبه ما اقتىن 
  ففضوا كان نعاما شرد... زبنتهم أمس عن صرخد 

  عراما تثعلب منه األسد... ويوم العُرْيمة أقبلتهم 
  وعفوك عنه أعم الصفد... حبيت مليكهم يف الصفاد 

  ُجرد اجلردموازق مزقن ... وقبل أزرهتم يف الرها 
  قياما ألبنائه إن قعد... بقيت ترقع خرق الزمان 
  وتصلح من طبعه ما فسد... نثقف من زيفه ما التوى 

  :وله
  له لألرض داٌر والربية أعُْبد... أيا ملك الدنيا احلالحل والذي 
  ولكنها احلق الذي ليس ُيجحد... وليست بدعوى ال يقوم دليلها 
  حتل بأجياد اجلياد وتعقد. ..أخو غزوات كالعقود تناسقت 

  هباء وحىت يف الدجى ليس يرقد... لسان بذكر اهللا يكسو هناره 
  فال الورد مثمود وال الباب موصد... وبذل وعدل أعرقا وتألقا 
  ورأى شهايب وعزم مؤيد... مرام مسائي وحزم مسدد 

  :وله
  أبداً تنكب عن ضالل سادرابثقوب زندك أو تدل على هدى

  وشأوت شِيَبهم البوازل أمردا... ن امللوك مراهقا ُسدت الكهول م
  أو أسجدوا للكأس جدد مسجدا... إن شيدوا صرحا أناف مناره 

  هزته موعظة فعرف معبدا... وإذا استهزهتم قالئد معبد 
  أرضاه مشهورا وراع مقلدا... قسما لشام الشام منك مهند 
  حدااهللا أبرم حبلها فاستص... ومتسك اإلسالم منك بعروة 

  غاداه عارض مردى بالردا... أشفى فكنت شفاءه من حادث 
  والغوث كف لظاه حني توقدا... كنت الصباح لليله ملا دجا 

  جيتاب من مهج األصافر مسجدا... هللا يوم أطلعتك به النوى 
  وأمال عطفيك الوشيح مقصدا... نشوان غنتك الظيب مفلولة 
  ملشركني وأقعداإال أقام ا... يف معرك ما قام بأسك دونه 
  أرضى إهلك واملسيح وأمحدا... ولكم مكر قمت فيه معلماً 
  وشعاب باسوطا وهاب وصرخدا... يوم العرمية واحلطيم وحارم 



  ما سل فيهم حاكما إال اعتدى... ال يعدم اإلشراك حدك إنه 
  رجال فهل كانت سيوفك مرقدا... أمهدهتم من بعد ما مأل وا املأل 

اقها  طلعت جنوم احلق من   وأعاد هاكر العصور كما بدا... آف
  إسالم من بعد التساقف أعيدا... وهوى الصليب وحزبه وتبختر ال 

  نسق بثم وفد ُرفِعت باالبتدا... سبق اجمللى للخطى فرفع 
  :وله

  إن زاد يف حسب احلسيب جتار... حممود املرىب على أسالفه 
  ملك إذا تليت كسد اللطيم وهّجن النوار

  فلهم على سيف احمليط جؤار... ة جور سيفك فيهم مأل الفرجن

  جون له خاف الدروب أوار... يوما يزيرك جوف ِعْرقة معلما 
  نقع باكناف األرنط مثار... وجير يف األردن فضلة ذيله 

  أو يفجأ الداروم منك دمار... إما تبيح حرمي أنطاكية 
  وعفت بصفوة عدلك األكدار... عفى جهادك رسم كل خموفة 

  هللا يف خطراته أسرار... حما املظامل منك نظرة راحم و
  فلنوره مما عراه نوار... غضبان لإلسالم مال عموده 

  فأحلت ذاك السور وهو سوار... وجذمت كل يد تسور على يد 
  ساع ملظلمة وال عشار... مل يبق ماكس مسلم سلعا وال 

  خلسارهم مما أتوه قدار... مهدوا كما مهدت مثود، وقادهم 
  ولباسهم يوم احلساب النار... العاريف الدنيما شقوا بلباسه 

  ُرفعت هلا يف اخلافقني منار... كم سرية أحييتا عمرية 
  بأقلها تستعبد األحرار... ونوافل صريهتن لوازما 

  هلم وتطلع خلفك األبرار... الزلت تقفو الصاحلني مسابقاً 
  رب ونزارفيه تفانت يع... نفس السيادة زهد مثلك يف الذي 

  أوهى َمعاِقد ِدينِه دينار... ومىت أدعى ما تدعيه حمكم 
  وتكنفت من ركنك األستار... هللا ما ظفرت به منك املىن 

  أزكى ثرى قطرت عليه قطار... وسق الغمام ؤى أييك فإنه 
  أن الذي استخلصت منه نضار... وشهدت نضارة عودك الغض اجلنا 

  الليل من طول القيام هنارو... أما هنارك فهو لَْيلُ جماهد 
  كيف اجتهت وللفتوح أمار... فلذلك النصر العزيز أدلة 

  :وله أيضم فيه رمحه اهللا تع إىل
  تنموا منونا وغروا غرورا... رأينا امللوك وقد ساجلوك 
  يزير فينسى األسود الزئريا... أىب لك أن يدركوها أب 
  ران أبقى لتاليه جدا عثو... وجد إذا جد يوم الرها 



  ك يوما عبوسا هبا قمطريرا... تصب عصاك على من عصا 
  لبوسا من األمن لينا وثريا... لقد ألبس الشام هذا اإلباء 
  توافر أن يستجن الصدور... تداركت أرماقه والقلوب 
  وشدت قصورا وكانت قبورا... أقمت جثاثا وكانت جثا 

  متيت اهلوى وجتب الذكورا... وكم لك من غضبة للهوى 
  وإن ضحك العفو عادت نشورا... قَطََب البأُس كانت ردى  إذا

  تبيد السنني وتفىن العصورا... كملت فْوفيت عني الكمال 
  ك للكفر نارا وللدين نورا... وجاَد لنا بكَ َربٌّ برا 

  وإما عبدت فعبدا شكورا... إذا ما خدمت فموىل كرميا 
  صوراوحتت احلروب هزيرا ه... أمام احملاريب برا حصورا 
  ل قى ظُلَّة امللك طودا وقورا... تبارك من شاد هذى اخلال 
  سطوا سعريا وعفوا منريا... وألف يف َمْعِقد التاج منك 

  :وله
  أنت خري امللوك دنيا ودينا... عقل احلق ألسن املدعينا 
  ال ونفسا ونية ويقينا... وأسدُّ األنام قوال وأفعا 
  وأمرع حينا وامرأ حيا... أنت أسناهم أبا وإباء 

  ك فكلتا يديك ُتلفى ميينا... بسط الرزق يف البسيطة كفا 
  ويد تقسم الرغائب فينا... فيد حتسم النوائب عنا 

  حر عامت يف ساحليك سفينا... أيها البحر لو تساجلك األب 
  مثل نون اهلجاء أو ِخيلَ نونا... ولكان احمليط منها حماطا 
  فيحا وكفا لبونا ورباعا... مشرعا مترعا ومنا مهنا 
  .وابتهاجاً قصداً وحبالً متيناً... وحميا طلقًا وماالً طليقًا 

  ك وهب حييا به املسلمونا... بني ذب مبيت،عادية الشر 
  أنت أعلى من أن تعد املئينا... تتبدى من الفتوح ألوفا 

  من مرام أقبلت فتحا مبينا... كلما احتزت ثوب نصرعزيز 
  أنت علمت صرفه أن يهونا... صرف اهللا عنك صرف زمان 

  را وعك املنا بذيه األجُونا... يابن من طبق البسيطة آثا 
  ين من شكة األعادى حصونا... وغدت حصنه على سرح هذا الد 

  م فأعلى خلف اخلليج الرنينا... كم تعاىل صهيلها يف ربا الشا 
  مة والبأس بعده املأمونا... كان صنو الرشيد أبقاك للحك 

  أوطنوا من محاك حصنا حصينا...  فيك دعوة سكن مسع اهللا
  ت رفاتا من التراب دفينا... َعَرقتهم مدى اخلطوب فأحيي 

  لوا بنات يف وشيه وبنينا... ألبسوا عدلك املدبج فاختا 



  حتت أكناف رعيها آمنينا... سهرت عنيك الكَلٌوء وناموا 
ا ماتا يف سنة مثان وأربعني ومخسمائة، قبل أن يفتج نور فهذا أمنوذج من أشعار هذين الفحلني فيه، مع أهنم: قلت

الدين دمشق؛ وبقى نور الدين حيا بعدمها إحدى وعشرين سنة يترقى كل عام يف ازدياد، من جهاد واجنهاد؛ ولو 
  .كانا أدركا ذلك ألتبا ىف وصفه بعجائب مع أنه قد توىل ذلك غريمها ممن مل يبلغ شأومها

  :اخلضر بن قسيم احلموي من قصيدة فيهوألىب اجملد املسلم بن 
  كالرمح دل على القساوة لينه... تبدو الشجاعة من طالقة وجهه 

  هللا سطوة بأسه وسكونه... و وراء يقظته أناة جمرب 
  هذا الذي باهللا صح يقينه... هذا الذي يف اهللا صح جهاده 

  واملشمخز إىل العال عرنينه... هذا الذي خبل الزمان مبثله 
  ال غدره ُيخشى وال تلوينه... لورى ملٌك أغَرُّ متوج ملك ا

  أوسار فالظفر الطريف قريشه... إن حل فالشرف التليد أنيسه 
  أبدا وجبار السماء معينه... فالدهر خاذل من أراد عناده 

  والشرك يعسلم أنه ملهينه... والدين يشهد إنه لَُمِعزُّةُ 
  أن متني ميينه واهللا يكره... ما زال يقسم أن يبدد مشله 

  أبواب ملك اليزال مصونه... فتح الرها باألمس فانفتحت له 
ومات حادى عشر . وذكر احلافظ أبر القاسم أنه كان قليل االبتهاج بالشعر. وممادح نور الدين كثرية رمحه اهللا تعاىل

قلت وقد جرب . اصنيشوال سنة تسع وستني ومخسمائة، ودفن بقلعة دمشق، مث نقل إىل قبته مبدرسته جوار اخلو
  .استجابة الدطء عند قربه

وهذا ذكر طرف من مناقبه مجلة، وحنن بعد ذلك نأيت بأخباره وأخبار سلفه مفصلة مرتبة وما جرى يف زماهنم على 
  .سبيل االختصار إن شاء اهللا تعاىل

  فصل

امت يف أيامه، مث نذكر ولده أصل البيت األتابكي هو قسيم الدولة آق سنقر جد نور الدين، رمحه اهللا، فنذكره وم
زنكي وما مت يف أيامه، مث نذكر ولده حممود بن زنكي، مث نذكر ما بعده وهى الدولة الصالحية األيوبية وما مت يف 

  :أيامها فنقول

كان آق سنقر تركيا من أصحاب السلطان ركن الدين ملكشاه بن ألب أرسالن، وهو عم ُدقاق بن ُتُتش ألب 
وكان السلطان ملكشاه من مجلة . لطان دمشق، وقربه بقبة الطواويس هبا، بنته واملشهد والدتهأرسالن الذي كان س

امللوك السلجوقية املتغلبني على للبالد بعد بىن بويه بالعراق؛ فكان قسيم الدولة من أصحابه وأترابه وممن رىب معه يف 
عد أبيه جعله من أعيان أمرائه وأخص أوليائه، فلما أفغت السلطنة إليه ب. صغره، واستمر يف صحبته إىل حني كربه

واعتمد عليه يف مهماته، وزاد قدره علوا إىل أن صار يتقيه مثل نظام امللك الوزير مع حتكمه على السلطان ومتكنه 
فأشار نظام امللك على السلطان أن يوىل آق سنقر مدينة حلب وأعماهلا، وأراد بذلك أن يبعده عن . من اململكة
من الدليل على علو مرتبته تلقبه قسيم الدولة، وكانت : قال ابن األثري. لطان ويتخذ عنده بذلك يداخدمة الس

ويف سنة سبع وسبعني وأربعمائه سري للسلطان ملكشاه الوزير فخر . األلقلب حينئد مصونة ال تعطي إال ملستحقها



ولة ابن فخر الدولة ابن جهري وكان زوج ابنة الدولة ابن جهر وزير اخلليفة إىل ديار بكر لتملكها، وسري عميد الد
فساروا حنو . نظام امللك إىل املوصل، وسري معه جيشاً عظيما وجعل القدم على اجليش قسيم الدولة آق سنقر

املوصل، ولقيهم يف الطريق األمري أرتق التركماين، جد ملوك احلصن وماردين، فاستصحبوه معهم، فحصروا املوصل 
تسلموها، وسار صاحبها إىل السلطان فردها عليه، وكانت حينئذ ألحد أمراء بين عقيل، وهو وصاحلوا من هبا و

وكان ملكة من السندية بالعراق على هنر عيسى إىل منبج وما . شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران العقيلي
رة بأسرها، وملك مدينة حلب؛ بينهما من البالد الفراتية كهيت واألنبار وغريمها، وملك املوصل وديار بكر واجلزي

واتفق أن وقع بينه وبني صاحب أنطاكية خالف، وذلك أن أنطاكية . وكان عادال ح سن السرية عظيم السياسة
كان الروم قد استولوا عليها سنة مثان ومخسني وثلثمائة ومل يزالوا هبا إىل هذه السنة، ففتحها سليمان بن قتلمشى وه 

وكان لشرف الدولة صاحب حلى على صاحب أنطاكية . سرو صاحب قونية وغريهاو جد امللك غياث الدين كيخ
فأرسل شرف الدولة يطلب منه ما كان . الرومي جزية يأخذها كل سنة، فانقطعت عنه بسبب أخذ سليمان البلد

 أنا يف طاعتك، وهذا الفتح بسعادتك واخلطبة والسكة لك، ولست بكافر حىت: فقال. يأخذه من الروم و يهدده
فلج شرف الدولة ىف طلب املال، فالتقيا وقتل شرف الدولة واهنزم عسكره، . أعطيك ما كنت تأخذه من الروم

. وسار سليمان إىل حلب فحصرها، وسار إليها من دمشق تاتج الدولة تش بن ألب أرسالن أخو السلطان ملكشاه
فأرسل أهل القلعة . نة حلب دون القلعةفالتقى عسكر تتش وسليمان فقتل سليمان واهنزم عسكره، وملك تتش مدي

وكان سبب مسريه إليها أن ابن عطية النمريي كان قد باعها من . إىل ملكشاه ليسلموها إليه، وهو يومئذ بالرها
فسار ملكشاه إليها يف هذه . الروم بعشرين ألف دينار وسلمها، فدخلوها وأخربوا املساجد وأجلوا املسلمني عنها

فلما بلغ مسريه إىل . فلما أتاه رسل قلعة حلب با لتسليم سار إليهم. ها وأقطعها الألمري بزانالسنة فحصرها وفتح
أخيه تاج الدولة مل رحل عن حلب إىل دمشق، ووصل السلطان إىل حلب و بالقلعة سامل بن بدران القيلي، وهو ابن 

ها قلعة جعرب، وكان قد ملكها يف هذه عم شرف الدولة، فسلمها إىل السلطان بعد قتال، وأعطاه السلطان عوضاً عن
فبقيت بيد سامل وأوالده إىل أن أخذها منهم امللك . السفرة من صاحبها جعرب النمريى، وكان شيخاً كبرياً أعمى

  .العادل نور الدين كما يأيت
طاعته  فلما ملك السلطان حلب أرسل إليه األمري نصر بن علي بن املقلد بن منقذ الكناين صاحب شيزر ودخل يف

  .وسلم إليه الالذقية، وفامية، وكفر طلب

بتسلهيم حلب وأعماهلا ومحاة ومنبج والالذقية وما معها إىل قسيم الدولة آق . مث إن نظام امللك أشار على السلطان
وأقطع السلطان مدينة . سنقر، فأقطعه اجلميع؛ وبقيت يف يده ملد أن قتل سنة سبع ومثانني وأربعمائة كما سيأيت

مث إن . وملا استقر قسيم الدولة يف الشام ظهرت كفايته ومحايته وهيبته يف مجيع بالده. اكية لألمري ياغي سيانأنط
السلطان، استدعاه إىل العراق فقدم إليه يف جتمل عظيم مل يكن يف عسكر السلطان من يقاربه، فاستحسن ذلك منه، 

فلما مات السلطان ملكشاه سري قسيم الدولة جيشا إىل . وعظم حمله عنده؛ مث أمره بالعود إىل حلب فعاد إليها
ويف سنة ثالث ومثانني . ويف سنة إحدى ومثانني قصد قسيم الدولة شيسز فهبها وعاد إىل حلب. تكريت فملكها

ويف سنة أربع ومثانني . اجتمع قسميم الدولة وبزان وحصروا مدينة محص فملكوها ومضى ابن مالعب إىل مصر
  .حصن فامية من الشام وملك الرحبة ملك قسيم الدولة

  فصل



ويف عاشر رمضان سنة مخس ومثانني قتل الوزير نظام امللك أبوعلي احلسن بن علي ابن اسحق، قتله صيب ديلمي بعد 
اإلفطار وقد تفرق عن طعامه الفقهاء واألمراء والفقراء وغريهم من أصناف الناس؛ ومحل يف حمفة لنقرس كان به إىل 

فعدمت الدنيا واحدها . لقيه صيب ديلمي مسغيثا به فقربه منه ليسمع شكواه فقتله، وقُيل الصيب أيضاًخيمة احلرم ف
وكان تلك الليلة قد حكى له بعض الصاحلني أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام كانه أتاه . الذي مل تر مثله

و بلغ من الدنيا . هذا أبغي و إياه أطلب: سرور به وقالوأخذه من حمفته فتبعه؛ فاستبشر نظام امللك بذلك وأظهر ال
. وكان عاملا فقيهاً دينياً خرياً متواضعا عادال، حيب أهل الدين ويكرمهم و جيزل صالهتم. مبلغاً عظيا مل ينله غريه

تغل وكان أقرب الناس منه وأحبهم إليه العلماء؛ وكان يناظرهم يف احملافل ويبحث عن غوامض املسائل ألنه اش
وأما صدقاته ووقوفه فال حد، عليها، ومدارسه يف العلم مشهورة مل خيل بلد منها، حىت . بالفقه يف حال حداثته مدة

جزيرة ابن عمر اليت هي يف زاوية من األرض ال يؤبه له بىن فيها مدرسة كبرية حسنة، وهي اليت تعرف اآلن مبدرسة 
من كان . ذكورة يف التواريخ، مل يسبقه من كان قبله، وال أدركهواعماله احلسنة وصنائعه اجلميلة م. رضى الدين

وكان يقرأ القرآن حفظا وحيافظ على . وكان من مجلة عباداته أنه مل حيدث إال توضأ وال توضأ إال صلى. بعده
إذا مسع أوقات الصلوات حمافظة ال يتقدمه، فيها املتفرغون للعبادة، حىت إنه كان إذا غفل املؤذن أمره باألذان؛ و

وكان قد وزر للسلطان عضد الدولة ألب أرسالن . األذان أمسك عن كل ما هو فيه واشتغل جبإبته مث بالصالة
فلما توىف . والدملكشاه قبل أن يلي السلطنة، يف حياة عمه السلطان طغرلبك أول امللوك السلجوقية ببغداد

وقام املقام الذي تعجز عنه اجليوش الكثرية،  طغرلبك سعى نظام امللك يف أخذ السلطنة لصاحبه ألب أرسالن،
وكان قد حتكم . و بقى معه إىل أن توىف، مث وزر بعده لولده السلطان ملكشاه إىل أن قتل. واستقرت السلطاة له

عليه إىل حد ال يقدر السلطان على خالفه لكثرة مماليكة وحمبة العساكر له واألمراء، وميل العامة واخلاصة إليه 
  .هذا كالم أىب ابن األثري. ته وعدلهحلسن سري

وزر نظام : وقرأت يف كتاب املعارف املتأخرة ويسمى عنوان السري حملمد بن عبد امللك ابن إبراهيم اهلمداين قال
امللك أبو علي احلسن بن علي بن اسحق الطوسي السلطان ألب أرسالن وولده السلطان ملكشاه أربعاً وثالثني 

اوند وعمره ست وسبعون سنة وعشرة أشهر وتسعة عشر يوما؛ اغتاله أحد الباطنية وقد سنة، وقتل بالقرب من هن
ومات بعده بشهر . وقيل إن السلطان ملكشاه ولف عليه من قتله النه سئم طول عمره: قال. فرغ من فطوره

، وعم الناس بعروفه، وقد تقدم نظام امللك يف الدنيا التقدم العظيم، وأفضل على اخللق اإلفضال الكرمي. ومخسة أيام
ووقف عليهم الوقوف، وزاد يف احللم والدين على من تقدمه " رضي اهللا عنه " وبىن املدارس ألصحاب الشافعي 

وعرب جيحون فوقع على العامل بأنطاكية مبا يصرف إىل . من الوزراء، ومل يبلغ أحد منهم منزلته يف مجيع أموره
  .وفا؛ وكان مجهور العساكر وشجعاهنم وفتاكهم من مماليكهاملالحني، وملك من الغلمان األثراك أل

أنشدين عمي اإلمام أبو القاسم أمحد بن منصور : وأنشد أبو سعد السمعاين يف ذيل تاريخ بغداد وقال: قلت
  :السمعاين غري مرة من لفظه لألمري شبل الدولة، يعين مقاتل ابن عطية بن مقاتل التكريىت

  الرمحن من شرف. مثينة صاغها... لؤة كان الوزير نظام امللك لؤ
  فرّدها غرية منه إىل الصَّدب... عّزت ومل تعرف األيام قيمتها 

  فصل



عاش السلطان ملكشاه بعد نظام امللك مخسة وثالثني يوما، ومات يف منتصف شوال سنة مخس ومثانني وعمره مثانية 
ا وخطب له من حدود الصني إىل الداروم من وكانت مماكته قد اتسعت اتساعا عظيم. وثالثون عاما ونصف عام

وكان يأخذ اخلراج من ملك القسطنطينية، وأطاعه صاحب طراز واسبيجاب . أرض الشام، وأطاعه اليمن واحلجاز
مث ان صاحب كاشغر عصى . وكاشغر وبالسغون وغريها من املمالك البعيدة، وملك مسرقند ومجيع ما وراء النهر

صاحبها منه فسار يف طلبه، ومل يزل حىت ظفر به وأحسن إليه . فلما قارب كاشعر هربعليه فسار السلطان إليه، 
واستصحبه معه إىل أصفهان وعمل السلطان من اخلريات وأبواب الرب كثرياً، منها ما اصلحه وعمله من املصانع 

بن اجلامع الذي بظاهر بطريق مكة وحفره من االبار، و بىن مدرسة عند قرب اإلمام أبس حنيفة رمحة اهللا عليه، و
وهو الذي بىن منارة القرون يف طرف الرب مما يلي الكوفة مبكان يعرف، بالسبعي وبىن مثلها . بغداد عند دار السلطنة

قيل إنه خرج سنة من الكوفة لتوديع احلجيج، فجاوز العذيب و بلبغ السبعية بقرب الواقصة، وبىن . بسمرقند أيضاً
  .ا قرون الظيب وحوافر احلمر الوحشية اليت اصطادها يف طريقههناك منارة أنزل يف أثنائه

وبعد موته تنازع ابناه بكياروق وحممد ودامت احلروب بينهما حنو ثنيت عشرة سنة إىل أن توىف بكياروق واستقرت 
ن وكا. ويف مدة تلك احلروب ظهرت الفرنج بالساحل وملكوا أنطاكية أوال مث غريها من البالد. السلطنة حملمد

السلطان قد أقطع أخاه تتش تاج الدولة مدينة دمشق وأعماهلا وما جاورها كطربية والبيت املقدس، فلما توىف 
ملكشاه طمع تاج الدولة يف السلطنة، فسار إىل حلب، و هبا قسيم الدولة، فصاحله، وراسل بوزان صاحب حران 

وراسل صاحب املوصل إبراهيم بن قريش . اوياغي سيان صاحب أنطاكية فسارا معه حنو الرحبة ونصيبني فأخذمه
. بن بدران يأمره باخلطبة له وان يعطيه طريقاً إىل بغداد فامتنع، فالتقيا، فهزم صاحب املوصل وقتل وأخذت بالده

مث سار إىل أذربيجان فالتقى هو وابن أخيه بكياروق بن ملكشا، فانتقل . وسار إىل ميافارقني فملكها وسائر ديار بكر
لدولة و بوزان إىل بكياروق، فرجع تاج الدولة إىل الشام ورجعا إىل بالد، بأمر بكياروق ليمنعا تاج الدولة قسيم ا

فجمع تاج الدولة العساكر وسار عن دمشق حنو حلب، فاجتمع قسيم الدولة وبوزان . عن البالد إن قصدها
يما بعد صاحب املوصل، فالتقوا بالقرب وأمدمها السلطان ركن الدين بكياروق باألمري كربوفا، وهو الذي سار ف

من تل السلطان، وبينه وبني حلب حنو من ستة فراسخ؛ فاهنزم جيش قسيم الدولة وأخذ أسريا، فقتله تاج الدولة 
وأرسل إىل حران والرها، . ودخل بوزان وكربوقا حلب، فحصرمها تاج الدولة حىت فتحها وأخذها أسريين. صرباً

وأما كربوقا فإنه سجنه حبمص، . ن هبما من التسليم؛ فقتل بوزان وأنفذ رأسه وتسلم البلدينوكانا لبوزان، فامتنع م
  .فلم يزل إىل أن أخرجه امللك رضوان بعد قتل أبيه تاج الدولة

عدل عام ورخص . وكانت بالده بني. وكان قسيم الدولة أحسن الناس سياسة لرعيته وحفظاهلم: قال ابن األثري
كان قد شرط على أهل كل قرية يف بالده مىت أخذ عند أحدهم ققل أو أحد من الناس غرم و. شامل وأمن واسع

فكانت السيارة إذا بلغت قرية من بالده ألقوا رحاهلم وناموا آمنني . أهلها مجيع مايؤخذ من األموال من قليل وكثري
  .سريتهفأمنت الطرق وحتدث الركبان حبسن . وقام أهل القرية حيرسوهنم إىل أن يرحلوا

وهو أبو القاسم عبد اهللا ابن األمري . ويف احملرم من سنة مخس ومثانني وأربعمائه توىف اخلليفة املقتدي بأمر اهللا فجأة
وكانت خالقته تسع عشرة سنة . حممد ابن القائم بأمر اهللا، وعمره تسع وثالثون سنة ومثانية أشهر وسبعة أيام

ويلقب حممد ابن القائم والد . ه ولده املستظهر باهللا أبو العباس أمحدو بويع من بعد. ومخسة أشهر، وأمه تركية
  .املقتدي باهللا الذخرية، مات يف حياة أبيه فلم يل اخلالفة

  ذكر أخبار زنكي



مث نذكر أخبار نور الدين على . والد نورالدين رمحهما اهللا تع إىل على طريق االختصار يف فصول إىل حني وفاته
  .ترتيب السنني

قتل قسيم الدولة آق سنقر مل خيلف من األوالد غري واحد هو عماد الدين زنكي والد نور الدين؛ وكان حينئذ  ملا
مث . صبياً له من العمر حنو عشر سنني؛ فاجتمع عليه مماليك والده وأصحابه، وفيهم زين الدين علي، وهو صيب أيضاً

تسع ومثانني وأربعمائة، وتوجه إىل حران وقد اجتمع  إن األمري كربوقا خلص من السجن بعد قتل تاح الدولة سنة
مث سار إىل نصيبني فملكها، مث إىل املوصل فملكها وزال عنها علي ابن شرف الدولة . معه عسكر صاحل فملكها

فلما ملك البالد أحضر مماليك . العقلي، وسار حنو ماردين فملكها، وعظم شأنه وهو يف طاعة ركن الدولة بكياروق
فأحضروه . هو ابن أخي وأنا أوىل الناس بتربيته: دولة آق سنقر وأمرهم بإحضار عماد الدين زنكي وقالقسيم ال

عنده فأقطعهم اإلقطاعات السنية، ومجعهم على عماد الدين زنكي، واستعان هبم يف حروبه؛ وكانوا من الشجاعة يف 
راء التركمان، فاستنجد مبعني الدين سقمان بن فلم يزالوا معه فتوجه هبم إىل آمد، وصاحبها من أم. أعلى درجاهتا

ومل يزل . وهو أول مصاف حضره زنكي بعد قتل والده. أرتق جد صاحب احلصن، فكسرهم قوام الدولة كربوقا
وملك املوصل . وملك بعده موسى التركماين فلم تطل مدته وقتل. كربوقا إىل أن توىف سنة أربع وتسعني وأربعمائة

وهو أيضاً من مماليك السلطان ملكشاه، فأخذ زنكي وقربه وأحبه واختذه ولدا ملعرفته مبكانة مشس الدولة جكرمش، 
فال جرم أن زنكي رعى هذا جلكرمش ملا ملك املوصل وغريها من . والده، فبقى معه إىل أن قتل سنة مخسمائة

عل منزلته أعلى املنازل عنده، البالد، فإنه أخذ ولده ناصر الدين كورى فأكرمه وقدمه وأقطعه إقطاعا كبرياً، وج
مث ملك املوصل بعد جكرمش جاوىل سقاوه فاتصل به عماد الدين زنكي وقد كرب وظهرت عليه . واختذه صهراً

وكان جعاوىل قد عرب إىل الشام ليملكه من . أمارات السعادة والشهامة، ومل يزل معه حىت عصى على السلطان حممد
فلما اتصل . سلطان إىل املوصل األمري مودودا وإقطعه إياها سنة اثنتني ومخسمائةامللك فخر امللك رضوان، فأرسل ال

فلما استقر مودود باملوصل واتصل به زنكي أكرمه وشهد معه حروبه؛ . جباوىل فارقه زنكي وغريه من األمراء. اخلرب
مث . وقتل من كان هبا منهم فسار موعود إىل الغزاة بالشام، ففتح يف طريقه قالعا هلم منها شبخنان كانت للفرنج

سار إىل الرها فحصرها، ومل يفتحها، فرحل وعرب الفرات، فحصر تل باشر مخسة وأربعني يوما؛ مث سار إىل معرة 
النعمان فحصرها، مث حضر عنده أتابك طغتكني صاحب دمشق فسفارا إىل طربية وحاصراها وقاتالها، قتاال شديداً، 

يف نفر وقد خرج الفرنج من البلد، فحمل عليهم هو . منها أنه كان. سمع مبثلهاوظهر من أتابك زنكي شجاعة مل ي
ومن معه، وهو يظن أهنم يتبعونه، فتخلفوا عنه وتقدم وحده وقد اهنزم من بظاهر البلد من الفرنج فدخلوا البلد 

أحدا محى نفسه وعاد  ووصل رحمه إىل الباب فأثر فيه وقاتلهم عليه، و بقى ينتظر وصول من كان معه، فحيث مل ير
اجلمعان فهزم الفرنج، لعنهم اهللا، ووصلوا إىل . مث التقى. ساملا؛ كافعب لناس من إقدامه أوال ومن سالمته آخرا

مضيق دون طربية فاحتموا به، وجاءهتم جندة فأذن األمري مودود العسكر يف الرجوع إىل بالدهم واالجتماع إليه يف 
فخرج يوما يصلي اجلمعة؛ فلما صالها وخرج إىل صحن اجلامع ويده . وأقام هبا فلما تفرقوا دخل دمشق. الربيع

بيد طغتكني وثب عليه إنسان فضربه بسكني معه فجره أربع جراحات، وكان صائما، فحمل إىل دار طغتكني 
وتوىف يف . ال لقيت اهللا إال صائما، فإنىن ميت ال حمالة سواء افطرت أو صمت: واجتهد به ليفطر فلم يفعل وقال

وكان خرياً . بقية يومه رمحه اهللا؛ فقيل إن الباطنية بالشام خافوه فقتلوه، وقيل بل خافه طغتكني فوضع عليه من يقتله
إن أمة : كتب ملك الفرنج إىل طغتكني: فحدثىن والدي رمحه اهللا قال: قال ابن األثري. عادال كل حسن السرية

  .ا حلقيق على اهللا أن يبيدهاقتلت عميدها يف يوم عيدها يف بيت معبوده



فلما قتل األمري مودود أقطع السلطان البالد، املوصل وغريها، لألمري جيوش بك وسري معه ولده امللك مسعود إىل 
مث إنه جهز آق سنقر الربسقي يف العساكر وسريه إىل قتال الفرنج، وكتب إىل عساكر املوصل وغريها . املوصل

فسار . وفيهم عماد الدين زنكي، وكان يعرف يف عساكر العجم بزنكي الشامييأمرهم باملسري معه فساروا، 
الربسقي إىل الرها يف مخسة عشر ألف فارس، فحصرها وقاتل من هبا من الفرنج واألرمن، وضاقت املرية عن 

العسكر فرحل إىل مسيساط، وهي أيضاً للفرنج، فأخرب بلدها و بلد سروج وعاد إىل شبختان فأخرب ما فيه 
وأببلى زنكي يف هذه املواقف كلها بالء حسنا؛ مث عادت العساكر تتحدث مبا فعله، وعاد الربسقي إىل . للفرنج

بغداد، وأقام زنكي باملوصل مع امللك مسعود واألمري جيوش بك إىل سنة اربع وعشرين ومخسمائة، وقد عال قدره 
  .وظهر امسه

  فصل

وفيها غرقت سنجار . دل نور الدين حممود بن زنكي رمحه اهللا تعاىلويف سنة إحدى عشرة ومخسمائة ولد الولك العا
ومن أعجب ماحيكى أن السيل محل مهداً فيه طفل فعلق املهد يف شجرة . من سيل املطر وهلك منها خلق كثري

اورة وفيها أيضا زلزلت إربل وغريها من البالد اجمل. ونقص املاء فسلم ذلك الطفل وغرق غريه من املاهرين بالسباحة
وفيها يف الرابع والعشرين من ذى احلجة توىف السلطان غياث الدين حممد ابن ملكشاه وعمره . هلا زلزلة عظيمة

وأول ما خطب له ببغداد يف ذى احلجة سنة اثنتني وتسعني وأربعمائة، . سبع وثالثون سنة وأربعة أشهر وستة أيام
مل يلقه أحد إىل أن توىف أخوه يكياروق، فحينئذ صفت له  وقطعت خطبته عدة مرار، ولقى من املشاق واألخطار ما

وكان اجتماع الناس عليه بعد موت أخيه اثنيت . السلطنة واستقرت له، ودانت البالد وأصحاب األطراف لطاعته
ومن عدله . وكان عادال حسن السرية شجاعا، وأطلق املكوس والضرائب يف مجيع البالد. عشرة سنة وستة أشهر

. عدة مماليك من بعض التجار وأمر أن يوىف الثمن من عامل خوزستان، فأوصل إليه البعض ومطل بالباقي أنه اشترى
فحضر التاجر جملس احلكم وأخذ غالم احلاكم ووقف بطريق السلطان واستغاث إليه، فأمر من يستعلم عن حاله، 

ال أن حيضر عامل خوزستان ويلزم مبال فعاد احلاجب وأعلم السلطان حاله، فََعظُم عليه وضاق صدره وأمر يف احل
لقد ندمت على تركي حضور جملس احلكم ولو : وكان يقول كثرياً. مث إنه ندم على تأخره عن جملس احلكم. التاجر

وهذه الفضيلة ذخرها اهللا تعاىل هلذا البيت : قال ابن األثري. فعلته ال قتدى يب غريي ومل مبتنع أحد عن أداء احلق
ملا . وقد تقدم ذلك. امللك العادل نور الدين حممود بن زنكي فعل ما ندم السلطان حممد على تركهاألتابكى، فإن 

علم األمراء وغريهم من خلق السلطان حمبة العدل وأداء احلق وكراهية الظلم ومعاقبة من يفعله اقتدوا به فأمن 
  .الناس وظهر العدل

بع عشرة سنة، فقام بالسلطنة وجرى بينه وبني عمه سنجر ووىل بعد السلطان حممد ولده حممود، وعمر يومئذ أر
حرب اهنزم فيها حممود وعاد إىل عمه بغري عهد فأكرمه وأقطعه من البالد من حد خراسان إىل الداروم بأقصى 

وهي من املمالك هدان وأصبهان و بلد اجلبال مجيعه و بالد فارس وكرمان وخوزستان والعراق وآذربيجان . الشام
ة وديار بكر وبالد املوصل واجلزيرة وديار مضر وديار ربيعة والشام وبلد الروم الذي بيد قليج أرسالن وما وأرميني

  .ورأيت منشوره بذلك: قال ابن األثري. بني هذه املالك من البالد

اس أمحد بن ويف سادس عشر ربيع اآلخر سنة اثنيت عشرة ومخسمائة توىف اإلمام املستظهرباهللا أمري املؤمنني ابو العب
وكان عمره إحدى واربعني سنة وستة أشهر وستة أيام، وخالفته أربع وعشرون سنة وثالثة أشهر . املقتدي بأمر اهللا



وأحد عشر يوما، ومضى يف أيامه ثالث سالطني خطب هلم ببغداد من الساجوقية، وهم أخو ملكشاه تاج الدولة 
وكان املستظهر رمحه اهللا كرمي . الدين حممد بن ملكشاهتتش، وركن الدولة بكياروق بن ملكشاه وأخوه غياث 

األخالق، لني اجلانب، مشكور املساعي، حيب العلم والعلماء؛ وصنفت له التصانيف الكثرية يف الفقه واألصول 
وملا توىف صلى عليه ولده املسترشد . وكان يسارع إىل أعمال الرب واملثوبات، حسن اخلط، جيد التوقيعات. وغريمها

ففي شعبان سنة مثان ومثانني وأربعمائة توىف . ويف أيامه توىف مجاعة من العلماء. هللا، ودفن يف حجرة كانت له يألفهابا
ويف ذي القعدة منها توىف القاضي عبد السالم بن حممد القزويين . قاضي القضاة أبو بكر حممد بن املظفر الشامي

قال ابن األثري رأيت منه تفسري . قرآن يزيد على ثلمائة جملديف تفسري ال" حدائق ذات هبجة " املعتزىل، مصنف 
وىف شوال . وىف ذي احلجة منها توىف اإلمام أبو نصر احلميدي مصنف اجلمج بني الصحيحني. الفاحتة يف جملد كبري

مخسمانة ويف سنة اثنتني و. سنة إحدى وتسعني توىف الكامل نقيب النقباء طراد بن حممد الزينيب وله حنو تسعني سنة
ويف احلجة منها توىف أبو الفوارس احلسني بن علي اخلازن صاحب اخلط احلسن . توىف أبو زكريا التربيزي اللغوي

ويف سنة سبع ومخسمائة توىف اإلمام أبو بكر حممد . ويف سنة مخس وخسمائة توىف اإلمام أبو حامد الغزايل. املشهور
  .ابن أمحد الشاشي الفقيه رمحهم اهللا أمجعني

  فصل

ملا وىل السلطان حممود السلطنة أقر أخاه مسعودا على املوصل مع أتابكه جيوش بك، فبقى مطيعا ألخيه إىل سنة 
أربع عشرة ومخسمائة فحسن له اخلروج عن طاعته وطلب السطنة، فأظهر العصيان وخطب امللك مسعود 

فالتقى . هم عاقبة العصيان، فلم ينفعبالسلطنة، وكان زنكي يشري بطاعة السلطان و ترك اخلالف عليه، و حيذر
األخوان يف عسكريهما فهزم عسكر مسعود وأسر مجاعة من األمراء واألعيان، منهم األستاذ أبو إمساعيل احلسني بن 

إمساعيل الطغرائي وزير مسعود فقتله السلطان حممود وقال قد صح عندي فساد اعتقاده ودينه، وكان قد جاوز 
قلت إنه قتل سنة ثالث عشرة أو أربع عشرة أو مثاين عشرة . كتابة جيد الشعرستني سنة، وكان حسن ال

ذكر ذلك كله أبو سعد السمعاين يف . وقيل إن الذي قتله هو السلطان طغرل بن حممد ابن ملكشاه. ومخسمائة
  منها. تارخيه ومساه احلسن بن علي بن عبد الصمد الدليمي، وأنشد له أشعاراً حسانا

  فكن عبدا ملالكه مطيعا... ملكا مطاعا  إذا ما مل تكن
  كما هتواه فاتركها مجيعا... وإن مل متلك الدنيا مجيعا 

  ينيالن الفىت الشرف الرفعيا... مها شيئان من ملك ونسك 
  سوى هذين َيْحَى هبا وضيعا... ومن يقنع من الدنيا بشيء 

ل منهما فأقطعها آق سنقر الربسقي مع أعماهلا، مث استأ من مسعود وأتابكه جيوش بك فأمنها السلطان وأخذ املوص
كاجلزيرة وسنجار ونصيبني وغريها، يف صفر سنة مخس عشرة وسريه إليها وأمره حبفظ عماد الدين زنكي وتقدميه 

والوقف عند إشارته، ففعل الربسقي ذلك وزاد عليه، ملكان زنكي من العقل والشجاعة وتقدم والده يف األيام 
  .رية ملكشاه عندهم كالشريعة املتبعة، فأعظم الناس عندهم أكثرهم اتباعا لسريتهوكانت س. الكنية

ويف سنة ست عشرة ومخسمائة أقطع أتابك زنكي مدينة واسط وشحنكية البصرة، وظفر من كفايته يف البلدين ما مل 
جرت بينه وبني وهاب األمري دبيس ابن صدقة األسدي صاحب احللة ناحيته، و. بظنه أحد، فازداد شأنه عظما

فاهنزم . الربسقي حروب ومواقفات، وهم دبيس بقصد بغداد فسار الربسقي إليه، وتبعه اخلليفة املسترشد باهللا بنفسه



وكان لعماد الدين زنكي أثر حسن يف هذه الوقعة، أيضا بني يدي . عسكر دبيس وقتل منهم وأسر خلق كثري
ا دبيس فإنه ملا اهنزم حلق بامللك طغرل بن السلطان حممد وصار وأم. اخلليفة، وذلك يف أول احلرم سنة سبع عشرة

وأمر السلطان حممود الربسقي أن يرجع إىل . معه من خواص أصحابه، وكان عاصياً على أخيه السلطان حممود
قد ضجرنا مما حنن فيه؛ كل : املوصل، فعاد واستدعى زنكي من البصرة ليسري معه إىل املوصل؛ فقال زنكي ألصحابه

مث تارة بالعراق وتارة باملوصل وتارة باجلزيرة وتارة . يوم قد ملك البالد أمري ونؤمر بالتصرف على اختياره وإرادته
وكان يقف إىل جانب ختت السلطان عن ميينه ال يتقدم . فسار من البصرة إىل السلطان حممود فأقام عنده. بالشام

  .وبقي ولده من بعدهعليه أحد، وهو مقام والده قسيم الدولة من قبله، 
مث أيت السلطان اخلرب أن العرب قد اجتمعت وهنبت البصرة، فأمر زنكي باملسري إليها وأقطعه إياها ملا بلغه عنه من 

وكان قد . ففعل ذلك فعظم عند السلطان وزاد حمله. احلماية هلا يف العام املاضي وقت اختالف العساكر واحلروب
اد وبني اخلليفة املسترشد باهللا نفرة، فتهدده املسترشد، فسار عن بغداد إىل جرى بني برتقش الزكوى شحنة بغد

السلطان يف رجب سنة تسع عشرة شاكيا من املسترشد، وحذر السلطان جانبه، وأعلمه أنه قد مجع العساكر عازماً 
اصطلحاً وعدا إىل فسار السلطان إىل بغداد وجرى بينه و بني املسترشد حروب ووقائع، مث . على منعه من العراق

ما كانا عليه؛ وأقام السلطان ببغداد إىل عاشر ربيع اآلخر، ونظر فيمن يصلح أن يلي شحنكية بغداد، والعراق يأمن 
  .فوىل ذلك زنكي مضافا إىل ما بيده من اإلقطاع وساًر السلطان عن بغداد. معه من اخلليفة ويضبط األمور

سقي باجلامع العتيق باملوصل بعد الصالة يوم اجلمعة، ثار به من ويف سنة عشرين ومخسمائة قتل آق سنقر الرب
وكان عادال لني األخالق حسن العشرة، . الباطنية ما يزيد على عشرة أنفس، فقتل بيده منهم ثالثة، وقتل رمحه اهللا

على ما كان فقرر السلطان ولده عز الدين مسعوداً . وكان يصلى كل ليلة صالة كثرية وال يستعني يف وضوئه بأحد
وكان شابا عاقال فضبط . ألبيه من األعمال، وهي املوصل وديار اجلزيرة وحلب ومحاة وجزيرة ابن عمر وغريها

وقام بتدبري دولتيهما األمري . البالد، ومل تطل أيامه؛ وتوىف سنة إحدى وعشرين، ووىل األمر بعده أخوه الصغري
  .األمور على أحسن نظام جاوىل، وهو مملوك تركي من مماليك أبيهما، فجرت

  فصل يف والية زنكي املوصل وغريها من البالد اليت كانت يد الربسقي

وسيب ذلك أن عز الدين الربسقي ملا توىف وقام بالبالد بعده أخوه . وذلك يف شهر رمضان من سنة إحدى وعشرين
وكان املرسل بذلك، القاضي هباء  الصغري وتوىل أمره جاوىل أرسل إىل السلطان حممود يطلب ان يقر البالد عليه؛

فحضرا بغداد ليخاطبا السلطان يف ذلك، وكانا . الدين أبو احلسن علي بن املشزوي وصالح الدين حممد للباغيساين
وكان بني الصالح و بني نصري الدين جقر مصاهرة، فأشار . خيافان جاوىل وال يرضيان بطاعته والتصرف حبكمه

قد علمت أنت والسلطان أن بالد اجلزيرة والشام : اد الدين زنكيم، ففعال وقاال للوزيرعليهما أن يطلبا البالد لعم
قد استوىل الفرنج على أكثرها ويف متكنوا منها وقويت شوكهم، وكان الربسقي يكف بعض عاديتهم، فمند قتل 

وقد أهنينا احلال  وهذا ولده طفل صغر وال بد للبالد من شهم شجاع يذب عنها و حيمي حوزهتا؛. ازداد طمعهم
فأنس . إليكم لئال جيرى خلل أووهن على اإلسالم واملسلمني فنحصل حنن باإلمث من اهللا تعاىل واللوم من السلطان

من تريان يصلح هلذه البالد؟ فذكرا مجاعة فيهم عماد الدين زنكي، وعظما : الوزير ذلك إىل السللطان فأعجبه وقال
ن إىل توليته ملا علم من شهامته كفايته؛ فوىل البالد مجيعها، وكتب منشوره هبا فأجاب السلطا. حمله أكثر من غريه

فلما استوىل عليها سار . وسار من بغداد إىل البوازيج ليملكها و يتقوى هبا و جيعلها ظهره إن منعه جاوىل عن البالد
الرحبة وأعماهلا، وأقام، باملوصل  عنها إىل املوصل، فخرج جاوىل إىل لقائه وعاد يف خدمته إىل املوصل، فسريه إىل



فوىل نصري الدين دزدارية قلعة املوصل وفوضى إليه أمر الوالية مجيعها، وجعل . يصلح أمورها و يقرر قواعدها
الدزدارية يف البالد مجيعها له، وجعل الصالح حممد الياغبساين أمري حاجب الدولة، وجعل هباء الدين قاضي قضاة 

وكان هباء الدين أعظم الناس عنده منزلة وأكرمهم عليه، . حه من البالد، وويف هلم مبا وعدهمبالده مجيعها وما يفت
  .وأكثرهم انبساطا معه وقربا منه، ورتب األمور على أحسن نظام وأحكم قاعدة

وكان الفرنج قد اتسعت بالدهم، وكثرت أجنادهم، وعظمت هيبتهم، وزادت صولتهم، وامتدت إىل بالد املسلمني 
يهم، وضعف أهلها عن كف عاديهم، وتتابعت غزواهتم، وساموا املسلمني سوء العذاب، واستطار يف البالد شرر أيد

شرهم، وافتدت مملكتهم من ناحية ماردين وشبختان إىل عريش مصر مل يتخللها من والية املسلمني غري حلب ومحاة 
ر اجلزيرة إىل نصيبني ورأس عني؛ أما أهل وكانت سراياهم تبلغ من ديار بكر إىل آمد ومن ديا. ومحص ودمشق

وانقطعت الطرق إىل دمشق إال على الرحبة والرب؛ مث زاد األمر . الّرقة وحر إن فقد كانوا معهم يف ذل وهوان
مث مل . وعظم الشر، حىت جعلوا على أهل كل بلد جاورهم خراجا وإتاًوة، يأخذوهنا منهم ليكفوا أذيتهم عنهم

وا إىل مدينة دمشق واستعرض والرقيق ممن أخذ من الروم واألرمن وسائر بالد النصرانية، يضعوا بذلك حىت أرسل
وخريوهم بني املقام عند أرباهبم والعود إىل أوطاهنم؛ فمن اختار املقام تركوه ومن اثر العود إىل أهله أخذوه؛ وناهيك 

منها مناصفة أعماهلا حىت يف الرحا اليت على وأما أهل حلب فإن الفرنج أخذوا . هبذه احلالة ذلة للمسلمني وصغاراً
. وأما باقي بالد الشام فكان حال أهلها أشد من حال هذين البلدين. باب اجلنان، وبينها وبني املدينة عشرون خطوة

فلما نظر اهللا سبحانه إىل بالد املسلمني والها عماد الدين زنكي فغزا الفرنج يف عقر ديارهم وأخذ للموحدين منهم 
وسيأيت تفصيل ذلك وما فتحه من البالد اإلسالمية هو وابنه من بعده إن . رهم، واستنقذ منهم حصونا ومعاقلبثأ

  .شاء اهللا تعاىل
  فصل

مث شرع زنكي رمحه اهللا يف أخذ البالد؛ فافتتح جزيرة ابن عمر مث مدينة إربل يف رمضان سنة اثنتني وعشرين، مث عاد 
 سنة ثالث وعشرين إىل سنجار فتسلمها وسري منها الشحن إىل اخلابور فملكة، وسار يف مجادى األوىل. إىل املوصل

وكانت الرها وسروج وغريمها من ديار اجلزيرة . مث قصد الرحبة فلكت قسرا، مث افتتح نصيبني وساًر إىل حران
ول إليهم ففعل، الفرنج، لعنهم اهللا، وأهل حران معهم يف ضيق عظيم؛ فراسلوا زنكي بالطاعة واستحثوه على الوص
وكان أهم . وهادن الفرنج مدة يسرية يعلم أنه يفرغ فيها من االستيالء على ما بقى من البالد الشامية واجلزرية

فلما عرب الفرات ملك مدينة منبج . األشياء عنده عبور الفرات، وملك مدينة حلب وغريها من البالد الشامية
ورها، وسار عنها إىل محاة فملكها وقبض على صاحب محص وحضن بزاعة، وحاصر حلب مث فتحت له فرتب أم

ويف سنة أربع وعشرين اتفق صاحب آمد مع صاحب حصن كيفا وغريمها . وحصرها، وذلك سنة ثالث وعشرين
مث على اجلهماد . من امللوك ومجعوا عساكر حنو عشرين ألفاً وقصدوا زنكي فلقيهم فهزمهم وملك َسْرَجة ودارا

، وكان أضر شيء على أهل حلب، فجمع الفرنج مجعا عظيما فهزمهم وقتلهم مقتله عظيمة فنازل حصن األثارب
مث رجع إىل حن فملكه عنوة فأخربه وحما أثره، وأزال من تلك . وبقيت عظام القتلى بتلك األرض مدة طويلة

نها يسألون الصلح مث رحل إىل حصن حارم فحصره، فأنقذ من مل حيضر املعركة من الفرنج ومن جنا م. األرض ضرره
ويبذلون له املناصفة على والية حارم، فأجاهبم ذلك ألن عسكره كان قد كثرت فيهم اجلراحات والقتل فأراد أن 

يسترحيوا، فهادهنم وعاد عنهم وقد أيقن املسلمون بالشام باألمن وحلول النصر، وسريت البشائر إىل البالد بذلك، 
ا فيها، وكان فيها هباء الدين سونج بن تاج امللوك بورى، فأخذه ورجاله مث وفيها استوىل زنكي على مدينة محاة وم



طلب يف إطالقهم مخسني ألف دينار، فانفق حضور دبيس بن صدقة بن مزيد أمري العراق بدمشق منهزماً فطلبه 
  .ذكر ذلك الرئيس أبو العلى. زنكي وأطلق من كان عنده من سونج وأصحابه

ائة توىف السلطان حممود هبمذان، وكان عمره حنو مثاين وعشرين سنة، وكانت واليته ويف سنة مخس وعشرين ومخسم
وطلب السلطنة بعد وفاته ابنه داود بن . ما يقارب أربع عشرة سنة؛ وكان حليما كرميا عاقال عادال كثري االحتمال

فجرت . السلطان حممد حممود، وأخواه مسعود وسلجوق شاه ابنا حممد، وعمها سنجر بن ملكشاه ومعه طغرل ابن
بينهم حروب واختالفات كثرية ظفر فيها سنجر وخطب البن أخيه طغرل بالسلطنة يف هذان وأصفهان والري 

ويف سنة سبع وعشرين سار اخلليفة املسترشد بنفسه إىل املوصل يف ثالثني ألف فارس فحاصرها . وسائر بالد اجلبل
ويف سنة تسع وعشرين استوىل زنكي على سائر قالع احلميدية . ثالثة أشهر، مث عاد إىل بغداد ومل يبلغ غرضا

ويف . وفيها توفيت والدته باملوصل. ووالياهتم، منها قلعة العقري وقلعة شوش، وحاصر مدينة آمد مث مدينة دمشق
احملرم سنة تسع وعشرين توىف السلطان طغرل بن حممد بن ملكشاه، فخرج السلطان مسعود والتق هو واخلليفة 

سترشد يف عسكرين عظيمني عاشر رمضان، فهزم عسكر اخلليفة وقبض عليه وعلى خواصه، وأنفذ السلطان امل
وكتب . شحنة إىل بغداد فقبض مجيع أمالك اخلليفة، وهجم مجاعة من الباطنية على املسترشد وهو يف اخليمة فقتلوه

املسترشد، فبايعه يف السادس والعشرين من ذي السلطان إىل شحنة بغداد يأمره بالبيعة البنه أىب جعفر املنصور بن 
وكان عمر املسترشد ثالثا وأربعني سنة وثالثة أهنر ومثانية أيام، وكانت خالفته سبع عشرة . القعدة ولقب بالراشد

وكان شهما شجاعا، مقداماً فصيحاً، ومتكن يف خالفته متكنا عظيما مل يره أحد ممن تقدمه من . سنة وسبعة أشهر
من عهد املنتصر باهللا إىل خالفته، إال أن يكون املعتضد واملكتفي، ألن املماليك كانوا قدميا خيلعون اخللفاء  اخللفاًء

وحيكمون عليهم؛ ومل يزالوا كذلك إىل ُملك الديلم واستيالئهم على العراق، فزالت هيبة اخلالفة باملرة إىل انقراض 
اخلالفة ما كان قد درس، ال سيما يف وزارة نظام امللك فإنه  فلما ملك السلجوقية جددوا من هيبة. دولة الديلم

أعاد الناموس واهليبة إىل أحسن حاالهتا، إال أن احلكم والشحن بالعراق كان إىل السلطان، وكذلك العهد وضمان 
ومل يكن  وأما املسترشد فإن استبد بالعراق بعد السلطان حممود،. البالد، ومل يكن للخلفاء إال إقطاع يأخذون دخله

  .للسلطان معه يف كثري من األوقات سوى اخلطبة، واجتمعت عليه العساكر، وقاد اجليوش وباشر احلروب
وذلك أن مجاعة حسنوا له اخلروج من . ويف سنة ثالثني ومخسمائة سار الراشد إىل املوصل صحبة زنكي ملتجئا إليه

تنقل يف األحوال وتلون يف اآلراء، وقبض على مجاعة من بغداد حملاربة السلطان مسعود فأجاهبم إىل ذلك، وظهر منه 
فخرج الراشد ملتجئا إىل . أعيان أصحابه وخافه الباقون، وتقدم السلطان مسعود وحصر بغداد واستظهر عليها

زنكي فسار به إىل املوصل، ودخل مسعود بغداد وأمر خبلع الراشد ومبايعة،عمة أىب عبد هللا حممد ابن املستظهر باهللا، 
وأما الراشد فإن السلطان سنجر أرسل إىل أتابك يأمره بإخراجه عن بلده، فسار . ففعل ذلك ولقب املقتفى ألمر اهللا

إىل اذربيجان مث إىل مهدان، فاجتمع إليه ُملوك وعساكر كثرية وسار السلطان إليهم فتصافوا فاهنزم الراشد وقصد 
ويف سنة . ن رمضان سنة اثنتني وثالثني ومخسمائة، ودفن بأصبهانأصبهان، فقتله الباطنية هبا يف السابع والعشرين م

اثنتني، وثالثني أيضاً تزوج زنكي باخلاتون صفوة امللك زمرد ابنة األمري جاوىل،أم ششمس امللوك إمساعيل وإخوته 
سة و إليها ينسب مسجد خاتون الذي هو مدر. بين تاج امللوك بن طغتكني أتابك؛ وهي أخت امللك دقاق ألمه

  .وتسلم قلعة محص. ألصحاب أىب حنيفة بأعلى الشرف القبلي بأرض دمشق بأرض صنعاء
  فصل يف جهاد زنكي للفرنج



ملا كان يف سنة اثنتني وثالثني خرج ملك الروم من القسطنطينية ومعه خلق عظيم ال حيصون كثرة من الروم والفرنج 
وكان زنكي مشغوال مبا تقدم ذكره ال يكنه . فا عظيماوغريهم من أنواع النصارى، فقصد الشام، خلافه الناس خو

فقعد ملك الروم مدينة بزاعة وحصرها، وهي على مرحلة من حلب، وفتحها عنوة وقتل املقاتلة . مفارقة املوصل
مث سار عنها إىل شيزر، وهي حصن منيع على مرحلة من محاة، فحصرها منتصف شعبان . وسىب الذرية يف شعبان

وأرسل صاحبها أبو العساكر سلطان بن منقذ إىل زنكي يستنجده، فنزل على . نية عشر منجنيقاونصب عليها مثا
محاة، وكان يركب كل يوم يف عساكره ويسري إىل شيزر حبيث يراه ملك الروم، ويرسل السرايا يتخطف من خيرج 

لى شرقي شيزر، فأرسل إليهم وكان الروم واإلفرنج قد نزلوا ع. من عساكرهم للمرية والنهب، مث يعود آخر النهار
إنكم قد حتصنتم هبذه اجلبال فاخرجوا عنها إىل الصحراء حىت نلتقي، فإن ظفرمت أخذمت شيزر : زنكي يقول هلم

. ومل يكن له هبم قوة لكثرهتم، وإمنا كان يفعل هذا ترهيبا هلم. وغريها، وإن ظفرت بكم أرحت املسلمني من شركم
قائه وقتاله وهونوا أمره، فقال هلم امللك أتظنون أن معه من العساكر ما ترون وله فأشار الفرنج على ملك لروم بل

. و إمنا هو يريكم قلة من معه لتطمعوا وتصحروا له، فحينئذ ترون من كثرة عسكره ما يعجزكم! البالد الكثرية
بالشام حصنا واحدا وكان أتابك زنكي مع هذا يراسل فرنج الشام و حيذرهم ملك الروم و يعلمهم أنه إن ملك 

فاستشعر كل واحد من . وكان يراسل ملك لروم يتهدد ويومهه أن الفرنج معه. أخذ البالد اليت بأيديهم منهم
الفرنج والروم من صاحبه، فرحل ملك الروم عنها يف رمضان، وكان مقامه عليها أربعة وعشرين يوما، وترك 

ظفر بطائفة منهم يف ساقة العسكر فغنم منهم وقتل وأسر، وأخذ اجملانيق واآلت احلصار حباهلا فسار زنكي خلفهم ف
وكان املسلمون بالشام قد اشتد خوفهم وعلموا أن . مجيع ما خلفوه ورفعه إىل قلعة حلب، وكفى اهللا املؤمنني القتال

  .الروم إن ملكوا حصن شيزر ال يبق ملسلم معهم مقام، السيما محاة لقرهبا
منهم أبو اجملد املسلم ابن اخلض بن املسلم بن . الفتح مدح الشعراء الشهيد أتابك فأكثرواوملا يسر اهللا تعاًىل هذا 

  :قسيم احلموي، له قصيدة، قد ذكرهتا يف ترمجته يف التاريخ، أوهلا
  تزل لك الصعاب وتستقيم... بعزمك أيها امللك العظيم 

  تبني أنك امللك الرحيم... أمل تر أن كلب الروم ملا 
  كأن اجلحفل الليل البهيم... الفلوات خيال فجاء يطبق 

  فكان اخلطبه اخلطب اجلسيم... وقد نزل الزمان على رضاه 
  تيقن أن ذلك ال يدوم... فحني رميته بك يف مخيس 

  فأحزن ال يسري وال يقيم... وأبصر يف املفاضة منك جيشا 
  توقد وهو شيطان رجيم... كأنك يف العجاج شهاب نور 

  وليس سوى احلمام له محيم... فوىل  أراد بقاء مهجته
  وأنت هبا وبالدنيا كرمي... يؤمل أن جتود هبا عليه 

  وأنت بقطع دابرها زعيم... أيلتمس الفرنج لديك عفوا 
  بيوم فيه يكتهل الفطيم... وكم جرعتها غصص املنايا 

  منية جوسلينهم اللئيم... وملا أن طلبتهم متىن ال 
  وأنت على معاقله مقيم... أقام يطوف اآلفاق حينا 
  وعاد وما يعادله سقيم... فسار وما يعادله مليك 



  فأول ما يفارقها اجلسوم... إذا خطرت سيوفك يف نفوس 
  :وله أيضاً من قصيدة ميدح هبا صالح الدين حممد بن أيوب العمادي التوتان صاحب محاة

  كلبمحاة، وما يسطو على األسد ال... وما جاء كلب الروم إال ليحتوي 
  وقد غُلبت عنه الضراغمة الغلب... أراد هبا أن ميلك الشام عنوة 

  فمال جناح اجليش وانكسر القلب... وما ذم فيها العيش حىت صدمته 
  جنوم عليه باملنية تنصب... فوىل وأطراف الرماح كأهنا 

  :شاء اهللا تعاىل والبن منري من قصيدة يف مدح أتابك زنكي رمحه اهللا ستأيت عند فتحه ملدنية الرها إن
  أزحت به ما يف اجلناجن من نبل... وما يوم كلب الروم إال أخو الذي 

  ليفضل أضعافا كثرياً عن الرمل... أتاك مبثل الروم حشدا، وإنه 
  تصك قلوب العاشقني مبا تسلى... فقاتلته باهللا مث بعزمة 

  بأنك أمضى منه يف الشزر والسجل... توهم أن الشام مرعى، وما درى 
  إذا رد عنه مغنم املال واألهل... فطار وخري املغنمني ذماؤه 

ومن عجيب ما حيكى يف هذه احلادثة أن اخلرب ملا وصل بقصد الروم شيزر قام األمري مرشد بن علي، : قال ابن األثري
قبضين اللهم حبق من أنزلته عليه إن قضيت مبجيء الروم فا: أخو صاحبها، وهو ينسخ مصحفا، فرفعه بيده وقال

وملا عاد الروم إىل بالدهم نزل أتابك إىل حصن عرقه، وهو من أعمال . إليك؛ فتوىف بعد أيام ونزل الروم بعد وفاته
وفيها ملك قلعة دارا . طرابلس، فحصره وفتحه عنوة وهنب ما فيه وأسر من به من الفرنج وأخربه وعاد ساملا غامنا

دين علي بن القاسم الشهرزوري قاضي املمالك األتابكية، وكان أعظم وفيها توىف، هباء ال. من حسام الدين مترتاش
  .وفيها ولد صالح الدين يوسف بن أيرب بتكريت. الناس منزلة عنده

  فصل يف فتح شهرزور وبعلبك وحصار دمشق

ماين، كانت شهرزور وأعماهلا وما جياورها من البالد واجلبال يف يد قفجق ابن أرسالن تاش الترك: قال ابن األثري
فتحامى، امللوك قصد واليته ومل . وكان ملكها نافذ احلكم على قاضي التركمان ودانيهم، يرون طاعته فرضا حتما

فلما كانت سنة أربع وثالثني بلغ الشهيد أتابك عنه ما اقتضى أن . يتعرضوا هلا حلصانتها، فعظم شأنه وازداد مجعه
ا، فأضافها إىل بالده وأصلح أحوال أهلها، وخفف عنهم ما يقصد بالده؛ فهزم عسكره ومذ بالد شهرزور وغريه

وعاد إىل املوصل عازما على املسري إىل الشام، فإنه كان ال يرى املقام، بل ال يزال . كانوا يلقونه من التركمان
 وكانت مياثر السروج آثر. ظاعنا، إما لرد عدو يقصده، وإما لقصد بالد عدو، و إما لغزو الفرنج وسد الثغور

عنده من وثري املهاد، والسهر يف حراسة اململكة أحب إليه من عرض الوساد، وأصوات السالح ألذ يف مسمعه من 
ويف هذه السنة، وهي سنة أربع وثالثني، ولد تقي الدين عمر بن شاهنشاه ابن أيوب . الغناء، ال جيد لذلك كله عناء

ْوَر إىل مدينة دمشق فحصرها، وصاحبها حينئذ مجال الدين وفيها سار الشهيد يف جنوده بعد ملك َشهَْرَز. بن شاذي
وكان . حممد بن بورى بن طغتكني، وكان حمكوما عليه، والغالب على أمره معني الدين أثر مملوك جده طغتكني

أنابك قد أمر كمال الدين أبا الفضل بن الشهرزوري مبكاتبة مجاعة من مقدمي أحداثها وزناطرهتا واستمالتهم 
م يف الرغائب والصالت؛ ففعل ذلك فأجابه منهم خلق كثري إىل تسليم البلد، وخرجوا متفرقني إىل كمال وإطماعه

. الدين، وجدد عليهم العهود، وتواعدوا يوماً يزحف فيه الشهيد إىل البلد ليفتحوا له الباب و يسلموا البلد إليه



، فإن البلد ضيق الطُرق والشوارع، ومىت دخل ال أرى هذا رأياً: فأعلم كمال الدين الشهيد أتابك بذلك، فقال
العسكر إليه ال يتمكنون من القتال فيه لضيقه، ورمبا كثر املقاتلون لنا فنعجز عن مقاومتهم ألهنم يقاتلون على 

وعاد عن ذلك العزم . األرض والسطوحات، وإذا دخلنا البلد اضطررنا إىل التفرق لضيق املسالك فيطمع فينا أهله
  .رهحبرمه وحذ

وأرسل . ومن العجب أن حممد بن بورى صاحب دمشق توىف وأتابك حيصره، فضبط أثر األمور يتغري بالناس حال
إىل بعلبك فأحضر ولده جمري الدين آبق بن حممد بن بورى، ورتبه يف امللك أبيه، فمشى احلال بتمكني معني الدين أثر 

وملا دخل جمري الدين . ور الدين بن زنكي دمشق كما سيأيتوهذا جمري الدين آبق هو الذي منه أخذ ن. وحسن تدبريه
فلما علم الشهيد ذلك سار إىل بعلبك، وحصرها عدة . فأرسل إليها نائبه وتسلمها× دمشق أقطع معني الدين أثر

شهور، فملكها عنوة، وترك هبا حنم الدين أيوب والد صالح الدين دزداراً، وزعم على العود عنها إىل دمشق، 
رسل صاحبها ببذل الطاعة واخلطبة، فأجابه إىل ذلك، وعاد عن قصد دمشق، وقد خطب له فيها وصار  فجاءته

  .أصحاهبا يف طاعته وحتت حكمه

واتفق أن االمراء نزلوا من بعلبك أفسدوا ذخائرها فقبض عليهم أتابك زنكي وقتل : قال حيىي بن أىب طي احلليب
بعضهم وصلبهم، وكان وىل قتلهم صالح الدين حممد بن أيوب الياغساين فحكى أنه أحضر إليه يف مجلة االمراء 

لصالح الدين، سألتك حبياة املوىل أتابك إال صلبتين  شيخ مليح الشيبة، ومعه ولدله أمرد كأنه فلقة قمر فقال الشيخ
وبكى وكان جنم الدين أيوب واقفا، فرحم الشيخ وبكى، وسال صالح ! قبل ولدي لئال أراه يعاجل سكرات املوت

فذهب جنم الدين إىل أتابك وسأله يف الشيخ وولده ما قاله؛ . ما أفعل خوفا من املوىل أتابك: الدين يف إطالقه فقال
وقيل إن جنم الدين ورد على أتابك وهو قد ملك . ذن بإطالقه وإطالق من بقى من اجلماعة، ووهيه نصف بعلبكفأ

بعلبك فسأله يف األمراء فأطلقهم له، وواله بعبك، وكتب له ثلثها ملكا، واستقر فيها هو وأهله؛ ومل يزل هبا إىل أيام 
  .رهنور الدين حممود بن زنكي، فأخرجه منها على مما سنذك

فوردت هدية صاحب دمشق، ويطلب العود و يعطيه . مث إن أتابك بعد ملكة بعلبك سار إىل دمشق، فنزل البقاع
فأشار جنم الدين على زنكي بقبول ذلك، وقال هذا مال كثري، وقد حصل بال . مخسني كل ألف دينار، ويعطيه محص

ا البيت ومترنوا على سياستهم وقد بلغتهم تعب، و بلد كبري بال عناء، ودمشق بلد عظيم، وقد ألف أهله هذ
  .فامتنع زنكي من قبول ما أشار به؛ ففاته فلك ومل يظفر بغرضه. األحوال اليت جرت بعلبك

  فصل

واجتمع ملوك الفرنج . مث سار أتابك الشهيد يف هذه السنة، وهي سنة أربع وثالثني، إىل بالد الفرنج فأنار عليها،
من حصن بارين، وهو للفرنج؛ فصرب الفريقان صربا مل يسمع مبثله إال ما يكى عن ليلة  وساروا إليه، فلقيهم بالقرب

ونصر اهللا املسلمني، وهرب ملوك الفرنج وفرساهنم، فدخلوا حصن بارين، وفيهم ملك القدس، ألنه كان . اهلرير
رين فحصره حصرا مث سار الشهيد إىل حصن با. أقرب حصوهنم، وأسلموا عدهتم وعنادهم، وكثر فيهم اجلراح

فبلغه أن من بالساحل من . شديدا؛ فراسلوه يف طلب لألمان ليسلموا و يسلموا احلصن، فأىب إال أخذهم قهرا
الفرنج قد ساروا إىل الروم والفرنج يستنجدوهنم، وينهون إليهم ما فيه ملوكهم من احلصر عليهم؛ فجمعوا 

فأعادوا مراسلته يف . بشيء من ذلك لقوة احلصر عليهموحشدوا وأقبلوا إىل الساحل، ومن باحلصن ال يعلمون 
طلب اإلمان، فأجاهبم وتسلم احلصن وساروا، فلقيتهم أمداد النصرانية، فسأوهم عن حاهلم فأخربوهم بتسليم 



فحلفوا هلم إنا مل نعلم بوصولكم، ومل يبلغنا عنكم خرب ! قالموهم وقالوا عجزمت عن حفظه يوما أو يومني. احلصن
  .فلما عميت األخبار عنا ظننا أنكم قد أهلتم أمرنا، فحقنا دماءنا بتسليم احلصن. نا إىل اآلنمنذ حصر

وكان حصن بارين من أضر بالد الفرنج على املسلمني، فأن أهله كانوا قد أخربوا ما بني محاة : قال ابن األثري
ويف مدة مقامه . ه اهللا هذا الضرر العظيموحلب من البالد وهنبوها، وتقطعت السبل؛ فأزال اهللا تعاىل بالشهيد، رمخ

على حصن بارين سري جنده إىل املعرة وكفر طاب وتلك الوالية مجيعها، فاستوىل عليها وملكها، وهي بالد كبرية 
  .وقرايا عظيمة

  :وقد قال القيسراين يذكر هزمية الفرنج وميدح زنكي قصيدة أوهلا: قلت
  ي الصّوارم ال ُتبقى وال َتذَروه... َحذار ِمنَّا، وأين ينفُع احلذر 

  من خُيله الَنُصر، ال بل ُجنُده القدر... وأْين ينجو ملوُك الشرك 
  صالوا فماَ غمدوا نْصال وال شهورا... سلُّوا سيوفا كأغماد السيوف هبا 
  يف مأزق من سناه يربق البصر... حىت إذا ما عماُد الدين أرهقهم 
  واملوت ال ملجأٌ منه وال َوَزُر.. .َولَّْوا نضيق هبم ذرعا مسالكُهم 
  طول وإن كان يف أقطارها قصر... ويف املسافة من دون النجاة هلم 
  خياف والكفر ال عني وال أثر... وأصبح الدين ال عينا وال أثرا 

  فالقوم إن نفروا ألوى هبم نفر... فال ختفف بعدها اإلفرنج قاطبة 
  أو طاردوا طُرِدوا أو حاصر واُحِصروا ...إن قاتلوا قُِتلوا أو حاربوا حُرِبوا 
  حىت أتى َملك آراؤه غُرر... وطاملا استفحل الَْخطْبُ البهيم 

  ومن هنالك؟ قيل الصارم الذكر... والسيف ُمفْترع أبكار أنفسهم 
  كالصبح تطوى من األعداء ما نشروا... ال فارقت ِظلَّ حمىي العدل المعة 
  حبيث كان وإن كانوا به نصروا... ه وآل انثىن الّنْصُر عن أنصار دولت
  كامنا حل يف أكنافها عمر... حىت تعود ثغور الشام ضاحكة 

  :وقال ابن منري
  ودام لنقضك إبرامها... فدتك امللوك وأيامها 
  وزال لبطشك إقدامها... وزلت ِلَعْينِك أقدامها 

  هواها ملا صح إسالمها... واو مل ُتسلم إليك القلوب 
  أيامي الربايا وأيتامها... ملا نعاه  أيا حمىي العدل

  أذال احملاربب أصنامها... مستنفذ الدين مع أمه 
  دو البيض والسمر آجامها... دلفت هلا تقتفيك األسو 
  ف حىت تشاء مها شامها... جزرت جزيرهتا،بالسٌّيو 
  مىت شئت أرخص مستامها... وصارت عوارى أكنافه 

لفرنج إىل الشام ورأوا األمر قد فات، أرادوا جرب مصيبتهم مبنازلة بعض بالد وملا وصل الروم وا: قال ابن األثري
فاحناز . فنازلوا حلب وحصروها، فلم ير الشهيد أن خياطر باملسلمني و يلقاهم، ألهنم كانوا يف مجع عظيم. املسلمني



وأرسل . ها، واإلغارة عليهاعنهم، ونزل قريبا منهم، مينع عنهم املرية، وحيفظ أطراف البالد من انتشار العدو في
ينهى إليه احلال بأمر البالد وكثرة العدؤ، و يطلب منه . القاضي كمل الدين ابن الشهرزوري إىل السلطان مسعود

أخاف أن خترج البالد من أيديناً وجبعل السلطان هذا حجة وُينفذ : فقال كمل الدين. النجدة وإرسال العساكر
إن هذا العدو قد طمع يف، وإن أخذ حلب مل يبق بالشام : فقال الشهيد. لكوهاالعساكر، فإذا توسطوا البالد م

فلما وصلت إىل بغداد وأديت الرسالة، وعدين : قال. إسالم؛ وعلى كل خال فاملسلمون أوىل هبا من الكفار
ملبادرة بإنفاذ السلطان بإنفاذ العساكر، مث أمهل ذلك ومل يتحر فيه بشيء؛ وكُُتُب الشهيد إىل متصلة حيثين على ا

فلما رأيت عدم اهتمام السلطان هبذا األمر العظيم أحضرت : قال. العساكر، وأنا أخاطب فال أزاد على الوعد
خذ هذه الدنانري وفرقها يف مجاعة من أو بأش بغداد واألعاجم، : فالنا، وهو فقيه كان ينوب عنه يف القضاء، فقلت

! َوا إْسالماه : جبامع القصر قاموا، وأنت معهم، واستغاثوا بصوت واحد و إذا كان يوم اجلمعة وصعد اخلطيب املنرب
مث وضعت إنسانا آخر يفعل مثل ذلك يف . وخيرجون من اجلامع يقصدون دار السلطنة مستغيثني! َوا دين ُمحّمَداه
عن رأسه،،  الفقيه ومزق ثوبه وألق عمامته. فلما كانت اجلمعة وصعد اخلطيب املنرب، قام ذلك. جامع السلطان

فلم يبق باجلامع إال من قام يبكي؛ و بطلت اجلمعة، وسار الناس كلهم . وصاح، وتبعه أولئك النفر بالصياح والبكاء
فاجتمع أهل بغداد وكل من بالعسكر عند دار . وقد فعل أولئك الذين جبامع السلطان مثلهم. إىل دار السلطان

مراء عن الضبط، وخاف السلطان يف داره وقال ما اخلرب فقيل السلطان، يبكون ويصرخون ويستغيثون، وخرج، األ
فحضرت عنده : قال. أحضروا ابن الشهرزوري: فقال. إن الناس قد ثاروا حيث مل ترسل العساكر إىل الغزاة: له

إن : ما هذه الفتنة؟ فقلت: ياقاضي: فلما دخلت عليه قال. وأنا خائف منه، إأل أنين عزمت على صدقه وقول احلق
لناس قد فعلوا هذا خوفا من الفتنة الشر، وال شك أن السلطان ما يعلم كم بينه وبني العدو، و إمنا بينكم حنو ا

وعظمت األمر . ولئن أخذوا حلب احندروا إليك يف الفرات ويف الرب، وليس بينكم بلد مينعهم عن بغداد. أسبوع
عنا، وخذ من العساكر ماشئت، وسر هبم واألمداد  ارُدد هؤالء العامة: عليه حىت جعلته كأنه ينظر إليهم فقال

. قال فخرجت إىل العامة ومن انضم إليهم فأخربهتم وعرقهم احلال، وأمرهتم بالعود، فعادوا وتفرقوا. تلحقك
وانتخبت من عسكره عشرة آالف فارس، وكتبت إىل الشهيد أعرفه اخلرب وأنة مل يبق غري املسري، وأجدد استئذانه 

فبينما حنر نتجهز للحركة وإذا قد . ين بتسيريهم واحلث على ذلك، فعربت العساكر اجلانب الغريبفأمر. يف ذلك
وصل جناب من الشهيد خيرب بأن الروم والفرنج قد رحلوا عن حلب خائبني، مل ينالوا منها غرضا؛ ويأمرين بترك 

اجلهاد وقصد بالد الفرنج فلما خوطب السلطان يف ذلك أصر على إنفاذ العساكر إىل . استصحاب العساكر
فلم أزل أتوصل مع الوزير وأكابر الدولة : قال. وأخذها؛ وكان قصده أن تطأ عساكره البالد هبذه احلجة فيملكها

فانظروا إىل هذا الرجل الذي هو خري : قال ابن األثري. حىت أعدت العساكر إىل اجلانب الشرقي وسرت إىل الشهيد
رحم اهللا الشهيد فلقد كان ذامهة عالية، ورغبة يف الرجال ذوى الرأي . الدين، من عشرة آالف فارس، يعىن كمال

  .والعقل، يرغبهم و خيطبهم من البالد، ويوفر هلم العطاء
إن هذا كمال الدين حيصل له يف كل سنة منك ما يزيد على عشرة آالف دينار : قيل الشهيد: حكى يل والدي قال

إن كمال الدين يقل له هذا ! هبذا العقل والرأي تدبرون دوليت: فقال هلم. دينارأمريية، وغريه يقنع منك خبمسمائة 
وكان كما . فإن شغال واحدا يقوم فيه كمال الدين خري من مائة ألف دينار! القدر، وغرية يكثر له مخسمائة دينار

  .قال رمحه اهللا تعاىل
  فصل



وكان بيد األكراد، وقد أكثر يف البالد الفساد، إال إن ويف سنة سبع وثالثني سار الشهيد إىل بلد اهلكارية، : قال
فلما بلغها الشهيد حصر قلعة . نصري الدين جقر نائب السلطان الشهيد باملوصل كان قد ملك كثريا من بالدهم

وكانت هذه . الشعباين، وهي من أعظم قالعهم وأحصنها، فملكها وأخرهبا، وأمر ببناء قلعة العمادية عوضا عنها
فلما ملك أتابك الشهيد البالد اليت هلم . ية حصنا كبريا عظيما فأخربه األكراد لعجزهم عن حفظه لكربهالعماد
إذا عجز األكراد عن هذا احلصن فأتا حبول اهللا ال أعجز عنه فأمر ببنائه، وكان رمحه اهللا ذا عزم ونفاذ أمر فُبىن : قال

السنة خطب ألتابك بآمد ،وكان قد أرسل إىل صاحبها يطلب ومساه العمادية، نسبة إىل لقبه عماد الدين ويف هذه 
منه االنفصال عن موافقة ركن الدولة داود احب احلصن واالنتماء إىل خدمته واخلطبة له؛ فأجابه إىل ذلك وفيها 

  .وفيها حصر مدينة محص مرة أخرى وفتحها يف شوال؛ وقصد والية دمشق هبا. ملك الشهيد مدينة عانة
. وثالثون عزم السلطان مسعود على قصد املوصل بعساكره؛ وكان قد وقع بينه وبني الشهيد وحشةويف سنة مثان 

فترددت الرسل بينهما حىت استقرت احلال على مائة ألف دينار أمامية حيملها الشهيد إىل السلطان؛ وطلب أن 
وكان من أعظم األسباب . ح الرهاحيضر الشهيد يف خدمته، فامتنع، واعتذر باشتغاله بالفرنج، فعذره وشرط عليه فت

يف تأخر السلطان عن قصد املوصل أنه قيل له إن تلك البالد ال يقدر على حفظها من الفرنج غري أتابك عماد 
وكان . الدين، فإهنا قد وليها قبله مثل جاوىل سقاوه، ومودود، وجيوش بك، والربسقي، أو غريهم من األكابر

ثرية وال يقدرون على حفظها؛ وال يزال الفرنج يأخذون منها البلد بعد البلد إىل أن السالطني ُميدوهنم بالعساكر الك
وليها أتابك، فلم ُميده أحد من السالطني بفارس واحد وال مبال، ومع هذا فقد فتح من بالد العدو عدة حصون 

أن الشهيد كان ال يزال  ومن األسباب املانعة له أيضاً. وواليات، وهزمهم غري مرة، واستضعفهم، وعز اإلسالم به
ولده األكرب سيف الدين غازي يف خدمة السلطان مسعود بأمر والده، وكان السلطان حيبه و يقربه، و يعتمد عليه 

واجمليء إىل املوصل؛ وأرسل إىل نائبه باملوصل يأمره أن مينعه من دخول . فأرسل إليه الشهيد يأمره باهلرب. ويثق به
فأرسل إليه، فعاد . ترسل إىل والدك تستأذنه يف الذي تفعله: ففعل ذلك، وقال له. أيضااملوصل ومن املسري إليه 

: وألزمه بالعود إليه، فعد ومعه رسول إىل السلطان يقول له. إنين ال أريدك مهما السلطان ساخط عيك: اجلواب
حل هذا عند السلطان حمال كبرياً، إنين ملا بلغين أن ولدي فارق اخلدمة بغري إذن مل أجتمع به ورََدْدته إىل بابك ف

مث إن األمور تقلبت عاد أصحاب . وملا استقر املال محل منه حنو عشرين ألف دينار. وأجلب إىل ما أراد الشهيد
  .األطراف خرجوا على السلطان، فاحتاج إىل مداراة الشهيد، وأطلق له الباقي استمالة له

عدة بالد منها طنزة، وإسعرد، وملك مدية املعدن الذي يعمل منه  ويف هذه السنة سار الشهيد إىل ديار بكر ففتح
النحاس من إرمينية، ومدينة حيزان، وأخذ من أعماك ماردين عدة مواضع، ورتب أمور اجلميع، وملك مدينة حاين، 

  .وحاصر امد، وأرسل عسكراً إىل مدينة عانة، فملكها له، وقد تقدم ذكرها يف السنة قبلها
  فصل

وكانت جلوسلني، وهو عايت الفرنج . هيد الرها يف مجادى اآلخرة من سنة تسع وثالثني ومخسمائةيف فتح الش
. وكانت مدة حصاره هلا مثانية وعشرين يوما، وأعادها إىل حكم اإلسالم. وشيطاهنم، واملقدم على رجاهلم وفرساهنم

عندهم؛ فأشرفها البيت املقدس، مث  وهذه الرها من أشرف املدن عند النصارى وأعظمها حمال، وهي أحد الكراسي
وملكوا من نواحي . وكان على املسلمني من الفرنج الذين بالرها شر عظيم. أنطاكية، مث رومية مث قسطنطينية والرها

وكانت غاراهتم تبلغ مدينة . ماردين إىل الفرات على طريق سنجار عدة حصون كسروج، والبرية، ومجلني، واملُوزر
وأما حران فكانت معهم يف احلزى كل يوم قد . وماردين، ونصيبني، ورأس عني، والّرقةآمد من ديار بكر، 



فأخذ . فلما رأى الشهيد احلال هكذا أنف منهم، وعلم أنة ال ينال منها غرضا ما دام جوسلني هبا. صبحوها بالغارة
صد ما جاورها من ديار بكر فتشاغل عنها يق. يف إعمال احليل واخلداع، لعل جوسلني خيرج منها إىل بعض البقاع

اليت بيد اإلسالم كحاين وجبل جور وآمد؛ فكان يقاتل من هبا قتاال فيه إبقاء، وهو ُيسر حشوا يف ارتغاء، فهو 
وكل هبا من خيربه خبلو عرينها من آساده، وفراغ حصنها من . خيطبها وعلى غريها حيوم، ويطلبها وسواها يروم

 اشتغال الشهيد حبرب أهل ديار بكر ظن أنه ال فراغ له إليه، وأنه ال ميكنه فلما رأى جوسلني. أنصاره وأجناده
فأقبل الشهيد مسرعا . ففارق الرها، إىل بالده الشامية، ليالحظ أعماله، و يتعهد ذخائره وأمواله. اإلقدام عليه

  .إىل الرها. بعساكر
  :وأنشد. مث وصف ابن األثري اجليش
  نت الرب حبرا من سالحظن... جبيشٍ جاش بالفرسان حىت 

  ختاطبنا بأفواه الرياح... وألسنٍه من الَعذبات محر 
  وغرته عمود للصباح... وأروع جيشه ليلٌ هبم 

  قليل الصفح ما بني الصِّفاح... صفوح عند قدرته ولكن 
  وهيبته جناحاً للجناح... وكان ثباته للقلب قلبا 

، ونكس صلباهنا، وأبباد قُسُوسها ورهباهنا، وقتل شجعاهناً وأحل الشهيد يف حصاًرها فملكها عنوة، فاستباحها
فأمر بإعادة ما أخذ . وفرساهنا، ومأل الناس أيديهم من النهب والسيب مث إنه دخل البلد فراقه، فأنف ملثله من اخلراب

البلد عامراً من أثاث ومال وسىب ورجل، وجوار وأطفال، فردوا عن أخرهم، مل يفقد منهم إال الشاذ والنادر؛ فعاد 
مث رتب البلد وأصلح من شأنه، وسار عنه فاستوىل على ما كان بيد الفرنج من املدن واحلصون . بعد أن كان داثراً

وكان . والقرايا، كسروج وغريها، وأخلى ديار اجلزيرة من معرة الفرنج وشرهم، وأصبح أهلها بعد اخلوف آمنني
  .شره، وشهده خلق كثري من الصاحلني واألولياءقتحا عظيما طار يف اآلفاق ذكره، وطلب هبا ن

حكى يل مجاعة أعرف صالحهم أهنم رأوا، يوم فتح الرها الشيخ أبا عبدا اهللا بن علي بن مهران : قال ابن األثري
ذكروا . الكرامات الظاهرة.الفقيه الشافعي، وكان من العلماء العاملني، والزاهدين يف الدنيا، املنقطعني عنها، وله

. أنه غلب عنهم يف زاويته يومه ذلك مث خرج عليهم وهو ُمْستَبشر مسرور، عنده من االرتياح ما مل يروه أبداًعنه 
مث قال . حدثين بعض إخواننا أن أتابك زنكي فتح مدينة الرها، وأنة شهد معه فتحها يومنا هذا: فلما قعد معهم قال

مث إن نفرا من . مراراً؛ فضبطوا ذلك اليوم فكان يوم الفتح ما يضرك يا زنكي ما فعلت بعد اليوم؛ يرُدد هذا القول
منذ رأيناك على سور تكرب أيقنا بالفتح؛ وهو ينكر حضوره، وهم : األجناد حضروا عند هذا الشيخ وقالوا له

كان : وحكى يل بعض العلماء باألخبار واألنساب، وهو أعلم من رأيت هبا، قال: قال. يقسمون أهنم رأوه عيانا
جزيرة، صقلية من الفرنج ملا فتحت الرها، وكان هبا بعض الصاحلني من املغاربة املسلمني، وكان امللك يف ملك 

فلما كان الوقت الذي فتحت فيه . حيضره ويكرمه، ويرجع إىل قوله، ويقدمه على من عنده من الرهبان والقسيسني
أغاروا وأسروا، وجاءت األخبار إىل امللك وهو الرها سري هذا ملك الفرنج جيشا يف البحر إىل أفريقية فنهبوا و

قد فعل أصحابا باملسلمني : يافقيه: فأيقظه امللك وقال. جالس وعنده هذا العامل املغريب وقد نعس وهو شبيه النائم
فتضاحك من عنده من الفرنج؛ فقال . كان قد حضر فتح الرها: فقال له: كيت وكيت؛ أين كان حممد عن نصرهم

واشتد هذا على امللك؛ فلم ميض غري قليل حىت أتاهم اخلرب .  تضحكوا فوا اهللا ما قال عن غري علمال: هلم امللك
وحكى يل : قال. بفتحها على املسلمني، فأنساهم شدة هذا الوهن رخاء ذلك اخلرب، لعلو منزلة الرها عند النصرانية



شهيد بعد قتله يف املنام يف أحسن حال، فقلت له رايت ال: أيضا غري واحد ممن أثق إليهم، أن رجال من الصاحلني قال
  .قال بفتح الرها. ما فعل اهللا بك؟ فقال غفر يل، فقلت مباذا

  :قلت وهنأه القيسراين عند فتح الرها بقصيدة أوهلا
  وهل طوق األمالك إال جناده... هو السيف ال يغنيك إال جالده 

  العيون اتقاده سناها وإن فات... وعن ثغر هذا النصر فلتأخذ الظبا 
  .ومل يك يسمو الدين لوال عماده... مست قبة اإلسالم فخرا بطوله 

  عن اهللا ما ال يستطاع ذياده... وذاد قسيم الدولة ابن قسيمها 
  رواسيه عزا واطمأن مهاده... ليهن بىن اإلميان أمن ترفعت 

  شهىٌّ إىل يوم املعاد ُمعادُه... وفتح حديث يف السماع،حديثه 
  عليها فواىف كل صدر فؤاده... وباً طرن من ُوكُناهتا أراح قل

  على غري ما عند الُعلوج اعتقاده... لقد كان يف فتح الرُّهاء داللة 
  ومل يغن عند القوم عنه والده... يرجعون ميالد ابن مرمي ُنصرة 
  يفل حديد اهلند عنها حداده... مدينة إفك منذ مخسني حجة 
  ترقت إليه خان طرفاً سواده... ا تفوت مدى األبصار حىت لواهن

  إىل أن ثناها من يعز قياده... وجاحمٍة غزَّ امللوك قياُدها 
  بصري بتمرين األلد لداده... فأوسعها حر القراع مؤيد 
  سرار ولكن يف يديه زناده... كأن سنا ملع األسنة حوله 

  فما راع إال سورها واهنداده... حرباً وخدعة : فأضرمها نارين
  وهيهات كان السيف حتما سفاده... ُصدُوَد البكر عند افتضاضها فصدت 

  مبن كان قد عم البالد فساده... فيا ظفراً عم البالد صالُحه 
  وال موثق إال وحل صفاده... فال مطلق إال وشد وثاقه 
  وال مصحف إال أنار مداده... وال منرب إال ترنح عوده 

  قل للنجم كيف هنادهوإال ف... فإن يثكل االبرنز فيها حياته 
  كما تتنزى عن حريق حراده... وباتت سرايا القمص تقمص دوهنا 

  لقد ذل غاويكُم وعز رشاده... إىل أين يا أسرى الضاللة بعدها 

  يعاند أسباب القضاء عناده... رويدكم ال مانع من مظفر 
  رمى سد ذي القرنني أصمي سداده... ُمصيُب سهام الرأي لو أن عزمه 

  ممالكها، إن البالد بالده... وك الكفر ُتِسلُم بعدها وقل ملل
  فيا طاملا غال الظالم امتداده... كذا عن طريق الصبح أيتها الدُّجى 
  فأية أرض مل ترضها جياده... ومن كان أمالك السَّموات جنده 

  وروضة قسطنطينية، مستراده... وهللا عزم ماء سيحان ورده 
  :مال الدين ابن الشهرزوري أوهلاوله من قصيدة هنأ هبا القاضي ك
  .هي جنة املأوى فهل من خاطب



  :.يقول فيها
  عطفت عليها كل أشرس ناكب... إن الصفائح يوم صافحت الرها 

  كالفجر يف صدر النهار اآليب... فتح الفُتوح مبشراً بتمامه 
  نصرت صحائبها بأمين صاحب... هللا أية وقفٍة بدّريِة 

  كم ناهض باحلرب غري حمارب...  ظفر كمال الدين كنت لقاحه
  بكتائب حمفوفة بكتائب... وأمدكم جيش املالئك نصرة 

  !جنُد النبوة هل هلا من غالب... جنبوا الدبور وقد مت ريح الصبا 
  ظنت وجوب السور سورة العب... أترى الرها الورهاء يوم متنعت 
  ربضاق الفضاء على جناة اهلا... ال أين يا أسرى املهالك بعدها 

  إن الدُّرُوب على الطريق الالّحب... شدا إىل أرض الفرجنة بعدها 
  !ما كان من إطراق حلفظ الطالب؟ -أفغركم والثاُر رهُن دمائكم 

  !عون الفريسة فهو عني الواثب... وإذا رأيت الليث جيمع نفسه 
  :وقال ابن منري

  فال استرد الذي أعطاكُه اهللا... صفات جمدك لفظ جل معناه 
  وىف أعايل أعادي اهللا حداه... ارما بيمني اهللا قائمة يا ص

  بال شبيه إذا األمالك أشباه... أْصَبْحَت ْدون ملوك األرض ُمنفرداً 
  جهال، وقصر عن مسعاك مسعاه... مسعاك مهته . فداك من حاولت

  فاهللا خيبكم واهللا أعطاه... أال موتوابه كمداً :قل لألعادي
  ُتقى وتسهر للمعروف عيناه... ُه ملك تنام عن الفحشاء ِهّمُم
  فيما ابتاله وتدىن ما توخاه... مازال َيسُُمك واألياًم ختدمه 

  قدراً، وجاوزت اجلوزاء، نعاله... حىت تعالت عن الشعري مشاعره 
  وأين مما رََوْره ما رأينا... وقد روى الناس أخبار الكرام مضوا 

  لدنيا جناحاهمظلل أفق ا... أين اخلالئف عن فتح أتيح له 
  مقطوبة بفتيق املسك رياه... على املنابر من انبائه أرج 

  فافتر مبسمه واهتز عطفاه... فتح أعاد على اإلسالم هبجته 
  حديثها نسخ املاضي وأنساه... يهدى مبعتصم باهللا فتكته 

  من رامها ليس َمْعَزاُه كمغزاه... إن الرها غري عمورية، وكذا 
  من امللوك هلا وقما فوتاه... ى أحٌد أخت الكواكب عزا ما بغ

  رأى يبيت فَُويق النجم مسراه... حىت دلفت هلا بالعزم يشحذه 
  عن بدء غرس هلم أمثار عقباه... مشمراً وبنو اإلسالم يف شُُغل 

  وعامر اجلود ملا مح مغناه... يا ُمحيي العدل إذ قامت نََواِدُبه 
  كرين ويستصفى صفاياهللشا... يا نعمة اهللا يستصفى املزيد هبا 
  من مل يتوجك هذا التاج إال هو... أبقاك للدين والدنيا حتوطهما 



  :والبن منري أيضاً من قصيدة تقدم بعضها
  أنخ على أماته كلكل الثكل... أيا ملكاً ألقى على الشرك كلكال 

  جبمعك بني النهب واألسر والقتل... مجعت إىل فتح الرها سد باله 
  وتوج مسطور الرواية والنقل... فتح حديثه  هو الفتح أنسى كل

  جزيت جزاء الصدق عن خامت الّرْسل... فضضت به نقش اخلوامت بعده 
  تُبتُِّك أسباب املذلة واخلذل... جتردت لإلسالم دون ملوكه 

  يشوب بإقدام الفىت حنكة الكهل... أخو احلرب غذته القراع مفطًّما 
  :وله من قصيدة أخرى
  ين معصوبا هبا الفتح املبني... ت عروة الد بعماد الدين أضح

  قسم من إْدحاض كيدْ املارقني... واستزادت بقسيم الدولة ال 
  هُّمها تشريدُهمِّ الّراقدين... ملك أْسَهر عينا مل تزل 

  فقات غيظا عيون احلاسديني... ال َخلْت من كََحل النصر فقد 
  نيفهو عيٌد عائد للمسلم... كلُّ يوم مر من أيامه 

  كان أوالدها أمري املؤمنني... لو جرى اإلنصاف يف أوصافه 
  مثل ما خطت له أيدي السنني... ما روى الّراُوون بل ما سطّروا 

  مبئي ألٍف ثناها مبئني... إذ أناخ الشرك يف أكنافه 
  قطعة البني إىل قطع الوتني... وقعة طاحت بكلب الّروم من 

  لربهان أن الّصني صنيواضح ا... إن محت مصر فقد قام هلا 
  مل يدنس مبرام الألئمني... درج الّدهر عليها معصراً 
  لكنت َحْسماً لشك املمترين... والرها لو مل تكن إال الرّها 
  ومضى مل َيْحوِ منها ِقْسطَ ِطيِْن... هم قسطنطني أن يفرعها 

  فتحلى احلني ومساً يف اجلبني... ولكَم ِمْن َمِلٍك حاوهلا 
  منه كالنجم لرأى املُْبصرين... ّنجم إال أهنا هي أخُت ال

  بعران الذل أساد العرين... ُمنَِيْت منه بليٍث قائد 
  تبدل األسد من الزأر األنني... زارها يزأر يف أسد وغى 

  هاَم يف ساحاهتا نثر الكرين... صوجلوا البيض بضرب َنثَر ال 
  الّشامتنيمن بىن القلف ثغور ... ياَلََها ِهّمةُ ثغرِ أضحكت 
  بعد ما جاست حوايا جوسلني... برنست رأس برنس ذلة 

  فرقت مجاعها عنها عضني... وسروج منذٌ وعت أسراجه 
  عزمه املاضي خبري الفاحتني... تلك أقفال رماها اهللا من 
  مؤمن اخلوف خميف اآلمنني... شام منه الشام برقاً وْدقُه 
  ل السفنيمنه بعد الروح يف ظ... كم كنيس كنست رامها 
  فأحلّتها القطا بعَد القطني... دنت اآلجال من آجاهلا 



  جنني بيض تتبارى ىف الربين... ومنار جيتلى صلبانه 
  قرعة الناقوس تثويب األذين... قرعته البيض حىت بدلت 

  هر يف علك جلني أو جلني... بالقسيميّات مقسوما هلا الد 
  ت ماردينبردا من يوم رد... سل هبا حران كم حرى سقت 

  نظم جيش مبْهج للناظرين... مسطت أمس ُسمَْيَساط هبا 
  كلكل يدرسها درس الدرين... وغدا يلقي على القدس هلا 

  ليس حصن إن حنته حبصني... مهة متسى وتضحي عزمة 
  ستذوقون شذاه بعد حني... قل لقوم غرهم إمهاله 

  فرمنه ُمشحا للغافلني... إنه املوت الذي يدرك من 
  إهنا حبل ملن تاب متني... حىي ُمْمسكى عروته وهو ُي

  من غداة عربة لآلخرين... من يطع ينج، ومن يعص يكن 
  وح يف املَيَْتْين من دنيا ودين... بك يامشس املعايل رُدت الر 

  متلك األرض ميينا ال ميني... أقسم اجلد بأن تبقى لكي 
  رينُمنسياً ُمؤمل عسف اجلأ... وُتفيض العدل يف أقطارها 

  كعباً حمفوفة بالطائفني... التزال دارك كيف انتقلت 
  من نظيم املدح بالدر الثمني... كل يوم يتحلى جيدها 

  كلما أخلص فيها دعوة لك قالت ألُْسُن اخللق أمني
  فصل

برية، ملا فزغ الشهيد من أخذ الرها وإصالح خاهلا واالستيالء على ما وراءها من البالد والواليات سار إىل قلعة ال
فأتاه اخلرب بقتل نائبه باملوصل والبالد . وهي حصن حصني مطل على الفرات، وهو جلوسلني أيضا، فحصره، وضايقه

. الشرقية، نصري الدين جغر بن يعقوب، فرحل عنها خوفا من أن حيدث بعده يف البالد فتق حيتاج إىل املسري إليها
يلغازي صاحب ماردين عسكراً، فسلمها الفرنج إليهم خوفا من فلما رحل عنها سري إليها حسام الدين مترتاش بن إ

وسببه أن امللك ألب أرسالن . وكان قتل النصري يف ذي القعدة سنة تسع وثالثني. الشهيد أن يعود إليهم فيأخذها
املعروف باخلفاجي ولد السلطان حممود بن حممد كان عند الشهيد، وهو أتابكه ومربيه، وكان هو يظهر للخلفاء 

وللسلطان وأصحاب األطراف أن البالد اليت بيده للملك ألب أرسالن وأنه نائبه فيها؛ وكان إذا أرسل رسوال أو 
وكان ينتظر وفاة السلطان مسعود ليجمع العساكر بامسه و خيرج . أجاب عن رسالة فإمنا يقول قال امللك كذا وكذا
ذا امللك باملوصل هذه السنة، وهبا نصري الدين، وهو وكان ه. األموال ويطلب السلطنة، فعاجلته املنية قبل ذلك
إنك إن قتلته ملكت : فحسن املفسدون للملك قتله، وقالوا له. ينزل إليه كل يوم خيدمه ويقف عنده ساعة مث يعود

. املوصل وغريها، و يعجز أتابك أن يقيم بني يديك، وال جيتمع معه فارسان عيك؛ فوقع هذا يف نفسه وظنه صحيحاً
ا دخل نصري الدين إليه على عادته وثب عليه مجاعة يف خدمة امللك فقتلوه وألقوا رأسه إىل أصحابه، ظنا منم أن فلم

وكان األمر خبالف ما ظنوا؛ فإن أصحابه وأصحاب أتابك . أصحابه إذا رأوا رأسه تفرقوا، وميلك امللك البالد
وكانت دولة الشهيد مملوءة . ع معهم اخللق الكثريالذين معه ك رأوا رأسه قاتلوا من بالدار مع امللك، واجتم

وكان يف مجلة من حضر القاض تاج الدين . بالرجال األجالد ذوى الرأي والتجربة، فلم يتغري عليه هبذا الفتق شيء



حيىي بن عبد اهللا بن القاسم الشهرزوري، أخو كمال الدين، فدخل إىل السلطان وخدعه حىت أصعده إىل القلعة وهو 
فلما صعد القلعة سجنوه هبا، وقتل الغلمان الذين قتلوا . سن له الصعود إليها، وحينئذ يستقرله ملك البالديف حي

نصري، وأرسلوا إىل أتابك يعرفونه احلال؛ فسكن جأشه، واطمأن قلبه وأرسل زين الدين على بن بكتكني واليا على 
لناس غري الطريق اليت سلكها النصري، وسهل األمر، قلعة املوصل، وكان كثري الثقة به واالعتماد عليه، فسلك با

،وملا رأى الشهيد صالح أمر املوصل سار إىل حلب فجهز منها .فاطمأن الناس وأمنوا، وازدادت البالد معه عمارة
  .جيشا إىل قلعة شيزر، و بينها وبني محاة حنو أربعة فراسخ، فحصرها

ه ألب أرسالن املعروف باخلفاجي، فاخلفاجي غري ألب أرسالن وقد وهم يف قول. قلت كذا وقع يف حتن ابن األثري
كان مع زنكي ملكان من أوالد السلطان حممود بن : على ما ذكره العماد الكاتب يف كتاب السلجوقية فإنه قال

محد بن ملكشاه، أحدمها يسمى ألب أرسالن وهو يف تنقل من معاقل شجار، واآلخر يسمى فرخشاه و يعرف 
لك، وهو باملوصل، وكان هذا امللك فت مسلماً إىل األمري دبيس بن صدقة، فانزعه منه زنكي يف حرب باخلفاجي امل

وكان النصري يقبض عنانه، ويبسط فيه لسانه، . جرت، فكانت زوجة زنكي، خاتون السكمانية، تربيه حىت بلغ
ابه، فقطعوه يف دهليز داره ملا دخل فدبر يف قتله مع اصح. إن عقل و إال عقلته، وإن ثقل طبعه وإال ثقلته: ويقول

مث عطف زنكي على . مث أصعد القاضي تاج الدين امللك إىل القلعة فلم ُير له أثر، والتقط مماليكه. للسالم على امللك
امللك اآلخر ألب أرسالن فاستخرجه من معقله، وغىن بتفاصيل أمره ومجله، وضرب له نوبتية ونوبا، ورتب له يف 

مث ذكر قصة . لوسه رتبا؛ واغرى بتويل إكرامه وتوخيه، وغرضه خفاء ما جرى من هالك أخيهحاليت ركوبه وج
  .موت زنكي على قلعة جعرب، كما سيأيت

ويف سنة أربعني ومخسمائة أرسل أتابك إىل زين الدين علي يأمره بإرسال عسكر إىل حصن فنك حيصره، فسري خلقا 
وهذا احلصن هو جماور . حيصرونه إىل أن أتاهم اخلرب بقتل الشهيد أتابك كثرياً من الفرسان والرجالة؛ فأقاموا عليه

جزيرة ابن عمر، هو لألكراد البشنوية، وله معهم مدة طويلة، يقولون حنو ثالمثائة سنة؛ وهو من أمنع احلصون، 
  .مطل على دجلة؛ وله سرب إىل عني ماء ال ميكن أن حيال بني أهله وبينها

د ابن منري بالرقة عماد الدين زنكي، يهنئه بالعافية من مرض عرض له يف يده ورجله، قلت ويف هذه السنة أنش
  :قصيدة أوهلا

  وال يرم مشرقك اإلشراق... يا بدر ال أفل وال حماق 
  يهتز فرع مل ُيقعه ساق... بالدين والدنيا الذي يشكو،وهل 
  إال إذا ما التاثت األعراق... إن تورق القضب وجيرى ماؤها 

  للخطب عن طروقه إطراق... رعايا ما سلمت يف محى إن ال
  ترتع يف حديقها احلداق... غرست بالعدل هلم مخائال 

  فعاد ال بغت وال إرهاق... يا هضبة الدين، اليت عاذهبا 
  أصبح ال شام وال عراق... لو ومل حتطه راحالً وقافال 

  حي، ومات الشرك والنفاق... عماد دين قد أقام زيغه 
  تسربلت زينتها اآلفاق... العدل الذي يف ظله يا حميي 

  ملانبا جبنبك اإلقالق... يفديك من الَنَ ِمهاد جنبه 
  َعذَْب وما عيسه ُزعاق... من بَِشَبا سيفك أنبطْت له ال 



  حبده لَعّزُه الّدرياق... جترع السم ولو مل حتمه 
  عزمك هذا الالحق الّسبّاق... ملوك أطراف ال محى أطرافها 

  ساغت بأفواههم األْرياق...  ترق ماء كرى العني ملا لو مل
  وشق أكبادهم الشقاق... شققت من دوهنم موج الردى 

  حديث أيامك ما طاقوا... لو كلفتهم أن يسمعوا : أقسم
  توجس للسمع واستراق... ملا اشتكيت دب يف أهوائهم 

  قصرا وال جانبها اإلخفاق... تطالوا، ال عدمت آماهلم 
  والصفو من مشرهبم غساق... سقا مث اجنلت تومهوها غ

  خد السها لنعلها طراق... لئن أمل أمل بقدم 
  جترى هبا اآلجال واألرزاق... أو كان مدَّ ّيّدُه إىل يٍد 

  حد حسام وسناُ رقراق... فالنْصل ُيْعلَى َصَدأ وحتته 
  زوراَء أوهى نزعها اإلغراق... رمى الصَّليبَ بصليب الرَّأي عن 

  والعيش يف فرجنة سياق... ن خلف اخلليج َسَهٌر ونوم م
  ماتوا فال مهٌس وال إشارة خوف مهوس زأره إزهاق

  وال عرت جندتك اإلخالق... ال سلبت منك الليايل ماكست 
  فصل يف وفاة زنكي رمحه اهللا

ملا ملك قسيم الدولة كانت قلعة جعرب قد سلمها السلطان ملكشاه إىل األمري سامل بن مالك العقيلي : قال ابن األثري
فسار الشهيد إليها فحصرها، وكان الباعث له . مبدينة حلب؛ فلم تزل بيده و يد أوالده إىل سنه إحدى وأربعني

على حصرها وحصر فنك أال يبقى يف وسط بالده ما هو لغريه وإن قل، لِلَْحْزم الذي كان عنبده واالحتياط؛ وأقام 
فبينما هو نائم دخل عليه نفر من مماليك فقتلوه غيلة ومل .. ر ربيع مخس ليالعليه حيصره بنفسه إىل أن مضى من شه

فلما صعد أولئك النفر إىل القلعة صاح من هبا . جيهزوا عليه، وهربوا من ليلتهم إىل القلعة، ومل يشعر أصحابه بقتله
  :هللا له بالشهادة أعمالهمث ختم ا. إىل العسكر يعلمهم بقتله، فبادر أصحابه إليه، فأدركه أوائلهم وبه رمق

  أن احلمام سُيبتلى حبمام... القى احلمام ومل أكن مستيقنا 
أفل، وأي ناصر لإلميان . فأي جنم لإلسالم. فأضحى وقد خانه األمل، وأدركه األجل، وختلى عنه العبيد واخلول

فكم . صهوة فرس رحل؛ وأي حبر ندى نضب، وأي بدر بكارم غرب؛ وأي أسد افترس، ومل ينجه قلة حصن وال
أجهد نفسه لتمهيد امللك وسياسته، وكم أذهبا يف حفظه وحراسته؛ فأتاه مبيد األمم، وُمفنيها يف احلدث والقدم؛ 

فأصاره بعد القهر للخالئق مقهورا، وبعد وثري املضاجع يف التراب معفراً مقبوراً؛ رهني جدث ال ينفعه إال ما قدم، 
مث دفن بصفني عند أصحاب على أمري املؤمنني رضي اهللا . صورة مستسلم قد طويت صحيفة عمله فهو موثوق يف

  .عنه

قصد زنكي حصار قلعة جعرب فنازهلا؛ وكان إذا نام ينام : قلت وذكر العماد الكاتب يف كتاب السلجوقية، قال
فحول القروم، من مع الوفاء منهم جيفوهم، وهم أبناء ال. حوله عدة من خدامه الصباح وهو حيبهم و َيحُْبوهم ولكنه

فنام ليلة . وكان من دأبه أنه إذا نقم على كبري أرداه وأقصاه، واستبق ولده عنده وخصاه. الترك واألرمن والروم



فلما نام ركبه . موته وهو سكران؛ فشرع اخلُدام يف اللعب فزجرهم، وزبرهم وتوعدهم، فخافوا من سطوته
، فركب فرس النوبة ُموِمهاً أنه ميضي يف مهم، وهو ال يرتاب به كبريهم، وامسه برتقش، فذحبه، وخرج ومعه خامته

مث نقل إىل الّرقة فدفن هبا، وقربه اآلن : قلت. فأيت اخلادم أهل القلعة فأخربهم، وذكر احلديث. ألنه خاص زنكي
  .فيها

وخلف من . وكان حسن الصورة مليح العينني، قد وخطه الشيب، طويال وليس بالطويل البائن: قال ابن األثري
األوالد سيف الدين غازيا، وهو الذي وىل بعده، ونور الدين حمموداً امللك العادل، وقطب الدين مودوداً، وهو أبو 

الدين . فانقرض، عقب سيف الدين من الذكور واإلناث، ونور. امللوك باملوصل، وُنصرة الدين أمري أمريان، و بتاً
  .ولقد أجنب رمحه اهللا، فنب أوالده امللوك مل يكن مثلهم. الدين من الذكور ومل يبق امللك إال يف عقب قطب

قلت ومن عجيب ما حكى أنه ملا اشتد حصار قلعة جعرب جاء يف الليل أىب حسان املنبجي ووقف حتت القلعة ونادى 
وال معني؛ هذا املوىل أتابك صاحب البالد، وقد نزل عليك بعساكر الدنيا وأنت بال وزر : صاحبها، فأجابه؛ فقال له

! وأنا أرى أن ادخل يف قضيتك واخذ لك من املوىل أتابك مكانا عوض هذا املكان؛ وإن مل تفعل فأي شيء تنتظر؟
وكان بلك بن َبهرام صاحب حلب قد نزل على أبيه حسان . أنتظر الذي انتظر أبوك: فقال له صاحب القلعة

أي شيء : وما حلسان، وقد أصرفه حبجارة املنجنيقوحاصره يف منبج أشد حصار، ونصب عليه عدة جمانيق، وقال ي
فلما كان من الغد بينا بلك يرتب املنجنيق إذ . أنتظر سهام من سهام اهللا: فقال له حسان! تنتظر؛ أما تسلم احلصن؟

أصابه سهم غرب، وقع يف لبته فخر ميتا؛ ومل يكن من جسده شيء ظاهر إال ذلك، املكان، ألنه كان قد لبس 
ويف تلك الليلة قتل . فلما مسع أىب حسان ذلك من مقالة صاحب قلعة جعرب رجع عنه. يزرها على صدرهالدرع ومل 

  .ذكر ذلك حيىي بن أىب طي يف كتاب السرية الصالحية. أتابك، فكان هذا من االتفاقات العجيبة والعرب الغريبة
  .فصل يف بعض سرية الشهيد أتابك زنكي

ها حزما وضبطا لألمور، وكانت رعيته يف أمن شامل يعجز القوى عن التعدي وكانت من أحسن سري امللوك وأكثر
قدم الشهيد أتابك زنكي إلينا جبزيرة ابن عمر، يف بعض السنني، : حدثين والدي قال: قال أبن األثري. على الضعيف

لدين أبو بكر الدبيسي، وكان يف مجلة أمرائه األمري عز ا. وكان زمن الشتاء، ونزل بالقلعة، ونزل العسكر يف اخليام
وهو من أكابر أمرائه ومن ذوي الرأي عنده، فدخل الدبيسي البلد ونزل بدار يف إنسان يهودي وأخرجه منها؛ 

فاستغاث اليهودي إىل الشهيد وهو راكب فسأل عن حاله، فأخرب به؛ وكان الشهيد واقفا والدبيسي إىل جانبه ليس 
ىل الدبيسي نظر مغضب ومل يكلمه كلمة واحدة، فتأخر القهقرى، ودخل فوقه أحد؛ فلما مسع أتابك اخلرب نظر إ

: قال. البلد فأخرج خيامه وأمر بنصبها خارج البلد، ومل تكن األرض حتتمل وضع اخليام عليها لكثرة الوحل والطني
يقيموها، ونصبوا ولقد رأيت الفراشني وهم ينقلون الطني لينصبوا خيمته؛ فلما رأوا كثرته جعلوا على األرض تبناً ل

  .اخليام، وخرج إليها من ساعته

مهما كانت البالد لنا فأي حاجة لكم إىل األمالك،، فإن : وكان ينهى أصحابه عن، اقتناء األمالك ويقول: قال
االقطاعات تغىن عنها؛ وإن خرجت البالد عن أيدينا فإن األمالك تذهب معها؛ ومىت سارت األمالك ألصحاب 

عمارة البالد، ال سيما . مث ذكر ما جتدد يف أيامه من. رعية وتعدوا عليهم وغصبوهم أمالكهمالسلطان ظلموا ال
وهو الشي أمر ببناء عور اململكة . باملوصل، وذلك حلسن سريته، فكان يقصده الناس ويتخذون بالده دار إقامة
وهو . مث رفع سورها وعمق خندقها. باملوصل، ومل يكن هبا للسلطان غري الدار املعروفة بدار امللك مقابل امليدان



وكانت املوصل اقل بالد اهللا فاكهة، وكان الذي يبع الفواكه يكون : قال. الذي فتح الباب العمادي و إليه ينسب
  .عنده مقراض يقص به العنب لقلته إذا أراد أن يزنه؛ فلما مرت البالد عملت البساتني بظاهر املوصل ويف والينها

ه أنه كان شديد العناية بأخبار األطراف وما جيرى ألصحاهبا حىت يف خلواهتم، وال سيما ومن أحسن آرائ: قال
دركاة السلطان، وكان يغرم على ذلك املال اجلزيل فكان يطالع ويكتب إليه بكل ما يفعله السلطان يف ليله وهناره، 

وكان مع اشتغاله باألمور . من حرب وسلم،، وهزل وجد، وغري ذلك فكان يصل إليه كل يوم من عيونه عدة كتب
وكان ال ميكن . الكبار من أمور الدولة ال يهمل االطالع على الصغري؛ وكان يقول إذا مل يعرف ليمنع صار كبرياً

رسول ملك يعرب يف بالده بغري أمره؛ وإذا استأذنه رسول يف العبور يف بالده أذن له وأرسل إليه من يسريه، وال 
وكان . ية وال غريهم؛ فكان الرسول يدخل بالده وخيرج منها وال يعلم من أحواهلا شيئايتركه جيتمع بأحد من الرع
سلم يوما خشكنانكة إىل طشت دار له وقال احفظ هذه؛ فبقى حنو سنة ال تفارقه . يتعهد أصحابه و ميتحنهم

قنديل وقدمها بني يديه، أين اخلشكنانكة فأخرجها يف : فلما كان بعد ذلك قال له. اخلشكنانكة خوفا أن يطلبها منه
إىل . وأمر له بُدْزدَاريةَّ قلعة كواشي، فبقى فيها. مثلك ينبغي أن ال يكون مستحفظا حلصن: فاستحن ذلك منه وقال

إن البالد كبستان عليه سياج، فمن هو :وكان ال ميكن أحدا من خدمه من مفارقة بالدة ويقول. أن قتل أتابك
خرج منها من يدل على عورهتا ويطمع العدوو فيها زالت اهليبة وتطرق اخلصوم خارج السياج يهاب الدخول، فإذا 

صائب رأيه وجيده أن سري طائفة من التركمان اإليوانية مع األمري اليارق إىل الشام، وأسكنهم . ومن: إليها قاله
ملكا هلم فكانوا بوالية حلب، وأمرهم جبهاد الفرنج، وملكهم كل ما استنقذوه من البالد اليت للفرنج وجله 
ومل يزل مجيع ما فتحوه . يغادرون الفرنج بالقتال و يراوحوهنم؛ وأخذوا كثرياً من السواد وسدوا ذلك الثغر العظيم

ومن آارائه أنه ملا اجتمع له األموال الكثرية أودع بعضها باملوصل وبعضها : يف أيديهم إىل حنو سنة ستمائة قال
ى على بعض هذه اجلهات خرق أو حيل بيين و بينه استعنت على سد اخلرق بسنجار وبعضها حبلب، وقال إن جر

  .باملال يف غريه
فيها، وبه كانت تضرب األمثال، ويكفى يف معرفة ذلك مجلة، أن واليته ! واما شجاعته وإقدامه فإليه النهاية: قال

وأصحاب أرمينية وأعماهلا، بيت  اخلليفة املترشد، والسلطان مسعود،: أحدق هبا األعداء واملنازعون من كل جانب
وكان ينتصف . سكمان، وركن الدولة داود صاحب حصن كيفا، وابن عمه صاحب ماردين، مث الفرنج، مث دمشق

منهم و يغزو كال منهم يف عقر داره ويفتح من بالدهم، ماعدا للسلطان مسعود فإنه كان ال يباشر قصده، بل كان 
ه، فإذا فعلوا عاد السلطان حمتاجاً إليه، وطلب منه أن جيمعهم على حيمل أصحاب األطراف على اخلروج علي

  .طاعته، فيصري كاحلاكم على اجلميع، وكلٌ يداريه وخيضع له، ويطلب ما تستقر القواعد على يده

. وأما غريته فكانت شديدة وال سيما على نساء األجناد، فإن التعرض إليهن كان من الذنوب اليت ال يغفرها؛: قال
يقول إن جندي ال يفارقوين يف أسفاري وقلما يقيمون عند أهلم، فإن حنن مل مننع من التعرض إىل حرمهم هلكن  كان

ويف صحيح مسلم من حديث أىب سعيد اخلدري، وذكر حديث رجم النيب صل اهللا عليه وسلم ما : قلت. وفسدن
ماَ انطلقنا غَُزاةً يف َسبِيلِ اهللا َتَخلََّف َرُجلٌ يف أو كُلَّ: مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطيبا قال: عزاً، قال

وكان قد أقام بقلعة : قال ابن األثري. على أال أؤَْتي بَِرُجلٍ فََعلَ ذلك إال َنكَّلُْت به!! ِعيالنا لَهُ َنبِيٌب كَنَبِيبِ التِّْيسِ
ب الناس إليه، وكان غري مرضى السرية؛ اجلزيرة ُدْزادَاراً امسه نور الدين حسن الرببطي، وكان من خواّصه وأقر

فبلغه عنه أنه يتعرض للُحرم؛ فأمر صاحبه صالح الدين الياغبساين أنه يسري جمدا ويدخل اجلزيرة، فإذا دخلها أخذ 
فسار الصالح جمدا، فلم يشعر الرببطي إال . الرببطي وقطع ذكره، وقلع عينيه عقوبة لنظره هبم إىل احلرم، مث يصلبه



املوىل أتابك يسلم عليك ويريد : ىل البلد؛ فخرج إىل لقائه، فأكرمه الصالح ودخل معه البلد، وقال لهوقد وصل إ
أن ُيعلى قدرك، ويرفع منزلتك، ويسلم إليك قلعة حلب وبوليك مجيع البالد الشامية لتكون هناك مثل نصري الدين، 

لك املسكني فلم يترك له قيال وال كثرياً إال نقله إىل فتجهز وحتدر مالك يف املاء إىل املوصل وتسري إىل خدمته ففرح ذ
فحني فرغ من مجع ذلك أخذه الصالح وأمضى فيه ما أمر به،، وأخذ مجيع . السفن ليحدرها إىل املوصل يف دجلة

  .فلم يتجاسر بعده أحد على سلوك شيء من أفعاله. ماله
ظاهراً، ويتصدق فيما عداه من لأليام سرا مع من يثق وأما صدقاته، فكان يتصدق كل مجعة مبائة دينار، أمريي : قال
وركب يوما فعثرت به دابته فكاد يسقط عنها، فاستدعى أمرياً كان معه فقال له كالما مل يفهمه ومل يتجاسر على . به

أن يستفهمه منه، فعاد عنه إىل بيته وودع أهله عازما على اهلرب؛ فقالت له زوجته ما ذنبك وما محلك على هذا 
فقال أخاف أن . اهلرب فذكر هلا احلال، فقالت له إن نصري الدين له عناية، فاذكر له قصتك وافعل ما يأمرك به

خذ هذه : فلم تزل زوجته تراجعه وتقوي عزمه، فعزف النصري حاله، فضحك منه وقال. مينعين من اهلرب فأهلك
ال بأس عليك فإنه ما أراد غري هذه : فقال. يف دمي ونفسياهللا اهللا : ففال. الصرة الدنانري وامحلها إليه فعي اليت أراد

فلما فرغ من الصدقة تصد النصري . أمعك شيء قال نعم؛ فأمره أن يتصدق به: فحني رآه قال. الصرة؛ فحملها إليه
إنه يتصدق يف هذا اليوم مبثل هذا القدر، يرسل إىل من : من أين علمت أنه أراد الصرة؟ فقال له: وشكره، وقال

مث بلغين أن دابته عثرت به حىت كاد يسقط إىل األرض، وأرسلك إيل، . أخذ من الليل، ويف يومنا هذا مل يأخذهي
قال والدي خرج يوما الشهيد من . وحكى يل من شدة هيبته ما هو أشد من هذا: فعلمت أنه ذكر الصدقة فقال

اندارية وقال له اقعد؛ فحني رأى الشهيد سقط إىل قلعة اجلزيرة من باب الّسر خلوة ومالَّح له نائم فأيقظه بعض اجل
  .األرض فحركوه فوجدوه ميَّتاً

وكان الشهيد قليل التلون والتنقل، بطيء امللل والتغري، شديد العزم، مل يتغري على أحد من أصحابه ُمذْ َملَكَ : قال
هم الذين بقوا أخرياً، من سلم منهم  إىل أن قتل إال بذنب يوجب التغري؛ واألمراء واملقدمون الذين كانوا معه أوالً

إن كان : وكان اإلنسان إذا قدم عسكره مل يكن غريباً. من املوت؛ فلهذا كانوا ينصحونه ويبذلون نفوسهم له
صاحب ديوان تصد أهل الديوان، وإن كان عاملا قصد القضاة بين . جندباً اشتمل عليه األجناد وأضافوه، و إن كان

وسبب ذلك مجيعه أنه كان خيطب الرجال ذوي اهلمم . ليه ويؤنسون غربته فيعود كأنه آهلالشهرزوري فُيحسنون إ
، ويوسع عليهم يف األرزاق، فيسهل عليهم فعل اجلميل واصطناع .العالية، واآلراء الصائبة، واألنفس األبية

  .املعروف
  :وما أحسن ما وصفه به أمحد بن منري من قوله يف قصيدة: قلت

  ر عطاء واستالبا... الده يف ذرا ملك هو 
  غيث سحا وانسكاباً... من له كف تبز ال 
  أمة للنصر باباً... فاتح يف وجه كل 

  ك للسري الركابا... َتْرُجف الدنيا إذا حر 
  ت اختالال واضطرابا... وختر املشمخرا 

  بته تأوى الشعاباً... األعداء من هي .وترى
  ناره صاروا كبابا... وإذا ما لفحتهم 

  ت على الدين سحابا... عماد الدين ال زل  با



  فك إن ريع حجابا... جاعال من دونه سي 
  من الذي طبت وطابا... فالبس النعماء يف األ 

  قد صاروا تراباً. ءك... وأصف عيشاً إن أعدا 
وهو . عنيالشامل من سنة اثنتني وعشرين إىل أن قتل يف سنة إحدى وأرب -استوىل زنكي على : وقال العماد الكتاب

الذي فتح الرها عنوة، واحتل هبا من السعادة ذروة؛ فتسىن بفتح الرها للمسلمني، جَْوُس بالد جوسلني؛ وعاد مجعها 
إىل اإلسالم يف عهد ولد زنكي نور الدين وصارت عقود الفرنج من ذلك حلني تنفسخ، وأمورها تْنتسخ؛ ومعاقلها 

  .تفرع، وعقائلُها تُفْتَرع
كانت األعمال بعد قتل زنكي قد اضطربت، واملسالك قد اختلت، بعد اهليبة : يعايل التميمي وقال الرئيس أبو

، والعيث يف سائر النواحي .املشهورة ؟، واألمنة املشكورة؛ وانطلقت أيدي التركمان واحلرامية يف فساد األطراف
  :.واألكناف؛ ونظمت يف صفة هذه احلال أبياتا من قصيدة

  سعادته عنه وخرت دعائمه... ي تنافرت كذلك عماد الدين زنك
  وأنواع ديباج حوهتا خمامته... وكم بيت مال من نضار وجوهر 

  جنده وخوادمه. ُيحامى عليها... وأضحت بأعلى كل حصن مصونة 
  يروع األعادي حليه َوبََرامجه... ومن صافنات اخليل كل مطهم 

  وصف ناظمهبأقالمها ما أدرك ال... فلو رامت الكتاب وصف شياهتا 
  وشامخ حْصن مل َتفُْته غنائمه... كم معقل قد رامه بسيوفه 

  وقد أمنتهم كتبه وخوامته... ودانت ُوالة األرض فيها ألمره 
  يراع هبا أعراُبه وأعامجه... وأمن من يف كل قطر هلتبة 
  فقد زال عنهم ظُلْمه وخصائمه... وظامل قوم حني يذكر عدله 
  وليس له فيها نظري يزامحه...  وأصبح سلطان البالد بسيفه

  ومل يبق يف األمالك ملك يقاومه... وزاد على األمالك بأساً وسطوة 
  وراعت والة األرض منه لوائمه... فلما تناهي ُملكُه وجالله 
  فلم تنجه أمواله ومغامنه... أتاه قضاء ال ترد سهامه 

  ئمهوحامت عليه باملنون حوا... فيها ِحمامه . وأدركه لِْلْحني
  صريعاً توىل ذحبه فيه خادمه... وأضحى على ظهر الفراش ُمجدال 

  ومن حوله أبطاله وصوارمه... وقد كان يف اجليش اللهام مبيته 
  تذود الردى عنه وقد نام نائمه... ومسر العوايل حوله بأكفهم 

  بأسهمها يُْردى من، الطري حائمه... ومن دون هذا عصبة قد ترتََّبت 
  ومهته تعلو وتقوى شكائمه... يام راحة سره وكم رام يف األ

  ومسرح حي أن ُتراَع سوائمه... وكم مسلك للسفر أمن ُسبله 
  من الروم ملاً أدركته مرامحه... وكم ثغر إسالم حواه بسيفه 

  يف أقصى البالد مرامسه... فمن ذا الذي يأيت هبيبة مثله وتنفذ 
  ت هنك أراقمهأراقمه ذل... فلَْوَرِقيْت يف كل مصر بذكره 



  إذا ما أتاه األمر، واهللا حامته... فمن ذا الذي ينجو من الدهر ساملا 
  له صفو عيش واحلمام حياومه... ومن رام صفواً يف احلياة فما يرى 

  ودعه فإن الدهر الشك قاصمه... فإياك ال تغبط ملكيا مبلكه 
  رويدك ما تبين فدهرك هادمُه... وقل للذي يبين احلصون لنحفظه 

  هبا َيتَناسى املرء ما هو عازمه... وىف ضل هذا عربة ومواعظ 

ويف ثامن عشر مجادى اآلخرة من السنة وصل اخلادم يرتقش القاتل لعماد الدين زنكي وانفصل من قلعة جعرب : قال
. ى ما تومههخلوف صاحبها من طلبه منه، فوصل دمشق متيقنا أنه قد أمن هبا، ومدالَّ مبا فعله، وظنا منه أن احلال عل

  .فقبض عليه وانفذ إىل حلب ُصحبة من حفظه وأوصله إليها، فأقام هبا أياما مث محل إىل املوصل، وذكر أنه قتل هبا
  :قلت وللحكيم أىب احلكم املغريب قصيدة يف مرثية الشهيد عماد الدين زنكي رمحه اهللا، منها

  واستهلى دما على فقد زنكي... عُني ال تذخرى الدموع وبكى 
  نت له هيبة على كل تركي... مل َيَهْت شخصه الردى بعد أن كا 

  وعظيم بني األنام بُُزْزك... خُري ملك ذي هيبة وهباء 
  مه مادحا بغري تلكي... يهب املال واجلياد ملن مي 

  هي عندي أحق دارٍ بَِتْرك... إن داراً متدنا بالرزايا 
  ن ومسكوانضحوه بزغفرا... فاسكبوا فوق قربه ماء ورٍد 

  بعد ما استفتح الرُّها، أي فتك... أي فتك جرى له يف األعادي 
  ر يسري يف جنب مْصرع زنكي... كل خطب أنت به نوب الده 
  م وحيوي البالد من غري شك... بعد ما كاد أن تدين له الرو 

  فصل فيما جرى بعد قتل زنكي من تفرق أصحابه ومتلك ولديه غازي وحممود

توجه امللك ولد السلطان، املقيم كان معه، فيمن صحبه وانضم، إليه إىل ناحية املوصل، ومعه : لىقال الرئيس أبو يع
سيف الدين غازي بن عماد الدين أتابك؛ وامتنع عليهم الوايل باملوصل، على كوجك، أياما إىل حني تقررت احلال 

األمري سيف الدولة سوار وصالح  وعاد. مث فتح الباب ودخل ولده واستقام له األمر، وانتصب منصبه. بينهم
، يف تلك احلال إىل ناحية حلب، ومعهما األمري نور الدين حممود ابن زنكي، .الدين، يعىن حممد بن أيوب الياغبساين

وفصل عنه األمري صالح . وشرع يف مجع العساكر وإنفاق املال فيها، واستقام له األمر وسكنت الدمهاء. وحصل هبا
  .اليته على سبيل االستيحاش واخلوف على نفسه من أمر ُيدبر عليهالدين وحصل حبماة و

وسري يف صبيحة . ملا راهق نور الدين لزم خدمة والده إىل ان انتهت مدته على قلعة جعرب: وقال احلافظ أبو القاسم،
ن وصل أخي األحد امللك ألب أرسالن بن السلطان حممود إىل املوصل مع مجاعة من أكابر دولة أبيه، وقال هلم إ
مث قصد . سيف الدين غازي إىل املوصل فهي له وأنتم يف خدمته، وإن تأخر فأنا أقرر أمور الشام وأتوجه إليكم

  .حلب ودخل قلعنها يوم االثنني سابع ربيع اآلخر، ورتب النواب يف القلعة واملدينة
: اعته وقصد خيمة نور الدين وقال لهملا اتصل قتل أتابك بأسد الدين شريكره ركب من س: وقال ابن أىب طي احلليب

اعلم ان الوزير مجال الدين قد اخذ عسكر املوصل وعزم على تقدمي أخيك سيف الدين وقصده إىل املوصل، وقد 
وقد انفذ إىل مجال الدين وأرادين على اللحاق به فلم اعرج إليه وقد رأيت أن أصريك إىل . انضوى إليه ُجل العسكر



كك وجتتمع يف خدمنك عساكر الشام؛ وأنا أعلم أن األمر يصري مجيُعه إليك ألن ملك حلب وجتعلها كرسي ُمل
فركب وأمر أن مل ينادى يف الليل يف عساكر الشام . الشام حبلب، ومن ملك جلب استظهر على بالد الشرق

وا حلب جاء وملا دخل. باالجتماع، فاجتمعوا وساروا يف خدمة نور الدين إىل حلب، ودخلوها سابع ربيع األول
أسد الدين إىل حتت القلعة ونادى واليها، وأصعد نور الدين إليها يل قرر أمره ومشى أحواله، فكان نور الدين يرى 

  .له ذلك وأسد الدين مين بأنه كان السبب يف توليته

، واجتمعت ملنا قتل أتابك الشهيد ركب امللك ألب أرسالن بن السلطان حممود، وكان مع الشهيد. قال ابن األثريأ
املصلحة أن نترك مل ما كان بيننا وراء : فأرسل مجال الدين الوزير إىل الصالح يقول له. العساكر عليه وخدموه

ظهورنا، ونسلك طريقا يبقى به امللك يف أوالد صاحبنا، ونعمر بيته جزاء إلحسانه إلينا؛ فإن امللك قد طمع يف 
. هذا األمر يف أوله ونتداركه يف بدايته لََيتَِّسَعنَّ اخلرق وال ميكن رقعه البالد واجتمعت عليه العساكر؛ ولئن مل نتالف

فركب اجلمال إىل امللك فخدمه وضمن له فتح البالد . فأجابه الصالح إىل ذلك وحلف كل واحد منهما لصاحبه
ه فقبل قوهلما، وظنه إن أتابك كان نائباً عنك يف البالد، وبامسك كنا نطيع: وأطمعه فيها، ومعه الصالح، وقاال له

وأرسال إىل زين الدين باملوصل يعرفانه قتل الشهيد . حقاً، وقرهبما، طمعاً أن يكونا عونا له على حتصيل غرضه
ويأمرانه باإلرسال إىل سيف الدين غازي، وهو ولد عماد الدين زنكي األكرب، وإحضاره إىل املوصل، وكان 

وكان نور الدين حممود بن الشهيد قد سار ملا قُتل والده . زين الدين ذلك بَشهَْرزَْور، وهي إقطاُعه من أبيه؛ ففعل
إن من الرأي أن يسري : بذلك، وقال اجلمال امللك. إىل حلب فملكها، وذلك بإشارة أسد الدين شريكوه عليه

وحده مع  الصالح إىل مملوك نور الدين حبلب يدبر أمره، وكانت محاة إقطاع الصالح، فأمره فسار، وبقى اجلمال
فاشتغل بشرب اخلمر واخللوة بالنساء، وأراد أن يعطي األمراء شيئا فمنعه خوفا من أن . امللك فأخذه وقصد الرقة
وشرع اجلمال يستميل العسكر وحيلف األمراء لسيف . هلم اإلقطاع اجلزيل والنعم الوافرة: متيل قلوهبم إليه، وقال

وأقام بامللك يف . كل من حلف بأمره باملسري إىل املوصل هاربا من امللكالدين بن أتابك الشهيد واحداً بعد واحد؛ و
الرقة عدة أيام، مث سار به إىل ماكسني تركه هبا عدة أيام أيضاً، قد اشتغل بلذته عن طلب امللك مث سار به حنو 

هو وامللك  سنجار، وكان سيف الدين غازي قد دخل املوصل واستقر هبا، فقوى حينئذ جنان مجال الدين، ووصل
ال تسلم البلد وال متكن أحداً من دخوله، ولكن أرسل إىل امللك وقل له : إىل سنجار، فأرسل إىل ُدزدارها وقال له

املصلحة أننا نسري إىل : فقال اجلمال للمك. إنا تبع املوصل، فمىت دخلت املوصل سلمت إليك ففعل الدُّزدار ذلك
فساروا عن . نا منه خرج إىل اخلدمة، فحينئذ نقبض عليه ونتسلم البالداملوصل، فإن مملوكا غازي، إذا مسع بقرب

سنجار، وكثر رحيل العسكر إىل املوصل هاربني من امللك؛ فبقى يف قلة من العسكر، فساروا إىل مدينة بلد وعرب 
امللك يف فلما عربها دخل اجلمال املوصل وأرسل األمري عز الدين أبا بكر الدبيسي إىل . مللك دجلة من هناك

عسكر، وهو يف نفر يسري، فأخذه وأدخله املوصل، فكان آخر العهد به واستقر أمر سيف الدين، وأقرزين الدين 
وأرسلوا إىل السلطان مسعود فاستحلفوه لسيف الدين . على ما كان عليه من والية املوصل، وجعل اجلمال وزيره

الدين هذا قد الزم خدمة السلطان مسعود يف أيام أبيه  وكان سيف. فحلف له وأقره على البالد، وأرسل له اخللع
قال . فلما خوطب يف اليمني وتقرير البالد له مل يتوقف. سفراً وحضراً، وكان السلطان حيبه كثرياً ويأنس به ويبسطه

ي ثبت وهذا املقام الذ!! فانظروا إىل مجال الدين وُحْسن عهده وكمال مروءته ورعايته حلقوق خمدومه: ابن األثري
ولقد قلل من قال الناس ألف منهم كواحد؛ وهو معذور ألنه مل ير مثل مجال . فيه يعجز عنه عشرة آالف فارس



وملا استقر سيف الدين يف امللك أطاعه مجيع البالد ما عدا ما كان بديار بكر كاملعدن وحيزان وإْسَعرد : قال. الدين
  .وغري ذلك، فإن اجملاورين هلا تغلبوا عليها

وملا فرغ سيف الدين من إصالح أمر السلطنة وحتليفه وتقرير أمر البالد عرب إىل الشام لينظر يف تلك النواحي، : قال
وميرر القاعدة بينه وبني أخيه نور الدين، وهو حبلب، وقد تأخر عن احلضور عند أخيه وجافه؛ فلم بزل يراسله و 

واستقرت احلال بينهما على أن جيتمعا خارج . الة لقلبهيستميله، فكلما طلب نور الدين شيئاً أجابه إليه استم
العسكر السيفي، ومع كل واحد مخسمائة فارس، فلما كان يوم امليعاد بينهما سار نور الدين من حلب يف مخسمائة 

فارس، وسار سيف الدين من معسكره يف مخسة فوارس؛ فلم يعرف نور الدين أخاه سيف الدين حىت قرب منه، 
وقعد سيف الدين ونور الدين . فه؛ فترجل له وقبل األرض بني يديه، وأمر أصحابه بالعود عنه فعادوافحني رآه عر

مل امتنعت من اجمليء إيل، أكنت ختافين على نفسك؟ واهللا ما خطر يف : بعد أن اعتنقا وبكيا، فقال له سيف الدين
!! علت السوء مع أخي وأحب الناس إيلببايل ما تكره، فلمن أريد البالد، ومع من أعيش، ومبن أعتضد إذا ف

فاطمأن نور الدين وسكن روعه، وعاد إىل حلب فتجهز وعاد بعسكره إىل خدمة أخيه سيف الدين، فأمره سيف 
ال غرض يل يف مقامك عندي، وإمنا غرضي أن يعلم امللوك والفرنج : الدين بالعود وترك عسكره عنده، وقال
،وعاد كل واحد منهم .فلم يرجع نور الدين ولزمه إىل أن قضيا ما كانا عليه. نهاتفاقنا، فمن يريد السوء بنا يكف ع

  .إىل بلده
  :ومن قصيدة البن منري يف نور الدين: قلت

  وأنقعهم حيا لغليل صاد... أيا خري امللوك أبا وجدا 
  شوارد من ثناء أو أحاد... علوا وغلوا وقال الناس فيهم 
  مبنصبك القسيمي العمادي ...وما اقتسموا وال عمدوا بناهم 
  تقسمها التمادي والتعادي... وهل حلب سوى نفس شاع 

  كاة فأصبحت ذات العماد... نفى ابن عماد دين اهللا عنها الش 
  مدجبة التهائم والنجاد... تبختر يف كسا عدل وبذل 

  يهذب حكمة آيات صاد... ويف حمراهبا داود منه 
  ال خلوت من ازديادترق، ف... جتاوزت النجوم، فأين تبغي 

  فصل فيما جرى بعد وفاة زنكي من صاحب دمشق واإلفرنج املخذولني

يف سابع يوم من استقرار نور الدين حبلب اتصل خرب مقتل أتابك بصاحب أنطاكية البيمند، فخرج : قال ابن أىب طي
ه على جهة حلب وعاث يف قسما أنفذه إىل جهة محاة، وقسما أغار ب: ليومه يف ساكر أنطاكية وقسم عسكره قسمني

ووصل اخلرب إىل حلب . بالدها، وكان الناس آمنني فقتل وسىب عاملا عظيما، ومتادى حىت وصل إىل صلدى وهنبا
الفرنج وأدرك مجاعة من الرجالة . فخرج أسد الدين شريكوه فيمن كان حبلب من العساكر وجد يف السري، ففاته

كانت الفرنج أخذته؛ وسار جمنبا عن طريق الفرنج إىل أن شن الغارة  يسوقون األسرى فقتلهم واستنقذ كثريا مما
  .على بلد أرتاح، واستاق مجيع ما كان للفرنج فيه، وعاد إىل حلب مظفراً

ملا قتل الشهيد سار مج ر الدين صاحب دمشق يف عسكر إىل بعلبك وحاصرها، وهبا جنم الدين : وقال ابن األثري
؛ وانتقل أيوب إىل .ن، فسلمها إليه وأخذ منه ماال، وملكه قرايا من أعمال دمشقأيوب والد السلطان صالح الدي



فاتفق أن . اشتد صاحب دمشق يف القتال، وصرب جنم الدين أيوب أحسن صرب: وقال ابن أىب طي. دمشق فأقام هبا
فلما ملك البلد منع . املاء ملا شاء اهللا من حصن بعلبك غار حىت مل لبق منه شيء، وأهل القلعة يستمدون من البلد

فاستخلف صاحب دمشق جنم الدين، وأقر له امللك . من يريد املاء من القلعة، فاشتد األمر فطلبوا األمان واملصاحلة
وملا بلع ذلك نور الدين خاف أن يفسد عليه أسد الدين إىل صاحب . الذي كان أتابك قد جعله له فيها، وأقره فيها

ند، ومال نور الدين إىل جمد الدين أىب بكر ابن الداية حىت واله مجيع أموره ومجيع دمشق حبصول أخيه جنم الدين ع
  .مملكته، فشق ذلك على أسد الدين

ملا اتصل خرب موت زنكي مبعني الدين أثر شرع يف التأهب واالستعداد لقصد بعلبك وانتهاز : قال الرئيس أبو يعلى
يها وضايقه، ومل ميض إال أيام قالئل حىت قل املاء يف قلة دعتهم إىل فنزل عل. الفرصة فيها بآالت احلرب واملنجنيقات

وكان الوايل هباذا حزم وعقل ومعرفة باألمور؛ فاشترط ما قام له به من إقطاع وغريه، وسلم . النزول على حكمه
. األول من السنة البلد والقلعة إليه، ووىف له مبا قرر األمر عليه، وتسلم ما فيه من غلة وآلٍة يف أيام من مجادى

وأرسل معني الدين إىل الوايل حبمص، وتقررت بينه وبينه مهادنة وُموادعة يعودان بصالح األحوال وعمارة 
مث انكفأ بعد ذلك إىل البلد . ووقعت املراسلة فيما بينه وبني صالح الدين حبماة، وتقرر بينهما مثل ذلك. األعمال

ووردت األخبار يف أيام من مجادى اآلخرة من : ها واإلقامة فيها قالعقيب فراغه من بعبك ترتيب من رتبه حلفظ
املقيمني . السنة بأن ابن جوسلني مجع اإلفرنج من كل ناحية وقصد مدينة الرها، على غفلة، مبوافقة من النصارى

انضاف فنهض نور الدين صاحب حلب يف عسكره ومن . فيها، فدخلها واستوىل عليها، وقتل من فيها من املسلمني
إليه من التركمان وغريهم يف زهاء عشرة آالف فارس، ووقعت الدواب يف الطرقات من شدة السري، ووافوا البلد 

وقتل من أرمن الرها والنصارى من قتل، . وقد حصل ابن جوسلني، وأصحابه فيه، فيه عليهم ووقع السيف جنم
تقدير عشرين فارسا من وجوه أصحابه، وأحدق هبم واهنزم إىل برج يقال له برج املاء، فحصل يف ابن جوسلني يف 

املسلمون وشرعوا يف النقب عليهم حىت تعرقب الربج، فاهنزم ابن جوسلني يف اخلفية من أصحابه، وأخذ الباقون، 
وحمق بالسيف كل من ظفر به من نصارى الرها، واستخلص من كان فيه أسرياً من املسلمني، وهنب منها شيء كثري 

  .ثاث والسىب، وانكفأ املسلمون بالغنائم إىل حلب وسائر األطرافمن املال واأل
ملا قتل زنكي كان جوسلني الفرجني الذي كان صاحب الرها يف واليته غرب الفرات يف تل باشر : قال ابن األثري

، فسار وما جاورها، فراسل أهل الرها، وكان عامتهم من األرمن، وواعدهم يوما يصل إليهم فيه، فأجابوه إىل ذلك
فبلغ اخلرب نور الدين، . يف عساكره إليها وملكها وامتنعت عليه القلعة مبن فيها من املسلمني، فقاتلهم وجد يف قتاهلم

ويف هذه . وهو يومئذ حبلب، فسار إليها بعسكره؛ فهرب جوسلني ودخل نور الدين مدينة الرها وهنبها وسىب أهلها
ووصل خرب الفرنج إىل سيف الدين غازي . بق منهم هبا إال القليلالدفعة هنبت وخربت وخلط من أهلها، ومل ي

باملوصل فجهز العساكر إىل الرها، فوصلت العساكر وقد ملكها نور الدين، فبقيت بيده ومل يعارضه فيها أخوه 
ومن عجيب ما جرى أن نور الدين أرسل من غنائمها إىل األمراء، وأرسل إىل زيد الدين عل : قال. سيف الدين

ملا : لة من اجلواري، فحملن إىل داره ودخل لينظر إليهن، فخرج وقد اغتسل وهو يضحك، فسُئل عن ذلك فقالمج
فتحنا الرها مع الشهيد كان يف مجلة ما غنمت جارية مالت نفس إليها، فعزمت على أن أبيت معها، فسمعت منادي 

فلما كان اآلن أرسل . م أجسر على إتياهنا وأطلقتهاالشهيد وهو يأمر بإعادة السيب والغنائم، وكان مهيبا خموفا، فل
  .إىل نور الدين سهمي من الغنيمة وفيه تلك اجلارية، فوطئتها خوفا من العود

  :وللقيسراين قصيدة مدح هبا مجال الدين وزير املوصل ذكر فيها فتح الرها أوهلا: قلت



  وأن ينجز العدة املْاطلُ... أماً آن أن َيْزهق الباطل 
  ل سيف بأعناقها كافل... يغب ملوك الظال  ىل كم

  وقد زأر األسد الباسل... فال حتفلن بصول الذئاب 
  يصول انتقاماً فيستاصل... وهل مينع الدين إال فىت 
  أضاء هلا بدرك الكامل... أبا جعفر أشرقت دولة 
  فإنكما الفعلُ والفاعل... فإما نصبت لرفع امسها 

  وما ناله امللك العادل... ليهنك ما أفرج النصر عنه 
  فقد دلف املقرم البازل... فقل للحقاق الطريق الطريق 

  د حمتسب بالعال قافل... وجاهد يف اهللا حق اجلها 
  ُيشايُِعه القدر النازل... هل مينع السور من طالع 
  فساحلها القدس والساحل... فإن يك فتح الرها لُجَّة 

  م هبا راحلر أن املقي... فهل علمت علم تلك الديا 
  وال بد أن يضرب الشائل... أرى القمص يأمل فوت الرماح 

  وهل عاقل بعدها عاقل... يقوى معاقله جاهداً 
  ملن فات حسبته احلاصل... وكيف بضبط بواقي اجلهات 

  :وال بن منري من قصيدة يف نور الدين
  قط إال أعزها إغالقه... ملك ما أذل بالفتح أرضا 

  عارضاً شيب الدجى إبراقه... إليها الوهي يف الرها أزجي 
  عطال من إعناقها إعناقه... جارت جأرة إليه فحلى 

  شامه والعراق بعد عراقه... تلك بكر الفتوح فالشام منها 
  ق ُيرينا إضاءة إطالقه... أين كان امللوك عن وجهها الطل 

  وم ملا أظله إرهاقه... سنة سنها أبوه بكلب الر 
  جله دون نيله إخفاقه... ا خافقا قلبه إىل أمل ع

  ات وبتز من لََهاْه عراقه... قسمت راية املواضى القسيمي 
  خلقه فيك خصلة َخالقه... كذا أنت يا ْبَنه ما عدا من 

  ما َوَنى َسحُّه وال إْصَعاقه... وكفى البحر أنه ابن سحاب 
  من على الذين كظه إشفاقه... مل ميت من سددت ثلمته يا 

  خلف صدر ينشق عنه شقاقه... ى األرض قلبا رهبة مل تدع عل
  ع يكمى يف النافقاء نفاقه... كلما طن ذكرها منه يف السم 
  ل له ركضه وال إنفاقه... وجهاد عن حوزة الدين مل يأ 
  :وله فيه من قصيدة أخرى

  من الدنيا وجدد كل بال... بنور الدين روض كل حمل 
  كل كال كل سهادا بات يكال... أقام على ثنية كل خوف 



  وصوب عدله يف كل أوب فعوض عاطال منه حبال
  ويقتل خوفه قبل القتال... ينكس رأيه رأى احملامي 

  يفوت سنامه يد كل قال... لقد أحصدت لإلسالم عزا 
  عصاما غري منتكث احلبال... وأصبحت العواصم ملحقات 

  فصل

مصر يومئذ،وهو امللقب باحلافظ، وعليه  وقفت على توقيع كتب يف ذي القعدة سنة إحدى وأربعني عن خليفة
إىل القاضي األشرف أىب اجملد علي بن احلسن بن احلسني بن امحد البيساين، البيساين : احلمد هللا رب العاملني: عالمته

انتهى إىل حضرة أمري : وهو والد القاضي الفاضل، وكان يومئذ متويل القضاء واحلكم مبدينة عسقالن، يقول، فيه
أن قوما من أهل ثغر عسقالن، محاه اهللا، قد صاروا يؤدون توقيعات بقبول أقواهلم من غري تزكية من املؤمنني 

فأنكر أمري املؤمنني . شهودها املعروفني بالتزكية هلم، مع كوهنم غري مستوجبني الشهادة وال مستحقني لسماع القول
م خلطابة وال لصالة بالناس، وال لتالوة يف ذلك من فعلهم، وخرج عايل أمره بأال يسمع قول شاهد، وال من تقد

عبد الساتر بن عبد : فالن وفالن؛ وعد مثانية أنفس. موضع شريف، إال من زكاه أعيان شهود الثغر احملروس، وهم
الرمحن، عبد العزيز بن مفضل، علي ابن قريش، أمحد بن حسن، أمحد بن علي، عبد الرمحن بن حمسن، أسامة بن بد 

وهذا من أحسن ما يؤرخ عن إمام تلك الدولة املباينة للشريعة، على ما سيأيت إن : قلت. عبد اهللا الصمد،، علي بن
  .شاء اهللا تعاىل

ويف شوال من م سنة إحدى وأربعني ترددت املراسإلت بني نور الدين ومعني الدين أثر إىل : وقال الرئيس أبو يعلى
وانعقدت الوصلة بني نور الدين وبني ابنة معني الدين،  .أن استقرت احلال بينهما على أمجل صفة وأحسن قضية

وتأكدت األمور على ما اقترح كل منهما؛ بكتب كتاب العقد يف دمشق مبحضر من رسل نزر الدين يف الثالث 
وعند الفراع منه توجهت الرسل عائدة إىل حلب، ويف صحبتهم . وشرع يف حتصيل اجلهاز. والعشرين من شوال

  .ومن يف مجلتها من خواص األصحاب، يف النصف من ذي القعدةابنة معني الدين 
وتوجه معني الدين إىل ناحية صرخد وبصرى باحليل والرجل وآالت احلرب، ونزل على صرخد وهبا املعروف : قال

قلت هو الذي تنسب إليه املدرسة األمينية . بالتونتاش غالم أمني الدولة كمشتكني األتابكي الذي كان واليها أوال
  .قبلي اجلامع بدمشق

وكانت نفس ألتونتاش قد حدثته، جلهله، أنه يقاوم من يكون مستولياً على دمشق، وأن اإلفرنج يعينونه على : قال
وكان قد خرج من حصن صرخد إىل ناحية الفرنج لالستنصار هبم وتقرير أحوال الفساد معهم؛ فحال معني . مراده

وراسل نور الدين يف إجناده على الكفرة فأجابه، وكان مربزاً بظاهر حلب . الدين بينه وبني العود إىل أحد احلصنني
  .يف عسكره، فثىن إليه األعنة وأغذ املسري، فوصل إىل دمشق يف السابع والعشرين من ذي احلجة، فأقام أيام يسرية

  ودخلت سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة

واجتمع العسكران، . عدته. ، وهيئته وعدته ووفورفتوجه نور الدين حنو صرخد، ومل يشاهد أحسن من عسكره
وأرسل من بصرخد إليها يلتمسون األماًن، واملهلة أياما وتسلم املكان؛ وكان ذلك منهم على سبيل املغالطة 

وقضى اهللا تعاىل وصول من أخرب بتجمع الفرنج واحتشادهم، . واملخاتلة إىل أن يصل عسكر اإلفرنج لترحيلهم



فنهض . م وراجلهم، جمدين السري إىل ناحية بصرى، وعليها فرقة وافرة من العسكر حماصرة هلاوهنوضهم يف فارسه
العسكر يف احلال إىل ناحية بصرى فسبقوا الفرنج إليها، فحارا بينهم و بينها ووقعت العني على العني فاهنزم الكفار، 

اد العسكران إىل دمشق فوصالها يوم وولوا األدبار؛ وتسلم معني الدين بصرى، وعاد إىل صرخد فتسلمها، وع
وصل ألتونتاش، الذي خرج من صرخد إىل الفزنج جبهله . ويف هذا الوقت. األحد السابع والعشرين من احلرم

وسخافة عقله، إىل دمشق من بالد اإلفرنج من غري أمان، وال تقرير واستئذان، تومها منه أنه يكرم وُيصطنع، بعد 
فاعتقل يف احلال، وطالبه أخوه خطلخ مبا جناه عليه من كل عينيه؛ وعقد . عن اإلسالم اإلسامة القبيحة واالرتداد

فسمل كما مسل أخاه، وأطلق إىل دار له بدمشق فأقام . هلما جملس حضره الفقهاء والقضاة وأوجبوا عليه القصاص
  .هبا

  :منها.  قصيدة قد تقدم بعضهاوقد ذكر ابن منري وقعة بصرى هذه وغريها من الوقعات اليت يأيت ذكرهاً يف: قلت
  مه أعيا على امللوك حلاقه... أي شأن أدركت يانور دين الل 
  ك حملى بالنريات نطاقه... نطق احلاسدون بالعجز عن مل 

  ليس إال إىل املعايل سباقه... غض أبصارهم حلاق جواد 
  من أسار املوت الزؤام عتاقه... كم أعتقت يوم بصرى : سل بصرياً
  ضاق منه على الصليب خناقه... على العرمية شبت كم عرام 

  ها هلا صكت األسارى رباقه... ولكم هبوة هباب وأخيت 
  طا ولكن طواه عنه ارتفاقه... بسط الذل فوق بسطة باسو 

: أبو يعلى: ويف هذه السنة ولد يف ببعلبك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب؛ وقيل يف سنة فتح زنكي الرها قال
يلة اجلمعة الثالث من ربيع األول توىف الفقيه شيخ اإلسالم أبو الفتح نصر اهللا بن حممد عبد القوى املصيصي ويف ل

قال ويف مجادى اآلخرة . بدمشق كان بقية األئمة الفقهاء املفتنني على مذهب اإلمام الشافعي، ومل خيلف بعده مثله
مامني على مبلغ من املال والغلة، وشروط وأميان، دخل تقررت والية حصن ، صرخد لألمري جماهد الدين بزان بن 

  .واستبشر أهل تلك الناحية به، ملا هو عليه من حب اخلري والصالح، والتدين والعفاف. فيها وقام هبا
ويف احلادي والعشرين من شوال، وهو مستهل نيسان، أظلم اجلو ونزل غيث ساكن، مث أظلمت األرض يف : قال

داً حبيث كان ذلك كالُغدوة بني العشائني؛ وبقيت السماء يف عني الناظرين إليها كصفرة وقت العصر ظالما شدي
مث جاء يف أثر ذلك من الرعد . الورس، وكذلك اجلبال وأشجار الغوطة وكل ما ينظر إليه من حيوان ونبات ومجاد
ب والشبان، فكيف الولدان القاصف، والربق اخلاطف، واهلدات املزعجة، والرجفات املفزعة، ما ارتاع هلا الشي

و بق األمر على هذه احلال إىل وقت العشاء االخرة، مث سكن بقدرة . والنسوان؛ وقلقت لذلك اخليول يف مرابطها
  .وأصبح على األرض واألشجار وسائر النبات غبار يف رقة اهلواء، بني البياض والغربة. اهللا تعاىل

وكان . ح نور الدين ارتاح بالسيف، وحصن بارة، وبصرفوت، وكفر الثاوىف سنة اثنتني وأربعني فت: قال ابن األثري
فلما رأوا من نور الدين هذا اجلد علموا أن . الفرنج قد طمعوا وظنوا أهنم بعد قتل الشهيد يستردون ما أخذ منهم

  .ما أملوه بعيد
  .فصل يف نزول الفرنج على دمشق ورجوعهم وقد خذهلم اهللا عنها

ويف هذه السنة تواصلت األخبار من ناحية القسطنطينية وبالد الفرنج والروم وما واالها : ىقال الرئيس أبو يعل
بظهور ملوك اإلفرنج من بالدهم؛ منهم األملان والفنش، ومجاعة من كبارهم، يف العدد الذي ال حيصر، لقصد بالد 



سراع حنوها؛ وخلوا بالدهم وأعماهلم خالية النفري النفري إليها، واإل: اإلسالم بعد أن نادوا يف سائر بالدهم ومعاقلهم
مث استصحبوا من ذخائرهم وأمواهلم وعددهم الشيء الكثري الذي ال حيصى، حبيث . شاغرة من ُحملتها واحلفظة هلا

يقال إن عدهتم ألف ألف من الرجالة والفرسان، ويقال أكثر من ذلك وغلبوا على أعمال قسطنطينية، واحتاج 
وحني شاع خربهم واشتهر امرهم، شرعت .  مداراهتم ومساملتهم، والنزول على أحكامهمملكها إىل الدخول يف

والة األعمال املصاقبة هلم، واألطراف اإلسالمية القريبة منهم، يف التأهب للمدافعة هلم، واالحتشاد على اجملاهدة 
الد اإلسالم، وواصلوا شن وقصدوا منافذهم، ودروب معابرهم، لكي مينعوهم من العبور والنفوذ إىل ب. فيهم

الغارات على أطرافهم؛ واستحر القتل فيهم والفتك هبم إىل أن هلك منهم العدد الكثري، وحل هبم من عدم القوت 
ومل تزل أخبارهم تتواصل هبال . والُعلوفات واملري وغالء السعر، إذا وجدوه، ما أفىن الكثري منهم باجلوع واملرض

  ر سنة اثنتني وأربعني، حبيث سكنت النفوس بعض إىل سكونكهم وفناء أعدادهم إىل أواخ
  ودخلت سنة ثالث وأربعني ومخسمائة

وتواترت األخبار بوصول مراكب الفرنج وحصوهلم على سواحل الثغور الساحلية صور وعكا، واجتماعهم مع من 
مائة ألف، وقصدوا البيت و يقال إهنم بعد ما فىن منهم بالقتل واملرض واجلوع، وصل تقديرهم . هبا من الفرنج

املقدس فقضوا حىت حجم وعاد من عاد منهم إىل بالدهم يف البحر، وقد هلك منهم باملوت واملرض اخللق العظيم، 
وهلك من ملوكهم من هلك، وبق لألملان أكرب ملوكهم ومن هودونه واختلفت اآلراء بينهم فيما يقصدون منازلته 

وبلغ ذلك معني الدين فاستعد حلرهبم، فجاءوا يف . احلال على منازلتهم دمشق من البالد اإلسالمية، إىل أن استقرت
تقدير مخسني ألفا ودنوا من البالد؛ مث قصدوا يف املنزله املعروفة بنزول العساكر فيها فصادفوا املاء مقطوعا؛ فقصدوا 

ووقف املسلمون بازائهم، يف يوم وزحفوا إىل البلد خبيلهم ورجلهم، . ناحية املزة فخيموا عليها لقرهبم من املاء
ونشبت احلرب بني الفريقني، واجتمع عليهم من األعمال األجناد واألتراك والقتال . السبت سادس ربيع األول

وأحداث البلد واملطوعة والغزاة، اجلم الغفري؛ واستظهر الكفار على املسلمني بكثرة األعداد، وغلبوا على املاء، 
يموا فيها، وقربوا من البلد وحصلوا منه مبكان مل يتمكن أحد من العساكر قدميا وحديثا وانتشروا يف البساتني وخ

منه واسُتشهد يف هذا اليوم الفقيه اإلمام يوسف الفندالوي املالكي، رمحه اهللا، قريب الربرة على املاء، لوقوفه يف 
وكذلك عبد الرمحن . ال بعنا واشترىوجوههم، وترك الرجوع عنهم ؟ اتبع أوامر اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي وق

  .احللحول الزاهد، رمحه اهللا، جرى أمره هذا اجملرى
وذكر األمري أسامة بن منقذ يف كتاب االعتبار أن ملك األملان الفرجني ملا وصل إىل الشام اجتمع إليه كل من : قلت

الفقيه الفندالوي املالكي، والشيخ بالشام من اإلفرنج، وقصد دمشق فخرج، عسكرها وأهلها لقتاهلم، ويف مجلتهم 
أما : فلما قاربوهم قال الفقيه عبد الرمحن. الزاهد عبد الرمحن احللحول، رمحهما اهللا، وكانا من خيار املسلمني،

فتقدما فقاتال حىت قتال يف مكان واحد، . سر على اسم اهللا: قال فإىل مىت حنن وقوف قال: بلى: قال. هؤالء الروم
  .اىلرمحهما اهللا تع

وشرعوا يف قطع األشجار والتحصن هبا، وهدوا الفطائر؛ وباتوا تلك الليلة على هذه احلال، وقد : مث قال أبو يعلى
و . حلق الناس من االرتياع هلول ما شاهدوه، والروع مبا عاينوه، ما ضعفت به القلوب وحرجت معها الصدور

بينهم؛ واستظهر املسلمون . زحفوا إليهم، ووقع الطرادباكروا الظهور إهلا غد ذلك اليوم، وهو األحد تاليه، و
وأكثروا القتل واجلراح فيهم؛ وأبلى األمري معني الدين يف حرهبم بالء حسناء، وظهر من شجاعته وصربه . عليهم،



، ومل تزل رحا احلرب دائرة بيهم. وبسالته ما مل يشاهد يف غريه، حبيث كان ال يين يف جهادهم، والينثىن عن دمارهم
وخيل الكفار حمجمة عن احلملة املعروفة هلم، حىت تتهيأ الفرصة هلم، إىل أن مالت الشمس إىل الغروب، وأقبل 

وبات اجلند بإزائهم وأهل البلد على أسوارهم احلرس . الليل، وطلبت النفوس الراحة، وعاد كل منهم إىل مكانه
اتبات قد نفذت إىل والة األطراف باالستصراخ وكانت املك. واالحتياط، وهم يشاهدون أعداءهم بالقرب منهم

واالستنجاد، وجعلت خيل التركمان تتواصل، ورجالة األطراف تتتابع؛ وباكرهم املسلمون وقد قويت شوكتهم 
ونفوسهم، وزال عنهم روعهم، وثبتوا بإزائهم؛ وأطلقوا فيهم السهام ونبل اجلرخ، حبيث يقع يف خمّيمهم يف راجل 

ووصل يف هذا اليوم من ناحية البقاع وغريها رجاله كثري من الرُّماة، فزادت هبم العدة . و مجلأو فارس، أو فرس أ
مستقره يف هذا اليوم، وباكروهم من غده يوم الثالثاء وأحاطوا هبم يف . وانفصل كل فريق إىل . وتضاعفت العدة

باألحجار؛ وقد أحجموا عن الربوز  خميمهم، وقد مل حتصنوا بأشجار البساتني وأفسدوها رشقاً بالنشاب، وحذفا
وخافوا وفشلوا، ومل يظهر منهم أحد وظن أهنم يعملون مكيدة أو يدبرون حيلة ومل يظهر منهم إال النفر اليسري من 

وليس يدنو منهم أحد . اخليل والرجل على سبيل املطاردة واملناوشة، خوفا من املهامجة، إىل أن جيدوا حلملتهم جماال
ة أو طعنة وطمع فيهم نفر كثري من رجالة األحداث والضياع، وجعلوا يقصدوهنم يف املسالك وقد إال صُرع برشق

وحصل من رءوسهم العدد الكثري وتواترت . أمنوا، فيقتلون من ظفروا به وحيضرون ُرءوسهم لطلب اجلوائز عليها
قنوا باهلالك والبوار، وحلول الدمار، إليهم أخبار العساكر اإلسالمية باملسارعة إىل جهادهم واستئصال شأفتهم، فأي

فلم جيدوا لنفوسهم خالصا من الشبكة اليت حصلوا هبا غري الرحيل، فرحلوا سحر يوم . وأعملوا اآلراء بينهم
وحني عرف املسلمون ذلك برزوا إليهم يف بكرة هذا اليوم، وسارعوا يف آثارهم بالسهام، . األربعاء التايل مفلولني
وطرقاهتم من دفائن . ووجدوا يف آثار منازهلم. اهبم من الرجال واخليول والدواب العدد الكثريحبيث قتلوا يف أعق

وكانوا قد أحرقوا . قتالهم وخيوهلم ماال عدد له وال حصر يلحقه؛ حبيث هلا أراييح من جيفتهم تكاد تصرع يف اجلو
اليت أسبغها اهللا عليهم، وأكثروا من الشكر له  واستبشر الناس هبذه النعمة. الّربوة والقبة املمدودية يف تلك الليلة

واتفق . تعاىل على ما أوالهم من إجابة دعائهم الذي واصلوه يف أيام هذه الشدة فلله احلمد على ذلك والشكر
  .عقيب هذه الرمحة اجتماع معني الدين مع نور الدين عند قرية من دمشق لإلجناد هلا

ن بالد اإلفرنج يف جيوش كبرية عظيمة ال حتصى كثرة من الفرنج إىل بالد خرج ملك األملان، م: وقال ابن األثري
فاتفق هو ومن بساحل الشام من الفرنج فاجتمعوا وقصدوا مدينة دمشق ونازلوها، وال يشك ملك األملان . الشام

هم بالداً، وهذا النوع من الفرنج هو أكثرهم عدداً وأوسع: قال. إال أنه ميلكها وغريها لكثرة مجوعه وعساكره
فلما حاصروا دمشق، و هبا . وملكهم أكثر َعَدداً وُعَددا، وإن كان غري ملكهم أشرف منه عندهم وأعظم حمال

صاحبها جمري الدين آُبق بن حممد بن بورى بن طغتكني، وليس له من األمر شيء، و إمنا كان األمر إىل مملوك جده 
املدبر للبلد والعسكر،، وكان عاقال دينا خريا حسن السرية؛ طغتكني، وهو معني الدين أثر، فهو كان احلاكم و

فجمع للعسكر وحفظ البلد؛ وحصرهم الفرنج وزحفوا إليهم سادس ربيع األول، فخرج العسكر وأهل البلد 
وكان فيمن خرج الشيخ الفقيه حجة الدين أبو احلجاج يوسف بن دوناس املغريب الفندالوي شيخ املالكية . ملنعهم

يا شيخ : كان شيخا كبرياً، زاهدا عابدا؛ خرج راجال، فرأى معني الدين، فقصده وسلم عليه وقال لهبدمشق؛ و
يعىن قول . قد بعت واشترى، فال ُنقيله وال نستقيله: فقال. أنت معذور، وحنن نكفيك، وليس بك قوة على القتال

وتقدم فقاتل الفرنج حىت قتل، . اآلية...) َوأَمَْوالَُهْم بِأَنَّ لَُهْم الَْجنَّةَ إِنَّ اللََّه اشَْتَرى ِمْن الُْمْؤِمنَِني أَنفَُسُهْم(اهللا تعاىل 
وقوى أمر الفرنج وتقدموا فنزلوا بامليدان األخضر، وضعف أهل البد عن ردهم . رمحه اهللا، عند النريب، شهيدا



. دوم عليه، ويعلمه شدة األمروكان معني الدين قد أرسل إىل سيف الدين يستغيث به ويستنجده، ويسأله الق. عنه
قد حضرت ومعي كل من : وسار جمدا إىل مدينة محص، وأرسل إىل معني الدين يقول مل. فجمع سيف الدين عساكر

يطيق محل السالح من بالدي، فإن أنا جئت إليك ولقينا الفرنج وليست دمشق بيد نوايب وأصحايب وكانت اهلزمية 
فإن أردمت أن ألقاهم . أحد لبعد بالدنا عنا، وحينئذ متلك الفرنج دمشق وغريها والعياذ باهللا علينا، ال يسلم منا

وأقاتلهم فتسلم البلد إىل من أثق إليه؛ وأنا أحلف لك، إن كانت النصر لنا على الفرنج، أنين ال آخذ دمشق وال 
فأرسل . ما يكون من الفرنجأقيم هبا إال مقدار ما يرحل العدو عنها، وأعود إىل بالدي فماطله معني الدين لينظر 

وأرسل معني الدين إليهم أيضاً . سيف الدين إىل الفرنج الغرباء يتهددهم ويعلمهم أنه على قصدهم إن مل يرحلوا
يقول هلم قد حضر ملك الشرق ومعه من العساكر ماال طاقة لكم به، فإن أنتم رحلتم عّنا وإال سلمت البلد إليه، 

وأرسل إىل فرنج الشام خيوفهم من أولئك الفرنج اخلارجني إىل بالدهم، ويقول . منه وحينئذ ال تطمعوا يف السالمة
إن ملك هؤالء الفرنج الغرباء دمشق ال يبقون عليكم ما بأيديكم من البالد، وإن : هلم أنتم بني أمرين مذمومني

و بذل هلم أن يسلم . قدسسلمت أنا دمشق إىل سيف الدين فأنتم تعلمون أنكم ال تقدرون على منعه من البيت امل
فأجابوه إىل ذلك وعلموا صدقه، واجتمعوا مبلك األملان وخوفو بن . إليهم بانياًس أن رحلوا ملك األملان عن دمشق

سيف الدين وكثرة عساكره وتتابع أمداده، وأنه رمبا ملك دمشق فال يبقى هلم مقام بالساحل فأجاهبم إىل الرحيل 
احل، وتسلموا حصن بانياس من معني الدين وبقى معهم حىت فتحه نور للدين فرحل ورحل فرنج الس. عن دمشق

  .حممود، رمحه اهللا، كما سنذكر
وذكر احلافظ أبو القاسم ابن عساكر رمحة اهللا يف تارخيه أن الفقيه الفندالوي رؤى يف املنام، فقيل له انت؟ : قلت

قارب الباب الصغري من ناحية امللى، وعليه بالط كبري وقربه اآلن يزار مب. قال يف جنات عدن على سُُررٍ متقابلني
واما عبد الرمحن احللحول فقربه يف بستان يف جهة شرقه، وهو البستان احملاذي ملسجد عبان . مقورة فيها شرح حاله

وقرأت قصيدة يف شعر أىب احلكم . وكان مقامه يف حياته يف ذلك املكان، رمحة اهللا. املعروف اآلن مبسجد طالوت
  :األندلسي شرح فيها هذه القصة منها

  أمور ما تؤاتينا... بشطى هنر داريا 
  ما يف جلق دينا... وأقوام رأوا سفك الد 

  عديدا أو يزيدونا... أتانا مائتا ألف 
  وبعض من فلسطينا... فبعضهم من أندلس 
  ومن صيدا وتبنينا... ومن عكا ومن ور 

  ت أقواماً جمانينا... وإذا أبصرهتم أبصر 
  جل احلال البساتينا... ولكن حرقوا يف عا 

  ل أيضاً وامليادينا... وجازوا املرج والتعدي 
  فطائرها جراذينا... ختاهلم وقد ركبوا 

  سخنازر والقرابينا... وبنب خيامهم ضموا ال 
  على مسجد خاتونا... ورايات وصلبانا 
  لعل اهللا يكفينا... وقلنا إذ رأيناهم 
  أعان اخللق والدنيا. ..َسَما هلم معني قد 



  لدى اهليجا شياطينا... وفتياٍن ختاهلُم 
  َج من شرقي جِْسرِينا... فوَّْوا يطلبون املْر 

  س حتت الترب مدفونا... ولكن غادروا إليا 
  فقيها يعُضد الدينا... وشيخا فند الويا 
  دمشق حنو سبعينا... وفتيانا، تفانوا من 
  يناوخيل حنو تسع... ومنهم مائتا علج 
  من القتل يفرّونا... وبا قيهم إىل اآلنَ 

  :وللعرقلة حسان يف مدح جمري الدين صاحب دمشق حينئذ قصيدة ذكر فيها هؤالء الفرنج ،أوهلا
  بنسيمها، وبذكر سعدي مسعدى... عّرج على جند لعلك منجدى 

  :يقول فيها
  واخليل مثلُ الّسيل عند املشهد... من قاتل األفرنج دْنيا غريُه 

  ومن اجلياد بكل هند أجرد... د األمان بكل َنذْبٍ باسل ر
  ومن العجاج بكل نقع أسود... ومن السيوف بكل عضب أبيض 

  وغدا حبمد من شريعة أمحد... حىت لوى اإلسالم حتت لوائه 
كسرة وقرأت يف ديوان حممد بن نصر القيسراين قصيدة يف مدح تاج امللوك بورى جد جمري الدين، أنشده إياها عند 

  .الفرنج على دمشق يف أواخر سنة ثالث وعشرين ومخسمائة؛ وهي واقعة تشبه الواقعة يف زمن جمري الدين
  :أول القصيدة

  ومال أعدا جميرب الدين ُمقَْتَسُم... احلق مبتهج، والسيف مبتسم 
  :يقول فيها

  نت العباد، فأنت احلل واحلرم... قُدَت اجلياد، وحصنت البالد، وأم 
  معاقد احلزم يف أوساًطها احلُُزم... يل من أقصى مرابطها وجئت باخل

  كالليل، يلتهم الدُّنيا له ظلم... حىت إذا ما أحاط املشركون بنا 
  يؤود حاسبه اإلعياء والسأَم... وأقبلوا، ال من اإلقبال، يف عدد 
  أمواجه بأواسى اليأس تلتطم... أجريت حبرا من املاذي معتكرا 

  سياسة ما يعفى إثرها ندم... ن بكلؤه وُسست جندك والرمح
  بالنصر، كل قناة فوقها علم... وقفت يف اجليش، واألعالم خافقة 

  حيوطك اهللا صونا عن عيوهنم واهللا يعصم من باهللا يعتصم
  وأقبلت أوجه اإلقبال تبتسم... حىت إذا بد اآلراء ضاحكة 

  افيها جنوم إذا جد الوغى رمجو... أتبعت جن سراياهم مضمرة 
  ترجو الشهادة يف اهليجا، وتغتنم... والنصر دان، وخيل اهللا مقبلة 

  فما دروا أيُّما اهلطالة الدّمي... صاب الغمام عليهم والّسهام معا 
  قتال، ويغتنموا األقوال فاغُتنموا... سروا لينهبوا األعمار، فانتهبوا 

  جمنوبة، وعلى أْرماحنا القم... وأقبلت خُيلنا تردى خبيلهم 



  حر األسنة، وهو البارد الشبم... أدْبر امللك الطاغي، يزعزعه و
  ففارقوها ويف أيديهم العدم... َوافَوا دمشق فظنوا أهبا جدة 
  يزولوا سراعا زالت اخليم. إن مل... وأيقنوا مع ضياء الصبح أهنم 

  وخلفوا أكرب الصُّلبان واهنزموا... فغادروا أكثر القربان واجنفلوا 
  عن مسجد القدم األقصى هلم قدم... جد األْدىن فما عربت فغادروا املس

  أعزى القنا بتمادي خطفهم هنم... ُمْسَتْسلمني أليدي املسلمني، وقد 
  كأنه حني يغشاُه الردى صنم... ال ميلك اجلُسم دفعاً عن مقاتله 

  فصل

سل إىل نور الدين، وهو مع أخيه دمشق سار معني الدين أثر إىل بعلبك؛ وأر. ملا رحل الفرنج عن: قال ابن األثري
فوصل إليها كتاب القمص صاحب طرابلس يشري عليها بقصد حصن . سيف الدين، يسأله أن حيضر عنده فاجتمعا

وكان سبب ذلك أن ولد الفنش صاحب جزيرة صقلية خرج مع ملك األملان . العَُرْيمة وأخذه ممن فيه من الفرنج
وجد هذا الذي ملك . ها من القمص، وأظهر أنه يريد أخذ طرابلس منه أيضاًة وأخذ}إىل الشام وتغلب على العَُرمي

فلما استوىل هذا على العرمية كاتب القومص نور الدين . العُرمية هو الذي غزا إفريقية وفتح مدينة طرابلس الغرب
منه، املدد فأمدمها  ومعني الدين يف قصده، فسارا إليه جمدين، فصحباه؛ وكتبا إىل سيف الدين يستنجد انه ويطلبان
فملك املسلمون . فحصروا احلصن، و به ابن الفنس، ونقبوا السور؛ فأذعن الفرنج واستسلموا، وألقوا بأيديهم

. ؛ وأخربوا احلصن وعادوا إىل سيف الدين.احلصن وأخذوا كل من به من رجل وصيب وامرأة يف وفيهم ابن الفنس
  .وافتتح نور الدين أيضا باسوطا وهاب

قتل أكثر من كان فيه، يعىن يف حصن الُعرمية، واخذوا ولد امللك وأمه، وهنب ما فيه من : الرئيس أبو يعلىوقال 
العدد واخليول واألثاث وعاد عسكر سيف الدين إىل خميمه حبمص، ونور الدين عاد إىل حلب ومعه ولد امللك وأمه 

  .ومن اسر معهما، وانكفأ معني الدين إىل دمشق
خبار يف رجب من ناحية حلب بأن نور الدين صاحبها كان قد توجه يف عسكره إىل ناحية األعمال ووردت األ: قال

اإلفرجنية، وقصد أفاميةأ، وظفر بعدة من احلصون واملعاقل اإلفرجنية، وبعدة وافرة من اإلفرنج؛ء وأن صاحب 
عه ما أْوجبته األقدار للنازلة، أنطاكية مجع الفرنج وقصده على حني غفلة منه، فََنال من عسكره وأثقاله وكُرا

واهنزم، بنفيه وعسكره، وعاد إىل حلب ساملا يف عسكر مل يفقد منه إال النفر اليسري، بعد قتل مجاعة وافرة من 
وأقام حبلب أياما حبيث جدد ما ذهب له من اليزك وما حيتاج إليه من آالت العسكر، وعاد إىل منزله، . اإلفرنج

  .وقيل مل َيُعد
ن أىب طي أن أسد الدين ملا كان يف نفسه على نور الدين من تقدمي ابن الداية عليه مل ينصح يومئذ، وهي وذكر اب

: " ما هذا الوقوف والغفلة يف مثل هذا الوقت واملسلمون قد أنكسروا؟ فقال: وقعة يغرا؛ ومر به نور الدين فقال له
فاستدرك نور الدين بعد ذلك، وألزم " . صاحب األمر ياخوند إيش ننفع حنن؟ إمنا ينفع جمد الدين أبو بكر، فهو 
  .جمد الدين أن يعرف ألسد الدين حقه، وأصلح بينهما

قلت وهو والد عز . وقتل يف هذه الكسرة شاهنشاه بن أيوب، أخو امللك الناصر، وقيل يف كسرة البقيعة: قال
وقربه اآلن . ة داخل باب النصر بدمشقالدين فرخشاه، وتقى الدين عمر، والست عذرا املنسوب إليها العذاروي

  .بالتربة النجمية جوار املدرسة احلسامية مبقربة العونية ظاهر دمشق، رمحهم اهللا تعاىل



  :والبن منري من قصيدة تقدمت اعتذارا عما جرى يف هذه الغزاة قال: قلت
  األشابات ذاد عنها انذالقه... مل يشنه من ماء يغراء أن فر 

  بال منه غضبان، كالنار ماقه... رين، محى األْش كان فيها ليث الع
  إذ تالىف أدواءهم دْرَياقه... وشبيه النيب يوم حُنْين 

  ة إن عض بأسها، ال نياقه... وهي احلرب، فحلها حيسن الكر 
  فصل

وىف سنة ثالث وأربعني أيضاً سار نور الدين إىل بصرى، وقد اجتمع هبا الفرج يف قضهم : وقال ابن األثري
فالتقى هبم هنالك واقتتلوا أشد قتال، مث أنزل اهللا نصره على . ضيضهم وقد عزموا على قصد بالد اإلسالموق

  :ويف هذه الوقعة يقول القيسراين من قصيدة أوهلا. املسلمني واهنزم الفرنج، وكانوا بني قتيل وأسري
  أوال، فليت النوم مردود... يا ليت أن الصدود مصدود 

  يف خده للدمع أخدود... غرم إىل مىت تعرض عن م
  .قلت ولكن هذه سود... قالوا عيون البيض بيض الظبا 

  والسيف ُيخشى وهو مغمود... خياف منها وهي يف جفنها 
  :مث خرج إىل املدح فقال

  حممود والسلطان حممود... وكيف النثىن على عيشنا ال 
  إن رواق العدل ممدود... فليشكر الناس ظالل املىن 

  وطالع الدولة مسعود... لك وهاجة ونريات امل

  إال وْشلُو الكفر مقدود... صارم اإلسالم ال ينثين 
  إال ونور الدين موجود... مناقب مل تك موجودة 
  عليه تاج امللك معقود... مظفر،يف درعه ضيغم 

  فهو سليمان وداود... نال املعايل حاكما مالكا 
  ودأن ُرضاب العز مور... ترتشف األفواه أسيافه 

  وكم له من وقعٍة يومها عند ملوك الشرك مشهود
  أو موثق بالقد مشدود... إما ُمرهق صرعة : والقوم

  قالت هلم هيبته عودوا... حىت إذا عادوا إىل مثلها 
  فكل ما يضن مردود... طالْب بثأر َضِمنِْته الظبا 

  فطارد طوراً ومطرود... والكنر والفر سجال الوغى 
  عادوا وقد عادهلا هود... يها وإمنا اإلفرنج من بغ

  يف قلبه بأسك جمحود... قد حصحص احلق، فما جاحد 
  وكل ثغر بك مسدود... فكل مصر بك متفتح 

وقال أيضاًم قصيدة يف نور الدين، وأنشده إياها بظاهر حلب، وقد كسر اإلفرنج على يغرا وهزمهم إىل حصن 
  :املوضع، أوهلا املسلمني أوالً هبذا. حارم، وقد كانت الفرنج هزمت



  وتقضى دينها السُّمر الصعاد... تفي بضماهنا البيض احلداد 
  فوارس من عزائمها اجلالد... وتدرك ثارها من كل باغ 
  ُيَشدُّ بضعه السبع الشداد... ويغشى حومة اهليجا مهام 
  ونور الدين يف يده الزناد... أظنوا أن نار احلرب ختبو 

  ا انقضوا على األبطال صادواإذ... وجند كالصقور على صقور 
  وإن أبدوا عداوهتم أبادوا... إذا أخفوا مكيدهتم أخافوا 
  وهل خيشى وأنت هلا عماد... ونصرة دولة حاميت عنها 

  بإنِّب ما يؤنبها سناد... وإن تَْتلُ القوايف ما تلته 
  وليس سوى الّنجِيع هلا مداد... جرت بالنصر أقالم العوايل 

  فنادى السيف قد وقع احلصاد... ج خصبا وطاًلت أرؤس األعال
  وال طعن هناًك وال طراد... أحطت هبم فكان القتل صرباً 

  َتَوّسُد، والسِّنان له وساد... ولإلبرنز فوق الرمح رأس 
  وليس سوى القناة له جواد... ترجل للسالم ف ففر سوه 
  وغائرها وليس به مهاد... غضيض املقلتني وال نعاس 

  فال هضب هناك وال وهاد... عب الدنيا فتوحا فَِسْر واستو
  فما عن باب مسلمه ذياد... وزز ببين الوغى مثوى حبيب 
  .بفارسها يضيء هبا احلداد... وال يف باب فارس غري ثكلى 

  ألنطاكية حيمي ذراها وقد دانت لسطوتك البالد
  ملبية لدعوتك العباد... وأذعنت املمالك واستجابت 

  .كانت عظيمة، وقد أكثر كذلك الشعراء هلا؛ وسيأيت ذكرها قريبا إن شاء اهللا تعاىل ووقعة إنب هذه: قلت
  فصل

ويف رجب من هذه السنة ورد اخلرب من ناحية حلب بأن صاحبها نور الدين بن أتابك أمر : قال أبو يعلى التيمي
كر ذلك إنكاراً شديداً، يف أواخر تأذين الغداة والتظاهر بسب الصحابة، وأن" حي على خري العمل " بابطال 

وعظم هذا األمر على اإلمساعيلية وأهل التشيع وضاقت له . وساعده على ذلك مجاعة من أهل السنة حبلب
  .صدروهم، وهاجوا وماجوا، مث سكنوا وأحجموا، للخوف من السطوة النورية املشهورة، واهليبة احملذورة

  :قلت وأنشده ابن منري يف شهر رمضان
  ومن سعى سعيك أو قصرا... ن أفطرا فداك من صام وم

  وهل يوازي عرض جوهرا... وما الورى أهال فتفدى هبم 
  مطافل العني فاسد الشرى... عدل تساوى حتت أكنافه 

  دجا وأسفرت له فانشرى... كم حادٍث :يا نور دين الل ه
  وهم له غادرته جمزرا... وكم محى للشرك ال يهتدي ال 

  أفسح من أقطارها مصدرا. ..يا ملك العصر الذي صدره 
  فلم جيد من فوقه مظهرا... وابن الذي طاول أفالكها 



  تقصر عن إدراكها قيصرا... مناقب تكسر كسرى كما 
  إال رأى أوصافها أشعرا... ما عام يف أوصافها شاعر 

  ما أطيب اجملىن وما أطهرا... هللا أصل أنت فرع له 
  أم القرى إال حرام مثل... ما حلب البيضاء مذ صنتها 

  لكل باغي ُعمرة مشعرا... شيدت يف سور أرجائها 
  اعي له هلل أو كربا... فأصبح الشادى إذا ثوب الد 

  كهٌف ملن أرهق أو أُْحصرا... ال عدم لإلسالم َمْن كَفُّه 
  أجرت هبا راحته كوثرا... كأمنا ساٌحته جنة 

  تصرم الشهر الذي كنت يف أوقاته من قدره أشهرا
  إذ كنت فيه األْصَرب األشكرا... هنار، فَفُْز  جهاد ليل يف

  ما هز من أو صافك املنربا... أصدق ما يرشفه سامع 
  أبقاك للدنيا وللدين من خالك يف ليلهما نريا

  جلا إىل سيفك مستنصرا... حىت نرى عيسى من القدس قد 
بدمشق على جارى العادة والّرسم، فبدا ويف رجب أذن ملن يتعاطى الوعظ بالتكلم يف اجلامع املعمور : قال أبو يعلى

من اختالفهم يف أحواهلم وأغراضهم، واخلوض يف قضايا ال حاجة إليها من املذاهب ما أوجب صرفهم عن هذه 
  .احلال وإبطال الوعظ، ملا يتوجه معه من الفساد، وطمع سفهاء األوغاد؛ وذلك يف آخر شعبان منها

وعكا والثغور الساحلية يف األعمال الدمشقية بعد رحيلهم عن دمشق؛ وكثر فساد الفرنج املقيمني بصور : قال
معني الدين على أعماهلم، وخيم يف ناحية من َحْوَران بالعسكر، وكاتب العرب، واستدعى مجاعة وافرة من . فأغار

 أهم إىل طلب فلم يزل على النكاية فيهم واملضايقة هلم إىل أن أجل. التركمان، وأطلق أيديهم يف هنبهم والفتك هبم
  .املصاحلة

  ودخلت سنة أربع وأربعني ومخسمائة

وأنفذ نور الدين إىل معني الدين يعلمه أن صاحب أنطاكية قد مجع إفرنج . فجددت املهادنة يف احملرم مدة سنتني
ماسة بالده وظهر يطلب هبم اإلفساد يف األعمال احللبية، وأنه قد برز يف عسكره إىل ظاهر حلب للقائه، واحلاجة 

إىل معاضدته، فندب معني الدين جماهد الدين بزان بن مامني يف فريق وافر من العسكر الدمشقي للمصري إىل جهته، 
  .وبذل اجملهود يف طاعته ومناصحته؛ وبقى معني الدين يف باقي العسكر بناحية حَْوَران

عاىل، وله احلمد، على حشد اإلفرنج ويف صفر من السنة وردت البشائر من جهة نور الدين مبا أواله اهللا ت: قال
وذلك أن نور الدين اجتمع له بن سائر العساكر . املخذول، ومل ُيفلت منهم إال من خرب ببوارهم وتعجيل دمارهم

سنة آالف فارس مقاتلة سوى األتباع والسواد، فنهض هبم إىل الفرج يف املوضع املعروف بإنب، وم يف حنو أربعمائة 
تلوهم وغنموهم؛ ووجد اللعني الربنس مقدمهم صريعا بان ُحماته وأبطاله، فعرف وقطع فارس وألف راجل، فق

وكان هذا للعني من أبطال الفرنج املشهورين بالفروسية وشدة البأس، وقوة احليل وعظم . رأسه ومحل إىل نور الدين
مث نزل . احلادي والعشرين من صفراخللعة، مع اشتهار اهليبة وكثرة السطوة، والتناهي يف الشر؛ وذلك يوم األربعاء 

نور الدين يف العسكر على باب أنطاكية، وقد خلت من ُحماهتا، والذابني عنها، ومل يبق فيها غري أهلها مع كثرة 



وترددت املرسالت بينه وبينهم يف طلب لتسليم إليه وإمياهنم وصيانة أمواهلم، فوتع . أعدادهم وحصانة بلدهم
مر ال ميكنهم الدخول فيه إال بعد انقطاع آماهلم من الناصر هلم، واملعني على من االحتجاج منهم بأن هذا أ

مث رتب نور الدين بعض العسكر لإلقامة . ومحلوا ما أمكنهم من التحف واملال، مث استمهلوا فأمهلوا. يقصدهم
مري صالح الدين يف فريق عليها واملنع ملن يصل إليها، وهنض يف باقية العسكر إىل ناحية أفامية، وقد كان رتب األ

فأومنوا على أنفسهم، وسلموا البلد يف ثامن عشر ربيع . وافر من العسكر ملنازلتها ومضايقتها، فالتمسوا األمان
األول، وانكفأ نور الدين يف عسكره إىل ناحية أنطاكية، وقد انتهى اخلرب بنهوض الفرنج من ناحية الساحل إىل 

اقتضت احلال مهادنة من يف أنطاكية وموادعتهم، وتقرير أن يكون ما قرب من ف. صوب أنطاكية إلجناد من هبا
ورحل عنهم إىل جهة غريهم، حبيث كان قد ملك يف هذه التوبة مما . األعمال احللبية له، وما قرب من أنطاكية هلم

  .حول أنطاكية من احلصون والقالع واملعاقل وغريها املغامن اجلّمة
الدين بزان يف العسكر الدمشقي، وقد كان له يف هذه الوقعة وملن يف مجلته البالء املشهور وفصل عنه األمري جماهد 

  .والذكر املشكور، ملا هو موصوف به من الشهامة والبسالة، وإصابة الرأى، واملعرفة مبواقف احلروب
كية ومجاعة من وجوه محل أسد الدين على حامل صليب الفرنج فقتله، وقُتل الربنس صاحب أنطا: وقال ابن أىب طي

وكان ألسد الدين يف هذه احلرب . عسكره، ومل يقتل من املسلمني من يقوم به، وعاد املسلمون بالغنائم واألسارى
  .اليد البيضاء ومدحه هبا بعض الشعراء احللبني بقصيدة يقول فيها

  يف يوم يغرا، ونالوا منية الظفر... إن كان آل فرنج أدركوا فلجا 
  أبا املظفر بالصمصامة الذكر... طمت الكفر منصلتا ففي اخلطيم خ

  على اخلطيم نفوس املعشر األشر... نالوا بيغرا هنابا، واْنَتهْبت لنا 
  قوامص الكفر يف ذل وىف صغر... واستقودوا اخليل عرياً واستَقَْدَت لنا 

فذ ألخيه جنم الدين منها وحصل ألسد الدين من هذه الكسرة سالح كثري، وعدة أسارى وخيول كثرية، فأن: قال
  .ويف هذه السنة عظم أمر أسد الدين. شيئا

سار نور الدين إىل حصن حارم، وهو للفرنج، فحصره وخرب ربضه، وهنب سواده؛ مث رحل عنه : وقال ابن األثري
ل، فاجتمعت الفرنج مع الربنس صاحب أنطاكية وساروا إليه لُيَرحِّلُوه عن إنب فلم يرح. إىل حصن إنب فحصره

وظهر من نور الدين من الشجاعة والصرب يف احلرب على حداثة . بل لقيهم وتصاف الفريقان، واقتتلوا، وصربوا
واجنلت احلرب عن هزمية الفرنج؛ وقتل املسلمون منهم خلقاً كثرياً؛ وفيمن قتل الربنس . سنه ما تعجب منه الناس

وملا قتل الربنس خلف ابنا صغريا، وهو . م فيهم واملاًلصاحب أنطاكية، وكان عاتياً من عتاة الفرنج، وذوى التقد
بيمند، فبقى مع أمه بأنطاكية؛ فتزوجت أمه بربنس آخر وأقام معها بأنطاكية يدبر اجليش و يقودهم و يقاتل هبم إىل 

نس مث إن نور الدين غزا بلد الفرنج غزوة أخرى وهزمهم وقتل فيهم وأسر، وكان يف األسرى الرب. أن يكرب بيمند
فلما أسره متلك بيمند أنطاكية بلد أبيه ومتكن منه، وبقى هبا إىل أن أسره نور الدين حبارم، سنة . الثاين زوج أم بيمند

  .تسع ومخسني ومخسمائة، على ما نذكره إن شاء اهللا تعاىل

ر من قصيدة أنشده وأكثر الشعراء مدح نور الدين وهتنئته هبذا الفتح وقتل الربنس، وممن قال فيه القيسراين الشاع
  :إياها جيسر احلديد، الفاصل بنب عمل حلب وعمل أنطاكية، أوهلا

  وذى املكارم، ال ما قالت الكتب... هذى العزائم، ال ما تدعى القضب 
  تعثرت خلفها األشعار واخلطب... وهذه اهلمم الالّيت مىت َخطبت 



  تعببراحة، للمساعي دوهنا ... صافحت ياَْبن عماد الدين ذروهتا 
  حىت ابتىن قبة أوتادها الشهب... ما زال جدك يبق كل شاهقة 

  أقضى اتساعا مبا ضاقت به اِحلقَب... هللا عزمك ما أمضى، ومهك ما 
  وثابت القلب واألحشاًء تضطرب... ياساهد الطرف واألجفان هاجعة 
  فؤاد رومية الكربى هلا جيب... أغرت سيوفك باإلفرنج راجفة 

  أودى هبا الصلب واحنطت هبا الصلب... اصمة ضربت كبشهم منها بق
  قوالً لُصم القنا يف ذكره أرب... قل للطغاة وإن صمت مسامعها 

  من يوم يغرا بعيٌد، الَ والَ كثب... ما يوم إّنب، واأليام دائلة 
  كم اسلم اجلهل ظنا غّرُه السكذب... أغركم خدعة اآلمال ظنكم 

  دين اهلدى مرضاته الغضب وكان... غضبت للدين حىت مل يفتك رضى 
  طهارة كل سيف عندها جنب... طّهرت أرض األعادي من دمائهم 

  فاحلرب تضرم واآلجال حتتطب... حىت استطار شرار الزند قادُحه 
  قوائم خاهنن الركض واخلبب... واخليل من حتت قتالها تقر هلا 

  كما استفل دخان حتته هلب... والنقع فوق صقال البيض منعقد 
  ال البيض ذو ذّمٍة فيها وال الَيلَب... يف هام على هاًم مبعركة والس

  سوى القسي وأيٍد فوقها سحب... والنبل كالوبل هطال، وليس له 
  كأمنا الضرب فيما بينهم ضََرب... وللظبا ظفر حلٌو مذاقته 

  مصادر، أقلوب تلك أم قُلُب... ولألسنة عما يف صدورهم 
  فاستسلموا وهي ال نبع وال غرب... م خانوا فخانت رماح الطعن أيديه

  القى العدا والقنا يف كفه قصب... كذلك من مل يوق اهللا مهجته 
  يا رب حاثنة منجاهتا العطب... كانت سيوفهم أوحى حتوفهم 

  ثارت عليهم هبا من حتتها النوب... حىت الطواراق كانت من طوارقهم 
  ما ُسلبواأجسادهم يف ثياب من دمائهم مسلوبة، وكأن القوم 

  فيما مضى نسيت أيامها العرب... أنباء ملحمٍة لو أهنا ذكرت 
  من امللوك فنور الدين حمتسب... من كان يغزو بالد الشرك مكتسبا 

  إال َتمَزََّق عن مشس الضحى احلجب... ذو غرة، ما مست والليل معتكر 
  ووجهه نائب عن وصفه الّلقب... أفعاله كامسه يف كل حادثة 

  شغل، فكل مدحيى يف مقتضب... م لفكرى من وقائعه يف كل يو
  هل يأسر الُغلَْب إالَّ من له الَغلَب... من باتت األسد أسرى يف سالسله 

  وهل له غري أنطاكية سلب... فملكوا سلب اإلبرنز قاتله 
  وإن بسائرها من حتته قتب... من للشقي مبا القت فوارسه 

  أسه إن أمثار القنا عجببر... عجبت للصَّْعدة السمراء مثمرة 
  أنبوُبُه يف َصُعود أصلها َصبب... مسا عليها سو املاء أرهقُه 



  إالّ وهامتُه تاج وال عذب... ما فارقت عذبات التاج مفرقه 
  بدا لثعلبها من حنره َسَرب... إذا القناة ابتغت يف رأسه نفقا 

  ظفراً فملكتك الظبا ماليس حنتسب... كنا َنُعد محى أطرافنا 
  كان تسليم هذا عند ذا جرب... عمت فتوحك بالعدوى معاقلها 
  كما التَوى بعد رأس احلية الذنب... مل يبق منهم سوى بيض بال رمق 

  يوليك أقصى املىن، فالقدس مرتقب... فاهنض إىل املسجد األقصى بذى جلب 

  فإمنا أنت حبر لُجُّه جلب... وائذن ملوجك يف تطهري سلحه 
  من الظبا عن ثغور زاهنا الشنب... الشام ضاحكة ياَمن أعاد ثغور 

  حىت أقمت وأنطاكية حلب. ما زلت تلحق عاصيها بطائعها
  فاستحلفت وإىل ميثاقك اهلرب... حلت من عقلها أيدي معاقلها 

  وكيف يثبت بيت ماله طُُنب... وأيقنت أهنا تتلو مراكزها 
  بارح حصب جرى اجلفون امتراها... أجريت من ثغر األعناق أنفسها 
  جسر احلديد هزبٌر غيله أشب... وما ركزت القنا إال ومنك على 

  يأوى إىل جنة املأوى هلا حسب... فاسعد مبا نلته من كل صاحلة 
  قوى فال منارى أنك القطب... إال تكن أحد األبدال يف فلك الت 

  لكن بينكما من عفة نسب... فلو تناسب أفالك السماء هبا 
  إال شهدت وّعباُد اهلوى غُُيب... إلسالم مكرمة هذا، وهل كان يف ا

  :وله فيه من قصيدة أخرى
  صريح جاء بالكرم الصريح... أال هللا درك، أي در 

  على ما بني فامية، وسيح... وعسكرك الذي استوىل مسيحا 
  صوادر عن قتيل أو جريح... ووقعتك اليت بنت العوايل 
  زالة يف مسوحمن النقع الغ... بإنب يوم أبرزت املذاكى 

  من الدم عربة اجلفن الفريح... غداة كأمنا العاصى امحرارا 
  أتيح له من القدر املتيح... وقد وافاك باإلبرنزا حتف 

  جيود بفسه غري الشحيح... قتلت أشحهم بالنفس، إذال 
  وليس سوى القشاعم من ضريح... مألت هبم ضرائحهم، فأمسوا 

  لبدر من بعد اجلنوحمسو ا... وعدت إىل ذرا حلب محيدا 
  فكم ِلَسَناك من زمن مليح... فإن َحِلَيْت بغرتك الليايل 

  حبيث تريح من تعب املريح... رويدك تسكن اهليجا فواقا 
  فهمُّك غُريَهّم املسترتح... فأنت وإن أرحت اخليل وقتا 

  :ه إياها أيضا جبسر احلديدوقال أمحد بن منري ميدحه ويذكر ظفره بالربنس وأصحابه ومحل رأسه إىل حلب، وأنشد
  وعال اهلدى وتبلجت قسماته... أقوى الّضاللُ وأقفرت عرصاته 

  .من بعد ما ُعلت دما عرباته... وانتاش دين حممد حمموده 



  وثباثه من دونه وثباته... ردت على اإلسالم عصر شبابه 
  صُُعداً، وشيد سوره سوراته... أرسى قواعده، ومدعماده 

  .إْصالَته، وِصالَتُه، وَصالَتُه... أبيض ناصعا وأعاد وجه احلق 
  أنصاره، وتقاصرت خطواته... ملا تواكل حزبه، وختاذلت 

  رجعت هلا عن طبعها ظلماته... رفعت لنور الدين نار عزمية 
  وُمُشوقُُه بني الصفوف شذاته... ملك جمالس هلوه شداته 

  اتهإن لذ حثحثة الكئوس لد... يغرى حبثحثة الرياع بنانه 
  ال الثغر يعبق يف ملا لثاته... ويروقُه ثغر العداء فاين دما 

  نطف النفوس تديرها نشواته... فصبوحه مخر الطلى، وغبوقه 
  وهفت على أغصاهنا عذباته... فتح تّعمعت السماء بفخره 

  واختال يف أوضاحها جبهاته... سبغت على اإلسالم بيض حجوله 
  وسرت إىل سكينها نفحاته... واهنل فوق األبطحني غماُمُه 

  واليوم دبج وشيه ساعاته... هللا جملة ليلة حمصت به 
  ضرب يصلصل يف الطلي صعقاته... حط القوامص فيه بعد قماصها 
  فرس الفوارس، والقنا غاباته... نبذوا السالح لضيغم، عاداته 

  هللا، معتصمية غزواته... جملرب عمريه غضباته 
  وتغيض ماء شؤوهنا نقماته... حنيا لضيق صفاده اسراؤه 

  كالذود نابت عن براه حداته... بني اجلبال خواضعا أعناقها 

  حلل الربيع تناسقت زهراته... نشرت على حلب عقود بنودهم 
  واستوأرت ّحمالُه محالته... روض جناه هلا مكر جياده 

  شْرب أمالت هامه قهواته... متساندين على الرحال، كما انتشى 
  شجراً أصولُ فروعه مثراته... ام قبل رماحه مل ُتنبت اآلج

  شربات غرس هذه جمناته... فليحمد اإلسالم ماجدحت له 
  خري الثرى ما كنت أنت نباته... وسقى صدى ذاك احلياصوب احليا 
  ملقر منصبك السري سرايته... نصب السرير ومال عنه، ومهدت 

  راتهأن الكواكب يف الذرا ض... ما ضر هذا البدر وهو حملق 
  يف كل يوم تستطيل قناته فوق السماء، وتعتلى درجاته

  جمدا وألسنة الزمان رواته... وتظل ترقم يف الضحى آثاره 
  عن نزف حبر هذه قطراته... أين األوىل مألوا الطروس زخارفا 

  من جوهر فأتتهم يف ذاته... غدقوا بأعناق العواطل ماله 
  افتعلوا هلم فعالتهسخرت مبا ... لو فصلوا مسطا ببعض فتوحه 

  فوق القوانس والقنا قيناته... ُيمسى قنانيه بنات قيونه 
  حركاته وتنيمها يقظاته... صلتان من دون امللوك تقرها 



  قعدت هبم عن خطوه مهاهتم ومست به عن قطوهم مهاته
  زحل الرحال مع السها عزماته... سكنوا مسّجفة احلجال، وأسكنت 

  بآءت حبمل تأوه باءاته. ..لو الح للطائي غرة فتحه 
  ال حتش من تارخيه حشواته... أوهب للطربي طيب نسيمه 

  فتفرقت أيدي سباَخَشباتُه... صدم الصليب على صالبة عوده 
  بالروح ممقرما جنت غدراته... وسقى الربنس، وقد تربنس ذلة 

  يوم اخلطيم، وأقصرت نزواته... فانقاد يف خطم املنية أنفه 
  أمست زوافرغيها زفراته... نب مهة ومضى يؤنب حتت إ

  فتبوأت طرف السنان شواته... أسد تبوا كالغرنف فجأته 
  أغضت وقد كّرت هلا حلظاته... دون النجوم مغمضا، ولطاملا 
  بدم إذا طحكت له ُشّماته... فجلوته تبكي األصادق حتته 

  نظمت مدار النريين قناته... متشي القناة برأسه، وهو الذى 
  ألراك شاهد خفضه إخباته... لعيوق يوم رفعته لوعانق ا

  كال، وال مهت هلا هدراته... ما انقاد قبلك أنفه خبزامه 
  نطقت ُسطاك له فطال ُصماته... طّيان خف السرح طال زئريه 

  مبيض نصرك، نكست راياته... ملا بدا مسود رايك، فوقه 
  مثل الكرين تقلصت كراته... ورأى سيوفك كالصواجل طاوحت 

  حتت العجاج وأسلمته محاته... وىل وقد شربت ظباك كماته 
  بالبيض ينهب ماحواه عفاته... ترك الكنائس والكناس لناهب 
  داء املطال، وال تعيش ُعداتُه... غالب، أروع، ال ُيميت ِعدَاته 

  ما كان قبل بصيده يقتاته... للوحش ملقى بالعرا يقتاته 
  ما ما استشرفت شرفاتهمتسّن... اليوم ملّكك القراع قالعه 

  متوزغات بينهن بناته... وغدا حتل لك احلالئل أسهم 
  فتقاذفت بعيقها قذفاته... أوطأت أطراف السّنابك هامه 
  أبدا، ويكفت يف احلضيض شناته... ال زال هذا امللك يشمخ شأنه 
  من شاء فلتسرع إليه هناته... ما أخطأتك يد الزمان فدونه 

  وهتب أرواح القصيد هباته... ة حياُته أنت الذي حتلى احليا
  فصل

وهو للفرنج أيضاً، وبينه وبني محاة مرحلة؛ وهو حصن منيع . وفيها سار نور الدين إىل حصن أفامية،: قال ابن األثري
وكان من به من الفرنج يغريون على أعمال محاة وشرير وينهبوهنا، . على تل مرتفع عال من أحصن القالع وأمنعها

فسار نور الدين إليه وحصره وضيق عليه، ومنع من به القرار ليال . ك األعمال معهم حتت الذل والصغارفأهل تل
فاجتمعت الفرنج من سائر بالدها وساروا حنوه ليزحزحوه عنها، فلم . وهنارا، وتابع عليهم القتال لينعوا االستراحة

فلما بلغه . سالح ورجال، ومجيع ما حيتاج إليهيصلوا إليه إال وقد ملك احلصن ومأله ذخائر، من طعام ومال، و



على ما . قرب الفرنج سار حنوهم؛ فحني رأوا جده يف لقائهم رجعوا واجتعوا ببالدهم، وكان قصاراهم أن صاحلو
  :قال. أخذ ومدحه الشعراء وأكثروا؛ منهم أبو احلسني أمحد بن منري

  ردسارهاوجعلت مرهفة الشفا... أسىن ما املمالك ما أطلت منارها 
  َرُؤفٌ تكّنف عدلُه أقطارها... وأحق من ملك البالد وأهلها 
  مننا، وزاد هًوى فخّص نزارها... من عام سام اخلافقني وحامها 
  عدته ذروة فارس أسوارها... مضرية طبعت مضاربه، وإن 

  وتعاف نطفتها وتكره دارها... آل الرعية وهي جتهل آهلا 
  أساغ جْزعتها وأثبت زارهاو... فأقّر ضجعتها وأنبت نيها 

  وأجارها، فعلت ُسهيال جارها... ملك أبوه مسا هلا، فسما، هبا 
  وشدا له مين العال فأنارها... هنج السبيل له فأوضع خلفه 

  من بعد ما مشل البلى أبشارها... أنشْرت ياحممود ملة أمحد 
  أو نأنأت كان احلسام جبارها... إن جانأت عدل السنان قوامها 

  هذي العزائم أسرها وإسارها... ت مع العصم العواصم مذغدت عقل
  يف صوهنا أن تسترد ضمارها... وتكفلت لك ُضمر أنضيتها 
  ما أريشته، وثقفت آطارها... كألت هواملها ورد مطارها 
  غلب األسود فقلمت اظفارها... كم حاولت من كفتيها غرة 

  أحال مدارهاللفلك َبْسطته ... أين، وحامى سرحها من مل مست 
  للّدين حيمل سفره أسفارها... يف كل يوم من فتوحك سورة 
  خطباء تنثر فوقها تقصارها... ومطيلة قصر املنابر إن غدا ال 

  بدم العثار، وما اقتفت آثارها... هم حتّجلت امللوك وراءها 
  هنش الفراش إن أحس أوارها... وعزائم تستوئر اآلساد عن 
  باملشرفية، أو تطيل قصارها... ا أبدا تقر طول مشرفة الذر
  كبوار أجناها األران بوارها... فغرت أفاميةٌ فما فهتمته 

  فحططت من شعفاهتا أَعفارها... أرهقت رائك فوق رائك حتتها 
  خمتار أمة امحد خمتارها... أدركت ثأرك يف البغاة، وكنت يا 

  منك املعري فاسترد معارها... عارية الزمن املغري، مساهلا 
  عصر الضالل وأسلمت أعيارها... زأر اهلزبر فقيدت عاناهتا 

  باتت تنافثها النجوم سرارها... ضاءت جنومك فوقها، ولرمبا 
  شعراء تستفلى الفحول شوارها... أمست مع الشعرى العبور وأصبحت 

  تلعا، وقلدت الكماة عذارها... ولكم قرعت مبقرباتك مثلها 
  عزا، وحالها سناك سوارها ...حىت إذا اشتملتك أشرق سورها 

  واستوبلت صلواته تكرارها... خر الصليب وقد علت نغماهتا 
  سرت الوقار وكشفت استارها... ملا وعاها مسع أنطاكية 



  من جوره، وغدت تذم جوارها... فاليوم اضحت تستذم جمريها 
  إن زز أطواق القباء وزارها... علمت بأن ستذوق جرعة أختها 

  ألقت له قبل القراع إزارها... كاب لبلدة ماض، إذا قرع الر
  ملقاة أسجد كاجلدير جدارها... وإذا َمَجانقه ركعن لصعبة ال 

  حىت استرقت آُيُه أحرارها... مأل البالد مواهبا ومهابة 
  يذكى العيون إذا أقام لعوهنا أبداً، ويفضى بالظّبا أبكارها

  فأزارها وهى لسابقة املىن... أوما إىل رمم الندى فأعاشها 
  أنصاره رجعت له أنصارها... نبوّى تشبيه الفتوح، كامنا 

  وأمات حتت عمارها عمارها... أحبا لصرح سالمها سلماهنا 
  رجٌف يقصع يف اللها دعارها... إن سار سار وقد قدم جيشه 
  َسلَب البدور بدارها أبدارها... أوحل حل حبا القروم هبيبة 

  أرىب بنفس أفرعته خيارها... وإذا امللوك تنافسوا درج العال 
  وسُطى ُتذل إذا عنت جبارها... وُنّهى إذاهيضت تدل خبريها 

  لو لز فاعلة هبا ألبارها... هتدى حملمود السجايا كاسكه 
  بني النجوم حسودها أمسارها... الفاعل الفعالت ينظم يف الدجى 

  عنقا، فعصفر منتماه عثارها... ساع سعى والسابقات وراءه 
  خرس البغاث وهاجرت أوكارها... رجي إذا ُيصَْرِصر آيبياً كاملض

  يُغشى إذا اكتحلت به أبصارها... عرفت لنور الدين نور وقائع 
  أقدار عجزاً أن تشق غبارها... مشهورة سعطت وقد حاولتها الْ 

  حطت هبا أوقار هِيت وقارها... هللا وجهك والوجوه كأمنا 
  هربا، وتكتحل الشفور شفارها... واليض ختنس يف الصدور صدورها 

  جذب املواتح غاورت آبارها... واخليل تدجل حتت أرشية القنا 
  متمليا صدر العال وصدارها... فبفيت تستجلى الفتوح عرائسا 

  زبر تنمق يف الطلى أسطوارها... يف دولة للنصر فوق لوائها 
  وحديقة ضمنت يداك إيارها... فالدين موماة رفعت هبا الصوى 

  :فيه من قصيدة أخرىوله 
  مأل البالد مهامهاً وزئريا... خنس الثعالب حني زجمر مصحر 

  جعلت حمافته القصور قبور... تركوا مشجارة الرماح حلاذق 
  كالراء يلزم لفظها التكريرا... لريب حرب، مل تزل فعالته 

  ترس أحدَّ ملثله أظفورا... أسد إذا ما عاد من ظفر مبف 
  ملء الزمان تغيظاً ورفرياً... سطوة يتناذر األعداد منه 

  ويف هبا اإلسالم أمس نذورا... عرفوا لنور الدين وقع وقائع 
  تبغى، فترجع ظافرا منصورا... أبدا يظافرك القضاء على الذي 



  وقفلت، فاشتغل الدياجر نورا... قّوضت، فانتقع الظهائر ظلمة 
  املنصور ينشى الرشيد وينشر... وعلى العواصم من دفاعاك عاصم 

  فصل يف وفاة معني الدين أثر بدمشق وما كان الرئيس ابن الصويف يف هذه

  السنة
فَصل معني لدين من عسكره َحبْوَران ووصل إىل دمشق يف أواخر ربيع اآلخر، ألمر أوجب : قال أبو يعلى التميمي

د فيما يدبره على العود إىل ذلك ودعا إليه، وأمعن يف االكل، فلحقه عقيب ذلك انطالق متادى به؛ ومحله اجتها
. عسكره بناحية حوران وهو على هذه الصفة من االنطالق، وقد زاد به وضعفت قوته، وتولد معه مرض يف الكبد
فأوجب احلال إىل دمشق يف حمفة ملداواته؛ فوصل وقضى حنبه يف لية الثالث والعشرين من ربيع اآلخر، ودفن يف 

  .سكنها، مث نقل بعد ذلك املدرسة الىت عمرهاإيوان الدار األتابكية الىت كان ي
  .قربه يف قبة مبقابر العونية مشايل دار البطيخ اآلن، وامسه مكتوب على باهبا، فلعله نقل من مث إليها: قلت

وفيهه يقول األمريمؤيد الدولة أسامة بن منقذ، وكتب هبا إليه من مصر ملّا لقى الفرنج يف أرض بصرى وصرخد مع 
  :وقد تقدم ذلك كتب إليه قصيدة يقول فيهانور الدين، 

  واعتالء على األعادي وقهر... كل يوم فتح مبني ونصر 
  ين، إن النعوت قال وزجر... صدق النعت فيك، أنت معني الد 
  غراريك ايها الّسيُف دهر... أنت سيف اإلسالم حقا، فال كَل 

  مث أعلنت حني أمكن جهر... مل َتزل ُتضمر اجلهاد ُمِسرَّا 

  أجٌر وشكر: ك مها الباقيان... كل ذخر امللوك َيفَْنى، وذخرا 
ويف يوم اجلمعة تاسع رجب قرئ املنشور املنشأ عن جمريالدبن بعد الصالة على املنرب بإبطال الفسة املستخرجة : قال

  .من الرعية، وإزالة حكمها وتعفية رمسها، وإبطال دار الضرب؛ فكثر دعاء الناس له وشكرهم
ستوحش الرئيس مؤيد الدلولة من جمري الدين استيحاشاً أوجب مجع من أمكنه من سفهاء األحداث وا: قال

والغوغاء، وَحَملة السالح من اجلهلة والعوام، وترتيبهم حول داره ودار أخيه زين الدولة حيدرة، لالحتماء هبم من 
لدين مبا يف ُيَسكنها ويطيب أنفسهما، ووقعت املراسالت من جمري ا. مكروه يتم عليهما؛ وذلك يف ثالث عشر رجب

فما وثقا بذلك، وجدا يف اجلمع واالحتشاد من العوام وبعض األجناد، وأثارا الفتفة فقصدوا باب السجن وكسروا 
واسنفرُوا مجاعة من أهل الشاغور وغريهم، وقصدوا الباب الشرقي وفعلوا مثل ذلك، . أغالقه وإطلقوا من فيه

فحني عرف جمري الدين وأصحابه هذه الصورة اجتمعوا يف . وامتألت هبم األزقة والدروبوحصلوا يف مجيع كثري، 
القلعة بالسالح الشاكي، وأخرج ما يف خزانته من السالح والعدد، وفُرِّقت على العسكرية، وعزموا على الزحف 

 هذا األمر وترك العجلة، فسأل مجاعة من املقدمني التمهل يف. على مجيع األوباش، واإليقاع هبم، والنكاية فهيم
  .البلد من النهب واحلريق؛ وأحلوا عليه إىل أن أجلب سؤاهلم. حبيت حتقن الدماء ويسلم

فاشترط الرئيس وأخره شروطا أجيبا إىل بعضها وأعرض عن . ووقعت املراسلة والتلطف يف إصالح ذات البني
دمة يف الديوان، وال يركب إىل القلعة إال ُمسدعى بعض، حبيث يكون مالزما لداره، ويكون ولده و ولد أخيه يف اخل

مث حدث بعد هذا التقرير عود احلال إىل ما كانت عليه من العناد . إليها؛ وتقررت احلال على ذلك، سكنت الدمهاء
وإثارة الفساد، ومجع اجلمع الكثري من األجناد واملقدمني والرعاع والفالحني، واتفقوا على الزحف إىل القلعة 



من هبا، وطلب من عني من األعداء األعيان، يف أواخر رجب ونشبت احلرب بني الفريقني، وجرح وقتل  وحصر
ووافق ذلك هروب السالر زين الدين إمساعيل الشحنة واخيه إىل . بينهم نفر يسري، وعاد كل فريق منهم إىل مكانه

الصورة إبعاد كل من التمس إبعاده من خواص ناحية بعلبك ومل تزل الفتننة ثائرة واحملاربة متصلة، إىل أن اقتضت 
جمري الدين، وسكنت الفتنة وأطلقت أيدى النهاية يف دار السالربن وأصحاهبما، وعمها النهب واخلراب ودعت 

الضرورة إىل تطييب نفس الرئيس وأخيه واخللع عليهما، و إعادة الرئيس إىل الو زارة والرئاسة، حبيث ال يكون له 
  . مشاركيف ذلك معترض وال

  :وىف هذه الفتنة يقول العرقلة: قلت
  وكُْن يف حزب من غلبا... ذر األتراك والعربا 
  جتر الويل واحلربا... جبلق أصبحت فٌنت 
  ومل خترب فواعجبا... لئن متت فوا أسفا 

  :وقال يف الرئيس ملا زحف إىل القلعة
  هكذا من أراد أن يتعاىل... زد علوا يف اجملد يابن علي 

  َك، هزبرا، ودمية، وهالال... ى الدين، يا مؤّيدُه، ِمْن قد حو
  ال. هكذا هكذا، وإال فال... وغدت جلق تناديك عجبا 

  ومحيت النفوس واألمواال... جثَتها يف الظالم خْيال َوَرْجال 
  إمنا ذاك كان قطعاً فزاال... لن تباىل من بعدها بعدّو 

  الُْمؤِمنَِني الْقَِتاَال َوكَفَى اهللا... قد بلغت املراد من كل ضد 
وفيها ورد اخلرب من ناحية مصر بوفاة املستخلف هبا امللقب باحلافظ، وامسه عبد اجمليد بن : قال أبو يعلى التميمي

ووىل األمر بعده والده األصغر أبو منصور إمساعيل، ولقب بالظافر، . اآلمر بن املستنصر، يف خامس مجادى اآلخرة
  .اجليوش أبو الفتح ابن مصال املغريب ووىل الوزارة له أمري

  فصل يف وفاة سيف الدين غازي بن زنكي صاحب املوصل وهو أخو نور الذين

  األكرب

كان أتابك الشهيد، يعين زنكي، ملك دارا وبقيت بيده إىل أن قتل، فأخذها صاحب ماردين، مث : قال ابن األثري
عني، فحاصرها وملكها، واستوىل على كثري من بالد ماردين سار إليها سيف الدين ابن الشيهد، يف سنة أربع وأرب

فتفرق العسكر . بسببها، مث حصر ماردين عازما على أن يدخل ديار بكر ويستبعد ما اخذ من البالد بعد قتل والده
َرنا قد َحَص!! فلقد كانت أعياداً. كنا نشكو من أتابك وأين أيامه: فقال صاحب ماردين. يف بالدها ينهبون وخيربون

  :غري مرة فلم يتعد هو وعسكره حاصل السلطان، وال أخذوا كفا من التنب بغري مثن
  ِصْرتُ يف غريِه بكيت عليه... ُرب دهرٍ بكيت منُه، فلما 

مث إنه راسل سيف الدين وصاحله على ما أراد وزوجه ابنته اخلاتون، ورحل سيف الإلين عن ماردين وعاد إىل 
وسُريت إليه، فوصلت إىل املوصل وهو مريض، فتوىف ومل يدخل هبا؛ وذلك يف أواخر املوصل؛ وجُهِّزت اخلاتون 

ودفن باملدرسة اليت أنشأها بباطن . مجادى اآلخرة، وكان عمره حنو أربعني سنة؛ وكان من أحسن الناس صورة
طب الدين مودود، املوصل وخلف ولدا ذكراً، أخذه نور الدين حممود عمه فرباه فأحسن تربيته، وزوجه ابنة عمه ق



  .فلم تطل ايامه، وأدركه أجله يف عنفوان شبابه، فتويف، وانقرض عقب سيف الدين
وكان كريها شجاعا ذا عزم وَحزم؛ وهو أؤل من محل على رأسه سنجق من أصحلب األطراف، فإنه مل يكن فيهم 

 والسيف يف وسطه، فلما أمر وهو أؤل من أمر عسكره أال يركب أحدهم إال. من يفعله ألجل السالطني السلجوقية
ن  -و بىن باملوصل املدرسة األتابكية العتيقة، وهي من أح . هو بذلك اقتدى به غريه من أصحاب األطراف

و بىن رباط الصوفية، وهو الر باط اجملاور . املدارس وأوسعها، وجعلها وقفاً على الفقهاء الشافعية واحلنفية نصفني
قصده شهاب الدين حيص بيص، وامتدحه بقصيدته . لوقوف الكثرية، وكان كرميالباب املشرعة، ووقف علبهها ا

املشهورة، وهي من جيد شعر، فأجازه عنها ألف دينار أمريي سوى اإلقامة والتّعهد مدَّة ُمقَامه، وسوى اخللع 
  .والثياب

  :قلت أول تلك القصيدة
  إالََم يراك اجملد يف زي شاعر

  :و يقول يف آخرها
  فسابقة معدودة يف البشائر... ميت يف املهد غازيا أتابك، إن ُس

  وصدقتها والكفر بادى الشعائر... َوفَيَت هبا والدين قد مال َرْوفُه 
  :وعز ى أبو احلسن أمحُد بن منري نور الدين بأخيه بقصيدة تقدم بعضها، أوهلا

  هو اجلذ بز التمام البدورا
  :يقول فيها

  ت ظال علينا قريرات ما كن... شوى كل ماجنت احلادثا 
  أسان وأحسن صن اهلالل ومألننا منك بدرا منريا

  فال غْرو أن ينتشفن الغديرا... إذأ ثبح البحر أخطأنه 
  ماعشت نأتيك َملكا كبريا... وأصُِغر بفقداننا الذاهبني 

  م ماسل حدَّاك عْضبا بتورا... وما أغمد الّدهر ذاك احلسا 
  شاف نزراً وأعطى كثريا أٌخ... قسيُم ُعالك، ونعم القسيم 

  ن من أن يرى لك فيه نظريا... وكان نظريك،غار الزما 
  من األمن نوراً، وقد كًُن ُبورا... فدتك نفوٌس بك استوطنت 

  ُتوقّى الّردى وتويف األجورا... بقيت ُمعزا من اهلالكني 
  ويوىل املَُسلّني مسعاً وقورا... وغريك ميهد بسسط العزاء 

  إذا شف قطراً وأبقى ُبحُورا... رُ أعدادكم وما نقص الّده
  لََخطّ هلم يف السماء القُبُورا... ولو أنصف اجملد موتاكم 

  وأْمطَت من اجلود ظهراً ظهريا... حياُتك أحيت رميم الّرجاء 
  :وللقيسراين قصيدة منها

  إن أغمد السيف فالصَّمصام يأتلق... ما أطرق اجلو حىت اشرق األفق 
  ُملٌّك ينجلى عن وجهه الغسق... ، نور الدين، يف حلب دون األسى منك

  أراق ماء الكرى من جفنك األرق... كُْنَت الشقيق الشفيق الغيب، حني ثوى 



  حصينة، حتتها األحشاء حتترق... تلقى األسى من لباس الصْبر يف ُجنن 
  فإن أيامنا من دوهنا طُُرق... ومّدةُ األجل احملتوم إن خفيت 

  خيل إىل غاية األعمار تسْتبِق... مضمار حلبتها  وإمنا حنن يف

  كان املؤخر فيها من له السبق... شأو إذا ابتدر األقوام غايته 
  ففي مغارسك األمثار والورق... إن كان صنوك هذا قد ثوى فذوى 

  سبا، فعلى علياك ّتتفق... أو أصبحت بعده األهواء نافرة أيدى 
  إالَّ ِلْيفترَّ عن أنوارك األفق... ما غاب من غاب عن آفاق مطلعه 

  فالدين منتظم وامللك ُمتَّسق... ما دام مشسك فينا غري آفلٍة 
  فصل

وملا توىف سيف الدين غازي كان أخوه قطب الدين مودود باملوصل؛ فاتفقت كلمة مجال الدين وزين : قال ابن األثري
. جلانب، حسن األخالق، كثري احللم، كرمي الطباعالدين على توليته ومتليكه طلباً للسالمة منه، فإنه كان لني ا

فأحضروه من داره وحلفوه هلم وحلفوا له، ونزل بدار اململكة، وحلف له األمراء واألجناًد، واستقر يف امللك 
وملا ملك . وأطاعه مجيع ما كان ألخيه سيف الدين، ألن املرجع كان يف مجيع اململكة إىل مجل الدين وزين الدين

حسام الدين مترتاش صاحب ماردين . امللك تزوج امرأة أخيه، اليت مات ومل يدخل هبا، اخلاتون ابنة واستقر يف
فولدت لقطب الدين أوالده الذين ملكوا املوصل بعده، على ماسنذكره، ومل ميلكها من، أوالد قطب الدين أحد غري 

  .أوالدها
عشر ملكا من آبائها، وأجدادها، وإخوهتا، وبين  وكانت هذه اخلاتون حيل هلاً ان تضع مخارها عند مخسة: قال

مث ذكرهم ابن األثري يف كتابه ومساهم، وذكر أهنا أشبهت يف ذلك . إخوهتا، وأزواجها، وأوالدها، وأوالد أوالدها
فاطمة بنت عبد امللك ابن مروان، زوج عمر بن عبد العزبز، رضي اهللا عنه؛ كان هلا أن تضع خهارها عند ثالثة 

من معاوية رضي اهللا عنه إىل آخر خلفاء بين أمية، سوى آخرهم، وهو مروان بن حممد، فإنه ابن : فة، وهمعشر خلي
وما مت له ذلك إال بعد ذكره أن أمها عاتكة بنت يزيد بن معاو ية؛ فمعاوية . عم هلا ليس مبحرم، والباقون حمارم هلا

ا، وعبد امللك أبوها، والويد وسليمان وهشام و يزيد جّدها ألمها، ومعاوية بن يزيد خاهلا، ومروان جدها ألبيه
إخوهتا، وعمر بن عبد العزيز زوجها، والوليد بن يزيد ويزيد بن الوليد وإبراهيم بن الوليد أوالد أخويها، وهؤالء 

وهذا كله مبين على أصل فيه خلل، وهو أن فاطمة بنت عبد امللك ليست : قلت. كلهم خلفاء وعدهتم ثالثة عشر
ولكن الصواب . عاتكة بنت يزيد بن معاوية، بل أمها امرأة خمزومّية، على ما بيناه يف ترمجتها يف تاريخ دمشق أمها

مروان بن احلكم ونسله، سوى مروان : كان لفاطمة إن تضع مخارها عند عشرة من اخللفاء، وهم: يف ذلك أن يقال
زيز ومروان ابن حممد، بقى ثنا عشر خليفة كلهم حمارم بن حممد؛ وأما عاتكة فاجليمع حمرم هلا سوى عمر بن عبد الع

معاوية جدها، ويزيد أبوها، ومعاوية بن يزيد أخوها، ومروان محوها، وعبد امللك زوجها، والوليد وسليمان : هلا
يد انبا وهشام أوالد زوجها، ويزيد بن عبد امللك ابنها، والوليد بن يزيد ابن ابنها، ويزيد بن الوليد وأبرابيم بن الول

ولو أضيف إىل ذلك امللوك من حمارم عاتكة أو فاطمة كاإلخوة واألعمام واألخوال وبين اإلخوة، . ابن زوجها
لتضاعف العدد، كخالد بن يزيد بن معاوية أخى عاتكة، وعبد العزيز بن مروان عم فاطمة، ومسلمة وعبد اهللا ابىن 

وما ذكره ابن األثري من أمر بنت حسام الدين، فِستُّ . ميةوذلك ظاهر ملن عرف أنساب بين أ. عبد امللك، وغريهم



املعظم، : من إخوهتا األربعة. الشام بنت أيوب أكثر منها حمارم من امللوك، جيتمع هلا من ذلك اكثر من ثالثني ملكا
أبوب  وصالح الدين، والعادل، وسيف اإلسالم، ومن أوالدهم وأوالد أوالدهم، وأوالد أخيها األكرب شاهنشاه بن

  .تقي الدين، وذريته أصحاب محاة، وفرخشاه
  فصل

وملا ملك قطب الدين املوصل والبالد اجلزرية كان أخوه نور الدين حبلب، وهو أكرب من قطب : قال ابن األثري
. الدين، فكاتبه بعض األمراء وطلبوه إليهم؛ منهم املقدم والد مشس الدين ابن املقدم، وهو حينئذ دزدار سنجار

ور الدين جريدة يف سبعني فارسا من أكابر دولته، منهم أسد الدين شريكوه، وجمد الدين أبو بكر ابن الداية، فسار ن
فوصلوا إىل ماِكِسني يف ستة أنفس يف يوم شديد املطر وعليهم اللبابيد، فلم يعرفهم الذين بالباب، وأرسلوا . وغريمها

. تركمان؛ فلم يستتم القاصد كالمه حىت وصل نور الدينإىل الشحنة وأخربوه بوصول نفر من األجناد وكأهنم 
وسار جمد الدين إىل سنجار . فحني رآه الشحنة قّبل يده وخرج عن الدار، فنزهلا نور الدين حىت حلق به أصحابه

م فوصلها وليس معه إال نفر يسري، فنزل بظاهر البلد وألقى نفسه على حمفورة صغرية من شّدة تَعبه، وأرسل إىل املقد
بالقلعة يعرفه وصوله، وكان املقدم قد اسُتدعى من املوصل ألن خربه مع نور الدين بلغ من هبا، فأرسلوا إليه فتوقف 

أنا أتأخر يف الطريق، فإن : عدة أيام، فلم يصل نورالدين، فسار إىل املوصل وترك ابنه مشس الدين بسنجار، وقال له
سنجار وصل نور الدين، فلما علم مشس الدين بوصوله أرسل وصل نور الدين فأرسل من يعلمين، فلما فارق 

ورصل القاصد الذي سريه ابن املقدم إىل أبيه . قاصدا إىل أبيه باخلرب وأهنى احلال إىل نور الدين، فحاف فوات األمر
صن فأدركه بتل يعفر، فعاد إىل سنجار وسلمها إىل نور الدين، وكاتب فخر الدين قرا أرسالن بن داود صاحب احل

فلما مسع قطب الدين اخلرب مجع عساكره وسار عن املوصل حنو . يستنجده، وبذل له قلعة اهليثم، فسار إليه جبنده
إقدامه وأخذه ما ليس له، . سنجار، ومعه اجلمال والزين، ونزلوا بتل يعفر، وأرسلوا إىل نور الدين ينكرون عليه

إنين أنا األ كرب، وأنا أحق ان أدبر أمر : فأعاد اجلواب. ع اختياراًوهتددوه بقصده وإخراجه من البالد قهراً إن مل يرج
وما جئت إال ملا تتابعت إىل كتب األمراء يذكرون كراهيتَهم لوال يتكم عليهم، يعين اجلمال والزين، . أخى منكم

ل فأنا ما أقاتلكم إال فأما هتدُّدُكم إياى بالقتا. فِخفت أن حيملهم الغيظ واألنفة على أن خيرجوا البالد من أيدينا
فخافوا أن يلقوه لئال خيامر عليهم باقي العسكر، ودخل األمراء . جبندكم؛ وكان قد هرب إليه مجاعة من أجنادهم
حنن نظهر للسلطان واخلليفة أننا تبع نورالدين، ونور الدين يظهر : يف الصلح، وأشار به مجال الدين الوزير وقال

فإن كاشفناه وحاربناه فإن ظفر بناً طمع فينا الّسلطان، وإن ظفرنا، به طمع فينا . اللفرنج أنه حيكمنا ويهددهم بن
ولنا بالشام محص وقد صار له عندنا سنجار، فهذه أنفع لنا من تلك، وتلك إنفع له من هذه؛ والرأى أن . الفرنج

ماعة على هذا الرأي، وسار فاتفق اجل. نسلم إليه محص ونأخذ سنجار؛ وهو يف ثغر بإزاء الفرنج ويتعني مساعدته
مجال الدين إىل نور الدين وابرم معه األمر وتسلم محص وسلم سنجار إىل أخيه؛ وعاد نور الدين وأخذ ما كان 

. وملا تسلم قطب الدين سنجار أقطعها لزين الدين، ألن محص كانت ألخيه ينال وهو مقيم هبا. بسنجار من املال
وطلب نور الدين أن يكون اجلمال . واحد منهما ال يصدر إال عن أمر أخيهواتففت كلمتهم واحتدت آراؤهم، كل 

أنت عندك من الكفاية ما يستغىن به، عن وزير ومشري، وليس عندك من األعداء مثل ما : عنده، فقال له اجلمال
ا كُنت وإذ. عند أخيك، ألن عدوك كافر فالناس يدفعونه ديانة، وأعداء أخيك مسلمون فيحتاج من يقوم بدفعهم

فأجابه له إىل . عند أخيك فالنفع إليك عائد؛ وأريد من بالدك مثل مايل من بالد أخيك معونة على كثرة خرجي
ذلك فقال له مجال الدين أنت عليك خرج كثري ألجل الكفار فيجب مساعدتك، وأنا أقنع منك بعشرة آالف دينار 



: قلت. سنة ويشتري هبا أسرى من الفربج ويطلقهمفكان نائب مجال الدين يقبضها كل . فأمر له هبا. كل سنة
وقال يف نور الدين عند قدومه، وقد استوىل على سنجار وأعمال الّرحبة والفرات، : وقرأت يف ديوان القيسراين

  :وذلك يف منتصف ذى القعدة سنة أربع وأربعني ومخسمائة
  ومتَخضت فأال به األشعار... هذا الذي ولدت له األفكار 

  وردت وصفو ضمريها املضمار... خيل النهى يف حلبة وجرت له 
  إن القوايف وحيها إنذار... وأتت به نذر القوايف برهة 

  حكما، لَعموى، ماعليه غبار... حكمت لسيفك باملمالك عنوة 
  َبرُّ َيِديُن بَِهْديه األبرار... يأيها امللك املطيل جناده 

  قائم وغرارإال مسابك ... ياْبن السيوف،وهل فخرت بنسبة 
  .لك من عالك بكل أرض دار... فارقت دار امللك غري مفارق 
  نقعاً، فيطلعها القنا اخلطَار... يف عسكر خيفي كواكب ليله 

  وأمامه، بل جحفلٌ جّرار... جرّاز أذيال العجاج وراءه 
  نوريّة، هم امللوك كبار... تدىن لك الغايات أكرب مهة 
  نت لُعظم نظامها األقطاردا... حىت مألت اخلافقني مهابة 

  إال َتَمنَّى أهنا سنجار... وملكت سنجاراً، وما من بلدة 
  طالت هبا اآلمال وهي قصار... وبسطْت باألموال كفَّا طاملا 
  جْرى السيول، وما عداك قرار... وجرت أمداد اجلياد شعاهبا 

  والبحر ما اّتصلت به األهنار... وثىن الفراُت إىل يديك عنَانه 
  منها ِلَعيْنِك كاعٌب ِمعطار... كت رحبة مالك فتربَّجت ومل

  قبل الربيع شقائق وهبار... جاءتك يف ُحلل الربيع وَحلْيها 
  وتّد لو أن النجوم نثار... نثرت عليلث هوى القلوب حمبة 

  عن أفْقها فَلَها بَِه أقمار... فأقمت كالشمس املنرية، إن نأت 
  ليلُ السُّرى حفّت به األنوار. ..من كان نور الدين مث أَجنَّه 

  فتجيبك األجناد واألغوار... تدعو البالد إليك ألسنة الظّبا 
  بقنا أسّنتها عليه منار... حىت عمدت الدين يابن عماده 
  كالصبح منّ بثغره اإلسفار... وقفلت من أسفار جدك قادما 

  تركت على قسماته األبصار... يغشى البصائر نور وجهك بعد ما اع 
  حني الصدور من القلوب قفار... حىت عمرت بكل قلب صدره 

  فلها بأنطاكية إعصار... إن ُتمسِ يف حلب رياحك غضة 
  وهلا بأطراف الدروب مغار... وغدت جيادك بالشآم مقيمة 
  صرف الردى، ومسريه إحضار... هم سبقت هبا إىل مهج العدا 

  ثَّم وَِجار فطغى َوَجاَر، وليس... وأرى صياح القمص كان خديعة 
  واخلري يهدم ما بىن اخلتار... سأل الصنيعة غري حمقوق هبا 



  إقدام من مل يْدنُ منه قرار... حىت إذا ما غبت أقدم عاثيا 
  بالغدر ُيطعن يف الوغي الغدار... أمضى الّسالح على عّدوك بغيُه 
  كالليل فيه من الصفيح هنار... فاحسم عنا ذوي العناد جبحفل 

  صدر عليه من اليقني ِصدَار... د، أمام صدورها جند على جُر
  ولكلّ هادي أٍمة أنصار... قد بايع اإلخالص بيعة نصرة 

  جيش، به تستفتح األمصار... ملك له من عدله ووفائه 
  وأرادها حَفّت به األقدار... وإذا امللوك تثاقلت عن غاية 
  ارقامت مقام جنوده األخب... وإذا انتضته إىل الثغور عزمية 
  :والبن منري من قصيدة فيه
  دعاك لزَْوَر سنجار ملام... ترنح معطف الزوراء ملا 

  غداة علتك يف قطنا اخليام... وزلزلت الصّعيد وراء مصر 
  ولو قد شئت ضمهما قرام... رجاء َهزَّ تيك، وتلك خوٌف 
  َحماٌم هّن حتتك أم ِحمام... بعيشك يامبيد اخليل ركضا 

  :يهنئه بتسلم قلعة محص من بنال، وأنشده يف القلعة، قصيدة أوهلاوقال ابن منري أيضاً 
  هلّن إىل الوغى تَْوُق املغايل... أرحها فهي أزالم املعايل 

  يقّوض، باهلدى عمر الّضالل... أقاد مقيلهن بكل نقع 
  منزلة مىت ُدِعيْت نََزال... وأي سيوفك احلمر احلواشي 

  ه من الطلي لفظ اعتاللنفا... َمواضٍ، إن ُسللن سلكن جزما 
  ُيشيب أواُرها ملم اللياىل... لقد غلت الصليب بَِحْر حْرب 

  :ومشت لنصر هذا الدين بأساً حترم منه كل ّمحى حالل ومنها
  وقائع جّوها دامي الَعزَال... وقائع أنزعت يف كل فج 

  تقاضاه لك اِحلجج اخلوايل... تسائل محص عن منسّى دين 
  ووعدا صيغ فن مطل مطَال... م ُبعدا فواَتت وهي أخت النج

  على أن التنال يدا ينال... تشامخ أنفها عزا وشدت 
  ملا تثنيه من مرر اِحلبال... فما زالت رقاك جتّد نقضا 

  وآل إىل مالوحة املآيل... إىل أن أطلق اخلسناء كرها 
  يداً ألشّم ذي باع طوال... يصد الوجه عن مشّاء ألقت 

  تكّفلُ أنّ مصرا للشمال... ملواضي شغلت هبا ميينك، وا
  أباحك أختها الَ َعْن قتال... إذا فتح القتال عليك أرضا 

  فصل

اتصل اخلرب بنور الدين بإفساد الفرنج يف األعمال احلَْوَرانّية بالّنهب والسيب، فعزم على : قال الرئيس أبو يعلى
ن اجلهاد ويستدعي املعونة على ذلك بألف فارس التأهب لقصدهم، وكتب إىل َمْن دمشق يُعلمهم مبا عزم عليه م



وقد كانوا عاهدوا الفرنج على أن يكونوا يداً واحدة على من يقصدهم من عساكر . تصل إليه مع مقدم يعول عليه
فلما قرب من . فلما عرف ذلك رحل ونزل مبرج يبوس، و بعض العسكرية بيعفور. املسلمني، قاحتج عليه وغولط

خربه ومل يعلموا أين قصده، وقد كانوا راسلوا اإلفرنج خبربه، قرروا معهم اإلجناد عليه، دمشق وعرف من هبا 
وعرف نور الدين خربهم فلم حيفل . وكانوا قد هنضوا إىل ناحية عسقالن لعمارة غزة، ووصلت أوائلهم إىل بانياس

ساد يف الضايع، وأمر هبم، وقال ال أحنرف عن جهادهم، وهو مع ذلك كاّف أيدي أصحابه عن العيث واإلف
بإحسان الرأي يف الفالحني والتخفيف عنهم، والدعاء له مع ذلك متواصل من أهل دمشق وأعماهلا، وسائر البالد 
. وأطرافها وكان الغيث قد احنبس عن َحْوَران واملرج والغوطة، ونزح أكثر أهل حوران عنها للَْمْحل واشتداد األمر

تفق نزول املطر يوم الثالثاء ثالث ذي احلجة، وأقام إىل مثله، فرّوى اآلكام فلما وصل نور الدين إىل بعلبك ا
والوهاد، وجرت األودية، وزادت األهنار، وامتألت برك حوران ودارت أرحيتها، وط د ما صّوح من النبات 

مث رحل من منزله . والزرع غضَّا طريا، وجد الناس بالدعاء لنور الدين وقالوا هذا بربكته وُحْسن َمْعدلته وسريته
باألعوج، ونزل جبسر اخلشب املعروف مبنازل العساكر يف السادس والعشرين من ذي احلجة، وأرسل إىل جمري 

إنين ما قصدت بنزول هذا املنزل طلبا حملاربتكم وال منازلتكم، و إمنا دعاين إىل هذا األمر : الدين والرئيس، وقال
لعربان بأن الفالحني أخذت أمواهلم وُسبيت نساؤهم وأطفاهلم بيد وا. كثرة شكاية املسلمني من أهل َحْوران

األفرنج، وعدم الناصر هلم وال يسعين، مع ما أعطاين اهللا، وله احلمد، من االقتدار على نصرة املسلمني وجهاد 
ذّب املشركني، وكثرة املال والرجال، أن أقعد عنهم وال أنتصر هلم، مع معرفيت بعجزكم عن حفظ أعمالكم وال

عنها، والتقصري الذي دعاكم إىل االستصراخ باإلفرنج على حماربيت، وبذْلكم هلم أموال الضعفاء واملساكني من 
وهذا ما ال يرضي اهللا تعاىل وال أحداً من املسلمني؛ والبد من املعونة بألف فارس . الرعية ظُلْماً هلم وتعّدياً عليهم

فكان اجلواب عن هذه : قال. عته من املقّدمني، لتخليص ثغر عسقالن وغزّةُمزاِحي العلّة، ُتجّرُد مع من يوثق بشجا
فلما عاد . ليس بيننا وبينك إال السيف، وُسيوافينا من اإلفرنج ما يُعيُننا على دفعك إن قصدتنا ونزلت إلينا: الرسالة

البلد وحماربته يف غد ذلك الرسول هبذا اجلواب ووقف عليه، أكثر التعجب منه واإلنكار له، وعزم على الزحف إىل 
  .فأرسل اهللا من األمطار وتداُركها ودوامها ما منعه من ذلك. اليوم

  مث دخلت سنة مخس واربعني ومخسمائة

والسبب يف ذلك أن نور الدين أشفق من سفك دماء . ففي مستهل احملرم تقررالصلح بني نور الدين وأرباب دمشق
واتفق أهنم بذلوا له الطاعة . هلا، بعد ما اتصل به من أخبار دعته إىل ذلكاملسلمني إن أقام على حرهبا واملضايقة 

وخلع نور الدين . وإقامة اخلطبة له على منرب دمشق بعد اخلليفة والسلطان، وكذا السكة، ووقعت األميان على ذلك
. جلمعة رابع عشرحمرمعلى جمري الدين خلعة كاملة بالطوق، وأعاده مكرما حمترماً، وخطب له على منرب دمشق يوم ا

وخرج اليه مجاعة من األجناد . مث استدعى الرئيس إىل املخيم وخلع عليه خلعة كاملة أيضاً وأعاده إىل البلد
واخلواّص إىل املخيم واختلطوا به ووصل من استماحه من الطالب والقراء والضعفاء، حبيث ما خاب فاصُده، وال 

  . حلب بعد إحكام ما قرر وتكميل ما دّبرورحل عن خمّيمه عائداً إىل. أكدى سائله
  :ويف فلك يقول القسراين: قلت

  وإن شئت صلحاًُعدَّ من َحزمك الصلح... لك اهللا؛ إن حاربت فالنصر والفتح 
  فطَوراً له حّد وطوراً له صفح... وهل أنت إال السيف يف كل حالة 

  ا تصحوَترَنَُّح من سكر فحلّ القن... سقيت الرّدينيات حىت رددهتا 



  إىل احلزم لو مل يغضب السيف والرمح... وما كان كف العزم إال إشارة 
  إىل السلم ما تتوي بذاك وما تنحو... وقد علم األعداء ُمذ بِتَّ جاحنا 

  تيقن من يف إيليا أنه الذبح... إذا ما دمشق، ملكتك عناهنا 
  ال سفحفال مهمٌه حيوي الضالل و... مىت التف نقع احلجفلني على اهلدى 
  فقوال لليل اإلفك قد طلع الصبح... إذا سار نور الدين يف اجليش غازيا 

  فال زالت الشكوى وال اندمل اجلرح... تركت قلوب الشرك تشكو جراحها 
  فسيق إليك امللك يسعى به النجح... صربت فكان الصرب خري مغبة 

  رحولو أمهلت بلقيس ما غرها الّص... كان القنا جتلو له وجه أمره 
  هبيما، ولوال احلسن ما عرف القبح... بدولتك الغراء أصبح ضدها 

  موارد هذا العدل ما ّمسه قرح... وكم من قريح القلب لو بات وارداً 
  على أنه ما زال يف طبعه شح... سخابك هذا الدهر جودا على الورى 

  وحنن نراه اليوم يثبت ما ميحو... وقد كان ميحو رسم كل فضيلة 
  وأمثرت اآلداب، واطّرد املدح... األلباب، وانتهج احلحا بك ابتهج 

  ودانت لك الدنيا، وعز بك السرح... وال ذت بك، التقوى وعاذت بك العال 
  وال صدر إال قد جاله لك النصح... فال قلب إالقد متلكته هوى 

  فمن فاته محد الورى فاته الربح... وما اجلود يف األمالك إال جتارة 
  اعرب عما ال يقوم به الشرح... قلت إال ألنين  ومل أختصر ما

  فصل يف فتح عزاز

وورد اخلرب يف اخلامس من احملرم من ناحية حلب بأن عسكرها من التركمان ظفر بابن جوسلني : قال أبو يعلى
فسر هذا الفتح كافة الناس، وتوجه نور الدين يف . صاحب عزاز وأصحابه، وحصلوا يف قبضة األسر يف قلعة حلب

عكسره إىل عزاز ونزل عليها وضايقها وواظب قتاهلا، إىل أن سهل اهللا تعاىل ملكها باألمان، وهي على غاية من 
فلما تسلمها رتب فيها من ثفاته من وثق به، ورحل عنها ظافراً مسرورا، عائدا إىل حلب، . املنعة واحلصانة والّرقعة

  .يف أيام من شهر ربيع األول
  :ح عزاز وغريها وأمر دمشق يف قصيدة أوهلاوذكر ابن منري فت: قلت

  َوساُح امللوك بأرباهبا... فدتك القلوب بألباهبا 
  ب منها بتقطيع أصالهبا... كتائب ترمى جنود الصلي 

  كست وقدها وشي أسالهبا... إذا ما انثنت من قراع الكماة 
  حلته وقع أحالهبا... تربنس منها الربنس الثياب 

  نفوس النصارى بغصاهبا. ..عشية غصت على إّنب 
  وقام ألمحد حممودها جبْدع موارن أحزاهبا

  ع أغلب ُموٍد بغالهبا... جتلى هلا حيدرى املصا 
  أكول الفوارس شراهبا... مورث أركاسها من أب 



  دهاها هبا أعصاهبا... مهاٌم إذا اْعَصوْ َصَبْت َنبوة 
  د مما متطق من صاهبا... مضى وجىن لك حلو الشها 

  جترع ممقر أوصاهبا... هبا لك من بعد ما وأوصى 
  بغريك ملبس أثواهبا... وأقسم جدك أال يليق 

  زبور الوغى بني أحداهبا... صبحت دمشق مبشق اجلياد 
  فحمد مجرة أجالهبا... وأْصلَت رأيك قبل احلسام 

  فأعطتك ما مل تنله يُد وفازت رقاك بأصحاهبا
  ركاهبا م من محص تأخري... وأنت تصرف فضل الزما 
  بعد لك أغبار ظبظاهبا... ختوهنا اجلور فاستدركت 

  متج القنا سّم أذناهبا... وفاجأت قُوُرس بالشائالت 
  إليك أزّمة ضّراهبا... فما رِمت حىت َرَمت بيضها 

  مبجر مضيق ألسهاهبا... وَعّزت غزاز فأذللتها 
  وأكثر من عد توراهبا... بأمشخ من أنفها منكبا 

  م يف األمر إيطاء أتراهبا... النجو  دلفت لعيطاء أم
  ظنون اللياىل إلخَْراهبا... وعذراء مذ َعَمرت ما اهتدت 

  ج مثمرة هام أوشاهبا... تفّرعتها بفروع الوشي 
  ذكاء إلرسال نشاهبا... وعوج إذا أنبضت اغمضت 
  مالفظ ألُسن خطاهبا... وحمدودبات تطري اخلطوب 
  َنْتها بأعقاهبامىت زَب... تصوب عقبان ريب املنون 

  ب إال سجدن ألنصاهبا... وما ركعت حول شم اهلضا 
  َوهوبِ املمالك سالهبا... فالذت مبعتصم بالكتاب 
  مهوس السُّرى غري هياهبا... مبعتصمى الندى واهلدى 

  ووصف التهاين وأرباهبا... حملى احملل بوصف الفتوح 
  بآدابه فلك آداهبا... وتعجز مداحه أن حتيط 

  َبنات حبيب بأحباهبا... لو رد دهر رمني  بدائع،
  من الالء أودت حبساهبا... وأين ابن أوس وآياته 
  ورد عليها ابن خطاهبا... من الالء عاد عتيق هلا 
  يطري هبا فرط إعجاهبا... فأيامه من حبور تكاد 

  لك الفضل إن راسلتك اجلياد وقامت أدلة أجناهبا
  دة من باهباإذا اعتسفت هم اجلائرين أتيت السيا

  عريق، ودمية حمراهبا... أبوك أبوها، وأنت ابنها الْ 
  متطت هواها فأهوى هبا... أقول ملؤجره بالغرور 

  ث حتشى صواعق أهلاهبا... حذار فعند ابتسام الغيو 



  ث فالنار يف برد أنياهبا... وال ختدعوا بافترار الليو 
  فصل يف صفة أسر جوسلني
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ملقدسي : املؤلف  ا بو شامة   أ

وعني تاب، وعزاز، . سار نور الدين إىل بالد جوسلني وهي القالع اليت مشايل حلب منها تل باش: قال ابن األثري
رب شديدة وكانت بينهم ح. فجمع جوسلني الفرنج فارسهم وراجلهم، ولقوا نور الدين. وغريها من احلصون

اجنلت عن اهنزام املسلمني وظفر الفرنج، وأخذ جوسلني سالح دار كان لنورالدين أسريا، أخذ مامعه من السالح 
فأنفذه إىل السلطان مسعود بن قليج أرسالن السلجوقي صاحب قونية وأقصرا وغريمها من تلك األعمال، وكان 

. قد أنفذت لك بسالح صهرك، وسيأتيك بعد هذا غريه: نرر الدين قد تزوج ابنته وأرسل مع السالح إليه يقول
فعظمت هذه احلادثة على نور الدين وأعمل احليلة على جوسلني، وعلم أنه إن هو مجع العساكر اإلسالمية لقصده 

مجع جوسلني الفرنج وحذر وامتنع فاحضر نور الدين مجاعة من التركمان وبذل هلم الرغائب من اإلقطاع واألموال 
فاتفق أن جوسلني خرج يف عسكره وأغار على طائفة من التركمان . وا جبوسلني، إما قتال وإما أسراإن هم ظفر

فنهب وسىب، فاستحسن من السيب امرأة منهم خال معها حتت شجرة؛ فعاجله التركمان، فركب فرسه ليقاتلهم 
فأرسل . ا أمره عن نور الدينأسريا، فصانعهم على مال بذله هلم؛ فرغبوا فيما واجابو إىل ذلك، وأخفو. فأخذو

جوسلني يف إحضار املال، فأتى بعض التركمان إىل نائب نور الدين حبلب فأعلمه احلال، فسري معه عسكراً أخذوا 
وكان أسره من اعظم الفتوح على املسلمني، فإنه كان . جوسلني من التركمان قهرا؛ وكان نور الدين حينئذ حبمص

وكان هو يتقدم على الفرنج يف حروهبم ملا يعلمون من . ج، شديد العداوة للمسلمنيشيطانا عاتيا من شياطني الفرن
وأصيبت النصرانية كافة بأسره، . شجباعته وجودة رأيه، وشدة عداوة للملة اإلسالمية، وقسوة قلبه على أهلها

ى املسلمني وعظمت املصيبة عليهم بفقده؛ وخلت بالدهم من حاميها، وثغورهم من حافظها؛ وسهل أمرهم عل
طاملا صاحله نور الدين وهادنه، فإذا أمن جانبه . وكان كثري الغدر واملكر، ال يقف على ي ين، وال يفي بعهد. بعده

فلما أسر تيسر فتح ). َولَا َيِحيُق الَْمكُْر السَّيِّئُ إِلَّا بِأَْهِلِه(بالعهود واملواثيق نكث وغدر؛ فلقيه غدره، وحاق به بكره، 
فمنها عني تاب، وعزاز، وقورس، والراوندان، وحصن البارة، وتل خالد، وكفر الثا، . دهم وقالعهمكثري من بال

  .وكفر سود، وحصن بسرفوث جببل بين عليم، ودوك، ومرعش، وهنر اجلوز، وبرخ الرصاص
، خوفا من وكان نور الدين، رمحه اهللا، إذا فتح حصنا ال يرحل عنه حىت ميأله رجاال وذخائر تكفيه عشر سنني: قال

وقال الشعراء يف هذه احلادثة . نصرة تتجدد للفرنج على املسلمني، فتكون احلصون مستعدة غري حمتاجة إىل شيء
قال ميدح نور الدين بعد صدوره عن دمشق واستقرار أمرها، ويذكر قتل الربنز وأسر . فأكثروا؛ منهم القيسراين

  :جوسلني وأخذ بالده
  فما امللك إال ما حباك به القهر... واألمر دعا ما ادعى َمن غره النهى 
  تصرف فيما شاء عن إذنه الدهر... ومن ثنت الدنيا الييما عناهنا 

  فلن تدرك الشعري مداه وال الشعر... ومن راهن األقدار يف صهوة العال 
  فماذا عسى أن يبلغ النظم والنثر... إذا اجلد أمسى دون غايته املىن 

  زعيم جبيش من طالئعه النصر... ك مالك ومل ال يلي أسىن املمال
  حيب منك صدراً ظاق عن مهه الصدر... ليهن دمشقا أن كرسي ملكها 

  مست بك حىت احنط عن نسرها النسر... وأنك نور الدين، ُمذْ زرت أرضها 



  وخطب العال بالسيف ما دونه ستر... خطبت، فلم حيجبك عنها وليها 
  عليها من الفردوس أردية خضر ...جالها لك اإلقبال حورية السنا 

  منت فامتت جهرا، وسر اهلوى جهر... خلوب، أكَّنت من هواك حمبة 
  فأمست وال أسر ختاف وال إصر... فسقت إليها األمن والعدل حنلة 

  فأحلى الّتالقي ما تقدمه هجر... فإن صافحت ميناك من بد هجرها 
  يا وغال املهردالالً، وإن عز احل... وهل هي إال كاحلَصان متنعت 
  فليس له قدر وليس هلا قدر... ولكن إذا ما قستها بصداقها 

  وأصبح عن باب الفراديس يفتّر... هي الثغر أمسى بالكراديس عابساً 

  ألرهقها من بأسك اخلوف والذعر... على أهنا لو مل جتبك إنابة 
  على بردى من فوقها الورق الّنضر... فإما وقَفْت اخليل ناقعة الّصدى 

  وأصدرهتا والبيض من َعلَقٍ ُحْمر... فمن بعد ما أوردهتا حومة الوغى 
  فال ُشهبها ُشهٌب وال ُشقرها ُشقر... وجللتها نقعا أضاع شَِياهتا 

  مكاثرةً يف كل حنرٍ هلا حنر... عال النهر ملا كاثر القصب القنا 
  رإىل ألغ جرى العاصي وَضْحَضاُحه غم... وقد شرقت أجرافه بدم العدا 

  جلابرها، ما كل كسر له جرب... صدعتهم صدع الزجاجة ال يد 
  فمن بارز اإلبرنز كان له الفخر... فال ينتحل من بعدها الفخر دائل 

  أطاعته أحلاظ املؤلَّلة اخلزُر... ومن بز أنطاكية من مليكها 
  إىل الذئب أن الذئب شيمته الغدر... أخو الليث لوال غدره، نزعت به 

  وليس سوى عايف النسور له قرب... ا وغُودر ِشلْوه أيت رأسه ركض
  هي الفتك لو مل تغضب البيض والسمر... وقد كان يف استبقائه لك منة 

  وأسعد ِقْرٍن َمْن حواه لك األسر... كما أهدت األقدار للقمص أسره 
  فأوبقه الكفران عدواه والكفر... طغى وبغى عدوا على غُلوائه 
  ولو مل ُتجب طوعاً لََجاه هبا القسر... نه وألقت بأيديها إليك حصو

  تشق على النسرين مل أهنا الوكر... وأمست عزاز كامسها بك عزة 
  فباألفق الداجي إىل ذا السنا فقر... فِسْر، َوامأل الدنيا ضياء وهبجة 

  وأفصاه باألقصى وقد قضى األمر... كأين هبذا العزم، ال فل حده 
  وليس سوى جارى الدماء له طُهر...  وقد أصبح البيت املقدس طاهراً

  فال عهدة يف ْعنق سيف وال نذر... وقد أدت البيض احلداد فروضها 
  مساجدها شفع وساجدها وتر... وصلت مبعراج النيب صوارم 

  فال عجب أن ميلك السّاحلَ البحر... وإن يَتَيّمم ساحل البحر مالكاً 
  خوَّفك البدربصاحبها،حىت َت... سللت سيوفا أثكلت كل بلدة 
  قد طلع الفجر: فقوال لليل اإلفك... إذا سار نور الدين يف عزماته 

  لكان له من نفسه عسكر َمجْر... ومل مل َيِسر يف عسكر من جنوده 



  كما زُهيت تِيهاً به األجنم الزُّهر... مليك مست مت املنابر باسه 
  فرمواسم حج ال يرّوعها الن... فيا كعبة ما زال يف عرصاهتا 

  مالبس من أعالمها احلمد والشكر... خلعت على األيام من حلل العال 
  متّنت هلا بغداُد أهنا ثغر... وتَوجت ثغر الشام منك جاللة 

  فُيمناك نيلٌ، كل مصر هبا مصر... فال تفتخر مصر علينا بنيلها 
  ويا طاملا أمسى ومسلكة وعر... رددت اجلهاد الصعب سهال سبيله 

  ختوف أن يعتاده منهم فكر... رنج من كان بأسه وأطمعت يف اإلف
  ولوالك مل يهجم على كافر كفر... وأقحمت ُجرد اخليل أعلى حصوهنا 
  إذا مل يكن عند القوايف له ذكر... ومن يدعى يف قتلك الشرك شركة 

  فشاهدها عدل وراثقها سحر... هي القانتات احلافظات فروجها 
  سوى أهنا من بعد عمر الفىت عمر... ولو مل يكن يف فضلها وكماهلا 

  :وله من قصيدة يصف فيه وقائعه أوهلا
  لقد هاج من ذكراه ماال أغّبه... أما وخيال زار ممن أحبه 

  ذكرت نسيما بالثغور مهُّبُه... إذا ما صبا قلب احملب إىل الّصبا 
  حيامى عليها مدنف القلب ّصبه... فيا نفحات الشام، رفقا مبهجة 

  فإن فؤاد املرء مع من حيبه... ب أين فؤاده فال تسألن الص

  غداة استطار الربق من طار لبه... ويف شعب األكوار من هو عامل 
  بشر نور الدين تنهل ُسحبه... يشيم ثغور املزن هتمى، كأهنا سنا 
  متزق عن بدر الدٌُّجنَّة ُحجبه... إذا ما مسا يف ُمبهم اخلطب وجهه 
  منافسه أي الثالثة تربه...  تولد بني الغيث والليث والتقى
  هبا قلل لألعداء ما السيف ضربه... يعد مضاء يف الظبا، ال، وضربه 

  إىل اآلن، حىت الن وانقاد صعبه... مكني احلجا،أرضى الزمان بنفسه 
  وأوتادها جرد الطعان وقبه... محى قّبة اإلسالم باخلليل، فاغتدت 

  عت إال وللذل جنبهفما انقش... فكم هبوة أوقعن بالكفر حتتها 
  ملى برعي اهلندَواىنّ خصبه... كيوم الّرها الورهاء واهلاُم يانع 
  ثناها وليل احلرب تنقضن شهبه... وشهباء هاجتها وغى صرخدية 

  كوادي مثود إذ رغا فيه َسقْبُه... وعارم يوما بالُعرمية فاغتدت 
  خطبه دم اإلفك حىت أنكح النصل... وعاصي على العاصي بأْرعن خاطب 

  يصاحب أنطاكية وهو كسبه... بإنب ملا أكسب املال وانثىن 
  وللرمح حىت توج الرأس قلبه... للسيف رأسه : غداة هوى شطرين

  يعاقبه خفض احلسام ونصبه... على حني النصر للخطى فيه عوامل 
  غريباً هبا عن موطن الّسيف غربه... وقائع حممودية النصر مل تزل 

  وَيفعل أفعال الكتائب كتبه... ها وعيده يقوم مقاًم اجليش في



  مضى وهو نصل، واملالك قربه... وحني انتضته عزمةُ من قرابه 
  .فليس من األمصار ما ال يربه... إىل أن دعته رهبا كل بلدة 

  على أم رأس البغى والغدر ُعجبه... وملا نزا بالقمص ُعجب، هوى به 
  الرجلني يف السعي قربهبعيد على ... فاصبح يف احلجلني ينكر خطوه 

  فياعانياً ضرب البشائر ضربه... تعاقبه البشرى بأخذ حصونه 
  فيلعنه لعن الصريح وسبّه... تناجي عزاز بامسه تل باشرِ 

  فهذا عمود الكفر قد طاح طُنبه... فإن يكن املقهور من ثل عرشه 
  كذا عن طريق الليث يزأر غلبه... فقل مللوك اخلافقني نصيحة 

  حبكم الّردينتات، والغرب غربه... ن اآلفاق، فالشرق شرقه وخلوا ع
  فإن القنا يف ثغرة النحر دربه... وال يعتصم بالدرب طاغ على القنا 
  إذا ضاق من صدر اململك رحبه... رحيب فضاء احللم عن ذات قدره 

  يكر به شوقا إىل العفو ذنبه... عفو عن اجلاين، يكاد الذي جىن 
  هللا ُجّنة ومن يعتصم باهللا فاهللا حسبهأُمتخذ اإلخالص ا

  وللروم بأس طاملا غال خطبه... أبوك استرد الشام بالسيف عنوة 
  فأنت الذي عن حوزة الدين ذبه... إذا ذب عن أضغاث دنياه مالك 

  فأفرجت عن رأى يسرك ٍغبُّة... رأيت اتباع احلق خرياً مغبة 
  بوب من هو ربههباً عرف املر... وأوضحت ما بني الفريقني سنة 

  أنت حزبه.دليال بان اهللا من... وبينت ما قد كان من كان يبتغي 
  :وقال ابن منري ميدح نور الدين بظاهر محص

  أين، ومن أوهاقك األقدار... هيهات يعصم من أردت ِحذاُر 
  ال سحل انشاها وال إمرار... طلعت عيك جبوسلني ذريعة 
  الناتق املدرار فيشف، وهو... وسعادة مازلت مترى خلفها 

  وأرته كيف ُيحني الغدار... فأرتك ماجيىن الوىف وفاؤه 
  فأحيل ذاك الرب وهو بوار... عود أمر على أبارك طلعه 

  واهللا يهدم مابىن الكفار... مازلت تنعم وهو يكفر عاتيا 
  لثمود من عقر الفصيل قدار... حىت أتاح لقومه ما جره 

  ازال يُدمى ظفره األظفارم... أسرى فأصبح يف براثن آسرٍ 

  وتغض عون حمله األبصار... سام، كقرن الشمس، ُيقبس نوره 
  إن السماحة للبحار حبار... يهب التالد من البالد وما حوت 

  ال ُمترف اله، وال جبار... يقظان، خيشى اهللا يف خلواته 
  فيها، كذلك تربأ األبرار... نصب املراقب العواقب ناظرا 

  وتفلسوها بعد وهي خسار... وا حسوأهتا ال كالذين تعجل
  سوءى تساء لذكرها اآلثار... درجوا وأدرج يف ملف رفاهتم 



  ما أودعته صدورها األخيار... واملرء من ُيطوى فَينشر طيه 
  ما كلُّ هبة بارخ إعصار... قل لألوىل ناموا على نأماته 
  هللا، ملء سريره أسرار... ال تأمنوا يف اهللا بطشة ثائر 

  إن خاف حكام امللوك وجاروا... ف إذا كدر املعادن، عادل صا
  صهواهتا مما ابتناه منار... أعلى أبو له النجاد، وشيد يف 

  نظمت على جيد الدجى األمسار... حممود احملمود آثاراً إذا 
  دانت له يف ظله األمصار... دانت له األيام صاغرة،كما 

  :وله من أخرى أوهلا
  اُه جنادُهما امللك إالّ ما حو

  :يقول فيها
  وتدين ُحسده حملكم آيه والفضل ما شهدت به حسّاده

  حل املعاقد كَرُّه وِطراده... مشس إذا ما احلرُب َزر جيوهبا 
  وأذل ناصية الضالل جهاده... ألوى، ألد، محى الشريعة جهده 

  وأطار ساكن جأشه إرعاده... صعق الربنس وقد تألأل برقه 
  ُزبر تلقى فودهن فؤاده... لَّت ضغنه وىل وقد ُسلَّت فََس

  رد املى عنه وال استعداده... مستلئما مستسلما، العدة 
  بالده وتالده: وجلوسلني احتثهن فأصبحت هنىب هلن

  قود يلني لُعنفهن قياده... جاءت به بعد الشماس عوابس 
  ينجو خبريٍ من أردت مصاده... وتصيدته لك الّسعود، وقلما 

  طار مشاتة عّواده... هم كلما غناه داين له قينا أد
  حمجوبة فرشت له أقتاده... سلبت عزاز عزاءه، وِبقُورس 

  خلط الثرى جببينه إخالده... وبتل خالد يوم تل جبينها 
  بأحر ما محل القلوب عداده... وغدا يباشر تل باشر قلُبه 

  عادت هلن ما متا أعياده... مّنت أمانيه يف بشائرك اليت 
  َحلْياً تََتاَيه حتته أجبادُه... من نظيم ثغوره  وحبوت ملكك

  خيُشى انتشاط خناقه إفساده... ال خيدعتك، فإمنا إصالح من 
  وأحلّه طُغيانه وعناده... أنزله حيث قضت له غدراته 
  حنقا ويكشط جلده جالده... يف حيث ال يأوى له سّجانه 

  هوعدت عبادك عنوة عباد... وثن هدمت بين الضالل هبدمه 
  ولدينه ابداؤه وعواده... فتكت به آيات َمن حملمد 

  ُتثْنىن عليه تالعه ووهاده... او أنشط البلد احلرام تواءمت 
  نطقت بباهر فضله أعواده... ولو ان منربه أطاق تكاملا 

  عن سذنيه واستطري رقاده... نام اخلليفة، واستطال لذَّبه 



  مائها أغماده ما زان رونق... رجعت لك العز القدمي سيوفه 
  ورأيت زرع امللك حان حصاده... من بعد ما نعق الصليب حلزبه 

  !هببوهبا، وابُن العماد عماده... أين متيل احلادثات رواقه 
  فصل

فاجتمعت الفرانج، فالتقوا مع نور . ملا سار نور الدين إىل قالع جوسلني ملك بعضا وأبق بعضا: قال ابن األثري
  :ففيها يقول أمحد بن منرب قصيدة منها. واستوىل على دلوك وغريهاالدين بُدلُوك، فهزمهم 

  حيضر للهم إحضارها... هي اخلربل خري عتاد الكرمي 
  وسرت فقلمت أظفارها... ضغنت فأدررت أفواها 
  قلوبا تكابد إذعارها... إالم، ومل ُتبق مما غزوت 
  ع أن تضع احلرب أوزارها... اما يف مفصل آى القرا 

  م أن يتوكر أو كارها... حم هلذا احلما عسى أن ُي
  فتودعه الّلْسُن أشعارها... وما يوم من غلته واحد 
  ولو شفع القطر إكثارها... واين املَقَاول مما فعلت 

  فصلصل فخرك فخارها... فكم أجلبت خلفك اجلافحات 
  فتوح النيب وأعصارها... أعدت بعصرك هذا األنيق 

  صارُ رأيك أنصارهاوأن... وكان مهاجرها تابعيك 
  وعمر جدَّك ّعمارها... فجددت إسالم سلماهنا 

  ك، بل طال بالبوع أشبارها... وما يوم إنب إال كيت 
  ُتعيد إىل إىل الطّي أغرارها... وأيامك الغّر من بعده 

  بأهباء خيلك أبصارها... وملا، هببت ببصرى مسكت 
  اة عز فسعَّطها عاره... ويوم على اجلؤن جون السرا 

  أذابت مع املاء أحجارها... صدمت ُعرميتها صدمة 
  بزحف تسور أسوارها... وىف تل باشر باشرهتم 

  شددت فصدقت أخبارها... وإن دالكتهم ُدلُوك فقد 
  عليها فولتك أدبارها... وشب التداُمر حىت طلعت 

  على صفحة الدهر أسطارها... مشاهد مشهورة مننمت 
  سفرالسَّفُْر أسفارهاوتست... يلذ األغاين ترجيعها 

  ُتجرياملعلق أستارها... بنيت لوفد املىن كعبة 
  تكاد ُتَحدِّثُ أخَْباَرها... ملكت األراضي ُمْغتربَّة 

  دجاها وشعشت أنوارها... فما زلت تدجن حىت حموت 
  َوُصلَْت فأذلت جبارها... َوَصلَْت فأعززت مسكينها 

  أزرارهاعلى عنق الدهر ... وصغت حلى من عال أحكمت 



وىف رجب وردت األخبار من ناحية نور الدين بظفره بعسكر اإلفرنج النازلني بإزائه قريبا من تل : قال أبو يعلى
باشر، وعظيم النكاية فيهم والفتك هبم؛ وامتألت األيدي من غنائمهم وسبيهم واستوىل على حصن خلد الذي كان 

عة من حجاج العراق وخراسان املأخوذين يف طريق احلج عند ويف أيام من احملرم وصل مجا: قال. مضايقه ومنازله
وذكر . عودهم جبماعة من كفار العربان، وحكوا مصيبة ما نزل مثلها بأحد يف السنني اخلالية، وال يكون أبشع منها
لسلطانية أنه كان يف هذا احلاج من وجوه خراسان و ُتنَّائها، وفقائها وعلمائها، وقضاهتا، وخواتني أمراء العساكر ا

فأخذ مجيع ذلك وقتل األكثر، وسلم األقل؛ وهتكت . واحلرم العسد الكثري، واألموال اجلمة، واألمتعة الوافرة
فكسي العارى منهم وأطلق هلم ما . النساء وُسلنب، وهلك من هلك باجلوع والعطش؛ فضاقت الصدور هلذه النازلة

  .ذَِلكَ َتقِْدُير الَْعزِيِز الَْعلِيم. ءة بدمشقاستعانوا به على عودهم إىل أوطاهنم من أصحاب املرو
  فصل

وكان جماهد الدين بزان قد توجه إىل حصنه صرخد ليتفقد أحواله، فعرضت ُنفرة بني جمري الدين والرئيس : قال
بسعابات أصحاب األغراض والفساد، واقتضت احلال استدعاء جماهد الدين إلصالح احلال، فوصل ومت ذلك 

وتوجهوا ومل يعْرض لشيء . ريط إبعاد احلاجب يوسف، صاحب جمري الدين، عن البلد مع أصحابهبوساطته على ش
  .من أمواهلم؛ وقصد بعلبك فأكرمه وإليها

ووردت األخبار من مصر باخلُلف املستمر بني وزيرها ابن مصال وبني األمري املظفر ابن السالر ووقوع احلرب : قال
  .عن، قتل ابن مصال الوزير وانتصاب ابن السالر موضعه يف الوزارة وسفك الدماء، إىل أن أسفرت احلال

وكان إماما . وفيها يف سابع عشري رجب توىف القاضي هباء الدين عبد امللك ابن الفقيه عبد الوهاب احلنبلي: قال
راسان لطلب فاضال، مناظرا مستقال، مفتيا على مذهب اإلمامني أمحد وأىب حنيفة، حبكم ماكان عليه عند إقامته خب

وكان له يوم مشهود، . وكان يعرف اللسان الفارسي مع العريب؛ وهو حسن احلديث يف اجلّد واهلزل. العلم والتقدم
وتوىف عقيب وفاته الشريف القاضي النقيب أبو احلسن فخر : قال. ودفن يف جوار أبيه، وجده يف مقابر الشهداء
  .شرف بيتهالدولة ابن أىب، اجلن، وتفجع الناس خلرييته و

  ودخلت سنة ست وأربعني ومخسمائة

ومدحه ابن منري بقصيدة حيرضه . ففيها خاصر نور الدين رمحه اهللا دمشق ملعاضدة اهلها الفرنج واستنصارهم هبم
  :منها. فيها عليهم، وكتبها إليه من محاة وهو حماصر دمشق، وقد ختلف عن اخلدمة ملرض عرض له

  تصديق واصفه سراة املنرب... أخليفة اهللا الذي ضمنت له 
  واملستطال إليه شقة صرصر... ال املسطيل مبصر ظل قصوره 

  يانور دين اهللا وابن عماده والكوثر ابن الكوثر ابن الكوثر
  عقلوا جيادك عن بنات األصفر... صفّر حبد السيف دار أشائب 

  نارا ختشى هبم غدا يف احملشر... هم شيدوا صرح النفاق، وأوقدوا 
  لفحاهتا بني الصفا واملشعر... جبلق حّرها، واستشعرت اذكوا 

  ماظاهر الكفار من مل يكفر... شردهتم من خلفهم مستنجدا 
  رع الّضالل على أغّر مشهر... التعف، بل شق اهلدى نفس الذي اد 

  فلقد هتكم يف اخلداع اخليربي... قلده ما اهدى على ملرحب 



  لغش من متنصرمل ختنت كا... ما الغش ممن أمه نصرانة 
  ماغار من سنن امللوك الغبرب... أذكت لنا هذي العزائم، الخبت 
  العزيز، ويقظة املستنصر... إثقاب آراء املعز، وخفق رايات 

  اليدرك الغايات خري مشمر... مشر، فقد مدت إليك رقاهبا 
  واجتب باملعروف أنف املنكر... أوَلَْست من مأل البسيطة عدلُه 

  أم احلفية باليتيم األصغر... لكبري، ورأفة الْ حدب األب الرب ا
  ُيؤمن، ومن يتول عنها يكفر... يا هضبة اإلسالم، من يعصم هبا 

  أنبت بنيته بكل مذكر... كانوا على صلب الصليب سرادقا 
  أقصى، فضن ما دنسوه وطهر... آثارهم جنس أذال املسجد الْ 
  ْمشق املتمصربلهامك الْمَُتَد... جار اخلليل ومن بغزة هاشم 

  أمساع جيحون وسيف الرببر... بعرمرم صلمت وعاوعه عرى 
  أنواء، بل سعد السعود األكرب... يفتر عن ملك امللوك منحل ال 
  ومتمم اإلحسان غري مكدر... عن طاعن الفرسان غري مكذب 
  ساد يف غاب الوشيج األمسر... بدراجلحافل واحملافل، فارس اآل 

  غذر املقل وبان عجز املكثر... صافه ملك تساوي الناس يف أو
  هل من ُمعسر: يف سائر اآلفاق... يأيها امللك املنادي جوده 

  يف ظل ملكك غاليات األمهر... إن القصائد أصبحت أبكارها 
  فأنا الذي غربت يف وجه السرى... إن كنت أحييت ابن محدان هلا 
  ترىباسم ابن وستخصوا البح... وألنت أكرم من أناس نّوهوا 

  إن َتْغُز فُتغنم، أو تقاتل تظفر... ذلت لدوتك الرقاب، وال تزل 
  :وكتب إليه من محاة أيضا، وهو حماصر دمشق، ينال فيها من صاحبها منها

  أبا ورضوا وطء النجوم لفندوا... أبوك أب ركان للناس كلهم 
  بك اهللا، ترمى ما رماه فتصرد... وما مات حىت سد، ثلمة ملكه 

  وكالسلك قد أمسى حيل ويعقد... ي الّلغدين فاحنل عقده صدمت ابن ذ
  ويبكى بأخرى ذات شتر ويسهد... يقلب خلف الّسجف عينا سخينة 

  له كل يوم ثوب عجز جيدد... وال غَْرَو، قد أبقى أبوه وجده 
  يبوتا على جَْيُرون بالذّلّ تعمد... فيارا كبا إما عرضت فبلغن 
  بزعم له وجه احلقيقة ازبد ...وقل ملبري الدين وهو جمريه 

  وثغرك مطووس النبات وأدرد... محلت الصليب باغيا، ونبذته 
  لناصره، ودين أمحد أمحُد... وحاربت حزب اهللا، واهللا ناصر 

  والُبد من يوم به تتهوّد... تنصرت حينا، والبالء موكل 

  وموضعها من خبتنصر أسود... وأقسم ماذاق اليهود بإيليا 
  وايد فيه من عماك املؤيد... ته فسرطته كبعض الذي جرع



  وتصحيفه قتل عليك مؤبد... واليته عزل إليك موجه 
  سوى بقلة محقاء، باحلق حتصد... رماك باقالّ دمشق، فلم تكن 
  تذكرت، واجلالد أدهى وأجلد... وجالدت َجالّد وأنت مؤنث 

  وراءك زحفا، إمنا أنت مقعد... تطاولت النفس تسمى وال أب 
  !أسنة بُتر والعوامل تعضد... عاة نور الدين تبغى ودوهنا ال أمس

  محلت لقد ناجتك صما مؤيد... مبخمود احملمود سيفا وساعدا 
  ونشوان ُيعْلَى معصما ويؤيد... وهل يستوي سار تأمد طاويا 

  وعما، فعِرق الكفرفيك مردد... تنصرت أما، بل متجَّْست والًدا 
  لكي يصلحوا مايف يديك فأفسدوا... رة ختذت بين الصويف أسراً واس

  مواىل وتوليه هواناً فيحمد... لعمرى لَنِْعم العبد أنت، جتيعه ال 
  له الشام مرفا والعراق مرفد... إليكم بين العالّت عن مُتشاوس 
  إىل أمره تسعى قماًء وَتحفد... وما مصر إال بعض أمصاره اليت 

  فح ديٌن واقبلوا النصح َتْرُشدواله الص... انيبوا إليه فهو أرحم قادرٍ 
  عن اخلري يزوي أو إىل املْني يسند... وال ترشفوا نفث املؤيد إنه 

  عليكم أياد َوْسمُها ليس جيحد... وفّروا إىل موالكم والذي له 
  ومنه، ويوم عند حوران يشهد... وال تكفروه، إمنا أنتم له 

  ملوت منهّن يرعدُرعود، فربص ا... غداة على اجلوالن جول، وللظبا 
  وعّوذ مرهون وفر مزيد... وملا اكفهر اليوم واربد وجهه 
  بأن اجلرار السود باجلرد جترد... وأيقن من بني السَُّدْير وجاسم 

  وقد أبصرت بصرى رَداها وصرخد... َرَدهتم على بصرى وصرخد خيله 
  كما انصاع من أسد نعام مشرد... وطاروا هتز املرهفات ِطالهبم 

  ومارج نريان الوغى تتوقد... باملرج بركُه . ألقى الشرك وليلة
  مبشرقها غضبان يْعدو ويسئد... رمى وأخوه مغرب الشمس دونكم 

  أثارت بثَْوَرا غة ليس تربد... فمذ وردت ماء األرنط مُِغذَّةً 
  فيمهد إذ يسرى، ويسرى فيهمد... أيا سيف شامته يد امللك صارما 

  مركزها صرح عليها ممرّد... سرحة إمنا القدس : دمشَق دمشَق
  هبم أجل حتم وعمر حمدّد... محوها لكي حيهوا وقد بلغ املدى 

  !يرفرف يف أرجائها ويغرد؟... مىت أناَراٍء طائر فتح صادجا 
  :وله، من قصيدة أخرى

  ربوهتا ربعه مقراها... نذرك بالغوطتني قد ضمنت 
  النوم جفناها ترج سواها يف... أطلع هلا الشمس، من جبينك مل 
  ها وملهى يف بيت هلياها... فاخليل صور إىل تساهم سهمي 



  وعّمها ظلّه فأغناها... دولة من دانت البالد له 
  الَ بِسِواها تليق هبجتها وال سواه تبغى رعاياها

يف و. وىف عاشر احملرم نزلت أوائل عسكر نور الدين على أرض عذراء من عمل دمشق وما واالها: قال أبر يعلى
فلما خرج منها إليهم أسرع . الغد قصد فريق وافر منهم ناحية السهم والنريب؛ وكمنوا عند اجلبل لعسكر، دمشق

ويف الغد نزل نور الدين بعسكره على عيون فاسريا بني . النذير إليهم فحذرهم وقد ظهر الكمني، فاهنزموا إىل البلد
الغد يف أراضي حجريا وراو ية يف اخللق الكثري واجلم الغفري، عذراء ودومة، وامتدوا إىل تلك اجلهات، ونزلوا من 

وانبثت أيدى املفسدين من العكر الدمشقي واألوباش، من أهل العيث والفساد، يف زروع الناس، فحصدوها، ويف 
دين ووافت رسل نور ال. وحترك السعر وانقطعت السابلة، ووقع التأهب للحصار. الثمار فأفنوها، بال مانع وال دافع

فإن . أناما أوثر إالّ صالح أمر املسلمني، وجهاد املشركني، وخالص من يف أيديهم من األسارى: إىل والة البلد يقول
فلم يعد اجلواب إليه مبا يرضاه، فنزل يف أرض . ظهرمت معي يف عسكر دمشق وتعاضدنا على اجلهاد، فذلك املراد

هو الذي : قلت. نتهى اخليم إىل املسجد اجلديد قبلى البلدمسجد القدم وما وااله من الشرق والغرب، و بلغ م
وهذا منزل ما نزله أحد من مقدمى العساكر : فال. يسمى يف زماننا مبقربة املعتمد، بني مسجد القدم ومسجد فلوس

ووصلت األخبار باحتشاد الفرنج . وأمهل الزحف إىل البلد إشفاقا من قتل النفوس. فيما سلف من السنني
هم إلجناد أهل دمشق، فضاقت صدور أهل الصالح، وزاد إنكارهم ملثل هده األحوال املنكرة؛ واملناوشات واجتماع

فلم يزل ذلك إىل ثالث عشر صفر؛ فرحل العسكر النورى من هذه . يف كل يوم متصلة من غري مزامحة وال حماربة
ما عرف ىف قدمي الزمان من أقدم على الدنو املنزلة ونزل يف أراضي فذايا وحلفبلتني واخلامسني املصاقبة للبلد، و

مث رحل يف العشرين من صفر إىل ناحية دَارَاّيا لتواصل اإلرجاف بقرب عساكر اإلفرنج من البلد لقوة عزمه . منها
وصار العسكر النورى يف عدد ال حيصى، ويف كل يوم يزداد مبا يتواصل من اجلهات وطوائف . على لقائهم
هذه احلال ال يأذن ألحد من عسكره يف التسرع إىل قتال أحد من املسلمني؛ وكانوا، يعين  ونور الدين. التركمان

وأقام على هذه . أهل البلد، حيملهم اجلهل والغرور، على التسرع والظهور، وال يعودون إال خاسرين مغلولني
يه الرحيل إىل جهة واقتضى رأ. الصورة، مث رحل إىل ناحية األعوج لقرب عسكر اإلفرنج وعزمهم على قصده

وأفرق من عسكره فريقاً يناهز أربعة آالف فارس مع مجإعة من املقدمني، ليكونوا يف أعمال . الزبداين اسجراراً هلم
َحْوَران مع العرب لقصد اإلفرنج ولقائهم، وترقبا لوصوهلم، وخروج العسكر الدمشقي إليهم، واجتماعهم هبم، مث 

رنج رحل عقيب رحيله إىل األعوج، ونزل به يف ثالث ربيع األول، ودخل منهم واتفق أن عسكر الف. يقاطع عليهم
وخرج جمري الدين ومؤيد الدين يف خواصهما ومجاعة وافرة من الرعية، . خلق كثري إىل البلد لقضاء حوائجهم

م النزول وتقرر بينه. واجتمعوا مبلكهم وخواصه، وما صادفا حنده شيئا مما هجس يف النفوس من كثرة وال وقوة
مث رحل عسكر اإلفرنج إىل رأس املاء، ومل يتهيأ خروج . بالعسكرين على حصن بصرى لتملكه واستغالل اعماله

وقصد من كان حبوران من العسكر النوري، ومن انضاف إليهم من . العسكر الدمشقي إليهم، لعجزهم واختالفهم
والتجأ عسكر اإلفرنج إىل جلأة حوران االعتصام . فبهمالعرب يف خلق كثري، ناحية اإلفرنج لاليقاع هبم والنكاية 

هبا، ومنى اخلرب إىل نور الدين فرحل ونزل على عني اجلر من البقاع، عائدا إىل دمشق، وطالبا قصد الفرنج والعسكر 
وكان اإلقرنج حني اجتمعوا مع العسكر الدمشقي قد قصدوا بصرى ملضايقتها وحماربتها فلم يتهيا ذلك . الدمشقي

وانكفأ عسكر اإلفرنج إىل أعماله، وراسلوا جمري . هلم، وظهر إليهم سرخاك واليها يف رجاله، وعادوا عنها خاسرين



الدين ومؤيده يلتمسون باقي القطيعة املبذولة هلم على ترحيل نور الدين عن دمشق، وقالوا لوال حنن َندفعه ما رحل 
  .عنكم

وصول األسطول املصري إىل ثغور الساحل يف غايٍة من القوة، وكثرة من ويف هذه األيام ورد اخلرب ب: قال أبو يعلى
وذكر أن عدة مراكبه سبعون مركبا حربية مشحنة بالّرجال، ومل خيرج مثله يف السنني اخلالية؛ وقد . الِعّدة والُعّدة

ا وأحرقوا ما ظفروا أنفق عليه فيما حكى وقرب ثلثمائة ألف دينار، وقرب من يافا من ثغور إلفرنج، فقتلوا وأسرو
مث قصدوا ثغر عكا ففعلوا فيه مثل ذلك؛ وحصل يف . به، واستولوا على عدة وافرة من مراكب الروم واإلفرنج

وقصدوا ثغر صيدا . أيديهم عدة وافرة من املراكب احلربية الفرجنية؛ وقتلوا من حجّاجهم وغريهم خلقا عظيما
وعد نور الدين مبسريه إىل ناحية األسطول املذكور إلعانته على و. وبريوت وطرابلس، وفعلوا يف الكل مثل ذلك

وحدث نفسه مبلكها، لعلمه بضعفها، وميل . فاتفق اشتغاله بامر دمشق وعوده إليها ملضايقتها. تدويخ الفرجنية
  .األجناد والرعية إليه، و إشارهتم لواليته وعدله

مث رحل ونزل بالدهلمية من عمل . ثني ألفاً مقاتلةًوذكر أن نور الدين أمر بعرض عسكره فبلغ كمال ثال: قال
البقاع، مث نزل، بأرض كوكبا غريب دارَّيا، مث نزل بارض داَرّيا إىل جسر اخلشب، ونودى يف البلد خبروج األجناد 

ث مث تقدم ونزل القطيعه وما واالها ودنا منها حب. واألحداث إليه، فلم يظهر منهم إال اليسري ممن كان خيرج أوال
قرب من البلد، ووقعت املناوشة بني الفريقني من غري زحف وال شد يف حماربة، حترجا من قتل املسلمني، وقال 

  .يف جماهدة املشركني. الحاجة إىل قتل املسلمني بايدى بعضهم بضعا، وأنا أرفُههم ليكون بذل نفوسهم
مدينة تل باشر باألمان يف اخلامس والعشرين من ربيع وورد اخلرب إىل نور الدين بتسلم نائبه األمري حسن املنبىي : قال

وترددت املرسالت يف عقد الصلح مث أهل دمشق . األول، وورد مع املبشر مجاعة من أعيان تل باشر لتقرير األحوال
على شررط واقتراحات، وتردد فيها الفقيه برهان الدين على البلخي واألمري أسد الدين سريكوه، وأخوه جنم الدين 

وتقارب األمر يف ذلك إىل أن استقرت احلال على قبول الشروط املقترحة ووقعت األميان من اجلهتني على . وبأي
مث رحل نور الدين من الغد طالبا ناحية بصرى للنزول عليها، والتمس من . ذالك والرضا به يف عاشر ربيع اآلخر

كان قد شاع خالفه وعصيانه، ومال إىل اإلفرنج دمشق ما تدعو إليه احلاجة من آالت احلرب، ألن واليها سرخاك 
  .فاعتضد هبم؛ فأنكر نور الدين ذالك عليه وأهنض إليه فريقا وافراً من عسكره

  :والبن منري يف نور الدين يذكر وقعة اجلوالن وغريها قصيدة أوهلا: قلت
  إال وغيث الدين البتسامها... ما برقت بيضك يف غمامها 

  ود جدا وجداً أرخص جلد األرض حكم عامهاحممود احملم: يقول فيها
  دفاُعه وكبَّ من أصنامها... ملك أزال الّروم عن صلباهبا 

  صفّرت األدحّى من نعامها... جال على اجلوالن أمس جولة 
  وفَلّ مشحوذاً من اعتزامها... واجلون قد جرعها أجونه 

  قود عتود القوط يف شبامها... وشد يف القد له مليكها 
  صاروا ُجفَاء خف يف التطامها... ها صابت له سحابة ويف الّر

  جتهمتها اهلّف من جهامها... وهب يف هاب له عواصف 
  كفُر الَثا الث يف جبينهالثم ظبا أبت على أشامها

  نظم الثريا يف فضا مصامها... وقائع يرفضُّ حتت وقعها 



  سوط عذاب صب يف أيامها... فساعة البيض إذا عّددها 
  مل يصعب الرشد على أحالمها... صب الشرك اليت َواعجبا لُع

  يف نقص ما أحصد من إبرامها... حكمة استواؤها يف غّيها 
  احلرُب مشت تعثر يف خطامها... مظفر الّرايات والرأي والرأى إذا 

  عدت به حد العالءمههن النجوم أو نواصي هامها
  عفوا فلم تلو على خطامها... جلت له الدنيا على زبْرجها 
  أنفذ يف املشاكل من حكامها... رأته وهو اللّيث يدمى ظفره 

  متنطق اجلوزاء يف نظامها... فتّوجْته العّز يف يف مرتبة 
  تسالمها للقسر من إسالمها... غضبان لإلسالم ال يغيظه اْس 

  آفاق واستشرف الغتشامها... خط على مثل أب طاعت له الْ 

  ُمستردفا بشامها عراقَها... تصرف الذّنيا على إيثاره 
  واقعد الفائز من قوامها... لو مل يكن دون مىن فات املىن 

  يقصر باع الّدهر ش فطامها... وامتك ماء مكة رواضع 
  من أهله األشرف من مقامها... وصار كاجلمر اجلمار وخال 
  من مؤمل األرواء أو ملامها... ودوهنا الزلت ترقى يف محى 

  يقرأ آياتك من أعالمها.. .ُتلْبس بيت اهللا وشى َيَمن 
  وبازل ُمكّنت من زمامها... فإمنا الّدين رحى قطّبَتها 

  سلم اللياىل آية استسالمها... أّمت بنا اآلمال منك كعبة 
  النسال اهللا سوى دوامها... وأرشفَتنا بك ثغر نعمة 

  :وقال أيضاً ميدحه
  وأطلع فجره الفتح املبني... جبدك أصحب اجلد احلزون 

  وفارق طبعه الزمن اخلؤون... فيك سوملت الليايل ويف كن
  وقد زبنت هبا احلرب الّزبون... ومنك تعلم القطع املواضي 

  وال شحذت مضاربه القيون... وأنت السيف مل متسه نار 
  ويقطر من غراريه املنون... تَرقْرُق فوق صفحته األماين 
  يُبري الفقر كان وال ميكن... وقبلك ما مسعت بذى فقار 

  وال ليث وسادته عرين... وال غيث مساوته سرير 
  والتاج له الدنيا جبني... وال قمر له اهليجاء هال 

  وماُء كلُّ جمبول وطني... ُجبلَت ندى وعفواً وانتقاما 
  فأمرعت األواعث واحلزون... وملكك عمم األقطار قَطْراً 

  إذا األيام عند سواك جون... َتألأل حتته غرُر الليايل 
  يبني لشائميه وال يبني... ت أقمت للجدوى مناراً وأن

  إذا عبقت مشارهبا األجون... وعندك مشرب الّنعمى زالل 



  وقد شيدت من الُمنع احلصون... حتكم يف عطائك كل عاط 
  تتيه له املشاعر واحلجون... لقد أشعرت دين اهللا عزا 

  .قوى منك يف اجللى أمني... وقام بنصره والناس فوضى 
  أسري يف صفادك أو كنني... ملوكهم وهم خيوف رجعت 

  وجُّرع مّر جوسك جوسلني... فربنست الربنس لفاع خسف 
  يتاح ملنتهاُه أو سكون... إذا ما الفعل ُعلَّ تاله حذف 
  دى يف أرضهم حف القطني... غنوا حىت غزوهتم فغىن الصَّ 
  فردته قناك وفيه لني... وكم عرب الصليب هبم صليبا 

  هوى الناقوس وارتفع األذين... بدار الشّرك إال  وما خطرت
  فكل مأل لقوك به جرين... مألت عظام ساِحُهم عظاما 

  كأن عيون أكُعبِها عيون... بإنب يف القنا جترى جتيعا 
  له يف كل حبحبة كمني... وبني حِرار صرخد ذُْبَن حَرا 

  ونله يف جوهنا األقصى وج... َوفني من الُعَرْيمة يف َعرام 
  ودارته ملنسفها درين... وكم حرم حلارم غادرته 

  تدار على غراريه اللجون... ويف شعراء قُوُرس صغن شعرا 
  يوقعها على عدن عدون... وقائع ِصْرن يف صنعاء طريا 

  تراقي مصعدا والناس دون... مناك أب إذا عد انتسابا 
  وقد قيسوا به وهو اليمني... ِشماالً كان أمالك الربايا 

  وطاعة أهلها لبنيه دين... ضى وقضاؤه يف الألرض حتم ق
  ويذخر نفسه الدُّرُّ املصون... هلذا اليوم تُنشخب القوايف 

  إذا قّرت برَؤيِتك العيون... وحنن أحق منك بأن هننا 
  نوازيه بأن تبقى يهون... سلمت لنا، فإئا كلُّ صعب 

  ترابطنا بعقوتك التهايت ويغبطنا بدولتك القرون
   باقي حوادث هذه السنةفل يف

وورد اخلرب من ناحية ديار مصر بأن أهل دمياط حدث فيهم فناء ما عهد مثله يف حديث وال قدمي، : قال أبو يعلى
حبيث أحصى املففود منهم يف سنة مخس واربعني فبلغ سبعة آلف شخص، ويف سنة ست وأربعني مثلهم، فصار 

  .أهلها، وبقيت مغلقة ال ساكن فيها وال طالب هلا وخلت دور كثرية من. اجلميع اربعة عشر ألفا
وفيها يف ثاين مجادى اآلخرة توىف القاضي السديد اخلطيب أبو احلسني ابن أىب احلديد خطيب دمشق، وكان : قال،

خطيبا بليغا صيِّتا عفيفا، ومل يكن له من يقوم مقامه يف منصبه سوى أىب احلسن الفضل، ولد ولده، وهو حدث 
  .ب مكانه وخطب وصلى بالناس، واستمر األمر له ومضى فيهالسن، فنص

ووردت احلكايات حبدوث زلزلة وأفت الليلة الثالثة عشرة من مجادى االخرة اهتزت األرض هلا ثالث رجفات : قال
يف أعمال ُبصرى وَحْوران وما واالها من سائر اجلهات، وهدمت عّدة وافرة من حيطان املنازل ببصرى وغريها، مث 

  .نت بقدرة من حركها سبحانه وتعاىلسك



ويف ثاين عشر رجب توجه جمري الدين صاحب دمشق إىل حلب يف خواصه ووصل إليها، ودخل على نور : قال
الدين صاحبها فأكرمه، وبالغ يف الفعل اجلميل يف حقه، وقرر معه تقريرات اقترحها عليه بعد أن بذل له الطاعة 

  .إىل دمشق مسروراً سادس شعبانوحسن النيابة عنه يف دمشق، ورجع 
  :ويف ذلك يقول القيسراين: قلت

  ياذلة أفالذ أكبادها... وفت لك الدنيا مبيعادها 
  عليك يف مهة أجنادها... وأوفدت غّر سالطينها 

  طائعة طاعة أجنهادها... تبغى سناء اقصدت قصده 
  يوم التالقي يوم ميالدها... خاضعة تعتد أعمارها 
  فأرسلت أصدق رّوادها... ْرق العال شامت دمشق بك َب

  قد أشرق األفق بإقادها... رأتك نور الدين نار اهلدى 
  بيض األيادي ورد وّرادها... فيممت منك حيا مزنة 

  أوردها حممود إيرادها... فاسأل جمري الدين عن ُخربه 
  ُسمر القنا أطناب أوتادها... تبوأت من عزها ة قبة 

  فت هبا أعني حسادها ...تنافس الناس على دولة 
  فواهلا إن شئت أو عاِدها... يغدو املُعادي كاملواىل هلا 

  منابر تسمو بأعوادها... يا ملكا ُتزههى بأمسائه 
  عن ُجمع الدنيا وأعيادها... وتأخذ السماع أوصافه 

  تفىن األماين ُدون تعدادها... كْم للمعايل فيك من رغبٍة 
  من طرفيها بني أضدادها... لك املساعي الغر، ياجا معاً 
  ويف التقى أزْهد زهادها... يْغشى الوغى أفرس فرساهنا 

  وأنت فتكا ليث آسادها... فأنت ُنْسكاً غيث أبداهلا 
  حينا،وحينا مشس عبادها... يف أّمة أنت ِحَمى ِدينها 

  حسُبك تقوى اهللا من زادها... يطوى بك العمُر إىل غايٍة 
  أعدْمتها من بعد إجيادها... هذا، وَكم ِمْن سسنٍة بدعٍة 

  تكفَّل الّنظم بإسنادها... مآثٌر لو َعِدمت راوياً 
ويف أواخر شعبان أغار بعض الّتركمان على ظاهر بانياس، فخرج إليهم واليها من اإلفرنج يف : قال أبو يعلى

قاع وأغاروا، فأهنض ويف رمضان قصد بعض الفرنج ناحية من الب. أصحابه، وظهر التركمان عليهم فقتلوا وأسروا
  .إليهم واىل بعلبك رجاله، فلِحقُوهم وقد أرسل اهللا عليهم من الثلوج املتداركة ما ثبطّهم؛ فاستخلصوامنهم الغنيمة

  .واىل بعلبك هذا هو جنم الدين أّيوب، والد صالح الّدين يوسف: قلت

هل بانياس من الفرنج، واستنقذوا ما يف سنة ست واربعني أغار التركمان على بانياس، فخرج أ: قال ابن أيب طي
أخذو؛ فعاد التركمان عليهم فكسروهم واتصل ذلك بصاحب دمشق فأغضبه فعل التركمان ِلَمكان اهلُدنة املنعقدة 

واتصل خرب التركمان بالفرنج فجيشوا . بينه وبني الفرنج؛ فأنفذ عسكراً إىل التركمان استعاد منهم ما أخذوه
واتصل . نوا الغارة على البقاع والناس غافلون؛ فامتألت أيديهم من الغَنائم واألسارىوخرجوا يف جيش عظيم، وش



خرب غارة الفرنج بنجم الدين أيوب وهو يف بعلبك وعنده مجاعة من عسكر دمشق وأصحابه، فقدم عليهم ولد 
وجاء مشس الّدولة  واتفق أنه كان قد أصاب الفرنج ثلج عظيم فهلك أكثرهم،. مشس الدولة، فخرج وأوقع بالفرنج

  .وهم متوّرطون فقتل فيهم مقَْتلةً عظيمة، وخلص من كان عند الفرنج من األسارى
وىف هذه السنة فارق صالح الدين والَده، وصار إىل خدمة عمه أسد الدين، حبلب، فقّدمه بني يدىْ نور الّدين، : قال

  .فقبله وأقطعه إقطاعاً حسناً
وهو الثّاين من شباط، وافت قُبيل الظهر زلزلة اهتزت هلا األرض ثالث هّزات هائلة، ويف ثاين شوّال، : قال أبو يغلى

  .وحتركت الدور واجلُدران، مث سكنت
ويف هذه السنة، يف غرة مجادى األوىل، كتب أمحد بن منري من محاة إىل نورالدين قصيدة يهنئه بوصول اخللع : قلت

شرف الدين ابن أىب عصرون، ويصف الفرس األصفر، األسود  إليه من بغداد من عند اخلليفة، على يد الشيخ
  :أوهلا. القوائم واملعارف، والّسيف العرّيب

  وملُلكك التّأبيد والّتكميل... ِلَعالئك التّأييُد والتأميل 
  عز الورى إدراكُه، وُتنيل... أبداً هتم وتقتفى، فتنال ما 
  رسيلئب، أو رسول للنجاح ... إما كتاب يستقل به الكتا 

  قمن تفاءل فيك ليس يفيل... لك من أىب سعد زعيم سعادة 
  نعم احلساُم، جلوته وبلوته يرضيك حني يصل مث يصول

  ويقّصر املطلوب وهو طويل... سهم ُتعّود يف الكنانة عوُده 
  كالّنجم، الوَْهلٌ َوالَ هتليل... سددته فمضى وقرطس صادراً 
  بكا جيىن رضاك كفيل منه... فثنا القلوب إىل والئك حُوَّلٌ 
  آياً تأوهلا ملصر النّيل... وأقام ينشر يف العراق ودجلٍة 
  ال الّنقص ُيوهيها وال التقليل... وكساك من رأى اخلليفة جبة 

  ماء عليه من َسناك دليل... كنت الشريف، أفضت يف تشريفه 
  طمئت حصانٌ واستخف أبيل... أِليُوسف ملا طلعت مقرطقا 

  سجف الرواق وضعضع الكّيول... رج ضاحكاً أم عن سليمان يف
  !لبهائه عقلٌ وتاه عقول... وُمملٌّك يف السّرج، أم ملك سطت 

  ل، جاله يف حلل الدجا التهليل... وبرزت يف لبس اخلالفة كاهلال 
  سد كاهتا التعظيم والتَّْبجيل... ِخلٌَع َخلْعن عل القلوب مسّرةً 

  اد جترى رقة وتسسلوتك... نثرت ُنضاراً جامدا أعالمها 
  رب براك فما تالك عديل... لقضى هلا أن ال عديل لِفَخرها 

  مل خيلُ من مهج عليه تسيل... أنت املهَّند، مُنذ سَّلْتُه الُعال 
  غرٌر ُشدخن ملُلكه وحجول... مذهر قائَمُه اإلماُم تألقت 
  مُتكلل بصعيدها اإلكليل... والَْيت دولَته فِتهتَ بدولٍة 

  َصْرف الزمان إذا استكل كليل... ، فَحالك أبيض، دونه ونصرَتُه
  َعْضب، فََزانَ املغمد املسلولُ... قُلِّدَته، وِكالَ كما ُمَتلَْهِذٌم 



  قرآن واستْخذَى لُه اإلجنيل... وَحبار كابك حني قّر بزحفه ال 
  حجيل لون واللّما حتجيل... بأَقب أصفر مشرف اهلادي، له الت 

  واْعنام رونقَه األصيلَ أصيل... دائر والشوى قسم الدجابني الغ
  حيزوم يصرف عطفُه جربيل... وتقاسم الراُؤوه حتتك إنه 

  أن الشّوامخ للبدور خيول... ختتال يف حبك احلُلّى خميال 

  طرف بأطراف الّرماح كحيل... ُمْرَخى الذوائب كالعروس، يزيُنه 
  جشَّ صهيلإن شب زفٌْر واست... تتصاعق النعرات حتت لبانه 

  يشلل على سرق سواه شليل... مل َيْحُب مثلك مثله ُمهد، ومل 
  :وأنشده يف هذه الّسنة أيضاً حبمص قصيدة منها

  يف الَعدِّ بعُد مؤمِّل وَحُسود... الّدهر أنت، وداُرك الدُّْنيا، وَمَن 
  أياُم جنُدك، واألنام عبيد... وأزمَّةُ األقدار طوُع يديك، وال 

  !بذمّر الشعري، فأين تريد؟... وعقدت ناصية املدى  فُتَّ الورى،
  يف الدَّست مهد ُملكه داود... تال أباك، فهل سليمانٌ ُيرى 

  معُدوُم ما مل يشفع املدجود... َجلَّى وُسْدَت مصلِّيًا،اليرفع ال 
  إن النباهة يف اخلليف خلود... مل خيُترم جدٌّ مناك وال أب 

  من مل يُسْد، فَأَرْته كيف يسود...  مشخت مناُرك يف اليفاع، وأمها
  فاهتز أهضاب ورّق جنود... وَهَبْبت لإلسالم وهو مصّوح 

  َنَصع األجنةَ يوُمها املشهود... وفثأت مجرة صامليه بصيلم 
  نفس األرين لوأرهّن برود... خطمتهم فوق اخلطيم لوافح 

  توئيدها نسر الضالل وثيد... وُرُموا على اجلوالن منك جبولة 
  ما زلتَ متحض جّوه فتجود... َولََحا عظامهم بَِعْرقةَ عارق 

  زرٌع حتصُده الرماح حصيد... وشللت بالرّوح السروج وفوقها 
  ملك مقيد من عصاه مقيد... وعلى عنْوا وثل عروشهم 

  أهب األساود حشوهّن أسود... َوبَِتلِّ باِشَر باُشروك فعافسوا 
  وعقوا كما استغوى الفصيل مثود...  أْوَدْوا كما أوْدى بِعاٍد غَيَّها
  أو آملوا غدراً فإنك هود... إن آملوا عقراً فإنك صاحل 
  خدٌّ به من وازع أخدود... وزَّعتهم، فبكُلّ مهِبط َتلَْعٍة 

  َشتَّى، وإن خل البسالة عو... وعصبتهم بعصائب ملء املال 
  مشهودة، وشعارها حممود... آثارها حممودة، وأثارها 

  َيْبلَى جديُد الّدهر وهو جديد... ن مسك يف الكريهة ملبسا لَبست م
  بوع يسامي هامها وقدود... وقصرية اآلجال طول باعها 

  تاه اهلدى وتبَخَتر التّوحيد... مطرورة األسالب ُمذ هزَّعتها 
  مما جنته بوارق وعقود... أشرعتها، فعلي شريعة أمحد 



  حره التغريد تغريد صاىل... ولكم نثرت نطيمها يف موقف 
  قدت قناُه لواؤك املعقود... جيلو سناك ظالمَُه، وحيل ما 

  واألرض ترُجف حتته وَتميد... يف هبوة زحم السماء رواقُها 
  أو تاَدهُ القُصوى وأْنت عمود... ضربت ُمَخيَّمها، فكان كَُماُتها 

  هزُِج الِغناء، وطائٌر ِغرِّيد... يف كل، يوم من فتوحك صاِدٌح 
  وتسيع زبدة ما شداه زبيد... عانة كأسه فرغانة هتدى ل

  ومُثار نقعك للصعيد صعيد... فِغرار سيفك لألحابش حمبس 
  ُملقى إليه لرْعيها القليد... ال َتْعَد من هذا املقلد أمنة 

  والّرفْد مد، والظّالل مديد... الورد قمور، واملسارح َرحبةٌ 
  ار غرٌّ، واألصَاِئل غيدأشج... والعيش أبلُج مشرق القََسمات، وال 

  آفاق، وضاء املىن، حمسود... وامللك مدود الّرواق، منور ال 
  ُنِشر الَرفاُت وأمثر اجلُلمود... يف دولة ُمذْ َهبّ نشر ربيعها 

  كل املواسم عندها تعييد... حممودة اآلثار، حممودية 
  :يدة منهاوقال يهنئه بليلة امليالد ويصف النازلني يف اجلبل من قلعة حلب قص

  ميالد جا والعيد يف نسق -ُهنيت روزى فذاك صومك وال 
  وذاك أمخلت فيه كل نقي... فذاك أحنلت فيه كل يد 

  َعْين وينقد القلب من فََرق... وجه كصدر احلسام تصبُوله ال 
  شوٌق حلّسادها إىل األرق... ومقلة شوقها لَيقْظتها 

  كيف رُقى: ت إليهإذا استطال... وُمرتقًى تَْعجُب السماء له 
  مشرقة شْهبُها على األفُق... تّوجت شهباَءها ُمبشرقة 

  طرفه طرف رجوم ُمسترق... جّوهتاوى منه كوكبه 
  هتافتت من أرشاقها الّرشق... فوارس تذْهلُ الفوارس أن 

  فتح جمر من حتته لبق... من راكضٍ يف اهلواء أهوى من ال 
  زلت عن موطئ ُرلَقُخضر ل... شاو من اخلصر لو حتاوله ال 

  القك إال ضرب من اإللق... ما : يقول من دينه الفروسة
  أرض وُتذكى اإلشفاق يف الشفق... َبدائٌع تغبط السماء هبا ال 

  من بدد احلسن كل مفترق... يف دولة مجعت إيالتها 
  مكتفلٍ رزَق كلّ مرتزق... َتزَّر أطواقُها على مِلك 

  اعتصب الدم كل مرتفقو... حممود امساً َوميسما وندى 
  إال مغيثا مشٍف على غرق... طّبق طوفاُنه، فلْست ترى 
  فات املدى ما َحويَت من ُخلُق... ماحبُر، الَ خلق تدعى شبها 

  صباه جيرى والدهر يف طلق... ملكك هذا الذي متأله 
  مث دخلت سنة سبع وأربعني ومخسمائة



الدين على ِحْصن أنطرسوس يف عسكره وافتتاحه له وقتل من كان وورد اخلرب يف احملرم بنزول نور : قال أبو يعلى
وطلب الباقون األمان على النفوس فأجيبوا إىل ذلك؛ ورتب فيه احلفظة، وعاد عنه، وملك عّدة . فيه من اإلفرنج

ن وورد أيضا ظفر رجال عسقالن باإلفرنج اجملاوري: من احلصون بالسيب والسيف واإلخراب واإلحراق واألمان قال
  .هلم بَغزة، حبيث هلك منهم العدد الكثري واهنزم الباقون

  :وقرأت يف ديوان ابن منري ميدح نور الدين ويهّنئُه بفتح أنطرسوس وحيمور وعْوده عنهما قصيدة منها: قلت
  وتؤوب منه مؤيداً منصورا... أبداً تباشر وجه غزوك ضاحكا 
  َوكُّن بدورا حمقت أهلتها... تدين لك األمل البعيَد َسَواِهٌم 

  يف اجلؤ ُمطلباً لكن طيورا... مثل السهام، لو ابتغى ذو أرْبع 
  سحراً مبعرق عرقه األضفورا... نبذت عالئقها حبمص وأعلقت 
  قد أتلعت ُعنقاً إليك مشريا... وَعدْون صافيثاء الح شوارها 

  ُعْضٌو أهَاَب بِه فعاد بصريا... القلب أنت، فإن تعامى عن هدى 
  يغُرى بياض أدميها الدجيورا... انك والظهرية بينهم عرفوا مك

  وجهاً وطبَّقت البسيطة نورا... أين الذّبالُ من الغزالة، أشرقت 
  واالرض حتعل يف الكُفور كَفورا... غضبانُ اقسم ال َيشيم حسامه 

  واليوم رد به السواحل بورا... غسل العواصم أمس من أدراهنم 
  وثراً ِلُمْضطغنٍ، والَ َموتورا... يد مل ُيْبقِ بني احلولتني وآم

  حىت غدا ثلوثُهن نكريا... أخلى ديار الشرك من أوثاهنا 
  من بعد ما جعل القصور قبورا... رفع القصور على نَضائد هامِهِم 
  م قطاً، وهتوى يف الصباح نشورا... بشواِحب األلياط تقطو يف الظَّال 

  مر درعها حيمورارمساً وّح... غادرت أنطرسوس كالطرس احمى 
  إسالم أحكم كسره إكسريا... وهي الرماد لفتنة كانت عل ال 

  َبساُم من الثُّغور ثَغِريا... هتمت طرابلسا فأصبح ثغرها ال 
  واسأل به ممن دَهْته خبريا... إقليدها كانت وقد أنطيته 

  غُروا وقد ركبوا األغَّر غرورا... إن األوىل أمنوا وقاعك بعدها 

  منهم، ودمْر أرضهم تذمريا... فيمن أطاع، ومن عصى  ألق العصا
  شعواء ُتصلى الكافرين سعريا... ال ُيلهِهِم أن قد َمَنْنَت، وشنها 

  واخليل صّور كي تزُيرك صُورا... باكر برَكز قناً تُنّسف أسها 
  أقصى ُمطهرة هلا تطهريا... وُتريك المعة التريك بساحة ال 

  !فتلوا معاصمهم هلا تسويرا... لقنا أولَسَت من قوم إذا هزموا ا
  ساقوا الشفار على املهار مهورا... وإذا هم خطبوا الرياع عزيزة 
  ُملك املطل على السُّها تأثريا... الق قسيماهم إليك أزمَّة ال 

  قلقاً، فجئت مبشراً ونذيرا... ضحكت لك األيام، واكتاب العدا 
  لكتاب ُمظاهراً ووزيراَتِخذَ ا... الُملك إالّ ملُك محود الّذي 



  تأمتُّهن فيحكم التقديرا... متشى وراء حدوده أحكاُمه 
  جاءت ِلَمطْوِىَّ الّسماح ُنشورا... يقظان، ينشر عدله يف دولٍة 

  َعيُّوا به، ألْوى، الدَّ، غيورا... خلف اخلالئف قائماً عنهم مبا 
  ورامأمون، والسفاح، واملنص... الّرب، واملعصوم، واملهدى، وال 
  َيمَْتحن حتت لوائه منشورا... بشروابه به فعهودهم وعهادهم 

  :وأنشده حبلب يف هذه السنة قصيدة أّوهلا
  وتثقفتك شعوبه وشعابه... اجملُد ما اّدرعت ثراك هضاُبه 

  ملك تكّنَف دين أمحد كنه فأضاء نِّريُه وصاب شهابه
  ابهواألمن حيث تصرَّمْت أشر... فالعدل حيث تصّرفْت أحكامه 

  ُيرجى ويرهب خوفه وعقابه... متهلل واملوتُ يف نرباته 
  حلت عقوَد َتميمِها أترابه... عقد الّلواء وسار يَقدهه، وما 

  أظفاره، والسَّمهرية غابه... أسد، فرائسه الفوارس، والظبا 
  وِسنانه، وإهابه، وثيابه... طبع احلديد فكان منه جنانه 

  أعداؤه حتت الوغى أحبابه ...وهتش ان كثب الوجوُه، كامنا 
  وأرى الّصحابة ما احتذاه صحابه... نشرت مبحموٍد شريعة أمحٍد 

  فاروق باء خبطبه خطّابه... ما غاب أصلع هاشم فيها وال ال 
  إن أجلبت من قاسط أحزابه... أبناء قيلة قائمون بنصره 

  حرش الضباب من القلوب ضبابه... صََبحوا ُمحلّقة الربنس حيالق 
  حىت أتيح من اهلدى غالبه... ال يغلب من بغاه ضالله ما ز

  آراؤه وتزايلت آالبه... ملق بوحش األصرمني، تزايلت 
  وجناده وِقرابه وقُرابه... دون األرنظ سخت به جنداته 

  مل تْنجه من بأسه أسالبه... سلبته ُدّرةَ تاجه يُد ضيغم 
  ل هبابهّهبت فقلّ إىل القتا... وأتته جتلب جُوسلني جنائٌب 
  بالقاع إن رام الورود سرابه... أسرته ال منعت سراه وعزه 

  هزجا تقى دماً له أندابه... ميشي فيسمعه وقائع قيده 
  صدت مّنى عنه وال عنتابه... ال تل باشره، وال كيسونه 

  غطى على إعناته إعتابه... ضمنت شقاوته سعادة صافحٍ 
  جبامحٍ أصحابهحىت أتاه ... ما زال يغدر مث يغدر قادراً 

  إسالُم مضروبا عليه حجابه... قصر األماين أن ميأل عصرك ال 
  ومحى يزار على الفتوح قبابه... جمر جير إىل الغنائم قَبَّه 

  :وأنشده حبلب أيضا يف شوال من هذه السنة قصيدة منها
  أدُمي الشعَرْيني له رغام... لقد أوطأت دين اهللا عزَّا 
  له اًهباً يوزعها العذام...  دعاك وقد تناوشت الرزايا



  فقمت بنصره والنّاس فوضى قياٌم ذّم ما اقترفت فئام
  له من فوق مقسمه التطام... جذبت بْضبِعه من قعر ّيمٍ 

  قواه حتت كلكاه خطام... صببت على الصليب صليب بأسٍ 

  والء مثل ما انتقض الّنظام... وملت على معاقلهم فخرت 
  وقائع هز مشهدها األنام... بصرخد واخلطيم، ويف عزاز 
  وأصبح ال عراق وال شآم... ولو مل تعترف وتشم ألمسى 

  على اإلشراك أمقره العرام... ويوم بالعَُرْيمة كان حتفاً 
  وما اعتقلوه من خور مثام... لُقوك كأن ما سلّوه سيح 
  ذممت وأنت للجلّى ذمام... وهاب وقُورس وبكفرالثا 
  كأن مطار أنُسره غمام... صدمتهُم بأرعَن ُمرجَحّن 

  هلم طيفاً يروع به منام... وأية ليلة مل تلف فيها 
  تعفت يف الثرى منه الرمام... بنور الدين أنشر كل عدل 
  محى من أن تراع له سُوام... وعاد احلق بعد كالل حٍد 
  فَالَ حيف خياف وال اهتضام... تألّق عدله وذكت سطاه 

  وأنفع ما يُبلّ به أوام ...بقأؤك خُري ما يرجوه راجٍ 
  فصل

ويف هذه السنة ولد حبمص نور الدين ابن مساه أمحد، وهنأه به ابن منري يف بعض قصائده، مث توىف بدمشق، وقربه 
وقصيدة ابن منري قد تقدم بعضها يف أول . خلف قرب معاوية رضي اهللا عنه إذا دخل احلظرية يف مقابر الباب الصغري

  :ملولودالكتاب، ومنها يف ذكر ا
  :ُتبلى دبابيج البقاء وُتجِد... توالت األعياُد، ال زلت هلا 

  قابله بدر الّتمام لسجد... الفطر، وامليالد، واملولود لو 
  :ملثلها يذكر محداً من محد... ثالثة تعرب عن ثالثة 

  ودولة ما تنتهى إىل أمد... فتح مبني، وطالب ُمْدرك 
  :وله من أخر يقول
  موارد كان معدنُها عذابا... ت محداً وجئت بأمحٍد فمأل

  قوابلُه لك امللك الّلبابا... هتلل وجه ملكك يوم أهدت 
  َسنا، وحيا، و بدآل، واسْتالبا... شبيهك، ال يغادر منك شيئا 

  من امسك زاد للمعىن منابا... قسيم احلمد، إال أن حرفاً 
  وركٌْب نّص بالبشرى الّركابا... أال هللا يوم فَرَّ عنه 

يف أواخر صفر توجه جمري الدين يف العسكر ومعه مؤيد الدين الوزير إىل ناحية حصن ُبصرى، ونزل : قال أبو يعلى
وأراد جمري الدين املصري إىل حصن صرخد ملشاهدته، فاستأذن جماهد . عليه حماصراً لسرخاك واليه ملخالفته وجَْوره

نا فيه والٍ من ِقَبِلك وأنفذ إىل ولده سيف الدين حممد النائب الّدين واليه يف ذلك، فقال له هذا املكان حبكمك، وأ



فخرج إليه يف أصحابه ومعه املفاتيح، وأخلى احلصن من . فيه بإعداد ماحيتاج إليه، وَتلَقى جمري الدين مبا جيب له
ى ُبصرى وعاد إىل ُمخيَّمه عل. الرجال، ودخل إليه يف خواصه، وسر بذلك جمري الدين وتعجب، وشكره على ذلك

  .وحارهبا عدة أيام إىل أن استقر الصلح والدخول فيما أراد، وعاد إىل دمشق
ويف شوال توىف األمري سعد الدولة أبو عبد اهللا حممد بن احلسن بن امللحى ودفن يف مقابر الكهف؛ وكان فيه : قال

  .وعرض األجنادأدٌب وافر وكتابه حسنة ونَظْم جّيد وتقدم والده يف حلب يف التدبري والسّياسة 
وفيها تويف السلطان مسعود بن حممد بن ملكشاه هبهذان وعهدإىل ابن أخيه ملكشاه بن السلطان : قال ابن األثري

وكان الغالب على البالد والعساكر أيام السلطان مسعود خاصبك بن . حممود بن حممد وخطب له ببالد اجلبل
ىت قبض عليه، وكتب إىل أخيه امللك حممد بن حممود، وهو بلنكرى، فقام بامر ملكشاه، ومل ميهله غري قليل ح

خبوزستان، يستد عيه إليه ليخطب له بالسلطنة وكان غرض خاصبك أن يقبض عليه أيضاً قيخلو وجهه من منازع 
فلما كاتب حممداً أجابه إىل احلضور عنده، وسار إليه، وهو هبمذان، . من السلجوقية، وجنئذ يطلب السلطنة لنفسه

ع به وخدم خاصّبك خدمة عظيمة فلما كان الغد دخل عليه خاصبك فقتله حممد وألقى رأسه إىل أصحابه، واجتم
  .فتفرقوا، واستقر حممد وثبتت قدمه، واستوىل على بالد اجلبل مجيعها

وكان ابتداء أمره أنه كان من بعض . وكان قتل خاصبك سنة مثان وأربعني، وبقى مطروحاً حىت أكلته الكالب
وهو كان . التركمان، فخدم السلطان فمال إليه وقدمه حىت فاق سائنر األمراء، واستوىل على أكثر البالد أوالد

السبب يف أكثر احلوادث الشاغلة للسلطان مسعود، فإن األمراء األكابر كانوا يأنفون من اتّباعه ملا كان ُيقابلهم به 
  .من اهلوان واالحتشام عليهم
ة يف كتاب اإلفصاح، أنه ملا تطاول على اخلليفة املقتفي أصحاب مسعود وأساءوا األدب، وذكر الوزير حيىي بن هبري

ومل ميكن اجملاهرة باحملاربة، اتفق الرأى على الدعاء على مسعود بن حممد شهراً، كما دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ضعه، يدعو سحراً، من ليلة تسع وعشرين فابتدأ هو واخلليفة ِسرّا،كل واحد يف مو. وسلم على رِْعل وذَكْوان شهرا

فلما كان ليلة تسع وعشرين من . من مجادى األوىل سنة وأربعني ومخسمائة؛ واستمر األمر على ذلك كل ليلة
ووصل القُّصاُد بذلك من . مجادى اآلخر،كان موت مسعود على سريره، مل يزد عن الشهر يوما ومل ينقص يوماً

فتبارك اهللا رب . ؛ فأزال اهللا يده ويد أتباعه عن العراق، وأورثنا أرضهم وديارهممهذان إىل بغداد يف ستة أيام
وكان الشيخ حممد بن حيىي يقول ال أدل على وجود موجود أعظم من إن ُيدعى : قال. العاملني، جميب دعوة الداعني

  .فيجيب
  مث دخلت سفة مثان وأربعني ومخسمائة

ن وبقيت يف أيديهم إىل أن فتحها صالح الدين يوسف بن أيوب، رمحه اهللا ففيها أخذت الفرنج، خذ هلم اهللا، عسقال
  .سنة ثالث ومثانني، كما سيأيت إن شاء اهللا تعلى

وتواصلت األخبار من ناحية نور الدين وبقوة عزمه على مجع العساكر والتركمان، : قال الرئيس أبو يعلى التميمي
الشرك والطّغيان، ولُِنصرة أهل عسقالن على اإلفرنج النازلني عليها، من سائر األعمال والبلدان، للغزو يف أحزاب 

واقتضت احلال توجه جمري الدين صاحب . وقد ضايقوها بالزحف إليها بالربج املخذول، وهم يف اجلمع الكثري
مال، دمشق إىل نور الدين يف مجهور عسكره للتعاضد على اجلهاد يف ثالث عشر حمرم، واجتمع معه يف ناحية الّش

وقد ملك نور الدين احلصن املعروف بإفليس بالسيف، وهو على غاية املنعة واحلصانة، وقتل من كان فيه من 
وهنضوا طالبني ثغر بانياس، ونزلوا عليه يف آخر . اإلفرنج واألرمن وحصل العسكر من املال والسيب الشيء الكثري



استغاثه أهل عسقالن واستنصارهم بنور الدين،  وقد تواصلت. صفر وقد خال من محاته، وتسهلت أسباب ملكته
فقضى اهللا تعإىل باخللف بينهم والقتل، وهم يف تقدير عشرة آالف فارس وراجل، فأجفلوا عنها من غري طارق من 

اإلفرنج طرقهم، وال عسكر رهقهم، ونزلوا على املنزل املعروف باألعوج، وعزموا على معاودة النزول على بانياس 
وعاد جمريالدين إىل دمشق ودخلها ساملا يف . أحجموا عن ذلك من غري سبب وال موجب، وتفرقواوأخذها، مث 

  .نفسه ومجلته حادي عشر ربيع األول، وعاد نور الدين إىل محص ونزل هبا يف عسكره
ووردت األخبار بوصول أسطول مصر إىل عسقالن فقويت نفوس من هبا باملال والرجال والغالل، وظفروا بعدة 

واستمر ذلك . فرة من مراكب الفرنج يف البحر، وهم على حاهلم يف حماصرهتا ومضايقتها، والزحف بالربج اليهموا
إىل أن تيسرت هلم أسباب اهلجوم عليها من بعض جوانب سورها، فهدموه، وهجموا البلد؛ وقتل من الفريقني اخللق 

ليه، وخرج من أمكنه اخلروج يف الرب والبحر إىل ناحية الكثري، وأجلأت الضرورة والغلبة إىل طلب األمان، فأجيبوا إ
وملا شاع . وقيل إن يف هذا الثغر املفتتح من الُعدد احلربية واألموال واملرية والغالل ماال حيصر فيذكر. مصر وغريها

افذ هذا اخلرب يف األقطارساء مساعه،، وضاقت الّصدور، وتضاعفت األفكار حبدوث مثله فسبحان من ال ُيردُّ ن
  .قضائه، وال ُيدفع حمتوم أمره عند نفوذه ومضائه

قال وعرض بني الرئيس ابن الصّويف وبني أخويه عّز الدولة وزينها مشاحنات ومشاجرات، اقتضت املساعاة إىل جمري 
يف الدين يف مجادى األوىل، فأنفذ جمري الدين إىل الرئيس يستدعيه لإلصالح بينهم يف القلعة، فامتنع من ذلك وجلس 

وآلت احلال إىل متكُّن زين الدولة منه مبعاونة جمري الدين عليه، . داره، وهم بالّتحِصن عنه بأحداث البلد والغوغاء
وتقرر بينهما إخراج الرئيس من البلد ومجاعة إىل حصن صرخد مع جماهد الدين بزان واليه بعد أن قرر له بقاء داره 

ه زين الدولة مكانه، وأمر وهنى، ونفذ األشغال على عادته يف العجز وتقلد أخو. وبستانه وما خيصة وخيص أصحابه
ورأى جمري الدين عقيب ذلك التوصل إىل بعلبك . والتقصري، وسوء األفعال، والتماس الرشا على أقل األعمال

شعر واست. لتطيب نفس واليها عطاء اخلادم واستصحابه معه إىل دمشق لينوب عنه يف تدبرياألمور، وعاد وهو معه
جماهد الدين بزان أن نية جمري الدين قد تغترت فيه، فاستوحش من َعْوده إىل البلد بغري ميني خيلف له هبا على أمانه يف 

  .نفسه، فوعد باإلجابة، فعاد إىل داره بدمشق
. مث هجس يف خاطره من جمري الدين وأصحابه ما أوحشه منهم، فدعاه ذالك إىل اخلروج من البلد سرا طالبا صرخد
فحني عرف خربه أهنض يف طلبه وقص أثره، فأدرك وقد قرب من صرخد، ففبض عليه وأعيد إىل القلعة بدمشق، 

  .واعتقل هبا اعتقاال مجيال
مث جتدد من الرئيس الوزير حيدرة املقدم ذكره اشياء ظهرت عنه، مع ما يف نفس امللك جمري الدين منه ومن أخيه 

، فاقتضت احلال استدعاءه إىل القلعة على حني غفلة عن القضاء النازل به، املسيب من املعرفة بالسعي والفساد
مث عدل به اجلاْندَارِية إىل احلمام بالقلعة، مستهل ذي القعدة، وضُربت عنفه . لسوء أفعاله، وقبح ظلمه، وخبثه

، وتفنُّنه يف صرباً، واخرج رأسه ونصب على حافة اخلندق، مث طيف به، والناس يلعنونه ويصفون أنواع ظلمه
الفساد، ومقامسة الّلصوص وقطاع الطريق على أموال الناس املستباحة، بتقديره وتدبريه ومحايته، وكثر السرور 

مث زحفت العامة والغوغاء ومن كان من أعوانه على الفساد من أهل العَْيث إىل منازله . مبصرعه، وابتهج به
تهبوا منها ماال حيصى، وغلبوا أعوان السلطان وجنده عليها بالكثرة، ، وخمازن غالته، وأثاثه وذخائره، فان.وخزائنه

ورد أمر الرئاسة والنظر يف البلد إىل الرئيس رضّى الدين أىب غالب . فلم حيصل السلطان من ذالك إال النزر اليسري
وأهله، وسكنت  عبد املنعم بن حممد بن أسد بن علي التميمي يف اليوم املقدم ذكره، فطاف يف البلد مع أقاربه



  .الّدمهاء، و بولغ يف إْخراب منازل الظامل ونقل أخشاهبا
وكان عطاء اخلادم قد استبد بتدبري األمور، ومّديده يف الظلم، وأطلق لسانه باهلجو، وأفرط يف االحتجاب، : قال

طالبته بتسليم بعلبك وما وقصر يف قضاء األشغال؛ فتقدم جمري الدين باعتقاله وتقييده، واالستيالء على ما يف داره وم
  .فيها من مال وغالل مث ضربت عنقه، وهنبت العوام والغوغاء بيوت أسبابه وأصحابه

وورد اخلرب من ناحية مصر بأن العادل املعروف بابن الّسالر، الذي كانت رتبته قد علت، ومنزلته يف الوزارة : قال
واعتمد عليه يف األعمال؛ ولّعباس هذا ولد قدمه الوزير قد متكنت، كان لزوجته ولد يعرف باألمري ّعباس قد قدمه 

وأنعم عليه، وأذن له يف الدخول بغري إذن إليه فدخل عليه وهو نامناً يف فراشه، فقطع رأسه، وحصل ّعباس يف 
  .منصب العادل، مث كان من أمره ما سيأيت ذكره

مدرسة الّشافعية باالسكندرية للحافظ أىب هو أبو احلسن علي بن الّسالر وزير خليفة مصر وهو الذي بىن : قلت
  .كان قتله يف سادس احملرم مبواطأٍة من اخلليفة امللقب بالظّافر بن احلافظ. طاهر الّسلفى، رمحه اهللا

وفيها يف آخر شعبان توىف الفقيه برهان الدين أبو احلسن علي البخلي رئيس احلنفية، ودفن يف مقابر الباب : قال
وكان من التفقه على مذهبه ماهو مشهور شائع، مع الورع والدين، والعفاف . ور الشهداءالصغري اجلاورة لقب

  .والّتصّوف، وحفظ ناموس العلم، والّتواضع، والّتوّدد إىل الناس على طريقة مرضية وسّجية حممودة

ووصل يف ثاين . رةوورد اخلرب من ناحية حلب بوفاة األديب أىب احلسني أمحد بن منري الشاعر يف مجادى االخ: قال
عشر شعبان إىل دمشق األديب الشاعر، أبو عبد اهللا حممد بن نصر بن صغري القيسراين، ومن حلب، باستدعاء جمري 

وقد شبههما . مها شاعراً الشام يف وقتهما: قلت. الدين له، ومات بعد عشرة أيام، ويف الثاين والعشرين من شعبان
رزدق وجرير، وكذلك كان اتفق موهتما يف سنة واحدة، ومات جرير بعد العماد الكتاب يف كتاب اخلريدة بالف

وقد سبق من شعرمها يف مدح نور الدين رمحة اهللا قصائدة حسنة، وسيأيت غري ذلك يف موضعه . الفرزدق بقليل
  .لغرض سنذكره

  :ومما قاله ابن منري من قصصيدة له
  م الغرارغرارُ العْضُب والنو... أَيا سيفاً أغر الدين منه ال 

  كأن األرض خامرها ُدوار... مألت جوانح االقطار رجفاً 
  مبفرقها، ويف يدها سوار... عالك حلى مشس عدلك يف دجاها 

  فكلُّ زمان ساكنها هنار... أضاءت مشس عدلك يف دجاها 
  وتغرق من رجاك وأنت نار... ُتحرق من عصاك وأنت ماء 

  افترارمكحلة، وللبيض ... أال هللا وجهك واملنايا 
  وللهبوات طيٌّ وانتشار... هتكت حجابه والنصر غيب 

  وضرب للرءوس به انتثار... بطعن للقلوب يه انتظام 
  وما من عادة البدر الدار... تبادره، وكأن املوت غتم 

  به من صك مربكه هذار... أخنت على الصليب مطا صليبا 
  هلن مبننت كل وغى حضار... مبشرفة املتاكب مقرابات 

  وإضن وللقنا منها مثار...  بإنب أنب العناصي جبني
  كما أجلى من الكسم الصوار... ويف هاب أْهبت هبا، فجاءت 



  عفته، فال جدير وال جدار... وكم يف فج حارم من حرميٍ 
  فأجفل خيطها وله عرار... وأنطاكية أسْنَّْت إليها 

  فأمسى وهو َوْعثٌ أو خبار... وصبح يف عزاز هبا عزاز 
  جواد ال ُيشق له غبار... ا ُدجا الغمرات عسفا يشق هب

  :وله من أخرى
  فتحر عّدُه خطط احلساب... وما يرم الفرجنة مك فذٌّ 

  بعيد الغور ملتطم العباب... أجاش األربعاء هلم مخيساً 
  أمر برميه مّر الضراب... وأحكم باخلطيم هلم خطاما 
  لصالبيربقع هبوة الصمّ ا... مشوا متساندين إىل صليب 

  وتفجؤهم َشعوُب من الّشعاب... ُتلفُّهم املنايا يف الثنايا 
  فكنت ذباب طائشة الذّباب... أطاشت سهم كبشهم هناة 
  مكان العقد من عقد الكعاب... حللت التّاج عنه وحل تاجا 

  وأهبى منه يف ظل الُعقاب... أناف على العقاب فكان أشهى 
  و غاية االنصبابوأصعد وه... فأشرف وهو عن شرٍف معوق 
  ثناه مناه عن رجع اجلواب... تكاشره الشوامت وهو مغض 

  يؤوب له إىل يوم املآب... بعيداً من قراع واقتراع 
  دور فكان سوطا من عذاب... وكم سوط خبيلك أقبلوه الص 

  ِلظٍُفر تتقيه، أو ِلَناب... تركتهم بأرض الشام شاما 
  توارى باحلجاب بشمس ال... هتكت حجابه والشمس َوْسَنى 

  َمُصون املنت مبتذل الذّباب... بأبيض من َحبِيك اهلند صاٍف 
  ويف خطراته نزق الشباب... له مسةُ الشيوخ صفاء شيب 

  أرته عالهبا خدع السراب... أالَ يا ناظر الدنيا بعني 
  على عّز التملق واخلالب... تبطنها فطّلقَها ثالثاً 

  يثىن إىل أمل خراب وال... فال يأوى إىل رأى َشعاعٍ 
  وحلق عن حماضرة التصايب... ترفع عن جماوزة األماين 

  على مثوى أبيك من الّتراب... صالة اهللا كل درور مشس 
  يطّبق يف النوائب غرينا يب... فقد ألقى إىل اإلسالم عضباً 

  متد هلا جِفان كاجلوايب... جتيس له رَوَاسٍ كالرّواسي 
  :وله من أخرى
  معامل الدين، يرفيها ويبنيها... ممدود الرواق على ُمظفر العزم، 

  نار الظالل ووارهتا أثافيها... رد الكنائس كُنسا للهدى، فخبت 
  فاسنت وافّنت عّبا يف صوافيها... وأورد العلم عدا من ايالته 

  طريدة منه إال استوهقت فيها... وبث للشرك أشراكاً فما درجت 



  ِغيثَ الّرعيةُ واخضلت مراعيها... رتُه يا بدُر ُمذْ أشرقت يف الّدست غُ
  به استقام على البيضاء ساريها... أقام أمحد من حممودها علما 

  واستعجمت بعد إفصاح معانيها... حمىي شريعته من بعد ما اهندمت 
  حىت استقرت على مست سواريها... شابت مواهبه فيها مهابته 

  وله من أخرى
  والشام غري مدافعات شامهاً... عزت سيوفك، فالعراق عراقها 
  أوجردت حرم الكرى إحرامها... إن اغمدت حل العزائم حلها 

  مبفازة منها، وال إعتامها... شخبت عداك هبا، فال إشراقها 
  هدأت فمستها هبا أحالمها... سربت فصبحها هبا يقظاُنها 

  ناراً حشاشات الّنفوس ضِرامها... كاملاء، إال أن يف رشفاته 
  يوم الوغى، واستثقلتها هاُمها... ميانكم أوزاهنا خفت على أ

  فيه جنادهبا وصدح هامها... حىت أحلن الشام شاما صرصرت 
  غمرت هبا وهداهتا وإكامها... َوَرَحْضَن أْدران اجلزيرة بعد ما 

  وقع اخلطوب تكرها، أيامها... شطرا أبرت، ومثله أنظرته 
  احلي اللقاًح صيامهاواجملفلى ... باخلابطات الغاب، تزأر أسده 

  عنقا وقد شبب الصدا امجامها... أوردهتا أمجات أنطاكية 
  بردت هبا األكباد زاد هيامها... تلقى املشافر يف مراشف، كلما 

  وتوزعت يف كنسها آرامها... فغدت وقد عز السراح سراحها 
  آذان من رجع األذان صالمها... ومشى الضالل القهقرى واستأصل ال 

  عذبا مير هلا العذاب غمامها... ها اخلليل سواحبا وغدا خيلل
  بغيا وادمى صفحتيه لدامها... غضبا لدين اهللا خص جناحه 

  واجناب من تلك اهلنات ظالمها... فاالن رد النور فيه نوره 
  خام الكماة زلزلت اقدامها... حممود احملمود اقداما إذا 

  لقلوب ضغاهنااشداقها وفرى ا... الفارج الكرب العظام تضامجت 
  :وله من أخرى

  لديك نعمى عذبا ثنايها... اما الرعايا فإهنا رشفت 
  فامحدت دينها ودنياها... سلكت هنج العدل القومي هبا 

  متالف اخلوف خوفك اهللا... وكم امنيت خوفا فامنتها 
  هلا مناها إىل مناياها... هللا اقطارك اليت قطرت 
  أوالدك إخراجهاتردى فتردى ... أنب يف إنب فوارسها 

  وكم عتا عاتيا فاشجاها... أشجت هلاة الربنس هبوهتا 
  فاحتلب الذل حتت مغداها... وجوسلني استساغ نطفتها 

  يداه ايد ما ضل مسراها... ردته صفرا من كل ما ملكت 



  بؤسا وجاد احليا حمياها... جويس جاستك اوجه ال رأت 
  اهايومئذ ما انبعثت اشق... سرية لوتكون فارسها 

  ما الشمس كفئا له إذا باها... ال زال ظل النعماء عن ملك 
  اعزها اهللا مذ توالها... واهللا جازيه عن مقيدة 

  محد وثسريا له والياها... حممود املعتلى إىل فلك ال 
  ونفس هللا مغزاها... اعطاكه جدك املتوج باجلد 

  نزهها اهللا يوم سواها... نفس عزوف وعن اخلنا طبعت 
  ميىن طباق العال ويسراها... ي سلم األنام له أنت الذ

  من كان فنا خسرو شاهنشاها... وأنت موىل امللوك قاطبة 
  أوه بديل من قوليت واها... والشعر هذا ال قول أمحده 

  :وله من أخرى
  اسالم إدالجا وهتجريا... يابن الذي مل يأل يف جندة ال 

  تغويراق اخلوف إجنادا و... تكتنف الشام وقد شام بر 
  أنشبه نابا وأظفورا... وكف كلب الروم من بعد أن 

  رقا حبد السيف مسطورا... فأهله رقك إن أنصفوا 
  دستك إشراقا وتأثريا... بدر هوى واستخلف الشمس يف 

  :وله من أخرى
  بردا بتدبيج الظّبا معلما... ملك كسا اإلسالم من ذبه 
  دمايقطر من قتل عداه ... من أصبح الشام به شامة 

  مل نلق يف أقطارها مسلما... لو مل يقم منصلتا دونه 
  وله ميدحه بعد مصاحلة صاحب محاة واهتمامه بالعرس وعوده إىل حلب

  مقسم بني أغراس وأعراسى... الدهر ما رضته باجلود والباس 
  داين املنال، وملك ثابت راسي... فتح تعاقبه فتح، ومطلب 

  أحسنت للداء حسما أيها اآلسي.. .نصرا بُبصرى، وصفحا عن محاة لقد 
  من فاطمي أعز به وعباس... يابن الذي عنت الدنيا لدولته 

  :وله فيه أيضا
  أمني العماد، مكني القدم... غدا الذين بامسك سامي العلم 

  وقد أغطش الظلم فيه الظلم... لذلك لقبت نورا له 
  وفضت عرى الدين ملا ادْهلم... أضاءت بعدلك آفاقه 

  ومثلك أدرك غزم... زهواً ِلَنصر الّرها  ومل متش
  على اهلضب من ركنها فاهندم... ويوم بسوطا، بسطت احلمام 
  دراكا لكانا َرديَفْى إرم... وبصرى وصرخد، لو مل تثر 

  ن فض الصليب له ما نظم... ومذ فض جيشك يف الغوطيت 



  ت عقد الربنس، ببيض خذم... ويف كفر الثا، وهاب، َحلَل 
  إال مقمقمة للقمم... ا ال تسل معودة أهن

  أجابا أغصهم واْصطلم... ويوم َبَسْرفُود جرعتهم 
  عرام حيوشك سيل العرم... وفوق العرمية غشاهم 

  مباح احلرمي مذال احلرم... وأنت بكلبهم يف الكبول 
  أبارهتم، فليبؤوا بذم... وبارهتم أذنت أهنا 

  لوح منك القلممبا خط يف ال... بنوهاً وأعلوا، ومل يعلموا 
  ومن ديننا راقع ما احنزم... وأنك خارم ما أحكمو 

  وختفض من بعد رفع صنم... فترفع من بعد خفض هدى 
  فكم منجم حتتها قد جنم... مسكت املدارس فوق النجوم 

  مبا شدت منها وكانا رمم... وعاش احلنيفي والشافعي 
  فإنك فرع اهلزبر اهلشم... وإن مل تكن هامشي األصول 

  وأنت ابن من عز ملا احتكم... ومن يدعى يف العال ما ادعيت 
  مغارسه عني هذى الشيم... واقسم ما غاب سيف سقت 

ومل يبق بعد موت القيسراين وابن منري فحل . وقصائد ابن منري يف مدح نور الدين فيكثرة، ونفسه فيها طويل: قلت
عد املوصلى، وسيأيت شيء من شعره؛ إىل أن قدم العماد من الشعراء يصف مناقب نور الدين كما ينبغي إال ابن أس

الكاتب الشام يف سنة اثنتني وستني، فتسلم هذا األمر، وعرب عن أوصاف نور الدين ومناقبه وغزواته بأحسن 
  .وسيأيت كل ذلك يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل. العبارات وأمتها نظما ونثرا

: حسام الدين مترناش، ووليها بعده جنم الدين إىل بن مترناش ارتق قلتوفيها توىف صاحب ماردين : قال ابن األثري
  وقد مدحه القيسراين والعرقلة وغريمها من الشعراء

  مث دخلت سنة تسع وأربعني ومخسمائة

ففيها ملك نور الدين دمشق وأخذها من صاحبها جمري الدين آبق بن حممد وكان الذي محل نور : قال ابن األثري
وملا . د يف ملكها أن الفرنج ملكوا يف السنة اخلالية عسقالن، وهي مدينة فلسطني حسنا وحصانةالدين على اجل

كانوا حياصروهنا كان نور الدين يتلهف وال يقدر على إزعاجهم عنها، ألن دمشق يف طريقه وليس له على غريها 
دمشق، واستضعفوا جمري الدين، وقوى الفرنج مبلكها حىت طمعوا يف . معرب، العتراض بالد اإلفرنج يف الوسط

وزاد األمر باملسلمني هبا إىل أن جعل الفرنج على . وتابعوا الغارة على أعماله وأكثروا الفتك هبا والنهب والسيب
مث اشتد البالء على أهلها حني . أهل املدينة قطيعه كل سنة، وكان رسوهلم جيئ إىل دمشق وجيبيها من أهل البلد

امائهم الذين هنبوا من سائر بالد النصرانية، وخريوهم من املقام عند مواليهم والعود إىل أرسل الفرنج عبيدهم و
وزالت طاعة جمري الدين عن أهل البلد إىل أن حصروه . أوطاهنم، فمن أحب املقام تركوه، ومن أحب وطنه سار إليه

األمور هبا هكذا خاف أهلها وأشفقوا  فلما كانت. يف القلعة مع إنساًن منهم كان يقال له مؤيد الدين، ابن الصويف
من العدو، فلجأوا إىل اهللا تعاىل ودعوه أن يكشف ما هبم من اخلوف، فاستجاب هلم وأذن يف خالصم مما هم فيه، 
على يد أحب عباده إليه، وأحسنهم طريقة، وأمثلهم سرية، وهو امللك العادل حقا نور الدين حممود؛ فحسن له 

فلما خطر له ذلك أفكر فيه فعلم أنه أن رام ملكه بالقوة واحلصار تعذر عليه، . ه يف روعهالسعي ملك البلدة وألقا



وقد كان سبق له بذلك سوابق : قلت. ألن صاحبه مىت رأى شيئا من ذلك راسل الفرنج واستعان هبمم واستماهلم
  :ولذلك قال العرقلة ميدح أتابكه معني الدين أثر من قصيدة. قد تقدم ذكر شيء منها

  كفرسانه، ما األسد مثل الثعاًلب... يظن صالح الدين فرسان جلق 
  رماحهم يف كل ماش وراكب... رجال إذا قام الصليب تصلبت 
  معؤدة أبطاله للمصائب... غدا يطلع الشام الفرنج بفيلق 

  فما غري أبطال وغري جنائب... هلا الليل تقع واألسنة أجنم 
سف بن أيوب املشهور، فإن ذلك مل يكن حينئذ ملكا يقود اجليوش، وإمنا وصالح الدين هذا املذكور ليس هو يو

هذا صالح الدين حممد بن أيوب الياغبساين صاحب محاة، أحد أصحاب زنكي، وقد تقدم ذكره مرارا، وكأنه كان 
  .واهللا أعلم يف مقدمة اجليش النوري ملا قصد دمشق يف املرتني األوليني، أويف إحدامها، أوىف زمن حصار زنكي هلاً،

وكان أبغض األشياء إىل الفرنج أن ميلك نور الدين دمشق، ألنه، كان، يأخذ حصوهنم ومعاقلهم : قال ابن األثري
وانضاف إىل ذلك كراهيته لسفك دماء املسلمني، فإن الدم كان . وليست له دمشق، فكيف إذا أخذها وقوى هبا

فلما رأى احلال هكذا عمد إىل إعمال احليلة، فراسل . محة والعدلعنده عظيما، ملا كان قد جبل عليه من الرأفة والر
مث صار بكاتبه يف بعض األوقات . جمري الدين صاحبها واستماله، وواصلة باهلدايا، وأظهر له املودة حىت وثق إليه

تارة يأخذ ف. إن فالنا، ويذكر بعض األمراء الذين جلري الدين، قد كاتبين يف املخامرة عليك فاحذره: ويقول له
فلما خلت دمشق من األمراء، قدم أمريا كان عنده يسمى عطاء بن حفاظ . إقطاع أحدهم، وتارة يقبض عليه

فقبض . السلمي اخلادم، وكان شهما شجاًعا، وفوض إليه أمر دولته، وكان نور الدين ال يتمكن من دمشق معه
فلم يصغ . عليك فال تقتلين، فإنه سيظهر لك ما أقول إن احليلة قد متت: عليه جمري الدين وقتله، فقال له عند قتله

  .إىل قوله، وقتله
  :وىف بعض قصائد ابن منري ما يدل على أن عطاء هذا كان له مع نور الدين يف دمشق حديث فإنه قال: قلت

  حلور نسائهم منهم نساء... ودمشق يف دمشق رجال سلم 
  الءمن العايل ومن خال خ... هي الفردوس أصبح وهو عاف 

  وال رأى هناك، وال رواء... جنان ان تعرف اجلنات فيها 
  وأمكنك اقتياد وامتطاء... ألمسح صعبها ودنت قصاها 

  توسطه فانشطه عطاء... ويانعم العطاء عطاء رب 
  يكون على ظباك به الوفاء... تفاءل بإمسه فالفال وعد 

  وهذبه خبدمتك الصفاء... هو السبب الذي شزرت قوله 
  وإن يغمد فنار بل ذكاء... نشمه تشم حساما وسيف إن 

  لنقب اخلادعيك به هناًء... جنتة لك السعادة قطف رأى 
. وجيوز أنه مل يكن لعطاء يف ذلك حديث، وإمنا هذه األبيات أو ما يف معناها كانت سبب قتله ملا بلغ جمري الدين ذلك

بدمشق؛ وجورة عطاء ببيت أبيات، وهي  الشرقي. وعطاء هذا هو الذي ينسب إليه مسجد عطاء خارج الباب
وقد مدحه العرقلة وغريه من . أرض فيها أخشاب كباًر من احلور ترىب أوتاراً جلامع دمشق، وهي وقف عليه

  .الشعراء
فلما قتل عطاء قوى طمع نور الدين يف دمشق فراسل أحداث البلد وزناطرته، واستماهلم، فأجابوه : قال ابن األثري



فكاتب جمري الدين الفرنج وبذل هلم األموال وقلعة بعلبك إن . د، فسار إليهم وحاصرهم عشرة أيامإىل تسليم البل
وأما نور الدين . فإىل أن اجتمعوا وجاءوا بلغهم أخذ نور الدين دمشق، فعادوا خبفي حنني. رحلوا نور الدين عنه

ين وسلموا إليه البلد من الباب الشرقي، فإنه ملا حاصرهم وضيق علي من به، ثار األحداث الذين كاتبهم نور الد
اإلقطاع الكثري، من مجلته مدينة محص، . فدخله باألمان عاشر صفر، وحصر جمري الدين يف القلعة، وراسله وبذل له

  .فأجاب إىل تسليم القلعة وسار إىل محص
ومعه ألف فارس، أنفذ نور الدين شريكوه رسوال إىل صاحب دمشق، فخرج يف جتمل عظيم : وقال ابن أىب طي

ما هذه رسالة، هذه مكيدة؛ ومل يتجاسر على اخلروج إىل لقائه وال أحد من أمراء : فعظم على جمري الدين ذلك وقال
فاستوحش أسد الدين، ونزل مبرج القصب، وأغلظ لصاحب دمشق يف املقال وأنقذ إىل نور الدين يعرفه مبا . دمشق

حف إىل البلد من شرقية، وكانت احلرب يف عاشر صفر، وتوىل أسد فسار نور الدين يف عساكره، وز. جرى عليه
الدين القتال، وأبلى اجلهد، فكر عساكر دمشق إىل األسوار من قبلي البلد؛ ومل يكن أحد من املقاتلة على السور من 

ريه ورأى من كان مع نور الدين من اجلاند. ذلك اجلانب، ألن نور الدين كان من شرقها وجل العسكر مقابله
ويقال إن امرأة . واحللبيني خلو السور من املقاتلة، فتسرعوا إىل السور وتسلقوا به وحصلوا يف احلال على األسوار

كانت على السور، فدلت حبال فصعدوا فيه، وصار على السور مجاعة ونصبوا السالمل، وصعد مجاعة أخرى ونصبوا 
اخلذالن، وكسر باب البلد ودخلت اخليالة منه وملك نور فوقع على أهل البلد . علما وصاحوا بشعار نور الدين

ويف هذه . وكان ألسد الدين اليد الطويل يف فتحها، فواله نور الدين أمرها، ورد إليه مجيع أحواهلا. الدين دمشق
  .السنة أقطعه نور الدين الرحبة

كوه رسوال من نور الدين إىل ظاهر يف العشر الثاين من احملرم وصل األمري أسد الدين شري: وقال الرئيس أبو يعلى
، فأنكر ذلك ووقع االستخوان منه، وإمهال اخلروج .دمشق، وخيم بناحية القصب من املرج يف عسكر يناهز األلف

إليه لتلقيه واالختالط به، وتكررت املراسالت فيما اقتضته احلال، ومل تسفر عن سداد وال نيل مراد، وغال سعر 
ثالث صفر وخيم بعيون الفاسريا، . إىل شريكوه. ووصل نور الدين يف عسكر. ني بالغالتاألقوات النقطاع الواصل

عند دومة، ورحل يف الغد ونزل بيت اآلبار من الغوطة، وزحف إىل البلد من شرقيه وزحف إليه من عسكره 
بعد يوم، وتأكد  مث زحف يوما. وأحداثه اخللق الكثري؛ ووقع الطراد بينهم، مث عاد كل من الفريقني إىل مكانه

الزحف يوم األحد عاشر صفر، وظهر العسكر الدمشقي فاندفع بني أيديهم حىت قربوا من سور باب كيسان 
والدباغة من قبلي البلد، وليس على السور أحد من العسكرية والبلدية لسوء تدبري صاحب األمر غري نفر يسري ال 

أة يهوديه، فأرسلت إليه حبال فصعد فيه وحصل على السور، فسرع بعض الرجالة إىل السور، وعليه امر. يوبه هلم
نور الدين يامنصور وامتنع األجناد : ومل يشعر به أحد؛ وتبعه من تبعه وأطلعوا علما نصبوه على السور، وصاحوا

 والرعية من املمانعة ملا هم عليه من احملبة لنور الدين وعدله، وحسن ذكره وبادر بعض قطاعي اخلشب بفأسه إىل
وفتح باب . الباب الشرقي فكسر إغالقه وفتحه، فدخل منه العسكر وسعوا يف الطرقات، ومل يقف أحد بني أيديهم

مث دخل نور الدين وخواصه، وُسر كافة الناس من األجناد والعسكرية، ملا هم عليه . منه. توما أيضا ودخل الناس
وكان جمد الدين ملا أحس بالغلبة والقهر قد اهنزم يف . الكفار. من اجلوع وغالء األسعار واخلوف من منازلة الفرنج

ودخل . خواصه إىل القلعة وأنفذ إليه، فأومن على نفسه وماله، وخرج إىل نور الدين، فطيب نفسه ووعده اجلميل
 .نور الدين القلعة يف يوم األحد املقدم ذكره، وأمر باملناداة باألمان للرعية، واملنع من انتهاب شيء من دورهم

وتسرع قوم من الرعاع واألوباش إىل سوق على وغريه، فعاثوا وهنبوا، وانفذ نور الدين إىل أهل البلد مبا طيب 



وأخرج جمري الدين ما كان له يف دوره بالقلعة واخلزائن من املال واآلالت واألثاث على . نفوسهم وأزال نقرهتم
تقدم إليه باملسري إىل محص يف خواصه ومن أراد السكون معه من مث . كثرته إىل الدار األتابكية، دار جده، وأقام أياما

أسبابه وأتباعه، بعد أن كتب له املنشور بإقطاعه عدة ضياع بأعمال محص، برمسه ورسم جنده؛ وتوجه إىل محص 
ا زاد مث أحضر نور الدين غد ذلك اليوم أماثل الرعية من القضاة والفقهاء والتجار وخوطبوا مب. على القضيه املقررة

يف إيناسهم وسرور نفوسهم، وحسن النظر هلم مبا يعود بصالح أحواهلم حتقيق آماهلم؛ فأكثروا الدعاء له، والثناء 
مث تال ذلك أبطال حقوق دار البطيخ وسوقي البقل، وضمان األهنار، . عليه، والشكر هللا تعاىل على ما أصارهم إليه
فاستبشر الناس بصالح احلال، وأعلن الناس برفع الدعاء، . الة اجلمعةوأنشأ بذلك املنشور، وقرئ على املنرب بعد ص

  .إىل اهللا تعاىل بدوام أيامه، ونصرة أعالمه
قد تقدم : قلت. ملا استقر نور الدين يف البلد عمل مع أهله مكرمة عظيمة، وأظهر فيهم عدال عاما: وقال ابن األثري

  .يما بعدذكره يف أول الكتاب، وسيأيت منه أشياء مفرقة ف
وألق اإلسالم جرانه بدمشق، وثبتت أوتاده؛ وأيقن الكفار بالبوار، ووهنوا واستكانوا؛ وصار مجيع ما بالشام : قال

وأما جمري الدين فإنه أقام حبمص وراسل أهل دمشق يف إثارة الفتنة فانتهى األمر . من البالد اإلسالمية بيد نور الدين
فأخذ محص من جمري . شق تالقيه، بل رمباً تعذر، ال سيما مع جماورة اإلفرنجإىل نور الدين، فخاف أن حيدث ما ي

الدين وعوضه عنها مدينة بالس، فلم يرضها؛ وسارعن الشام إىل العراق، فأقام ببغداد وابىن داراً جتاور املدرسة 
  .النظامية، وتوىف هبا

قعد عنهم وعن غزو بالدهم، واملبادرة إىل قتاهلم؛ وملا ملك نور الدين دمشق خافه الفرنج كافة، علموا أنه ال ي: قال
مث إن من بتل باشر راسلوه وبذلوا له تسليما فأرسل إىل األمري حسان . فراسله كل كند وقمص وتقربوا إليه

فسار إليها، وتسلمها، وحصتها، . املنبجي، وهو من أكابر أمراء نور الدين، وإقطاعه منبج، فأمره أن يتسلمها منهم
  .يها ذخائر كثريةورفع إل
  فصل

ووصل الرئيس . وقد كان جماهد الدين بزان أطلق يوم الفتح من االعتقال وأعيد إىل داره: قال الرئيس أبو يعلى
مؤيد الدين املّسيب إىل دمشق، مع ولده النائب عنه يف صرخد، إىل داره، معّوال على لزومها، وترك التعرض لشيء 

من األسباب املعربة عن إضمار الفساد، والعدول إىل خالف مناهج السداد، فبدا منه . من التصرفات واألعمال
مث حلقه مرض وانطالق . وكان يف إحدى رجليه فتح قد طال به ونسيه. والرشاد، ما كان داعيا إىل فساد النية فيه

ألول، ودفن يف فقضى حنبه يف رابع ربيع ا. متدارك أفرط عليه، واسقط قوته، مع فهاق متصل وقُالع يف فيه زائد
  .داره، واستبشر الناس هبالكه، والراحة من سوء أفعاله

ووردت األخبار بقتل خليفة مصر امللقب بالظافر بن احلافظ، وأقيم ولده عيسى مقامه، وهو صغري يناهز ثالث : قال
و من أكابر األمراء مث ورد اخلرب بأن األمري فارس الدين طالئع بن رزيك، وه. سنني، ولقبوه بالفائز، وعباس الوزير

املقدمني، والشجعان املذكورين ملا انتهى إليه اخلرب وهو غائب عن مصر قلق لذلك وامتعض، ومجع واحتشد، وقصد 
فلما عرف عباس مبا مجع خاف الغلبة، فتأهب للهرب يف خواصه وأسبابه وحرمه، وما هتيأ من ماله، . العود إىل مصر

ن وغزة خرج إليه مجاعة من خيالة اإلفرنج، فاغتر بكثرة من معه وقلة من فلما قرب من أعمال عسقال. وسار هبذا
قصده فلما محلوا عليه فشل أصحاًبه وأعانواعليه، واهنزم أقبح هزمية، هو وابنه الصغري واسر ابنه الكبري، الذي قتل 

قي من اجلوع العادل ابن السالر، مع ولده وحرمه، وماله وكراعه، وحصلوا يف أيدى الفرنج؛ ومن هرب ل



والعطش شدة؛ ومات العدد الكثري من الناس والدواب ووصل يف اثر هروهبم فارس الدين فوضع السيف فيمن ظفر 
ووصل إىل دمشق منهم من أجناه اهلرب على . به من أصحاب عباس، وانتصب يف الوزارة وتدبري األمور موضعه

  .أشنع صفة من العدم والعرى، يف آخر ربيع اآلخر
  : ذلك يقول عمارة اليمىن من قصيدة لهويف: قلت

  مواطن، سحب املوت فيها مواطر... لكم يا بىن رزيك، الزال ظلكم 
  قهرمت هبا سلطانه وهو قاهر... سللتم على عباس بيض صوارم 

وذكر األمري أسامة بن منقذ يف كتاب االعتبار أن نصر بن عباس ملا قتل ابن السالر وتوزر أبوه عباس كان نصر 
شر اخلليفة الظافر وخيالطه، وعباس كاره لذلك مستوحش من ابنه، لعلمه مبذهب القوم وضرب بعض الناس يعا

. ببعض حىت يفنوهم وشرع الظافر مع ابن عباس يف محله على أبيه ومواصلته بالعطايا الكثرية؛ ففاحتين يف ذلك فنهيته
ل الظافر، وكانا خيرجان متنكرين، ومها تربان سنهما فأطلع والده على األمر، فاستماله أبوه ولطف به، وقرر معه قت

فدعاه إىل داره ورتب من أصحابه معه يف جانب الدار نفراً؛ مث ملا استقر به اجمللس خرجوا عليه فقتلوه؛ . واحد
وذلك سلخ حمرم سنة تسع وأربعني ومخسمائة، ورماه جبنب الدار وأصبح عباس جاء إىل القصر ضحوة هنار للسالم، 

ما : فلما جتاوز وقت جلوسه استدعى، صاحب زمام القصر وقال. يف جملس الوزارة ينتظر جلوس الظافر فجلس
ياموالي؟ موالنا ما : مالك ال جتاُوبين قال: ملوالنا ما جلس للسالم؟ فتبلد األستاذ يف اجلواب؛ فصاح عليه وقال

فقال يبقى . ما وجدنا موالنا: ع؛ فقالفمضى ورج. ارجع واكشف احلال! مثل موالنا يضيع: قال. ندري أين هو
املواىل يقولون لك مالنا يف : فمض وعاد، وقال. ادخل إىل املواىل إخوته خيرج منهم واحد لنبايعه! الناس بال خليفة

وعباس قد قتل : قال. أخرجوه حىت نبايعه: قال. األمر شيء، والدنا عزله عنا وجعله يف الظافر، واألمر لولده بعده
فخرج ولد الظافر، ولعل عمره مخس سنني، حيمله . عزم على ان يقول إلخوته أنتم قتلتموه ويقتلهمالظافر و

قال . األستاذ؛ فأخذه عباس فحمله وبكى، وبكى الناس، مث دخل به إىل جملس أبيه، وهو حامله، وفيه أوالد احلافظ
ني، فما راعنا إال قوم قد خرجوا من وحنن يف الرواق جلوس وىف القصر أكثر من ألف رجل من املصري: ابن منقذ

فمضى . انظر من هذا املقتول: اجمللس جمتمعني إىل القاعة، فإذا السيوف ختتلف على إنسان؛ فقلت لغالم يل أْرَمنِّي
ما هؤالء مسلمني هذا موالي أبو األمانة جربيل بن احلافظ قد قتلوه، وواحد قد شق بطنه جيذب : وعاد وقال
اس وهو اخذ برأس األمري يوسف حتت إبطه ويف رأسه ضربة سيف، والذم، يفور منها، وأبو مث خرج عب. مصارينه

وكان : مث أدخلومها خزانة يف القصر فقتلومها، ويف اخلزانة ألف سيف جمرد قال،. البقاء ابن أخيهم مع ابنه نصر
  .اهللا سبحانه ومجيع خلقهذلك اليوم من أشد األيام اليت جرت علّي ألين رأيت من الفساد والبغي ما ينكره 

فلما . وذكر األمري أسامة بن منقذ يف ديوانه قال كان لعباس أربعمائة مجل حتمل أثقاله، ومائتا بغل، ومائتا جنيب
أراد اخلروج من مصر يوم اجلمعة رابع عشر ربيع األول سنة تسع وأربعني ومخسمائة، وقد قام عليه أهل مصر 

فلما صار اجلميع على باب داره، وقد . دم بشد خيله ومجاله لتحمل وخيرجوعسكريتها، فارسهم وراجعهم، تق
مألت ذلك الفضاء إىل قصر السلطان إىل االيوان، خرج غالم يقال له عنرب كان على أشغاله، وغلمانه كلهم حتت 

واحنازوا إىل املصرين ففعلوا ذلك، . روحوا إىل بيوتكم وسيبوا الدواب: يده، فقال للجمالني واخلَربَْندّية والّركابية
. وكان ما جرى، من هتميك الدواب لطفا من اهللا تعاىل به، فإهنا سدت الطريق بينه وبني املصريني. يقاتله معهم

ومنعتهم من الوصول إليه، وهم يف خلق كثري، وحنن يف قلة ما نبلغ مخسني أرجال؛ وغلمان عباس ومماليكه يف ألف 
الح التام، ومثامنائة فارس من األتراك؛ خرجوا كلهم من باب النصر ووقفوا يف ومائيت غالم باخليول اجلياد والس



فلما فتحوا .فشرع املصريون يف هنب اخليل واجلمال والبغال. الفضاء الذي بينه وبني رأس الطابية فرارا من القتال
وكان عباس قد . ب دورهطريقهم إليه خرج عباس من باب القصر وجاءوا يف أثره حىت أقفلوا الباب وعادوا إىل هن

فلما . أحضر من العرب حنوا من ثالثة آالف فارس يتقوى هبم على املصريني، واستحلفهم، ووهبهم هبات عظيمة
خرج من باب مصر غدروا به وقاتلوه أشد قتال ستة أيام، يقاتلهم من الفجر إىل الليل؛ فإذا نزل أمهلوه إىل نصف 

انب الناس، ويصيحون صيحة واحدة، فتجفل اخليل وتقطع، وخيرج إليهم الليل، مث يركبون ويهدون خيلهم على ج
منها ما فيه منة وقوة فيأخذونه، فكان ذلك سبب هالك خيله، ومتكن اإلفرنج منه، واشتغاله عن سلوك طريق ال 

  .يقصد الفرنج إليه

ءوا إليه وأخذوا منه حسبا ودامت احلرب بينه وبينهم من يوم اجلمعة ضحى هناره إىل آخر يوم اخلميس، مث جا:قال
ويوم األحد . على أمواهلم وأنفسهم وبيوهتم ظنا أن له عودة إليهم؛ وانصرفرا عنه وهم أكثر من ثالثة آالف فارس

صبحتهم اإلفرنج وقد هلك الناس من اجلوع والعطش وماتت خيلهم، فقتلوا عباسا وابنه األوسط، وأسروا ابنه 
  .ا نساء عباس وخزائنه، وأسروا أوالدا له صغارا وانصرفوااألكرب وقتلوا خلقا كثريا؛ وأخذو

عباس هذا هو عباس ابن أىب الفتوح بن متيم بن املعز بن باديس احلمريي ويلقب باألفضل ركن الدين، ويكىن : قلت
  :وفيه يقول أسامة بن منقذ. احلمد هللا وبه أثق: ورأيت عالمته يف الكتب أيام وزارته. بأىب الفضل
  وأغىن غناء الغيث حيث يصوب... د األفضل السيد الورى لقد عم جو

  :ومن أبيات البن أىب أسعد فيه ملا قتل الظافر
  وأظهر ما قد كان عنه ينافق... وأنفق من أنعامهم يف هالكهم 

  وحلت بأهل القصر منه البوائق... ومد يدا هم طولوها إليهم 
  وهو للكأس ذائقله الشهر إال ... سقى ربه كاس املنايا، وما انقضى 

وكان عباس قد ختيل من أسامة عند خروجه من مصر، يا يعلمه بينه وبني امللك الصاحل من الودة واملصافاة، 
مث مل يقنعه ذلك حىت أنقذ من أستاذى داره من يدخل على حرمه إىل داره، . فأحضره واستحلفه أنه ال يفصل عنه

وقال قد محلت ثقلهم عنك، هلم أسوة بوالدة ناصر الدين، يعىن فأخذ أهله ؤأوالده، فتركهم عند أهله وأوالده، 
فلما خرجوا وهنبت دورهم ودواهبم عجز عن محل من خيصه، فأعادهم أسامة من . ولده ناصر الدين، وبأخواته

، فأنزهلم يف دار. قد أنفذت أهلي وأوالدي اليك، وأنت وىل ما تراه فيهم: بلبيس، وانفذ إىل امللك الصاحل يقول له
وكان يكاتبه يف الرجوع إىل مصر وهو بلطف األمر . وأجرى عليهم اجلاري الواسع، وأحسن إليهم غاية اإلحسان

. وأوالده؛ فلما عرف ذلك منه نسبه إىل وحشة قلبه من القصور، ونفوره من املصريني. معه قصدا خلالص أهل
يسلم إليك مدينة أسوان، وأنفذ إليك أهلك؛  تصل إىل مكة يف املوسم ويلقاك رسويل إليها: فأنفذ إليه يقول له

واكثر من الوعد وذكر رغبته . وأمدك باألموال؛ وهي كما علمت، الثغر بيننا وبني السودان، وما يسد الثغر مثلك
. فاستأذن أسامة يف ذلك امللك العادل نور الدين، وكان يف خدمته. يف قربه ورعايته، وما بني وبينه من قدمي الصحبة

ومنعة من ذلك بإحسانه . يافالن ما تساوي احلياة الشتات، والرجوع إىل األخطار، والبعد عن األوطان: فقال
وترددت بينهما مكاتبات، . فكتب أسامة إىل امللك الصاحل يعتذر ويسأله تسيري أهله. ووعده أن يستخلص أهله

وذكر أن أهل . ترام إىل آخر واليتهوأشعار متصالت، إىل أن سريهم، وهم نيف ومخسون نسمة، يف اإلكرام واالح
ووصله بعض أصحابه من . القصور واألمراء أنكروا تسيريهم، وقالوا نكون أهله رهائن عندنا لنأمن ما يكون منه

دمشق، وهو يف العسكر النوري حبلب، فأخربه أن من كان له مبصر من األهل واألوالد واألصحاب وصلوا، وأن 



وأن متلك . عكا، وهنب الفرنج كل ما فيه، ومل يصلوا إيل دمشق إال بأنفسهماملراكب انكسرت هبم يف ساحل 
  .اإلفرنج أعطاهم مخسمائة دينار أصلحوا منها حاهلم واكتروا ظهرا إىل دمشق، فقال أسامة

  جفوين، وأذكت يف باهلموم ضمريي... إىل اهللا أشكو فرقة دميت هلا 
  ا األشواق كل طريوطارت هب... متادت إىل أن الذت النفس باملىن 

  مساءة دهري يف طريق سروري... فلما قضى اهللا اللقاء تعرضت 
  فصل

ويف آخر ربيع األول وصل األمري جمد الدين أبو بكر حممد نائب نور الدين يف حلب إىل دمشق : قال أبو يعلى
هذا هو ابن الداية؛  قلت جمد الدين.عقيب عوده من احلج، وأقام أياما وعاد إىل منصبه يف حلب وتدبري أعماهلا

وجمد الدين أكرب إخوته، وقد . وكان نور الدين كثري االعتماد عليه وعلى اخوته، وسيتكرر ذكرهم يف هذا الكتاب
  :قال القيسراين من بعض ما قاله فيه. مدحه الشعراء

  فأقسم لوال اجملد ما عرف اجملد... دعوا ما مضى من قبل هذا ملا بعد 
  قرائن كل اثنني بينهما عقد... ه كرمي مست أوصافه لعفات

  وجنواه والدنيا، وتقواه والزهد... حمّياه والبشرى، وميناه والندى 

  ويف نيله احلسىن، وىف رأيه الرشد... ففي قربه الزلفى، ويف وعده الغىن 
  فقل يف كمال البدر قابله السعد... إذا وجه نور الدين قابل جمده 

حلرمني هاشم بن فليتة، ووىل احلرمني ولده قاسم ابن هاشم، وهو الذي أرسل وىف موسم هذه السنة توىف أمري ا
  .عمارة اليمىن الفقيه الشاعر إىل الديار ملصري، وسيأيت ذكره

ويف ثامن مجادى األوىل ورد اخلرب من ناحية مصر بان عدة وافرة من مراكب الفرنج من صقلية : قال أبو يعلى
ة من أهلها، فهجمت عليها وقتلت وأسرت، وسبت وهنبت، وعادت بالغنائم وصلت إىل مدينة تنيس على حني غفل

وبعد ذلك عاد من كان هرب منها يف البحر بعد احلادثة، ومن سلم . بعد ثالثة أيام، وتركتها صفرا
  .واختفى؛وضاقت الصدور عند استماع هذا اخلرب املكروه

ي فخر لدين أىب منصور حممد بن عبد الصمد بن ويف شهر رمضان ورد اخلرب من ناحية حلب بوفاة القاض: قال
الطرسوسي؛ وكان ذامهة ماضية، ويقظة ومروءة ظاهرة يف داره وولده، ومن يلم به من غريب ووافد؛ وقد نفذ 
أمره وتصرفه يف أعمال حلب يف األيام النورية، وأثر يف الوقوف أثرا حسنا توفر به ارتفاعها، مث اعتزل عن ذلك 

  .أمجل اعتزال
  دخلت سنة مخسني ومخسمائة مث

كان : ذكر ابن األثري أن ذلك كان يف سنة اثنتني ومخسني، وقال. ففيها تسلم نور الدين بعلبك من واليها ضحاك
ضحاك البقاعي ينوب ببعلبك عن، صاحب دمشق؛ فلما ملك نور الدين دمشق امتنع هبا، ومل ميكن نور الدين 

  .معه إىل ذلك الوقت، فملكها، واستوىل عليها حماصرهتا لقربه من الفرنج؛ فلطف احلال
ملا فتح نور الدين دمشق اتصل ذلك بنجم الدين أيوب، فكاتب نور الدين يف تسليم بعلبك، : وقال ابن أىب طي

ورأيت بعض املؤرخني قد ذكر إن جمري الدين صاحب دمشق أنزل : قال. فانقذ إليه وتسلمها منه، وأحلقه بأصحابه



فلما ملك نور الدين دمشق خرج إىل . ووىل القلعة رجال يقال له ضحاك: قلعة وجعله يف البلدجنم الدين من ال
وتوسط أسد الدين يف امر أخيه جنم الدين مع نور الدين، فأقطعه إقطاعا وسريه إىل . بعلبك واستنزل منها ضحاكا

ساسها أحسن سياسة، ومل يزل هبا دمشق، فأقام فيها، ورد نظر دمشق إليه، ووىل ولده تور انشاه شحنكية دمشق ف
  .إىل أن تويف، فوىل صالح الدين شحنكية 

فكيف يقول . هذا وهم تور انشاه هو امللك املعظم مشس الدولة الذي فتح اليمن يف أيام أخيه صالح الدين: قلت
هذا انه مات قبل أن يلي صالح الدين شحنكية دمشق؟ وأما كونه وىل الشحنكية بدمشق قبل صالح الدين ف

وقال يهنئه بالشحنكية بدمشق وهو يف دار عمه أسد الدين : قرأت يف ديوان العرقلة. قريب، وقد رأيت ما يؤكده
  :شريكوه ابن شاذى

  قد سكن الدار، وقد حاز البلد... زيدوايف احلسد : قلت حلسادك
  أماحتل الشمس يف برج األسد... إن حل دار عمه . ال تعجبوا

  :وىل الشحنكية وقال يف صالح الدين ملا
  تكفرها العقوبة والصفاد... لصوص الشام توبوامن ذنوب 
  فموالي الصالح لكم فساد... لئن كان الفساد لكم صالحا 

  :وله فيه
  فإين لكم ناصح يف مقايل... رويدكم يالصوص الّشآم 

  يوسف رب احلجا واحلجال... واياكم ومسى النّيب 
  أيدي الرجالوهذا مقطع ... فذاك مقطع أيدي النساء 

ووىل صالح الدين شحنكية مشق والديوان، فأقام فيه أياما، مث تركه وصار إىل حلب ألجل واقعة : قال ابن أىب طي
فأنفذ نور الدين وأخذ ابن مهام وحلق حليته، وطيف به يف  ٠جرت بينه وبني صاحب الديوان، أىب سامل بن مهام

  :شي يف قصيدته وأشار إىل حلق حليته بقولهقلت وابن مهام هذا هو الذي ذكره الشنبا. دمشق
  قام للنصح عاد ميشي ملثم... كاىب سامل بن مهام ملا 

وكان يفوق . قال ابن أىب طي واستخص نور الدين صالح الدين وأحلقه خبواّصه، فكان ال يفارقه يف سفر وال حضر
  .الناس مجيعا يف لعب الكرة، وكان نور الدين حيب لعب الكرة

ونزل نور الدين بعسكره باألعمال املختصة بامللك قليج أرسالن ابن امللك مسعود بن سليمان بن : لىقال أبو يع
وكان امللك قليج أرسالن . قتلمش ملك قونية وما واالها، فملك عدة من قالعها وحصوهنا بالسيف واألمان

. م يف وقعة كانت بأقصرا يف شعبانمشتغلني مبحاربة أوالد الدّانَِشمْند ونصروا عليه. وأخواه ذو النون ودوالت
فلما عاد قليج أرسالن وعرف ما كان من نور الدين يف بالده، عظم عليه هذا األمر واستبشعه، مع ما بينهما من 

والتهديد، فأجابه نور الدين حبسن االعتذار ومجيل . وراسله باملعاتبة واإلنكار، والوعيد. املوادعة واملهادنة والصهر
  .ألمر بينها مستمرا على هذه احلال، وعاد نور الدين من حلب إىل دمشقوبق ا. املقال
فاختار مجاعة من رجال البحر يتكلمون . ووىل األسطول املصري مقدم شديد الباس، بصري باشتغال البحر: قال

ن بلسان الفرنج، وألبسهم ثياهبم، وهنض هبم يف عدة من املراكب األسطولية، وأقلع يف البحر لكشف األماك
مث قصد ميناء صور، وقد ذكر له أن فيه شختورة رومية . واملكامن، واملسالك املعروفة مبراكب الروم فتعرف أحواهلا

فهجم عليها وملكها، وقتل من فيها، واستوىل على ما حوته، وأقام ثالثة أيام، . كبرية فيها رجال كثري، ومال وافر



اج الفرنج، فقتل وانتهب وأسر وعاد إىل مصر بالغنائم مث احرقها وعاد عنها يف البحر، فظفر مبراكب حج
  .واألسرى

ويف هذه السنة ورد أمر اخلليفة بغداد، وهو املقتفي، إىل أمري احلرمني، قاسم ابن هاشم، يأمره أن يركب على :قلت
الباب  باب الكعبة املكرمة باب ساج جديدا قد ألبس مجيع خشبه فضة وطلى بذهب، وأن يأخذ أمري احلرمني حلية

ذكر ذلك الفقيه عمارة . القدمي لنفسه، ويسري إليه، خشب الباب القدمي جمردا ليجعله تابوتا يدفن فيه عند موته
مخسة عشر ألف . سألين أمري احلرمني أن أبيع له الفضة اليت أخذها من الباب يف اليمن، ومبلغ وزهنا: الشاعر وقال

سنة إحدى ومخسني، وحججت يف املوسم منها، فدفعت ألمري  درهم، فتوجهت إىل زبيد وعدن من مكة، يف صفر
  .احلرمني ماله، وألزمين الترسل عنه إىل مصر، يعىن مرة ثانية، بسبب جناية جناها خدمه على حاج مصر والشام

  مث دخلت سنة إحدى ومخسني ومخسمائة

من أنطاكية، وضيق على أهلها؛ فيها حاصر نور الدين قلعة حارم، وهي حصن غريب حلب بالقرب : قال ابن األثري
. فاجتمعت الفرنج، من قرب منها ومن بعد، وساروا حنوه ملنعه. وهي من أمنع احلصون وأحصنها يف حنور املسلمني

وكان باحلصن شيطان من شياطني الفرنج يرجعون إىل رأيه، فأرسل إليهم يعرفهم قوهتم، وأهنم قادرون على حفظ 
ن العدد والعدد، وحصانة القلعة، ويشري عليهم باملطاولة وترك اللقاء؛ وقال مل إن احلصن والذب عنه، مبا عندهم م

ففعلوا ما أشار به عليهم، . لقيتموه هزمكم وأخذ حارم وغريها، وإن حفظتم أنفسكم منه أطقنا االمتناع عليه
فة الوالية، فأجابوه إىل وراسلوا نور الدين يف الصلح على أن يعطوه حصة من حارم، فأىب أن جييبهم إال على مناص

وقد سبق أن . وىف ذلك يقول بعض الشعراء من قصيدة؛ وذكر أبياتا من قصيدة البن منري. ذلك، فصاحلهم وعاد
فإما أن يكون ابن منري قال هذا الشعر يف غري هذه الغزاة، واما أن تكون هذه . ابن منري توىف سنة مثان وأربعني

  .الغزاة يف غري هذه السنة
  :وقال ميدحه ويهنئه بالعود من غزاة حارم: أت يف ديوان ابن منريوقد قر

  فعالم يقلق عزمك اإلجهاد... مافوق شأوك يف العال مزداد 
  فالشهب اطناٌب هلا وعماد... هم ضربن على السماء سرادقا 

  والفضل ما اعترفت به احلساد... أنت الذي خطبت له حساده 
  ُد واجنلى لآلئر اإلسنادَد... قام الدليل وسلم اخلصم اليلن 
  أرج املهب، ودوحها مياد... زهرت لدولتك البالد، فروحه 
  فالربض جنم واهلشيم مراد... أحيا ربيع العدل ميت ربوعها 

  والنوم إال يف محاك سهاد... فالعيش إال يف جنابك ميتة 
  كيدا فعزمك ناقض حصاد... وإذا الِعدا زرعوا النفاق وأحصدوا 

  جن املال، وكأهنا أطواد... ن فوق متوهنا باملقربات كا
  فالزحر قيد والندى قياد... تداى ومن وحى الكماة صفورها 

  فاحلزن سهل واهلضاب وهاد... سحب إذا سحبت بأرض ذيلها 
  بدر بسرجك نري وقَّاد... يهدى النواظر يف ُدُجّنة نقعها 

  عزا له فوق السماء إساد... أليست دين حممد، يانوره 



  حىت تثقف عوده املّياد... تسمكه مبياد القنا  مازلت
  عدد يراع به وال استعداد... مل يبق مذ أرهفت عزمك دونه 

  محدتك عن خطبائها األعواد... إن املنابر لو تطيق تكلما 
  فلهم إىل املرعى الوىب معاد... ولئن محت منك األعادي مهلة 

  ظُباكُم األشهادقامت به ِل... َولَكَْم لَكُْم يف أرضهم من مشهد 
  طرفاه ضرب صادق وجالد... ُملقٍ بأطراف الفرجنة كلكال 

  حاموا برائش كيدهم أو كادوا... حاموا، فلما عاينوا حوض الردى 
  حرما حبارم، واملصاد مصاد... ورجا الربنس وقد تربنس ذلة 
  بيض تناسب يف احلديد حداد... ضجت ثعالبه فأخرس جرسها 

  من دون ملة أمحد األسداد... قنا وسواعد ضربت هبن وبال
  جتىن فواكه أمنها بغداد... يركزن يف حلب ومن أفناهنا 

  مخدت جحيم الشرك فهي رماد... يامن إذا عصفت زعازع بأسه 
  عودا فواتاهم إليه مراد... عجبا لقوم حأولوك وحاولوا 

  فأقام منهم يف الضلوع فؤاد... ورأوا لواء النصر فوقك خافقا 
  وأبوه ذاك العارض املداد... ان ينسف السيل الربا من منكر 

  نار هلا ذاك الشهاب زناد... أو أن يعيد الشمس كاسفة السنا 
  علياء حىت ترفع األوالد... ال ينفع اآلباء ما مسكوا من الْ 

  ولقلما تتظافر األضداد... ملك يقيد خوفه ورجاؤه 
  :وقال يهنئه بالنصر يوم حارم قصيدة أوهلا

  ما نشاء من الدواممللكك 
  والذ الناس بعدك باألسامي... حظيت من املعايل باملعاين 
  بعيد املرمتى غاىل املسامي... عزيز املنتمى عاىل املراق 
  مبحتدك القسيمى القسامى... فما أحد إىل العلياء يدىل 

  إذا استعرت مذامرة القمام... أبوك املعتلى قمم األعادي 
  به وأطال من مشم الشام...  زكا عرق العراق وقد تكىن

  على الفلك ابتىن عمد اخليام... وجدك جد حىت قال قوم 
  إذا فخر املنافر بالعظام... فخرت ففت آباء عظاما 

  وروح العز ذارّى اخلتام... وقفنا والنواظر مسجدات 
  كانا من صالة يف نظام... أساطر كالزبور مقصالت 
  فو وانتقامتعاقب بني ع... لدى ملك سجاياه سجال 

  وكفرنا لضاحكيت حسام... فأهلنا لسالفيت هالل 
  وقد سجد املقاول للسالم... ذهلنا والسماط خيال مسطا 

  أم الفلك ارتدى بدر التمام... هل الدَّست استقل بليث غاب 



  عفاة، وقللت عدد الكرام... كرمي، أكثرت يده أيادي الْ 
   املُدامإذا طرب امللوك إىل... وخري مساعه ضرب مدام 
  غروب عن مالءمة املالم... تطري به إىل العلياء نفس 

  سعفن النقع عن نقع األوام... سقي اهللا العوامل من جبال 
  هبا، وحسنت من داء عقام... فكم أنتجت من أمل عقيم 
  تطاوح حتت عري من أيام... بإنب والرعال، كأن ثول 

  جَّْين طامىمن الدم مزيد الثَّ... وأيدي اخليل تذرع جل حبر 
  مقام بني زمزم واملقام... مقام كنت قطب رحاه، ارجي 

  عزيز القوم، معتدل القوام... أحلت الدين فيه، وكان مها 

  أبارهم، وكنت أبر رامى... رميتهم بأرعن مرجحن 
  سواهم كالسهام بكالسهام... وىف شجراء حارم شاجرهتم 

  مامتطاير حتته، مثل احل... فطائر محمت هلم محاما 
  لرشف ما وطئت من السالم... فلو قد مثل اإلسالم شخصا 

  وقام وقد تقاعس كل حام... محاه وقد تناعس كل راع 
  بأن األرض ختلو من إمام... فأكذب مدعني هفوا وغروا 

  عن النور املبني بل التعامي... أوىل األبصاركم هذا التعاشي 
  ليل التهاميعواصم يف ضيا ال... عن القمر الذي جيلوه ظل ال 

  كثريا واستخف سوى هشام... هو املهدى المن ضل فيه 
  به من صوغ أضغاث املنام... وقائم عصرنا ال ما ميىن 

  أطيل ثواؤه حتت الرجام... بنور الدين انشر كل حق 
  توت بني الفوارس والنعام... وطالت قية اإلسالم حىت اس 

  نامأحاله الطباق على األ... تطابق المسه لفظ ومعىن 
  وقبل الوبل هينمة الرهام... جرى قدامه ابن سبكتكني 

  إليه من غيابات التكامى... وكان من النجوم حبيث تومى 
  ملا شيدت الطأ من رغام... وجئت فصار أمشخ ما بناه 
  ركبت به الزمان بال زمام... أطاعك إذ أطعت اهللا جد 

  ساميبينها درج الت. وفاضل... أال ياُر مبا اتفق األسامي 
  إليك، وكم حياة من محام... جىن شرفا من استغواه حتف 
  كأنك من طعان يف طعام... ترشفك الكماة وأنت موت 

  فصل

توجه نور الدين إىل ناحية حلب يف بعض عسكره يف الرابع والعشرين من صفر عند انتهاء : قال الرئيس أبو يعلى
دفه يف طريقه املبشر بظفر عسكره احلليب باإلفرنج وصا. خرب الفرنج إليه بعيثهم يف أعمال حلب وإفسادهم



ووصل مع املبشر عدة وافرة من رءوس اإلفرنج املذكورين وطيف . املفسدين على حارم، وقتل مجاعة منهم وأسرهم
  .هبا يف دمشق

رت يف بعض أيام رمضان ساملا بعد هتذيب حلب وأعماهلا، وتفقد أحواهلا واستق. وعاد نور الدين إىل دمشق: قال
  .املوادعة بينه وبني ولد السلطان مسعود صاحب، قونية وزال ما كان حدث بينهما

وىف شوال تقررت املوادعة واملهادنة بينه وبني ملك اإلفرنج مدة سنة كاملة، أوهلا شعبان، وأن املقاطعة احملمولة 
  .ميان واملواثيق املشددةإليهم من دمشق مثانية آالف دينار صورية؛ وكتبت املواصفة بذلك بعد تأكيدها باأل

وىف العشر اآلخر من ذي احلجة غدر الفرنج ونقضوا ما كان استقر من املوادعة واملهادنة حبكم وصول عدة : قال
وهنضوا إىل ناحية الشعراء اجملاورة لبانياس، وقد اجتمع فيها من . وكفرة من الفرنج يف البحر، وقوة شوكتهم هبم؛

ية وعوامل فالحى الضياع ومواشي احلالبني والعرب والفالحني الشيء الكثري جشارات خيول العسكرية والرع
الذي ال حيص فيذكر، للحاجة إىل الرعي هبا والسكون إىل اهلدنة املستقرة، ووقع للمندوبني حبفظها تقصري؛ فانتهزوا 

. عادوا ظافرين آمننيالفرصة واستاقوا مجيع ما وجدوه، وأفقروا أهله منه، مع من أسروه من تركمان وغريهم، و
وقد فعل سبحانه ذلك على ما سيأيت يف حوادث السنة . واهللا عادل يف حكمه، يتوىل املكافأة هلم، واإلدالة منهم

  .اآلتية
املصرية، وأصله من دمياط، . وفيها تويف القاضي أبو الفتح حممود بن إمساعيل بن قادوس، كاتب اإلنشاء باحلضر

  :ومن شعره، يف رجل كان يكثر التكبري يف آخر الصالة. ريدة وأثىن عليهذكره العماد الكاتب يف اخل
  مع كثرة الرعدة واهلزه... وفاتر النية عنينها 

  كأنه صلى على محزه... مكرب سبعني يف مرة 
  وله يف وصف كتاب

  قبله الصب ومن يزهد... مداده يف الطرس ملا بدا 
  األسود أو ذاب فيه احلجر... كأمنا قد حل فيه اللّمى 

وبلغين أن القاضي الفاضل كان يعظمه كثريا ويسميه ذا البالغتني، وهو أحد من اشتغل الفاضل عليه، وكان ال 
يتمكن من اقتباس فوائده غالبا إال يف ركوبه من القصر إىل منزله مبصر، ومن منزله إىل القصر، فيسايره الفاضل 

  .وجياريه يف فنون الكتابة واألدب والشعر

 يوم الثالثاء الثالث من ربيع األول من هذه، السنة توىف الفقيه الزاهد أبو البيان نبا أبن حممد املعروف بابن ويف: قال
احلوراين؛ وكان حسن الطريقة مذ نشأ صبيا إىل أن قض، متدينا نقيا، عفيفا سخيا، حمبا للعلم واألدب، واملطالعة 

ابر الباب الصغري اجملاورة لقبور الصحابة من الشهداء، رض وكان له عند خروج سريره لقربه يف مق. للغة العرب
  .واملثنني عليه. اهللا عنهم، يوم مشهود، من كثرة املتأسفني له

  .ويف هذه السنة واليت بعدها كثرت الزالزل بالشام: قلت
ثلها يف النهار ويف يف ليلة الثاين والعشرين من ربيع األول وافت زلزلة هائلة، وجاءت قبلها وبعدها م: قال أبو يعلى

ويف ليلة اخلامس والعشرين منه جاءت زلزلة . الليل، مث جاء بعد ذلك ثالث دوهنن، حبيث أحصني ست مرات
ارتاع الناس منها يف أول النهار وآخره وتواصلت األخبار من ناحية حلب ومحاة باهندام مواضع كثرية واهندام برج 

وذكر أن الذي أحصى عدده منها تقدير األربعني؛ وما عرف مثل ذلك يف . من أبراج أفامية هبذه الزالزل املباركه
وىف التاسع والعشرين من الشهر بعينه وافت زلزلة آخر النهار، وبالليل ثانية يف . السنني املاضية، واألعصار اخلالية



رى وقت الظهر، آخره؛ وىف أول شهر رمضان زلزلة مروعة، وثانيهآ، وثالثة؛ وىف ثالث رمضان ثالث زالزل، وأخ
ويف ليلة نصف رمضان زلزلة هائلة أعظم مما سبق؛ . وأخرى هائلة أيقظت النيام وروعت القلوب انتصاف الليل

وعند الصباح أخرى، ريف الليلة اليت تليها زلزلتان أوهلا وآخرها، وىف اليوم الذي بعد يومها، ويف ليلة الثالث 
أعظم مما تقدم، ويف سابعه، وسادس عشره، ويف اليوم الذي جاء  وىف ثاين شوال زلزلة. والعشرين زلزلة مزعجة

ودفع اهللا تعاىل عن دمشق وضواحيها ما خافه أهلها من تواىل ذلك . بعده، أربع زالزل، وليلة الثاين والعشرين منه
ها، وأهندام لكن وردت األخبار من ناحية حلب بكثرة ذلك في. وتتابعه، برأفته هبم، ورمحته هلم؛ فله احلمد والشكر

وأما كفر طاب . وأما شيزر فإن الكثري من مساكنها اهندم على سكانه حبيث قتل منهم العدد الكثري. مساكنها
وأما باقي األعمال الشامية فما عرف ما حدث . واما محاة فكانت كذلك. فهرب أهلها منها خوفا، على أرواحهم

  .فيها من هذه القدرة الباهرة
  مخسني ومخسمائةمث دخلت سنة اثنتني و

وتواصلت . وكذا يف ليلة العشرين واليوم بعدها. ففي ليلة تاسع عشر صفر وافت زلزلة عظيمة، وتالها أخرى
  .األخبار من الشام بعظيم تأثري هذه الزالزل

وىف . ويف ليلة اخلامس والعشرين من مجادى األوىل وافت أربع زالزل، وضج الناس بالتهليل والتسبيح والتقديس
وتواصلت األخبار من ناحية الشمال بأن هذه الزالزل أثرت يف حلب تأثريا . ة رابع مجادى اآلخرة وافت زلزلتانليل

أزعج أهلها وأقلقهم، وكذا يف محص وهدمت مواضع فيها ويف محاة وكفر طاب وأفامية، وهدمت ما كان بىن من 
  .أثريا مهوالأن تيماء أثرت فيها هذه الزالزل ت. مهدوم الزالزل األوىل وحكى

وىف رابع رجب هنارا وافت بدمشق زلزلة عظيمة مل ير مثلها فيما تقدم ودامت رجفاهتا حىت خاف الناس على 
أنفسهم ومنازهلم، وهربوا من الدور واحلوانيت والسقائف، وانزعجوا، وأثرت يف مواضع كثرية، ورمت من فص 

مث . ت عقيبها زلزلة يف احلال، مث سكنتا بقدرة من حركهمااجلامع الشيء الكثري الذي يعجز عن إعادة مثله؛ مث واف
تبع ذلك يف أول ليلة اليوم املذكور زلزلة، وىف وسطه زلزلة، وىف آخره زلزلة، ويف ليلة اجلمعة ثامن رجب زلزلة 

مهولة أزعجت الناس وتالها يف النصف منها ثانية، وعند انبالج الصبح ثالثة، وكذلك يف ليلة السبت، وليلة 
الشمال مبا يسوء مساعه . ووردت األخبار من ناحية. األحد، وليلة االثنني؛ وتتابعت بعد ذلك مبا يطول به الشرح

وقلعتها، وسائر دورها ومنازهلا، على أهلها من الشيوخ والشبان، . ويرعب النفوس ذكره، حبيث اهندمت محاة
 يسلم منهم إال القليل اليسر وأما شيزر فإن ربضها واألطفال والنسوان، وهم العدد الكثري واجلم الغفري، حبيث مل

وأما حصنها املشهور فإنه اهندم على واليها، تاج الدولة بن أىب العساكر بن منقذ ومن . سلم إال ما كان خرب أوال
هم وأما محص فإن أهلها كانوا قد اختلفوا منها إىل ظاهرها فسلموا وتلفت مساكن. تبعه، إال اليسري ممن كان خارجا

وأما حلب فهدمت بعض دورها وخرج أهلها منها إىل ظاهر البلد وكفر طاب وأفاميه وما واالها . وتلفت قلعتها
وأتلفت سلمية وما اتصل هبا إىل ناحية الرحبة وما . ودنا منها وبعد عنها من احلصون واملعاقل إىل جبلة وجبيل

  .وقد نظم يف ذلك من قال. لطفه ورأفته لكان اخلطب أقطعولو مل يدرك العباد، والبالد رمحة اهللا تعاىل و. جاورها
  بقضاء قضاُه رب السماء... روعتنا زالزل حادثات 

  أهلكت أهله بسوء القضاء... هدمت حصن شريز، ومحاة 
  وثغورا موثقات البناء... وبالدا كثرية وحصونا 



  أجرت الدمع عندها بالدماء... فإذا ما رنت عيون إليها 
  سابق يف عباده باملضاء...  أمر وإذا قض من اهللا

  ن له فطنة وحسن ذكاء... حار قلب اللبيب فيه ومن كا 
  َمُروعاً من سخطة وبالء... وتراه مسبحا باكَي العني 
  عن مقال اجلُهّال والسفهاء... جل ريب يف ملكة، وتعاىل 

ين من رجب ارتاع الناس من هوهلا، وأما أهل دمشق، فلما وافتهم الزلزلة يف ليلة االثنني التاسع والعشر: قال
ووافت بعد ذلك أخرى، . من البنيان خوفا على أنفسهم. واجفلوا من منازهلم واملسقف إىل اجلامع واألماكن اخلالية

ففتح البلد وخرج الناس إىل ظاهره والبساتني والصحراء، وأقاموا عدة ليال وأيام عل اخلوف واجلزع، يسبحون 
  .هم ورازقهم يف الطف هبم والعفو عنهمويهللون، ويرغبون خالق

وىف الرابع والعشري من رمضان وافت دمشق زلزلة عظيمة روعت الناس وأزعجتهم، ملا وقع يف نفوسهم مما : قال
ووافت األخبار من ناحية حلب بان هذه الزلزلة جاءت فيها هائلة . قد جرى على بالد الشام من تتابع الزالزل فيها

دراهنا العدد الكثري؛ وأهنا كانت حبماة أعظم مما كانت يف غريها، وأهنا هدمت ما كان عمر فقلقلت من دورها وج
وأهنا دامت فيها أياما كثرية يف كل يوم هذه وافرة من الرجفات اهلائله، يتبعها صيحات . فيها من بيوت يلتجأ إليها

متوالية . وتال ذلك ردفات. واألمر فسبحان من له احلكم. خمتلفات توىف على أصوات الرعود القاصفة املزعجة
فلما كان ليلة السبت العاشر من شوال وافت زلزلة هائلة بعد صالة العشاء االخرة، أزعجت . أخف من غريهن

وكذا، يف ليلة العاشر من ذي القعدة ويف غدها زالزل، وليلة الثالث . وأقلقت، وتالها يف أثرها هزة خفيفة
ه أيضا زالزل، نفر الناس من هوهلا إىل اجلامع واألماكن املنكشفة، وضجوا والعشرين، واخلامس والعشرين من

وىف يوم اجلمعة، انسالخ ذي القعدة، وافت زلزلة . بالتكبري والتهليل، والتسبيح والدعاء، والتضرع إىل اهللا تعاىل
  .رجفت هلا األرض، وانزعج هلا الناس

م زلزلة شديدة ذات رجفات عظيمة متتابعة أخربت البالد يف سنة اثنتني ومخسني كان بالشا: وقال ابن األثري
وأهلكت العباد، وكان أشدها مبدينة محاة وحصن شيزر، فاهنما خربا مبرة وكذا ما جاورمها كحصن بارين واملعرة، 

. لقالعوغريمها من البالد والقرايا وهلك حتت اهلدم من اخللق ما ال حيصيه إال اهللا تعاىل، وهتدمت األسوار والدور وا
. ولوال أن اهللا تعاىل من على املسلمني بنور الدين، مجع وحفظ البالد، وإال كان دخلها اإلفرنج بغري حصار وال قتال

ولقد بلغين من كثرة اهللكى أن بعض املعلمني حبماة ذكر أنه فارق ملهم، فجاءت الزلزلة فأخربت الدور وسقط : قال
  .فلم يأت أحد يسأل عن صيب كان له يف املكتباملكتب على الصبيان مجيعهم قال املعلم 

وقال يف الزالزل اليت أهلكت كثريا : وقرأت يف ديوان األمري الفاضل مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن منقذ: قلت
من أهل الشام، وكان ابتداؤها يف شهر اهللا رجب سنة إحدى ومخسني ومخسمائة، وهلك هبا من ملك من اخللق، 

  :وكتب هذا املكتوب والزالزل إىل اآلن تتعهد البالد: ة آالف نسمة، قالوكان حنوا من عشر
  نا نظن اليقني احالما... مننا عن املوت واملعاد، وأصبح 

  تيقظوا كم ينام من ناما... فحركتنا هذى الزالزل أي 
  :وقال أيضا

  ت واذ ال يسوع يف احللق ريق... أيها الغافلون عن سكرة املو 
  لة، حار الساري وضل الطريق... غل والغف كم إىل هذا التشا



  أرض بالغافلني كي يستفيقوا... إمنا هزت الزالزل هذى ال 
  :وقال يف الزالزل أيضا، وقد سكن الناس بعد الدور والنزهة يف أكواخ عملوها باألخشاب لئال هتدها الزالزل

  بهذى الزالزل فهي اهلُلْك والعط... يا أرحم الرامحني ارحم عبادك من 
  ر كاب حبر مع األنفاس تضطرب... ماجت هبم أرضهم حىت كأهنم 

  فنصفهم هلكوا فيها، ونصفهم ملصرع السلف املاضني يرتقب" 
  أكواخ فهي، قبور سقفها خشب... تعوضوا من مشيدات املنازل بال 

  فيها، فال ملجأ منها وال هرب... كأهنا سفن قد أقبلت وهم 
  :زالزل حبصن شيزر قصيدة منهاوقال يرثى أهله الذين هلكوا بال

  وال خترمهم مثىن ووحدانا... ما استدرج املوت قومي يف هالكهم 
  وأمحد اخلطب فيهم عز أوهانا... فكنت أصرب عنهم صرب حمتسب 

  أخا، كم فأرقوا أهال وجريانا... وافتدى بالورى قبلى، فكم فقدوا 
  ان إذعانارغا، فخروا على األذق... لكن سقيت املنايا وسط مجعهم 

  سقتهم بكئوس املوت ذيفانا... وفاجأهتم من األّيام قارعة 
  هل ما ترى تارك للعني إنسانا... ماتوا مجيعا كرجع الطرف، وانقرضوا 

  على احلفيظة إن ذو لوثة النا... أعزز على هبم من معشر صربوا 
  قلبا أجشمه صرب أو سلوانا... مل يترك الدهر يل من بعد فقدهم 

  وعاش للهم واألحزان أشقانا...  لقالوا مات اسعدنا فلو رأوين
  عنهم، فيوضح ما قالوه تبيانا... مل يترك املوت منهم من خيربين 

  للخطب أهلك عمارا وعمرانا... بادوا مجيعا وما شادوا، فواعجبا 
  كذاك كانوا هبا من قبل سكانا... هذى قصورهم أمست قبورهم 

  ذكرهتم خلتين يف القوم سكرانا.. .ويح الزالزل، افنت معشري فإذا 
  حييت، إال كسري القلب حريانا... ال ألتقي الدهر من بعد الزالزل، ما 

  منهم كهوال وشبانا وولدانا... أخنت على معشري األدْنني فاصطلمت 
  بأسا تناذره األقران أزمانا... مل حيمهم حصنهم منها، وال رهبت 
  يع أسوارها بيضا وخرصانامن... إن أقفرت شيزر منهم فهم جعلوا 

  هبا، لشاهدت آسادا وخفانا... هم محوها، فلو شاهدهتم وهم 
  غيثاُ مغيثا، ويف الظلماء رهبانا... تراهم يف الورى اسدا، ويوم ندى 

  وإن أروين منأواة وشنانا... بنو أيب وبنو عمي، دمي دمهم 

  وخلقوين على اآلثار عجالنا... يطيب النفس عنهم اهنم رحلوا 
  :وكتب إليه الصاحل بن رزيك قصيدة يعزيه عن أهله منها

  عن عياين، فهو البعيد القريب... بايب شخصك الذي ال يغيب 
  مت فشوقي إليكم ال يغيب... يا أخالى بالشام لئن غب 
  ا وال بد أن ترد الغصوب... غصبتنا األيام قربكم من 



  ق بأال يقيم فيه لبيب... كره الشام أهله، فهو حمقو 
  خلفتها زالزل وخطوب... إن جتلت عنه احلروب قليل 

  عد يف اجلو، والكرمي طروب... رقصت أرضه عشية غىن الر 
  ها مشال بزمرها وجنوب... وتثذت حيطانه إذ أمالت 
  وللعاصفات فيها هبوب... ال هبوب لنائم من أمانيه 

  وللجو بالغمام قطوب... وأرى الربق شامتا ضاحك السن 
  ب فما للصخور أيضا تذوب... ذوب به السح ذكروا أنه ت

  ه فاألرض، كاألنام، ذنوب... أبذنب أصاهبا قدر الل 
  مي، منها املخطي ومنها املصيب... إن ظين، والظن مثل سهام الر 
  س وما لإلسالم فيها نصيب... أن هذا ألن غدت ساحة القد 

  ه، فهو احملجوج واحملجوج... منزل الوحي قبل بعث رسول الل 
  ر، وبارى الناقوس فيه الصليب... نزلت وسطه اخلنازير واخلم 
  ذكروا أنه له منسوب... لوراه املسيح مل يرض فعال 

  اس قوم إهلم مصلوب... أبعد الناس عن عبادة رب الن 
  ان أقوت، فليس فيها عريب... هلف نفسي على ديار من السك 

  ادثات ضروبين، واصرب، فاحل... فاحتسب ما اصاب قومك جمد الد 
  لت لكم دون من سوامكم ننوب... إن ختصصكم نوائب مازا 

  وع منها صدر وتبقى الكعوب... فكذاك القناة، يكسر يوم الر 
كان املوىل صالح الدين يوسف بن أيوب مع عبيد غالم املوىل، وكان عيد هذا موصوفا : وقرأت يف ديوان العرقلة

  :فقال العرقلة. فوقعت املدينة بأسرها سوى ذلك البيت الذي مها فيه بالثقل، يف بيت مبدينة محاة يوم الزلزلة
  بلغ عبيدا كل ما امله... قل لصالح الدين رب الندى 

  سلمك اهللا من الزلزلة... بثقه ملا تصا حبتما 
وقرأت يف بعض كتب أىب احلسني الرازي عن شيوخه وقع بدمشق يف ذي القعدة سنه مخس وأربعني ومائتني زالزل 

  .يمة حكى حنو مما مض ذكره وأكثر؛ نسأل اهللا تعاىل متام العافيةعظ
  فصل

يف ثالث عشر ربيع األول توجه نور الدين إىل ناحية بعلبك لتفقد أحواهلا وتقرير أمر : قال الرئيس أبو يعلى
  .عمالوتواصلت األخبار إليه من ناحية محص، ومحاة بإغارة الفرنج املالعني على تلك األ. املستحفظني هلا

ويف خامس عشر ربيع األول ورد املبشر من العسكر املنصور برأس املاء بأن ناصر الدبن أمري أمريان ملا انتهى إليه 
خرب الفرنج أهنم قد أهنضوا سرية وافرة العدد إىل ناحية بانياس لتقويتها، أسرع النهضة إليهم، وعدهتم سبعمائة 

بانياس وقد خرج إليهم من كان فيها من محاهتا، فأوع هبم وقد كان  فأدركهم قبل الوصول إىل. فارس سوى الرجالة
كمن هلم يف مواضع كمناء من شجعان االتراك، واندفع املسلمون بني أيديهم يف أول اجملال، وظهر عليهم الكمناء، 

. مسلوب وأسريفأنزل اهللا نصره على املسلمني، حبيث مل ينج منهم إال القليل؛ وصاروا بأمجعهم بني قتيل وجريح، و
وحصل يف أيدي املسلمني من خيوهلم وسالحهم، وأمواهلم وأسراهم، ورءوس قتالهم، ما ال حيُد كثرة وحمقت 



ووصلت األسرى ورءوس القتلى والعدد . السيوف عامة رجالتهم من اإلفرنج ومسلمي جبل عاملة املضافني إليهم
يوما مشهودا وانفذ إىل نور الدين إىل بعلبك مجاعة من  إىل دمشق، وطيف هبم، وقد اجتمع ملشاهدهتم اخللق، وكان

  .أسرى املشركني فأمر بضرب أعناقهم صربا

وتبع هذا الفتح ورود البشرى الثانية من أسد الدين باجتماع العدد الكثري إليه من شجعان التركمان، وايف قد : قال
فاهنزمت، وختطف التركمان منهم من ظفروا  ظفر من املشركني بسريه وافرة ظهرت يف معاقلهم من ناحية الشمال،

ووصل أسد الدين، إىل بعلبك يف العسكر من مقدمي التركمان وأبطاهلم للجهاد، وهم يف العدد الكثري : قال. به
وتقررت احلال على قصد بالد املشركني لتدوخيها، واالبتداء بالنزول على . واجلم الغفري، واجتمعوا بنور الدين

وأمر . ر الدين دمشق يف إخراج آالت احلروب وجتهيزه إىل العسكر حبيث يقيم أياما يسرية ويتوجهوقدم نو. بانياس
بالنداء بدمشق يف الغزاة واجملاهدين؛ فتبعه من األحداث واملطوعة، والفقهاء والصوفية واملتدينني خلق كثري؛ وخرج 

  .يوم السبت انسالخ شهر ربيع األول
ول نور الدين على بانياس ومضايقته هلا باملنجنيقات واحلرب، سقط بدمشق الطائر ويف سابع ربيع اآلخر، عقيب نز

من العسكر املنصور بظاهر بانياس، يتضمن كتابة اإلعالم لورود املبشر من معسكر أسد الدين بناحية هونني يف 
اهلم تزيد على مائة فارس، ، أهنضوا سرية من أعيان مُقدَّميم وأبط.التركمان والعرب بأن الفرنج، خذهلم اهللا تعاىل

فلما دنوا منهم وثبوا إليهم . سوى أتباعهم، لكبس املذكورين، ظّنامنهم بأهنم يف قل، ومل يعلموا اهنم يف ألوف
ووصلت األسرى ورءوس . كالليوث إىل فرائسها فأطبقوا عليهم بالقتل والسمر، والسلب، ومل يبق منهم إال اليسري

نتخبة، والطوارق، والقنطاريات، إىل دمشق وطيف هبم فيه يوم االثنني تايل اليوم القتلى وعددهم من اخليول امل
  .املذكور
وتال هذه املوهبة املتجددة سقوط الطائر من املعسكر احملروس ببانياس، يف يوم الثالثاء تلو املذكور، يذكر : قال

املذكور، عند تناهي النقب وإطالق النار افتتاح مدينة بانياس بالسيف قهرا، على مض أربع ساعات من يوم الثالثاء 
فيه، وسقوط الربج املنقوب وهجوم الرجال فيه، وبذل السيف يف قتل من فيه، وهنب ما حواه، واهنزام من سلم إىل 

  .القلعة واحنصارهم هبا، وأن أخذهم مبشيئة اهللا تعاىل ال يبطىء، واهللا يسهله ويعجله
من مَعاقلهم عازمني على استنقاذ اهلنفري صاحب بانياس ومن معه من وانفق بعد ذاك أن الفرنج جتمعوا : قال

أصحابه احملصورين بقلعة بانيس، وقد أشرفوا على اهلالك وبادروا وبالغوا يف سؤال نور الدين األمان ويسلمون ما 
ك الفرنج يف مجعه فلما وصل مل. يف أيديهم من القلعة وما حوته لينجوا ساملني؛ فلم جيبهم إىل ما سألوه ورغبوا فيه

والنازل على . من الفارس والراجل من ناحية اجلبل على حني غفله من العسكرين، النازل على بانياس حلصارها، 
وحني . الطريق ملنع الواصل إليها، اقتضت السياسة االندفاع عنها حبيث وصلوا إليها واستخلصوا من كان فيها

  .سكاهنا يئسوا من عمارهتا بعد خراهبا شاهدوا ماعم بانياس من إخراب سورها ومنازل

ويف تاسع مجادى األوىل سقطت األطيار بالكتب من املعسكر النوري تتضمن اإلعالم بأن امللك العادل نور : قال
الدين، أعز اهللا نصره، ملا عرف أن معسكر الكفرة اإلفرنج على املالحة، بني طربية وبانياس، هنض يف عسكره 

فلما شارفهم وهم غازون، وشاهدوا راياته قد أظلتهم، بادروا بلبس . العرب وجد يف السرياملنصور من األتراك و
فعند ذلك ترجل امللك العادل نور الدين، فترجلت . السالح والركوب وافترقوا أرع فرق؛ ومحلوا على املسلمني

فأنزل اهللا نصره . وار واحلماممعه األبطال وأرهقوهم بالسهام وخرصان الرماح، حىت زلزت هبم األقدام، ودمههم الب



على املسلمني، ومتكنوا من فرساهنم قتال وأسرا، واستأصلت السيوف الرجالة، وهم العدد الكثري، فلم يفلت منهم 
ومل يفقد من عسكر . غري عشرة نفر وقيل إن ملكهم لعنه اهللا فيهم، وقيل إنه يف مجلة القتلى، ومل يعرف له خرب

من ألبطال املذكورين قتل أربعة من شجعان الكفرة، وقتل عند حضور أجله إىل رمحة  اإلسالم سوى رجلني أحدها
اهللا واآلخر غريب ال يعرف؛ وكل منهما مض شهيدا، مثابا مأجورا، رمحهما اهللا وامتألت أيدي العساكر من خيوهلم 

شهورة وكان فتحا مبينا، وعددهم، وكُراعهم وأثاث سوادهم، وحصلت كنيستهم يف يد امللك نور الدين باالهتا امل
ووصلت األسرى ورءوس القتلى إىل دمشق يوم األحد تايل يوم الفتح، وقد رتبوا على كل مجل . ونصرا عزيزا

واملقدمون منهم ووالة . فارسني من أبطاهلم ومعهما راية من راياهتم منشورة، وفيها من جلود رءوسهم بشعرها عدة
والرجالة كل ثالثة وأربعة، . فرس، وعليه الزردية واخلوذة، وىف يده رأيهاملعاقل واألعمال كل واحد منهم على 

وأقل وأكثر يف حبل وخرج من أهل البلد اخللق الذي ال حيص هلم عدد، من الشيوخ والشبان، والنساء والصبيان، 
، والدعاء لنور الدين ملشاهدة ما منح اهللا تعاىل ذكره، كافة املسلمني من هذا النصر املبني، وأكثروا شكر اهللا تعاىل

  :احملامي عنهم، والرامي دوهنم، والثناء على مكارمه، والوصف حملاسنه ونظم يف ذلك أبيات يف هذا املعىن
  كامل احلسن غاية يف البهاء... ما رأينا فيما تقدم يوما 

  ذلة األسر والبال والفناء... مثل يوم الفرنج الحني علتهم 
  بني ذل وحسرة وعناء. ..وبراياهتم على العيس زفوا 

  يف مصاف احلروب واهليجاء... عد عز هلم وهيبة ذكر 
  عند شن اإلغارة الشعواء... هكذا هكذا، هالك األعادي 
  عمهم يف صباحهم واملساء... شؤم أخذ اجلشار كان وباال 
  بعد تأكيدها حبسن الوفاء... نقضوا هدنة الصالح جبهل 
  ساد جيهلهم واعتداءمن ف... فلقوا بينهم مبا كان منهم 

  مبواض تفوق حد املضاء... ال محى اهللا مشلهم من شتهات 
  وجزاء الشكور خري اجلزاء... فجزاء الكفور قتل وأسر 
  دائم مع تواصل النعماء... ولرب العباد محد وشكر 

  .وشرع نور الدين يف قصد أعماهلم لتملكها وتدوخيها، واهللا املعني واملوفق: قال
يف سنة اثنتني ومخسني أغارت الفرنج على بلد محص ومحاة، وأفسدوا، وأكثروا العبث؛ واتصل : طي ابن أىب. وقال

وخرج نور الدين حىت نزل على . ذلك بنور الدين فأهند إليهم عسكرا كثيفا، فأوقع هبم وهزمهم إىل أرض بانياس
ول، وأخذ مجيع ما كان للفرنج فيها، بانياس وحاصرها، أشد حصار، حىت افتتحها يف الثامن والعشرين من ربيع األ
واتصل ذلك بالفرنج، فأهنضت إىل . وأنقذ الغنيمة واألساري مع أسد الدين إىل دمشق، وأنفذ معه مقدار ألف رأس

معارضة أسد الدين قطعة من خيالتها، واتصل هذا بأسد الدين، وقد دمهته الفرنج، قليب ألمته، وتقدم يف مجاعة من 
لعسكر، وأمر الرجال بلقاء الفرج، وناجزهم احلرب، فلم يتماسكوا بني يديه، ورجعوا على مماليكه بني يدي ا

إىل أصحابه ظافرا، وتوجه يف وجهته . أدبارهم؛ وتبعهم مقدار فرسخني بقتل وبأسر؛ وغنم منهم غنيمة حسنة، وعاد
  .مؤيدا
  فصل



خبار بوصول ولد السلطان مسعود يف خلق وىف العشر الثاين من مجادى اآلخر تواصلت األ: قال الرئيس أبو يعلى
وأوجبت الصورة تقرير املهادنة بني نور الدين وملك اإلفرنج؛ وتكررت املراسالت . كثري للنزول على أنطاكية

بينهما واالقتراحات واملشاجرات، حبيث فسد األمر ومل يستقر على مصلحة، ووصل نور الدين إىل مقر عزه يف 
  .مقدميه مع العرب بإزاء أعمال املشركنيبعض عسكره، وأقر باقيه و

وىف ثالث رجب توجه نور الدين إىل ناحية حلب وأعماهلا لتجديد مشاهدهتا، وإمعان النظر يف محايتها عندما : قال
وقد تقدم من ذكر نور الدين وهنوضه : قال بعد ذلك. عاث املشركون فيها، وقربت عساكر امللك ابن مسعود منها

ق إىل بالد الشام عند انتهاء اخلرب إليه بتجميع أحزاب الفرنج، خذهلم اهللا تعاىل، وقصدهم هلا يف عساكره من دمش
وطمعهم، حيكم ما حدث من الزالزل والرجفات املتتابعة هلا، وما هدمت من احلصون والقالع واملنازل يف أعماهلا 

ب، ومحاة، وغريها، حبيث اجتمع وثغورها حلمايتها والذب عنها إيناس من سلم من أهل محص وشزر، وكفر طا
وخيم هبم بإزاء مجع الفرنج بالقرب مزن . إليهم العدد الكثري واجلم الغفري، من رجال املعاقل واألعمال والتركمان
فلما مضت أيام من شهر رمضان عرض . أنطاكية، وحصرهم، حبيث مل يقدر فارس منهم على اإلقدام على الفساد

؛ فلما اشتد به، وخاف منه على نفسة، استدعى أخاه نصرة الدين أمري أمريان، وأسد لنور الدين ابتداء مرض محاد
شريكوه، وأعيان األمراء واملقدمني، وأوصى إليهم ما اقتضاه رأيه، واستصوبه، وقرر معهم كون أخيه نصرة !الدين 

س، ويكون مقيما حبلب؛ ويكون الدين القائم يف منصبه من بعده، والساد لثلمة فقده، الشتهاره بالشهامه وشدة البأ
أسد الدين يف دمشق يف نيابة نصرة الدين واستحلف اجلماعة على هذه القاعدة فلما تقررت اشتد به املرض، فتوجه 

يف حمفة إىل حلب وحصل يف قلعتها، وتوجه أسد الدين إىل دمشق حلفظ أعماهلا من فساد اإلفرنج وتواصلت 
وأزعجت القلوب، فتفرقت مجوع املسلمني، واضطربت األعمال وطمع األراجيف نور الدين فقلقت النفوس، 

وجتمع من عدة جهات خلق وكثري من . الفرنج فقصدوا مدينة شيزر وهامجوها وحصلو فيها فقتلوا، وأسروأ، وهنبوا
واتفق وصول نصرة الدين إىل حلب . رجال االمساعيليه وغريهم، وظهرو عليهم، فقتلوا منهم وأخرجوهم من شيزر

فثارت أحداث حلب، وقالوا هذا صاحبنا وملكنا بعد . فأغلق واىل القلعة، جمدالدين، يف وجهه األبواب وعص عليه
وقامت . السالح إىل بابا لبلد وكسروا أغلفة؛ ودخل نصرة الدين يف أصحابه وحصل يف البلد. أخيه فزحفوا يف

لى، نصرة الدين اقتراحات من مجلتها إعادة رمسهم ألحداث على وإىل القلعة باللوم والنكار والوعيد، واقترحوا ع
فأجاهبم إىل ما رغبوا فيه، وأحسن القول هلم والوعد، . يف التأذين حبى َعلَى َخْيَر الَعَمل، ُمَحمٌَّد وَعِلىُّ خَْيُر البشر

. إىل ما فعل حاجة موله نور الدين حي يف نفسه وما كان: وأنقذ واىل القلعة إليه واىل احللبيني يقول. ونزل يف داره
فأنكر ما جرى . فقيل الذنب يف ذلك للوايل؛ وصعد إىل القلعة من شاهد نور الدين حيا يفهمه، ما يقول وما يقال له

أنا أصفح لألحداث عن هذا الفعل اخلطل وال أؤاخذهم بالزلل؛ وما طلبوا لصالح حال اخى ووىل عهدى : وقال
يف األقطار بعافيته فأنست القلوب، بعد االستيحياش، وابتهجت  من بعدى وشاهد األخبار وانتشرت البشائر

النفوس بعد القلق واالنزعاج؛ وتزايدت العافيه، وصرفت اهلممم إىل مكانات املقدمني، بالعود إىل جهاد املالعني 
أسد الدين  وكان نصرة الدين قد وىل مدينة حران وما أضيف إليها، وتوجه حنوها وملا تناصرت إألخبار بالبشائر إىل

بدمشق بعافية نور الدين واعتزامه على استدعاء العساكر اإلسالمية للجهاد، سارع بالنهوض من دمشق إىل حلب؛ 
ووصل إليها يف خيله، فاجتمع بنور الدين فأكرم لقيا، وشكر مسعاه وشرعوا يف محاية األعمال، من شر عصب 

  .الكفر والضالل
  :ىنونظمت هذه األبيات يف هذا املع: قال



  وفزت مبا رجوت من األماين... لقد حسنت صفاتك يا زماىن 
  فبّدلت املخالفة باألمان... فكم أصبحت مرتاعا خلوف 

  عظيم الشأن، مسعود الّزمان... وجاءتنا أراجيف مبلك 
  وصار شجاعُها مثل اجلبان... فروعت القلوب من الربايا 

  ودانعلى اإلسالم يف قاصٍ ... وثارت فتنة ٌيخشى أذاها 
  وواىف بعد ذاك بشري صدق بعافية املليك مع التهاين

  وعاد األمن معمور املغاين... فوىل اخلوف منهدم املباين 
ويف هذه السنة كانت الزلزلة اليت هدمت شيزر، فخرج نور الدين وأخذها من بين منقذ وسلمها : قال ابن أىب طي

ه حركة الفرنج، فاعترضه هناك مرض أشفى من؛ فأخضر إىل جمد الدين ابن لداية، وسار إىل سرمني، ألنه بلغ
فسار أسد الدين إىل دمشق وأقام . شريكوه، وأوصاه بالعساكر، وأن يكون االمر هبذه ألخيه نرة الدين أمري أمريان

ه مبرج الصفر أن يتحرك الفرنج إىل جهة دمشق أو غريها؛ ومل يزل هناك حىت تعاىف نور الدين فعاد إىل خدمته، منئا ل
وكان أوخوه نصرة الدين قد حاصر قلعة حلب يف مدة مرض نور الدين من مرضه سرية إىل حران وجعل . بالعافيه

  .وىل عهدع أخاه قطب صاحب املوصل
ومان جمد الدين طمع يف امللك لنفسه، فتحزم ألمره، وتقترب إىل الناس، زجعل له أصحاب أخبار، وَشَحن : قال

  .يش اخلارجني من حلب وغريمها والداخلني إليهاالطرقات والسبل بالرجال لتفت
  :والبن منري هتنئة لنور الدين بالعافية من مرض غري هذا: قلت

  وال خلت من نورك األنوار... يا مشس ال كسف وال تكدار 
  لك السرايا وله السرار... البدر منقوص وأنت كامل 
  برء، ويف أعدائه بوار... برؤك اإلسالم من أدوائه 

  عن متنه مضربه البتار... إال السيف صد صدأ  ما أنت
  حلملته دونك األبصار... لو كان حمموال أذى عن منفس 
  ملوك يف فدائك األمصار... ولوفدت أرض مساء، ساقت ال 

  وخريهم إن ذكر اخليار... انت غياث حملهم إن أجدبوا 
  هللا يف سرائه اسرار... وىف سرير امللك منها ملك 

  إن هز عطفي ما جد جنار... جدا وأبا خري ملوك األرض 
  تنازعت أمسارها للسمار... مد على الدين رواق دولة 
  فهى عليه السور والسوار... علت بنا، وحلت يف يده 

  فلحيا من مزهنا عتصار... حممود احملمود عصر ملكه 
  لو مل تبلج هذه اآلثار... يانور دين أظلمت آفاقه 

  ك من إسفارها األسفارباملس... هللا أيامك، ما ختطه 
  إذا وىل رعاته وجاروا... سلمت لإلسالم، ترعى سرحه 

  قرارة جانبها القرار... شكوت فالدنيا على سكاهنا 
  لوال شفاء ردها متار... كادت متوت األرض من إشفاقها 



  حيسدها بزيه نزار... زرت عليك الترك جيب نسب 
  بال ما خيتارمعطى من اإلق... ال َعِدمت منك األماين رهبا 
  فكل جرح مسنا جبار... ما مسح الدهر بأن تبق لنا 

  :وله يف قصيدة أخرى
  بك يا أعظم الربية قدرا... ال نؤدي ألنعم، اهللا شكرا 
  جعال املنة املمناة عشرا... زور عشر وايف إلقالع ذا 

  مك تغىن األحقاب عصرا فعصرا... ام مغناك ضامنا أن ايا 
  وجدود هلا اجملرة جمرى... ك يف حمل له السما كان مس

  ت شبا الدهر من شباتك ظفرا... أيها العادل املظفر، القص 
  هر ينهل يف مغازيك نصرى... جعل اهللا ما استهل من األش 

  حاتك الزهر يف املواسم نشرا... أبدا ينشر التهاين على سا 
  وإىل أسرهم من الطيف أسرى... أنت أسرى امللوك نفسا وفلسا 

  رى وأخالف اجلود مترى فتفرى... ه املشارب تستم ملك عند
  يصطفى صاحلا وحيصد أجرا... مثمر بذر .فلك اهللا من

  فوق كسرى عدالً وشعبا وكسرا... عش مللك أصبحت يف الدست منه 
  وتعم األعداء يف النحر حنرا... تفطر الطيبات للقطر فطرا 

  س يفنيك منه أطول عمرا... يقتىن من كساك أنفس ملبو 
  ثره الغر من مساعيك نثرا... أنت متلى وحنن ننظم ماتن 
  بك صارت بعد اإلصابة عربى... صرف اهللا عنك عني زمان 

  متالء اخلافقني هنيا وأمرا... وتوالت لك الفتوح إىل أن 
  ومتليتهن، جددت أخرى... كلما أهبجت مالبس نعمى 
  :وقال القيسراين من قصيدة
  فحاله لوجهك املتاليل. ..أشرق البهو ياجبني اهلالل 
  إمنا غيبة اهلالل ليايل... عن ليال حجنب عنا سناها 

  فتهنا توافد إإلقبال... مل يكن ما أمل باجلسم شكوى 
  إمنا كان طائفا من خيال... ال ، وال كان زائرا من سقام 
  ويصح النسيم باالعتالل... وعكة أقلعت وأنت صحيح 
  فيها على طريق الكمالبدر ... أوما هذه السماء سرار ال 

  لق إألمن كان منه ببال... نعمة اهللا الخيص هبا اخلا 
  ران ألبست ضاىف األذيال... ولباس من املثوبة والغف 
  ن هناء خيص فيه املعايل... فهنيئا لك البقاء وإن كا 

  ل، وبيض الظبا، ومسر العوايل... والتق، والندى، ومعربة اخلي 
  صدرت منك عن كرمي اخلالل...  واخلالل اليت إذا ما حتلت



  فحقيق فدا املواىل املوايل... إن وقتك النفوس ما تتوقى 
  وى فما زلت منه يف سربال... أو حتصنت يف شعار من التق 

  ه صريح الدعاء واإلبتهال... فشفى اهللا من أجل دوائي 
  ن وأضحى بعد يف اإلبدال... ملك أبدل املخافة باألم 
  طال حال به على كل حال... لك العا وهو تاج امللوك، فامل

  ين مشس فجرية اآلصال... وإذا النريان غابا، فنور الد 
  وهى مرآة صاحل األعمال... قد أرت وجهك العالما يريها 

  جنم سام، وان جدك عال... وقض اهللا أن جنمك يف اال 
  بالتهاين على يد اإلقبال... كل يوم هذا احمليا حمىي 
  زر ووالية بين ُمنْقذفصل يف ذكر حصن شي

وهو من أمنع القالع واحصنها، على حجر عال، . فال ابن األثري وهو حصن قريب من محاة، بينهما حنو نصف هنار
له طريق منقور يف طرف اجلبل، وقد قطع الطريق يف وسطه وجعل عليه جسر من خشب؛ فإذا قطع ذلك اجلسر 

يتوارثونه من أيام صاحل بن مرداس إىل أن انتهى األمر إىل األمري أىب  تعذر الصعود ود إليه وكان آلل منقذ الكنانيني،
املرهف نصر بن علي بن املقلد بن نصر بن منقذ بن نصر بن هاشم، بعد أبيه أىب احلسن علي، فبقى به مدة طويلة 

ت استخلف فلما حضره املو. إىل أن مات بشيزر سنة إحدى وتسعني وأربعمائة وكان شجاعا كرميا، صؤاما قواما
أخاه األمري أبا سالمه مرشد بن على، وهو والد أسامة، فقال واهللا ال وليتها، وال خرجن من الدنيا كما دخلتها 

وكان عاملا بالقرآن واألدب، كثري الصالح؛ فوالها اخاه أبا العساكر سلطان بن علي وكان أصغر منه، فاصطحبا 
منهم عز الدولة أبو احلسن على، . أوالد ذكور، فكربوا وسادوافولد أبو سالمة مرشد عدة .أمجل صحبة من الزمان

وغريمها ومل يولد خليه سلطان ولد ذكر إىل أن كرب فجاءه أوالد، فحسد أخاه على . ومؤيد الدولة أسامة بن مرشدا
ذلك؛ فكان كلما رأى صغر أوالده وكرب أوالد أخيه وسيادهتم ساءه ذلك وخافهم على أوالده وسعى املفسدون 
بينهما فغريوا كال منهما على أخيه فكتب األمري سلطان إىل أخيه شعرا يعاتبه على أشياء بلغته عنه، فأجابه بأبيات 

  :جيدة يف معناها وكلهم كان أديبا شاعراً، فمنها
  ويف الصد واهلجران إال تناهيما... ظلوم أبت يف الظلم إال متاديا 

  جبا من ظامل جاء شاكيافيا ع... شكت هجرنا يف ذاك، والذنب ذنبها 
  عصيت عذوالً يف هواها وواشيا... وطاوعت الواشني يف، وطاملا 
  وهيهات أن أمسى هلا الدهر قاليا... ومال بِهاَِتيُه اجلمال إىل القلى 

  وإن هي أبد ت جفوة وتناسسيا... وال ناسيا ما أودعت من عهودها 
  واملعانيا مجعت املعايل فيه يل... وملا أتاين من قريضك جوهر 

  توىل برغمى حني وىل شبابيا... وكنت هجرت الشعر حينا ألنه 

  إذا رمت أْدين القول منه عصانيا... وأين من الستني لفظ مفوف 
  وحيفظ عهدي فهم وذماميا... وقلت أخي يرعى بىن وأسريت 

  لنفسي، فقد أعددته من تراثيا... وجيزيهم ما مل أكلفه فعله 
  وثلم مين ما كان ماضيا... ديت فمالك أن جىن الدهر صع



  وقربك مىن جفوة وتنائيا... تنكرت حىت صار بِرٌّك قسوة 
  كذا اليأس قد عفى سبيل رجائيا... فأصبحت صفر الكف مما رجوته 

  وال غريت هذى السنون وداديا... على أنين ما حلت عما عهدته 
  ياأراك مييين واألنام مشال... فال غَْزَو عند احلادثات فإنين 
  جنوم السماء مل تعد دراريا... هتن هبا عذراء، لو قُرنت هبما 
  كما زان منظوم الآليل الغوانيا... حتلت بد رمن صفاتك، زاهنا 

  ُمشيدا من اإلحسان ما كان واهيا... وعش بانيا للْجُود ما كان واهنا 
ني ومخسمائة، قلب أخوه ألوالده ظهر وكان األمر فيه يف حياة األمري بض إلستر، فلما مات، سنة إحدى وثالث: قال

وكان أعظم األسباب يف . اجملن، وبادأهم مبا يسوءهم ومتادت األيام بينهم إىل أن قوى عليهم فأخرجهم من شيزر
كنت من الشجاعة واإلقدام على ما قد علمه الناس : إخراجهم ما حدثت به عن مؤيد الدولة أسامة بن مرشد قال

د أتاين إنسان أخربين أن بدجلة، يقارهبا، أسدا ضاريا فركبت فرسي وأخذت سيفي وسرت فبينما أنا بشيزر وإذا ق
فلما قربت من األسد نزلت عن فرسي وربطته، وسثيت . لئال أمنع من ذلك. إليه ألقتله، ومل أعلم أحدا من الناس

رأسه يف خمالة فرسي  فلما رآين قصدين ووثب فضربته بالسيف عل رأسه فانفلق، مث أجهزت عليه، وأخذت. حنوه
جتهز اخلروج من : يا بىن: وعدت إىل شيزر؛ ودخلت على والديت، وألقيت الرأس بني يديها، وحدثتها احلال فقالت

فلما كان . سيزر، فو اهللا ميكنك عمك من املقام، وال أحداً من إخوتك، وأنتم على هذه احلال من اإلقدام واجلرأة
فقصدوا امللك العادل نور الدين . وألزمنا به إلزاما ال مهلة فيه، فتفرقنا يف البالدالغد أمر عمي بإخراجنا من عنده، 

وشكوا إليه ما لقوا من عمهم، فلم ميكنه قصده وال األخذ بثأرهم وإعادهتم إىل أوطاهنم، الشتغاله جبهاد الفرنج، 
وىل بعده أوالده فبلغ نور الدبن وخلوفه من أن تسلم شيزر إىل الفرنج؛ وبقي يل يف نفسه وتوىف األمري سلطان و

فلما خربت القلعة بالزلزلة ومل يسلم منها أحد كان . ة الفرنج، فاشتد ما يف نفسه وهو ينتظر الفرصةعنهم مراسل
فعل . كذلك أيضا. وملكها، وأضافها إىل بالده، وعمرها واسوارها، وأعادها كان مل خترب. باحلصن، بادر إليها

وسيأيت ذكر أسامة بن مر : ما كانت قلت مبدينه محاة، وكل ما خرب بالشام هبذه الزلزلة، فعادت البالد كأحسن
وذلك أنه ملا خرج من شيزر . شد يف أخبار سنة اثنتني وسبعني، وهى السنة اليت قدم فيها دمشق من بالد الشرق

استوطن دمشق مث فارقها، إىل الديار املصرية، وكتب إىل معني الدين أثر، أتابك صاحب دمشق، يعانيه يف أسباب 
  :ااملفارقة قصيدة أوهل

  فليتهم حكموا فينا مبا علموا... َولُوا، فلما رجونا عدهلم ظلمو 
  وال سعت يب إىل ما ساءهم قدم... ما مر يوما بفكري ما يريبهم 

  على ودائعهم يف صدري التهم... وال أضعُت هلم عهدا، وال اطلعت 
  ملوا قصدهم عن وصلى السَّأم... مب استوجبُت هجرهُم ! فَلَْيت شعري
  وفَْيُت إذ غدروا،واصلت إذ صرموا... ضيعوا، أغضبت حني جنوا  حفظت ما

  ما الرزق إال الذي جترى به القسم... ُحرِمُت ما كنت أرجو من ودادهم 
  ختتار من زبَنة الدُّنيا؟ لقلت هم... وبعُد لَْو قيل يل ماذا حتب، وما 

  مواقليب حمل املىن، جاروا أو اجتر... هلم جمال الكرى من مقليت، ومن 
  حسيب هم أنصفوا يف احلكم أو ظلموا... تبّدلُوا يب، وال أبغى هبم بدل 



  من نازح الدار، لكن وده أمم... بلغ أمريي معني الدين مالكه 
  حياء والدين، واإلقدام، والكرم... أنت خري الترك فضلك ال : وقل له

  من فعل ما أنكرته العرب والعجم... هالَّ أنفت حياء أو حمافظة 
  ومل يرو سنان السمهري دم... متنا وسيوف اهلند مغمدة أسل

  ال يعتريه به شيب وال هرم... وكنت أحسب من واالك يف حرم 
  وفاء، لكن جرى بالكائن القلم... وما طُمانُ بأوىل من أسامة بال 

  عذر، فماذا جىن األطفال واحلرم... هبنا جنينا ذنوبا ال يكفرها 
  رضا عداً يسخط الرمحن فعلهم... ا ألقيتهم يف رضا اإلفرنج متبع
  فللرجاًل إذا ما جربوا قيم... جّرهبُم مثل جترييب لتخربهم 

وطمان املذكور خادم تركي كان ألتابك ملك األمراء زنكي بن آق سنقر، هرب من خدمته إىل . وهي طويلة
وقام له مبا حيتاج إىل .ه إىل العربفلما جل فيه سري. دمشق، فطلبه وجل فيه؛ فاشتمل عليه معني الدين للجنسية، ومحاه

  .أن رده خلدمته بدمشق
وبقي أسامة مبصر إىل أن خرج منها مع عباس، كما سبق ذكره، وأسر الفرنج أخاه جنم الدولة حممد بن مرشد، 

وادخر اهللا : قال. وطلب من ابن عمه ناصر الدين حممد بن سلطان، صاحب شيزر، اإلعانة يف فكاكه فلم يفعل
أجر خالصه وحسن ذكره للملك العادل نور الدين، رمحه اهللا، فوهبه فارسا من مقدمي الّداوية، يقال له سبحانه 

املشطوب، قد بذل اإلفرنج فيه عشرة آالف دينار، فاستخلص به أخاه من األسر وبلغ أسامة أن القاضي كمال 
  :الدين ابن الشهرزوري أنشد نور الدين

  ق السِّماك مسكةوكان فو... ملُك بىن منقذ توىل 
  سبحان من ال يزول ملكه... فاعتربوا، وانظروا، وقولوا 

  :فأجازمها أسامة، هبذه األبيات. واملعروف ملك بين برمك، فغريه املنشد ملا متثل به يف غرضه
  ال يعتري ذا اليقني شكه... وكل ملك إىل زوال 

  أزال ذا امللك عنه هلكه... إن مل يزل بانتقال حال 
  وهالك نده وشركه... العباد باق  واهللا رب

  غرك إمهاله وتركه... فقل ملن يظلما الربايا 
  حيصرها نقده وحكه... تنس ذنوبا عليك حتمى 
  أوبقَه يف املعاد نسكه... كم ناسك نسكه رياء 
  من عبده صدقه وافكه... فاحذر فما خيتفي عليه 

  :وما أحسن ما قال أسامة يف كربه
  وساءين ضعف رجلي واضطراب يدى... يف َجلَدي  مع الثمانني عاث الضعف

  كخط مرتعش الكفني مرتعد... إذا كتبت فخطى جد مضطرب 
  من بعد حطم القنا يف لبة األسد... فاعجب لضعف يدي عن محلها قلماً 
  رجلي، كأين أخوض الوحل يف اجللد... وإن مشيت ويف كفى العصا، ثفلت 



  ب طول العمر والعددهذى عواق... فقل ملن يتمنا طول مدته 
  فصل يف باقي حوادث سنه اثنتني ومخسني

تناصرت األخبار بظهور أمري املؤمنني املقتفي على عسكر السلطان املخالف ألمره ومن انظم : قال الرئيس أبو يعلى
د إليه من عسكري املوصل وغريه، حبيث قتل منهم العدد الكثري، ورحلوا عن بغداد مفرقني مغلولني خاسرين، بع

  .املضايقه والتناهي يف احملاصرة واملصابرة
ووردت األخبار يف أوائل رجب بوفاة السلطان غياث الدين أىب احلارث سنجر بن الفتح بن ألب أرسالن، : قال

سلطان خراسان، عقيب خالصه من الشدة اليت وقع فيها، واألسر الذي حصل فيه وكان حيب العدل واإلنصاف 
يل الفعل؛ وقد علت سنه وطال عمره وكان قد ورد كتاهبا يف أواخر صفر من هذه السنة للرعايا، حسن السرية، مج

إىل نور الدين بالتشوق إليه واإلمحاد خلالله، وما ينتهي إليه من مجيل أفعاله، وإعالمه ما من اهللا عليه به من خالصه 
ن ملوك التركمان، حبيلة دبرها، وسياسة من الشدة اليت وقع فيها، واألسر الذي بلى به يف أيدي األعداء الكفرة، م

  .أحكمها وقررها، حبيث عاد إىل منصبه من السلطة املشهورة، واجتماع العساكر املتفرقة عنه إليه

ويف شهر رمضان ورد اخلرب من ناحية حلب بوفاة الشيخ خملص الدين أىب الربكات عبد القاهر بن على بن أىب : قال
خزائن مال نور الدين وكان كاتبا بليغا، حسن البالغة نظما ونثرا، مستحسن  جرادة احلليب، وهو األمني على

الفنون من التذهيب البديع، وحسن اخلط احملرر على األصول القدمية املستظرفة، مع صفاء الذهن وتوقد الفطنة 
تل غيلة مبوافقة وفيها رابع عشر شوال ورد اخلرب من ناحية بصري بأن واليها فخر الدين سرخاك ق: والذكاء وقال

ويف أوائل : ولكن القضاء ال يغالب وال يدافع قال. وكان فيه افراط يف التحرر واستعمال التيقظا. من أعيان خاصته
الدين وكان يف أيام شبيبته قد حظي يف خدمة . ذي القعدة ورد اخلرب من محص بوفاة واليها األمري امللقب بصالح

اصحة وسداد التدبري، وحسن السفارة وصواب الرأى؛ وملا علت سنه ضعف عماد الدين زنكي، وتقدم عنده باملن
عن ركوب اخليل، وأجلأته الضرورة إىل احلمل يف احملفة لتقرير األحوال، والنظر يف األعمال؛ ومل ينقص من حسنه 

إماًم من أئمة  وورد إىل دمشق: وحلفه من بعده أوالده يف منصبه وواليته قال. وفهمه ما ينكر عليه إىل حني وفاته
فقهاء بلخ يف عنفوان شبابه وغضارة عوده، ما رأيت أفصح من لسانه يف ببالغَْتيه العربية والفارسية، وال أسرع من 

أبو احلياة حممد بن أىب القاسم بن عمر السلمي ووعظ يف جامع دمشق : جوابه برباعته، وال أطيش منه قلما يف كتابته
  .، ويستظرفون فنه، وسالطة لسانة، وسرعة جوابه، وحدة خاطرة، وصفاء حسةعدة أيام والناس يستحسنون وعظه

وفيها يف ذي احلجة توىف األمري عز الذين أبو بكر الدبيسى صاحب جزيرة ابن عمر؛ وكان من : قال ابن األثري
الدين مودود وملك اجلزيرة قطب . أكابر األمراء، ياخذ نفسه ماخذ امللوك وكان عاقال حازما، ذا رأى وكيد ومكر

  .بن زنكي، صاحب املوصل، أخو نور الدين
  مث دخلت سنة ثالث ومخسني ومخسمائة

يف أوائل احملرم تناصرت األخبار من ناحية الفرنج املقيمني بالشام، خذهلم اهللا تعاىل، : قال الرئيس أبو يعلى
وتزايد طمعهم يف شن . بالسيفمبضايقتهم حلصن صارم ومواظبتهم على رميه حبجارة اجملانيق إىل ان ضعف وملك 

الغارات يف األعمال الشامية وايطالق أاليدى يف العبث والفساد يف معاقلها وضياعها، حبكم تفرق العسكر 
وهللا املشيئة اليت ال تدافع واألقضية . اإلسالمية واخللف الواقع بينهم باشتغال نور الدين بعقابيل املرض العارض له



واتفق للكفرة . صفر ورد اخلرب، واملبشر بنزول نور الدين من حلب للتوجه إىل دمشق ويف: وقال ٠اليت ال متانع
املالعني تواتر الطمع يف شن الغارات على أعمال حوران واإلقليم، وإطالق أيدى الفساد والعيث واإلحراق 

احراق منازهلا واإلخراب يف الضياع، والنهب والسيب واألسر؛ وقصد داريا والنزول عليها يف انسالخ صفر، و
وظهرإليهم العسكرية واألحداث، ومهوا بقصدهم واإلسراع إىل لقائهم وكفهم؛ . وجوامعها، والتناهي يف إخراهبا

وحني شاهد الكفار، خذهلم اهللا تعاىل، كثرة العدد الظاهر إليهم رحلوا يف آخر . فمنع من ذلك بعد أن قربوا منهم
نور الدين إىل دمشق وحصل يف قلعته، سادس ربيع األول، ساملا يف نفسه  ووصل. النهار املذكور إىل ناحية اإلقليم

ومجلته ولقي باحسن زي وترتيب وجتمل، واستبشر العامل مبقدمة املسعود وابتهجوا، وبالغوا يف شكراللة تعاىل على 
  .وشرع يف امر االجتهاد والتاهب للجهاد. سالمتة وعافيتة والدعاء لة بدوام ايامة

وائل ربيع األول ورد اخلرب من ناحية مصر خبروج فريق وافر من عسكرها إىل غزة وعسقالن، وأغاروا ويف أ: قال
على أعماهلا وخرج إليهم من كان هبا من الفرنج املالعني، فأظهر اهللا تعاىل املسلمني عليهم قتال وأسرا، حبيث مل 

وقيل إن مقدم الغزاة يف البحر ظفر بعدة من . نيفلت منهم إال اليسري، وغنموا ما ظفروا به وعادوا ساملني ظافري
مراكب املشركني وهي مشحونة بالفرنج، فقتل وأسر منهم العدد الكثري، وحاز من أمواهلم وعددهم وأثاثهم 

  .ماالحيصى، وعاد ظافرا غامنا
قصيدة يشرح  وأرسل إىل مؤيد الدولة أسامة بن منقذ من وزيرها امللك الصاحل أبو الغارات طالئع بن رزيك: قلت

فيها هذة الغزاة وحيرص فيها نور الدين على قتال املشركني، ويذكرة مبا من اهللا تعاىل عليه من العافيه والسالمة من 
  :واول هذه القصيدة. وكان كثريا ما يكاتبه طالبا منه بالغزاة حلثه عليها. تلك املرضة املقدم ذكرها

  لدى احلرب السيوف الصوارموتُنضى ... إال هكذا يف اهللا متضى العزائم 
  وليس سوى ُسْمر الرماح سالمل... وُيستنزل االعداء من طَْود عزهم 

  ويوطا محاها واالنوف رواغم... وتغزى جيوش الكفر يف عقر دارها 
  وان بذلت فيها النفوس الكرائم... ويوىف الكرام الناذرون بنذرهم 

  انثىن وهو غامن مضى نصفة حىت... نذرنا مسري اجليش يف صفرٍ، فما 
  مفاوز وخد العيش فيهن دائم... بعثناه من مصر إىل الشام قاطعا 

  عزميته جهد الظما والسمائم... فما هاله بعد الديار، وال ثىن 
  ويسرى إىل االعداء والليل نائم... يهجر والعصفور يف قعر وكره 

  إذا ما هي انقضت نسور قشاعم... يبارى خيوال ما تزال كاهنا 
  وما يصحب الضرغام إال الضراغم... هبا ضرغام يف كل مازق  يسري

  وحيىي، وان القى املنية حامت... ورفقته عني الزمان، وحامت 
  يهون على الشجعان فيها اهلزائم... وواجههم مجع الفرنج حبملة 

  عليهم، فلم يرجع من الكفر ناجم... فلقوهم زرق االسنة، وانطووا 
  إذا ما تالقي العسكر املتضاجم... دها وما زالت احلرب العوان اش
  بلجَّة حبر موجها متالطم... يشبههم من الح مجعهُم له 

  رءوس، وحّزت للفرنج غَالَِصم... وعادوا إىل سل السيوف، فقطعت 
  والقيل هذا وحده اليوم سامل... فلم ينج منهم يوم ذاك خمرب 



  لصالدمتدوسهم منا املذاكى ا... نقتلهم بالرأي طورا، وتارة 
  وال حكمت فيه الليايل الغواشم... فقولوا لنور الدين، ال قل حده 
  وتظهر فتورا إن مضت منك حازم... جتهز إىل ارض العدو، وال هتن 
  يعض عليها للملوك االباهم... فما مثلها تبدى احتفاال به وال 

  علمنا يقينا انه بك راحم... فعندك من الطاف ربك مابه 
  بانك قد القيت ما اهللا حامت... الورى  اعادك حيا إن زعم

  وححلت هبا تلك الدواهى العظائم... بوقت اصاب األرض ما اصاهبا 
  فسيقت سبايا واستحلت حمارم... وخيم جيش الكفر يف الض شيزر 

  ومن حيتويه انه لك عادم... وقد كان تاريخ الشام وهلكه 
  للخلق الزمإليهم،فشكر اهللا ... فقم،واشكر اهللا الكرمي بنهضه 

  وحنلف جهدا اننا ال نسامل... فنحن ىلى ما عهدت،نروعهم 
  وليس ينجى القوم منا اهلزائم... وغاراتناليست تفتر عنهم 

  إليهم،فال حصن هلم منه عاصم... فاسطولنا اضعاف ما كان سائرا 
  وحتوى االسارى منهم والغنائم... ونرجو بان جيتاح باقيهم به 

  :وكتب إليه أيضاً
  ته إىل الرتب العليه... سيدا يسمو هبم يا 

  رم غريه اوىف مزيه... فينال منها حني يح 
  ت،وصاحب الشيم الرضيه... انت الصديق وان بعد 

  فعلت فعال اجلاهليه... ننبيك إن جيوشنا 
  ابطاهلا مائتا سريه... سارت إىل االعداء من 

  وتعاود االخرى عشيه... فتغري هذى بكرة 
  نج فقد لقوا جهد البليه... فر فالويل منها لل

  ح على رءوس السمهريه... جاءترءوسهم تلو 
  بني اجلنود على السويه... وقالئع قد قسمت 

  أسرى تقاد إىل املنيه... وخالئق كسرت من ال 
  د الدين باحلال اجللّيه... فاهنض فقد أنبيت َمْج 
  امه هباتيك القضيه... واملم بنور الدين واع 

  لص منه أفعاالً ونيه... زال يخ فهو الذي ما 
  بيض الّرقاق املشرفيه... ويبيد مجع الكفر بال 

  يفىن هبا تلك البقيه... فعساه ينهض هنضه 
  أو ُملكه، أو للحميه... إما لُنصرة دينه 
  :وكتب إليه أيضاً

  د صديق لنا، ونعم الّصديق... أيها املفتدي، ألنت على الُبع 



  لك للطالب احلقوق عقوق...  ليس فيما تأتيه من بر أفعا
  ب تباعاً إليك خليق... فلهذا نرى مواصلة الكت 
  ت بالقائها إليك خليق... ونناجيك باملهات، اذ أنْ 
  كفر، فامسع فعندنا التحقيق... وأهم املهم أمر جهاد ال 

  ُهم ُبكُوٌر منا هلم وطرق... واصلتهم منا السرايا، فأشجا 
  قوم قتل مالزم وحريق -وأباحت ديارهم، فأباد ال 

  ين، علماً مّنا بأن سُيفيق... وانتظرنا بزحفنا برُء نور الد 
  ه، وما يعتريه أمر يعوق... وهو اآلن يف أمان من الل 
  ين، فاهنض به فانت حقيق... ماً هلذا املهم مثلك جمد الد 
  ل له بكل خري طريق... قل له، ال عداء رأى، والزا 
  ار ذاك املرجو واملرموق... كف أنت يف جسم داء طاغية ال

  قى رفيقا له ونعم الرفيق... فاغتنم باجلجهاد أجرك كي تل 
  :فاجبه اسامه بقصية منها

  الم والدين منك ركن وثيق... يا أمري اجليوش ما زال لالس 
  ها مليك باملكرمات خليق... أمسعت دعوة اجلهاد، فلبا 
  منه للشروقن، فعم اإلسالم ... ملك عادل أنار به الدي 

  ل، وفعل اخلريات شغل يعوق... ماله عن جهاده الكفر، والعد 
  لني منه، وحد ذليق... صدر صقيل : هومثل احلسام

  ال، وفيها حتف األعادى احمليق... ذوانة جبماهلا الغر امها 
  ز ثوب الظالم برق خفوق... فاسلما لإلسالم كهفني ما طر 

  :وكتب الصاحل إليه أيضاً
  قد حاز يف الفضل الكماال... قذ الذي قل البن من

  م علىمكارمه عيال... فلذاك قد أضحى األنا 
  ا شعارمسرعة عجاال... كم قدبعثنا حنوك ال 

  مت من حماسنك اوصال... وصددت عنها حني را 
  أل، حني مل تبذل فعاال... هآل بذلت لنا مقا 

  را يف املودة، واحتمال... مع أننا نوليك صب 
  أضحت قصاراً أو طواال... ار إن ونبثك األخب

  د الشام تعتسف الرماال... سارت سرايانا لقص 
  د اخليل اتباعا تواىل... نزجي إىل األعداء جر 

  ر هبا، وتاتينا ثقاال... متضى خفافا للمغا 
  دى من ديارهم ارحتال... حىت لقد رام األعا 

  مل يعهدوا فيها القتاال... وعلى الوعرية معشر 



  هبا ميينا أو مشاال... عمن حيف ملا نأت 
  من مصر حتتهمل الرجاال... هنضت إليها خيلنا 

  ض اهلند، واألسل النهاال... والبيض المعة، ويب 
  يف أرضها حيا حالال... فغدت كان مل يعهدوا 

  ل مألن بالقتلى التالال... هذا، ويف تل العجا 
  وى حنو رفقتها اشتغاال... اذ مر مرى ليس يد 

  أهال حيبهم وماال... عسكرنا له واستق 
  ئي طال هبا وصاال... وسرية ابن فرنج الطا 

  ل فلم تدع فيها خالل... سارت إىل أرض اخللي 
  عل فعلنا فيهم مثاال... فلو إن نور الدين يج 

  را، كي ينازهلم نزال... ويسري األجناد جه 
  لته، مبا قد كان قاال... ووىف لنا، وألهل دو 

  يف معاقلها اعتقاال... ج طرا لرأيت لالفرن

  و الغرب، أو قصدوا الشماال... وجتهزوا للسري نح 
  حا للنصيحة واعتزاال... واذا أىب إآل اطرا 

  ر حلكم خالقنا تعاىل... عدنا بتسليم األمو 
  :فأجاب ابن منقذ بقصيدة منها

  القا، واكرمهم فعال... يا اشرف الوزراء اخ 
  قدرا وحاالنبهته ... نبهت عبدا طاملا 

  فخرا، ومحدا، لن يناال... وعتبته، فانلته 
  عل يف جوانبه اشتعاال... لكن ذاك العتب يش 

  ه إىل مساءته وماال... اسفا جلد مال عن 
  جع بعد خفتها ثقاال... اما السرا ياحني تر 

  بك مثقلني ثنا وماال... فكذاك عاد وفود با 
  الض تبتغي فيها اجملا... ومسريها يف كل ار 

  لك يف الدنا سارا وجاال... فكذاك فضلك مثل عد 
  لك يف بىن الدنيا مثاال... فاسلم لنا حىت نرى 

  ر الدين والق به الرجاال... واشدد يديك بود نو 
  د الشام مجعا إن تذاال... فهو احملامي عن بال 
  ج ومجعهم حاال فحاال... وُمبيد أمالك الفرن 

  دولته اختياالنيا ب... ملك يتيه للدهر والد 
  ت فلم يدع منها خالال... مجع اخلالل الصاحلا 

  ن رأت عيوهنم الكماال... فإذا بدا للناظري 



  ن محى وللدنيا مجاال... فبقيم للمسلمي 
  :وكتب إليه الصاحل من قصيدة تقدم ذكرها فىا لزالزل

  ن على اهللا أجره حمسوب... ولعمرى ان املناصح يف الدي 
  ل على كل مسلم مكتوب... ل والقو وجهاد العدو بالفع

  رين مذ كنت إذ تشب احلروب... ولك الرتبة العلية يف األم 
  ن وال يف الضراب يوماً ضريب... أنت فيها الشجاع، مالك يف الطع 

  لق فيما يقوله، واخلطيب... وإذا ما حرضت، فالشاعر املف 
  كر ان التدبري منك نصيب... وإذا ما أشرت فاحلزم الين 

  ئ، على حاملى الصليب صليب... رأى يقظان إن ضعف الرا  لك
  لك مازال يدرك املطلوب... فاهنض اآلن مسرعا، فبأمثا 
  ين مايف إلقائها مايريب... الق منا رسالة عند نور الد 

  من لباس اإلقبال برد قشيب... قل له، دام ملكه، وعليه 
  ن شباب، وللحروب شيب... أيها العادل الذي هو للدي 

  الم بالعزم منه جتلى الكروب... والذي مل يزل قدميا عن اإلس 
  قوه، يوم من الزمان عصيب... وغداً منه للفرنج، إذاال 

  ن قناة يف كل قلب قليب... إن يرم نزف حقدهم فال شطا 
  ه بفعل، وغريك املكذوب... غرينا من يقول ما ليس ميضي 

  لكتاب جتيب؟ن، مباذا عن ا... قد كتبنا إليك ما وضح اال 
  أجل يف مسرينا مضروب... قد قصدنا أن يكون منا ومنكم 

  ق بأدناهم الفضاء الرحيب... فلدينا من العساكر ما ضا 
  م مكان الغيوث مال صبيب... وعلينا أن يستهل على الشا 
  كله من دم العدا خمضوب... أو تراه مثل العروس، نراها 

  م أهلها تطريبح على ها... لطنني السيوف يف فلق الصب 
  سلب هلم وهنوب... وجلمع احلشود من كل حصن 

  لب رىب فإنه مغلوب... وحيول اإلله ذاك، ومن غا 
  :.وكتب إليه أيضاً

  م، تبارى ركابة واخليول... أيها السائر اجملد إىل الشا 
  د الدين، ألربع ريعها املأهول... خذ على بلدة هبا دار مج 
  سالما فيه العتاب جيول ا... وتعرف أخباره واقره من 

  يوم، لكنك الصديق امللول... أنت نعم ذخر الصديق ال : قل له
  ب وال البعد باملالل حيول... ما ظننا بأن حالك يف القر 

  ل به لليقني منا حصول... ال كتاب، وال جواب، وال قو 
  صر منك الرب الكرمي الوصول... غري أنا نواصل الكتب إذ أق 



  ه علينا، فالفضل منه مجيل... ذي فتح الل ذاكرين الفتح ال
  ب أتاكم هبن منا رسول... جاءنا بصد ما ذكرناه يف كت 

  رنج ماال يناله التأميل... أن بعض األسطول نال من اإلف 
  ه وصدق النيات ينمى القليل... سار يف قلة، وما زال بالل 

  د إىل جانب الشام وصول... وبقايا األسطول ليس له بع 
  عدة مل حيط هبا التحصيل... من عكآ وأنطرسوس فحوى 

  رنج تسطو على الورى وتصول... مجع د يوية، هبم كانت اإلف 
  دى إلينا، وجيده مغلول... مقدمهم، يه . قيد يف وسطهم

  سيف، منها الغريق واملفلول... بعد مثوى مجاعة هلكوا بال 
  د أيادي اإلله شيء يطول... هذه نعمة اإلله، وتعدي 

  ادل، فهو املرجو واملأمول... وا قولنا إىل امللك الع بلغ
  ار، فأحذر أن يغضب املمطول... كم متاطل الدين يف الكف : قل له

  ة، فبالسري منك يشفى الغليل... سر إىل القدس، واحتسب ذلك يف الل 
  ة إذا حسبنا ونعم الوكيل... وإذا ما أبطا مسريك، فالل 
  :فأجابه أسامة بقصيدة منه

  ام يف فعله ويف ما يقول... أمري اجليوش، يا أعدل احلك يا 
  ر حىت تعرف اجملهول... أنت حليت باملكارم أهل العص 
  فهذا عان، وهذا قتيل: ن... وقسمت الفرنج بالغزو شطري 

  ريض، وهو املفوه املقبول... بالغ العبد يف الّنيابة والتح 
  جلبال متيلدت له األرض وا... فرأى من عزمية الغزو ما كا 

  ة إذا حسبنا ونعم الوكيل... وإذا عاقت املقادير فالل 
  :وكتب الصاحل إليه جواباً قصيدته الطائية اليت أوهلا

  ومن أجنم اجلوزاء يف حنرها مسط... هي البدر، لكن الثريا هلا قرط 
  :مث قال بعد وصف السيوف
  تسطوهبم دون أهل األرض أجدر أن ... ذخرنا سطاها للفرنج، ألهنا 

  حبضرتنا ما تكتب اخلط ال اخلط... وقد كاتبوا يف الصلح، لكن جواهبم 
  هلا باملواضى والقنا الشكل والنقط... سطور خيول ال تغب ديارهم 

  أثيثا، فأسنان الرماح هلا مشط... إذا أرسلت فرعا من النقع فامحا 
  ا يثبته يف سرجه الشد والربط... رددنا به ابن الفنش عنا، وإمن 

  جراحات إال الكي يف الطب والبط... ليس خلائف ال : قولوا لنور الدينف
  لبيب إذا استوىل على املدنف اخللط... وحسم أصول الداء أوىل بعاقل 
  هبا أبداً خيطى سواهم ومل خيطوا... فدع عنك ميالً للفرنج وهدنة 

  قدميا، وكم غدر به نقص الشرط... تأمل، فكم شرط شرطت عليهم 



  سألت، وجهزنا اجليوش ولن يبطوا... ا قد اعنا بكل ما ومشر فإن
ملك . الصاحل أبو الغارات بن رزيك سلطان مصر يف زمان الفائز وأول زمان العاضد: قال العماد يف كتاب اخلريدة

مصر، واستوىل على أمر صاحب القصر، ونفق يف زمانه النظم والنثر، وقرب الفضالء، واختذهم جلساء، ورحل إليه 
وله قصائد كثرية مستحسنة أنفذها إىل الشام، يذكر فيها بنصر . الرجاء، وأفاض على القاصي والداين العطاء ذوو

اإلسالم، وما يصدق أحد أن ذلك شعره، جلودته، وإحكام مباين حكمته، وأقسام معاين بالغته، فيقال إن للمهذب 
  .له ديوان كبري وإحسان كثريابن الزبري كان ينضم له، وان اجلليس ابن احلباب كان يعينه و

  :وملا جلس يف دست الوزارة نضم هذه األبيات بديهة

  قد حل ساحته وزير... انظر إىل ذي الدار، كم 
  وسط الصفوف هبا أمري... ولكم تبختر آمنا 

  الصغري وال الكبري... ذهبوا، فال واهللا ما يبقى 
  ه من الفناء غدا نصري... وملثل ما صاروا إيل 

  فصل

ورد اخلرب يف خامس عشر ربيع األول من ناحية حلب حبدوث زلزله هائله روعت أهلها وأزعجتهم، : أبو يعلىقال 
ويف ليلة اخلامس والعشرين من ربيع األول . وزعزعت مواضع مساكنها، مث سكنت بقدرة حمركها سبحانه وتعاىل

  .وافت زلزلة يف دمشق روعت وأقلقت، مث سكنت
ر برز نور الدين من دمشق إىل جسر اخلشب يف العسكر املنصور بآالت احلرب جلهاد وىف التاسع من ربيع اآلخ

وقد كان أسد الدين قبل ذلك، عند وصوله، فيمن مجعه فرسان التركمان، أغارهتم على أعمال صيدا وما . الكفرة
، وقد كمنوا هلم، قرب منها، فغنموا أحسن غنيمة وأوفرها؛ وخرج إليهم من كان هبا من خيالة الفرنج ورجالتها

فغنموهم، وقتل أكثرهم، وأسر الباقون؛ وفيهم ولد املقدم املتويل حصن حارم، وعادوا ساملني باألسرى ورءوس 
  .القتلى والغنيمة، ومل يصب منهم غري فارس واحد

منه سيل ويف أوائل يف شهر متوز، املوافق األول مجادى اآلخرة من السنة، واىف البقاع مطر هطال حبيث حدث : قال
أمحر كما جرت به العادة يف تنبوك للشتاء، ووصل إىل بردى، ووصل إىل دمشق؛ وكثر التعجب من اثار قدرة اهللا 

  .تعاىل حبدوث مثل ذلك يف هذا الوقت
وىف ليلة الثالث والعشرين من رجب وافت زلزلة عند تأذين الغداة، مث أخرى يف الليلة بعدها وقت صالة : قال

رب من العسكر بأن الفرنج جتمعوا وزحفوا إىل العسكر املنصور وأن املوىل نور الدين هنض يف احلال وورد اخل. الغداة
واتفق إن عسكر اإلسالم حدث فيه فشل لبعض املقدمني، فاندفعوا وتفرقوا بعد . يف العسكر، والتقى اجلمعان

وأبطال خواصه، يف وجوه  االجتماع، و بقى نور الدين ثابتا مكانه، يف عدة يسرية من شجعان غلمانه
الفرنج،واطلوا فيهم السهام، فقتلوا منهم ومن خيوهلم العدد الكثري، مث ولوا منهزمني خوفا من كمني يظهر عليهم 

. من عسكر اإلسالم وجنى اهللا، وله احلمد، نور الدين من بأسهم مبعونة اهللا تعاىل، وشدة باسه، وثبات جأشه
وتفرق مجع . ساملا يف مجاعته، والم من كان السبب يف اندفاعه بني يدي الفرنجومشهور شجاعته؛ وعاد إىل خميمه 

وترددت بني الفريقني . الفرنج إىل أعمامل، وراسل ملكهم نور الدين يف طلب الصلح واملهادنة، وحرض على ذلك
  .مراسالت، ومل يستقر بينهما حال؛ وعاد نور الدين إىل دمشق سامل



بن أىب احلسن بن بنجه األشترى، املعيد كان باملدرسة النظامية، يف سرية خمتصرة مجعها  وذكر أبو الفتح بنجه. قلت
وبلغنا أن نور الدين خرج إىل اجلهاد، يف سنة ست ومخسني : قال. لنور الدين، وقد تقدم شيء منها، رمحهما اهللا

يلة، وطائفة يسرية، واقفا على تل ومخسمائة، فقضى اهللا باهنزام عسكر املسلمني، وبق امللك العادل، مع شرذمة قل
مع رجالة الكفار فوقف امللك العادل . يقال له تل حبيش، وقد قرب عسكر الكفار حبيث اختلط رجالة املسلمني
يارب العباد، أنا العبد الضعيف، ملكتين : حبذائهم موليا وجهه إىل قبلة الدعاء، حاضرا جبميع قلبه، مناجيا ربه يقول

تين هذه النهابة؛ عمرت بالدك، ونصحت عبادك، وأمرهتم مبا أمرتين به، وهنيتهم عما هنيتين عنه؛ هذه الوالية وأعطي
فرفعت املنكرات من بينهم، وأظهرت شعار دينك يف بالدهم؛ وقد اهنزم املسلمون، وأناال أقدر على دفع هؤالء 

ذه، وقد سلمتها إليهم ذابا عن دينك الكفار أعداء دينك ونبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم، وال أملك إال نفسي ه
فاستجاب اهللا تعاىل دعاءه، وأوقع يف قلوهبم الرعب، وأرسل عليهم اخلذالن؛ فوقفوا مواضعهم وما . وناصرا لنبيك

جسروا على اإلقدام عليه، وضنوا أن امللك العادل عمل عليهم احليلة، وأن عسكر املسلمني يف الكمني، فإن أقدموا 
قال ولوال أن ذلك إهلام من . املسلمني من الكمني فال ينفلت منهم أحد فوقفوا وما أقدموا علية عليه خيرج عساكر

فوقف عسكر الكفار وبرز اثنان منهم . اهللا تعاىل لكانوا قد استأجروا املسلمني وما كان ينفلت واحد من املسلمني
خلطلخ الزاهد، موىل الشهيد باخلروج إليهما، حيوالن بني الصفني يطلبان الرباز من املسلمني؛ فأمر امللك العادل 

فخرج، وجال بينهما ساعة، ومحل على واحد منهما فقتله؛ مث جال ساعة وعمل حيلة وخدعة، ورجع إىل قريب 
  .صف الكفار، ومحل على اآلخر فقتله، ورجع إىل الصف

كان أعطاين ملك القدس بغلة : وحدثنا الشيخ داود القدسي خادم قرب شعيب، على نبينا وعليه السالم، قال: قال
كنت راكبا عليها، يعين يف ذلك اليوم، واقفا مع امللك العادل؛ فلما وصل الكفار وقربوا منا مشت بغليت رائحة خيل 

الكفار، فصهلت تطلب خيلهم، فسمعوا صهيل بغليت، فقالوا هذا داود راكب على البغلة مع نور الدين واقف، 
فتحقق ذلك يف قلوهبم . سلمني ملا وقفوا مع هذه الشرذمة القليلة، والطائفة اليسريةولوال احليلة والكمني من امل

فترجل كل من كان مع امللك العادل وتتشفعوا إليه، وباسوا األرض بني : قال. فوقفوا وما جهروا على اإلقدام عليه
؛ فإن جرى، والعياذ باهللا، وهن وضعف أيها امللك أنت جبميع املسلمني يف هذا املوضع ويف هذا اإلقليم: يديه، وقالوا

وحلف هذا الشيخ داود أهنم بعنان فرسه : قال! من استيالء الكفار على املسلمني فمن الذي يقدر على تداركه ؟
فلما علم الكفار ذلك، . كرها ورحلوا من ذلك املوضع، وما كان يف عزم امللك العادل أن يرحل من ذلك املوضع

وكان قبل هذه الوقعة بسنة كسر امللك : قال. وال كمني، ندموا على ذلك ندامة عظيمة وأنه ما كان عليهم حيلة
العادل الكفار وقتل منهم مقتله عظيمة وأسر منهم خلقا كثريا، على ما حكى عن صالح الدين صاحب محص أنه 

وكان . لد محص وحدههذا ما جاز على ب. قد جاز التركمان علينا، فحصل يف اجلريدة ألف أسري مع التركمان: قال
  .قد انفلت ملك القدس ودخل إىل قليعة؛ فلما جن عليه الليل خرج من القلعة ومضى

  فصل

يف رجب جتمع قوم من السفهاء العوام وعزموا على التحريض لنور الدين على إعادة ما كان أبطل : قال أبو يعلى
صاهنم من إعنات شرار الضمان وحوالة وسامح به أهل دمشق من رسوم دار البطيخ وعرصة البقل واألهنار، و

وكرروا لسخف عقوهلم اخلطاب، وضمنوا القيام بعشرة آالف دينار بيض؛ وكتبوا بذلك حىت أجيبوا إىل . األجناد
وشرعوا يف فرضها على أرباب األمالك من املقدمني واألعيان والرعايا، فما اهتدوا إىل صواب، وال جنح . ما راموا

جواب وعسفوا الناس جبهلهم حبيث تأملوا وأكثروا الضجيج واالستغاثة إىل نور الدين؛  هلم قصد يف خطاب وال



فأمر يف . فصرف مهة إىل النظر يف هذا األمر، فنتجت له السعادة وإيثار العدل يف الرعية اإلعادة إىل ما كان عليه
ر ضماهنا؛ وأضاف إىل ذلك، تربعا من عاشر رمضان بإعادة الرسوم املضادة إىل ما كانت عليه، من إماتتها وتعفية أث

ورسم بكتابة منشور يقرأ على كافة الناس بإبطال هذه الرسوم مجعها . نفسه، إبطال ضمان اهلريسة واجلنب واللنب
  .وتعفية ذكرها، فبالغ العامل عند ذلك يف مواصالً األدعية والثناء عليه، والنشر حملاسنه

ل احلاجب حممود املستر شدي من ناحية مصر جبواب ما حتمله من ويف احلادي والعشرين من رمضان وص: قال
من مقدمي أمرائها، ومعه املال املنفذ برسم اخلزانة الثورية، . املراسالت من امللك الصاحل متويل أمرها، ومعه رسول

ملعابر، فأظفر اهللا وكانت فرقة من الفرنج، خذهلم اهللا، قد ضربوا هلم يف ا. وأنواع الثياب املصرية، واجلياد العربية
مث تال ذلك ورود اخلرب من العسكر املصري بظفره جبملة وافرة من الفرنج . هبم، فلم يفلت منهم إال القليل النزر

  .ناهز أربعمائة فارس، وتزيد على ذلك، يف ناحية العريش من اجلفار، حبيث استوىل عليهم القتل واألسر والسلب
ناحية القسطنطينية يف ذي احلجة يربوز ملك الروم منها بالعدد الكثري لقصد وقد كانت األخبار تناصرت من : قال

لإلغارة على أعمال أنطاكية . األعمال واملعاقل اإلسالمية، ووصوله إىل مروج الديباج وختييمه فيها، و بث سرايا
ين، ملك األرمن، عدة وأن قوما من التركمان ظفروا جبماعة منهم، هذا بعد أن افتتح من أعمال ال و. وما واالها

وملا عرف نور الدين هذا شرع يف مكاتبة الوالة باألعمال واملعاقل بإعالمهم ما حدث من . من حصونه ومعاقله
  .الروم، وبعثهم على استعمال التيقظ، والتأهب للجهاد فيهم، واالستعداد للنكاية مبن يظهر منهم

مد بن حممود، فحصر بغداد، و هبا اخلليفة املقتفى ألمر اهللا، ويف سنة ثالث ومخسني سار امللك حم: قال ابن األثري
فكاتب أصحاب األطراف فتحركوا؛ ووصل اخلرب إىل امللك حممد بأن أخاه . ومعه وزيره عون الدين ابن هبرية

فاختلط العسكر . ملكشاه قصد مهدان ودخلها يف عسكر كبري وهنبها، وأخذ نساء األمراء الذين معه، وأوالدهم
  .وخرج أهل بغداد فنهبوا أواخر العسكر املنقطعني، وشعثوا دار السلطان. قوا، وعاد حممد حنو مهدانوتفر
ويف هذه السنة توىف أبو الوقت عبد األول احملدث املنفرد يعلو رواية كتاب اجلامع الصحيح للبخاري، رمحه : قلت

  .اهللا تعاىل
  مث دخلت سنة أربع ومخسني ومخسمائة

وكان قد عرض لنور الدين . أول يوم منها وافت زلزلة عظيمة ضحى هنار، وتالها ثنتان دوهنا يف: قال أبو يعلى
وارتاعت . مرض تزايد به حبيث أضعف قوته، ووقع اإلرجاف به من حساد دولته، واملفسدين من عوام رعيته

ء يصل إليه، ال سيما مع الرعايا وأعيان األجناد، وضاقت صدور قطان الثغور والبالد، خوفا عليه واشفاقا من سو
إنين قد عزمت على وصيه : أخبار الروم والفرنج وملا أحس من نفسه بالضعف تقدم إىل خواص أصحابه وقال هلم

إليكم مبا وقع يف نفسي فكونوا هلا سامعني مطيعني، وبشروطها عاملني إين مشفق على الرعايا وكافة املسلمني ممن 
لظلمة اجلائرين؛وإن آخي نصرة الدين أعرف من أخالقه وسؤ أفعاله ما ال يكون بعدى من الوالة اجلاهلني، وا

وقد وقع اختياري على أنين األمري قطب الدين مودود، متويل املوصل، ملا . أرتضى معه توليته أمرا من أمور املسلمني
رة احلال ليكون هلا فحلفوا له، وأنفذ رسله إىل أخيه بإعالمه صو. يرجع إليه من عقل وسداد، ودين وصحة اعتقاد

. مث تفضل اهللا تعاىل بإبالله من املرض وتزايد القوه يف النفس واحلس؛ وجلس للدخول إليه والسالم عليه. مستعدا
وكان األمري حممد الدين النائب يف حلب قد رتب يف الطرقات من حيفظ السالكني فيها؛ فظفر املقيم يف منبج برجل 

فلما وقف عليها أمر بصلب متحملها، . فذ هبا إىل جمد الدين متويل حلبمحال من أهل دمشق ومعه كتب، فأن
وأنفذها يف احلال إىل نور الدين، فوجدها من أمني الدين زين احلاج أىب القاسم، متويل ديوانه، ومن عز الدين واىل 



ران بإعالمه بوقوع القلعة، مملوكله، ومن حممد بن جفرى، أحد حجابه، إىل أخيه نصرة الدين أمري أمريان صاحب ح
فلما عرف نور الدين ذلك عرض الكتب . اليأس من أخيه، و حيضونه على املبادرة واإلسراع إىل دمشق لتسلم إليه

. على أرباهبا فاعترفوا هبا، فأمر باعتقاهلم، وكان رابعهم سعد الدين عثمان، وكان قد خاف فهرب قبل ذلك بيومني
الدين الفرات جمدا إىل دمشق فأهنض أسد الدين يف . خيرب بقطع نصرةوورد يف احلال كتاب صاحب قلعة جعرب 

العسكر املنصور لرده ومنعه من الوصول، فاتصل به خرب عوده إىل مقره عند معرفته بعافية أخيه، فعاد أسد الدين 
وقد برز  إىل دمشق ووصلت رسل امللك العادل من ناحية املوصل جبواب ما حتملوه إىل أخيه قطب الدين، وفارقوه

. فلما فصل عن املوصل اتصل به خرب عاقبته، فأقام حبيث هو وأنفذ وزيره. يف عسكره، متوجها إىل ناحية دمشق
فوصل إىل دمشق يوم السبت الثامن صفر يف أحسن زي وأهبا . مجال الدين أبا جعفر حممد بن علي لكشف احلال

  .جتمل، وخرج إىل لقائه اخللق الكثري
قد أهلمه اهللا تعاىل من مجيل األفعال ومحيد اخلالل، وكرم النفس، و أنفاق أمواله يف أبواب الرب وهذا الوزير : قال

والصالت والصدقات، ومستحسن اآلثار يف مدينة الرسول عليه السالم، ومكة ذات احلرم والبيت املعظم، شرفه 
دين وجرى بينهما من املفاوضات واجتمع مع نور ال. اهللا تعاىل، ما قد شاع ذكره، وتضاعف عليه محده وشكره

والتقريرات ما انتهى إىل عوده إىل جهته، بعد اإلكرام له، وتوفيتة حقه من االحترام؛ وأصحبه برسم قطب الدين 
  .أخيه وخواصه من املالطفة ما اقتضته احلال احلاضرة؛ وتوجه معه االمري أسد الدين

لب تلقاه موكب نور الدين، وفيه وجوه الدولة وكرباء املدينة، ملا وصل الوزير مجال الدين إىل ح: وقال ابن أىب طي
وانزل يف دار ابن الصويف وأكرم غاية اإلكرام؛ وأعيدة إىل صاحبه شاكرا عن نور الدين، وسري معه األمري أسعد 

 فسار وعاد إىل حلب. الدين شريكوه رسوال إىل قطب الدين بالشكر له والثناء عليه؛ وأخذت معه هدايا سنية
مكرما، فوجد نور الدين عازما على اخلروج إىل دمشق ملا بلغته من إفساد الفرنج يف بلد حوران، فسار يف صحابته 
ووصل نور الدين إىل دمشق، فأمر الناس بالتجهز لقتال الفرنج، مث أهنض أسد الدين يف قطعة من العسكر لإلغارة 

ومل يشعر الفرنج وهو قد عاث يف بلد صيدا وقتل . الدهعلى بلد صيدا فسار وسار معه أخوه جنم الدين أيوب وأو
  .وأسر عامل عظيما، وغنم غنيمة جليلة؛ وعاد فاجتمع بنور الدين على جسر اخلشب

وهذا هو ما تقدم ذ كره بعد املرضة األوىل، وكأن ابن أىب طي جعل املرضتني واحدة حبلب؛ وأبو يعلى ذكر : قلت
  .واهللا أعلم. هو األصحأن األوىل حبلب والثانية بدمشق، و

  فصل

ومعه هدية أحتف هبا امللك العادل من أثواب . وكان قد وصل من ملك الروم رسول من معسكر: قال أبو يعلى
وحكى عن ملك الفرنج، خذله اهللا، إن املصاحلة بينه . ديباج وغري ذلك، ومجيل خطاب وفعال؛ وقوبل مبثل ذلك

  .ت؛ واهللا يرد باس كل واحد منهما إىل حنره، و يذيقه عاقبة غدره ومكرهوبني ملك الروم تقررت، واملهادنة انعقد
ووردت أخبار من ناحية، ملك الروم باعتزامه على أنطاكية وقصد املعاقل اإلسالمية؛ فبادر نور الدين بالتوجه : قال

، فسار يف العسكر صوب إىل البالد الشامية إليناس أهلها بن استيحاشهم من شر الروم واإلفرنج، خذهلم اهللا تعاىل
  .محص ومحاة وشيزر

ويف ثالث ربيع األول وافت زلزلة هائلة ماجت أربع موجات وأيقظت النيام وأزعجت اليقظى، وخاف كل : قال
  .ذي مسكن مضطرب على نفسه وعلى مسكنه

يفيها ويف تاسع مجادى األوىل هبت ريح عاصف شديدة أقامت يومها وليلتها، فأتلفت أكثر الثمار، ص: قال



  .وشتويها، وأفسدت بعض األشجار، مث وافت آخر الليل زلزلة هائلة ماجت موجتني أزعجت وأقلقت
قال وجتددت املهادنة املؤكدة لنور الدين مع ملك الروم، بعد تكرر املراسالت واالقتراحات يف التقريرات؛ وأجيب 

وقابل الروم . س نور الدين، فأنفذهم بأسرهمملك الروم إىل ما التمسه من إطالق مقدمي اإلفرنج املقيمني يف حب
اجلوهر . هذا الفضل مبا يضاهيه من اإلحتاف بأثواب الديباج الفاخرة، املختلفة األجناس، الوافرة العدد؛ ومن

النفيس، وخيمة من الديياج هلا قيمة وافرة، وما استحسن من اخليول اجلبلية مث رحل عقيب ذلك يف عساكره من 
بالده مشكورا حممودا، ومل يؤذ أحدا من املسلمني، يف العشر األوسط من مجادى األوىل؛ فاطمأنت  منزله عائدا إىل

  .القلوب بعد انزعاجها وقلقها
وورد بعد ذلك اخلرب بأن نور الدين صنع ألخيه قطب الدين، والعسكر، وملن ورد معه من املقدمني والوالة : قال

ج، مساطاً عظيما هائال، تناهىفيه، وفرق من احلصن العربية واخليول وأصحاهبم، الواردين جلهاد الروم واإلفرن
والبغال العدد الكثري؛ ومن اخللع من أنواع الديباج املختلف وغريه، والتخوت الذهب، الشيء الكثري الزائد على 

غفلة وانفق أن مجاعة من غرباء التركمان وجدوا من الناس . الكثرة؛وكان يوما مشهودا يف احلسن والتجمل
باشتغاهلم بالسماط وانتهابه، فأغاروا على العرب من بىن أسامة وغريهم، واستاقوا مواشيهم فلما ورد اخلرب بذلك 

واستخلصوا منهم، مجيع ما أخذوه، وأعيد إىل . نور الدين يف أثرهم فريقا وافرا من العسكر، فأدركوهم. أهنض
  .أربابه
دينة حران ملنازلتها واستعادهتا من يد أخيه نصرة الدين، حسبما رآه يف وتقرر الرأي النورى على التوجه إىل م: قال

فلما نزل عليها وأحاط هبا، وقعت املراسالت، إىل أن . أول مجادى اآلخرة. ذلك من الصالح؛ فرحل يف عسكره
ا، تقرر احلال على أمان من هبا؛ وسلمت يف يوم السبت الثالث والعشرين من مجادى اآلخرة، وقررت أحواهل
  وأحسن النظر يف أحوال أهلها، وسلمها لألمري زين الدين على سبيل اإلقطاع، وفوض إليه تدبري أمورها

  مث دخلت سنة مخس ومخسني ومخسمائة

وهو من ذوى . يف صفر توىف األمري جماهد الدين بزان بن مامني أحد مقدمي أمراء األكراد: قال الرئيس أبو يعلى
الشجاعة والبسالة والسماحة مواظب على بث الصالت والصدقات، يف املساكني الوجاهة يف الدولة، موصوف ب

ومحل من داره بباب . والضعفاء والفقراء مع الزمان، يف كل عصر ينقضي وأوان؛ مجيل احمليا، حسن البشر يف اللقاء
مل خيل من باك عليه، ومؤبن الفراديس إىل اجلامع للصالة عليه مث إىل املدرسة املشهورة بامسه، فدفن فيها يف اليوم، و

  .له، ومتأسف على فقده؛ جلميل أفعاله ومحيد خالله
وله أوقاف على أبواب الرب منها املدرستان املنسوبتان إليه إحدامها اليت دفن فيها، وهي لزيق باب الفراديس : قلت

له وقف على من يقرأ السبع و. اجملدد، واألخرى قبالة باب دار سيف الغرىب، يف صف مدرسة نور الدين، رمحه اهللا
  .وقد مدحه العرقلة وغريه. كل يوم مبقصورة اخلضر جبامع دمشق؛ وغري ذلك

ويف مستهل صفر رفع القاضي زكى الدين أبو احلسن علي بن حممد بن حيىي بن علي القرشي، قاضي : قال أبو يعلى
اء، واالستبدال به، فأجاب سؤاله ووىل قضاء دمشق، إىل امللك العادل نور الدين، رقعة يسأله فيها اإلعفاء من القض

دمشق القاضي كمال الدين ابن الشهرزورى، وهو املشهور بالتقدم ووفور العلم، وصفاء الفهم، واملعرفة بقوانني 
واستقام له األمر على ما يهواه، . األحكام، وشروط استعمال اإلنصاف، والعدل، والنزاهة، وجتنب اهلوى والظلم

  .واستقر أن يكون النائب عنه، عند اشتغاله، ولده. ه، على أن القضاء من بعض أدواتهويرضا. ويؤثره



ولكمال الدين رمحه اهللا تعاىل الصدقة اجلارية بعده على الفقراء كل مجعة؛ وإليه ينسب الشباك الكمايل جبامع : قلت
  .ادمشق من الغرب، وهو الذي حكمت فيه القضاة مدة، ويصلون فيه اجلمعة يف زمانن

وقال . ويف هذه السنة تويف رمحه اهللا. وإىل ههنا أنتها ما نقلناه من كتاب الرئيس أيب يعلى التميمي، فإنه آخر كتابه
بن املستظهر بأمر اهللا، ومولد سنة تسع ومثانني وأربعمائة؛ . وفيها تويف أمري املؤمنني املقتفي ألمر اهللا: ابن األثري

وبويع ولده أبو املظفر يوسف، ولقب باملستنجد باهللا فأقر ابن هبرية . شهرينوكانت خالفته أربعا وعشرين سنة و
  .على وزارته

فلما وصل بغداد أكرمه . وفيها حج زين الدين على وأحسن إىل الناس يف طريق مكة، وأكثر الصدقات: قال
أخرج ما شد به، وقصر املستنجد باهللا؛ فلما لبس اخللعة كانت طويلة، وكان قصريا جدا، فمد يده إىل كمراته و

  .مثل هذا يكون األمري واجلندي ال مثلكم: فنظر املستنجد إليه واستحسن ذلك منه، وقال ملن عنده. اجلبة
بن عمه العاضد بن يوسف بن . وفيها توىف املستخلف مبصر، امللقب بالفائز بن الظاهر بن احلافظ، ووىل بعده: قلت

  :صاحل بن رزيك كتاب إىل ابن منقذ أسامة بذلك فكتب إليهووصل من ال. احلافظ؛ وهو أخر خلفاء مصر
  وصربا لرزء ال يقوم به الصرب... هناء بنعمى قل عن قدرها الشكر 

  إمامة فينا بعده العاضد الطهر... مض الفائز الطهر اإلمام، وقام بال 
  كرامته، ويف إقامة ذا سر... إماما هدىاهللا، يف نقل ذا إىل 

  تدافع عنهم كل حادثة تعرو... يا كفيلهم  فعش أبدا، واسلم هلم
  مث دخلت سنة ست ومخسني ومخسمائة

يف هذه السنة حج أسد الدين من الشام وخرج يف حممل عظيم وشارة رائقة؛ واستصحب معه من : قال ابن أىب علي
ى كوجك وحج عل. ويقال إنه كان معه ألف نفس جيرى عليهم الطعام والشراب. األزواد والكسى أشياء عظيمة

املعروف بزين الدين من العراق؛ وحج ملهم أخو ضرغام وزير مصر؛ فكان املوسم هبؤالء الثالثة كثري اخلري، 
  .واستغىن بسببهم أهل احلجاز وعاد أسد الدين ساملا وخرج نور الدين إىل لقائه، وكان يوم وروده يوما عظيما

قتله إن عمة العاضد عملت على قتله، وأنفذت األموال  وفيها قتل الصاحل ابن رزيك مبصر وكان سبب: وقال أيضاً
وإمنا كرهته عمة العاضد : قال. إىل األمراء فبلغ ذلك الصاحل، فاستعاد األموال، واحتاط على عمة العاضد

الستيالئه على األمور والدولة، وحفظه لألموال وقتل الصاحل بسببها مجاعة من األمراء ونكبهم، ومتكن من الدولة 
مث إن عمة العاضد عادت وأحكمت احليلة عليه، وبذلت لقوم من السودان ماال جزيال حىت أوقعوا به . حسنا متكنا
فلما كان يوم تاسع عشر رمضان ركب إىل القصر ودخله، . جلسوا له يف بيت يف دهليز القصر خمتفني فيه: الفعل

فعثر الصاحل بأذياله، فطعنه أحدهم . ةوسلم على العاضد، وخرج من عنده، فخرج عليه اجلماعة، ووقعت الصيح
وملا حصل . بالسيف يف ظاهررقبته، فقطع أحد عمودي الرقبة، ومحل إىل باب القصر، وأصيب ولده رزيك يف كتفه

  .الصاحل يف داره أوصى ولده رزيك، ومات بعد ساعة من ذلك اليوم
لم، وضاق قضاء الفضل؛ وعم رزء وانكسفت مشس الفضائل، ورخص سعر الشعر، واخنفض علم الع: قال العماد

فلم تزل مصر بعد منحوسة احلظ، منجوسة اجلد، منكسوة الراية، . ابن رزيك، وملك صرف الدهر ذلك املليك
معكوسة اآلية، إىل أن ملكها يوسفها الثاين، وجعلها مغاين املعاين، وأنشررميمها، وعطر نسيمها، وتسلم قصرها، 

عمل فارس املسلمني، أخو الصاحل، دعوة يف شعبان من السنة اليت قتل فيها : واعظقال زين الدين ال. والتزم خصرها
  :فعمل هذه األبيات وسلمها إىل



  تقرت بقليب وحشة للتفرق... أنست بكم دهرا، فلما ظعنتم اس 
  بقيت، وقليب بني جنيب ما بقى... وأعجب شيء أنين يوم بينكم 
  ملدى ما بني غرب ومشرقكبعد ا... أرى البعد ما، بيين وبني أحبيت 

  فهذا فراق بعده ليس نلتقي... أال جددى يانفس وجدا وحسرة 
  .فلم يبق بعدها هلم اجتماع يف مسرة، وقتل يف شهررمضان: قال
: ولعمارة اليمىن ولغريه مدائح يف الصاحل ومراث جليلة، وقد أثىن عليه كثرياً يف كتاب الوزراء املصرية وقال: قلت

. ينقطع إال باملذاكرة يف أنواع العلوم الشرعية واألدبية، ويف مذاكرة وقائع احلروب مع أمراء دولته مل يكن جيلس أنه
. يكرم. وكان شاعرا حيب األدب وأهله، . وكان مرتاضا، قد شم أطراف املعارف، ومتيز عن أجالف امللوك: قال

حصيفا قد لقي يف واليته . كان مرتاضاو. جليسه، و يبسط أنيسه، ولكنه كان مفرط العصبية يف مذهب األمامية
  .فقهاء السنة ومسع كالمهم

ودخلت عليه قبل أن ميوت بثالث ليال، ويف يده قرطاس وقد كتب فيه بيتني من شعره عملهما يف تلك : قال
  الساعة

  ت عيون يقظانة ال تنام... حنن يف غفلة ونوم، وللمو 
  كون احلمامليت شعري؛ مىت ي... قد رحلنا إىل احلمام سنينا 

ومن عجيب االتفاق أين أنشدت ابنه جمد اإلسالم، يف دار سعيد السعداء، ليله السادس عشر من شهر : قال
  :رمضان، أو السابع عشر، قصيدة أقول فيها

  وأنت ميني، إن سطا، ومشال... أبوك الذي تسطو الليايل حبده 
  إليك مصري واجب ومآل... لرتبته العظمى، وإن طال عمره 

  حجاب شريف، ال انقضى، وحجال... لسك الّلحظ املصون، ودوهنا ختا
  :ومما رثيته به قويل: قال: فانقل امللك بعد ثالث إليه: قال

  فأين ملا يب ذاهب اللب ذاهله... أىف أهل ذا النادي عليم أسائله 
  ويذهل واعيه وخيرس قائله... مسعت حديثا أحسد الصم عنده 

  أرى الدست منصوبا وما فيه كافله... ين فقد رابين من شاهد احلال أن
  على أن الوجوه ثواكله... وأين أرى فوق الوجوه كآبة تدل 

  سيأتيكم طل البكاء ووابله... دعوين، فما هذا بوقت بكائه 
  وأوالدنا ايتامه وأرامله... ومل ال تبكيه وتندب فقده 

  اعلهوقد غاب عنا، ما بنا الدهر ف... فياليت شعري بعد حسن فعاله 
  فيسكن، أم تطوى ببني مراحله... أيكرم مثوى ضيفكم وغريبكم 

  :وله من أخرى يرثيه ويذكر والية ابنه
  وطويل اآلمال فيها قصري... طمع املرء يف احلياة غرور 

  نوب مل حيط هبا التقدير... ولكم قدر الفىت فأتته 
  ال يراعى إذنا وال يستشري،... فض ختم احلياة عنك محام 

  قدر أمره علينا قدير... ى إىل جاللك إال ما ختط



  أن حر األسى علينا أمري... يا أمري اجليوش، هل لك علم 
  إن دهرا فارقته لفقري... إن قربا حللته لغىن 

  وهو بالعلم والندى معمور... انطوى ذلك البساط، وعهدي 
  مل ميت من ثناوه منشور... ال تظن األيام أنك ميت 
  أو وزير يغب فهذا وزير... يل إن مضى كافل فهذا كف

  دولة عادلية ال جتور... دولة صاحلية، خلفتها 
  قيل يف احلال كسركم حمبور... ما شكونا كسر النوائب حىت 

  ونعم املوىل ونعم النصري... نصر الناصر املال بالعوايل 
قد كنت أشرق من مثاد : لة منهاوقال أيضاً يرثيه، و يذكر ا لظفر بقاتله، ويصف نقل تابوته إىل مشهده قصيدة طوي

  مدامعي أسفا، فكف وقد طي التيار
  خطب بأنف الدهر منه صغار... عم الورى يوم اخلميس، وخصتين 

  قطبا رحى الدنيا عليه تدار... ما أوحش الدنيا غدية فارقت 
  عمرت به األحداث وهي قفار... خربت ربوع املكرمات لواحد 
  شيت برؤية نعشه األبصارع... نعش اجلدود العاثرات مشيع 

  ونظامها أسفا عليه نثار... نعش يود بنات نعش لو غدت 
  خفضت لرفعة قدرها األقدار... شخص األنام إليه حتت جنازة 
  قد شيعتها اخلمسة األبرار... صار اإلمام أمامها، فعلمت إن 
  حفت مالئكة هبا أطهار... ومشى امللوك هبا حفاة، بعدما 

  يف جانبيه سكينة ووقار... أودعت  فكأهنا تابوت موسى
  اسالم وهو الصاحل املختار... لكنه ماضم غري بقية ال 
  بنيت لنقلته الكرمية دار... أقطنته دار الوزارة ريثما 

  تابوته، وعلى الكرمي يغار... وتغاير اهلرمان واحلرمان يف 
  حدت قرافتها له األمصار... آثرت مصرا منه بالشرف الذي 

  ترجو مثابة قصدها الزوار... نا به ومثابة وجعلتها أم
  نزحت به دار وشط مرار... قد قلت إذ نقلوه نقلة ظاعن 

  بسواه، وهو الصارم البتار... ما كان إال السيف جدد غمده 
  برحابه تتشعشع األنوار... والبدر فارق برجه متبدال 

  أخرى، فنوء سحابه مدرار... والغيث روى بلدة مث انتحى 
  ماذا الذي رفعت له األستار... ل األستار دون جالله يا ُمسب

  فوضى، وال إذن وال استثمار... مايل أرى الزوار بعد مهانة 
  جهل عليك، وآخرين أشاروا... غضب اإلله على رجال أقدموا 

  فلكل دهر ناقة وقدار... ال تعجبا لقدار ناقة صاحل 
  هي قصارسفها بأيدي السود و... ؤاخجلتا للبيض كيف تطاولت 



  وعبيدك السادات واألحرار... كيف انفردت ألعبد : واحسرنا
  سخطى متسع وال اخلطار... رصدوك يف ضيق اجملال حبيث ال ال 

  لو كنت متروكا وما ختتار... ما كان أقصر باعهم عن مثلها 
  خذالهنم لو ساعد املقدار... ولقدت ثبت ثبات مقتدر على 

  مل يكن لك بالذيول عثار لو... وتعثرت أقدامهم، بك هيبة 
  أبدا، وحل بقاتليك بوار... أحللت دار كرامة ال تنقضي 

  من بعدها، ورأت إىل ما صاروا... ياليت عينك شاهدت أحواهلم 
  يرضى، وأين من السماء غبار... وقع القصاص هبم، وليسوا مقنعا 
  نام العدو وال ينام الثار... ضاقت هبم سعة الفجاج، ورمبا 

  تنجى، وأين من القضاء فرار... ان الفرار مطية وتومهوا 
  شرك الردى، فكأهنم ما طاروا... طاروا فمد أبو الشجاع لصيدهم 

  درجت عليها قبلك األخبار... فتهن باألجر اجلزيل وميتة 
  وابن البتول، وجعفر الطيار... مات الوصي هبا، ومحزة عمه 

  ن ذا لفخارحيا وميتا، إ... نلت السعادة والشهادة والعال 
  لواله مل يك للعال استقرار... ولقد أقر العني بعدك أروع 

  عن سيئات زماننا أعذار... الناصراهلادى، الذي حسناته 
  عمرت به األوطان واألوطار... ملا استقام حلفظ أمة أمحد 

  مث دخلت سنة سبع ومخسني ومخسمائة

قلعة حارم وحصرها وجد يف قتاهلا، فامتنعت عليه، حلصانتها فيها مجع نور الدين العساكر وسار إىل : فال ابن األثري
واجتمع الفرج من سائر البالد وساروا حنوه لريحلوه عنها؛ فلما قاربوه . وكثرة من هبا من فرسان الفرنج وشجعاهتم

ه الغزاة وممن كان معه يف هذ. طلب منهم املصاف، فلم جييبوه الىذلك، وراسلوه وتلطفوا احلال معه فعاد إىل بالده
فلما عاد إىل حلب . األمري مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن منقذ، وكان من الشجاعة يف الغاية اليت، ال مزيد عليها

  :دخل إىل مسجد سريين، وكان قد دخله يف العام املاضي، سائرا إىل احلج؛ فلما دخله عامئذ كتب على حائطه
   حييط به شكريعلى، وفضل ال... لك احلمد يا موالي، كم لك منة 

  من الغزو، موفور النصيب من األجر... نزلت هبذا املسجد العام قافال 

  مض حنو بيت اهللا ذي الركن واحلجر... ومنه رحلت العيس يف عامي الذي 
  حتملت من وزر الشبيبة عن ظهري... فاديت مفروضي، وأسقطت ثقل ما 

دخل دار ابن أىب عقيل فرآها وقد هتدمت وتغريت  أذكرين هذا ما كتبه أسامة أيضاً مبدينة صور وقد: قلت
  :زخرفتها، فكتب على لوح من رخام هذه األبيات

  تغتر بالعمر القصري... احذر من الدنيا، وال 
  سرعته منا بالغرور... وانظر إىل آثار من 

  ه من املنازل والقصور... عمروا وشادوا ماترا 



  ورناها إىل سكين القب... وحتولوا من بعد ُسك 
. ابن أىب عقيل هذا هو أبو احلسن حممد بن عبد اهللا بن عياض بن أىب عقيل صاحب صور، ويلقب عني الدولة:قلت

  .واهللا أعلم. مات سنة مخس وستني وأربعمائة، واستوىل على صور ابنه النفيس
  مث دخلت سنة مثان ومخسني ومخسمائة

الفرنج، فنزل بالبقيعة حتت حصن األكراد، وهو للفرنج،  فيها مجع نور الدين عساكره ودخل بالد: قال ابن األثري
فبينما الناس يف بعض األيام يف خيامهم يف وسط النهار، مل يرعهم إال . عازما عل دخول بالدهم ومنازلة طرابلس

. فأراد املسلمون دفعهم فلم يطيقوا، فاهنزموا. ظهور صلبان الفرنج من وراء اجلبل الذي عليه احلصن فكسبوهم
ضع الفرج السيف، وأكثروا القتل واألسر، وقصدوا خيمة امللك العادل، فخرج عن ظهر خيمته عجال بغري وو

قباء، فركب فرسا هناك للنوبة، ولسرعته ركبه ويف رجليه شبحة، فنزل إنسان من األكراد فقطعها، فنجا نور الدين 
وكان أكثر القتل يف السوقة . جزاء لفعلهوقتل الكردي؛ فسأل نور الدين عن خملفي ذلك الكردي فأحسن إليهم، 

والغلمان وسار نور الدين إىل مدينة محص، فأقام بظاهرها، وأحضر منها ما فيها من اخليام ونصبها على حبرية قدس 
على فرسغ من محص، وبينها وبني مكان الواقعة أربعة فراسخ؛ وكان الناس يظنون أنه ال يقف دون حلب، وكان 

ذلك وأقوى عزماً وملا نزل على حبرية قدس اجتمع إليه كل من جنا من املعركة، فقال له بعض  رمحه اهللا أشجع من
فوخبه . ليس من الرأي أن نقيم ههنا، فإن الفرنج رمبا محلهم الطمع على اجمليء إلينا وحنن على هذه احلال: أصحابه

اهللا ال أستظل جبدار حىت اخذ بثأر اإلسالم إذا كان معي ألف فارس فال أبايل هبم قلوا وكثروا؛ َوَو: وأسكته، وقال
وثأرى، مث إنه أرسل إىل حلب ودمشق وأحضر األموال والدواب واألسلحة واخليام، وسائر ما حيتاج إليه اجلند؛ 

وأما من قتل فانه أقر إقطاعه على أوالده، فإن مل يكن له ولد فعلى بعض . فأكثر، وفرق ذلك مجيعه على من سلم
  .عسكر كأنه مل يفقد منه أحدفعاد ال. أهله

فلما بلغهم مقام نور الدين . وأما الفرنج فكأهنم كانوا عازمني على قصد محص بعد اهلزمية، ألهنا أقرب البالد إليهم
وكان نور الدين رمحه اهللا قد أكثر اخلرج إىل أن قسم يف . عندها قالوا إنه مل يفعل هذا إال وعنده من القوة أن مينعنا

وتقدم إىل ديوانه أن حيضروا . ائيت ألف دينار، سوى غريها من الدواب واخليام والسالح وغري ذلكيوم واحد م
اجلند ويسألوا كل واحد منهم عن الذي أخذ منه، فكل من ذكر شيئا أعطوه عوضه، فحضر بعض اجلند وادعى 

الدين ينهون إليه القضية، و  فأرسلوا إىل نور. شيئا كثريا علم بعض النواب كذبه فيما اْدعاه ملعرفتهم حباله
ال تكدروا عطاءنا، فإين أرجو الثواب واألجر على قليلة :فأعاد اجلواب. يستأذنونه يف حتليف اجلندي على ما ادعاه

وقال له أصحابه إن لك يف بالدك إدرارٍت كثرية وصالت عظيمة للفقهاء والفقراء وللصوفية والقراء، فلو . وكثرية
  .استعنت هبا
. واهللا إين ال أرجو النصر إال بأولئك، فإمنا ترزقون وتنصرون بضعفائكم: ن أمثل، فغضب من هذا وقالاآلن لكا

كيف أقطع صالت قوم يقاتلون عىن وأنا نائم يف فراشي، بسهام ال ختطيء، وأصرفها إىل من يقاتل عىن إذا رآين 
  .فه إليهم، كيف أعطيه غريهم فسكتوامث هؤالء القوم هلم نصيب يف بيت املال أصر! بسهام قد ختطيء وتصيب؟

مث إن الفرنج أرسلوا إىل نور الدين يف املهادنة فلم جيبهم إليها؛ فتركوا عند احلصن من حيميه، وعادوا إىل بالدهم 
  .وتفرقوا
وىف هذه احلادثة حتت حصن األكراد يقول، أبو الفرج عبيد اهللا بن أسعد املوصلي تزيل محص، من مجلة : قلت

  :ئقة ميدح هبا نور الدين رمحه اهللا تعاىل أوهلاقصيدة فا



  ضوا من لك ما جازوه من نفل... ظُبا املواضي وأطراف القنا الذبل 
  عز، وعزم، و بأس غري منتحل... وكافل لك كاف ما حتاوله 

  باخلتل، قد تؤسر اآلساد باحليل... وما يعيبك ما حازوه من سلب 
   يكن هلم باجليش من قبلإذا مل... وإمنا أخلدوا جبنا إىل خدع 

  لينقذ القدر احملتوم يف األزل... واستيقظوا وأراد اهللا غفلتكم 
  .وال الضبا كثب من مرهق عجل... حىت أتوكم وال املاذى من أمم 

  واخليل عازبة ترعى مع اهلمل... قًَنا ِلقًا، وقسى غري موترة 
  ن وعلمبا حواليه من عفر وم... ما يصنع الليث ال ناب وال ظفر 

  سلوا الظبا حتت غابات من األسل... هال، وقد ركب األسد الصقور وقد 
  جيمعهم، ولكم من واثق خجل... وإمنا هم أضاعوا حزمهم ثقة 
  والكر يف كل إنسان أخو الفشل... بىن األصافر ما نلتم مبكركم 

  غري األراذل واالتباع والسفل... وما رجعتم بأسرى، خاب سعيكم 
  والّسمر مركوزةً، والبيض يف اخللل... عراة بال جلم سلبتم احلرد ُم

  مثال آخذها يف الشكل والطول... هل اخذ اخليل قد أردى فوارسها 
  واحلرب دائرة من كف معتقل... أم سالب الرمح مركوزا، كسالبه 
  يبخلوا من العني إال غري مكتمل... جيش أصابتهم عينا الكمال وما 

  خري االنام، وفيهم خامت الرسل.. .هلم بيوم حنني أسوة، وهم 
  البيض كالبيض، واألدراع كاحللل... سيقتضيكم بضرب عند أهونه 

  بالصدق يف القول واإلخالص يف العمل... ملك بعيد من األدناس، ذو كلف 
  :ومنها

  والسيف ما فل، واألطواد مل تزل... فالسمر ما أصبحت، والشمس ما أفلت 
  للظلم، وإجناب لإلضالل من ظلل... لم كم قد جتلت بنور الدين من ظُ

  عند القاء، وغضوا الطرف من خجل... كفوا الطرف من جنب : قل ِللُْمولّني
  لذمت مبلككم لذمت إىل جبل... طلبتم السهل تبغون النجاة، ولو 

  بثبتة، لو بغاها الطود مل ينل... أسلمتموه ووليتم، فأسلمكم 
  ن نفسه يف جحفل زجلفكان م... فقام فردا وقد ولت جحافله 

  خرت ألذقاهنا من شدة الوهل... يف مشهد، لَْو ليوث الغيل تشهده 
  طارت قلوب على بعد من الوجل... وسط الندى وحده ثبت اجلنان، وقد 

  هبم، وقد كرفيهم غري حمتفل... يعود عنهم رويدا غري مكترث 
  أن التأخر ال حيمى من األجل... يزداد قدما إليهم من تيقنه 

  مل أهنم مل يكونوا منه يف شغل... ا كان أقرهبم من أسر أبعدكم م
  ال حتسبوا وثبات الضّمر الذلّل... ثباته يف صدور اخليل أنقذكم 

  وال يصيب الشديد البطش ذو الشلل... ما كل حني تصاب األسد غافلة 



  كما أعانك يف أيامك األول... واهللا عونك فيما أنت مز معه 
  وحزت من بلد منها بال بدل... كا بال عوض كم قد ملكت هلم مل

  وكم قريت العوايف من قرى بطل... وكم سقيت العوايل من طلى مثلك 
  وال ثنت يدك األيام عن أمل... ال نكبت ملكت األقدار عن غرض 

  :حاول ابن أسعد يف هذه القصيدة ما حاوله املتنيب يف قوله: قلت
  غريي بأكثر هذا الناس ينخدع

  .د منهما اعتذر عن أصحابه ومدحهم وهم املنهزمون؛ وقد احسنا معا عفا هللا عنهمفإن كل واح
وعبيد اهللا بن أسعد هذا فقيه فاضل وشاعر مفلق، كان مدرسا حبمص يعرف بابن الدهان، وله ترمجة يف تاريخ 

 ذكره أيضاً يف وقد ذكره العماد الكاتب يف خريدته، فاحسن ذكره وأكثر الثناء على علمه وشعره؛ وسيأيت. دمشق
  .هذا لكتاب يف أخبار سنة سبعني، وست وسبعني، ومثان وسبعني، إن شاء اهللا تعاىل

ويف هذه السنة، أعىن سنة مثان ومخسني ومخسمائة، توىف عبد املؤمن بن علي، خليفة املهدي حممد بن تومرت 
  .صاحب املغرب؛ ووىل بعده ابنه يوسف
نورية والصالحية تأليف شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل املقدسي املعروف كتاب الروضتني يف أخبار الدولتني ال

  القسم الثاين -بأىب شامه اجلزء األول 
  مث دخلت سنة تسع ومخسني ومخسمائة

ففيها سار أسد الدين شريكوه بن شاذي إىل مصر املرة االوىل، وهو من أكابر األمراء الذين يف اخلدمة النورية، 
  .ك الديار املصرية واستضافتها إىل اململكة النوريةعازماً على مل

وكان أسد الدين وأخوه جنم الدين أيوب، وهو األكرب، ابنا شاذي، من بلد دَوِين وهي بلدة من آخر بالد أذَْربِيجان 
اهد مما يلي بالد الروم؛ وأصلهما من األكراد الرواذية، وهذا القبيل من أشرف األكراد، وقدما العراق، وخدما جم

الدين هبروز اخلادم، وهو ِشحنة العراق؛ فرأى من جنم الدين عقالً ورأياً وحسن سرية فجعله دزداراً بتكريت، وهي 
  .له، فسار إليها ومعه أخوه أسد الدين

فلما اهنزم أتابك زنكي الشهيد، والد نور الدين، بالعراق من قراجه الساقي، وهو أتابك داود بن السلطان حممود، 
فخدمه جنم الدين أيوب وأقام له . املسترشد باهللا، سنة ست وعشرين ومخسمائة، وصل إىل تكريت وذلك من

  .السفن، فعرب دجلة هناك وتبعه أصحابه، فأحسن جنم الدين صحبتهم وسيَّرهم
الدين، مث إن أسد الدين قتل إنساناً نصرانياً بتكريت ملالحاة جرت بينهما؛ فأرسل جماهد الدين إليه وإىل أخيه جنم 

وقيل إن أيوب كان حيسن الرماية فرمى شخصاً من مماليك هبروز بسهم فقتله، فخشى على . فأخرجهما من تكريت
وقيل ملا قتل أسد الدين شريكوه النصراين، وكان عزيزاً عند هبروز، هرب . نفسه، فتوجه حنو الشام وخدم مع زنكي

شاء اهللا تعاىل عند ذكر وفاة أيوب يف أخبار سنة مثان وسنوضح هذه القضية إن . إىل املوصل، والتحق أيوب به
  .وستني

مث إن أيوب وشريكوه قصدا أتابك الشهيد فأحسن إليهما، وعرف هلما خدمتهما، وأقطعهما إقطاعاً حسناً، وصارا 
كر فلما قُتل الشهيد عند قلعة حعرب ّحصر عس. فلما فتح حصن بعلبك جعل جنم الدين دزداراً فيه. من مجلة جنده

دمشق جنم الدين، فأرسل إىل سيف الدين غازي، وقد قام بامللك بعد والده يف املوصل، ُينهي احلال إليه، فلم يتفرغ 



لبعلبك وضاق األمر على من هبا، وخاف جنم الدين أن تؤخذ عنوةً ويناله أذى؛ فأرسل يف تسليم القلعة وطلب 
يه، وسلم القلعة، ووىف له مبا حلف عليه من اإلقطاع وحلف له صاحب دمشق عل. إقطاعاً ذكره، فأجيب إىل ذلك

  .والتقدم، وصار عنده من أكابر األمراء
واتصل أخوه أسد الدين شريكوه باخلدمة النورية، بعد قتل الشهيد، وكان خيدمه يف أيام والده، فقربه نور الدين 

أته، فزاده إقطاعاً وقرباً حىت صارت له وأقطعه، ورأى منه يف حروبه ومشاهده آثاراً يعجز عنها غريه لشجاعته وجر
  .محص والرحبة وغريمها؛ وجعله مقدم عسكره

فلما تعلقت اهلمة النورية مبلك دمشق أمر أسد الدين فراسل أخاه جنم الدين، وهو هبا، يف ذلك، فطلب منه 
من اٌقطاع واألمالك ببلد املساعدة على فتحها، فأجاب إىل ما يراد منه؛ وطلب هو وأسد الدين من نور الدين كثرياً 

دمشق وغريها، فبذل هلما ما طلبا منه، وحلف هلما عليه، فوىف هلما ملا ملكها، وصارا عنده يف أعلى املنازل، السيما 
جنم الدين، فإن مجيع األمراء كانوا اليقعدون عند نور الدين إال أن يأمرهم أو أحدهم بذلك، إال جنم الدين، فإنه 

  .عد من غري أن يؤمر بذلككان إذا دخل إليه ق
فلما كان سنو تسع ومخسني عزم نور الدين على إرسال العساكر إىل مصر، ومل ير هذا األمر الكبري أقوم والأشجع 

  .من أسد الدين، فسيَّره
وكان سبب ذلك أن شاور بن جمري أبا شجاع السعدي، وهو امللقب أمري اجليوش الذي يقول فيه ُعمارة من 

  :قصيدة
  يف نصر آل حممد مل يضجر... ديد من احلديد، وشاور ضجر احل

  حنثت ميينك يا زمان فكفر... حلف الزمان ليأتني مبثله 

وهو وزير امللقب بالعاضد لدين اهللا آخر املستخلفني مبصر، كان قد وصل إىل دمشق يف سنة مثان ومخسني، سادس 
وكانت عادة املصريني أنه إذا غلب شخص . به قهراًربيع األول، إىل نور الدين مستنجداً به على من أخذ منه منص

صاحب املنصب وعجز صاحب املنصب عن دفعه، وعرفوا عجزه، وقّعوا للقاهر منهم ورتبوه ومكنوه، فإن قوهتم 
إمنا تكون بعسكر وزيرهم، وهو امللقب عندهم بالسلطان، وما كانوا يرون املكاشفة، وأغراضهم مستتبة وقواعدهم 

  .زماهنم على هذا املثالمستقرة من أول 
وكان شاور قد غلب على الوزارة وانتزعها من بين رزيك وقتل العادل بن الصاحل ابن رزيك الذي وزر بعد أبيه، 

وامسه رزيك، ويلقب بالناصر أيضاً، وهو الذي استحضر القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساين من 
. ديوان اجليش، على ما ذكره عمارة اليمين، يف كتاب الوزراء املصريةاالسكندرية واستخدمه حبضرته وبني يديه يف 

مث خرج على . غرس منه للدولة، بل للملة، شجرة مباركة متزايدة النماء، أصلها ثابت وفرعها يف السماء: وقال
ه هبا قِبل، شاور نائب الباب، وهو أمري يقال له ضرغام بن سوار ويلقب باملصور، فجمع له مجوعاً كثرية مل يكن ل

فرحل شاور إىل الشام قاصداً خدمة نور الدين . فغلبه وأخرجه من القاهرة وولده طيَّاً، واستوىل على الوزارة
مستصرخاً به ومستنصراً، فأحسن نور الدين لقاءه وأكرم مثواه، فطلب منه شاور إرسال العساكر إىل مصر ليعود 

ونور الدين يقدم يف ذلك رجال . على أمره وهنيه، واختيارهإليها، ويكون له فيها حصة، ذكرها له، ويتصرف 
ويؤخر أخرى، تارة حتمله رعاية قصد شاور وطلب الزيادة يف امللك والتقَّوى على الفرنج، وتارة مينعه خطر الطريق 

  .وكون الفرنج فيه، إال أن يوغلوا يف الرب فيتعرضوا خلطر آخر مع اخلوف من الفرنج أيضاً
تعاىل وأمر أسد الدين بالتجهز للمسري معه قضاًء حلق الوافد املستصرخ، وَجسَّا للبالد، وتطلعاً على  مث استخار اهللا



فتجهز وسار . وكان هوى أسد الدين يف ذلك؛ وكان عنده من الشجاعة وقوة النفس ما اليبايل معه مبخافة. أحواهلا
وقال القاضي ابن . ألثري والعماد الكاتبهكذا ذكر ابن ا. مع شاور، يف مجادى اآلخرة من سنة تسع ومخسني

كان ذلك سنة مثان ومخسني؛ والقول يف ذلك قوهلما، فقد بينا أن قدوم شاور إىل الشام كان يف سنة مثان : شداد
  .ومخسني، وإرسال نور الدين العسكر كان يف مجادى سنة تسع ومخسني

وساروا مجيعاً، وسار معهم نور . ممن نازعه يف الوزارة وأمر نور الدين أسد الدين بإعادة شاور إىل منصبه واالنتقام
الدين إىل أطراف بالد اإلسالم مما يلي الفرنج بعساكره ليشغلهم عن التعرض ألسد الدين، فكان قصارى الفرنج 

ووصل أسد الدين ساملاً إىل مصر هو ومن معه، فهرب املنازع لشاور يف الوزارة، . حفظ بالدهم من نور الدين
  .وطيف برأسه؛ وعاد شاور وزيراً ومتكن من منصبهوقتل، 

  :وكان عمارة قد مدح ضرغاماً بقصيدة منها
  يف حضرة اإلكرام واإلجالل... وأحق من وزر اخلالفة من نشا 

  أسرارها بقرائن األحوال... واختص باخللفاء، وانكشفت له 
  كتصرف األمساء باألفعال... وتصرف الوزراء عن أفعاله 

  :وملا جازوا برأسه على اخلليج، وكنت أسكن صف اخلليج بالقاهرة، قلت ارجتاال: قال عمارة
  َيُحدُّ حبدِّه صيد الرقاب... أرى حنك الوزارة صار سيفاً 

  بشري باملنية واملصاب... كأنك رائد البلوى، وإال 
  :ولعمارة اليمين من قصيدة مدح هبا شاور وذكر وزارتيه

  أقدام وهي شديدة اإلقدام...  فُنصرت يف األوىل بضرب زلزل ال
  أضحى يطري به غراب اهلام... وُنصرت يف األخرى بضرب صادق 

  نزعاً بسيفك من يدي ضرغام... أدركت ثأراً، وارجتعت وزارة 
  :وقد أشار إىل ذلك عمارة يف قوله من قصيدة له. وكان ضرغام أوال من أصحاب شاور وأتباعه

  واً، ولكن كُدرت غدراهناصف... كانت وزارتك القدمية مشرعاً 
  من بعد ما سجدت له تيجاهنا... غصبت رجالٌ تاجه وسريره 
  :وله من قصيدة أخرى يف شاور

  وثانية، عفواً بغري طالب... وزير متنته الوزارة أوال 
  ورب حبيب يف قميص ُحباب... فخانته يف األوىل بطانة وده 

  ضرب رقاب فلم يرض إال بعد... وجاءته تبغى الصلح ثاين مرة 
وكان مدة أخذ الوزارة منه إىل أن عادت إليه تسعة أشهر سواء، وهي مدة . ومل ُيغلب وزير هلم وعاد غري شاور

قتل ولده طّي يوم اجلمعة الثامن والعشرين من رمضان، وجاز رأسه على رمح : نص عمارة على ذلك، وقال. احلمل
  :واحدة حتفظ قويل يف الصاحلحتت الطيقان، والنساء يولولن بالصراخ، وكان فيهن 

  كرمي، وعهد اإلنتقال قريب... أُيْنسى ويف العينني صورة وجهه ال 
  .فما زالت تكرره حىت رأت رأس ضرغام

  .وأدرك شاور ثأره يف يوم اجلمعة الثامن والعشرين من مجادى اآلخرة، فيكون بينهما تسعة أشهر: قال
  :وقلت يف ذلك: قال



  فيه، وكنت به أحقَّ وأقعدا... وا ونزعت ملكك من رجال نازع
  حىت كسوت القوم أردية الردى... جذبوا رداءك غاصبني، فلم تزل 
  أمرت نسيم الليل أال يربدا... وبردت قلبك من حرارة حرمة 

  :يوماً بيوم، عربةً ملن اهتدى... تاريخ هذا قلُته يف مثله 
  حىت جعلن له مجادى مولدا... محلت به األيام تسعة أشهر 

  :وله أيضاً يف ذلك
  دسٌت، وسرٌج، وأجفانٌ، ومضطجع... هللا ردُّك موتوراً أقّض به 

  والثأر مستدرك، واملُلك مرجتع... ما غبت إال يسرياً، مث حلت لنا 
  إال كما نلت، واآلثار تتُبع... قضية مل ينل منها ابن ذي يزٍن 

  ق يندفعأبا شجاع، فليس احل... فافخر على احلّي من قيسٍ ومن مينٍ 
وعاد عما كان قرره لنور الدين من البالد املصرية، . وأقام أسد الدين بظاهر القاهرة، وغدر به شاور: قال ابن األثري

فأرسل إليه يأمره بالعودة إىل الشام، فأنف أسد الدين من هذا احلال، وأعاد اجلواب يطلب ما . وألسد الدين أيضاً
ا رأى ذلك أرسل نوابه فتسلموا مدينة بلبيس، وحكم على البالد الشرقية، فلم. كان استقر؛ فلم جيبه شاور إليه

وكان الفرنج قد أيقنوا باهلالك إن ملكها . فأرسل شاور إىل الفرنج يستمدهم وخيوفهم من نور الدين إن ملك مصر
د الدين من فلما أرسل شاور إليهم يستنجدهم ويطلب منهم أن يساعدوه إىل إخراج أس. نور الدين، فهم خائفون

وكان . البالد جاءهم فرج مل حيتسبوه، وسارعوا إىل تلبية دعوته، واملبادرة إىل نصرته؛ وطمعوا يف ملك ديار مصر
  .قد بذل هلم ماال على املسري إليه، فتجهزوا وساروا

املسري، فلم  فلما بلغ نور الدين خرب جتهيزهم للمسري سار بعساكره يف أطراف بالده مما يلي اإلفرنج ليمتنعوا من
فتركوا يف بالدهم من . ميتنعوا، لعلمهم أن اخلطر يف مقامهم إذا ملك أسد الدين مصر أشد من اخلطر يف مسريهم

وكان قد وصل إألى الساحل مجع كبري من الفرنج يف البحر . حيفظها، وسار ملك القدس يف الباقني إألى مصر
  .فأعانوه؛ وسار بعضهم معه، وأقام بعض يف البالد حلفظها لزيارة البيت املقدَّس، فاستعان هبم ملك الفرنج،

. فلما قارب الفرنج مصر فارقها أسد الني وقصد مدينة بلبيس، وأقام هبا هو وعسكره وجعلها ظهراً يتحصن به
فاجتمعت العساكر املصرية والفرجنية، ونازلوا أسد الدين مبدينة بلبيس، وحصروه هبا ثالثة أشهر؛ وقد امتنع أسد 

الدين هبا وسُورها من طني، قصري جداً، وليس له خندق والفصيل حيميها، وهو يغاديهم القتال ويراوحهم؛ فلم 
فبينما هم كذلك أتاهم اخلرب هبزمية الفرنج حبارم، وملك نور الدين احلصن، . يبلغوا منه غرضاً، وال نالوا منه شيئاً

ا العود إألى البالد ليحفظوها، ولعلهم يدركون بانياس قبل فحينئذ ُسقط يف أيديهم وأرادو. ومسريه إألى بانياس
وراسلوا أسد الدين يف الصلح، والعود . أخذها، فلم يدركوها إال وقد ملكها، على ما سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل

ه نور الدين إىل الشام، ومفارقة مصر، وتسليم ما بيده منها إىل املصريني؛ فأجاهبم إىل ذلك ألنه مل يعلم مبا فعل
  .بالفرنج يف الساحل

رأيته وقد أخرج أصحابه بني يديه، وبقي يف : فحدثين من رأى أسد الدين حني خرج من بلبيس، قال: قال ابن األثري
فأتاه فرجني من الفرنج الغرباء فقال : قال. آخرهم وبيده لّت من حديد حيمي ساقتهم، واملسلمون والفرنج ينظرون

فقال !! ر بك هؤالء املسلمون والفرنج وقد أحاطوا بك وبأصحابك، فال يبقى لك معهم بقيةأما ختاف أن يغد: له
كنت ترى مامل تر مثله، كنت واهللا أضع سيفي، فال أُقتل حىت أقُتل رجاال، وحينئذ !! ياليتهم فعلوا: شريكوه



وواهللا لو أطاعين . ن بقي منهميقصدهم امللك العادل نور الدين وقد ضعفوا وفىن أبطاهلم، فيملك بالدهم، ويفين م
كنا نعجب من : فصلّب الفرجني على وجهه وقال. هؤالء، يعين أصحابه، خلرجت إليكم أول يوم، لكنهم امتنعوا

وسار شريكوه إىل الشام . فرنج هذه الديار ومبالغتهم يف صفتك وخوفهم منك، واآلن قد عذرناهم؛ مث رجع عنه
  .وعاد ساملاً

وصل شاور إىل نور الدين ملتجئاً، فألفاه على عدوه مقدماً مشكياً، وسّير معه أسد الدين  :وقال العماد الكاتب
على قرار عّينه، وأمر بيّنه، وُبغية يدركها، وخطة ميلكها، وَمحجَّة واضحة يف امللك يسلكها؛ فمضى معه ونصره، 

اد خصمه، بدا وصمه، وغدر بعهده، وأصفى له مشرعه، واسترد له موضعه، وأظهره بعلّوه، وأظفره بعدوع؛ فلما ب
  .وأخلف يف وعده

وكان قد راسل الفرنج وهاداهم يف حرب اإلسالم، فوصلوا؛ فتحصن شريكوه ومن معه مبدينة بلبيس، فحاصره 
فبذلوا له قطيعة فانصرف عنهم، وعاد . شاور بدنود مصر والفرنج ثالثة أشهر، من مستهل رمضان إىل ذي احلجة

  .من شر شاور اإلحن، وكيف متت بغدره تلك احملن إىل الشام ويف قلبه
  :وقد أشار إىل ذلك ُعمارة يف قوله يف مدح شاور، وذكر اإلفرنج، فقال: قلت

  فلله من ظفر فللت وناب... وأنفذت من مصر عدواًّ مبثله 
  أقمت هبا للقوم سوق ضراب... صدمت مجوع الكفر والشام صدمة 

  مضارهبا يف الصخر غري نوايب... وقد جرّدت أجناد مصر عزائماً 
  ودارت رحاها منهم هبضاب... تولّوا عن اإلفرنج فادح ثقلها 

  ثياباً هلم، ما بدُلت بثياب... أقامت دروع اجلند تسعني ليلة 
  وبني مصيب خصمه ومصاب... وهم بني مطروح هناك وطارح 

ه صالح الدين يوسف بن أيوب، سار أسد الدين إىل مصر، واستصحب معه ابن أخي: وقال القاضي ابن شداد
وجعله مقدم عسكره وصاحب رايه وكان اليفصل أمراُ واليقرر حاال إال مبشورته ورأيه، ملا الح له منه من آثار 

فساروا حىت وصلوا مصر، وشاور معهم؛ . اإلقبال والسعادة، والفكرة الصحيحة، واقتران النصر حبركاته وسكناته
م؛ وخافه أهل مصر، ونصر شاوراً على خصمه، وأعاده إىل منصبه ومرتبته، وقرر وكان لوصوهلم إىل مصر وقع عظي

  .قواعده، وشاهد البالد وعرف أحواهلا، وعلم أهنا بالد بغري رجال، متشي األمور فيها مبجرد اإليهام واحملال
ألمره، مفكراً يف كيفية وكان ابتداء رحيله عنها متوجهاً إىل الشام يف السابع من ذي احلجة، فأقام بالشام مدبراً 

  .رجوعه إىل البالد املصرية، حمدثاً بذلك نفسه، مقرراً لقواعد ذلك مع نور الدين، إىل سنة اثنتني وستني
ولفعل شاور ما فعل مع أسد الدين وصفه الشعراء بالغدر، ووقعوا فيه قبل قتله وبعده، على ما سنذكره؛ : قلت

  :ة الكلي من مجلة قصيدة لهفقال عرقل. وبقي متخوفاً من أسد الدين
  إألى الصّيد إال ارتاع يف مصر شاور... وهل هّم يوماً شريكوه بِجلِّق 

  شذى ذكره يف الشرق والغرب سائر... هو امللك املنصور، واألسد الذي 
  :وفيها يف ذي احلجة احترقت جريون بعد رجوع أسد الدين إىل دمشق، فقال العرقلة ميدحه ويذكر ذلك

  وسقى أهلها كئوس املنون... لردى على جريون جار صرف ا
  تتلَّظى بكل قلب حزين... أصبحت جنة وأمست جحيماً 
  ن مجاال لكل حصن حصني... حبذا حصُنها احلصني، لقد كا 



  وزبون أتى حبرب زبون... أي سيف سطا على دار سيٍف 
  نار ليلى تلوح للمجنون... ِخلُت نرياهنا وكلَّ ظالمٍ 

  وفقري أمسى غينَِّ اليمني... فقرياً كم غينِّ أمسى 
  !ليت شعري، ماذا هلا بعد حني... كل حني هلا حريق جديد 

  ق، وشرب اخلمور، والتلحني... كل هذا البالء عاقبة الفس 
  أسد الدين غاية املسكني... ولقد ردها بعزم وحزم 

  هد من مجرها مباء معني... ومحى اجلامع املقدس واملش 
  ب فعال اإلمام يف صفني... ة والبا ملك فعله بَدلَْج

  فصل يف فتح حارم

ويف تلك السنة، يعين سنة تسع ومخسني، اغتنم نور الدين خلو الشام من الفرنج وقصدهم، : قال العماد الكاتب
واجتمعوا على حارم، فضرب معهم املصاف، فرزقه اهللا تعاىل االنتقام منهم؛ فأسرهم، وقتلهم، ووقع يف األسار 

  .أنطاكية، وقومص طرابلس، وابن جلوسلني، ودوك الروم؛ وذلك يف رمضانإبرنس 
كانت نوبة البقيعة نوبة عظيمة على املسلمني، وأفلت نور الدين يف أقل من عشرة من عسكره، مث : وقل يف اخلريدة

وأخذ القومص كسر الفرنج بعد ثالثة أشهر على حارم، وقُتل يف معركة واحدة منهم عشرون ألفاً، وأُسر من جنا؛ 
  .وكان منحاً عظيماً، وفتحاً مبيناً. واإلبرنس والدوقس ومجيع ملوكهم

والسبب يف هذا الفتح أن نور الدين ملا عاد منهزماً، على ما سبق، من غزوة ناحية حصن األكراد، : قال ابن األثري
قر داره؛ ولريتق ذاك الفتق، أقبل على اجلد واالجتهماد، واالستعداد للجهاد، واألخذ بثاره، وغزو العدو يف ع

فراسل أخاه قطب الدين باملوصل، وفخر الدين قرا أرسالن باحلصن وجنم . وميحو مسة الوهن، ويعيد رونق امللك
  .الدين ألب مباردين، وغريهم من أصحاب األطراف

  .أما قطب الدين أتابك فإنه مجع عساكره وسار جمداً، وعلى مقدمة عسكره زين الدين نائبه
على القعود، فإن نور : على أي شئ عزمت؟ فقال: فخر الدين قرا أرسالن فإنه بلغين عنه أنه قال له خلواصه وأما

فلما . الدين قد حتّشف من كثرة الصوم والصالة، فهو يلقي نفسه والناس معه يف املهالك؛ وكلهم وافقه على ذلك
فارقناك باألمس على حال ونرى ! ماعدا مما بدا: لئككان الغد أمر بالنداء يف العسكر بالتجهز للغزاة؛ فقال له أو

إن نور الدين قد سلك معي طريقاً إن مل أجنده خرج أهل بالدي عن طاعيت، وأخرجوا البالد عن : فقال! اآلن ضدها
لقتل يدي، فإنه كاتب ُزهَّادها وعبَّادها واملنقطعني عن الدنيا، يذكر هلم مالقي املسلمون من الفرنج، وما ناهلم من ا

فقد قعد كل واحد من أولئك . واألسر والنهب، ويستمد منهم الدعاء، ويطلب منهم أن حيثُّوا املسلمني على الغزاة
مث . ومعه أتباعه وأصحابه وهم يقرءون كتب نور الدين ويبكون، ويلعنونين ويدعون علّي؛ فالبد من إجابة دعوته

  .جتهز أيضاً وسار إىل نور الدين بنفسه
  .لدين ألب فإنه سّير عسكراًوأما جنم ا

فلما اجتمعت العساكر سار حنو حارم فنزل عليها وحصرها؛ وبلغ اخلرب إىل من بقي من الفرنج بالساحل أنه مل يسر 
إىل مصر، فحشدوا وجاءوا، ومقدم الفرنج الربنس صاحب أنطاكية، والقمص صاحب طرابلس وأعماهلا، وابن 

ومجعوا من الراجل ما اليقع عليه . ا، والدُّوك وهو رئيس الروم ومقدمهاجوسلني وهو من مشاهري الفرنج وأبطاهل



اإلحصاء، قد مألوا األرض وحجبوا بقسطلهم السماء؛ فحّرض نور الدين أصحابه، وفرق نفائس األموال على 
  .شجعان الرجال

ن يتبعوه، ويتمكن منهم إذا فلما قاربه الفرنج رحل عن حارم إىل أْرتاح وهو إىل لقائهم مرتاح؛ وإمنا رحل طمعاً أ
فساروا حىت نزلوا علم ِعمَّ، وهو على احلقيقة تصحيف مالقوه من الغم؛ مث تيقنوا أنه الطاقة هلم بقتاله، . لقوه

  .والقدرة هلم على نزاله؛ فعادوا إىل حارم وقد حرمتهم كل خري، وتبعهم نور الدين

لى ميمنة املسلمني، وهبا عسكر حلب وفخر الدين، فبددوا فلما تقربوا اصطفوا للقتال؛ وبدأت الفرنج باحلملة ع
وكانت تلك الفرَّة من امليمنة عن اتفاق ورأي دبروه، . نظامهم، وزلزلوا أقدامهم، وولوا األدبار، وتبعهم الفرنج

ومكر بالعدو مكروه، وهو أن يبعدوا عن راجلهم فيميل عليهم من بقي من املسلمني، ويضعوا فيهم السيوف، 
موا منهم األنوف، فإذا عاد فرساهنم من أثر املنهزمني مل يلقوا راجال يلجئون إليه، ويعود املنهزمون يف آثارهم، ويرغ

فكان األمر على مادبروا؛ فإن الفرنج ملا تبعوا املنهزمني عطف . وتأخذهم سيوف اهللا من بني أيديهم ومن خلفهم
 وأسراً، وعادت خّياهلم ومل ميعنوا يف الطلب، خوفاً على زيد الدين يف عسكر املوصل على راجلهم، فأفناهم قتالً

راجلهم من العطب، فصادفوا راجلهم على الصعيد معفَّرين، وبدمائهم مضرجني؛ فَُسِقط يف أْيديِْهم َوَرأَْوا أَنَّْهم قدْ 
سط وقد أحدق هبم فلما رجعوا عطف املنهزمون أعنتهم، وعادوا، فبقي العدو يف الو. ضلُّوا، وخضعت رقاهبم وذلوا

فحينئذ محى الوطيس، وباشر احلرب املرؤس والرئيس، وقاتلوا الفرنج قتال من يرجو . املسلمون من كل جانب
وانقضت العساكر اإلسالمية عليهم انقضاض الصقور على بغاث . بإقدامه النجاة، وحابوا حرب من أيس من احلياة

لفرنج بأيديهم إىل األسار، وعجزوا عن اهلزمية والفرار، وأكثر فألقى ا. الطيور، فمزقوهم بدداً، وجعلوهم قدداً
وأما األسرى فلم حيصوا كثرة، ويكفيك دليالً على . املسلمون فيهم القتل، وزادت عدة القتلى على عشرة اآلف

  .كثرهتم أن ملوكهم أسروا، وهم الذين من قبل ذُكروا
وأشار أصحابه عليه باملسري . ادي والعشرين من شهر رمضانوسار نور الدين بعد الكسرة إىل حارم، فملكها يف احل

أما املدينة فأمرها سهل، وأما القلعة اليت هلا : إىل أنطاكية ليملكها، خللوها ممن حيميها ويدفع عنها، فلم يفعل، وقال
ه؛ وجماورة لي'فهي منيعة التؤخذ إال بعد طول حصار، وإذا ضيقنا عليهم أرسلوا إىل صاحب القسطنطينية وسلموها 

  .بيمند أحب إيلّ من جماورة ملك الروم
وبثَّ سراياه يف تلك األعمال والواليات فنهبوا وسبوا، وأوغلوا يف البالد حىت بلغوا الالذقية والسويداء وغيال 

  .ذلك، وعادوا ساملني
  .ممث إن نور الدين أطلق بيمند أنطاكية مبال جزيل أخذه منه، وأسرى كثرية من املسلمني أطلقه

ووقع : قال. كسر نور الدين الروم واألرمن والفرنج على حارم، وكان عدهتم ثالثني ألفاً: وقال احلافظ أبو القاسم
  .بيمند يف أسره يف نوبة حارم، وباعه نفسه مبال عظيم أنفقه يف اجلهاد

حارم وسجد لربه عز وجل،  وبلغين أن نور الدين رمحه اهللا تعاىل ملا التقى اجلمعان، أو قبيله، انفرد حتت تل: قلت
هؤالء عبيدك وهم أولياؤك، وهوؤالء عبيدك وهم اعداؤك؛ فانصر أولياءك ! يارب: ومرغ وجهه وتضرع، وقال

إيش فضول حممود يف الوسط؟ يشري إىل أنك يارب إن نصرت املسلمني فدينك نصرت، فال متنعهم . على اعدائك
  .النصر بسبب حممود إن كان غري مستحق للنصر

وجرى بسبب ذلك منام ! من هو حممود الكلب حىت ُينصر. اللهم انصر دينك والتنصر حمموداً: لغين أنه قالوب
حسن نذكره يف أخبار سنة مخس وستني عند رحيل الفرنج عن دمياط بعد نزوهلم عليها؛ وهذا فتح عظيم ونصر 



ه طائفة كبرية مبصر مع شريكوه كما سبق؛ عزيز أنعم اهللا به على نور الدين واملسلمني، مع أن جيشه عامئذ كان من
  .وهذا من عجيب ما وقع وانفق

  فصل

وقد ذكره العماد الكاتب يف . يف ذكر وزير املوصل مجال الدين، اجلواد املمدح، ووفاته يف هذه السنة رمحه اهللا
  .مواضع من مصنفاته واثىن عليه ثناء عظيما حسناً

ذكر مجال الدين : ة وُعصرة الفطرة، يف أخبار الوزراء السلجوقية أن قالفمما ذكره يف كتابه املوسوم بنصرة الفتر
كان والده من أصفهان يدعى الكامل علي، وهو صاحب الوزير مشس املُلك . أيب جعفر حممد بن علي بن أيب منصور

مل أديب لبيب، بن نظام امللك، وكان أبوه أبو منصور فهّاداً يف عهد السلطان ملكشاه بن ألب أرسالن، وابنه الكا
وزادت أيامه يف السمو وأيامنه يف النمو حىت تنافس يف استخدامه امللوك والوزراء، واستضاءت برأيه يف احلوادث 

وقد كان زّوج بنتا له ببعض أوالد أخوال مجال الدين أيب جعفر حممد، وخّرجه يف األدب ودّرجه يف الرتب؛ . اآلراء
ين احملمودي وغلب يف حتليته ذكر األبلج، فنعته األتراك باألبلج، األمري فأول ما رتبه يف ديوان العرض السلطا

كيدغدي وولدها خاص بك بن كيدغدى من أمراء الدولة وأبناء اململكة وهو يسر معها، فرتبه العزيز خلاص بك 
ُمىن زنكي  وزيراً، فسار يف الصحبة، وكان مقبل الوجاهة، مقبول الفكاهة، شهي اهلشاشة، هبي البشاشة؛ فتوفرت

على منادمته، وقصر صباحه ومساءه على مسامهته، وعول عليه آخر عمره يف إشراف ديوانه، وزاد املال وزان 
فلم يظهر جلمال الدين يف زمان زنكي جود، والعرف له موجود، فإنه كان يقتنع بأقواته، . احلال بتمكينه ومكانه

فمكنه زنكي من . زنكي استبقاء جلاهه، واستعالء به على اشباههوتزجية أوقاته، ويرفع مجيع ما حيصل له إىل خزانة 
  .أصحاب ديوانه، فمنهم من استضر بإساءته ومنهم من انتفع بإحسانه

وملا قُتل زنكي صار للدولة األتابكية مالذاً، وللبيت اآلق سنقري معاذاً؛ واستوزره األمري غازي بن زنكي وآزره 
  .مظاهرته ومظافرته علي كوجك على وزارته، وحلف له على

وجرى بني مجال الدين الوزير، وبني زين الدين علي كوجك، وبني سيف الدين غازي التعاقد على التعاضد، 
وتوىل مجال الدين وزارة املوصل واستوىل، فعاش بنداه اجلود، وعشا إىل ناديه الوفود، . والتعاهد على التساعد

وعمر . ل، فأنارت مطالع سعوده، وسارت يف اآلفاق صنائع جودهوعادت به املوصل قبلة اإلقبال، وكعبة اآلما
حّي على الفالح، : احلرمني الشريفني ومشل بالرب أهلهما، ومجع باألمن مشلهما، وأجرى حبر السماح، ونادى

فصاحت بأفضاله ألفاظ الفصاح، وأتوا إليه من كل فج عميق، وقُصد من كل بلد سحيق؛ فقصده العظماء، ومدحه 
  .ءالشعرا

  :وأنشدين لنفسه فيه قصيدة أوهلا: قال. وممن وفد إليه أبو الفوارس سعد بن حممد الصفي، املعروف حبيص بيص
  ُنصرا، ومن أجندمتا مل ُيخذل... ياللصوارم والرماح الذبل 
  جاد الزمان وبالعال مل يبخل... لو شئتما، ومشيئة مبشيئة 

  ن مهيت يف جحفلأين لكم م... فاقين فخارك يا ُمجاشع، واعلمي 
  ووغى، أصول بصارمي ومبقوىل... أنا فارس اليومني، يوم مقالة 

  ظلمت مجال الدين مأوى العُيَّل... ظلمت فضائلي املقاول مثل ما 
  فَطََمْت، فسالت باملدائح من عل... مدحوه كي حيووا مناقب نفسه 



  نقل اخلضم إىل املزادة خيجل... فأتيت أبذل ما استطعت، ومن يرد 
  بل آية جاءت حبجة مرسل... مشس من اإلحسان، عم ضياؤها 

  وجيود بالنُّعمى إذا مل ُيسأل... يعطي اجلزيل لسائلي معروفه 
  فيكون أبسم ما يرى يف املعضل... وتزيده شوس اخلطوب طالقة 

  فاهلام مطرقة لذاك املثقل... ثقُلت به األعناق من منن الفدا 
  عن كل جفن باحلجالة مسدل. ..فإذا تالقي الناس كان حديثهم 
  عاف تراه مطلقاً كمكبل... أسراء معروف الوزير، فكلهم 

  فضل اجلمال على احليا املتهلل... من سنرقند إىل هتامة شاهد 
  يسري ودار ُمقامه باملوصل... السحب متطر ما تظل، وجوده 

  حميي َدرِيسْى علمه واملنزل... وتقّر عني حممد مبحمد 
  ومعني أمته جبود مسبل... حافظ دينه معمار مرقده، و

  نشوان ميرح بالنعيم املُحصل... جعل املدينة مصر ربعاً آهال 
  بلد على شط الفرات السلسل... فكأهنا باخلصب من قربانه 

  يف مدحه سُور الكتاب املنزل... فلو انه يف عصره نزلت له 
  اليستحيل، وسيد يف احملفل... عبد أخٌ يف ضيفه ووداده 

  بعباب زخار وهضبة يذبل... نياط قميصه ورداؤه  خرق
وكنت أنا يف ذلك العهد متفقها ببغداد، واتفق حضوري باملوصل سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة، : قال العماد

  :ومما مدحته به قصيدة أوهلا. فحضرت عند مجال الدين باجلامع يف مجعتني، وتكلمت عنده مع الفقهاء يف مسألتني
  ثنوا عنا َجماال الجِماال... زموا ارحتاال أظنهم وقد ع

  فلما حال عهد الوصل حاال... سروا والصبح مبيٌض احلواشي 
  وصاهلم وماملوا املالال... هم اعتادوا املالل، فكيف ملّوا 

  فإن السري اورثها الكالال... أحادي ديسهم، باهللا رفقاً 
  فاالأراه الجتماع الشمل ... وُعج حنو األراك هبا، فإين 

  وحيَّا باحلمى تلك التالال... سقى صوب احليا تلعات جند 
  به أُْخلي من األحزان باال... أخالئي، وهل يف الناس خل 

  ومل أذق العدا داًء عضاالً... لئن مل أشف صدري من حسودي 
  وال صادفت من حسيب مناال... فال أدركت من أديب مرادا 
  موالنا اجلَماال وال واليت... والوخدت إليكم يب جِمال 
  هو املنجي إذا ما اخلطب هاال... هو املغىن إذا ما املرء أقوى 

  ال وأيب العال، ال: سواه، فقلت... أيف الدنيا كرمي : وقائلة
  كذلك من حوى هذين طاال... أطَلْت على الورى كرما وفخراً 
  فيا صدر الورى حزت الكماال... وحزت اجملد عن كسب وإرث 

  تعاىل من حباك به، تعاىل... قبة وفضل ُخصِصت بكل من



  :وقد أكثر الشعراء يف مدحه، منهم العرقلة، له من قصيدة: قلت
  يهوى املعايل حممد بن علي... يهوى جتنَّيه والصدود كما 

  للرزق أقالمه ولألجل... مجال دين اإله خري فىت 
  من غري َمْن، واخليلُ، واخلول... معطى القرِى والقُرى لقاصده 

  شرقاً وغرباً، يف السهل واجلبل... ثل فتوح الفاروق نائله م
  أصبح مما يقول يف خجل... من قال مل َيحو ذا ويسكن ذا 

  مسيُّه كان خامت الرسل... حممد خامت الكرام، كما 
  :وفيه يقول أمحد بن منري من قصيدة

  وهاشم غُرَّيت نسل اخلليل... كسا احلرمني لبسة عبد مشس 
  تكنَّف مثله جدث الرسول... أجدَّ أمناً  وللبلد األمني

  أتيح له من األثر اجلميل... عشيتم ياوالة األمر عمَّا 
  يدين على ُعرى اجملد األثيل... وطار هلا وأشفقتم فشَّد ال 

  رماها الدهر باخلطب اجلليل... بيوت باحلجاز مقدسات 
  ملن آوته من ولد البتول... وكان أذالَُهنَّ فصاب صونا 

  مقال وُيجتىن طيب املقيل... ُر باقيات يوم جيىن ال مآث
  ُتنيل يداه من ريف ونيل... وكم للموصل احلدباء مما 

  مهيب البطش، فرَّاس الدخول... َبُرود الصفح، ملتهب احلواشي 
  :وأليب اجملد قسيم احلموي فيه من قصيدة

  والليث يف بشر، والبدر يف غصن... أغرَّ يبصر منه الناس يف رجل 
  علياء تقصر عنها مهة الزمن... مسا هبمتَّه يف املكرمات إىل 

  ل الكف، طاهَر ذيل السر والعلن... يلقاك واضحَ ليل الفكر، راجح َني 
  بال الكتيبة، عني القائل اللَّسن... ماضي العزمية، ميمون النقيبة، رئ 

  يف حمفل ُرحت حايل العني واألذن... إذا تكلم واستمليت غُرَّته 
  مشس النهار وصوب العارض اهلنت... ن يف الدست منه حني تنظره كأ

ويف شعبان من هذه السنة، وهي سنة تسع ومخسني ومخسمائة، تويف الوزير مجال الدين حممد بن علي : قال ابن األثري
عن  كان قد خدم الشهيد فواله نصيبني؛ وظهرت كفايته، فأضاف إليه الرحبة، فأبان. بن أيب منصور األصفهاين

وكان من خوّاصه فجعله مشرف مملكته كلها، وحكّمه حتكيماً المزيد عليه، حىت كان وزير الشهيد . كفايته وعفة
. كان يدخل إىل أتابك قبلي وخيرج بعدي: واحلاكم يف بالده ضياء الدين بن الكَفَْرتُوثي حيكي عن مجال الدين قال

وكان بينه وبني زين الدين . شهيد سيف الّدين مث قطب الدينومل يزل كذلك إىل أن قتل الشهيد، مث وزر لولدي ال
علي كوجك عهود ومواثيق على املصافاة واالتفاق؛ وكان أصحاب زين الدين يكرهونه ويقعون فيه عند زين الدين 

  .فنهاهم
ا وكانت املوصل يف أيامه ملجأ لكل ملهوف، ومأمناً لكل خائف؛ فسعى به احلساد إىل قطب الدين حىت أوغرو

. إنه يأخذ أموالك فيتصدق هبا؛ فلم ميكنه أن يغيِّر عليه شيئاً بسبب اتفاقه مع زين الدين: صدره عليه وقالوا له



مث ندم زيد . فقبض عليه قطب الدين وحبسه بقلعة املوصل. فوضع علي زبن الدين من غيَّره من مصافاته ومؤاخاته
وأصحابه كانوا خيافون مجال الدين، فلما قُبض تبَّسطوا يف الدين على املوافقة على قبضه ألن خواص قطب الدين 

فبقي مجالُ الدين يف احلبس حنواً من سنة، مث مرض؛ ومضى لسبيله . األمر والنهي على خالف غرض زين الدين
زراء عظيم القدر واخلطر، كرمي الوِرد والَصدر، عدمي النظري، يف سعة نفس، مل ُيرْو يف كتب األولني أن أحداً من الو

  .اتسعت نفسه ومروءته ملا اتسعت له نفس مجال الدين، فلقد كان عظيم الفتوة كامل املروة
حكى يل مجاعة عن الشيخ أيب القاسم الصويف، وهو رجل من الصاحلني كان يتوىل خدمة مجال الدين : قال ابن األثري
كنت أخشى أن أُنقل من الدست إىل : مل يزل اجلمال مشغوال بأمر آخرته مدة حبسه؛ وكان يقول: يف حمبسه، قال

قد : يا أبا القاسم، إذا جاء طائر أبيض إىل الدار فعرِّفين، فقلت يف نفسي: فلما مرض قال يل بعض األيام: قال. القرب
قد : فلما كان الغد أكثر السؤال عن ذلك الطائر، وإذا طائر أبيض مل ُير مثله قد سقط؛ فقلت له. اختلط الرجل
. جاء احلق؛ وأقبل على الشهادة وِذكر اهللا تعاىل، وتُويف؛ فلما تويف طار ذلك الطائر: فاستبشر، مث قالجاء الطائر، 

  .فعلمت أنه رأى شيئاً يف معناه: قال
من مات منا قبل : إن بيين وبني أسد الدين شريكوه عهداً: ودفن باملوصل حنو سنة؛ وكان قد قال للشيخ أيب القاسم

املدينة النبوية، على ساكنها أفضل الصالة والسالم، فدفنه هبا يف التربة اليت عملها؛ فإن أنا صاحبه محله احلي إىل 
فلما تويف سار الشيخ أبو القاسم إىل أسد الدين يف هذا املعىن؛ فأعطاه ماال صاحلاً ليحمله به . متُّ فامض إليه وذكِّره

يقرأ بني يدي تابوته عند النزول والرحيل، وقدوم مدينة  إىل مكة واملدينة، وأمر أن حيج معه مجاعة من الصوفية ومن
. ففعلوا ذلك؛ فكان يصلى عليه يف كل مدينة خلق كثري. الصالة على فالن: تكون يف الطريق، وينادون يف البالد

  :فلما كان يف الِْحلَّة اجتمع الناس للصالة عليه، فإذا شاب قد ارتفع على موضع عال ونادى بأعلى صوته
  َسرى بِرُّه فوق الركاب ونائله... نعشُه فوق الرقاب، وطاملا َسَرى 

  عليه، ويف النادي فتبكي أرامله... مير على الوادي، فتثُىن رماله 
مث وصلوا به إىل مكة فطافوا به حول الكعبة وصلوا عليه باحلرم، ومحلوه إىل . فلم ير باكياً أكثر من ذلك اليوم
وه بالرباط الذي أنشأه هبا، وبينه وبني قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم مخس عشرة املدينة فصلوا عليه أيضاً، ودفن

  .ذراعاً
ولقد رأيت املكان ولعله أراد احلائط الشرقي من مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم . كذا قال ابن األثري: قلت

  .النفس القرب الشريف، زاده اهللا شرفاً وصلى على ساكنه

ين رمحه اهللا أسخى الناس وأكثرهم عطاء وبذال للمال، رحيماً بالناس متعطفاً عليهم عادال كان مجال الد: مث قال
فمن أعماله احلسنة أنه جدد بناء مسجد اخليف مبىن، وغرم عليه أمواال عظيمة، وبىن احلجر جبنب الكعبة . فيهم

ة بالذهب والنُّقْرة، فكل ما فيها وزخرف الكعب. ورأيت امسه عليه، مث غُري وبُنى غريه سنة ست وسبعني ومخسمائة
وملا أراد ذلك أرسل إىل اإلمام املقتفي ألمر اهللا هدية جليلة حىت أذن . من ذلك فهو عمله إىل سنة تسع وستمائة

وعمر أيضاً املسجد الذي على . فيه، وأرسل إىل أمري مكة عيسى بن هاشم خلعاً سنية وهدية كثرية حىت مكنه منه
وعمل بعرفات مصانع . درج الذي يصعد فيها إليه، وكان الناس يلقون شدة يف صعودهمجبل عرفات، وعمل ال

  .للماء وأجرى املاء إليها من نعمان يف طريق معمولة حتت اجلبل مبنية بالكلس، فغرم على ذلك ماال كثرياً
جاج بعرفات؛ فكان الناس وكان يعطي أهل نعمان كل سنة ماال كثرياً ليتركوا املاء جيري إىل املصانع أيام مقام احل

  .جيدون به راحة عظيمة



ومن أعظم األعمال اليت عملها نفعاً أنه بىن سوراً على مدينة النيب عليه السالم فإهنا كانت بغري سور ينهبها : قال
رأيت باملدينة إنساناً يصلي اجلمعة، فلما فرغ ترحم على مجال الدين . األعراب، وكان أهلها يف ضنك وضر معهم

جيب على كل من باملدينة أن يدعو له، ألننا كنا يف ضر وضيق ونكد عيش : ا له، فسألناه عن سبب ذلك، فقالودع
مع العرب، اليتركون ألحد منا ما يواريه ويشبع دوعته، فبىن علينا سوراً احتمينا به ممن يريدنا بسوء، فاستغنينا؛ 

اللهم ُصْن حرمي من صان حرم نبيك بالسور، حممد : بتهوكان اخلطيب باملدينة يقول يف خط: قال! فكيف الندعو له
فلو مل يكن له إال هذه املكرمة لكفاه فخراً، فكيف وقد كانت صدقاته جتوب مشرق : قال. بن علي بن أيب منصور

ومسعت عن متويل ديوان صدقاته اليت خيرجها على باب داره للفقراء، سوى اإلدرارات والتعهدات، ! األرض وغرهبا
ومن أبنيته العجيبة اليت مل ير الناس مثلها : قال. كان له كل يوم مائة دينار أمريية يتصدق هبا على باب داره: قال

اجلسر الذي بناه على دجلة عند جزيرة ابن عمر باحلجر املنحوت واحلديد والرصاص والكلس؛ إال أنه مل يفرغ ألنه 
وبىن الرُّبط باملوصل، وسنجار، ونصيبني، . ند اجلزيرة أيضاًوبىن أيضاً جسراً على هنر األرياد ع. قُبض قبل فراغه

ويكفيه أن صدر الدين اجلخندي رئيس أصحاب الشافعي، رضي اهللا . وغريها؛ وقصده الناس من أقطار األرض
عنه، بأصبهان، وابن الكايف قاضي قضاة مهدان، قصداه، فأخرج عليهما ماال جزيال، وكذلك غريمها من الصدور 

  .وصارت املوصل يف أيامه مقصداً وملجأ. ومشايخ الصوفية والعلماء
: حكى يل والدي قال. وكان أحب األشياء إليه إخراج املال يف الصدقات، وكان يضيِّق على نفسه وبيته ليتصدق
 هذا الثمن كثري، اشتروا: كنت يوماً عنده وقد أحضر بني يديه قندز، لُيعمل على وبر ليلبسه، خبمسة دنانري، فقال

وحكى يل من أثق إليه من العدول : قال. فراجعناه غري مرة فلم يفعل: قال. يل قندزاً بدينارين وتصدقوا بثالثة دنانري
باملوصل أن األقوات تعذرت يف بعض السنني هبا وغلت األسعار، وكان باملوصل رجل من الصاحلني يقال له الشيخ 

خترج هذا على مستحقيه؛ وكلما فرغ أرسل إيلَّ ألتفذ : قال لهعمر املال، فأحضره مجال الدين وسلم إليه ماال، و
غريه؛ فلم ميض إال أيام يسرية حىت فرغ ذلك املال لكثرة احملتاجني، فأنفذ له شيئاً آخر ففىن؛ مث أرسل يطلب ما 

صدقوا واهللا ما عندي شئ، ولكن خذوا هذه احملافر اليت يف داري فبيعوها وت: خيرجه، فقال مجال الدين للرسول
فبيعت احملافر وتصدقوا بثمنها وعرفوه ذلك، فلم يكن عنده ما . بثمنها إىل أن يأتيين شئ آخر إىل الشيخ عمر

قل للشيخ : يرسله، فأعطاه ثيابه اليت كان يلبسها مع العمامة اليت كانت على رأسه، وأرسل اجلميع، وقال للرسول
  .ثياب إىل الشيخ عمر بكى وباعها وتصدق بثمنهافلما وصلت ال. الميتنع من الطلب فهذه أيام مواساة

أحضرين الشيخ : وحكى يل بعض الصوفية ممن كان يصحب الشيخ عمر النسائي شيخ الشيوخ باملوصل قال: وقال
انطلق إىل مسجد الوزير، وهو بظاهر املوصل، واقعد هناك، فإذا أتاك شئ فاحفظه إىل أن أحضر عندك؛ : فقال يل
ع من احلمالني حيملون أمحاال من النَّصايف واخلام، وإذا قد جاء نائب مجال الدين مع الشيخ وإذا أقبل مج. ففعلت

فقال يل تأخذ هذه األمحال وتسري إىل . ومعهما قماش كثري، ومثانية عشر ألف دينار، وعدة كثرية من اجلمال
ناً العريب فتوصل إليه الرزمة األخرى الرحبة، فتوصل هذه الرزمة وهذا الكتاب إىل متوليها فالن، فإذا أحضر لك فال

وهذا الكتاب وتسري معه، فإذا أوصلك إىل فالن العريب فتوصل إليه هذه الرزمة وهذا الكتاب؛ وهكذا إىل املدينة 
على ساكنها أفضل الصالة والسالم، توَصل إىل وكيلي فالن هذه األمحال وهذه الكسوات واملال الذي عليه اسم 

قتضى هذه اجلريدة، مث يأخذ الباقي الذي عليه اسم مكة ويسري إليها فيتصدق به وكيلي هبا املدينة ليخرجها مي
فسرنا كذلك إىل وادي القُرى فرأيناه به حنو مائة مجل حتمل الطعام إىل املدينة وقد : قال. مبوجب اجلريدة األخرى

كل صاعني بدينار مصري، والصاع مخسة  منعهم خوف الطريق، فلما رأونا ساروا معنا إليها، فوصلناها واحلنطة هبا



مث سرنا . فانقلبت املدينة بالدعاء له. فلما رأوا الطعام واملال اشتروا كل سبعة آصع بدينار. عشر رطال بالبغدادي
  .إىل مكة ففعلنا ما أمرنا

شيئاً،  رأيت مجال الدين وقد حضر عنده رجل فقيه قبل أن يصري وزيراً فطلب منه: وحكى يل والدي قال: قال
هكذا تنصرف األحرار عن : وتردد إليه عدة أيام، مث انقطع، فسأل عنه، فقيل إنه سافر، فشق ذلك عليه، مث قال

  .دور الكالب، وردد ذلك غري مرة؛ مث سأل عنه فقيل إنه سار حنو ماردين، فأرسل إليه خلعة ونفقة إىل ماردين
  .ي ظاهرة الحتتاج إىل بيان، فلهذا تركنا أكثرهاولو ُرمت شرح مفردات أعماله ألطلت وأضجرت، وه: قال

اجتمعت جبمال الدين املوصلي سنة مخس : وقد ذكره األمري مؤيد الدولة أسامة بن منقذ يف كتاب االعتبار فقال
ومخسني ومخسمائة، وأنا متوَّجه إىل احلج، وكانت بيين وبينه مودة قدمية وعشرة ومؤانسة؛ فعرض علّي الدخول إىل 

املوصل فامتنعت، ونزلت خبيميت على الشط، فكان مدة مقامي كل يوم يركب جيوز على اجلسر حنو نينوى  دار يف
فوجدت . أركب فأنا واقف أنتظرك، فأركب فأسري أنا وهو فنتحدث: وأتابك قد ركب إىل امليدان، وينفذ إيلّ يقول

عنا أشتهي أن أقوله لك وما يتفق يل يف نفسي شئ يتردد من حيث اجتم: يوماً منه خلوة من أصحايب، فقلت له
  :أقول ما قاله الشريف الرضي: قلت: قل: قال. خلوة، وقد خلونا الساعة

  مامل يصبك مبكروه من العذل... ما ناصحتك خفايا الود من أحد 
  بأن أراك على شئ من الزلل... موديت لك تأىب أن تساحمين 

الرب واملعروف، والسالطني ما حيتملون إخراج املال، والتصرب وقد بسطت يدك يف إنفاق املال يف الصدقات ووجوه 
نفوسهم عليه، ولو أن اإلنسان خيرجه من مرياثه؛ وهذا الذي أهلك الربامكة؛ فانظر لنفسك كيف املخرج مما قد 

 ففارقته وسرت إىل احلجاز،. جزالك اهللا خرياً، لكن األمر قد َعَبر عما ختافه: فأطرق ساعة وقال. دخلت فيه
  .وعدت من مكة على طريق الشام، وُنكب مجال الدين ومات يف احلبس

  :ولعلم الدين احلسن بن سعيد الشاتاين يف هذا الوزير اجلواد ملا نكب: قلت
  كال، وال غريت أفعالك الغري... ماحطّ قدرك من أوج العال القدر 
  ومل ينل شأوه من سؤدد بشر... أنت الذي عم أهل األرض نائله 

  وصّدق السمع عنها ما رأى البصر... اتك يف اآلفاق واتضحت سارت صف
  فآخر الصرب، ياطود النُّهى، الظفر... فاصرب لصرف زمان قد منيت به 
  صروف دهر له يف أهله غري... فما ترى أحداً يف اخللق يسلم من 
  ولو سعوا حنوه جهراً ملا قدروا... سعوا بقصدك سرَّا، واستتب هلم 

  ملّت من لوعة يف القلب تستعر... يت حتيا النفوس هبا لوال األماين ال
  :ومنها يف ذكر الشيخ عمر املال

  ميزت بالفكر أحوال الورى، ُعَمر... وأصدق الناس يف حفظ العهود، إذا 
  يزوره ويقويّ أزره اخلضِر... الزاهُد، العابُد، الَبرُّ، التقي، ومن 

  : بن رزيكوقال العرقلة يرثى مجال الدين الوزير والصاحل
  بعد مجال الدين والصاحل... الخري يف الدنيا و ال أهلها 
  ماكان ماء البحر باملاحل... حبران، لوال دمع باكيهما 

كنت أرى من الوزير مجال الدين يف األيام الشهيدية من الكفاية والنظر يف صغري األمور : قال والدي: قال ابن األثري



فلما وصل األمر إىل امللك قطب الدين مودود بن أتابك . على متكنه من الكفاية وكبريها، واحملاققة فيها، ما يدل
الشهيد، ومجال الدين وزيره حينئذ، وقد متكن زين الدين علّي بن بكتكني يف الدولة متكناً عظيماً، وتقدم عند قطب 

أين تلك : فقلت له يوماً: لالدين مجاعة من أصحابه؛ فكان مجال الدين مع متكنه وعلو حمله يهمل بعض األمور؛ قا
ما : واآلن ما عندي كفاية؟ فقلت: فقال يل!! الكفاية اليت كنا نراها منك يف األيام الشهيدية؟ ما أرى اآلن منها شيئاً

ليست الكفاية عبارة عن فعل واحد يف كل زمان، إمنا الكفاية أن . أنت صيب غرٌّ: فقال. هذا العمل من ذلك بشئ
كان لنا صاحب متمكن قوي العزم اليتجاسر أحد على . زمان ما يناسبه ذلك الوقت يسلك اإلنسان يف كل

وأما اآلن فلنا سلطان غري متمكن، . االعتراض عليه، والَيَتلَّون بأقوال أصحابه، فحفظناه؛ فكان ما أفعله هو الكفاية
  .وهو حمكوم عليه؛ فهذا الذي أفعله هو الكفاية

  مث دخلت سنة ستني ومخسمائة

وكان قد سار إليها بعد عوده من فتح حارم، وأذن . فيها فتح نور الدين قلعة بانياس من الفرنج: ابن األثري قال
لعسكر املوصل وديار بكر بالعودة إىل بالدهم، وأظهر أنه يريد طربية؛ فجعل من بقي من الفرنج مههم حفظها 

ها من احلماة املمانعني عنها؛ ونازهلا، وضيق عليها فسار نور الدين جمداً إىل بانياس لعلمه بقلة من في. وتقويتها
وكان يف مجلة عسكره أخوه نصرة الدين أمري أمريان، فأصابه سهم أذهب إحدى عينيه؛ فلما رآه نور . وقاتلها

وجّد يف حصارها، ومسع الفرنج . لو كُشف لك عن األجر الذي أعد لك لتمنيت أن تذهب األخرى: الدين قال له
على أن الفرنج كانوا قد ضعفوا بقتل رجاهلم حبارم . فلم تتكامل عدهتم حىت فتحه اهللا تعاىل بذلك فجمعوا،

  .أوسرهم، فملك القلعة ومألها ذخائر وُعدة، ورجاال عدة
وعاد نور الدين إىل دمشق ويف يده خامت بفص ياقوت من أحسن اجلوهر، فسقط من يده يف شعراء بانياس، وهي 

فلما أبعد من املكان الذي ضاع فيه الفص علم به، فأعاد بعض أصحابه يف طلبه . غصانكثرية األشجار ملتفة األ
فعادوا إليه فوجدوه، فقال بعض الشعراء الشاميني، وأظنه أمحد بن منري، . ودهلم على مكانه، وقال أظنه هناك صاع

  :من مجلة قصيدة ميدحه هبا ويهنيه هبذه الغزاة وعود الفص الياقوت
  مهدّي مطفئُ مجرة الدجال... كاك فيك، فإنك ال إن يِمتر الش

  باألمس بني عناطيل وجبال... فلعودة اجلبل الذي أظللته 
  ردت مطال الفال غري ُمطال... مسترجعاً لك بالسعادة آية 
  نلت الرقاء مبوشك اإلعجال... مل ُيْعطَها إال سليمان، وقد 

  كسريره عن كل جدر عال... زجر جرى لسرير ملكك أنه 
  وأمرهتن قذفنه يف احلال... فلو البحار السبعة استهوينه 

هذه األبيات البن منري بال شك، ولكن يف غري هذه الغزاة، فإن ابن منري قد سبق أنه تويف سنة مثان وأربعني، : قلت
ه بالعود من وقال ميدحه، يعين نور الدين، ويهنئ: وقد قرأت يف ديوان ابن منري. وفتح بانياس كما تراه يف سنة ستني

ووجد أن خامتاً ضاع : ويف نسخة. غزاة وضياع فص ياقوت جبل من يده الشتغاله بالصيد شراؤه أألف ومائة دينار
  :فذكر القصيدة أوهلا. منه يف الصيَّد قيمته ألف ومائة دينار، وأنشده إياه بقلعة محص

  *يوماك يوم ندًى ويوم نزال*
  :يقول فيها

  قود الذَّلول أطاع بعد صيال...  أخرست شقشقة الضالل، وقدته



  ألفحت فيها احلرب بعد حيال... ورميت دار املشركني بصليم 
  ذعراً يشيُب نواصي األطفال... وَسَعْرتَ بني تربيهم وتراهبم 

  ضرباً سوابقه بغري توايل... فوق اخلطيم، وقد خطمت زعيمهم 
  ايلرهباً، به سيف الصقالب ص... ضرباً مألت فرجنةً من حرِّه 

  هيم أحلن النوم غري حالل... وبفَجِّ حارم أحرمت لقراعهم 
  نبعاً يعاذمه أدير ُدصال... عجموا على اجلسر احلديد حديدها 

  أعطيننا أمناً من الزلزال... زلزلت أرضهم بوقع صواعق 
  والنصر فوقك مسبل األذيال... يف مأزق مشرت ذيلك حتته 

  احلمد غري مذالسحبت رداء ... يف دولة غراء حممودية 
  زُهر املقال بباهر األفعال... تنسى الفتوح هبا الفتوح، وجتتين 

  مثراهتن غرائب األفضال... لبست بنور الدين نور حدائق 
  زّرت حواشيها على رئبال... ملك حتجّب يف السرير بزأرة 
  يف برديت بدل من األبدال... تنجاب عن ذي لبدتني شذاته 

  فرمى اخلليج مبرهق البلبال... ة رفع الرواق بروق أنطاكي
  من مخس عشرة سورة األنفال... بدر ألربع عشرة اقتبس السنا 

  وسواه ُيقعده احتياُز املال... فوز املآل أخاضه ماًء الطلي 
  عن همِّ عمٍ أو خمايل خال... متقسم بني القسيمني العال 

  يقفو لواءك كاللوى املنهال... الزلت تطلع من ثنايا جحفل 
  وحلاسديك بكاً على األطالل... ك أن تطل على الكواكب راقياً ل

ومما يناسب هذه السعادة يف وجدان اخلامت بعد وقوعه يف مظنة اهلالك والضياع ما بلغين أن موسى اهلادي ملا ويل 
فأحل عليه،  اخلالفة سأل عن خامت عظيم القيمة كان ألبيه املهدي، فبلغه أن أخاه الرشيد أخذه، فطلبه منه فامتنع،

فلما مات اهلادي وويل الرشيد اخلالفة أتى ذلك املكان بعينه . فحنق الرشيد ومر على جسر بغداد فرماه يف دجلة
ومعه خامت من رصاص فرماه ثَمَّ، وأمر الغطاسني أن يلتمسوه، ففعلوا، فاستخرجوا اخلامت األول، فُعد ذلك من 

  .سعادة الرشيد وبقاء ملكه
وملا فتح نور الدين حصن بانياس كان ولد معني الدين أنر الذي سلم بانياس إىل اإلفرنج قائماً على : قال ابن األثري

ألن اهللا تعاىل : كيف ذلك؟ قال: للناس هبذا الفتح فرحة واحدة، ولك فرحتان، فقال: رأسه، فالتفت إليه وقال له
  .مشق وملا نزل الفرنج عليهاوقد تقدم أنه كان صانع هبا عن د. اليوم بّرد جلدة والدك من جهنم

وفيها تويف وزير بغداد عون الدين أبو املظفر حيىي بن حممد بن هبرية الشيباين، من بين ذهل بن شيبان بن ثعلبة ن 
اإلفصاح : وكان عاملاً ديناً مدبرا حنبلي املذهب؛ وزر للمقتفي مث للمستنجد بعده، وله عدة مصنفات، منها. احلصن

وكان جيمع يف جملسه أفاضل الوقت من أعيان املذاهب األربعة والنحاة وغريهم، . صحاحيف شرح األحاديث ال
مث تويف وهو ساجد يف صالة الصبح من يوم األحد ثالث عشر مجادي األوىل سنة . وجيري حبضرهتم فوائد كثرية

سنة سبع وتسعني  ومولده يف ربيع اآلخر. ورئيت له منامات حسنة، ومدحه مجاعة من الفضالء. ستني ومخسمائة
وأربعمائة بقرية من أعمال ُدَجْيل تعرف بالدُّور، وهو الذي حما رسوم سالطني العجم من العراق وأجالهم عن 



اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب : ومن كالمه لبعض من كان يأمر باملعروف. خطتها حبسن تدبريه
  .يف اإلسالم، وأوىل األمور ستر العيوب

  خلت سنة إحدى وستني ومخسمائةمث د

ففيها تويف فتح الدين بن أسد الدين شريكوه، أخو ناصر الدين؛ وقربه باملقربة النجمية إىل جانب قري ابن عمه 
ويف هذين األخوين، ناصر الدين وفتح الدين، يقول . شاهنشاه بن أيوب يف قبة فيها أربعة قبور، مها األوسطان منها

  :العرقلة حسان
  ما فيهما جنب وال شح...  أسد خادر هللا شبال

  )َجاَء َنْصرُ اِهللا َواْلفَْتُح(قد ... ما أقبال إال وقال الورى 

وفيها سار نور الدين أيضاً إىل حصن املنيطرة، وهو للفرنج، ومل حيشد له وال مجع عساكره، إمنا سار إليه على غرة 
نتهز الفرصة وسار إىل املنيطرة وحصرها، وجّد فيؤ قتاهلا، من الفرنج، وعلم أنه إن مجع العساكر حذروا ومجعوا؛ فا

وأخذها عنوة وقهراً، وقتل من هبا، وسىب، وغنم غنيمة كثرية َألِمْن من به، فأخذهتم خيل اهللا بغتة وهم اليشعرون؛ 
أن نور الدين  ولو علموا أنه جرد جريدة ألسرعوا، وإمنا ظنوا. ومل يقدر الفرنج على أن جيتمعوا لدفعه إال وقد ملكه

  .يف مجع كثري، فلما ملكه تفرقوا وأيسوا منه
  .وذكر القاضي ابن شداد أن ذلك يف سنة اثنتني وستني كما سيأيت، واهللا أعلم. هذا قول ابن األثري

القاضي اجلليس أبو املعايل عبد العزيز بن احلسني بن : قال العماد يف اخلريدة. وفيها تويف اجلليس بن احلباب مبصر
وكان أوحد عصره يف . باب األغليب السعدي التميمي، جليس صاحب مصر، ففضله مشهور، وشعره مأثوراحل

انشدين له األمري جنم . مصر نظماً ونثراً، وترسال وشعرا؛ ومات هبا يف سنة إحدى وستني، وقد أناف على السبعني
  :الدين بن مصال من قصيدة يقول فيها

  يض دماًء، والسيوف ذكورحت... ومن عجب أن السيوف لديُهم 
  تأجُج ناراً، واألكف حبور... وأعجب من ذا أهنا يف أكفهم 

وأنشدين له الشريف إدريس اإلدريسي قصيدة سيَّرها إىل الصاحل بن رزيك قبل وزارته، حيرضه على إدراك ثأر : قال
  :الظافر، وكان عباس وزيرهم قتله وقتل أخويه يوسف وجربيل، يقول فيها

  حنوهم على عمد بفعل أعادي... وال وغيباً ومشهداً أصادفُهم ق
  وما هلم من منعة وذياد... فأين بنو رزيك عنها ونصرهم 
  حشاشة نفس آذنت بنفاد... تدارك من اإلميان قبل دثُورِه 

  ومصرعهم مل تكتحل برقاد... فلو عاينت عيناك بالقصر يومهم 
  حبصادبقايا زروع آذنت ... فمزق مجوع املارقني، فإهنا 

  :وله فيه من أخرى يف هذه احلادثة
  إىل فتكة ما رامها قط رائم... وملا ترامى الرببري جبهله 

  بأمثاهلا ُتلقى اخلطوب العظائم... ركبت إليه منت عزمتك اليت 
  به غاصب حق اإلمامة ظامل... أعدت إليهم ملكهم بعد ما لوى 

  :وأنفذ إليه يف املعىن



  وماكان يرجى بعثها ونشورها...  أعدت إىل جسم الوزارة روحها
  فهذا األوان قرؤها وطهورها... أقامت زماناً عند غريك طامثاً 

  وخيلعها مردودةً مستعريها... من العدل أن حييا هبا مستحقُّها 
  أشار عليه بالطالق مشريها... إذا ملك احلسناء من ليس كفئها 

  :وله يشكو طبيباً
  لسَّقَم امللّح بعسكرينمن ا... وأصل بلييت من قد غزاين 

  يفرق بني عافييت وبيين... طبيب طبُّه كغراب بني 
  فرد هلا الشباب بنسختني... أين احلمى وقد شاخت وباخت 

  حكاه عن سسنان أو حنني... ودبرها بتدبري لطيف 
  فصّيرها حبذق نوبتني... وكانت نوبةً يف كل يوم 

ُصرد، وقرأهتا يف ديوانه؛ وهي من قصيدة مدح هبا وزير اخلليفة ببغداد األبيات الرائية متثل هبا اجلليس، وهي ل: قلت
  :فخر الدين أبا نصر حممد بن جهري ويهنيه بعوده إىل الوزارة؛ وأول القصيدة

  وحاجة نفس ليس يُقضي يسريها... جلاجةُ قلب ما يفيق غرورها 
  :وهي طويلة يقول فيها متغزال
  صحائف ملقاة وحنن سطورها... وقفنا صفوفاً يف الديار، كأهنا 
  نظريها: أهذي اليت هتوى؟ فقلت: ... يقول خليلي، والظباء سوانح

  أما هذه فوق الركائب حوُرها؟... وقد قلتما يل ليس يف األرض جنة 
  !وصلت إىل ان صادقتك ثغورها... أراَك احلْمى، قل يل بأي وسيلة 

  :ويقول يف مدحيها
  أأفواهها أوىل هبا أم حنورها ...وما يل هبا علم، فهل أنت عامل 

  إذا ظفرت يف احلب عف ضمريها... على رسلكم يف اهلجر، إنَّا عصابة 
  ففي يد عبل الساعدين أمورها... كيف شئت تقلبَّي : فقل لليايل

  به كنهها حىت استحقت نذورها... أماينُّ يف نفس الوزارة ُبلِّغت 
  لُّ عليه سفورهاإىل خاطبٍ ح... لَوْت وجهها عن كل طالب متعة 

  تساوى به ذو طيشها ووقورها... إذا مثل األقوام دون عرينه 
  ترف على تلك الرؤس طيورها... تكاد ملا قد أُلبْست من سكينة 

  مث دخلت سنة اثنتني وستني ومخسمائة

ها وقد كان بعد رجوعه من مصر اليزال حيدث نفسه بقصد! ففيها عاد أسد الدين إىل مصر تاسع ربيع اآلخرة
وكان مما يهيجه على العود زيادة حقده . ومعاودهتا، حريصاً على الدخول إليها، يتحدث به مع كل من يثق إليه

فلما كان هذه السنة جتهز وسار إليها، وسري نور الدين معه مجاعة من األمراء وابن أخيه . على شاور وما عمل معه
  :ويف ذلك يقول العرقلة. صالح الدين يوسف بن أيوب

  :مصَر إىل حرب األعاريب... ول واألتراك قد ازمعت أق



  ديق من اوالد يعقوب -رّب، كما ملكتها يوسف الص 
  ادق من أوالد أيوب... ميلكها يف عصرنا يوسف الص 

  وضرّاب العراقيب... من مل يزل ضرّاب هامِ العدا حقاً 
ينه، فوصل إىل الديار املصرية وقصد إطفيح، مث إن أسد الدين جَد يف السري على الّرب، وترك بالد اإلفرنج عن مي

وعرب النيل عندها إىل اجلانب الغريب، ونزل باجلزيرة مقابل مصر، وتصّرف يف البالد الغربية وأقام هبا نيفاً ومخسني 
  .يوماً

ة وكان شاور ملا بلغه جمئ أسد الدين قد راسل الفرنج يستغيث هبم ويستصرخهم؛ فأتوه على الصعب والذلول، فتار
حيثهم طمعهم يف ملك مصر على اجلد والتشمري، وتارة حيدوهم خوفهم من أن ميلكها العسكر النُّوري على 

فلما وصلوا إىل مصر عربوا إىل اجلانب الغريب؛ وكان أسد . اإلسراع يف املسري؛ فالرجاء يقودهم واخلوف يسوقهم
عرف بالبابني، وسارت العساكر املصرية، والفرنج الدين والعسكر النُّوري قد ساروا إىل الصعيد فبلغوا مكاناً ي

  .وراءهم، فأردركوهم به يف اخلامس والعشرين من مجادي األوىل
وكان شريكوه قد أرسل إليهم جواسيس، فعادوا وأخربوه بكثرة عددهم وعدُدهم، وجدهم يف طلبه؛ فعزم على 

  .قتاهلم ولقائهم، وأن حتكم السيوف بينه وبينهم
أصحابه أن تضعف نفوسهم عن الثبات يف هذا املقام اخلطري الذي عطبهم فيه أقرب من السالمة، إال أنه خاف من 

لقلة عددهم وبعدهم عن بالدهم؛ فاستشارهم، فكلهم أشار عليه بعبور النيل إىل اجلانب الشرقي والعود إىل الشام، 
تمي، وكل من يف هذه الديار من جندي إن حنن اهنزمنا، وهو الذي الشك فيه، فإىل أين نلتجئ ومبن حن: وقالوا له

وعامي وفالح عدوُّ لنا، ويودون لو شربوا دمتءنا؛ وحق لعسكر عدهتم ألفا فارس قد بعُدوا عن ديارهم وقل 
ناصرهم أن يرتاع من لقاء عشرات ألوف، مع أن كل أهل البالد عدو هلم فلما قالوا ذلك قام إنسان من املماليك 

من خياف القتل واجلراح واألسر : لدين بزغش، وكان من الشجاعة باملكان املشهور، وقالالنُّورية يقال له شرف ا
فال خيدم امللوك بل يكون فالحاً أو مع النساء يف بيته؛ واهللا لئن عدمت إىل امللك العادل من غري غلبة وبالء تُعذرون 

أتأخذون أموال املسلمني : ا، ويقول لكمفيه ليأخذن إقطاعاتكم وليعودنَّ عليكم جبميع ما أخذمتوه إىل يومنا هذ
هذا رأيي وبه : قال أسد الدين! وتفرون عن عدوهم، وتسلمون مثل هذه الديار املصرية يتصرف فيها الكفار؟

. أعمل، ووافقهما صالح الدين يوسف بن أيوب، مث كثر املوافقون هلم على القتال، فاجتمعت الكلمة على اللقاء
املصريون والفرنج وهو على تعبئة، وقد جعل األثقال يف القلب يتكثر هبا، وألنه مل ميكنه أن فأقام مبكانه حىت أدركه 

  .يتركها مبكان آخر فينهبها أهل البالد

إن الفرنج واملصريني يظنون أنين يف القلب فهم : مثَّ إنه جعل صالح الدين ابن أخيه يف القلب، وقال له وملن معه
عليه، فإذا محلوا عليكم فال تصدقوهم القتال والهتلكوا نفوسكم، واندفعوا بني  جيعلون مجرهتم بإزائه ومحلتهم

واختار من شجعان أصحابه مجعاً يثق إليهم ويعرف صربهم . أيديهم؛ فإذا عادوا عنكم فارجعوا يف أعقابكم
على القلب ظناً  فلما تقابل الطائفتان فعل الفرنج ما ذكره أسد الدين ومحلوا. وشجاعتهم، ووقف هبم يف امليمنة

فحينئذ محل أسد الدين فيمن معه على من . منهم أنه فيه، فقاتلهم من به قتاال يسرياً، مث اهنزموا بني أيديهم، فتبعوهم
ختلف عن الفرنج الذين محلوا على القلب من املسلمني فهزموهم، ووضع السيف فيهم فأثخن، وأكثر القتل 

رنج من أثر املنهزمني الذين كانوا يف القلب رأوا مكان املعركة من أصحاهبم فلما عاد الف. واألسر، واهنزم الباقون
أن ألفي فارس هتزم عساكر مصر وفرنج : وكان هذا من أعجب ما يؤرخ. بلقعاً ليس هبا منهم ديار، فاهنزموا أيضاً



  .الساحل
األموال، ووصل إىل اإلسكندرية  مث سار أسد الدين إىل ثغر اإلسكندرية وجىب ما يف طريقها من القرايا والسواد من

سلمها إليه أهلها؛ فاستناب هبا صالح الدين ابن أخيه، وعاد إىل الصعيد ومتَّلكه، وجىب : فتسلمها من غري قتال
  .أمواله، وأقام هبا حىت صام رمضان

تكثروا، وأما املصريون والفرنج فإهنم عادوا إىل القاهرة ومجعوا أصحاهبم، وأقاموا عوض من قتل منهم، واس
وحشدوا، وساروا إىل اإلسكندرية، وهبا صالح الدين يف عسكر مينعوهنا منهم، وقد أعاهنم أهلها خوفاً من الفرنج، 

مث إن أسد الدين سار من الصعيد حنوهم، وكان شاور قد . فاشتد احلصار وقل الطعام بالبلد، فصرب أهله على ذلك
ريني والفرنج يطلبون الصلح، وبذلوا له مخسني ألف دينار أفسد بعض من معه من التركمان، ووصله رسل املص

سوى ما أخذه من البالد؛ فأجاهبم إىل ذلك وشرط أن الفرنج اليقيمون مبصر، وال يتسلمون منها قرية واحدة، وأن 
 فأجابوا إىل ذلك واصطلحوا؛ وعاد إىل الشام، فوصل دمشق ثامن عشر ذي القعدة؛. اإلسكندرية تعاد إىل املصريني

  .وتسلم املصريون اإلسكندرية يف النصف من شوال
وأما الفرنج فإهنم استقر بينهم وبني املصريني أن يكون هلم بالقاهرة شحنة، وتكون أبواهبا بيد فرساهنم ليمتنع امللك 

هذا كله جيري بني الفرنج . العادل من إنفاذ عسكر إليهم، ويكون للفرنج من دخل مصر كل سنة مائة ألف دينار
. قد حكم عليه شاور وحجبه: اور؛ وأما العاضد صاحب مصر فليس إليه من األمر شئ، واليعلم بشئ من ذلكوش

  .وعاد الفرنج إىل بالدهم، وتركوا مجاعة من فرساهنم ومشاهريهم وأعباهنم مبصر والقاهرة على القاعدة املذكورة
احلارمي، وهو من أكابر أمراء امللك  مث إن الكامل شجاع بن شاور راسل نور الدين مع شهاب الدين حممود

العادل، وهو خال صالح الدين يوسف، ينهى حمبته ووالءه، ويسأله أن يأمر بإصالح احلال ومجع الكلمة مبصر على 
فبقي . فأجابه إىل ذلك، ومحلوا إىل نور الدين ماال جزيال. طاعته، وجيمع كلمة اإلسالم، وبذل ماالً حيمله كل سنة

  .إىل أن قصد الفرنج مصر لتملكها، فكان ما نذكره إن شاء اهللا تعاىل يف أخبار سنة أربع وستنياألمر على ذلك 
ذكر عود أسد الدين إىل مصر يف املرة الثانية، وهي املعروفة بوقعة : قال القاضي أبو احملاسن يوسف بن شداد

داخله اخلوف على البالد من األتراك، مل يزل أسد الدين يتحدث بذلك بني الناس حىت بلغ شاوراً ذلك و: البابْين
فكاتب الفرنج وقرر معهم أهنم جييئون إىل البالد . وعلم أن أسد الدين قد طمع يف البالد، وأنه البد له من قصدها

وبلغ ذلك نور الدين وأسد . وميكنونه فيها متكيناً كلياً، ويعينونه على استئصال أعدائه، حبيث يستقر قدمه فيها
فتجهز أسد الدين، وأنفذ نور الدين . خوفهما على مصر أن ميلكها الكفار فيستولون على البالد كلها الدين، فاشتد

وكان . معه العسكر، وألزم صالح الدين رمحه اهللا باملسري معه على كراهة منه لذلك، وذلك يف اثناء ربيع األول
ور مع الفرنج على أسد الدين، واملصريون واتفق شا. وصوهلم إىل البالد املصرية مقارناً لوصول الفرنج إليها

  .بأسرهم، وجرى بينهم حروب كثرية ووقعات شديدة، وانفصل الفرنج عن الديار املصرية، وانفصل أسد الدين

وكان سبب عود الفرنج أن نور االدين، قدس اهللا روحه، جرد العساكر إىل بالد اإلفرنج وأخذ املنيطرة؛ وعلم 
وكان سبب عود أسد الدين ضعف عسكره بسبب مواقعة الفرنج . دهم وعادواالفرنج ذلك فخافوا على بال

وما عاد حىت صاحل الفرنج على أن ينصرفوا كلهم عن . واملصريني، وما عانوه من الشدائد وعاينوه من األهوال
ج، لعلمه بأهنم مصر، وعاد إىل الشام يف بقية السنة، وقد انضم إىل قوة الطمع يف البالد شدة اخلوف عليها من الفرن

فأقام بالشام على مضض وقلبه مقلقل والقضاء جيره إىل . قد كشفوها كما كشفها، وعرفوها من الوجه الذي عرفها
  .شئ قد قُدر لغريه وهو اليشعر بذلك



ويف اثناء سنة اثنتني وستني ملك نور الدين قلعة املنيطرة بعد مسري أسد الدين يف رجب، وخرب قلعة اكاف : قال
  .يةبالرب

ويف رمضان منها اجتمع نور الدين وأخوه قطب الدين وزين الدين حبماة للغزاة، وساروا إىل بالد الفرنج، فخربوا 
  .ُهونني يف شوال منها

  .ويف ذي القعدة منها كان عود أسد الدين إىل مصر
  .وفيه مات قرا أرسالن بديار بكر

  فصل

تب ابو حامد حممد بن حممد االصفهاين، مصنف كتايب الفتح ويف شعبان من هذه السنة قدم دمشق عماد الدين الكا
والربق، فأنزله قاضي القضاة كمال الدين ابو الفضل حممد بن عبد اهللا بن القاسم بن الشهرزوري باملدرسة النورية 

اهللا تعاىل واله وامنا نسبت اليه الن نور الدين رمحه . الشافعية عند محام القصري بباب الفرج، املنسوبة االن اىل العماد
  .اياه يف رجب سنة سبع وستني بعد الشيخ الفقيه بن عبد احلارثي

وكان العماد له معرفة بنجم الدين ايوب واسد الدين شريكوه ابين شاذي من تكريت، بسبب ان عمه العزيز امحد 
فانتسجت املودة بينهم  بن حامد اعتقله السلطان حممود بن ملشكاه بقلعة تكريت، وجنم الدين ايوب اذ ذاك واليها،

فلما مسع جنم الدين بوصوله ، بكر اىل منزله لتبجيله، وكان صالح الدين وشريكوه حينئذ مبصر، فمدح . من هناك
  :العماد جنم الدين ايوب بقصيدة اوهلا

  ةال الفراق اىل عيشي مبنسوب... يوم النوى ليس من عمري مبحسوب 
  ا مبا ليس، يا حمبوب، حمبويبكره... ما اخترت بعدك، لكن الزمان اتى 

  فقد ظفرت بنجم الدين ايوب... ارجو ايايب اليكم ظافراً عجال 
  على االعاجم جمداً واالعاريب... موفق الرأي، ماضي العزم، مرتفع 

  على جبني بتاج امللك معصوب... احبك اهللا اذ الزمت جندته 
  غري مكذوب باهللا، والنصر وعد... اخوك وابنك، صدقاً منهما، اعتصما 

  تعودا ضرب هام او عراقيب... مها مهامان يف يومي وغى وقرى 
  بلفحها يصبح الشبان كالشيب... داً يشبان يف الكفار نار وغى 

  حتظى النفوس بتأنيس وتطييب... مبلك مصر ونصر املؤمنني غداً 
  تقر بعد التنائي عني يعقوب... ويستقر مبصر يوسف، وبه 
  واهللا جيمعهم من غري تثريب... ته ويلتقي يوسف فيها بأخو

وكان انشاده هذه القصيدة يف اخر شوال سنة اثنتني وستني ومخسمائة، ومت ملكهم مصر بعد سنتني فنظمت ما يف 
  .الغيب تقديره

وكان اسد الدين قد مجع وسار اىل مصر يف الرمل يف النصف من ربيع االول، ووصل يف سادس ربيع االخر : قال
 منها اىل اجلانب الغريب ، واناخ باجليزة حماذاة مصر، فأقام عليها نيفاً ومخسني يوماً، واستعان شاور اىل اطفيح وعرب

بالفرنج ورتبوا هلم سوقاً بالقاهرة، وعربوا هبم من البالد الشرقية اىل الغرب، وعلم اسد الدين فسار امامهم، فالتقوا 
وقتلوا من الفرنج وممن تبعهم من املصريني الوفا، وحصل مبوضع يعرف بالبابني، فكسرهم اسد الدين واصحابه، 



فلما متت هلم هذه الكسرة رحلوا إىل اإلسكندرية، فوجدوا مساعدة . منهم يف االسار سبعون فارساً من بارونيتهم
أنا الميكنين أن أحصر نفسي؛ فأخذ العسكر وسار به إىل بالد الصعيد : مث قال أسد الدين. من أهلها فدخلوها

وأقام صالح الدين باإلسكندرية فسار إليه شاور والرنج، فحاصروه أربعة أشهر، . توىل عليها، وجىب خراجهافاس
وصدق أهل اإلسكندرية القتال مع صالح الدين، وقوى أسد الدين بقوص، واستنهض لقصد القوم العموم 

مال مجاعة من التركمان الذين وكان شاور قد است. فسمع الفرنج أنه جاء يقصدهم فرحلوا عن احلصار. واخلصوص
مع أسد الدين بالذهب، فلما راسلوه يف املهادنة أجاب، وطلب منهم عوض ماغرمه؛ فبذلوا له مخسني ألف دينار، 

فخرجوا من اإلسكندرية يف النصف من شوال، ووصلوا إىل دمشق ثامن عشر ذي القعدة، وعادوا إىل اخلدمة 
  :أنشد هذه القصيدةفاجتمع العماد بأسد الدين و. النورية

  ونلت ماعجزت عن نيله القُدر... بلغت باجلد ماال يبلغ البشر 
  !ومن له مثل ما أثّرته أثر... من يهتدي للذي أنت اهتديت له 

  فأنت إسكندٌر يف السري أم َخضِر... أسرِت أم بُِسراك األرُض قد طويت 
  ها الصََّدرعن الفرات يقاضي وِرَْد... أوردت خيال بأقصى النيل صادرةً 

  إال حديثك ما بني الورى مسر... تناقلت ذكرك الدنيا، فليس هلا 
  وزاد فوق الذي جاءت به السيِّر... فأنت َمْن زانت األيام سريته 

  يف هذه السرية احملمودة السور... لو يف زمان رسول اهللا كنت، أتت 
  مرأعليٌّ أنت أم ع: فقل لنا... أصبحت بالعدل واإلقدام منفرداً 

  وحنن فيك رأينا كل ماذكروا... إسكندٌر ذكروا أخبار حكمته 
  وصار فيك عياناً ذلك اخلرب... وُرسُْتٌم خربونا عن شجاعته 

  ماقد فعلت، فكلٌ فيك مفتكر... ِافخر؛ فإن ملوك األرض أذهلهم 
  وُصلت إذ جبنوا، بل طُلت إذ قُصروا... سهرت إذرقدوا، بل هجت إذ سكنوا 

  وذاك يف جنب مانرجوه حمتقر... أدركته عجباً  يستعظمون الذي
  حتما، ووافقك التوفيق والقدر... قضى القضاء مبا نرجوه عن كثب 

  من فَلِّها البيُض، بل من َحطْمها السُّمر... شكت خيولك إدمان السرى، وشكت 
  لغري رأيك قفالً فتحه عسر... يسرت فتح بالد كان أيسرها 
  مآرب لك عنها أسفر السفر... تسقت قرنت باحلزم منك العزم، فا

  يف أمره، كيف اليقوى له املرر... ومن يكون بنور الدين مهتدياً 
  فأنت منه حبيث السمع والَبصر... يرى برأيك مايف امللك يربمه 

  منها، بإقدامك، اهلندية البتر... لقد بغت فئةُ اإلفرنج فانتصفت 
  هلا من هامهم مثرأشجار خط ... غرست يف أرض مصرٍ من جسومهُم 

  به احلديد غماٌم، والدم املطر... وسال حبر جنيع يف مقام وغي 
  منها إىل النيل يف واديهُم نَهَر... أهنرت منهم دماًء بالصعيد، جرى 

  نصراً فما عربوا حىت قد اعتربوا... رأوا إليك عبور النيل إذ عدموا 



  ماً خفّت األكرحتت الصواجل يو... حتت الصوارم هاُم املشركني، كما 
  قوماً فهم نفر من قبلها نفروا... أفنت سيوفك من القت، فإن تركت 

  وحش الفال، وهو للمحذور منتظر... مل ينج إال الذي عافته من خبث 
  نادى القصوُر عليهم أهنم قُهروا... والساكنون القصور القاهرية قد 

  ذرفكادوه الكيد ملا خانه احل... وشاوٌر شاوروه يف مكائدهم 
  وحني أمنتهم من خوفهم ُنشروا... كانوا من الرعب موتى يف جلودهم 

  والكفَر منخذل، والدين منتصر... وإن من شريكوه الشرك منخزلٌ 
  وعدِّ عن تركمان قبله غدروا... عوِّل على فئٍة عند اللقاء وفت 

  والقائدان له التأييد والظفر... وكيف ُيخذل جيش أنت مالكه 
  يطيب بالليل من أنفاسه السَّحر... اخللق دعوة من أجاب فيك إله 
واتصلت بيين وبني صالح الدين يوسف ابن أخيه مودة، متت يل هبا على الزمان ُعدة؛ ومل يزل : وقال العماد

  :فأول ما خدمته به هذه الكلمة. يستهديين نظمي ونثري، ويشعرين أنه مييل إىل شعري
  ال فتور جتوروأراها ب... كيف قلتم مبقلتيه فتور 

  :ومنها
  بابن أيوب يوسٍف مستجري... مستجيٌز جوري، وإينَّ منه 

  مثلها رأيه على امللك سور... فضله يف يدي الزمان سوار 
  وندىً سائغ، وفضل غزير... كرٌم سابغ، وجوٌد عميم 
  وهو يف املهد، سرجه والسرير... أنت من مل يزل حين إليه، 

  س صعيد الصعيد وهو غدير.. .من دم الغادرين غادرت باألم 
  أمل قاصر وعمر قصري... ولكلٍ مما تطاولت فيهم 

  ن، فذل الالجّي وعز الُعبور... الذ بالنيل شاوُر مثل فرعو 
  شاركتها قريظةٌ والنضري... شارك املشركني بغياُ، وقدماً 

  هرة ارتاع أنه مقهور... والذي يدعى اإلمامةَ بالقا 
  ذا ارتعاد كأنه مقرور... ُسطاكم  وغدا الَْملْك خائفاً من

  ومن األسد كلُّ كلب فرور... وبنو اهلنفري هانوا ففروا 
  حيث ماكان لألسود زئري... إمنا كان للكالب عواء 

  فهو بالرعب مطلق مأسور... قليب عند الفرار سليب 
  ي فودوا أن الكبري صغري... مل يبقوا سوى األصاغر للسب 

  ورحى حرهبم عليهم تدور.. .ومحيت اإلسكندرية عنهم 
  ك عنها وحفظها حمصور... حاصروها وما الذي بان من ذَبَّ 

  ونيبُّ اهلدى هبا منصور... كحصار األحزاب طيبةً قدماً 
  فهو نعم املوىل ونعم النصري... فاشكر اهللا حني أوالك نصراً 
  ماملا تذكرونه تأثري... ولكم أرجف األعادي، فقلنا 



  م به لألنام عيد كبري... ك فاليو ورقبنا كالعيد عود
  قوب بالتهنئات جاء البشري... عاد من مصر يوسٌف وإىل يع 
  ين يوم به تويفَّ النذور... فأليوب من إياب صالح الدِّ 
  ر على ذكرها متر العصور... ولكم عودة إىل مصر بالنص 

  خان فيها فإنه مستعري... فاستردوا حق اإلمامة ممن 
  ر رواح يف مدحكم وبكور... هلا يف مدى الده  وافترعها بكراً،

  وإىل قصدك انتهى التسيري... أنا سريت طالع العزم مين 
  إمنا يألف اخلطري اخلطري... وأرى خاطري ملدحك إلفاً 

  .فانتظمت معرفة العماد بصالح الدين وكان له مساعداً عند نور الدين. وهي واليت قبلها طويلتان جداً
  :وقال ميدح أسد الدين شريكوه، وقد أخذ الشقيف ورحل طالباً حصناً يقال له الغراق: لعرقلةوقرأت يف ديوان ا

  بعزم كاملهندة الرقاق... رحلت من الشقيف إىل الغراق 
  وجمدك يف ذرا اجلوزاء باقي... ونكست األعادي منه قهراً 
  وبالتوفيق ال باإلتفاق... جبأشك ال جبيشك نلت هذا 

  إىل دار اخللود من الرفاق... صن قبلي فداؤك من مضى باحل
  إذا هلك اجلميع وأنت باقي... وما خنشى على اإلسالم بؤساً 

  وتنفق عند مثلك بالنفاق... أشاوركم ُتشاور كل خب 
  وقدماً ما صربت على السواقي... أتصرب إن أتتك حبار خيل 

  وقد خالهم مثل الزقاق... مىت رفعت لك السودان رأساً 
  ومن عندي ثالثاً بالطالق... من مصر بد  وعيشك ماله

  بىن جمداً على السبع الطباق... هو األسد الذي مازال حىت 
  فصل

ويف هذه السنة أرسل نور الدين إىل أخيه قطب الدين يطلب أن يعرب الفرات إليه بعساكره؛ فتجهز : قال ابن األثري
فدخل بالعساكر اإلسالمية بالد الفرنج . لدين على محصوسار هو وزين الدين يف العساكر الكثرية، فاجتمعوا بنور ا

واجتاز على حصن األكراد، فأغاروا وهنبوا وأسروا، وقصدوا َعْرقَةَ ونزلوا عليها وحصروها، وحصروا َجَبلَة 
ام وعاد إىل محص، فص. وتوجهت عساكر املسلمني مييناً ومشاالً تغري وخترب البالد، وفتح العَرِمية وصافيثا. وأخربوها

مث سار إىل بانياس وقصد قلعة ُهونني، وهي للفرنج ايضاً، من قالعهم املنيعة، فاهنزم الفرنج عنها . هبا شهر رمضان
وأراد الدخول إىل بريوت فتجدد يف . وأحرقوها، فقصدها نور الدين فوصلها من الغد، وخرب سورها مجيعه

  .وصل وأقطعه مدينة الرَّفَّة فأخذها يف طريقهوسار قطب الدين إىل امل. العسكر ُخلف أوجب التفرق، فعاد
ويف هذه السنة عصى األمري غازي بن حسان املنبجي صاحب َمنْبِج على نور الدين، وهو كان أقطعه إياها، : قال

فأرسل إليه نور الدين عسكراً حصره هبا وأخذها منه، وأقطعها أخاه قطب الدين ينال بن حسان، وكان عاقالً خرياً، 
  .رية، فبقى هبا إىل أن أخذها منه صالح الدين سنة اثنتني وسبعني كما سيأيتحسن الس

كان ذا : قال العماد يف اخلريدة. ويف هذه السنة تويف القاضي الرشيد أمحد بن علي بن الزبري صاحب كتاب اجلنان



. لدين شريكوه يف قصدهعلم غزير وفضل كثري، قتله شاوَر صرباً يف سنة اثنتني وستني، ونسب إليه أنه شارك أسد ا
وله شعر . وأخوه املهذب أبو علي احلسن بن علي بن الزبري أشعر منه وتويف قبله بسنة، مل يكن يف زمانه أشعر منه

  :كثري، منه قصيدة غراء يف مدح الصاحل بن رزيك، وذكر فيها نور الدين، أوهلا
  أن القلوب مواقد النريان... أعلمت حني َتجاور احليان 

  حىت تصري مكسِّر الصلبان... األصنام قم فاهنض بنا  يا كاسر
  عن قومك املاضني من غسان... فالشام ملكك قد ورثت بالده 

  قدماً فسل عن حارث اجلوالن... وإذا شككت بأهنا أوطاهنم 
  فاسند روايتها إىل حسان... أورُمت أن تتلو حماسن ذكرهم 

  ا من اخلفقانبقلوب أهليه... مازلزلت أرض العدا، بل ذاك ما 
  أوتيت من ملك ومن سلطان... وأقول إن حصوهنم سجدت ملا 

  كاألسد حني تصول يف ّخفَّان... ولقد بعثت إىل الفرنج كتائباً 
  أن البحار حتل يف غُدران... لبسوا الدروع، ومل خنل ِمْن قبلهم 

  وهم لك الضيفان بالذِّيفان... عجلت يف تل الَعجُول قراهم 
  بشبا ضراب صادق وطعان... لعريش عروشهم وثللت يف يوم ا

  منه ومن دمهم معاً حبران... أجلأهتم للبحر ملا أن جرى 
  مل يأت يف حني من األحيان... ولقد أتى األسطول حني غزا مبا 

  شعبان كي يتالءم الشَّعبان... وأعدت ُرسل ابن القسيم إليه يف 
  عليكما قسماندو الشام وهو ... والفال يشهد يف امسه أن سوف يغ 

  وجعلته من أقرب اإلخوان... وأراك من بعد الشهيد أباً له 
  مامل يكن ِلُيَعدَّ يف اإلمكان... وهو الذي مازال يفعل يف العدا 

  ملا عتا يف البغي والعدوان... قتل الربنس ومن عساه أعانه 
  ُمرَّ اجلىن يبدو على املران... وأرى الربية حني عاد برأسه 

  وكأن فوق الرمح نصالً ثاين... زرقة يف طرفه وتعجبوا من 
  والسيل يهدم ثابت األركان... عجباً جلود يديه إذ يبين العال 

  منناً حتمل ثقلها الثقالن... قلدت أعناق الربية كلها 
  قاصي مبنزلة القريب الداين... حىت تساوى الناس فيك وأصبح ال 

هَْرَزْورِي للسلطان نور الدين رمحه اهللا حال العماد الكاتب وعرفه ويف هذه السنة ذكر القاضي كمال الدين بن الشَّ
  :به، وعرض عليه قصيدة له يف مدحه مطلعها

  ما ُمطلت بوصلكم وعودها... لو حفظت يوم النوى عهودها 
  :ومنها

  مالكها بعدله حممودها... حممد حيمد عيش بلدة 
  من السموات العال تأييدها... مؤيد أموره بعزمة 

  للمرء من آثاره محيدها... ره محيدة، وإمنا آثا



  يعرف من شقيها سعيدها... إن الورى حببه وبغضه 
  به اهتدى فإن رشيدها... قد جاءكم نور من اهللا، فمن 

  أرض الشآم، فله حتميدها... جال ظالم الظلم نور الدين عن 
  ونعمة مستوجب مزيدها... إن الرعيا منه يف رعاية 
  خياف، بلْ خيصبها جبودها... منها لنومها يسهر، بل أل

  وللملوك عنهما قعودها... بالدين وامللك له قيامه 
  لثم ثغور ناقع برودها... ودأبه ثلم ثغور الكفر، ال 

  ظالل أمن وارف مديدها... قد أسبغ اهللا لنا بعدله 
  وهم على رغمهم عبيدها... غدا ملوك الروم يف دولته 
  هللا، أضحى للظُّبا سجودها... ملا أبت هاماهتم سجودها 

  فإن هاماهتم غمودها... إن فارقت سيوفه غمودها 
  مفتاحها، وسيفه إقليدها... كم مغلقات، من حصون عزمه 
  منك، ولكن روعها يبيدها... قد ودَّت الفرنج لو فرَّت جنْت 

  من ذلة لو أنه فقيدها... قهرهتا حىت لودَّ حيُّها 
  ا حصوهنا حلودهاكأمن... أماهتا رعبك يف حصوهنا 

  لسيفك العضب عنا صعيدها... وإن مصراً لك تعنو بعدما 
  عال سناها، بك حالٍ جيدها... وامللة الغراء اخالٍ باهلا 
  ثغورها، حمفوظة حدودها... مفترة ثغورها، ممنوعة 

  فأنت يف إهالكه داودها... وإن بغى جالوهتا ضاللةً 
  ت له من امللوك صيدهاخّرض... ياابن قسيم الدولة امللك الذي 

  يذيب أكباد العدا حقودها... دع العدا بغيظها، فإمنا 
  وخصبها، وجودها، ُوجودها... يادولة نوريةً أمن الورى 
  باحلرص إال قَزَّة ودودها... مامثلُ الدنيا ملن جيمعها 

  فال يشوب زهده زهيدها... أنت الذي يرفضها عن قدرة 
  كل عام للرعايا عيدها يف... فابق لنا ياملكا، بقاؤه 

  ودولة سعيدة جدودها... يف نعمة جديدة سعودها 
  .فرتبه نور الدين يف ديوانه منشئاً الستقبال سنة ثالث وستني. وهي طويلة

وذلك بعد أن استعفى أبو الُيسر شاكر بن عبد اهللا من : قلت. ووجدت على األيام منه اإلعزاز والتمكني: قال
  .كذا ذكر العماد يف اخلريدة. ء وقعد يف بيتهاخلدمة يف كتابة اإلنشا

  .توىل ديوان اإلنشاء بالشام سنني كثرية، وله مقاصد حسنة يف الكتب، وهو محيد السرية، مجيل السريرة: وقال
  .وفيها تويف احلافظ أبو سعد عبد الكرمي حممد السمعاين املروزي رمحه اهللا تعاىل

  مث دخلت سنة ثالث وستني ومخسمائة



ونزل . العماد أن نور الدين رحل إىل محص، مث مضى إىل محاة، مث شتَّى بقلعة حلب ومعه األسد والّصالحفذكر 
العماد مبدرسة ابن العجمي وكتب إىل صالح الدين يوسف بن أيوب، وقد عثر فرسه يف امليدان وهو يلعب بالكرة 

  :مع نور الدين رمحه اهللا تعاىل

  وقد محل اخلضم الزاخرا قدم... التُنكرنَّ لسابح عثرت به 
  فهوى هنالك للسالم مبادرا... ألقى على السلطان طرِفك طرفه 

  عنها، فليس على خالفك قادرا... سبق الرياح جبريه، وكففته 
  يف السرج منك يُقل ليثاً خادراً... ضعفت قواه إذ تذكر أنه 

  أو يستطيع الربق جوناً ماطرا... ومىت تطيق الريح طوداً شاخماً 
  فالربق يسقط حني خيطف سائرا... عذر سقوط الربق عند مسريه فا

  إن اجلواَد لََمن ُيقيل العاثرا... وأِّقلْ جوادك عثرة ندرت له 
  الكان ناظرها بسوء ناظرا... وتوّق من عني احلسود وشرها 

  يف احلادثات معاضدا ومؤازرا... واسلم لنور الدين سلطان الورى 
  مل حيذروا للدهر َصرفاً ضائرا... ه وإذا صالح الدين دام ألهل

  :كتب إليه العماد. وجرت بني العماد وبني اإلمام شرف الدين أيب سعد عبد اهللا بن أيب عصرون مكاتبات
  بكافاته كّف آفاته... أيا شرف الدين إن الشتا 

  لقد كفلت يل بكافاته... وكفك من كرم كافها 
  فاتهغدا عاجزا عن مكا... وإنك َمن عرفه شكرنا 

  :فكتب إيلَّ شرف الدين يف جواهبا: قال
  عن اخلرب حابسة رادعه... إذا ما الشتاُء وأمطاره 

  وحوشيَت من كافه السابعه... فكافاته الست أُعطيتها 
  لكفَِّي عن بره مانعه... وكف املهابة واإلحتشام 

  مبيسور أحبابه قانعه... ومهة كل كرمي النِّجار 
  جعلت الفداء له، طامعه...  ونفسي يف بسط عذري إليه،

  ومعذريت إن جفا واسعه... وشوقي إىل قربه زائد 
  :فكتبت إليه جواهبا: قال

  لذروهتا أبدا فارعه... أيا من له مهة يف العال 
  ل بالعرف هامية هامعه... ومن كفه دمية ماتزا 

  بضائع نافقة نافعه... وللفضل يف سوق أفضاله 
  إمام أدلته قاطعه.. .وهل كابن َعْصرون يف عصرنا 

  وحبر موارده واسعه... فحرب فوائده مجة 
  وما برحتْ مهيت طائعه... أيا شرف أوامرك الساميات 

  لو أهنا أذن سامعه... أرى كل جارحة يل توّد 
  وكفُّك عن كافه الرابعه... وأما الشتاء وكافاته 



  ف عنها، ويف غريها طامعه... فنفسي منزهة بالعفا 
  مبيسور سيدنا قانعه... إذا مل تكن وماذا ُتطيق 

  .وهي أكثر من هذا
وكان ابن حسان صاحب منبج قد ساءت أفعاله، فبعث إليه نور الدين من حاصره وانتزعها منه؛ مث توّجه نور : قال

  :الدين إليها لتهذيب أحواهلا، ومدحه العماد بقصيدة منها
  ر كل متوجفلَْيْهنِ هذا النص... بشَرى املمالك فتح قلعة منبج 
  يف امللك يفتح كل باب مرتج... أُعطيت هذا الفتح مفتاحاً، به 

  فاهنض إليها باجليوش وعرِّج... وايف يبشر بالفتوح وراءه 
  ولََمنبج لسواه كاألمنوذج... أبِشر، فبيت القدس يتلو منبجاً 
  طلباً، فكيف خوارج يف أبُرج... ما أعجزتك الشهب يف أبراجها 

  أثر العبوس بوجهك املتبلج... أحقر أن يرى  ولقدُر من يعصيك
  يف ضمنها تقومي كل معوَّج... لكن هتذب من عصاك سياسة 

  وعلى طرابلسٍ ونابلسٍ عج... ىل البيت املقدس غازياً 'فاهند 
  مأثورة، وسلكت أوضح منهج... قد سرت يف اإلسالم أحسن سرية 
  م مبهججددت منه كل رس... ومجيع ما استقريت من سنن اهلدى 

وسار نور الدين من منبج إىل قلعة جنم، وعرب الفرات إىل الرُّها، وكان ينال صاحب َمنْبِج، وهو سديد : قال العماد
وأقام نور الدين بقلعة الرهامدة، فمدحه العماد بقصيدة، وحتجَّب له . الرأي رشيد املنهج، فنقله إليها ٌمقْطَعاً ووالياً

  :صالح الدين يف عرضها، وهي

  وبلغت من نيل األماين املنتهى... ركت من أمر الزمان املشتهى أد
  متكرماً بالطبع ال متكرهّا... وبقيت يف كنف السالمة آمناً 

  ذا غرة للعاملني هبا الْبها... الزلت نور الدين يف فلك اهلُدى 
  ِمن َعْدله َرَعت األسوُد مع املها... يا حميَي العدل الذي يف ظله 

  لبهائها ضحك الزمان وقهقها... من أيامه  حمموٌد احملوُد
  ُمْردى العدا، مسدى اجلدا، معطى اللها... موىل الورى، ُموىل الندى، معلى اهلدى 

  ومبقتضاها دائُر فلك النهى... ارؤه بصواهبا مقرونة 
  متقِّدس عن َشْوب مكر أودها... متلِّبس حبصافة وحصانة 

  من خوفه متأوها متأوباً... يامن أطاع اهللا يف خلواته 
  عمالً يبيض يف املعاد األوجها... أبداً تقدم يف املعاش لوجهه 

  مستحكم ال نقض فيه والوها... كل األمور وهي، وأمرك مربم 
  واملشرقان، فكيف منبُج والرُّها... ما صني عنك الّصني لَِوْ حاولتها 

  سُّهاوإذا َبْدت مشس الضحى َخفَى ال... ما للملوك لدى ظهورك رونق 
  ومباله وامللك منه مَاَلَها... إن امللوك لَْهوا وإنك من غدا 
  وأىب ِلنَفِسك زهدها أن تشرها... شرهت نفوسُهم إىل دنياهم 



  من اليزال على اجلميل منّبها... ما منت عن خري ومل يك نائماً 
  ملكا بذكر العاملني منوها... أمخلت ذكر اجلاهلني، ومل تزل 

  تغىن فقرياً أو جتري مدهلا... ايا واجباً ورأيت إرعاء الرع
  متفقداً، ولدينهم متفقها... لرضاهُم متحفظا، وحلاهلم 

  من طاعة وهنيتهم عما هنى... ومبا به أمرَ اإلله أمرهتم 
  عن رأفة لكبريهم لن ُتشدها... عن رمحة لصغريهم مل تشتغل 
  هابالرد دونك سائل لن ُيْجب... باليأس عندك آمل مل ُيمتحن 

  من ليس يتعب اليعيش مرفهّا... أتعبت نفسك كي تنال رفاهة 
  حىت عدمنا فيُهم لك مشبها... فقت امللوك مساحة ومحاسة 

  أصبحت عن كل العيوب منزها... ولك الفخار على اجلميع، فدوهنم 
  ويكاد غريك ساخطاً أن يسفها... وأراك حتلُم حني تصبح ساخطا 

م أوصاف نور الدين اجلليلة بأحسن لفظ وأرقه؛ وهذا البيت األخري مؤكد ملا نقلناه رحم اهللا العماد، فقد نظ: قلت
يف أول الكتاب من قول احلافظ أيب القاسم رمحه اهللا تعاىل يف وصف نور الدين رمحه اهللا تعاىل، إنه مل يستمع منه 

  .اضلة والنعوت الكاملةكلمة فحش يف رضاه وال يف ضجره، وقلَّ من امللوك من له حظ من هذه األوصاف الف
  .مث عاد نور الدين إىل حلب يف شهر رجب، وضربت خيمته يف رأس امليدان األخضر: قال العماد

وكان مولعاً بضرب الكرة ورمبا دخل الظالم فلعب هبا بالشموع يف الليلة املُْسفرة، ويركب صالح الدين : قال
  .ا املعتربةمبكراً كل بكرة، وهو عارف بآداهبا يف اخلدمة، وشروطه

وكتبت إليه يف : قال. وأقطعه يف تلك السنة ضيعتني إحدامها من ضياع حلب واألخرى من ضياع كفرطاب: قال
  :طلب كنبوش

  ى، وأسراجها بال كنبوش... أصبحت بغليت تشكيَّ من الُعْر 
  أن تفوزي بالتنب أو باحلشيش... فخري يومك عندي . كُفى: قلت

  رح قوم بليلة املاشوش... وافرجي ليلة الشعري كما يف 
  ت، فإياك عندها أن تطيشي... لو تبصرت حاليت لتصرب 

  د، ومن فرط جوعه، إكديشي... أَوما مات يف الشتاء من الرب 
  ين غرس امللوك َملْك اجليوش... فثقي واسكين جبود الد 
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  ش جديد مستحسن منقوش... فهو جيلوك للعيون بكنبو 
  ووىل جبوده منعوش... كم عدو من بأسه يف عثار 

  داء حتت اهلوان فوق النعوش... واملوايل على األسرة، واألع 
وكان نور الدين . ار إليها؛ فسد ثغورها، وضبط أمورها، ومحى مجهورهاوأقطع أسد الدين محص وأعماهلا، فس: قال

وسأله نور الدين يف السُّلُوِّ . قد جدد سورها وحصن دورها، وبلى الفرنج منه باملغاور واملراوغ، ذي البأس الدامغ
وا السؤال قد عتبت مرتني واجتهدت، ومل حيصل لك ما طلبت؛ وقد أذعنوا بالطاعة، وشفع: عن حب مصر، وقال

  .بالشفاعة، ومسحوا بكل ما يدخل حتت االستطاعة
  :وأنشد العماد أسد الدين يف رجب من هذه السنة: قلت

  أسد الدين شريكوه بن شاذي... دمت يف امللك آمراً ذا نفاذ 
  وإىل اخلري دائم اإلغذاذ... يا كرمياً عن كل شر بطيئاً 

  م خري مالذت ألهل اإلسال... ومالذ اإلسالم أنت، فال زل 
  بَصدع األكباد واألفالذ... يف نفوس الكفار رعبك قد حلَّ 

  ماً من املشركني غري جذاذ... مل تدْع بالظبُّا، رؤساً وأصنا 
  ر لنصر اإلمام يف بغداذ... أنت من نازل الدعيني يف مص 

  ت من الشرك أميا إنقاذ... وبالد اإلسالم أنقذهتا أن 
  فصل يف وفاة زين الدين

يف سنة ثالث وستني سار زين الدين علي بن بكتكني، نائب أتابك قطب الدين، عن املوصل : بن األثري، وغريهقال ا
إىل إْربِل، وسلم مجيع ماكان من البالد والقالع إىل قطب الدين ماعدا إربل، فإهنا كانت له من أتابك زنكي رمحه اهللا 

وكان نائبه بتكريت األمري ترب، فأرسل . ية، وقالع اهلكارية مجيعهافمن ذلك سنجار وحرَّان وقلعة َعقْر احلَُميد. تعاىل
إن املوىل أتابك اليقيم بتكريت والبد له من نائب فيها، وأنا أكون ذلك النائب، فليس له : إليه ليسلمها، فقال

ه أيضاً، فأُقرَّت بيده؛ وأما َشْهَرزَْور فكان هبا األمري بوزان، فقال مثل. مثلي؛ فما أمكن حماققته ألجل جماورة بغداد
  .فكان يف طاعة قطب الدين

وسبب فراق زين الدين أنه أصابه عمى وصمم، وأقام بإربل إىل أن تويف هبا، يف ذي احلجة من هذه السنة، وكان قد 
  .استوىل عليه اهلرم وضعفت قوته

وكان إذا . قليل الغدر بل عدميه وكان خيِّراً عادال حسن السرية، جواداً، حمافظاً على حسن العهد وأداء األمانة،
وكان حاله من أعجب األحوال، بينما يبدو منه ما يدل على . وعد بشئ البد له من أن يفعله وإن كان فعله خطرياً

بلغين أنه أتاه بعض أصحابه بذنب . سالمة صدره وغفلته حىت يبدو منه ما يدل على إفراط الذكاء وغلبة الدهاء
ر له بفرس؛ فأخذ ذلك الذنب أيضاً غريه من األجناد فأحضره وذكر أنه نفق له دابة، فرس ذكر أنه نفق له، فأم

أما تستحيون : فلما أحضره آخرهم قال هلم. فأمر له بفرس وتدوال ذلك الذنب اثنا عشر رجال كلهم يأخذ فرساً



أتظنون أنين . دكممين كما أستحيي أنا منكم؟ قد أحضر هذا عندي اثنا عشر رجال وأنا أتغافل لئال خيجل أح
  !الأعرفه؟ بلى واهللا، وإمنا أردت أن يصلكم عطائي بغري َمنٍ والتكدير، فلم تتركوين

  لكّن سيد قومه املتغايب... ليس الغّيب بسيِّدٍ يف قومه 
نعام وكان يعطي كثرياً وخيلع عظيماً؛ وكان له البالد الكثرية، فلم خيلف شيئاً بل أنفذه مجيعاً يف العطايا واإل: قال

وكان يلبس الغليظ ويشّد على وسطه كلّ ما حيتاج إليه من سكني ودرفش ومطرقة ومسلة وخيوط . على الناس
وكان يقوم املقام اخلطري فيسلم منه حبسن . وكان أشجع الناس، ميمون النقيبة، مل تنهزم له راية. ودسترك وغري ذلك

وبلغين أنه مدحه . ؛ وبىن مدارس وُربطاً باملوصل وغريهانيته وكان تركياً أمسر اللون خفيف العارضني قصريا جدا
أنا الأدري ما تقول لكن أعلم أنك تريد شيئاً؛ وأمر له خبمسمائة دينار : احليص بيص، فلما أراد اإلنشاد قال له

  .قال ومكارمه كثرية. وأعطاه فرساً وخلعة وثياباً، يكون جمموع ذلك ألف دينار
ووىل بعد زين الدين ولده مظفر . هبا خادمه جماهد الّدين قامياز، وهو املتويل ألمورها وملا تويف بإربل كان احلاكم

  .الدين كوكربي مدة مث فارقها لُْخِلٍف كان بينه وبني جماهد الّدين قامياز؛ وجرت أمورٌ يطول ذكرها

لدين عبد املسيح، فسلك وملا فارق زين الدين املوصل استناب أتابك قطب الدين بقلعة املوصل بعده مملوكه فخر ا
وسيجئ ذكر عزله يف أخبار سنة ست وستني إن شاء : غري طريق زين الدين، فكرهه الناس وذّموه فلم َتطُلْ أيامه

  .اهللا تعاىل
  مث دخلت سنة أربع وستني ومخسمائة

ّي بن مالك ففي أوهلا ملك نور الدين رمحه اهللا تعاىل قلعة جعرب، وأخذها من صاحبها شهاب الدين مالك بن عل
العقبلي من آل عقيل من بين املسّيب؛ وكانت بيده ويد آبائه من قبله من أيام السلطان ملكشاه، وقد تقدم ذكر 

وهي من أمنع احلصون وأحسنها، مطلَّة على الفرات اليطمع فيها حبصار؛ وقد أعجز مجاعة من امللوك أخذها . ذلك
  .الدين منه، وقُِتلَ عليها عماد الدين زنكي والد نور

مثّ اتفقَّ أنه خرج صاحبها منها يوماً يتصيد، فصاده بنو كلب، فأخذوه أسرياً وأوثقوه، ومحلوه إىل نورالدين، فتقربوا 
به إليه، وذلك يف رجب من سنة ثالث وستني؛ فحبسه حبلب وأحسن إليه، ورغبه يف اإلقطاع واملال ليسلم إليه 

الشدة والعنف وهتدده فلم يفعل أيضاً؛ فسري إليها عسكرا مقدمه األمري القلعة فلم يفعل؛ فعدل به نور الدين إىل 
فخر الدين مسعُود بن أيب علي الزعفراين، فحصرها مدة فلم يظفر منها بشئ؛ فأمدهم بعسكر آخر وجعل على 

ام عليها وطاف اجلميع جمد الدين أبا بكر املعروف بابن الداية، وهو أكرب أمراء نور الدين ورضيعه وواىل معاقله، فأق
فسلك مع صاحبها طريق اللني، وأشار عليه . حواليها فلم ير له يف فتحها جماال، ورأى أخذها باحلصر متعذرا حماال

بأخذ العوض من نور الدين؛ ومل يزل يتوسط معه حىت أذعن على أن يعطي سروج وأعماهلا واملالّحة اليت يف عمل 
وهذا : قال ابن األثري. لة؛ فأخذ مجيع ما شرطه مكرها يف صورة خمتارحلب والباب وبزاعة وعشرين ألف دينار معج

  .إقطاع عظيم جدا لكنه الحصن فيه
ووصل كتابه إىل نور الدين حبلب، فسار إليها وصعد . وتسلم جمد الدين قلعة جعرب وصعد إليها منتصف احملرم

وكان . بن الداية، فوالها أخاه مشس الدين علياًالقلعة يف العشرين من احملرم؛ مث سلمها نور الدين إىل جمد الدين ا
  .هذا آخر أمر بين مالك، ولكل أمر آخر ولكل والية هناية؛ يؤيت اهللا امللك من يشاء، وينزعه ممن يشاء

هذا : بلغين أنه قيل لشهاب الدين أيُّما أحب إليك وأحسن مقاماً، أَسرُوج والشام أم القلعة؟ فقال: قال ابن األثري



  .، والعز بالقلعة فارقناهأكثر ماال
  :وأنشدت نور الدين بقلعة جعرب قصيدة أوهلا: قال العماد

  وُدْم لًملك البالد منتزعا... اسلم لبكر الفتوح مفترعاً 
  غدا بعبء اخلطوب مضطلعاً... فإن أوىل الورى هبا ملك 

  لكشف ضيق األمور لن يسعا... إن ضاق أمر فغري مهته 
  ورافع احلق بعدما اتضعا... ه يا حميي العدل بعد ميتت

  رك، وعفَّى الضالل والبدعا... ونور دين اهلدى الذي قمع الش 
  ُملك، وحتكى بزُهدك الَيَسعَا... أنت سليمان يف العفاف ويف ال 

  َض، وُحسن اليقني، والورعا... ُحزت البقا، واحلياَء، والكرم املح 
  قاسط ارتدعاس بعدلٍ، وال... أسقطت أقساط ما وجدت من املك 

  ين لنا باقياً، ولْن تدعا... ومل تدع يف ابتغاء مصلحة الّد 
  من املعايل مللكك اجتمعا... وكل ما يف امللوك ُمفترق 

  نيها ثواباً وهتدم البيعا... مهتك الرُّبط واملدارس تب 
  على غيوب األسرار مطلعاً... ما زلت ذا فطنة مؤيدة 

  بعدلك الذئب والطَّال رتعا ...ببأسك البيض والطُّلي اصطحبت 
  يف شرك وهو فيه قد وقعا... كم صائٍد مل يقع له قنص 
  غدا مطيعاً لألمر متبَّعا... ومالٍك حني ُرمت قلعته 
  لغري رّب السماء ما خشعا... عنا ُخُشوعاً لرب مملكة 

  أعلى شهاباً بنوره سطعا... كان مقيما منها على الفلك ال 
  الح عموُد الصباح فانصدعا... ا لكنما الشهب ما تنري إذ

  عنها إباًء جبهده دفعا... يدفعها طائعاً إليك، وكم 
  كرَّ على وردها وما كرعا... هي اليت يف علوها زحل 

  أفق فالحاً والفرقدين معا... وهي اليت قاربت عطارد يف ال 
  مَع أتاها يف خيفة ودعا... كأن منها السُّها إذا استرق السَّ 

  وطود ملك لوالك ما فرعا... والك ما أرتقيت هضبة عّز ل
  من ملٍك الُرقي وال خدعا... ما قبلت يف ارتقاء ذروهتا 

  طتك قيادا ما زال ممتنعاً... عزت على املالك الشهيد وأع 
  حمرِّماً البنه وما شرعا... لألب لو جلَّ خطبها لغدا 

  اداً بثوب اإلقبال مدَّرع... الزلت حمموُد يف أمورك حممو 
وفيه ويف أخويه يقول . وفيها ويف سابع عشر صفر من هذه السنة تويف هباء الدين عمر أخو جمد الدين بن الداية

  :العماد الكاتب من قصيدة
  متصاديف األفعال واألمساء... أنتم حملوٍد كآل حممد 

  عمُر املمدَّح يف سنا وسناء... يتلو أبا بكر َعلَى حسناته 



  وعليُّ املأمول يف الألواء... لُعال ويليه عثمان املرَّجي ل
  فهُم ذُوو اإلحسان والنعماء... وتقبل احلسن املمجَّد جمدهم 

  دون الزرى يف اجملد والعلياء... فرعت جملد الدين إخوته الذّرا 
  شرفاً وبدر ُدجنة وهباء... من سابق كرماً ومشس ساده 

  احلروب، ضراغم اهليجاء أسُد... ُسُرج اهلدى، ُسُحب النَّدى، شُُهب النُّهى 
يريد سابق الدين عثمان، ومشس الدين علياً وبدر الدين حسنا، وهباء الدين عمر؛ وجمد الدين األكرب، فهم مخسة، 

  .رمحهم اهللا
  فصل

ويف هذه السنة فتحت الديار املصرية، سار إليها أسد الدين مرة ثالثة، فهزم العدو وقتل شاوراً ووىل الوزارة مكانه، 
  .ت، فوليها صالح الدينمث ما

وسبب ذلك ان الفرنج كانوا يف النوبتني األوليني اللتني استعان هبم شاور فيهما على أسد الدين شريكوه قد خربوا 
الديار املصرية واطلعوا على عوراهتا، فطمعوا فيها ونقضوا ما كان استقر بينهم وبني املصريني وأسد الدين من 

نور الدين يف البالد : ما مبصر من يصدنا، وإذا أردناها فمن يردنا؟ مث قالوا: لوافجمعوا وحشدوا، وقا. القواعد
الشمالية واجلهة الفُراتية، وعكسر الشام متفرق كل يف بلده، حافظ ملا يف يده؛ وحنن ننهض إىل مصر، والنطيل هبا 

كون قد حصلنا على املرام، وقوينا احلصر، فإنه ليس هلا معقل، والألهلها مّنا موئل؛ وإىل أن جتمع عساكر الشام، ن
فتوجههوا إليها سائرين، وحنوها ثائرين، وأظهروا أهنم على قصد . بتملك الديار املصرية على سائر بالد اإلسالم

  .محص وشايعهم على قصد مصر مجاعة من أهلها كابن اخلياط وابن قرجلة، وغريمها من أعداء شاور
والقاهرة، وسكر فرساهنم أبواب البلدين، واملفاتيح معهم، على ماسبق وكان الفرنج قد جعلوا هلم شحنة مبصر 

ومل يكن ملك الفرنج منذ خرجوا إىل  -ذكره، وحتكموا حتكماً كبرياً، فطمعوا يف البالد، وأرسلوا إىل ملكهم مُرَّى 
وسهلوا أمرها عليه؛ وأعلموه خلوها من ممانع عنها، . يستدعونه لتملك البالد -الشام مثله شجاعة ومكراً ودهاءً 

واجتمع فرسان الفرنج وذوو الرأي والتقدم وأشاروا عليه باملسري إليها واالستيالء عليها، . فلم جيبهم إىل املسري
الرأي عندي أال نقصدها فإهنا طعمة لنا، وأمواهلا تساق إلينا، نتقوى هبا على نور الدين، وإن حنن : فقال هلم

ساكره، وعامة أهل بالده وفالحيه، اليسلموهنا إلينا ويقاتلوننا دوهنا، وحيملهم قصدناها لتملكها فإن صاحبها وع
وإن أخذها وصار له فيها مثل أسد الدين فهو هالك الفرنج وإجالؤهم من . اخلوف منا على تسليمها إىل نور الدين

رب إىل نور الدين وجيهز إن مصر المانع هلا والحافظ، وإىل أن يصل اخل: فلم يصغوا إلىقوله وقالوا. أرض الشام
العساكر ويسريهم إلينا نكون حنن قد ملكناها وفرغنا من أمرها، وحينئذ يتمىن نور الدين منا السالمة فال يقدر 

  .عليها

وكانوا قد عرفوا البالد وانكشف هلم أمرها؛ فأجاهبم إىل ذلك على كره شديد، وجتهزوا، وأظهروا أهنم على قصد 
، وتوجهوا من عسقالن يف النصف من احملرم، ووصلوا أول يوم من صفر إىل بلبيس الشام، وخاصة مدينة محص

ونازلوها، وحصروها، فملكوها قهراً وهنبوها، وسبوا أهلها، وأقاموا هبا مخسة أيام مث أناخوا على القاهرة وحصروها 
هم على االمتناع، عاشر صفر، فخاف الناس منهم أن يفعلوا هبم مثل فعلهم بأهل بلبيس، فحملهم اخلوف من

ولو أن الفرنج أحسنوا السرية مع أهل بلبيس مللكوا مصر . فحفظوا البلد وقاتلوا دونه، وبذلوا جهدهم يف حفظه



  .والقاهرة سرعةً، ولكن اهللا تعاىل حسَّن هلم ذلك ليقضي اهللا أمراً كان مفعوال
بيوم واحد، خوفاً عليها من الفرنج؛  وكان شاور أمر بإحراق مدينة مصر، تاسع صفر، قبل نزول الفرنج عليهم

  .فبقيت النار فيها حترقها أربعة ومخسني يوماً إىل خامس ربيع اآلخر
مث ضاق احلصار وخيف البوار، وعرف شاور أنه يضعف عن احلماية، فشرع يف متحُّل احليل، وأرسل إىل ملك 

ر الدين والعاضد، وإمنا املسلمون اليوافقونه على الفرنج يذكر له مودته وحمبته القدمية، وأن هواه معه، وختوفه من نو
فأجابه إىل الصلح على أخذ ألف ألف دينار . التسليم إليه؛ ويشري بالصلح وأخذ مال لئال يسلم إىل نور الدين

ورأى الفرنج أن البالد امتنعت عليهم ورمبا . مصرية، يعجل البعض ويؤخر البعض؛ واستقرت القاعدة على ذلك
نأخذ املال نتقوى به، ونكثر من الرجال مث نعود إىل البالد بقوة : الدين، فأجابوه كارهني، وقالوا سلمت إىل نور

فعجل هلم شاور مائة ألف دينار وسأهلم ). َوَمكَرُوا َوَمكَرَ اُهللا، وَاُهللا َخْيُر الْماكِرِين. (النبايل معها بنور الدين والغريه
  .وا قريباًالرحيل عن البلد ليجمع هلم املال، فرحل

وكان خليفة مصر العاضد عقيب حريق مصر أرسل إىل نور الدين يستغيث به ويعرفه ضعف املسلمني عن الفرنج، 
فقام نور . هذه شعور نسائي من قصري يستغثن بك لُتنقذهن من الفرنج: وأرسل يف الكتب شعور النساء وقال له

ا صاحل شاور الفرنج على ذلك املال عاود العاضد ومل. الدين لذلك وقعد، وشرع يف جتهيز العساكر إىل مصر
مراسلة نور الدين وإعالمه مبا لقي املسلمون من الفرنج، وبذل له ثلث بالد مصر، وأن يكون أسد الدين شريكوه 

  .هذا قول ابن األثري. مقيماً عنده يف عسكر وإقطاعهم عليه خارجاً عن الثلث الذي لنور الدين
لك الفرنج مبائة ألف دينار حيلة وخداعاً، وإرغاماً له وإطماعاً، وواصل بكتبه إىل نور عجل شاور مل: وقال العماد

وسيَّر الكتب . إن مل تبادر ذهبت البالد: الدين مستصرخاً مستنفراً، ومبا ناب اإلسالم من الكفر خمرباً؛ ويقول
، أظن أهنا شعور أهل القصر، مسودة مبدادها، كاسية لباس حدادها، يف طيها ذوائب جمزوزة، وعصائب حمزوزة

وأرسلها تباعاً، وأردف هبا جنَّابني سراعاً؛ وأقام منتظراً، ودام متحرياً، وعامل . لألشعار مبا عراهم من بليَّة احلصر
وما زال يعطيهم ويستمهلهم، حىت أتى الغوث . الفرنج باملطال، ينقدهم يف كل حني ماال، ويطلب منهم إمهاال

  .محه اهللا تعاىلبعساكر نور الدين ر
  فصل فيما فعله نور الدين

كان نور الدين ملا أتاه الرسل أوالً من العاضد قد أرسل إىل أسد الدين يستدعيه من محص، وهي إقطاعه، فلما خرج 
وكان سبب وصوله أن كتب املصريني أيضاً وصلته يف هذا األمر فبقي . القاصد من حلب لقي أسد الدين قد وصلها

مغلوب االصطبار، ألنه كان قد طمع يف بالد مصر فخاف خروجها من يده، وأن يستويل عليها  مسلوب القرار،
فتعجب نور الدين من ذلك . فساق يف ليلة واحدة من محص إىل حلب، واجتمع بنور الدين ساعة وصوله. الكفر

سوى الثياب والدواب وتفاءل به وسرَّه، وأمره بالتجهز إىل مصر والسرعة يف ذلك، وأعطاه مائيت ألف دينار 
واآلالت واألسلحة، وحكمه يف العساكر واخلزائن، فاختار من العسكر ألفي فارس، وأخذ املال، ومجع من التركمان 

وكان يف مدة حشد التركمان سار نور الدين لتسلم قلعة جعرب؛ مث سار هو ونر الدين إىل دمشق، . ستة اآلف فارس
ء وأعطى نور الدين كل فارس من العسكر الذين مع أسد الدين عشرين ديناراً ورحال يف مجيع العساكر إىل رأس املا

وأضاف إىل أسد الدين مجاعة من األمراء منهم مملوكه عز . معونة هلم على الطريق غري حمسوبة من القرار الذي له
الياروقي،  الدين جرديك، وغرس الدين قليج، وشرف الدين بزغش، وناصح الدين مخارتكني، وعني الدولة ابن

ورحلوا على قصد مصر، مستنزلني من اهللا تعاىل النصر، وذلك . وقطب الدين ينال بن حسان املنبجي، وغريهم



  .منتصف ربيع األول
وخيَّم نور الدين فيمن أفام برأس املاء، وأقام ينتظر ورود املبشرات؛ فوصل املبشر برحيل الفرنج عن القاهرة 

وصول عسكر نور الدين، وسبَّ امللك كل من أشار عليه بقصد مصر؛ وأمر نور عائدين إىل بالدهم ملا مسعوا ب
  .الدين بضرب البشائر يف سائر بالده، وبث رسله إىل اآلفاق بذلك

كنت أكره الناس للخروج يف هذه الدفعة، وما : لقد قال يل السلطان، يعين صالح الدين: وقال القاضي أبو احملاسن
وقال ). وََعَسى أَنْ َتكَْرهُوا َشيْئاً َوُهو َخْيٌر لَكُْم: (وهذا معىن قوله سبحانه وتعاىل: قال. خرجت مع عمي باختياري

  .أحب نور الدين مسري صالح الدين وفيه ذهاب بيته، وكره صالح الدين املسري وفيه سعادته وملكه: ابن األثري
الدين رضي اهللا عنه، مستصرخني ملا وردت الكتب من مصر إىل امللك العادل نور : ُحكى يل عنه أنه قال

ومستنجدين، أحضرين وأعلمين احلال، وقال متضي إىل عمك أسد الدين حبمص مع رسويل إليه يأمره باحلضور، 
فلما فارقنا حلب على ميل منها لقيناه قادماً يف هذا . قال ففعلت. وحتثه أنت على اإلسراع فما حيتمل األمر التأخري

جتهز للمسري، فامتنع خوفاً من غدرهم أوال، وعدم ما ينفقه يف العساكر ثانياً، فأعطاه نور : ناملعىن؛ فقال له نور الدي
إن تأخرت أنت عن املسري إىل مصر فاملصلحة تقتضي أن أسري أنا بنفسي إليها، : الدين األموال والرجال، وقال له

: قال فالتفت إيلَّ عمي أسد الدين وقال. وغريهفإننا إن أمهلنا أمرها ملكها الفرنج، واليبقى لنا معهم مقام بالشام 
واهللا لو أعطيت ملك مصر ماسرت إليها، فلقد قاسيت : فقلت! فكأمنا ضرب قليب بسكني: قال. جتهز يا يوسف

فأمرين نور الدين . البد من سريه معي، فترسم له: فقال عمي لنور الدين. باإلسكندرية من املشاق ما الأنساه أبداً
فانقضى اجمللس، مث مجع أسد الدين العساكر من التركمان وغريهم ومل يبق غري املسري، فقال يل نور . هوأنا استقيل

فشكوت إليه الضائقة وقلة الدواب وما أحتاج إليه؛ فأعطاين ما جتهزت به، . البد من مسريك مع عمك: الدين
فلما أستقر أمره وتويف، أعطاين . ه، فسرت معهوكان نور الدين مهيباً خموفاً مع لينه ورمحت. وكأمنا أساق إىل املوت

  .اهللا من ملكها ماال كنت أتوقعه
  :قال. وحرضه أيضاً حسان العرقلة بأبيات من شعره من مجلة قصيدة مدحه هبا: قلت

  إذا ما يوسٌف باملال جادا... وهل أخشى من األنواء خبال 
  ولألعداء مل يربح فسادا... فىت للدين مل يربح صالحا 

  فإن اهللا يعطيه البالدا... أعطاه نور الدين حصناً  لئن
  وقد جاءتكم مصٌر هتادى... إىل كم ذا التواين يف دمشق 

  يصيد املعتدين ولن يصادا... عروس بعلها أسد هزبر 
  وراء لوائه تلقوا رشادا... أال يا معشر األجناد سريوا 
  س مأموماً كمن صلى فرادا... فما كل امرئ صلى مع النا 

  :لما سار صالح الدين إىل مصر عرب العرقلة على داره، فوجدها مغلقة، فقالف
  من القمر الوضاح واملنهل العذب... عربت على دار الصالح وقد خلت 

  لغرَّقها طريف وأحرقها قليب... فو اهللا لوال سرعةٌ مثل عزمه 
  :يقول فيها

  ومن ندى كفه يغين عن الدمي... الناصر امللك املوىف بذمته 
  هيجاء أغمدها يف البيض والقمم... ومن إذا جرد البيض الصوارم يف ال 



  زاعه بشبا اهلندية احلذم... ومن حوى امللك من بعد الطماعة يف ان 
  رجاه من ُملك مصرٍ كان يف احللم... ورد طاغية اإلفرنج حيسب ما 
  بعد الطماعة من يأس ومن ندم... ويلَّ وراحته صفر وقد ملئت 

  لو الفح البحر أضحى املوج كاحلمم... ى ما فاهتم نفسا يصعدون عل
  ملن أراد نزال األسد يف األجم... ويف السالمة، لوال جهلهم، ظفر 
  ملك لديه األسود الُغلب كالغنم... وهو أسود الشرى، لكن أذهلم 

  :وله من قصيدة أخرى
  لطاغي الفرنج الُغتم طاغي بين سعد... أقمت عمود الدين حني أماله 

  خزايا، عليهم خيبة الذل والرد... وجاهدت حزب الكفر، حىت رددهتم 
  وذكراً مدى األيام يقرن باحلمد... أفدت مبا قدمت ملكاً خملداً 

  باح له نشر األوَّة والنَّد... وذكرك يف اآلفاق يسري، كأنه الص 
  :وأليب احلسن بن الذروي فيه من قصيدة يذكر فيها ملك الفرنج مُرِّي

  أضحت مياه نفوسها من قطره... ت الروم أشأم بارق ولكم أمش
  ومضى وقد حكمت ظُباك جبزره... وافاك حبر دروعها عن مده 

  حلو، فبدله القتال مبره... ولقيت ُمرِّياً وطعم حياته 
  واحلل هبا ِعجالً معاقد مكره... فاعقد إليه الرأي يف عذب القنا 

  ك خبافق من ذعرهقد طار من... واطرده من وكر الشآم، فإنه 
  فصل يف القبض على شاور وقتله

وصل أسد الدين القاهرة رابع ربيع اآلخر واجتمع بالعاضد خليفة مصر، فخلع عليه وأكرمه، وأجريت عليه وعلى 
عساكره اجلرايات الكثرية واإلقامات الوافرة؛ ومل ميكن شاور املُنع من ذلك ألنه رأى العساكر كثرية بظاهر البلد، 

وى العاضد معهم من داخله، فلم يتجاسر على إظهار ما يف نفسه، فكتمه، وهو مياطل أسد الدين يف تقرير ورأى ه
وهو يركب كل يوم إىل أسد الدين ويسري . ماكان له من املال واإلقطاع للعساكر، وإفراد ثلث البالد لنور الدين

  ).َوَما يَِعُدُهم الشَّْيطَان إالَّ غُُروراً(معه، ويعده ومينيه 

واهللا : مث إنه عزم على أن يعمل دعوة ألسد الدين ومن معه من األمراء، ويقبض عليهم؛ فنهاه ابنه الكامل وقال له
صدقت، : فقال. فقال له أبوه واهللا لئن مل أفعل هذا لنقتلن مجيعاً. لئن عزمت على هذا األمر ألعرفن أسد الدين

ري من أن نقتل وقد ملكها الفرنج، فليس بينك وبني عود الفرنج وألن نقتل وحنن مسلمون والبالد بيد املسلمني خ
إال أن يسمعوا بالقبض على شريكوه، وحينئذ لو مشى العاضد إىل نور الدين مل يرسل فارساً واحداً، وميلكون 

البالد؛ فترك ماكان عزم عليه فلما رأى العسكر النُّوري املطل من شاور اتفق صالح الدين يوسف، وعز الدين 
إنا ليس لنا يف البالد شئ مهما هذا : جرديك، وغريمها، على قتل شاور، وأعلموا أسد الدين بذلك، فنهاهم؛ فقالوا

واتفق أن أسد الدين سار بعض األيام إىل زيارة قرب الشافعي، رضي اهللا عنه، وقصد شاور . على حاله؛ فأنكر ذلك
الدين جرديك، ومعهما مجع من العسكر، فخدموه عسكره على عادته لالجتماع به، فلقيه صالح الدين وعز 

فسار، ومها معه قليالً، مث ساوروه وألقوه عن فرسه؛ فهرب . منضي إليه: وأعلموه أن أسد الدين يف الزيارة؛ فقال



فعلم أسد الدين . أصحابه وأخذ أسرياً، ومل ميكنهم قتله بغري أمر أسد الدين، فسجنوه يف خيمته وتوكلوا حبفظه
وأرسل العاضد لدين اهللا، صاحب مصر، يف الوقت، إىل أسد الدين . اد مسرعاً، ومل ميكنه إال إمتام ما عملوهاحلال فع

فقتل شاور يف يومه، وهو سابع عشر ربيع اآلخر، ومحل . يطلب منه رأس شاور وحيثه على قتله؛ وتابع الرسل بذلك
اخللق واجتماعهم ماخاف منه على نفسه، فقال  رأسه إىل القصر، ودخل أسد الدين إىل القاهرة، فرأى من كثرة

  .هذا قول ابن األثري. أمري املؤمنني قد أمركم بنهب دار شاور؛ فقصدها الناس ينهبوهنا، فتفرقوا عنه: هلم
أقام أسد الدين هبا يتردد إليه شاور يف األحيان، وكان وعدهم مبال يف مقابلة ما خسروه من : وقال ابن شداد
وعلقت خماليب األسد يف البالد، وعلم الفرنج مىت وجدوا فرصة أخذوا البالد، وأن . ل إليهم شيئاًالنفقة، فلم يوص

ترددهم إليها يف كل وقت اليفيد، وأن شاوراً يلعب هبم تارة وباإلفرنج أخرى، ومالكها قد كانوا على البدعة 
فأمجعوا أمرهم على قبضه إذا خرج . شاوراملشهورة عنهم، وعلموا أنه السبيل إىل االستيالء على البالد مع بقاء 

وكان . إليهم، وكانوا هم يترددون إىل خدمته دون أسد الدين، وهو خيرج يف األحيان إىل أسد الدين جيتمع به
يركب على قاعدة وزارهتم بالطبل والبوق والعلم، فلم يتجاسر على قبضه منهم إال السلطان نفسه، يعىن صالح 

ر إليهم تلقاه راكباً وسار إىل جانبه مث أخذ بتالبيبه، وأمر العسكر أخ خذوا على أصحابه، الدين، وذلك أنه ملا سا
ويف احلال جاء التوقيع من املصريني على يد خادم . ففروا وهنبهم العسكر، وقُبض شاور وأنزل إىل خيمة مفردة

ى منهم على صاحبه، فحزت رقبته خاص يقول البد من رأسه، جرياً على عادهتم يف وزارهتم يف تقرير قاعدة من قو
  .وأنفذوا رأسه إليهم

وتردد شاور إىل . ودخل أسد الدين يف الرابع من شهر ربيع اآلخر اإليوان، وُخلع عليه ولقي اإلحسان: قال العماد
وأقام للعسكر الضيافات الكثرية، واألطعمة الواسعة، . أسد الدين وتودد، وجتدد بينهما من الوداد ما تأكد

هذا أمر يطول، ومسألة فرضها ُيعول، ومعنا هذا العسكر الثقيل، وإقامته : فقال صالح الدين. وات واملريةواحلال
فأنفذ أسد الدين الفقيه . باإلقامة يقصر عنها األمد الطويل، والأمر لنا مع استالء شاور، والسيما إذا راوغ وغادر

فلم يكترث مبقاله، وركب على . يك من عندي من الناسأخشى عل: عيسى إىل شاور يشري عليه باالحتراز، وقال له
سبيل انبساطه واسترساله، فاعترضه صالح الدين يف األمراء النورية وهو راكب على عادته يف هيبته الوزيرية، فبغته 

فجاء من القصر من يطلب رأسه، ويعجل من . وشحته، وقبضه وأثبته، ووكل به يف خيمة ضرهبا له، وحاول إمهاله
  .فحم محامه، ومحل إىل القصر هامه. وجاء الرسول بعد الرسول، وأبوا أن يرجعوا إال بنجح السُّول. ر يأسهالعم
وبلغين أن الذي حز رقبة شاور هو عز الدين جرديك، وكان صالح الدين ملا لقيه يف اصحابه سار جبنبه وأراد : قلت

وكان ذلك عن أمر قد . ووافقهما يف ذلك ُجرديك إفراده عن العسكر، فالتمس منه املسابقة بفرسيهما، فأجابه،
  .تقرر، فحركوا خيلهم، فلما بعدوا عن العسكر ووقفوا قبض صالح الدين وجرديك على شاورداخل اخليمة

  :وقد كثر هجاء شاور بغدره ومكره حىت قال عرقلة
  له شريكوه العاضديُّ وزير... لقد فاز بامللك العقيم خليفة 

  عليُّ لديه شيَُّر وّشبري... ح وسيفه كأن ابن شاذي والصال
  وشاور كلب للرجال عقور... هو األسد الضاري الذي جل خطبه 

  على مثلها كان اللعني يدور... بغي وطغى، حىت لقد قال قائل 
  وال زال فيها منكر ونكري... فال رحم الرمحن تربة قربه 

  :وقال أيضاً



  أبوه مصر ِحماه وعليُّ... إن أمري املؤمنني الذي 
  ونص موساها على شريكوه... نص على شاور فرعوهنا 

وقد وصف الفقيه الشاعر أبو محزة عمارة اليمين يف كتاب الوزراء املصرية الذي صنفه حال شاور يف وزارته 
فيها تكشفت صفحاته، وأحرقت لفحاته، وأغرقت نفحاته، وغّضَّه الدهر : وزارة شاور الثانية: األوىل، مث قال
وجعه الثُّكل وأمضه، وبان غمره ومثاده، ومجره ورماده، ومل جيف من األنكاد لبده، والصفا من األقذاء وعضه، وأ

  .وما هو إال أن تسلمها بالراحة، وُسلمت له اهلموم عوضاً عن الراحة. وِْرده
ر الناس يوم التاج ويف أول ليلة دخل القاهرة ارحتل أسد الدين طالباً بلبيس، فأقام هبا، مث عاد إىل القاهرة، فكس

وأسر أخوه صبح، وأصيب على باب القنطرة حبجر كاد ميوت منه، وتعقب ذلك تنقل القتال على القاهرة حىت 
مث تبع هذا جمئ الفرنج، وعمل الربج، وحصار بلبيس؛ مث تال ذلك قيام حيىي بن اخلياط طالباً . دخلت من الثغرة

من قيس، وخروج أخيه جنم الدين وابنه سليمان ومجاعة من غلماهنم  للوزارة؛ مث تال ذلك نفاق لواته ومن ضامَّها
ويف أثناء هذه املدة قبُضه على األثري بن جلب راغب وقتله، وأسر . حلرهبم مث خروج ابنه الكامل يف بقية العسكر

  .معايل بن فُريج مث قتله
وافق جمئ الغز قدوم الفرنج ناصرين للدولة، واتصل إليه اخلرب من قدوم أسد الدين إىل أطفيح بأم النوائب الكَُبر؛ و

مث الحت الفرصة للفرنج فعادوا إىل مصر واقترحوا من املال، . وتوجهوا من مصر يف الرب الشرقي تابعني للغزِّ
ماتنقطع دونه اآلمال، وخيموا على ساحل املقسم، وأظهروا رجوعهم إىل الشام؛ فتجهز الكامل للمسري صحبة 

أنا أذكر وقد خلونا يف خيمة وليس : اضي األجل الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساين، قالحدثين الق. اإلفرنج
معنا أحد، إمنا هو شاور وابنه الكامل وأخوه جنم، فعزم الكامل على النهوض مع الفرنج، وعزم جنم الدين على 

فنحن يف ذلك حىت وصل . وتلكن الأبرح أقاتل مبن صفا معي حىت أم: التغريب إىل سليم وماوراءها، وقال شاور
وتفرع على هذا األصل مقام الغز . إلينا الداعي ابن عبد القوّي وصنيعة املُلك جوهر وعزُّ األستاذ وقد التزموا املال

  .باجليزة، ونوبة البابني، وحصار اإلسكندرية، وانصراف الغز راجعني، والفرنج بعدهم
، وصفح عن عادته وعفا؛ وإذا األيام الختطب إال زواله وفوته، فما هو إال أن توهم شاور أن الدهر قد نام وغفا

فكان من قدوم الفرنج إىل بلبيس وقتل من فيها وأسرهم بأسرهم ما أوجب حريق مصر، . والتريد إال انتقاله وموته
فيهم  ومكاتبة األجل نور الدين بن القسيم، وإجناده كلمة اإلسالم بأسد الدين ومن معه من املسلمني الذين قلت

  :وقد ربط اإلفرنج الطريق عليهم
  وقلتم أليدي اخليل مرِّي على مرِّي... أخذمت على اإلفرنج كل ثنَّية 

  عربمت ببحر من حديد على اجلسر... لئن نصبوا يف الرب جسراً، فإنكم 
  .وُمرِّي هم أسم ملك اإلفرنج. وهذان البيتان من قصيدة ستأيت: قلت

رحيل الفرنج عن الديار املصرية، ومل يلبث شاور ان مات قتيال بعد قدوم الغز بثمانية فقضى قدوم الغز ب: قال عمارة
وهذه السنوات اليت وزر فيها شاور وزارته الثانية كثرية الوقائع والنوازل، وفيها ماهو عليه أكثر مما . عشر يوماً

  .هوله
ال أفىن أعياهنم مثل ضرغام، وكانت وزارته ومل يربِّ أحد رجال الدولة مثل مارباهم الصاحل بن ُرّزضيك، و: قال

تسعة أشهر مدة محل اجلنني، وال أتلف أمواهلم مثل شاور؛ وشاور هو الذي أطمع الغز واإلفرنج يف الدولة حىت 
  .انتقلت عن أهلها



ان كان يأمر بضرب الرقاب بني يديه يف قاعة البست: وملا عاد من حصار اإلسكندرية أكثر من سفك الدماء بغري حق
  .من دار الوزارة، مث تسحب القتلى إىل خارج الدار

ملا خيف من شر شاور ومكره، ملا عرف من غدره وضرّه، واتضح األمر يف ذلك واستبان، : وقال احلافظ أبو القاسم
وكان ذلك برأي . فجاءه قاصداً لعيادته، وأراحا العباد والبالد من شره وما شاورا. متارض األسد ليقتنص الثعلبان

وصفا األمر ألسد الدين وملك، وخلع . صالح الدين، فإنه أول من توىل القبض عليه، ومد يده الكرمية باملكروه إليه
عليه اخللع وحنك؛ واستوىل أصحابه على البالد، وجرت أموره على السداد، وظهر منه مجيل السرية، وظهرت 

  .كلمة السنة
  فصل يف وزارة أسد الدين

أنفذ إىل أسد الدين خلعة الوزارة فلبسها، وسار ودخل القصر، . نفيذ رأسه إىل القصروذلك عقيب قتل شاور وت
وترتب وزيرا، ولقب بامللك املنصور أمري اجليوش، وقصد دار الوزارة فنزهلا، وهي اليت كان هبا شاور فمن قبله من 

ووىل األعمال من يثق إليه، . المناوئواستقر يف األمر ومل يبق له فيه منازع و. الوزراء، فلم ير فيها ما يقعد عليه
واستبد بالوالية، فأقطع البالد العساكر اليت قدمت معه؛ وصالح الدين مباشر لألمور مقرر هلا، وزمام األمر والنهي 

  .مفوض إليه ملكان كفايته ودرايته، وحسن تأتيه وسياسته
لطي والنشر، كتب العاضد يف طُرَّته خبطه، وكُتب ألسد الدين منشور من القصر، بسيط الشرح طويل ا: قال العماد

هذا عهد العهد لوزير مبثله، وتقلد أمانة رآك أمري املؤمنني أهال حلمله، واحلجة عليك : " والشك أنه بإمالء كاتبه
فخذ كتاب أمري املؤمنني بقوة، واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت خدمتك . عند اهللا مبا أوضحه لك من مراشد سبله

  " .واختذه للفوز سبيال، والتنقضوا األميان بعد توكيدها وقد جعلتم اهللا عليكم كفيال . لنبوةإىل نبوة ا
من عبد اهللا ووليه أيب حممد العاضد لدين اهللا أمري املؤمنني، إىل السيد األجل، امللك املنصور، : ونسخة املنشور

سلمني، وهادي دعاة املؤمنني، أيب احلارث سلطان اجليوش، وىل األئمة، جمري األمة، أسد الدين، كافل قضاة امل
سالم عليك، . شريكوه العاضدي، عضد اهللا به الدين، وأمتع بطول بقائه أمري املؤمنني، وأدام قدرته، وأعلى كلمته

فإنه حيمد إليك اهللا الذي ال إله إال هو، ويسأله أن يصلي على حممد خامت النبيني، وسيد املرسلني، وعلى آله 
  ).األئمة املهديني وسلم تسليماالطاهرين، و

مث ذكر باقي املنشور، وهو مشتمل على كالم طويل، وحشو غري قليل، على عادة الكتاب املتأخرين الذين نراهم 
بعثت جبوامع : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. باأللفاظ الكثرية عن املعىت اليسري معربين، والبالغة عكس ذلك

  " .اختصاراً  الكلم واخُتصر يل الكالم
. وملا أستقل أسد الدين بالوزارة طلب من القصر كاتب إنشاء، فأرسل إليه بالقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساين

مث ويل قضاء عسقالن؛ وخرج الفاضل إىل الديار املصرية فويل كاتباً باإلسكندرية . وكان أبوه من أهل بيسان الشام
مل بن شاور فاستكتبه وزارحم به كتّاب القصر، فثقل عليهم أمره، فلما طلب مث إنه أتصل بالكا. على باب السِّدرة

أسد الدين كاتباً أُرسل إليه، وظن رؤساء ديوان املكاتبات أن هذا أمر اليتم، وأن أسد الدين سيقتل كما قتل من 
أمره ماكان، واستمر يف فكان من . كان قبله، فأرسلوا بالفاضل إليه وقالوا لعله ُيقتل معه فنخلص من مزامحته لنا
  .الدولة، ومل يزدد يف كل يوم إال تقدماً، بصدقه ودينه وحسن رأيه، رمحه اهللا

  :وأنفذ العماد قصيدة طويلة هتنئة ألسد الدين أوهلا



  كم راحة ُجنيت من دوحة التعب... باجلد أدركت ما أدركت ال اللعب 
   ابن خبري أبنادى، فعرَّف خري... ياشريكوه بن شاذي امللك دعوة من 

  من املدى يف العال ماحزت باخلبب... جرى امللوك وما حازوا بركضهم 
  عنها امللوك فطالت سائر الرتب... َتَملَّ من ملك مصر رتبة قصرت 
  ميسراً فتح بيت القدس عن كثب... فتحت مصر، وأرجو أن تصري هبا 

  ، وِثبفتح البالد، فبادر حنوها... قد أمكنت أسد الدين الفريسة من 
  والدين من عرفه يف جحفل جلب... أنت الذي هو فرد من بسالته 

  والقلب يف شجن، والنفس يف شجب... يف حلق ذي الشرك من عدوي سطاك شجاً 
  محر املنايا هبا مرفوعة احلجب... زارت بين األصفر البيض اليت لقيت 

  أرى سالمتها من أعجب العجب... وإهنا َنقَد من خلفها أسد 
  يف شكرنا ما به اإلسالم منك حُىب... فعنا إىل الرمحن أيدينا لقد ر

  فقمت فيهم مقام الوالد احلدب... شكا إليك بنو اإلسالم ُيْتمهم 
  مبا دهاهم، فقد باتوا على ندب... يف كل دار من اإلفرنج نادبة 

  وكم قضيت حلزب اهللا من أرب... من شر شاور أنقذت العباد، فكم 
  إسالم حىت سعوا للقصد والطلب... رنج يف بلد ال هو الذي أطمع اإلف

  يف احلشر من أفضل الطاعات والقرب... وإن ذلك عند اهللا حمتسب 
  هذا قد تعزز يب: ملا دعا الشرك... أذله امللك املنصور منتصراً 

  إال لنيل رضا الرمحن بالغضب... وما غضبت لدين اهللا منتقماً 
  ويف ذويه وقوع النار يف احلطب... وأنت من وقعت يف الكفر هيبته 
  ُنصرت نصر رسول اهللا بالرعب... وحني سرت إىل الكفار فاهنزموا 

  للرشد كل غَوِّي منهم وغيب... ياحميي األمة اهلادي بدعوته 
  ثوابه، نلت عفواً كل مرتقب... ملا سعيت لوجه اهللا مرتقباً 

  لنكبكم نكتٍ هللا يف ا: تقول... أعدت نقمة مصرٍ نعمةً، فغدت 
  عدال، وكنت لوزرٍ غري مرتكب... أركبت رأس سنان رأس ظاملها 
  عيَّ فيها يصادف شر منقلب... ردَّ اخلالفة عباسيةً، ودع الد 
  فاحلزم عندي قطع الرأس كالذنب... ال تقطعن ذنب األفعى وتريله 

دل نور الدين، قدس اهللا روحه، أنشدين احلافظ أبو القاسم لنفسه، وقد أعفى امللك العا: وقال العماد يف اخلريدة
  :أهل دمشق من املطالبة باخلشب فورد اخلرب باستيالء عسكره على مصر، فكتب إليه يهنيه

  ُعوضِّت مصر مبا فيها من النشب... ملا مسحت ألهل الشام باخلشب 
  لألجر جوزيت أجراً غَري حمتسب... وإن بذلت لفتح القدس حمتسباً 

  فيما يثيب عليه خُري مرتقب... تقب واألجر يف ذاك عند اهللا مر
  خري من الفضة البيضاء والذهب... والذكر باخلري بني الناس تكسبه 
  أصبحت متلك من مصر إىل حلب... ولست تعذر يف ترك اجلهاد وقد 



  ملا تريد، فبادر فجأة النوب... وصاحب املوصل الفيحاء ممتثل 
  العايل من الرتب حىت ينال هبا... فأحزم الناس من قويَّ عزميته 
  واحلزم يف العزم، واإلدراك بالطلب... فاجلَدُّ والْجِدُّ مقرونان يف قرن 

  من النجاسات، واإلشراك، والصلب... فطهر املسجد األقصى وحوزته 
  ويف القيامة تلقى خري منقلب... عساك تظفر يف الدنيا حبسن ثناً 

  ح الدين مكانهفصل يف وفاة أسد الدين شريكوه ووالية ابن أخيه صال

تويف أسد الدين فجأة يوم السبت الثاين والعشرين من مجادى اآلخرة من هذه السنة فكانت وزارته شهرين ومخسة 
  .أيام

كان أسد الدين كثري األكل شديد املواظبة على تناول اللحوم الغليظة، تتواتر عليه التخم : وقال ابن شداد
وفَوض . ظيمة، فأخذه مرض شديد، واعتراه خانوق عظيم، فقتله رمحه اهللاواخلوانيق وينجو منها بعد معاناة شدة ع

وبذل األموال، وملك . األمر بعده إىل صالح الدين واستقرت القواعد واستتبت األحوال على أحسن نظام
الرجال، وهانت عنده الدنيا فملكها، وشكر نعمة اهللا عليه فتاب عن اخلمر وأعرض عن أسباب اللهو، وتقمص 

ولقد مسعت منه، رمحه اهللا، . اس اجلد واالجتهاد، وما عاد عنه وال ازداد إال جدا، إىل أن توفاه اهللا تعاىل إىل رمحتهبلب
ومن حني استتب له . ملا يسر اهللا يل الديار املصرية علمت أنه أراج فتح الساحل ألنه أوقع ذلك يف نفسي: يقول

ك والشوبك وبالدمها، وغشى الناس من سحائب األفضال والنعم األمر مازال يشن الغارات على الفرنج إىل الكر
هذا كله وهو وزير متابع للقوم، لكنه ُمقوٍّ مذهب السنة، غارسٌ يف البالد أهل . ما مل يؤرخ عن غري تلك األيام

العلم والفقه والتصوف والدين، والناس يهرعون إليه من كل صوب ويفدون إليه من كل جانب؛ وهو رمحه اهللا، 
  .الخييب قاصداً، واليعدم وافداً

وملا عرف نور الدين استقرار أمر صالح الدين مبصر أخذ محص من نواب أسد الدين، وذلك يف رجب من هذه 
  .السنة

أما كيفية والية صالح الدين فإن مجاعة من األمراء النُّورية الذين كانوا مبصر طلبوا التقدم على : وقال ابن األثري
لوزارة، منهم األمري عني الدولة الياروقي، وقطب الدين خسرو بن تليل، وهو ابن أخي أيب اهليجاء العساكر ووالية ا

اهلذَباين الذي كان صاحب إربل، ومنهم سيف الدين علي بن أمحد اهلطاري، وجده كان صاحب قالع اهلَكّارية، 
. طبها، وقد مجع ليغالب عليهاومنهم شهاب الدين حممود احلارمي وهو خال صالح الدين؛ وكل من هؤالء قد خ

  .فأرسل اخلليفة العاضد إىل صالح الدين، فأمره باحلضور يف قصره ليخلع عليه خلع الوزارة، ويوليه األمر بعد عمه
وكان الذي محل العاضد على ذلك ضعف صالح الدين، فإنه ظن أنه إذا وىل صالح الدين وليس له عسكر 

سر على املخالفة، وأنه يضع على العسكر الشامي من يستميلهم إليه، فإذا والرجال، كان يف واليته حبكمه والجي
. صار معه البعض أخرج الباقني وتعود البالد إليه، وعنده من العساكر الشامية من حيميها من الفرنج ونور الدين

يقادون إىل اجلنة  إن اهللا ليعجب من قوم. فامتنع صالح الدين وضعفت نفسه عن هذا املقام، فألزم به وأخذ كارهاً
اجلبة والعمامة وغريمها، ولقب بامللك الناصر، وعاد إىل : فلما حضر يف القصر خلع عليه خلعة الوزارة! بسالسل

  .دار أسد الدين فأقام هبا، ومل يلتفت إليه أحد من أولئك األمراء الذين يريدون األمر ألنفسهم وال خدموه
إن هذا : عه فسعى مع سيف الدين علي بن أمحد حىت أماله إليه، وقال لهوكان الفقيه ضياء الدين عيسى اهلكاري م



مث قصد شهاب الدين . األمر اليصل إليك مع وجود عني الدولة واحلارمي وابن تليل، فمال إىل صالح الدين
 إن صالح الدين هو ابن أختك وملكه لك، وقد أستقام األمر له، فال تكن أول من يسعى يف: احلارمي وقال له

إن : مث عدل إىل قطب الدين وقال له. إخراجه عنه فال يصل إليك؛ ومل يزل به حىت أحضره أيضاً عنده وحلَّفه له
صالح الدين أن أصله من األكراد فال خيرج األمر عنه إىل األتراك؛ ووعده وزاد يف إقطاعه؛ فأطاع صالح الدين 

: عة وأكثرهم مجعاً، فلم تنفعه رقُاه والنفذ فيه سحره، وقالوعدل إىل عني الدولة الياروقي، وكان أكرب اجلما. أيضاً
أنا الأخدم يوسف أبداً، وعاد إىل نور الدين ومعه غريه، فأنكر عليهم فراقه وقد فات األمر، ليقضى اهللا أمراً كان 

ين يف مفعوال، وثبت قدم صالح الدين ورسخ ملكهه؛ وهو نائب عن امللك العادل نور الدين، واخلطبة لنور الد
  .البالد كلها، واليتصرفون إال عن أمره

وكان نور الدين يكاتب صالح الدين باألمري األسفهسالر ويكتب عالمته يف الطتب تعظيماً أن يكتب امسه، 
  .األمري األسفهسالر صالح الدين وكافة األمراء بالديار املصرية يفعلون كذا وكذا: واليفرده يف كتاب بل يكتب

ين قلوب الناس وبذل هلم األموال مما كان أسد الدين مجعه، وطلب من العاضد شيئاً خيرجه، واستمال صالح الد
فمال الناس إليه وأحبوه، وقويت نفسه على القيام هبذا األمر والثبات فيه، وضعف أمر العاضد، . فلم ميكنه منعه

  .وكان كالباحث عن حتفه بظلفه

أخاف أن خيالف أحد : إليه إخوته، فلم جيبه إىل ذلك، وقال وأرسل صالح الدين يطلب من نور الدين أن يرسل
مث إن الفرنج اجتمعوا ليسريوا إىل مصر، فسري نور الدين العساكر، وفيهم إخوة صالح . منهم عليك فتفسد البالد

ري إن كنت تس: فلما أراد أن يسري قال له. الدين، منهم مشس الدولة تورانشاه بن أيوب وهو أكرب من صالح الدين
إىل مصر وتنظر إىل أخيك أنه يوسف الذي كان يقوم يف خدمتك وأنت قاعد فالتسر، فإنك تفسد البالد، 

وأُحضرك حينئذ وأعاقبك مبا تستحقه؛ وإن كنت تنظر إليه أنه صاحب مصر وقائم فيها مقامي، وختدمه بنفسك 
ل معه من اخلدمة والطاعة مايصل إليك أفع: فقال. كما ختدمين، فسر إليه واشدد أزره، وساعده على ما هو بصدده

  .إن شاء اهللا تعاىل، فكان كما قال
ملا فُرغ بعد ثالثة أيام من التعزية بأسد الدين اختلفت آراؤهم واختلطت أهواؤهم، وكاد الشمل : وقال العماد

لصالح الدين الرأي فاجتمع األمراء النُّورية على كلمة واحدة، وأيد متساعدة، وعقدوا . الينتظم، واخللل اليلتئم
. هذا قائم مقام عمه وحنن حبكمه، والتزموا لصاحب القصر بتوليته: والراية، وأخلصوا له الوالء والوالية، وقالوا

ونادت السعادة بتلبيته، وشرع يف ترتيب امللك وتربيته، وفض ختوم اخلزائن، وابضَّ رسوم املزائن، وأنارت على 
ياءه حتت ألويته وراياته، وأحبوه، ومازالت حمبته غالبة على مهابته، وهو يبالغ يف منار العال أناة آياته، ورأى أول

ومازاده امللك ترفعاً، وما أفاده إال تأصال يف السماح وتفرعاً؛ وضم من أمر اململكة . تقريبهم كأهنم ذوو قرابته
اضلي الذي هو السحر احلالل، ماكان منشوراً، وكتب له العاضد صاحب القصر منشوراً، وهو باملثال الكرمي الف

وجرى القلم فيه مبا خط له القلم يف األزل من . مث أورده العماد وهو شبيه مبنشور عمه أسد الدين. والعذب الزالل
  .وصف جهاده وسلمه
واجلهاد أنت رضيع َدرِّه، وناشئة حجره، وظهور اخليل مواطنك، وظالل اخليام مساكنك، ويف : ففي ذلك املنشور

فشمر له عن ساق من القنا، وُخض فيه حبراً من . ساطله ُتجلى حماسنك، ويف أعقاب نوازله تتلى مناقبكظلمات ق
الظبا، واحلل يف عقد كلمة اهللا وثيقات احلبا، وأَسل الوهاد بدم العدا، وارفع برؤسهم الربا، حىت يأيت اهللا بالفتح 

  ).لك يوم مقامك الذي يرجو أمري املؤمنني أن يكون مذخوراً أليامك، وشهوداً



هذا عهد أمري املؤمنني إليك، وحجته عند اهللا سبحانه : ويف طرَّته باخلط العاضدي، ومل يذكره العماد يف كتابه
عليك، فأوف بعهدك وميينك، وخذ كتا أمري املؤمنني بيمينك، وملن مضى جبدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين اليريدون علواً يف األرض وال فساداً . لوةأحسن أسوة، وملن تبقى بثقته بنا أعظم س
  ).والعاقبة للمتقني

  .يعين مبن مضى أسد الدين ومبن بقي صالح الدين
  .وهذا آخر منشور طويت به تلك الدولة وختمت، وتبددت عقودها وما انتظمت: مث قال العماد

تسىن له من املرام، وملن يقصده باالستدعاء واالستبطاء، وملن تأخر  ووصلت كتب صالح الدين إلينا إىل الشتم، مبا
وترددت الكتب الصالحية بذكر األشواق، وشكو الفراق، وشرح االستيحاش، وبرح القلوب . عنه باخللع والعطاء

ن أجناد العطاش، فإن أصحابنا وإن ملكوا، ونالوا مقاصدهم وأدركوا، حصلوا بني أمة اليعرفوهنا، بل ينكروهنا فإ
  .مصر كانوا يف الدين خمالفني، وعلى عقيدهتم معاقدين حمالفني

  :وكتب صالح الدين إىل بعض أصدقائه كتاباً أوله
  مت لقليب بذكركم جريانا... أيها الغاائبون عين، وإن كن 

  بعيون الضمري عندي عياناً... إنين مذ فقدتكم ألراكم 
  :فسألين املكتوب إليه أن أكتب جوابه، فقلت

  معهم اليفارق األظعانا... أيها الظاعنون عين، وقليب 
  ذا وهاتيك أصبحوا سكاناً... ملكوا مصر مثل قليب، ويف ه 

  م ملكتم عليهما سلطاناً... فاعدلوا فيهما فإنكم اليو 
  أورثته روعاته اخلفقانا... التروعُوا باهلجر قلب حمب 
  اش فكنا بربعه جريان... حبذا معهد قضينا به العي 

  وأخذنا من اخلطوب أمانا... إذ وجدنا من احلوادث أمناً 
  وسكنا من املغاين جنانا... ورتعنا من املىن يف رياض 

وبعد، فإن وفود اهلناء، وأمداد الدعاء، متواصلة على الوالء، صادرة عن حمض الوالء، إىل غاية جنابه املأنوس، 
دو، وفرع هضاب اجملد والعلو؛ وكيف اليكون النصر مساوقا بامللك وبالع: ومنيع كنفه احملروس، فليهنه اظفران

  :لدين هو صالحه، والتأييد مرافقاً لعزم جناحه وفالحه
  كما الفرات عليكم حيسد النيال... فالشام يغبط مصراً مذ حللت هبا 
  ُعنوا قدمياً وراموه فما نيال... نلتم من امللك عفواً ما امللوك به 

  :الدين بقصيدة خدمت هبا نور الدين وعزيت هبا أخاه جنم الدين، منهاو رثيت أسد : قال العماد
  من الدين، لوال نوره، كل ثابت... تضعضع يف هذا املصاب املباغت 

  لنا، خلفاً من كل موٍد وفائت... فأيام نور الدين دامت منرية 
  وداعي املنايا ناطق غري صامت... فما بالنا نبدي التصامم غفلةً 

  ونرجو من الدنيا صداقة ماقت... الفناء بقاءنا  نؤمل يف دار
  تقرِّب منها كل عود لناحت... وما الناس إال كالغصون، يد الردى 

  ولكنها مل حتظ منا بناصت... لقد أبلغت ًرسل املنايا وأمسعت 



  لقد كرُمت يف احلسن عن نعت ناعت... فلهفي على تلك الشمائل، إهنا 
  :الدين أيوب وولده ناصر الدين حممداً، يقول وله من أخرى عزى هبا أخاه جنم

  غري العويل وحسرة املتأسف... ما بعد يومك للمعىن املدنف 
  أسد املخوف سطا ومل يتخوف... كيف سطا على ال ! ما أجرا احلدثان

  أم أبصر الصبح املنري وقد خفى... من ذا رأى األسد اهلصور فريسة 
  هبم أقدامهم يف املوقف؟ زلت... من ثابٌت دون الكماة سواه إن 

  :ومنها
  ُمْدن إىل مرضاة ربٍ مزلف... ياناصر الدين استعذ بتصرب 

  أبد الزمان مبلك مصر ويوسف... وتعزَّ جنم الدين عنه مهنَّأً 
  إال مبا يف الوسع، غري مكلف... التستطيع سوى الدعاء، فكلنا 

  :ولعمارة اليمين يف صالح الدين مدائح، منها قوله
  بل الشرف الراقي إىل قمة النَّسر... ب الباقي على عقب الدهر لك احلس

  هبا اهلمم العليا إىل شرف الذكر... كذا فليكن سعى امللوك إذا سعت 
  أقلتم هبا األقدام من زلة العثر... هنضتم بأعباء الوزارة هنضة 

  :وقال أيضاً من قصيدة
  غىنومسيَّاً حكاه معىن وم... ياشبيه الصديق عدال وحسناً 
  يوسٌف مالكا وما حل سجنا... هذه مصر يوسف، حل فيها 
  بسوى اهللا وحده أو يثىن... أنت حرَّمت أن يثلَّث فيها 
  أنت روح فيه، ويف اللفظ معىن... إمنا امللك والوزارة جسم 
  :وقال أيضاً من قصيدة

  أطنابه، ملك التقى والصالح... ملُك صالح الدين، القوضت 
  ماكان من وجه الليايل القباح... دنا سرية عدل حسَّنت عن

  ذكٌر غدا عنه مجيال وراح... سافر يف الدنيا وأقطارها 
  أنفع ممن هو شاكي السالح... قل البن أيوب، وكم ناصح 
  فملك مصر ما عليه اصطالح... حارب على مثل جنوم السما 

  ارجع إىل اجلد وخل املزاح... قوال ملن يف عزمه فترة 
  على يدي يوسف باإلنفتاح... إغالقه  فالقدس قد أذَن

  :وقال أيضاً من قصيدة
  كما ناب عن سكب احليا واكفٌ سكب... وُنبت مبصر عن مسيك يوسٍف 

  فصل

وهذا الذي ذكرناه من قصة شاور وما جرى بسببه يف الديار املصرية إىل أن متت وزارة صالح الدين قد وجدته 
تاب ليحىي ابن أيب طيّ احلليب يف السرية الصالحية، فأحببت ذكره مبسوطاً مشتمالً على زيادات وفوائد يف ك

  .خمتصراً



ذكر أن امللك الصاحل طالئع بن ُرزيك، وزير الديار املصرية، ملا قتل يف رمضان سنة ست ومخسني، بتدبري عمه 
ويقال إنه أنشد أبياتاً . التزلزله من واليته فإنه أسلم لك: العاضد عليه، أوصى عند موته ابنه رزيك بشاور، وقال له

  :منها

  التأمنا من شاور السعدي... فإذا تبدد مشل عقدكما 
وملا أستقرت أحواله . وكان شاور متويل قوص والصعيد األعلى؛ فلما دفن الصاحل استوزر ابنه رزيك ولقب بالعادل

سام، وأشاروا عليه بعزل أرسل إىل عمة العاضد فخنقها؛ واجتمع إىل رزيك أوالد عمته، ومن مجلتهم عز الدين ح
وبلغ شاوراً فجاهر بالعصيان ومجع العربان وأهل الصعيد وصار إىل القاهرة، . شاور، فامتنع، مث أحلوا عليه فأجاب

وخرج إليه مجاعة من أمرائها كانوا كاتبوه، فخرج رزيك حتت الليل فضل الطريق وتاه، فوقع عند إطفيح، ومثَّ 
  .إىل شاور وقد دخل القاهرة وتسلمها، وأخرجت إليه خلع الوزارة ومت أمره بيوت عرب، فقبضوا عليه؛ وحُمل

هذا جزاء من اليراعي اجلميل؛ وكان للصاحل : وملا حصل ُرزَّيك عند شاور أكرمه وصلب الذي أتى به ونادى عليه
ر إىل محاة فأقام وتفرَّق آل رزيك يف البالد، وجنا حسام الذي كان سبب هالك بين رزيك بأموال وصا. إليه إحسان

وكان يف خروجه أودع عند الفرنج سبعني ألف دينار فوفوا له وردوها . هبا واشترى القرى، ومل يزل هبا إىل أن مات
  .فكف عنه. من العجب أن الفرجني يفي يل بردها وةأخذها أنت مين: مث أراد تقي الدين أخذها منه، فقال. عليه

  .، والكامل، وسليمان، فتبسطوا على الناس وتعاظموا فمجتهم األنفسطّي: ومتكن شاور، وكان له ثالثة أوالد
وكان ُملهم وأخوه ضرغام من صنائع الصاحل بن رزيك؛ فلما شاهدا ميل الناس عن شاور بسبب أوالده أخذا يف 

خل واتصل ذلك بطّي بن شاور، فد. مراسلة رزيك بن الصاحل، وهو يف السجن، والعمل له يف إعادته إىل الوزارة
أنت غافل وُملْهم وضرغام يفسدان أمرك، وقد شرعا يف أمر رزيك واستحلفا له مجاعة من : على أبيه وقال له

فتركه . إن الصاحل أوالين مجيال وبسببه حللت هذا احملل: فقال له. األمراء، والميكن تاليف حالك إال بقتل رزيك
فقامت قيامته؛ وُنمى اخلرب إىل ضرغام وأخيه ملهم  ولده طّي، ودخل على رزيك فقتله يف سجنه، ومسع شاور ذلك

. فثارا وأثارا من استحلفاه من األمراء، وزحفا بالعساكر إىل شاور فاهنزم وخرج من باب القاهرة وهرب إىل الشام
وأدرك ضرغام ولديه طياً وسليمان فقتلهما، وأسر الكامل فأخذه ملهم واعتقله عنده، وأراد ضرغام قتله فمنعه منه 

  .ملهم وحفظ له مجيال كان قد فعله معه
وملا استقر به األمر بلغه أن مجاعة من األمراء . واستقر أمر ضرغام يف الوزارة وخلُع عليه ولقب بامللك املنصور

حسدوه واستصغروه وكاتبوا شاوراً، وكان صار إىل الشام، فأخذ يف إعمال احليلة عليهم وأحضرهم إىل دار 
وقيل إنه قتل منهم سبعني أمرياً، ويقال إنه جعلهم يف . مجيعاً، ومل يتعرض ألمواهلم وال ملنازهلم الوزارة ليالً فقتلهم

توابيت وكتب على كل تابوت اسم صاحبه، فكان ذلك أكرب األسباب يف هالكه، وخروج دولة املصريني عن يد 
  .أصحاهبا ألنه أضعف عسكر مصر بقتل األمراء

وملا وصل إىل . قاهرة سار على وجهه حىت وصل إىل دمشق بعد حتققه قتل ولديهوأما شاور فإنه ملا خرج من ال
. ُبصرى اتصل خربه بنور الدين فندب مجاعة إىل تلِّقيه، وأنزله يف جوسق امليدان األخضر، وأحسن ضيافته وإكرامه

اخرجوا إىل هذا : هلممث بعد سبعة أيام من مقدمه أحضر نور الدين ابن الصويف ومجاعة من وجوه الدمشقيني وقال 
الرجل وسلموا عليه وعرفوه اعذارنا يف التقصري يف حقه، وسلوه فيما قدم، وماحاجته، فإن كان ورد علينا خمتاراً 

لإلقامة أفردنا له من جهاتنا ما يكفيه ويقوم بأربه وأوده، ونكون عوناً له على زمانه، وإن كان ورد لغري ذلك 



فسأله القوم . إليه بالرسالة فشكر إحسان نور الدين وسكت عما وراء ذلكفخرج اجلماعة . فيصفح عن حاجته
فعاد القوم إىل نور الدين وعرفوه مادار بينهم وبينه، فأمرهم بالعود . إذا مل يبيَّت الرأي جاء فطرياً: اجلواب، فقال

ور الدين، أطال اهللا بقاءه، إن رأي ن: إليه من غد ذلك اليوم، ففعلوا، وطلبوا اجلواب، فسكت وأطال أيضاً، مث قال
فعرَّفوا نور الدين مبقالته، فأجاب نور الدين أن يكون االجتماع على ظهر بامليدان . االجتماع يب فله علُّو الرأي

فلما دخل امليدان . وركب نور الدين من الغد يف وجوه دولته وخواص مملكته يف أحسن زي وأكمل شارة. األخضر
مث سارا من موضع . يا يف وسط امليدان بالتحية فقط، ومل يترجل أحد منهما لصاحبهركب شاور من اجلوسق والتق

اجتماعهما، وهو نصف امليدان، إىل آخره، مث انفصال من هناك وعاد نور الدين إىل قلعة دمشق، وأخذ وقته ذلك يف 
  .مجع العساكر

يد علم امللك ابن النحاس، يظهر فيه الطاعة  وأما ضرغام فإنه حني استقر به األمر أنشأ كتاباً إىل نور الدين، على
ويعرِّض خبذالن شاور، فأظهر نور الدين لعلم امللك القبول يف الظاهر وهو شاور يف الباطن، وأجاب عن الكتاب، 

فلما كان بظاهر الكرك أخذه فيليب بن الرفيق الفرجني وحصل على مجيع ماكان . وانفصل علم امللك عن دمشق
  .امللك بنفسه وتوجه إىل الساحل وسار إىل مصرمعه، واهنزم علم 

  .وكان شاور قد أطمع نور الدين يف أموال مصر ورغبه يف ملكها، وأنه إذا ملكها كان من قبله فيها
وملا بلغ شاوراً استتباُب أمر العسكر سأل عن املقدم عليه، فقيل له أسد الدين شريكوه، فلم يطب له ذلك، ألنه ظن 

فخرج واجتمع . ه، فلما ُزحم هبذا العود ُسقط يف يده، وفت يف عضده، ومل جيد بداً من املسريأن التقدمة تكون ل
بأسد الدين وسارا مجيعاً حىت وصلوا أطراف البالد املصرية ونزلوا على تل يف احلوف قريب من بلبيس يعرف بتل 

  .بسطة، وضربوا خيامهم هناك
العساكر الشامية مجع أمراء مصر واستشارهم؛ فأشار مشس وملا اتصل بضرغام خرب ورود شاور وأسد الدين ب

اخلالفة حممد بن خمتار بأن جتتمع العساكر وخترج جريدة وتلقى العساكر الشامية بصدر، وهي على يومني من 
ء القاهرة، فإهنم اليثبتون، لكوهنم خرجوا من الربية ضعفاء، وملكان قلة املاء عليهم، ألن املسافر إىل مصر حيمل املا

فأمر ضرغام األمراء باخلروج، فخرجوا . من أْيلة مسرية ثالثة أيام، فلم يروا ذلك واختاروا أن يلقوهم على بلبيس
يف أحسن زي وأكمل عدة، واملقدَّم عليهم ناصر الدين ُملْهم، أخو ضرغام، وجاءوا حىت أحاطوا بالتل الذي كان 

  .أسد الدين نازال عليه
ياهذا، لقد : لعساكر وأهنم قد ملكوا عليهم اجلهات وسدوا منافذ الطرقات، قال لشاوروملا عاين أسد الدين كثرة ا

اليهولنك ما تشاهد من : فقال له شاور! أرهقتنا وغررتنا، وقلت إنه ليس مبصر عساكر، فجئنا يف هذه الشرذمة
هبم إذا محى الوطيس كثرة اجلموع فأكثرها احلاكة والفالحون الذين جيمعهم الطبل وتفرقهم العصا، فما ظنك 

أريد أن تأمر : مث قال. وأما األمراء فإن كتبهم عندي وعهودهم معي، وسترى ذلك إذا لقيناهم! وكلبت احلرب
  .العساكر باالستعداد للوثوب، ففعل، وهناهم شاور عن القتال

ضرب أكثر أهل ووقف الفريقان مصطفني من غري حرب إىل أن محى النهار والتهب احلديد على أجساد الرجال، ف
فأمر شاور الناس باحلملة فكان أسعد . مصر اخليم الصغار، وخلعوا السالح، ونزلوا عن اخليول، وجلسوا يف الظل

وتركوا خيمهم وأمواهلم ليس هبا حافظ، فاحتوى عليها . أهل مصر من ركب فرسه وأطلق عنانه ووىل منهزماً
راء املصريني، ومل ميكن شاور من تقييدهم واالحتياط عليهم أصحاب أسد الدين، وأُسر مشس اخلالفة ومجاعة من أم

وراسل شاوُر العاضد يف إصالح . وساق أسد الدين وشاور يف أثر الناس، ونزلوا على القاهرة وقاتلوها أياماً. فهربوا



  .احلال وأن يأذن له يف الدخول إىل القاهرة، فأذن له
فذهب على . املؤمنني يكلمين ألسأله عما أفعل، فلم جيبه أحد أريد أمري: وكان ضرغام صار إىل حتت القصر وقال

وجهه منهزماً، وخرج من باب زويلة والعامة تلعنه وتصيح عليه، فالتحقه رجل من أهل الشام ليقتله، فقال له 
له أوصلين إىل أسد الدين ولك مناك، فلم يقبل منه ومحل عليه فطعنه، فأرداه، ونزل إليه واحتز رأسه ومح: ضرغام

. إىل أسد الدين، وأعلمه مبا جرى بينهما، فصعب على أسد الدين وأوجعه ضرباً، وأراد قتله، فشفع فيه شاور
ودخل شاور القاهرة وقتل ملهماً أخا ضرغام عند بركة الفيل، وخرج ابنه الكامل من دار ملهم، وكان معتقالً 

  .فيها، وخرج معه القاضي الفاضل، وكان أيضاً معتقال فيها معه
واستقام أمر شاور يف الوزارة، وأقام أسد الدين على املقسم ينتظر أمر شاور فيما ضمن لنور الدين، وأرسل إليه 

: فأرسل إليه شاور ثالثني ألف دينار وقال. قد طال مقامنا يف اخليم وقد ضجر العسكر من احلر والغبار: يقول له
إن نور الدين أوصاين عند انفصايل عنه، : الدين ذلك أرسل إليهفلما مسع أسد . ترحل اآلن يف أمن اهللا تعاىل ودعته

إذا ملك شاور تكون مقيما عنده، ويكون لك ثلث ُمَغلِّ البالد، والثلث اآلخر لشاور وللعسكر، والثلث اآلخر 
ذا أنا ما قررت شيئاً مما تقول، أنا طلبت جندة من نور الدين، فإ: فقال شاور. لصاحب القصر يصرفه يف مصاحله

فقال أسد . وقد سريت إليكم نفقةً فخذوها وانصرفوا، وأنا أتصرف مع نور الدين. انقضى شغلي عادوا إىل الشام
فأمر شاور بإغالق باب القاهرة، . أنا الميكنين خمالفة نور الدين، وال أقدر على االنصراف إال بإمضاء أمره: الدين

اً، وسيَّر صالح الدين يف قطعة من اجليش إىل بلبيس جلمع وأخذ يف االستعداد للحصار، واستعد أسد الدين أيض
  .الغالل واألتبان واألحطاب وما تدعوا احلاجة إليه، ويكون مجيع ذلك يف بلبيس ذخرية، وأخذ يف قتال القاهرة

إن شريكوه طلع معي جندةً على ضرغام، فلما حصلوا يف : وكاتب شاور ملك الفرنج ُمرِّي يستنجده ويقول له
وضمن له يف كل مرحلة . د طمعوا فيها، ومىت ملكوها مضافةً إىل بالد الشام مل يكن لك معهم عيش والقرارالبال

فخرج ُمرِّي من عسقالن يف مجوعه . يرحلها إىل ديار مصر ألف دينار، وقرر شيئاً لقضيم دواهبم وشيئاً السبتاريته
  .ف دينارإىل فاقوس يف سيع وعشرين مرحلة، وقبض عنها سبعة وعشرين أل

وخرج شاور . وملا حتقق أسد الدين قرب الفرنج من القاهرة أجفل عنها إىل بلبيس، وانضاف إليه من أهلها الكنانَّية
يف عساكر مصر واجتمع بالفرنج، وجاء حىت خيَّم على بلبيس وأحاط هبا حماصراً ألسد الدين، يباكر احلرب 

  .ويراوحها، وأقاموا على ذلك مدة مثانية أشهر
نقطعت أخبار مصر ومن هبا عن نور الدين، وكان اتصل بنور الدين، وهو بدمشق خرب مسري الفرنج إىل ديار وا

مصر وغدر شاور؛ فكاتب األطراف بقدوم العساكر، فقدم عليه عساكر الشرق مجيعها واجتمعوا بأرض حلب، 
حارم ونزل على أرتاح، وخرج نور  فنزل هبم جمد الدين بن الدّاية، وكان نائب نور الدين حبلب، وسار إىل جهة

الدين من دمشق وشن الغارة على الساحل، وقتل وأسر عاملاً عظيماً، مث قصد جهة حلب وجعل طريقه حصن 
األكراد؛ فلما حصل بأرضه شن الغارة فيها وغنم غنيمة عظيمة، ونزل يف مرجه، فخرج إليه الفرنج اإلخوة من 

اعة من املسلمني؛ وكان عسكر نور الدين غافال فلم يتماسك الناس حصن األكراد وهجموا عسكره، وقتلوا مج
  .وساروا على وجوههم

وسار نور الدين إىل أن اجتمع بعساكره على أرتاح، وكان أخوه نصرة الدين مع الفرنج، فلما عاين أعالم نور 
وقبل األرض فلم يلتفت عليه، الدين مل يتماسك أن محل جبميع أصحابه قاصداً أخاه نور الدين، فلما قَُرب منه نزل 

واصطف الناس للحرب، فحملت الفرنج فكسرت امليسرة، مث عادت فوجدت راجلها مجيعه قد . فتم على وجهه



  .قتل واخليل قد أطبقت عليهم، فنزلوا عن اخليل وألقوا أسلحتهم وأذعنوا باألمان، فأخذوا مجيعاً قبضاً باأليدي
على أنطاكية فلم يتمكن لشغل قلبه مبن يف مصر من املسلمني؛ فاحنرف  وسار إىل حارم ففتحها، وأراد النزول

وأغار على بلد طربية ومجع أعالم الفرنج وشعافهم وجعلها يف عيبة . قاصداً لدمشق، ونزل على بانياس، فافتتحها
فتح اهللا على  أريد أن ُتعمل احليلة يف الدخول إىل بلبيس، وخترب أسد الدين مبا: وسلمها إىل َنجَّاب، وقال له

املسلمني، وتعطيه هذه األعالم والشعاف، وتأمره بنشرها يف أسواق بلبيس، فإن ذلك مما يفتُّ يف أعضاد الكفار 
فلما رأى الفرنج األعالم والشعاف قلقوا لذلك وخافوا على بالدهم، وسألوا . ففعل ذلك. ويدخل الوهن عليهم

، وخاف من عاقبة األمر، وسأهلم التَّمُّهل أياماً؛ ومجع أمراءه فانزعج شاور لذلك. شاوراً اإلذن يف االنفصال
وتكفل إمتام الصلح له األمري مشس اخلالفة؛ فأنفذه إليه، فتم الصلح . للمشورة، فأشاروا عليه مبصاحلة أسد الدين

  .على يديه، على أن حيمل شاور إىل أسد الدين ثالثني ألف دينار أخرى
اعلم أنين أبقيت عليك ومل أمكن الفرنج : د الدين، وهو حمصور ببلبيس، يقول لهوحكى أن شاوراً أرسل إىل أس

أحدمها أين ما أختار أن أكسر جاه املسلمني وأُقوي : منك ألهنم كانوا قادرين عليك؛ وإمنا فعلت ذلك ألمرين
فتحناها بسيوفنا؛ وما من يوم والثاين أين خفت أن الفرنج إذا فتحوا بلبيس فيها، وقالوا هذه لنا؛ ألنا . الفرنج عليهم

  .كان ميضي مبصر إال وأنا أُنفذ إىل كبار الفرنج اجلملة من املال، وأسأهلم أن يكسروا مهة امللك عن الزحف
وأقام أسد الدين بظاهر بلبيس ثالثة أيام، ورحلت الفرنج إىل جهة الساحل، وسار أسد الدين قاصداً الشام، : قال

  .وجهل مسريه على الربِّية
أنا حلفت أين ما أحلق : واتفق أن الربنس أرناط صاحب الكََرك والشَّْوَبك تأول ليمينه اليت حلفها ألسد الدين، وقال

وركب يف البحر وصار يف يوم واحد إىل عسقالن، . أسد الدين وال عسكره يف الرب، وأنا أريد أحلقه يف البحر
. ك، وقعد مرتقباً خروج أسد الدين من الربية ليوقع بهوخرج منها إىل الكرك والشوبك ومجع عسكره املقيم هنا

شق إىل : وعلم أسد الدين مبكيدة أرناط باحلدس والتخمني، فسلك طريقاً من خلف املكان الذي كان فيه أرناط
ودخل دمشق فاجتمع بنور الدين وأخربه باألحوال، وأعلمه بضعف . الغور وخرج من البلقاء، وسلمه اهللا تعاىل منه

  .مصر، ورغبه فيها وشوقه إىل ملكها، فرغب فيها نور الدين وأمره بتجنيد األجناد واستخدام الرجالديار 
وأما شاور فإنه بعد رحيل أسد الدين والفرنج إىل بالدهم عاد إىل القاهرة، ومل يكن له مهة إال تتبع من علم أن بينه 

أسد الدين منهم خشترين الكردي وأقطعه وكان استفسد مجاعة من عسكر . وبني أسد الدين معرفة أو صحبة
  .شطنوف؛ وقتل شاور مجاعة من أهل مصر وشرّد آخرين

مث توجه أسد الدين يف ربيع األول سنة اثنتني وستني قاصداً الديار املصرية، وكتم أخباره، فما راع شاوراً إال ورود 
فطلب شاور . عساكره قاصداً ديار مصركتاب ُمرِّي ملك االفرنج، يعرفه فيه أن أسد الدين قد فصل عن دمشق ب

فسار مُرِّي يف عساكر الفرنج . منه إعادة النجدة، واملقرر من املال يصل إليه على ماكان يصل إليه يف العام املاضي
إىل مصر على جانب البحر، وكان أسد الدين سائراً يف الرب، فسبقه الفرنج ونزلوا على ظاهر بلبيس، وخرج شاور 

  .جتمع بامللك، وقعدوا مجيعاً يف انتظار أسد الدينبعساكر مصر وا

وعلم أسد الدين باجتماع الفرنج بشاور على بلبيس، فنكب عن طريقهم وأم اجلبل، وخرج على إطفيح، وهي يف 
. واتصل بشاور خربه، فسار يف عساكره، والفرنج يف صحبته، يقفو أثره. اجلنوب من مصر، وشن الغارة هناك

ذلك فأندفع بني أيديهم حىت بلغ شرونة من صعيد مصر، وحتيَّل يف مراكب ركبها، وعدى إىل واتصل بأسد الدين 
وأحضر شاور أيضاً . وملا استكمل تعديته أدرك شاور بعض ساقته ومنقطعي عسكريته، فأوقع هبم. الرب الغريب



 اجليزة وخيم هبا مقدار مراكب وقطع النيل يف أثر أسد الدين جبميع جيوشه وجيوش الفرنج، وسار أسد الدين إىل
مخسني يوماً، واستمال قوماً يقال هلم األشراف اجلعفريون والطلحيون والقرشيون، فأنفذ أسد الدين إىل شاور يقول 

أنا أحلف لك باهللا الذي ال إله إال هو، وبكل ميني يثق هبا املسلم من أخيه، أنين الأقيم ببالد مصر وال أعاود : له
ن أحداً من التعرض إليها، ومن عارضك فيها كنت معك إلباً عليه، وما أؤمِّل منك إال نصر إليها أبداً، والامك

اإلسالم فقط، وهو أن العدو قد َحَصل هبذه البالد، والنجدة عنه بعيدة، وخالصه عسري، وأريد منك أن جنتمع أنا 
تأصل شأفته وخنمد ثأرته، وما أظن أنه وأنت عليه، وننتهز فيه الفرصة اليت قد أمكنت والغنيمة اليت قد كُتبت، فنس

  .يعود يتفق لإلسالم مثل هذه الغنيمة أبداً
مث أعلم الفرنج ! ماهؤالء الفرنج، هؤالء الفََرج: فلما صار الرسول إىل شاور وأدى إليه الرسالة أمر به فقتل، وقال

وبلغ ذلك أسد الدين فأكل يديه أسفاً . امبا أرسل به إليه أسد الدين وأعلمهم مبا أجابه، وجدد هلم أمياناً وثقوا هب
ونزل شاور يف ! لعنه اهللا، لو أطاعين مل يبق بالشام أحد من هؤالء الفرنج: على خمالفة شاور له يف هذا الرأي، وقال

اللوق واملقسم، وأمر بعمل اجلسر بني اجليزة واجلزيرة، وأمر باملراكب فشحنت بالرجال، وأمرهم أن جييئوا من 
  .أسد الدينخلف عسكر 

وملا رأى أسد الدين ذلك كتب إىل أهل اإلسكندرية يستنجدهم على شاور ألجل إدخاله الفرنج إىل دار اإلسالم 
وتضييعه أموال بيت مال املسلمني فيهم؛ فقاموا معه وأمروا عليهم جنم الدين بن مصال، وهو ابن أحد وزراء 

  .يف هذه الفتنةاملصريني، وكان جلأ إىل اإلسكندرية مستخفياً فظهر 

كنت باإلسكندرية يومئذ فكتب معي ابن مصال كتاباً إىل أسد الدين، : حدثين الشريف اإلدريسي، نزيل حلب، قال
وكان أنفذ ألسد الدين خزانة من السالح، قال فسبقتها بيومني، . قل له إين أخربك أن السالح واصل: وقال يل

فهته مبقالة ابن مصال يف معىن السالح واآلالت، مث وصلت وحضرت بني يدي أسد الدين وأعطيته الكتب، وشا
وبقينا على اجليزة يومني، فوصل إلينا رسول ابن مدافع خيرب : قال. اخلزانة بعد يومني مع ابن أخت األمري ابن عوف

حثيثاً حىت أسد الدين بقرب شاور منه ويأمره بالنجاة، فترك أسد الدين اخليام واملطابخ وما يثقل محله، وسار سرياً 
ونزل الناس لتغشية الدواب فلم تستتم عليقها حىت أمر أسد الدين . قارب دَلَْجة، فأمر أسد الدين بنهبها فنهبت

بالرحيل وأوقد املشاعل ليال وسرنا، فإذا اجلاووش ينادي يف الناس بالرجوع، وعاد أسد الدين إىل دجلة فنزل 
وكان أسد الدين قد فرق . حاب أسد الدين مجاعة كبرية واهنزمواعليها، فأصبحوا على ذلك والتقوا، فقتل من أص

فريقاً معه وفريقاً جعله مع صالح الدين وأنفذه ليأيت من خلف عسكر شاور، فدخل الضعف من : أصحابه فريقني
وت مث إن أصحاب أسد الدين جتمعوا ومتاسكوا، وعلموا أنه الملجأ هلم إال الصرب، فتحالفوا على امل. هذا الطريق

فلم تزل احلرب قائمة إىل الليل، فولت عساكر اإلفرنج واملصريني اإلدبار، . ومحلوا، وطلع صالح الدين من ورائهم
وسار أسد الدين على الفيوم إىل . وكاد ُمرِّي ملك اإلفرنج يؤسر، وصار شاور ومن سلم معه إىل منية ابن خصيب

نج الذين أسرهم، وكان فيها ابن الزبري متولياً ديواهنا، اإلسكندرية فدخلها، ونزل القصر وجعل فيه حمبس الفر
وخاف أسد الدين أن يقصده شاور والفرنج فيحصروه، فرمبا تأذى . فحمل إىل أسد الدين األموال، وقواه بالسالح

باحلصار، فأمر صالح الدين باملقام باإلسكندرية وترك عنده مجاعة من العسكر، ومن به مرض أو جراح أو ضعف، 
ونزل الفرنج وشاور . تحلف له وجوه اإلسكندرية وأوصاهم به، ورحل يف أقوياء عسكره قاصداً إىل الصعيدواس

على اإلسكندرية وحاصروها مدة ثالثة أشهر بأشد القتال، وبذل أهلها يف نصرة امللك الناصر أمواهلم وأنفسهم، 
  .وقتل منهم مجاعة عظيمة



واتصل به . ك البالد أمواال عظيمة، ومل يزل هناك حىت صام شهر رمضانوملا صار أسد الدين بالصعيد حصَّل من تل
وبلغ . اشتداد األمر على اإلسكندرية فرحل من قوص إىل جهتها، واتبعه مجاعة كثرية من العربان وأهل تلك البالد
فتقرر  ذلك شاوراً فرحل هو والفرنج، واضطر إىل الصلح، وضجرت الفرنج أيضاً، فتوسط ملك الفرنج يف ذلك،

أمر الصلح على أن شاوراً حيمل إىل أسد الدين مجيع ما غرمه يف هذه السفرة، مث يعطي الفرنج ثالثني ألف دينار، 
وطلب صالح الدين من ملك الفرنج مراكب حيمل فيها الضعفاء من أصحابه فأنفذ له . ويعود كل منهم إىل بالده

  .عدة مراكب
املراكب، فلما وصلنا إىل ميناء عكا أخذنا واعنقلنا يف معصرة القصب كنت يف مجلة من خرج يف : قال اإلدريسي

  .إىل أن وصل امللك ُمرِّي فأطلقنا، فخرجنا إىل دمشق
وخرج صالح الدين من اإلسكندرية بعد أن استحلف شاوراً ألهلها بأال يعرض هلم بسوء، واجتمع بعمه أسد 

  .الدين
واتصل . أعان صالح الدين وضيق عليهم، وتتبع أهل اإلسكندرية مث أنفذ شاور وقبض على ابن مصال ومجاعة ممن
ألنه قبض على : وكيف ذلك؛ قال: قال. إن شاوراً نقض األميان: ذلك بصالح الدين فاجتمع مبلك الفرنج وقال له

 إن األميان جرت على أال تعرض ألحد من أهل مصر: وأنفذ إىل شاور وقال له. ليس له ذلك: فقال. من جلأ إلينا
  .وال اإلسكندرية؛ وألزمه مييناً أخرى يف أال يعرض ألحد ممن جلأ إىل أسد الدين أو صالح الدين

واتصل . وملا شاهد من التجأ إىل األسد والصالح فساد تلك األحوال خافوا من شاور، فأخذوا يف الرحيل إىل الشام
م على اإلحسان إليهم ومحاية أنفسهم ذلك بشاور، فخرج بنفسه ومجع من عزم على الرحلة إىل الشام، وحلف هل

  .وأمواهلم، فمنهم من سكن إىل أميانه، ومنهم من مل يسكن ورحل

قد سأل : وأهلم اهللا تعاىل أسد الدين أن الفرنج رمبا خطر هلم يف مصر خاطر فقصدهتا، فراسل امللك مري وقال له
مث أجاب خوفاً أن يتحقق أسد الدين وشاور أنه  فامتنع امللك،. أهل مصر ميني امللك أال يدخل إليهم وال يتعر هلم

رمبا قصد ديار مصر، فرمبا اجتمعا عليه، فلم جيد بداً من اليمني فحلف وحلف أصحابه؛ وخرج أسد الدين من مصر 
فأخذ نور الدين يف هتوين أمرمصر . ويف قلبه الداء الدوي منها، ألنه شاهدها وشاهد ُمَغالّهتا فوجدها أمراً عظيماً

  .ه، وأقطعه محص وأعماهلاعلي
حدثين غري واحد أن شاوراً كاتب نور الدين يف ذلك وضمن له أن حيمل يف كل سنة : قال: وحدثين أيب رمحه اهللا

  .عن ديار مصر ماال مصانعة
وملا بلغ شاوراً أن نور الدين صرف مهة أسد الدين عن ذكر مصر والتعرض هلا أنفذ رسوالً هبدية سنية، وأصحبه 

ورد كتاب استدعى شكري ومحدي، واستخلص من الصفاء ماعندي، واستفرغ يف الثناء على : حسناً، أوله كتاباً
مرسله جهدي، فكأمنا استمليت معانيه مما عندي، واشتملت على حقائق قصدي؛ وسررت لإلسالم وأهله، والدين 

جع إليه يف عقده وحله، وتشري الذي وعد اهللا أن يظهره على الدين كله، وأن يكون مثله ملكا من ملوكه، ُير
واهللا يزيده مبكانه تثبيتاً وقوة، وحيقق على يديه خمايل النصر املرجوة؛ فما . األصابع وتعقد اخلناصر على علو حمله

. أسعد رأسا دل على نصرة الكلمة، ودعا إىل سبيل الفئة املسلمة، ووفر على مصاحل األمة قلوب رعاياها املنقسمة
األمر ما صدر مين، وباق منه على ما ُنقل عين، الأتغري عن املصلحة فيه، والخيالف ما أظهره منه  وأنا متمم من هذا

ملا أخفيه، وال أستكثر كبرياً أصل إليه وأتوصل به ملا سبق للملك العادل من حقوق استوجب شكرها قوال وفعال، 
ولعمري لقد بين هبا . ن احلمد تتلى ومتلىونصرة كانت يف هجري اخلطوب برداً وظال، وأنعم التزال آياهتا بألُس



ووجب أن ستتمها فال يصل إىل مواردها الكدر، وحيوطها فال تتطرق إىل . فخراً، وارتفع على األمالك قدراً وذكراً
ووراء هذه املكاتبة من اهتمامي ما اليعوقه عائق إال انتظام العقد على األمور املألوفة، ومتام التوثقة . جوانبها الغري

باليمني املنصوصة املوصوفة، مع أن قوله كيمينه، وكتابه كصفحة ميينه، والثقة به واقعة على كل حال، واحملبة له 
  ).توجب االحتراس على الوداد من تطرق أسباب االختالل

ويف سنة أربع وستني طمع مري ملك الفرنج يف مصر وعول على الدخول إليها واالستيالء عليها، وذلك ملا : قال
فجمع إليه ملوك الفرنج وكرباء الداوية واالسبتارية، . كشف له من عوارها، وظهر له من ضعف من بقي فيهاأن

وتشاوروا، فجرت بينهم يف ذلك خطوب؛ مث أجابوه إىل اخلروج معه إىل الديار املصرية فأحضرو وزيره وأمره 
، ملا دخل ديار مصر قد أقام من أصحابه من وكان، لعنه اهللا. بإقطاع بالد مصر خليالته، وفرق قراها على أجناده

مث سار حىت نزل الداروم، فقامت قيامة شاور ملا بلغه . كتب له أمساء قرى مصر مجيعها، زتعرف له خرب ارتفاعها
فاجتمع به . اخلرب، وانتخب أمرياً من أمرائه، يقال له بدران، وسريه إىل لقاء مري يسأله عن السبب يف قصده

ويقال إن . ليه، مث استالن جانبه، وضمن له رضيخة على أن يورِّي عنهم، واليكشف لشاور حاهلموسأله؛ فتلكأ ع
امللك أقطعه ثالث عشرة قرية على أن يتمم على املصريني احليلة، ويعلم شاوراً أنه إمنا قصد مصر للخدمة؛ ففعل 

كأن بدران قد : د بن خمتار وقال لهوملا مسع ذلك شاور أشفق منه، وأحضر األمري مشس اخلالفة حمم. ذلك بدران
فسار مشس اخلالفة إىل ُمري، وكان . فأريد خترج وتكشف يل حال الفرنج: غشين ومل ينصحين، وأنا فواثق بك

  .بينهما مؤانسة
: مرحباً بامللك الغدار، وإلال ما الذي أقدمك إلينا؟ قال: فقال. مرحباً بشمس اخلالفة: فلما دخل على امللك قال له

يب أن الفقيه عيسى تزوج أخت الكامل بن شاور من صالح الدين يوسف بن أيوب، وتزوج الكامل أخت  اتصل
. ليس هلذا صحة، ولو فعل ذلك مل يكن فيه نقض للعهد: فقال له مشس اخلالفة. صالح الدين، فقلنا هذا عمل علينا

على رأينا، وخرجوا طامعني يف بالدكم، فخفنا الصحيح أن قوماً من وراء البحر انتهوا إلينا وغلبونا : فقال له امللك
: فقال. ألفي ألف دينار: فأي شئ قد طلبوا؟ قال: فقال مشس اخلالفة. من ذلك فخرجنا لنتوسط األمر بينكم وبينهم

فنحن ننزل على بلبيس إىل أن : فقال له ملك الفرنج. مكانكم حىت أصل إىل شاور وأبلغه مقالكم وأعود باجلواب
  .تعود

إين قد قصدت اخلدمة على ما قررته يل : وحكى أن ملك الفرنج ملا وصل إىل الداروم كتب إىل شاور يقول له: قال
إن الذي قررته لك إمنا جعلته مىت احتجت إليك وإذا قدم علّي عدو، فأما مع : فأجابه شاور. من العطاء يف كل عام

فعلم . به مري أن البد من حضوري وأخذي املقررفأجا. خلو بايل من األعداء فال حاجة إليك وال لك عندي مقرر
فأخذ يف جتنيد األجناد وحشد العساكر إىل . شاور أنه قد غدر بالعهد ونقض األميان، وأنه قد طمع يف البالد

  .القاهرة، وأنفذ إىل بلبيس قطعة من اجليش وفرية وُعدة
بلبيس يف صفر، وكان معه مجاعة من مث إن ملك الفرنج سار خلف رسول شاور اليلوي على قول حىت خيم على 

وأرسل إىل طي بن شاور، وكان بلبيس، . املصريني منهم علم امللك ابن النحاس، وابن اخلياط حيىي، وابن قرجلة
نعم هي : أحتسب أن بلبيس جبنة تأكلها؟ فأرسل إليه مري: وقال له. على أسنة الرماح: أين ننزل؟ قال: وقال له

قاتل بلبيس ليالً وهناراً حىت افتتحها بالسيف، وقتل من أهلها خلقاً عظيماً وخرب أكثرها، مث . جبنة والقاهرة زبدة
وأحرق ُجلَّ آدرها؛ مث أخرج األسارى إىل ظاهر البلد وحشروا يف مكان واحد، ومحل يف وسطهم برحمه ففرقهم 

قد : ساره لعسكره، وقال لفرقتهفرقتني، فأخذ الفرقة اليت كانت عن ميينه لنفسه، وأطلق الفرقة اليت كانت عن ي



ووقف إىل أن عدى أكثرهم . أطلقتكم شكراً هللا تعاىل على ما أوالين من فتح بالد مصر، فإين قد ملكتها بال شك
النيل إىل جهة منية محل، وأخذ العسكر نصيبهم من األسارى فاقتسموهم؛ وبقي أهل بلبيس الذين أسروا أكثر من 

ألن امللك الناصر رمحه اهللا ملا ملك ديار . وهلك أكثرهم يف أيديهم، وأفلت منهم اليسريأربعني سنة يف أسر الفرنج، 
  .مصر وقف ُمَغلَّ بلبيس على كثرته على فكاك األسرى منهم؛ وسامح أهل بلبيس خبراجهم إىل آخر أيامه

الُعدد وجعلوها هلم وملا أتصل بشاور ما جرى على أهل بلبيس من القتل واألسر، وأن الفرنج شحنوها بالرجال و
اعلم أن البالد قد ملكت : ظهراً، أشفق من ذلك وطلب اإلذن على العاضد؛ فلما اجتمع به بكي بني يديه وقال
فكتب مجيع ذلك، وأرسل . علينا، ومل يبق إال أن تكتب إىل نور الدين وتشرح له ما جرى وتطلب نصرته ومعونته

  .املدادشاور طيَّ تلك الكتب كتباً وسخم أعاليها ب
إمنا كتب هذا الكتاب برأي أيب مشس : وحدثين مشس اخلالفة موسى بن مشس اخلالفة حممد بن خمتار قال: قال

عندي أمر الميكنين . اخلالفة، ألنه ملا رجع من عند مرِّي، لعنه اهللا، بعد أخذ بلبيس اجتمع بالكامل بن شاور وقال له
إن أباك قد وطَّن نفسه على : فلما حلف له قال له. طلع أباك عليهأن أفضي به إليك إال بعد أن حتلف يل أنك الت

املصابرة وآخر أمره يسلم البالد إىل الفرنج وال يكاتب نور الدين، وهذا عني الفساد؛ فاصعد أنت إىل العاضد 
الدين  فلما وصل إىل نور. فقصده الكامل وكتب الكتاب. وألزمه أن يكتب إىل نور الدين، فليس هلذا األمر غريه

انزعج انزعاجاً عظيماً، وأنفذ أسد الدين، وكان ذلك من ُمناه، وأرسل الفقيه عيسى اهلكاري إىل مصر برسالة 
ظاهرة إىل شاور يعلمه أن العساكر واصلة، وبرسالة سرية إىل العاضد، وأمره أن يستحلفه على أشياء عيَّنها، وأن 

  .يكتم ذلك من شاور
مصر، وأمر شاور بإحراق مصر وأنذر أهلها، فخرج الناس منها على وجوههم وهُجوا وأما الفرنج فساروا إىل جهة 

وأحرقت مصر يف . يف بالد مصر، وبلغ أجرة اجلمل إىل القاهرة ثالثني ديناراً، وترك الناس أكثر أمواهلم فنهبت
  .تاسع صفر، وأقامت النار تعمل فيها أربعة ومخسني يوماً

فأنفذ شاور . لوا يف بركة احلبش، وانبثت أخبارهم يف األطراف، وختطفوا من ظفروا بهمث إن الفرنج، لعنهم اهللا، نز
مشس اخلالفة إىل مرِّي، لعنه اهللا، فلما دخل عليه سأله أن خيرج إىل باب اخليمة ففعل، فأراه مشس اخلالفة جهة مصر 

ال وقد أحرقت بعشرين ألف قارورة هذا دخان مصر، ما أتيت إ: قال. نعم: أترى دخاناً يف السماء؟ قال: وقال له
نفط، وفرقت فيها عشرة آالف مشعل، وما بقي فيها ما يؤمل بقاؤه ونفعه؛ فخلَّ اآلن عنك مدافعيت وخماتليت، 

هو كما تقول، : فقال. وكوين كلما قلت لك انزل يف مكان تقدمت إىل غريه، ومابقي لك إال أن تنزل القاهرة
مث رحل فنزل على القاهرة مما يلي باب . رنج من وراء البحر قد طمعوا يف أخذهاوالبد من نزول القاهرة، ومعي ف

  .الربقية نزوالً قارب به البلد حىت صارت سهام اجلرخ تقع يف خيمته؛ فقاتلوا البلد أياماً
فأنفذ  .فلما تيقن شاور الضعف عدل إىل طريق املخادعة واملخاتلة، واملغاورة واملدافعة، إىل أن تصل عساكر الشام

إن هذا بلد : " مشس اخلالفة إىل مري، لعنه اهللا تعاىل، برسالة طويلة فيِّل هبا يف غاربه ودار من حواليه؛ ويف ضمنها
عظيم كبري وفيه خلق كثري، والميكن تسليمه ألبتة وال أخذه إال بعد أن يقتل من الفريقني عامل عظيم، وما تعلم أنت 

" . قن دماء أصحابك ودماء أصحايب، وحتصِّل شيئاً أدفعه لك فيحصل لك عفواً والرأي أن حت. وال أنا ملن الدائرة
فأجاب مري إىل . فاستقرت املصاحلة على أربعمائة ألف دينار، وقيل ألفي ألف دينار، يعجل له منها مائة ألف دينار

ر يف عدة دفعات سّوف ذلك وانعقدت اهلدنة، وحلف مري، ورحل إىل بركة احلبش، ومحل شاور إليه مائة ألف دينا
فلم يشعر الفرنج إال . فيها األوقات؛ مث أخذ ميطله يف الباقي انتظاراً لقدوم العساكر، ويوهم أنه جيمع هلم األموال



مث رحل ملك الفرنج ونزل . هبجوم عسكر الشام عليهم؛ فلما رأوهم رحلوا إىل بلبيس، ونزل أسد الدين باملقس
  .زل على بلبيسعلى فاقوس واتبعه أسد الدين ون

وكان ملا اتصل بشاور وصول أسد الدين إىل َصْدر أنفذ مشس اخلالفة إىل ملك الفرنج يستطلق له منه بعض املال؛ 
أشتهي أن هتب يل : اطلب منه ما شئت قال: فقال ملك الفرنج. قد قلَّ علينا املال: فصار إليه واجتمع به، وقال

ما بلغين أن ملكا يف مثل حالك وقدرتك علينا وهب مثل هذه اهلبة  :فقال مشس اخلالفة. قد فعلت: قال. النصف
أنا أعلم أنك رجل عاقل وأن شاوراً ملك، وأنكما ما سألتماين أن : فقال ملك الفرنج. لقرم هم يف مثل حالنا

، وما هذا أسد الدين قد وصل إىل صدر ُنصرة لنا. صدقت: فقال له. أهبكما هذا املال العظيم إالَّ ألمر قد حدث
بقي لك مقام، وشاور يقول لك أرى لك أن ترحل وحنن باقون على اهلدنة فإنه أوفق لك ولنا، وإذا حصل هذا 

الرجل عندنا أرضيناه من هذا املال بشئ ومحلنا الباقي إليك مىت قدرنا، وإن حنن أخرجنا يف رضاهم أكثر من هذا 
أنا راضٍ بذلك وإن بقي على شئ محلته إليكم؛ : الفرنج فقال ملك. املال عدنا عليك مبا يبقى علينا من املقدار

بعد أن تطلق طيَّ ابن شاور ومجيع من يف عسكرك من األسارى وال تأخذ من بلبيس : وعول على الرحيل؛ فقال له
  .فأجابه إىل مجيع ذلك. بعد انصرافك شيئاً

رج إليه شاور اإلقامات احلسنة واخلدم وملا رحلت الفرنج عن القاهرة نزل أسد الدين بأرض يقال هلا اللوق، وأخ
. قد رأيت من الرأي أن أخرج أنا وأنت وأن ندرك الفرنج ونوقع هبم: الكثرية وملا اجتمعا قال شاور السد الدين

هذا كان رأيي والفرنج على الرب الغريب وليس هلم وزر، وأما اآلن فال، ألهنم على الرب املتصل : فقال أسد الدين
قد خرجنا من الرب يف أسوأ حال من الضعف والتعب؛ وقد كفانا اهللا شرهم وحنن إىل الراحة ببالدهم وحنن ف

  .واالستجمام أحوج
مث إنه . وملا نزل أسد الدين باللوق أرسل له العاضد هدية عظيمة وخلعاً كثرية، وأخرج إىل خدمته أكابر أصحابه

. فضى إليه بأمور كثرية، منها قتل شاور، مث عاد إىل قصرهخرج إليه يف الليل سراً متنكراً، واجتمع به يف خيمته، وأ
وكان شاور قد رأى ليلة نزل أسد الدين على القاهرة كأنه دخل دار الوزارة فوجد على سرير ملكه رجال وبني 

  .يديه دواة الوزارة وهو يوقع منها بأقالمه، فسأل عنه، فقيل هذا حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أسد الدين بالديار املصرية وانفصل عنها الفرنج أمنت البالد، وتراجع الناس إىل بيوهتم وأخذوا يف وملا حصل 
  .وتقاطر الناس إىل خدمة أسد الدين فتلقاهم بالرحب والسعة وأحسن إليهم. إصالح ما شعثه الفرنج وأفسدوه

ما وجد السبيل إليه، وأقام له ولعسكره املرية  وأما شاور فإنه أخذ يف التودُّد إىل أسد الدين والتقرب إىل قلبه جبميع
احرس :الكثرية والنفقات الغزيرة، حىت استحوذ على قلبه،زنوى تبيقيته يف ملكه وصفا له قلبه حىت نفذ اليه سرا

  .نفسك عن عساكر الشام
قامة هبا،واختاروا واما عسكر الشام فاهنم ملا رأوا طيب بالد مصر وكثرة خريها وسعة امواهلا تافت اتفسهم اىل اال

سكناها ، ورغبوا فيها رغبة عظيمة ؛فقوى الطمع اسد الدين يف االستيالء مبلكها، مث علم انه ال يتم ذلك وشاور 
باقٍ فيها ،فأخذ يف اعمال احليلة عليه وكان العاضد قد تقدم اليه بقتله ؛ فجمع اصحابه وشاورهم يف امر شاور ، 

البالد وحمبيت هلا وحرصي عليها، ال سيما وقد حتققت ان عند الفرنج منها ما قد علمتم رغبيت يف هذه :وقال هلم
عندي، وعلمت اهنم قد كشفوا عورهتا ، وعلموا مسالك رقعتها، وتيقنت اين مىت خرجت منها عادوا اليها 

واملكها  واحَتوُوا عليها؛وهي معظم دار االسالم وحلوبة بيت ماهلم؛ وقد قوى عندي ان اثب عليها قبل وثوهبم،
قبل مملكتهم ، واختلص من شاور الذي يلعب بنا وهبم ، ويغرنا ويغرهم، ويضرب بيننا و بينهم ؛ وقد ضيع اموال 



هذه البالد يف غري وجهها، وقًّوى هبا الفرنج علينا ؛ وما كل وقت ندرك الفرنج ونسبقهم اىل هذه البالد اليت قد قل 
 االمراء انه ال يتم هلم امر اال بعد القبض على شاور؛وتفرقوا على ايقاع فتنخلت االراء بني.رجاهلا وهلكت ابطاهلا 

  .القبض عليه
وكان من مجلة قواعدهم ان .وكان شاور يركب يف االهبة العظيمة،والعدة احلسنة، وااللة اجلميلة على عادهتم االوىل

ورأى اسد .االمراء يترصدونه وكان شاور قليل الركوب، فجعل .الوزير اذا ركب محل يف موكبه الطبل والبوق
الدين قبل قبض شاور بليلة كأن شاور داخل اليه داره، وناوله سيفه وعمامته ؛فتأوله اسد الدين بالقبض عليه واخذ 

  .منصبه
مث ان شاورا ركب يوما يف اهبته وجاللته ،فلما عاينه االمراء هابوه واحجموا عنه ، وكان يوما عظيما الضباب؛ 

من باب القنطرة للسالم على اسد الدين ؛فتقدم صالح الدين فسلم عليه ودخل يف موكبه ، مث وكان خروج شاور 
وملا رأى ذلك عسكر الشام قويت عزماهتم ووقعوا يف عسكر .سايره ، مث مد يده اىل تالبيبه وصاح عليه فرجله

جال اىل خيمة لطيفة واراد قتله، فلم شاور فنهبوا ما كان مع رجاله،وقتلوا منهم مجاعة، ومحل امللك الناصر شاورا را
ويف احلال ورد على اسد الدين توقيع من العاضد على يد خادم يأمره فيه بقتل .ميكنه قتله دون مشاورة اسد الدين

وبلغ الكامل بن شاور قتل ابيه فهرب .شاور ، فأنفذ التوقيع اىل صالح الدين فقتله يف احلال، وانفذ رأسه اىل القصر
خلع العاضد على اسد الدين وقلده الوزارة ، وانفذ اليه فضة فيه رأس الكامل بن شاور ورؤوس اوالد اىل القصر و

  .اخوته
وملا خرج منشور الوزارة اىل اسد الدين امر بقراءته على رؤوس االشهاد وفرح به غاية الفرح ، واعيدت قراءته 

  .ئع الكالم فيهعليه عدة دفعات استحسانا ملعانيه،واستظرافا ملا اودع من بدا

قال،وملا اتصل بنور الدين فتح الديار املصرية فرح بذلك فرحا شديدا،وواصل احلمد والثناء على اهللا تعاىل اذ كان 
يف زمنه وعلى يده؛وامر بضرب البشائر يف مجيع واليته وتزيني مجيع بالده؛وجلس اهلنا بذلك ، وانشده الشعراء يف 

ل به ان اسد الدين وزر للعاضد واستبد باالمر يف ذلك الصقع امضه ذلك واقلقه، غري انه ملا اتص.فتحها عدة اشعار
وظهرت يف خمايل قسماته وفلتات كلماته الكراهة، واخذ يف الفكرة يف امره وسهر له ليايل،وافضى بسره اىل جمد 

فق حممود بن النحاس حدثين مجاعة عن مشس الدين على بن الداية، اخي جمد الدين، وحدثين املو.الدين بن الداية
واهللا ما ابتهج به، لقد كان وده اال يفتح واال :الفقيه احلليب وقد جرى ذكر فتح مصر وان نور الدين ابتهج به، فقال

ولقد اعمل .ولقد ظهرت الكراهية منه لذلك يف الفاظه ووجهه.يصري اسد الدين وصالح الدين اىل ما صارا اليه
صالح الدين فما هتيأ له، ال سيما يوم بلغه حصول صالح الدين على خزائن مصر، احليلة يف افساد امر اسد الدين و

فأنه اقام ثالثة ايام ال يقدر احد ان يراه؛واهتم لذلك حىت افضى عليه اهلم، ولو مل يكن الفتح اليه منسوبا، وعليه 
لعاضد عدة دفعات يف ولقد كاتب ا.فضله حمسوبا ،ملا صرب على مل جرى، وال اغضى للملك الناصر على القذى

امر االسد والصالح، فلم حيصل له فيهما النجاح ، وكثريا ما يوجد يف كتب نور الدين اىل العاضد التعريض بانفاذ 
  .اسد الدين، ولو امكنه اجملاهرة بالقول لقال

لى املسلمني وقد افتقر العبد اىل بعثته،واعوز عسكره ُيمن نقيبته، واشتد حزب الضالل ع: " فمن بعض مكاتباته 
  " .لغيبته،النه ما يزال يرمي شياطني الضالل بشهابه الثاقب، وُيصمي معقل الشرك بسهمه النافذ الصائب 

لعل نور الدين رمحه اهللا امنا اقلقه من ذلك كون اسد الدين وزر للعاضد فخاف من ميله اىل القوم واىل :قلت
  .ا نقله ابن ايب طي، واهللا اعلمهذا ان صح م.مذهبهم ،وان يفسد جنده عليه بذلك السبب



وكان اسد الدين ملا وىل الوزارة مل يتغري على احد شيئا، واجرى اصحاب مصر على قواعدهم وامورهم، اىل ان :قال
  .انقضت ايامه،وفنيت اعوامه

ت وكان قرما حيب اكل اللحوم ويواظب عليه ليال وهنارا، فتواترت عليه التخم، واتصلت به مرضاته،اىل ان ظهر
  .ويقال انه اكل يف ذلك اليوم مضرية ودخل احلمام، فلما خرج منها اصابه اخلناق.حبلقه خوانيق كان فيها تالفه

وكان شجاعا،بارعا،قويا،جلدا يف ذات اهللا شديدا على الكفار وطاته، عظيمة يف ذات اهللا صولته،عفيفا :قال
وكان فيه امساك ،وخلف ماال .ر،حدبا على اهله واقاربهوكان حيب اهل الدين والعلم ،كثري االيثا.ديناً،كثري اخلري

  .كثريا، وخلف من اخليل والدواب واجلمال شيئا كثريا، وخلف مجاعة من الغلمان ، مخسمائة مملوك، وهم االسدية
وهو كان مشيد قواعد الدولة الشاذية واململكة الناصرية، وكان ابتداء امره خيدم مع صاحب تكريت على اقطاع 

  .وعقد له العزاء بالقاهرة ثالثة ايام.تسعمائة دينار، وتنقل اىل ان ملك الديار املصريةمبلغه 
اليه تنسب املدرسة االسدية بالشرف القبلي ظاهر دمشق ، وهي املطلة على امليدان االخضر؛وهي على :قلت

  .الطائفتني الشافعية واحلنفية، واخلانقاه االسدية داخل باب اجلابية بدرب اهلامشيني
وساعة وفاته وقع االختالف فيمن يويل الوزارة بني العسكر الشامي ،ومالت االسدية اىل صالح :قال ابن ايب طي

ويف تلك الساعة انفذ العاضد وسأل عمن يصلح للوزارة،فأرشد من مجاعة من االمراء اىل شهاب الدين .الدين
ويل الوزارة، فأمتنع من ذلك، واشار بوالية حممود احلارمي خال صالح الدين، فأنفذ اليه واحضره وخاطبه يف ت

  .امللك الناصر
وكان احلارمي اوال قد رغب يف الوزارة وحتدث فيها، وحصل ما حيتاجه ،فلما رأى مزامحة عني الدولة بن ياروق 
ت يف وغريه عليها خاف ان يشتغل بطلبها فيفوته، ورمبا فاتت صالح الدين فأشار به الهنا اذا كانت يف ابن اخته كان

  .بيته
وكان صالح الدين قد وقع من العاضد مبوقع،واعجبه عقله وسداد رأيه، وشجاعته، واقدامه على شاور يف موكبه، 

فسارع اىل تقليده الوزارة، وما خرج شهاب الدين احلارمى من .وانه قتله حني جاءه امره ومل يتريث وال توقف
  .الناصرحضرة العاضد اال وخلع الوزارة قد سبقت اىل امللك 

وكانت خلعة الوزارة عمامة بيضاء َتنِّيسي بطرز ذهب وثوب دبيقي بطراز ذهب ،وجبة حتتها سقالطون بطرازي 
ذهب، وطليسان دبيقي ذهب، وعقد جوهر قيمته االف دينار، وسيف حملى جبوهر قيمته مخسة االف دينار، وفرس 

كن بالديار املصرية اسبق منها، وطوق، وختت حجر صفراء من مراكب العاضد قيمتها مثانية االف دينار مل ي
وسرفسار ذهب جموهر ، ويف رقبة احلر مشدة بيضاء ، ويف رأسها مائتا حبة جوهر ، ويف اربع قوائم الفرس اربع 

عقود جوهر، وقصبة ذهب يف رأسها طالعة جموهرة، ويف رأسها مشدة بيضاء بأعالم ذهب، ومع اخللعة عدة بقج، 
  .شياء اخر؛ومنشور الوزارة ملفوف يف ثوب اطلس ابيضوعدة من اخليل ، وا

وكان ذلك يوم االثنني اخلامس والعشرين من مجادي االخرة، سنة اربع وستني ومخسمائة؛ وقرئ املنشور بني يدي 
  .امللك الناصر يوم جلوسه يف دار الوزارة ؛وحضر مجيع ارباب الدولتني املصرية والشامية ؛وكان يوما عظيما

طان على مجاعة االمراء والكرباء ،ووجوه البلد، وارباب دولة العاضد،وعمَّ الناس مجيعهم باهلبات وخلع السل
  .والصالت

وملا استقرت قدمه يف الوزارة والرياسة قام يف الرعية مقام من قام بالشريعة والسياسة، ونظم حبسن تدبريه من الدولة 
ىل وجوده وفضله، ونادى اىل رفده بذله؛ وكاتب األطراف مبا بددها،وجرى يف مناهج العدل على جددها،وَحُيَعلَ ا



صار إليه من السلطان، وسر قلوب األصدقاء واألحباب مبا حصل عليه من شريف الرتبة واملكان؛ واستدعى إىل 
حوزته األصحاب واألهل، وروَّي بفسيح كرمه َمْن بعد منه وقرب من أهل الفضل؛ وتاب من اخلمر وعدل عن 

قظ للتدبري وسها عن السهو، وتقمص بلباس الدين، وحفظ ناموس الشرع املبني؛ ومشر عن ساق اجلد اللهو، وتي
واالجتهاد، وأفاض على الناس من كرمه َوُجود جوده شآبيب فضله الغائب عن العهاد؛ وورد عليه القصاد 

  .والزوار، وأُمَّ بنفائس اخلطب وجواهر األشعار
اضد على السلطان امللك الناصر وأحبه حمبة عظيمة، وبلغ من حمبته له أنه كان أقبل الع: حدثين بعض األمراء قال

  .يدخل إليه القصر راكباً، فإذا حصل عنده أقام معه يف قصره اليوم والعشرة اليعلم أين مقره
عه بالديار وملا استوىل امللك الناصر على الوزارة، ومال إليه العاضد، وحكَّمه يف ماله وبالده، حسده من كان م: قال

  .مث إهنم فارقوه وصاروا إىل الشام. املصرية من األمراء الشامية، كابن ياروق وجرديك ومجاعة من غلمان نور الدين
حدثين مجاعة من أصحاب نور الدين أن نور الدين ملا اتصل به وفاة أسد الدين : وحدثين أيب رمحه اهللا تعاىل قال

: احملبة يف قلوب الرعايا أعظم ذلك وأكربه، وتأفف منه وأنكره، وقال ووزارة صالح الدين وما قد انعقد له من
وكتب يف ذلك عدة كتب، فلم يلتفت امللك الناصر إىل قوله، ! كيف أقدم صالح الدين أن يفعل شيئاً بغري أمري

أهل صالح الدين وأمر نور الدين من بالشام من . إال أنه مل خيرج عن طاعته وأمره، وأنه ما فارق قبول رأيه وإشارته
هذا : قلت! ملك ابن أيوب: وكان كثرياً ما يقول. وأصحابه باخلروج إليه، وطلب منه حساب مصر وما صار إليه

وقد أجرى اهللا سبحانه وتعاىل العادة بذلك، إال من عصم اهللا، ومن . كله مما تقتضيه الطباع البشرية واجلبلة اآلدمية
نور الدين هو إفراط صالح الدين يف تفرقة األموال واستبداده بذلك  والذي أنكره. أنصف عذر، ومن عرف صرب

من غري مشاورته؛ هذا مع أن ابن أيب طّي متهم فيما ينسبه إىل نور الدين مما اليليق به، فإن نور الدين رمحه اهللا كان 
. فنفاه من حلب قد أذل الشيعة حبلب وأبطل شعارهم وقوى أهل السنة؛ وكان والد ابن أيب طي من رؤس الشيعة

وقد ذكر ذلك كله ابن أيب طي يف كتابه مفرقاً يف مواضع، فلهذا هو يف الكتاب الذي له كثري احلمل على نور 
  .واهللا أعلم. الدين رمحه اهللا، فال ُيقبل منه ما ينسبه إليه مما اليليق به

ين ابن أسد الدين، وفرق عماله وملا ملك امللك الناصر مصر انتزع نور الدين محص والرحبة من ناصر الد: قال
ما أخطأت إال يف إنفاذي : ويقال إنه ملا مرض قال. وأعطاه تل باشر مث أخذها منه؛ ولقد كان يتأمل مللك امللك الناصر

مث التفت إىل . أسد الدين إىل مصر بعد علمي برغبته فيها، وما حيزنين شئ كعلمي مبا ينال أهلي من يوسف بن أيوب
  .ذا أنا مت فصريوا بابين إمساعيل إىل حلب فإنه اليبقى عليه غريهاإ: أصحابه فقال

ولقد كان يبلغ امللك الناصر من أقوال نور الدين وأقوال أصحابه أشياء تؤمله ومتضه، غري أنه : قال ابن أيب طي
جرى : حدثين أيب عن ابن قاضي الدهليز، وكان من خواص امللك الناصر، قال. يلقاها بصدر رحب، وخلق عذب

واهللا لقد صربت منه على مثل حزَّ املدى ووخز : يوماً بني يدي السلطان ذكر نور الدين فأكثر الترحم عليه، مث قال
اإلبر، وما قدر أحد من أصحابه أن جيد علّي ما يعتده ذنباً؛ ولقد اجتهد هو بنفسه أيضاً أن جيد يل هفوة يعتدها علّي 

ومراساليت على األشياء اليت اليصرب على مثلها لعليَّ أتضرر أو أتغري، فيكون  ولقد كان يعتمد يف خماطبايت. فلم يقدر
  .ذلك وسيلة له إىل منابذيت، فما أبلغته أربه يوماً قط

وقد وقفت على كتاب خبط نور الدين رمحه اهللا يشكر فيه من صالح الدين رمحه اهللا تعاىل، وذلك ضد ما قاله : قلت
لك الكتاب إىل الشيخ شرف الدين بن أيب عصرون رمحه اهللا وهو حبلب ليوليه قضاء كتب نور الدين ذ. ابن أيب طي

غري خاٍف عن الشيخ ما . وفق اهللا الشيخ اإلمام شرف الدين لطاعته وختم له خبري. حسيب اهللا وكفى: صورته. مصر



 التوفيق، واملطلع على أنا عليه وفيه، وكل غرضي ومقصودي يف مصاحل املسلمني، وما يقربين إىل اهللا، واهللا ويل
أنت تعلم أن مصر اليوم قد لزمنا النظر .  -َوَمْن ِعْنَدُه ِعلُْم الِكتَابِ : (وأنت تعلم نييت كما قال عز من قائل. نييت

. فيها، فهي من الفتوحات الكبار، اليت جعلها اهللا تعاىل دار إسالم بعد ما كانت دار كفر ونفاق؛ فلله املنة واحلمد
قدم على كل شئ أمور الدين اليت هي األصل، وهبا النجاة؛ وأنت تعلم أن مصر وإقليمها ما هي قليلة، إال أن امل

واآلن فقد . وهي خالية من أمور الشرع، وما ُتدخر الدموع إال للشدائد، وأنا ماكنت أسخى وال أشتهي مفارقتك
ا إال أنت، وال أقدر أويل أموهلا وال أقلدها إال لك تعني عليك وعلّي أيضاً أن ننظر إىل مصاحلها، وما لنا أحد اليوم هل

فيجب عليك، وفقك اهللا، أن تشمر عن ساق االجتهاد وتتوىل قضاءها، وتعمل ما تعلم أنه . حىت تربأ ذميت عند اهللا
ليب فإذا كنت أنت هناك وولدك أبو املعايل، وفقه اهللا، فيطيب ق. وقد برئت ذميت، وأنت جتاوب اهللا. يقربك إىل اهللا
تصل أنت وولدك عندي حىت أسريكم إىل مصر . وقد كتبت هذا خبطي حىت اليبقى علّي حجة. وتربأ ذميت
مبوافقة صاحيب واتفاق منه صالح الدين، وفقه اهللا، فأنا منه شاكر كثري كثري كثري، جزاه اهللا خرياً وأبقاه، . والسالم

اهللا تعاىل يكثر من األخيار وأعوان اخلري، وحسبنا . سالمففي بقاء الصاحلني واألخيار صالح عظيم، ومنفعة ألهل اإل
  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما. اهللا ونعم الوكيل
ما يستخرج بديوان صناعة مصر مائة ألف دينار، وما : وأبطل صالح الدين من املكوس واملظامل: قال ابن أيب طّي

مائة ألف دينار؛ فسامح جبميع ذلك، وأمر بكتابة سجل به من ديوان اإلنشاء، يستخرج باألعمال القبلية والبحرية 
وعرض عليه سياقه جرائد الدوواين يف جهات املستخدمني واملعاملني . وأنفذ إىل سائر أعمال مصر ُيقرأ على املنابر

وألفي ألف أردب  لعدة سنني متقدمة، آخرها سنة أربع وستني ومخسمائة، فكان مبلغه ينيف عن ألف ألف دينار
وأهنى إليه ما يستأدي من احلجاج باحلجاز . غلة، فسامح يف مجيع ذلك، وأبطله من الدواوين، وأسقطه عن املعاملني

احملروس من املكوس، فأنكره وأكربه، وعوض عنه بعدة ضياع؛ فأغاث أهل احلجاز مبا أوسعهم من العني والغلة 
  .يطول شرحها

ونسخة منشور إسقاط املكوس يف أخبار سنة سبع وستني، وذلك بإشارة نور . هوسيأيت كل ذلك يف موضع: قلت
  .الدين رمحه اهللا، ويف أيامه

  فصل

  :منها. ذكر العماد يف ديوانه قصيدة ميدح هبا نور الدين ويهنئه مبلك مصر، ومل يذكرها يف كتاب الربق
  فاسعد وأبشر بنصر اهللا عن أَمم... مبلك مصر أهين مالك األمم 

  وهل بعدلك شئ غري ملتئم... حى بعدلك مشل امللك ملتئما أض
  وُموىل العرف عن خلق بال سأم... يافاعل اخلري عن طبع بالكلف 
  ال لثم ثغر شنيب واضح شم... ووامقاً ثلم ثغر الكفر تعجمه 
  بالعزم مفتتح بالنصر خمتتم... هللا درك نور الدين من ملك 

  ره لك باد غري مكتتموس... آثار عزمك يف اإلسالم واضحة 

  ختاف ربك خوف املذنب األمث... مبا من العدل واإلحسان تنشره 
  ثين األعنة إقداماً على اللجم... أوردت مصر خيول النصر عادمة 

  وقضبها بدماء اهلام منسجم... فأقبلت يف سحاب من ذوابلها 



  متكن النار باإلحراق يف الفحم... متكن الرعب يف قلب العدو هبا 
  واٍه، وتوصل ما للدين من رحم... ت لتقطع ما للكفر من سبب سر

  علياء، مقتحمات أصعب القحم... مستسهالت وعور الطرق يف طلب ال 
  والقيد يف موضع األطواق واحلزم... وجاعالت من اإلفرنج غلَّهم 

  من العدو حبد الصارم احلَذِم... لقد شفت غلة اإلسالم وانتقمت 
  من شر شاور يف اإلسالم مضطرم... مجر أذى  أعاهنا اهللا يف إطفاء

  لألمن والعز واإلقبال كاحلرم... وأصبحت بك مصر بعد خيفتها 
  وعاودت دولة اإلحسان والكرم... والسُّنة اتسقت، والبدعة امنحقت 
  هبا عبيدك أمالكا ذوي ُحرم... ملوكها لك صاروت أعبداً، وغدا 

  لبأس عن عنتر، يف اجلود عن هرميف ا... أنَْبت عنك هبا قرما ينوب هبا 
  عدلٍ حلفظ أمور الدين ملتزم... هللا درك نور الدين من ملك 
  بكشف دولتها حلماً على وضم... كانت والية مصر قبل عزتا 

  جاراً لبحر نوال منك ملتطم... فالنيل ملتطم، جار على خجل 
  مواحطم مجوعهم بالذابل احلِط... أُغُْز الفرنج، فهذا وقت غزوهم 

  على البغاث وثوب األجدل القطم... وطهر القدس من رجس الصليب وثبِ 
  يف ِعقد عز من اإلسالم منتظم... فملك مصر وملك الشام قد نظما 
  بالفضل، والعدل، واإلفضال، والنعم... حممود، امللك الغازي، يسوسهما 

  حمموُد امللك حممود بكل فم... بالشكر كل لسان ناطق أبداً 
  كم تقتفي، وإىل كم تشتكي، وكم... وأظهر عز سنتها فأشك مصر 

  :ولعلم الدين الشاتاين يف نور الدين رمحه اهللا
  كال، والكسرى، وال اإلسكندر... مانال شأَوك يف املعايل سنجر 

  جلج املنايا واألسنة تقطر... يا خري من ركب اجلياد، وخاض يف 
  ده املستنصرأتباعه َمن ج... هل حاز غريك ملك مصر، وصار من 

  وجبده، وحبده مستظهر... واملستضي باهللا معتد به 
  للدين حىت عاد عنها قيصر... أو سدَّ بالشام الثغور حمامياً 

  واجلو من أنفاسه يتسعر... يبكي فريوي األرض حبر دموعه 
  واألسد تقتنص الكماة وتزأر... أوما أبوك بسيفه فتح الرُّها 

  فتقاعدوا عن قصدها وتأخروا.. .هابت ملوك األرض بأس كماهتا 
  وصفاته بني الربية تنشر... ما ضره طيُّ املنية ذاته 

  لوقائع مشهورة التنكر... فلكم على كل امللوك مزية 
  فعليك قبل الكل يثين اخلنصر... وإذا عددنا لألنام مناقباً 

  يف النطق قس، يف البسالة حيدر... يف الرأي قيس، يف السماحة حامت 
  وسواك يف آماله يتعثر... الدنيا وأنت تعافها  دانت لك



  أسد الشرى منه ختاف وحتذر... من ذا يصون الصني عنك وأنت من 
وأنفذ صالح الدين من مصر خلعاً جلماعة من األعيان، وأنفذ للعماد عمامة ملبوسة، فكتب إليه قصائد : قال العماد

  :يف هذا املعىن، منها
  سد بالعدل من خطوب الزمان...  يا صالح الدين الذي أصلح الفا
  !م نواالً، أم سال نيل ثاين... أنت أجريت نيل مصر إىل الشا 

  فهما بالنضار جاريتان... وعلى نيلها لكفيك فضل 
  فتلقت آمالنا بالتهاين... وصلت أعطياتك الغر غزراً 

  وعال وصفها عن اإلمكان... خلع راقت العيون ورقت 
  وان قد أهديت ألهل اجلنان ...مذهبات كأهنا خلع الرض 
  ت احلسان الرفيعة األمثان... مشرقات بطرزها الذهبيا 

  ز بروق كثرية اللمعان... فالعمامات كالغمامات، والطرو 
  ر على الدهر ساحبو األردان... واملوايل هبا من التيه والفخ 

  لَق من دون عصبة الديوان... كيف ُخص العماد باألْدَون املْخ 
  !ح جديُد بأمهن اخللقان... نسجه لك يف املد  أخليُق من

  فاضل املستحق باحلرمان... ختص ال : وكذا عادة الليايل
  م لديه غزيرة التهتان... مل تزل سائرات جودك بالشا 

  يف املىن فامحه من النقصان... فإذا مل تزده مصر كماال 
  :وكتب إىل فخر الدين أخي صالح الدين قصيدة، منها

  منتظر تشريفك املذهبا... لدولة املرجتى عبدك مشس ا
  عساه باإلصالح أن يعتبا... فاعتب صالح الدين يل حاليت 

  من فضله للفضل أن يغضبا... عرِّفه ما مثَّ، فإين أرى 
  وجمده يأباه كل اإلبا... وكيف يرضى ذاك بعض الرضا 

  ختلفت من ُتبَّع يف سبا... جاءته ملبوسةً : وقل له
  !نشرهتا إال وطارت هبا... ثت، فما عمامة رقَّت ور

وكتب إىل سعد الدين . فوصل إىلّ من صالح الدين عمامة مذهبة، وكتب يعتذر عن العمامة اليت قبلها: قال
  :فكتب العماد. استعري لسانه يف االعتذار إىل العماد فإين أستقل ملرامه إرم ذات العماد: كمشتكني كتاباً يقول قيه

  نعماك، شكر الروض ُنعمى الصَّيِّب... ف شكره أما العماد فقد تضاع
  يبدو هبا برق الطراز املغريب... لعمامة ذهبية كغمامة 

  ُشفعت عمامته بثوب مذهب... ماكان أحسن حاله لو أنه 
  :وكتب إليه: قال

  َر بامللك وبالنصر... أهين امللك الناصِ 
  ن دين احلق يف مصر... وما مهد من بنيا 
  بال عٍد وال حصر...  وما أسداه من بّر



  وما خفف من إصر... وما أحياه من عدل 
  ة يف حببوبة القصر... وإعالء سنا السن 

  حبق يوسف العصر... قد استوىل على مصرٍ 
  ن يف البدو ويف احلضر... وأحيا سنة اإلحسا 

  :وكتب إليه األمري أسامة بن منقذ من قصيدة يقول
  وجادك جود الناصر الغدق اهلمر... ديارَ اهلوى حيَّا معاملك القطر 
  ونضرهتا من بعد ما هرمت مصر... به رجعت يف عنفوان شباهبا 

  إىل أن أتاها خاطب سيفه املهر... وكم خاطبٍ ردته مل يك كفئها 
  كما صان عيناً من ُمِلمِّ القذي شفر... محاها محى الليث العرين، وصاهنا 
  عذب النمري هبا حبرومن جوده ال... وكان هبا حبر أجاج، فأصبحت 

  :وله فيه من أخرى
  على مصر ظلماء الضاللة سرمدا... فما أنت إال الشمس، لوالك مل تزل 

  كما كان ملا أن طغى ومتردا... وكان هبا طغيان فرعون مل يزل 
  وأرشدهتم بعد الضالل إىل اهلدى... فبصَّرهتم بعد الغواية والعمى 

  :وله فيه من أخرى
  علياء للملك اهلمام الناصر... عن ذروة ال  تزحزحوا: قل للملوك

  طلق احمليا يف القنا املتشاجر... يعطي األلوف ويلتقيها بامسا 
  :وقال يف املوىل امللك الناصر وقد أنفذ له من ديار مصر ذهباً ولغريه سالما: وقرأت يف ديوان الَعْرقلة

  شقي مل يبت إال حريصا... صالح الدين قد أصلحت دنيا 
  وجودك جاءين وحدي خصوصا... السالم لنا عموما  وأرسلت

  تلقى منه يعقوب القميصا... فكنت كيوسف الصديق ملا 
وكان العرقلة من مجلة املترّددين إىل صالح الدين أيام كونه بدمشق، فلما صار إىل مصر وعد أنه مىت ملكها أعطاه 

  :فلما مت أمره مبصر كتب إليه العرقلة قصيدة منها. ألف دينار

  زماناً على احلُر الكرمي جيور... إليك صالح الدين موالي أشتكي 
  هبا يف يدي قبل املمات تصري... ُترى أُبصر األلف اليت كنت َواعدي 

  سياُج قتيل دونه وأسري... وهيهات واإلفرنج بيين وبينكم 
  مبصر، ومثلي بالشآم فقري... ومن عجب األيام أنك ذو غىن 

  :وقال أيضاً
  يا ألَف موالَي أين األلُف دينارُ؟... ُمعيين عند إعساري قل للصالح 

  وما تفي جنة الفردوس بالنار... أخشى من األسر إن حاولت أرضكم 
  من بعض ما خلف الطاغي أبو الطاري... فجد هبا عاِضدِيَّاٍت مسطرة 

  ُعْتقاً ثقاال كأعدائي وأطماري... محراً كأسيافكم، غرا كخيلكُم 
  :فقال. عشرين ألف دينار وأنفذ له من مصر



  جتود باملال على كفي... يامالكا ما برحت كفه 
  رأس عشرين من الكهف... أفلح بالعشرين من مل يزل يف 

  حمسوبة من مجلة األلف... ياألف موالي ولكنها 
اد إىل وذكر العماد يف اخلريدة أن العرقلة قصد صالح الدين إىل مصر فأعطاه ذلك، وأخذ له من إخوته مثله؛ فع

ودنا أجل وفاته فمات بدمشق يف سنة ست، أو سبع، وستني . دمشق وهو مسرور جمبور، وكان ذلك ختام حياته
  .ومخسمائة

وكتبها على محام عمَّرها املوىل امللك الناصر بديار : وقال: ويف ديوانه ما يدل على قدومه مصر، فإن فيه: قلت
  :مصر

  ك الدائردائرة كالفل... ياداخل احلمام ُهنئتها 
  وعمرت للملك الناصر... تأمل اجلنة قد ُزخرفت 

  نداه للوارد والصادر... كأمنا فيض أنابيبها 
  فصل

  .يف قتل املؤمتن باخلرقانية، ووقعة السودان بني القصرين، وغري ذلك
وكان . وشرع صالح الدين يف نقض إقطاع املصريني، فقطع منهم الدابر من أجل من معه من العساكر: قال العماد

بالقصر خصي، يدعى مبؤمتن اخلالفة، متحكم يف القصر، فأمجع هو ومن معه على أن يكاتبوا الفرنج ويقبضوا على 
األسدية والصالحية، ألن صالح الدين خيرج إىل الفرنج مبن معه، فيؤخذ َمن بقي من أصحابه بالقاهرة، وُيتبع من 

تفق أن رجال من التركمان عرب البئر البيضاء فرأى مع إنسان ذي ورائهم، فتكون عليهم الدائرة فكاتبوا الفرنج؛ وا
خلقان نعلني جديدين ليس هبما أثر مشي، فأنكرمها، فأخذمها، وجاء هبما إىل صالح الدين، ففتقهما، فوجد مكاتبة 

؛ دلوين على كاتب هذا اخلط: فأخذ الكتاب وقال. للفرنج فيهما من أهل القصر، يرجون حبركتهم حصول النصر
فلما أحضروه ليسألوه، ويعاقبوه على خطه ويقابلوه، نطق بالشهادة قبل كالمه، . فدلوه على يهودي من الرهط

ودخل يف عصمة إسالمه؛ مث اعترف مبا جناه، وشيده من األمر وبناه، وأن اآلمر به مؤمتن اخلالفة، وأنه برئ من هذه 
  .استسالمه، ورؤى إخفاء هذا السر واكتتامه فحسن لدى السلطان إسالمه، وثبت اعتصامه، وعرف. اآلفة

واستشعر اخلصّي الَعِصّي، وخشى أن تسبقه على شق العصا الِعصّي؛ فما صار خيرج من القصر خمافة، وإذا خرج مل 
يبعد مسافة؛ وصالح الدين عليه مغضب وعنه مغض، اليأمر فيه ببسط والقبض؛ إىل أن استرسل واستبسا، فظن أن 

وكان له قصر يف قرية يقال هلا اخلرقانية خلُرقه، ورقع ما يتسع عليه من خرقه، وهو . العقيم فصل ما نسله من الشر
بقرب قليوب؛ فخال فيه يوماً للذته، ومل يدر أنه يوم ذلته، وانقضاء ساعاته بانقضاء دولته؛ فأهنض إليه صالح الدين 

مس والعشرين من ذي القعدة سنة أربع؛ فورد من أخذ راسه، ونزع ما جاء به لباسه، وذلك يوم األربعاء اخلا
  .موارده ِمن َرداه على أدون مشرع

وكانوا إذا قاموا على وزير قتلوه، واجتاحوه . وملا قتل غار السودان وثاروا، وكانوا أكثر من مخسني ألفاً: قال
ب صالح الدين مثار أصحا. وأذلوه، واستباحوه واستحلوه؛ فحسبوا أن كل بيضاء شحمة، وأن كل سواد فحمة

إىل اهليجاء، ومقدمهم األمري أبو اهليجاء؛ واتصلت احلرب بني القصرين، وأطاحت هبم العسكرية من اجلانبني، ودام 
الشر يومني، حىت أحس األساحم باحلَْين وكلما جلئوا إىل حملة أحرقوها عليهم، وحوَْوا ما حواليهم، وأخرجوا إىل 



العزيزة؛ وذلك يوم السبت الثامن والعشرين من ذي القعدة، فما خلص السودان اجليزة، وأذلوا بالنفي عن منازهلم 
  .بعدها من الشدة؛ ومل جيدوا إىل اخلالص سبيال، وأينما وقفوا أُخذوا وقتِّلوا تقتيال

وكانت هلم على باب زويلة حملة تسمى املنصورة، وكانت هبم املعمرة املعمورة، فأخلى بنياهنا من القواعد فأصبحت 
  .اوية، مث حرثها بعض األمراء واختذها بستاناً، فهي اآلن جنة هلا ساقيةخ
وكان قد وصل إىل صالح الدين قبيل هذه النوبة أخوه األكرب، فخر الدين مشس الدولة تورانشاه بن أيوب، : قال

ة يف ثالث ذي أنفذه إليله نور الدين من دمشق يشد أزره مبصر، ملا مسع حركة الفرنج وأهل القصر، فوصل القاهر
  .وباشر بنفسه وقعة السودان هذه، وكان له فيها أثر عظيم: قال. القعدة

ومن عجيب ما اتفق أن العاضد كان يتطلع من املنظرة يعاين احلرب بني القصرين، فقيل إنه أمر َمْن بالقصر أن 
فأمر مشس الدولة الزراقني . رهيقذفوا العساكر الشامية بالنشاب واحلجارة ففعلوا؛ وقيل إن ذلك كان من غري اختيا

أمري : بإحراق منظرة العاضد، فهمَّ أحد الزراقني بذلك، وإذا بباب املنظرة قد فتح وخرج منه زعيم اخلالفة وقال
وكانت العبيد مشتدة . دونكم والعبيد الكالب، أخرجوهم من بالدكم: املؤمنني يسلم على مشس الدولة ويقول

  .هلم، فلما مسعوا ذلك فُتَّ يف اعضادهم، فجبنوا وختاذلوا وأدبروااألنفس بأن العاضد راضٍ بفعا
  :ومما كتبه العماد على لسان غريه إىل صالح الدين قصيدة منها

  يف عصرنا أوجه الفضائل... بامللك الناصر استنارت 
  شكراً ملا جاد من نوافل... علّي من حقه فروض 

  تشد آمالنا الرواحل... يوسف مصر الذي إليه 
  نيل جنيع ونيل نائل: ... جريت نيلني يف ثراهاأ

  حكَّمت البيض يف املقاتل... وما نفيت السودان حىت 
  عليهم كفة حلابل... صريت رحب الفضاء ضيقاً 

  وأرض مصر كالم واصل... وكل رأي منهم كراء 
  وأقفرت منهم املنازل... وقد خلت منهم املغاين 

  طروا بوابلفكيف لو أم... وما أصيبوا إال بَطلّ 
  فهي َبوَازٍ هبم نوازل... والسود بالبيض قد أبيحوا 

  غالته من شره غوائل... مؤمتن القوم خان حىت 
  ورأسه فوق رأس عامل... عاملكم باخلنا، فأضحى 
  قد آن أن ُتفتح السواحل... يا خمجل البحر باأليادي 
  أرجاس كفر غُتم أراذل... فقدِّس القدس من خباث 

  :ومما مدحت به صالح الدين يف ذلك التاريخ هتنئة له بامللك وتعزية بعمه: قال العماد
  حوى الفضل واإلفضال والنهي واألمرا... أيا يوسف اإلحسان واحلسن، خري من 

  جتلَّى، وثغر النصر من عزمه افَترَّا... ومن للهدى وجه النجاح برأيه 
  ن خلقه الشكرامن اخلالق احلسين وم... محى حوزة الدين احلنيف حبوزه 

  البدو واحلضرا: مبعروفه عمَّ الورى... أبوه أيب إال العالء، وعمه 
  وما شاركوه يف العال فحوى الفخرا... وطال امللوك شريكوه بطوله 



  ومسر عواليه مناياهم محرا... بنو األصفر اإلفرنج القوا ببيضه 
  النقع واغربَّامن اخلصب حىت اسودَّ ب... وما ابيضَّ يوم النصر واخضر روضه 
  تقوَّى بتقوى اللهاليعدم النصرا... رأى النصر يف تقوى اإلله، وكل من 

  أغذَّ من األوىل مسرياً إىل األخرى... وملا رأى الدنيا بعني ماللة 

  وكيف ترى مشس الضحى ختلف البدرا... وقام صالح الدين بامللك كافال 
   يوسف والعصراأعاد إليها اهللا... وملا صبت مصرُ إىل عصر يوسف 

  حباراً، فسماها الورى أمنْال عشرا... فأجرى هبا من راحتيه جبوده 
  فلم يلبثوا خوفاً ومل ميكثوا ذعرا... هزمتم جنود املشركني برعبكم 
  بكسر، وعاد الكسر من أهلها جربا... وفرقتم من حول مصر مجوعهم 

  اجلمراوأطفأمت من شر شاورها ... وأمَّنتم فيها الرعايا بعدلكم 
  وحزمت مبا أبديتم احلمد والشكرا... بسفك دم حطتم دماء كثرية 

  بأن تقسموا ما بينها القتل واألسرا... وما يرتوي اإلسالم حىت عذاهبا 
  على فتحه غازين، وافترعوا البكرا... والهتملوا البيت املقدس، واعزموا 

  لكم ذكرا وما امللك إال أن تدميوا... تدميون باملعروف طيِّب ذكركم 
  وإن يُفْنِه يف كسب حممدة أثري... وإن الذي أثرى من املال ُمقِْتُر 

  :فمنها كتاب ضمه هذا البيت. وكثرت كتب صالح الدين إىل أصدقائه مبشرةبطيِّب أنبائه: قال
  ولقد رضيت اليوم باملسموع... ما كنت باملنظور أقنع منكم 

  :فقلت يف جوابه أبياتاً منها هذه
  من عودة حممودة ورجوع... لف عيشيت بفنائكم ياهلْ لسا

  للقلب مشُس َمرة بطلوع... قد غبتم عن ناظري ما أذنت 
  فغدوت أطلب طيفكم بشفيع... كنُت املشفَّع يف املطالب عندكم 

  وبقربكم كم بتُّ غري قنوع... أصبحت أقنع بالسالم على النوى 
  :ووصل أيضاً منه كتاب ضمنه هذا البيت: قال

  وقد حال مذ بِنْتم فأصبح ياقوتا... در الدمع من قبل أبيضا وأنثر 
  :فنظمت يف جوابه أبياتاً منها

  بأمر من الرمحن قد كان موقوتا... هنيئاً ملصر حوز يوسف ملكها 
  مياثل إال قتل داود جالوتا... وما كان فيها قتلُ يوسف شاوراً 

  بل حزت ما شيتا فقد نلَت ماأملت،... أبشر اليوم باملىن : وقلت لقليب
ويف هذه السنة قتل العاضد بالقصر ابين شاور الكامل وأخاه، يعين الطاري، يوم االثنني الرابع من مجادي : قال

اآلخرة وذلك أنه ملا قتل شاور عادوا يف القصر، فكأمنا نزلوا يف القرب؛ فلو أهنم جاءوا إىل أسد الدين سلموا، 
  .ر وإن كان أمن بقتله ماحاذروامتنعوا وعصموا، فإنه ساءه قتل شاو

طي تقدم ذكر قتل ضرغام له واآلخر الطاري قال الفقيه أبو : الكامل هو شجاع بن شاور، وكان له أخوان: قلت
أخذ ابنا شاور، شجاع امللقب بالكامل والطاري امللقب : احلسن علي بن حممد بن أيب السرور الروحي يف تارخيه



  .سلمني؛ فقتلوا ودير برؤسهمباملعظم، وأخوه امللقب بفارس امل
وملا َويل صالح الدين ساس الرعية وأظهر هلم من العدل ما مل يعلموه، فاجتمع أهل البالد وكرهوه، فأوقع : قال

فَتِلَْك ُبيُوُتُهمْ َخاوِيةً بِما (براجلهم وأخرجهم من القاهرة إخراجاً عنيفاً، وأخرج بعد ذلك فارسهم وشتت مشلهم؛ 
  ).ظَلََمُوا

  .وملا كانت سنة ست وستني رفع مجيع املكوس صادرها وواردها، جليلها وحقريها؛ وغزا بالد الشام غزوتني: لقا
  .ويف احملرم من هذه السنة تويف ياروق الذي تنسب إليه الياروقة، يعين احمللة اليت بظاهر حلب: قال ابن شداد

  .ين يف عمارته آخر السنةوفيها احترق جامع حلب وأسواق البز، وأخذ نور الد: قال غريه
  مث دخلت سنة مخس وستني ومخسمائة

كان فرنج : قال ابن األثري. ففي أول صفر منها نزل الفرنج، خذهلم اهللا تعاىل، على دمياط من الديار املصرية
م الساحل ملا ملك أسد الدين مصر قد خافوا وأيقنوا باهلالك، فكاتبوا الفرنج الذين باألندلس وصقلية يستمدوهن

ويعرفوهنم ما جتدد من ملك مصر، وأهنم خائفون على البيت املقدس من املسلمني؛ وأرسلوا مجاعة من القسوس 
والرهبان حيرضون الناس على احلركة؛ فأمدوهم باملال والرجال والسالح، وأتعدوا على النزول على دمياط، ظناً 

لما نازلوها حصروها، وضيقوا على من هبا، فأرسل إليها ف. منهم أهنم ميلكوهنا ويتخذوهنا ظهراً ميلكون به ديار مصر
صالح الدين العساكر يف النيل، وحشر فيها كل من عنده، وأمدهم باملال والسالح والذخائر، وتابع رسله إىل نور 
الدين يشكو له ماهو فيه من املخاوف، وأنه إن ختلف عن دمياط ملكها الفرنج، وإن سار إليها خلفه املصريون يف 

لّفيه وخملفّي عسكره بالسوء، وخرجوا من طاعته، وصاروا من خلفه والفرنج من أمامه فجهز إليه نور الدين خم
مث سار نور الدين فيمن عنده من . العساكر أرساال، كلما جتهزت طائفة أرسلها؛ فسارت إليه يتلو بعضها بعضاً

وصلت الغارات إىل ما مل تكن تبلغه خللو البالد عن العساكر فدخل بالد اإلفرنج فنهبها، وأغار عليها واستباحها، و
  .ممانع

فلما رأى اإلفرنج تتابع العساكر إىل مصر ودخول نور الدين بالدها، وهنبها وإخراجها، رجعوا خائبني ومل يظفروا 
 ، فوصلوا إىل بالدهم فأوها خاوية على!ذهبت النعامة تطلب قرنني فعادت بال أذنني: بشئ؛ وهذا موضع املثل

  .عروشها
وكان مدة مقامهم على دمياط مخسني يوماً، أخرج منها صالح الدين أمواالً الحتصى حكى عنه أنه قال ما رأيت 

  .أرسل إيلّ مدة ُمقام الفرنج على دمياط ألف ألف دينار مصرية سوى الثياب وغريها: أكرم من العاضد
عساكرهم ومامت للسلطان من استقامة األمر يف الديار ملا علم الفرنج ما جرى من املسلمني و: قال القاضي ابن شداد

املصرية علموا أنه ميلك بالدهم وخيرب ديارهم ويقلع آثارهم ملا حدث له من القوة وامللك فاجتمع الفرنج والروم 
مجيعا وحدثوا نفوسهم بقصد الديار املصرية، واالستيالء عليها وملكها، ورأوا قصد دمياط لتمكن القاصد هلا من 

فاستصبحوا املنجنيقات والدبابات . لرب والبحر، ولعلمهم أهنا إن حصلت هلم حصل هلم مغرس قدم يأوون إليها
وملا مسع الفرنج بالشام ذلك اشتد أمرهم، فسرقوا حصن عكا من املسلمني، . واجلروخ وآالت احلصار وغري ذلك

  .لك يف ربيع اآلخر منهاوأسروا صاحبها، وكان مملوكاً لنور الدين يسمى خطلخ العلمدار، وذ
  .ويف رجب منها تويف العمادي صاحب نور الدين وأمري حاجبه، وكان صاحب بعلبك وتدمر

وملا رأى نور الدين ظهور الفرنج ونزوهلم على دمياط قصد شغل قلوهبم، فنزل على الكرك حماصراً هلا يف شعبان من 
مث بلغه وفاة جمد الدين بن الداية حبلب . فلم يقعوا لههذه السنة، فقصده فرنج الساحل، فرحل عنها وقصد لقاءهم 



يف رمضان، فاشتغل قلبه ألنه كان صاحب أمره، فعاد يطلب الشام، فبلغه خرب الزلزلة حبلب اليت ضربت كثرياً من 
فسار يطلب حلب، فبلغه موت أخيه قطب . البالد، وكانت يف ثاين عشر شوال من السنة املذكورة وهو بعشترا

املوصل؛ وكانت وفاته يف الثاين والعشرين من ذي احلجة، وبلغه اخلرب وهو بتل باشر فسار ليلته طالباً بالد الدين ب
  .املوصل

وملا علم صالح الدين شدة قصد العدو دمياط أنفذ إىل البلد وأودعه من الرجال واألبطال والفرسان واملرية واآلت 
مدادهم بالعساكر واآلالت، وإزعاج العدو عنهم إن نزل عليهم، السالح ما أمن معه عليه، ووعد املقيمني فيه بإ

مث نزل الفرنج عليها يف التاريخ املذكور . وكان وزيراً متحكماً اليرد أمره يف شئ. وبالغ يف اهلدايا والعطايا واهلبات
. قاتلهم من داخلواشتد زحفهم عليها وقتاهلم هلا، وهو رمحه اهللا تعاىل يشن الغارات عليهم من خارج، والعسكر ي

وْنصرُ اهللا للمسلمني يؤيدهم، وحسن قصده يف نصرة دين اهللا يسعدهم وينجدهم، حىت بان هلم اخلسران، وظهر 
على الكفر اإلميان، ورأوا أهنم ينجون برؤسهم، ويسلمون بنفوسهم، فرحلوا خائبني خاسرين، فحرقت جمانيقهم، 

  .حبمد اهللا ومنِّه وهنبت اآلهتم، وقتل منهم خلق عظيم، وسلم البد

أقام صالح الدين بالقاهرة يف دار ملكه، ومدار فلكه، ُينهض إليها املدد بعد املدد، ويرسل إليها العدد : وقال العماد
. بعد العدد، ويسهر ليله، واليقيل هناره، وقد أخلص هللا سره وجهاره، والينام والينيم، وعنده من ذلك املُقِْعد املقيم

واتَّصل احلصار، . ابن أخي السلطان، إىل دمياط فدخلها، وكذا خاله شهاب الدين حممود فنزهلا وسبق تقّي الدين،
وتواصل األنصار، ودب يف الفرنج الفناء، وهب عليهم البالء، فرحلوا عنها يف احلادي والعشرين من ربيع األول، 

  .بالذل األكمل، والصغار األمشل
على دمياط ونزوهلم، اغتم واهتم، واستصعب امللم، وأهنض من عنده  وكان ملا وصل اخلرب بوصوهلم، واجتماعهم

عسكراً ثقيالً مقّدضمه األمري قطب الدين خسرو اهلذباين، وكان مقداماً مقدّما، وُهماما ُمْعلما، وأمره أن يسري 
فوقع  بالعسكر، وخيوض هبم حبر العجاج األكدر، فوصل يف النصف من ربيع األول قبل رحيل الفرنج بأسبوع،

  .َرْوعه من الكفر يف كل رُوع
وبلغين من شدة اهتمام نور الدين رمحه اهللا بامر املسلمني حني نزل الفرنج على دمياط أنه قرئ عليه جزء من : قُلت

حديث كان له به رواية، فجاء يف مجلة تلك األحاديث حديث مسلسل بالتبسُّم، فطلب منه بعض طلبة احلديث أن 
إين ألستحيي من اهللا تعاىل أن : لسلة، على ما عرف من عادة أهل احلديث، فغضب من ذلك وقاليَتَبسَّم لتتم الس

وبلغين أن إماماً لنور الدين رأى ليلة رحيل الفرنج عن دمياط يف منامه . يراين متبسما واملسلمون حماصرون بالفرنج
حلوا عن دمياط يف هذه الليلة، فقال يا رسول أَْعلم نور الدين أن الفرنج قد ر: النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال له

يارب انصر دينك : قل له بعالمة ما سجدت على تل حارم وقلت: اهللا رمبا اليصدقين فاذكر يل عالمة يعرفها، فقال
فانتهيت ونزلت إىل املسجد، وكان من عادة نور الدين : قال!! والتنصر حمموداً، من هو حممود الكلب حىت ينصر

فتعرضت له، فسألين عن أمري، فأخربته : إليه بغلس واليزال يتركع فيه حىت يصلي الصبح، قال أنه كان ينزل
اذكر العالمة كلها؛ وأحل : فقال نور الدين رمحه اهللا تعاىل. باملنام، وذكرت له العالمة، إال أنين مل أذكر لفظة الكلب

الليلة فجاء اخلرب برحيل الفرنج بعد ذلك يف  وأرخت تلك. علي يف ذلك، فقلتها؛ فبكى رمحه اهللا وصدَّق الرؤيا
  .تلك الليلة

  فصل



أرسل نور الدين كتاباً إىل العاضد صاحب القصر يهنيه برحيل الفرنج عن ثغر دمياط، وكان قد ورد عليه كتاب 
نور فكتب إليه . العاضد باالستقالة من األتراك يف مصر خوفاً منهم، واالقتصار على صالح الدين وألزمه وخواصه

الدين ميدح األتراك ويعلمه أنه ماأرسلهم واعتمد عليهم إال لعلمه بأن قنطاريات الفرنج ليس هلا إال سهام األتراك 
فإن الفرنج اليرعبون إال منهم، ولوالهم لزاد طمعهم يف الديار املصرية، وحتصلوا منها على األمنية، فلعل اهللا ييسر 

  :ولعمارة اليمين من قصيدة: قلت. اليت الحتصىفتح املسجد األقصى، مضافاً إليه نعمه 
  ماكان من ُنعمى بين أيوب... من شاكر، واهللا أعظم شاكر 

  حسيب، فأنتم غاية املطلوب: ... طلب اهلدى نصراً، فقال، وقد أتوا
  عز القويِّ وذلة املغلوب... جلبوا إىل دمياط عند حصارهم 
  ها أتت بكروبلو مل جيلُّو... وجلوا عن اإلسالم فيها كربة 
  عتقاؤهم من نازح وقريب... فالناس يف أعمال مصر كلها 
  وهم اللباب، فأنت غري لبيب... إن مل تظن الناس قشراً فارغاً 

  :وللشهاب فتيان الشاغوري من قصيدة يقول
  ولو مل تعد مل يبق للشرك ساحل... والغرو أن عاد الفرنج هزمية 
  ماح أشرعت أو سالسللديه ر... فقد أيقنت أعداؤه أن حظهم 
  وليس له من كثرة القوم ساحل... وملا أتوا دمياط كالبحر طامياً 

  ألوف ألوف خيلهم والرواحل... يزيد عن اإلحصاء والعد مجعهم 
  وبيضاً رقاقاً أحكمتها الصياقل... رأوا دوهنم أسداً، بأيديهم القنا 

  وت حائلومن دوهنا سد من امل... وداروا هبا يف البحر من كل جانب 

  فخاف، فأم امللك والروم هابل... رجا الكلب، ملك الروم إذ ذاك، فتحها 
  فعادوا على األعقاب منها هزميةكأهنمذالًّنعام جوافل

  لتعصمهم مما رأوه املعاقل... وما أمَّلوا أن يلحقوا ببالدهم 
  :لنصر يف دمياط، فعملت قصيدة منهاوسألين كرمي امللك أن أعمل له أبياتاً يف صالح الدين هتنئة با: قال العماد

  جبده صاعداً أعداؤه هبطوا... يايوسف احلسن واإلحسان، ياملكا 
  ومركز الشمس من أفالكها الوسط... حللت من وسط العلياء يف شرف 

  هلا الفرنج فما حلوا وال ربطوا... هنيت صونك دمياط اليت اجتمعت 
  العدل منضبطوكل أمر هلا ب... مصر بيوسفها أضحت مشرَّفة 

  فللمصاحل من أيامه منط... وحني واىف صالح الدين أصلحها 
  :ومما سيَّرته إىل صالح الدين قصيدة منها: قال العماد

  مصر وفيها املليك يوسفها... كأن قليب وحبَّ مالكه 
  وهو بقتل األعداء ينصفها... هذا بسلب الفؤاد يظلمين 

  ُيشرِّفها بعز سلطانه... امللك الناصر الذي أبداً 
  حسناً، واثقاهلا خيففها... قام بأحواهلا يدبرها 

  وبالندى واجلميل يكنفها... بعدله والصالح يعمرها 



  ومن خباث العدا ينظفها... من دنس الغادرين يرحضها 
  جنة خلد يروق زخرفها... وإن مصراً مبلك يوسفها 
  وإنه يف الوقار أحنفها... وإنه يف السماح حامتها 

  جاءت بأوصافه تعرفها... ر الذي مالمحها يوسف مص
  إال بأيامه مصنفها... كتب التواريخ اليزينها 

  من برجوم البالء يقذفها... وُحطت دمياط إذ أحاط هبا 
  فزاد من حسرة تأسفها... القت غواة الفرنج خيبتها 

  من القنا للدماء تنزفها... أوردت قلُب القلوب أرشيةً 
  عاملها، والسنان مشرفها.. .وليتها سفكها فعاملها 

  عزمية للجهاد ترهفها... ُيمضي لك اهللا يف قتاهلم 
  :وله فيه من أخرى

  فيه حبسب اقتراحي... قد استقرت أموري 
  نيا مبلك الصالح... كما استقر صالح الدُّ 

  ه يف مساء السماح... تنري مشس أيادي 
  من القضاء املتاح... وأْمُره مستفاد 
فلما كنت مباردين كتبت . ن إىل خالط، ومتوليها حينئذ ظهري الدين سكمان املعروف بشاه أرمنوأرسله نور الدي
  :إىل بعض املعارف

  وحللنا قرب دارك... قد نزلنا يف جوارك 
  فهدانا ضوء نارك... وسرينا يف الدياجي 
  م بطول متدارك... فتدارك أمرنا اليو 

  كر من غري مشارك... وتفرْد باغتنام الشُّ 
ويف هذه السنة خرج نور الدين إىل دارياً فأعاد عمارة جامعها، وعمر مشهد أيب سليمان الداراين، : ال العمادق

  .وشتَّى بدمشق
  فصل يف مسري جنم الدين أيوب إىل مصر بباقي أوالده وأهله

  :وقد وصف ذلك عمارة يف قصيدة مدح هبا السلطان صالح الدين، تقدم بعضها، يقول فيها
  تشكو سقاماً مل يعن بطبيب... مصر، وكانت قبله صحَّت به 

  !والدهر والَّد لكل عجيب... عجباً ملعجزة أتت يف عصره 
  نسقاً على ضرب من التقريب... رد اإلله به قضية يوسف 
  مصر على التدريج والترتيب... جاءته إخوته ووالده إىل 

  قد ساعدتك رياحها هببوب... فاسعد بأكرم قادم، وبدولة 
ملا دخل فصل النريوز وزاد استأذن األمري جنم الدين أيوب نور الدين يف قصده ولده صالح الدين : العماد قال

واخلروج من دمشق إىل مصر بأهله ومجاعته وسبده ولبده، وخيَّم بظاهر البلد إىل أن بان وضوح جدده؛ وسار يف 
ى صاحب القصر العاضُد من حق قدومه حفظ اهللا تعاىل، فوصل إىل مصر يف السابع والعشرين من رجب، وقض



  .ماوجب، وركب الستقباله، وزاد إقبال البالد بإقباله
وملا عزم على التوجه إىل مصر شرع يف تفريق أمالكه، وتوفري ماله يف شركه على أشراكه، وما استصحب شيئاً من 

  .موجوده، وجعله هنبة جلوده

  .الربيد ووقف رباطاً داخل الدرب بزقاق العونية بباب: قلت
وملا نصب جنم الدين أيوب لقصد مصر مضاربه، وسحب للعال على روض الرضا سحائبه، خرج نور : مث قال العماد

مث أقام بعد توديعه، والوفاء حبق تشييعه، . الدين إىل رأس املاء بعسكره وخيامه، وأرهف للجد يف اجلهاد حد اعتزامه
  .وحاضره، وعب حبره، وماح زاخرهإىل أن اجتمعت إليه عساكره، وحضر بادي جنده 

مث توجهنا إىل بالد الكرك مستهل شعبان، ونزلنا أياماً بالبلقاء على َعّمان، وأقمنا على الكرك أربعة أيام حناصرها، 
نرى أن نعطف أعنتنا : فورد اخلرب أن الفرنج قد جتمعوا ووصلوا إىل ماعني، فقال نور الدين. ونصبنا عليها منجنيقني

فرحلنا إليهم فولوا . تعني، فإنا إذا كسرناهم وقسرناهم، وقتلناهم وأسرناهم، أدركنا املراد، وملكنا البالدوباهللا نس
وعاد نور الدين إىل حوران فخيم . مدبرين حني مسعوا برجوعنا، وقالوا رحيلهم عن احلصن قد حصل وهو مقصودنا

  .بعشترا وصام رمضان
ن الكرك أن جنم الدين أيوب، والد صالح الدين، سار عن دمشق إىل كان سبب حصر نور الدي: وقال ابن األثري

مصر فسري نور الدين معه عسكراً، فاجتمع معهم من التجار ومن كان له مع صالح الدين أنس ومودة مااليُعد؛ 
 فخاف نور الدين عليهم، فسار إىل الكرك فنزل عليه وحصره، وسار جنم الدين أيوب ومن معه ساملني، ونصب نور

الدين على الكرك اجملانيق، فأتاه اخلرب أن الفرنج قد مجعوا وساروا إليه، وأن ابن اهلنفري وفليب بن الرفيق، ومها 
فرحل نور الدين، رمحه اهللا تعاىل، حنومها للقائهما ومن معهما قبل أن يلخق . فارسا الفرنج يف وقتهما، يف املقدمة إليه

فلما قارهبما رجعا القهقري إىل . رس وألف تركبلي ومعهم من الراجل خلق كثريهبما باقي الفرنج، وكانا يف مائيت فا
من وراءهم من الفرنج، وقصد نور الدين وسط بالدهم، وهنب ماكان على طريقه، ونزل بعشترا، وأقام ينتظر 

  .حركة الفرنج ليلقاهم، فلم يربحوا من مكاهنم خوفاً منه
والده ليكمل له السرور، وجيمع القصة مشاكلة ما جرى للنيب يوسف  أنفذ صالح الدين يف طلب: وقال ابن شداد

فوصل والده جنم الدين إليه، وسلك معه من األدب ماكان عادته، وألبسه األمر كله فأىب أن . الصديق عليه السالم
عادة؛ فحكمَّه يف يا ولدي، ما اختارك اهللا هلذا األمر إال وأنت كفُء له، فما ينبغي أن نغري موقع الس: يلبسه، وقال
ومل يزل صالح الدين وزيراً حمكماً إىل أن مات العاضد أبو . وكان رمحه اهللا تعاىل كرمياً يطلق واليرد. اخلزائن كلها

  .حممد عبد اهللا، وبه ختم أمر املصريني
قامة الدعوة مبصر، أرسل اخلليفة املستنجد باهللا من بغداد إىل نور الدين يعاتبه يف تأخري إ: وقال ابن أيب طي احلليب

وهذا أمر جتب املبادرة : " فأحضر األمري جنم الدين أيوب وألزمه اخلروج إىل ولده مبصر بذلك، ومحلَّه رسالة منها
إليه لنحظى هبذه الفضيلة اجلليلة، واملنقبة النبيلة، قبل هجوم املوت، وحضور الفوت، السيما وإمام الوقت متطلع 

  " .أهم أمنيته  إىل ذلك بكليته، وهو عنده من
وسار جنم الدين، وأصحبه نور الدين هدية سنية للملك الناصر، وخرج العاضد لتلقيه إىل ظاهر باب الفتوح عند 

وكان من أعجب يوم شهده الناس، وخلع العاضد عليه ولقبَّه امللك . شجرة اإلهليلج، ومل جير بذلك عادة هلم
واهلدايا، وأظهر السلطان من بره وتعظيم أمره ما أحرز به الشكر األفضل، ومحل إليه من القصر األلطاف والتحف 

واألجر، وأفرد له داراً إىل جانب داره، وأقطعه اإلسكندرية ودمياط والبحربة، وأقطع مشس الدولة تورانشاه أخاه 



  .قوص وأسوان وعيذاب، وكانت عربهتا يف هذه السنة مائيت ألف وستة وستني ألف دينار
وكان السلطن قبل إقطاعها مشس الدولة قد سيَّر . إىل قوص ووالها مشس اخلالفة حممد بن خمتار وسار مشس الدولة

رسالن بن دغمش جلباية خراجها، فخرج عليه عباس بن شلذي يف مجاعة من األعراب والعبيد يف مرج بين مهيم، 
لده امللك األفضل نورالدين علياً ويف هذه السنة ليلة عيد الفطر رزق السلطان و. فغنمه رسالن وعاد إىل القاهرة

  .وفرح به فرحاً عظيماً، وخلع وأعطى، وتصدق مبا هبر به العقول
  :ومن قصيدة للحكيم عبد املنعم، قد تقدم بعضها

  وكل أبنائه شهب، فال أقلوا... يف مشرق اجملد جنم الدين مطلعه 
  اشتملواعلى العزيز من أرض الشام و... جاءوا كيعقوب واألسباط، إذ وردوا 

  ومل يكن بينهم نزع والزلل... لكنَّ يوسف هذا جاء إخوته 
  ومثلها لرجال مثلهم نزلوا... وملكوا أرض مصر يف مشاخته 
  فصل يف ذكر الزلزلة الكربى

ويف ثاين عشر شوال كانت زلزلة عظيمة مل ير الناس مثلها، عمت أكثر البالد من الشام ومصر : قال ابن األثري
فخربت بعلبك ومحص، ومحاة، وشيزر، . صل والعراق وغريها؛ إال أن أشدها وأعظمها كان بالشامواجلزيرة واملو

وبعرين، وغريها؛ وهتدمت أسوارها وقالعها، وسقطت الدور على أهلها، وهلك من الناس ما خيرج عن العد 
. ها، وكان مل يبلغه خرب غريهاواإلحصاء فلما أتى نور الدين خربها سار إىل بعلبك ليعمر ما اهندم من أسوارها وقلعت

فلما وصلها أتاه خرب باقي البالد خبراب أسوارها، وخلوها من أهلها؛ فرتب ببعلبك من حيميها ويعمرها، وسار إىل 
وكان شديد احلذر على البالد من الفرنج السيما قلعة بارين، فإهنا . محص ففعل مثل ذلك، مث إىل محاة، مث إىل بارين

يبق من سورها شئ البتة، فجعل فيها طائفة صاحلة من العسكر مع أمري كبري، ووكل بالعمارة من  مع قرهبا منهم مل
مث أتى مدينة حلب فرأى فيها من آثار الزلزلة ماليس بغريها من البالد، فإهنا قد أتت عليها، . حيث عليها ليال وهناراً

م الساملة من اخلراب خوفاً من الزلزلة، فإهنا وبلغ الرعب مبن جنا كل مبلغ، فكانوا اليقدرون يأوون إىل بيوهت
فلما شاهد ما صنعت الزلزلة هبا وبأهلها أقام . عاودهتم غري مرة؛ وكانوا خيافون يقيمون بظاهر حلب من الفرنج

ومل يزل كذلك حىت أحكم أسوارها، . فيها وباشر عمارهتا بنفسه، وكان هو يقف على استعمال الفعلة والبنائني
  .د وجوامعها، وأخرج من األموال مااليقدَّر قدرهومجيع البال

وأما بالد الفرنج، خذهلم اهللا تعاىل، فإهنا أيضاً فعلت هبا الزلزلة قريباً من هذا، وهم أيضاً خيافون نور الدين على 
  .بالدهم، فاشتغل كل منهم بعمارة بالده من قصد اآلخر

صن األكراد وصافيثا والعُرمية وعرقا يف حبر الزالزل غرقى، وكانت قالع الفرنج اجملاورة لبعرين وحل: قال العماد
فشغلهم سوءُهم عن سواه، وكل اشتغل . السيما حصن األكراد، فإنه مل يبق له سور، وقد مت عليه فيه دحور وثبور

  .وتواصلت األخبار من مجيع بالد الشام مبا أحدثته الزلزلة من االهنداد واالهندام. مبا دهاه
نت النفوس من رعبها، وتسلت القلوب عن كرهبا، إال مبا دهم الكفار من أمرها وعراهم من ضرها، وما سك: قال

فلقد خصتهم باألمضِّ األشق، وأخذهتم الرجفة باحلق، فإهنا وافقت يوم عيدهم وهم يف الكنائس، فأصبحوا للردى 
  ).هِْم، َوأََتاُهُم الْعذَاُب مْن َحْيثُ الَ َيْشُعُرونفََخرَّ َعلَْيهِمُ السَّقُْف ِمْن فَْوِق(فرائس، شاخصة أبصارهم ينظرون 

  :مث ذكر العماد قصيدة يف مدح نور الدين ووصف الزلزلة مطلعها



  ولساري ليل الصبابة هادي... هل لعاين اهلوى من األسر فادي 
  كل خطب سوى النوى والبعاد... جنِّبوين خطب البعاد، فسهلُ 
  صاح يوم األثيل بالبني حادي ...كنت يف غفلة من البني حىت 

  ء، ومن مقليت حمل السواد... قد حللتم من مهجيت يف السويدا 
  يف، أما كنتُم من األجواد... وخبلتم من الوصال بإسعا 

  ين، فعاد النسيم من ُعّوادي... وبعثتم نسيمكم يتالفا 
  وحمال جتمُّع األضداد... ُسمتموين جتلداً واشتياقاً 

  ماهذه شروط الوداد! َيب... ة ياقلْ أبقاُء بعد األحب
  دام من نار وجده يف اتقاد... ذاب قليب وسال يف الدمع ملا 
  واق إال فتائت األكباد... ما الدموع اليت حتدرها األش 
  هبمُ يسكنون سفح الوادي... حبذا ساكنو فؤادي، وعهدي 

  د، وأين الشآم من بغداد... أمتىن بالشام أهلي ببغدا 
  ه تعاىل إال حبب اجلهاد... عن حبهم يعلم الل  ما اعتياضي

  دل حمموٍد، الكرمي، اجلواد... واشتغايل خبدمة امللك العا 
  راتع العيش يف مراد ُمؤادي... أنا منه على سرير سروري 
  واأليادي للحر كاألقياد... قيدتين بالشام منه األيادي 

  كالثمادُت ملوك الدنيا به ... قد وردت البحر اخلضم وخلَّف 
  ر ونعم املعاذ عند املعاد... هو نعم املالذ من نائب الده 

  ه بلبُس احلديد لبس احلداد... جل رزء الفرنج فاستبدلوا من 
  ار بني األرواح واألجساد... فرَّق الرعب منه يف انفس الكف 

  ض وهدت قواعد األطواد... سطوة زلزلت بسكاهنا األر 
  تهم صرعى صروف العواديترك... أخذهتم باحلق رجفة بأس 

  وأعادت قالعها كالوهاد... خفضت يف قالعها كل عال 
  مظهر سر غيبه فهو بادي... أنفذ اهللا حكمه فهو ماض 

  ك وأهل التوحيد باإلرشاد... آية آثرت ذوي الشرك بالُْهل 
  مري ما قد جرى على قوم عاد... واألعادي جرى عليهم من التد 

  دعاة اإلشراك واإلحلاد: ين... قي أشركت يف اهلالك بني الفري
  حكمه فيهم بغري جالد... ولقد حاربوا القضاء، فأمضى 
  دافع لطفه بالء البالد... واإلله الرؤوف يف الشام عنا 

  :ومنها معىن مبتكر ابتدعته يف الزلزلة، وهو: قال العماد
  سكنت من مقام أهل الفساد... وحبق أصيبت األرض ملا 

ه السنة عند وصولنا إىل حلب يف اخلدمة النورية كنت مقرِّظاً للفضائل الشَّهَْرَزْورِية، وكان يف هذ: قال العماد
احلاكم هبا القاضي حميي الدين أبو حامد حممد، ابن قاضي قضاة الشام كمال الدين أيب الفضل حممد بن عبد اهللا بن 



كام وإليه أمور الديوان، وهو ذو املكانة واإلمكان، وكان كمال الدين قد علق به تنفيذ األح. القاسم الشَّْهَرزَْورِي
يف بسط العدل واإلحسان؛ وحميي الدين ولده ينوب عنه يف القضاء حبلب وبلداهنا، وينظر أيضاً يف أمور ديواهنا؛ 

وكان هذا حميي الدين من أهل الفضل، وله . وحبماة ومحص من بين الشهرزوري قاضيان، ومها حاكمان متحكمان
، وخطب وشعر؛ وكانت معرفيت به يف أيام التفقه ببغداد يف املدرسة النظامية، منذ سنة مخس وثالثني، نظم ونثر

. واملدرس شيخنا معني الدين سعيد بن الرّزاز؛ وكان مذهب الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه بعلمه ُمعلماً مذهب الطراز
لبت اصطباره، وحلبت أفكاره؛ فكتبت إليه وكانت الزلزلة حبلب قد خربت دار حميي الدين وسلبت قراره، وغ

  :قصيدة مطلعها
  لعدا على عدوى الصبابة معدياً... لو كان من شكوى الصبابة مشكيا 

  :ومنها
  ونشوره، فارُج اإلمام احملييا... مات الرجاء، فإن أردت حياته 
  من لست منه للفضائل حمصيا... أقضى القضاة، حممد بن حممد 

  وغدا على آثارهن معفيا... حنبها قاضٍ به قضت املظامل 
  غُررا يدوم هلا الزمان مغطيا... يا كاشفاً للحق يف أيامه 

  لو مل جتدك لطود حلمك مرسيا... مل تنعش الشهباء عند عثارها 
  حنو الطغاة حلد عزمك ممهيا... رجفت لسطوتك اليت أرسلتها 
  عجل أجازهتا عليها مبقيا... وتظلمت من شرهم فتململت 

  أثقاهلا ورأتك منها ملجيا... من الثقالء فيها إذ رمت  أنفت
  أن القت اخلطب الفظيع املبكيا... َحلَُب هلا حلب املدامع ُسّيل 

  من بعد غم الغم جواً مصحيا... وبعدل نور الدين عاود أفقها 
  متألفاً، لصالحها متولياً... ألمورها متدبراً، لشتاهتا 

  واحلق عاد بظله مستذرياً... فالشرع عاد بعدله مستظهراً 
  مما جناه، مطرقا، مستحييا... والدهر الذ بعفوه مستغفراً 

  فصل يف غزو صاحب البرية ووفاة صاحب املوصل

كان شهاب الدين حممد بن إلياس بن إيلغازي بن أرتق، صاحب قلعة البرية قد سار يف عسكر، وهم : قال ابن األثري
فلما وصل إىل اللبوة، وهي من أعمال بعلبك، ركب متصيداً فصادف . بعشترا مائتا فارس، إىل اخلدمة النورية وهو

ثلثمائة فارس من الفرنج قد ساروا للغارة على بالد اإلسالم، وذلك سابع عشر شوال، فوقع بعضهم على بعض 
وكثر . نجواقتتلوا، وصرب الفريقان السيما املسلمون، ألن ألف فارس منهم التصرب حلملة ثلثمائة فارس من الفر

َولَْو تََواَعدُْتْم الَْخَتلَفُْتمْ يف . (القتلى بينهم واهنزم الفرنج، وعمهم القتل واألسر، فلم يفلت منهم إال من اليعتد به
وسار شهاب الدين باألسرى ورؤس القتلى إىل نور الدين، فركب هو ) اِمليَعاِد، وَلَِكْن لَيَقِْضَي اُهللا أَْمراً كاَنَ َمفُْعوال

ره إىل لقائه، واستعرض األسرى ورؤس القتلى، فرأى فيها رأس مقدم األستبارية صاحب حصن األكراد، وعسك
وكانت الفرنج تعظمه لشجاعته ودينه عندهم، وألنه شجي يف حلوق املسلمني؛ وكذلك أيضاً رأى رأس غريه من 

  .مشهوري الفرنج، فازداد سروراً، وهللا احلمد
وكان ملا أشتد مرضه أوصى . تويف امللك قطب الدين مودود بن زنكي باملوصلويف شوال سنة مخس وستني : قال



وكان النائب عن . بامللك بعده لولده عماد الدين زنكي بن مودود، وهو أكرب أوالده، وأعزهم عليه، وأحبهم إليه
كان قد أكثر املقام  قطب الدين حينئذ والقيم بأمر دولته فخر الدين عبد املسيح، وكان يكره عماد الدين زنكي ألنه

وكان نور الدين يبغض عبد . عند عمه امللك العادل نور الدين رمحه اهللا تعاىل، وتزوج ابنته، وكان عزيزه وحبيبه
فخاف عبد املسيح أن يتصرف عماد . املسيح لظلم كان فيه، ويذمه ويلوم أخاه قطب الدين على توليته ألموره

بعده، فاتفق هو واخلاتون ابنة حسام الدين مترتاش، زوجة قطب الدين، فردوه الدين يف أموره عن أمر عمه فيعزله وي
وتويف وقد . فلما كان الغد أحضر قطب الدين مودود األمراء واستحلفهم لولده سيف الدين غازي. عن هذا الرأي

  .جاوز عمره أربعني سنة
وكانت واليته إحدى وعشرين سنة  .وكان تام القامة كبري الوجه، أمسر اللون، واسع اجلبهة، جهوري الصوت

  .ومخسة أشهر ونصفاً
وكان عبد . وملا تويف استقر سيف الدين غازي يف امللك ورحل عماد الدين إىل عمه نور الدين شاكياً ومستنصراً

املسيح هو متوىل أمور سيف الدين وحيكم يف مملكته، وليس لسيف الدين من األمر إال امسه، ألنه يف عنفوان شبابه 
  .زة حداثتهوع

كان من مجلة أعمال جزيرة ابن عمر قرية تسمى الُعقَيمة مقابل اجلزيرة من : وهذه حادثة حتث على العدل: قال
اجلانب الشرقي، يفصل بينهما دجلة هلا بساتني كثرية، بعضها متسح أرضه ويؤخذ على كل جريب من األرض اليت 

فاملمسوح منها الحيصل . ه، وبعضها مطلق منهماقد زرعت شئ معلوم وبعضها عليه خراج وال مساحة علي
جاءنا كتاب فخر الدين عبد : فحكى يل والدي قال. ألصحابه منه إال القدر القريب، وكان لنا هبا عدة بساتني

املسيح إىل اجلزيرة، وأنا حينئذ أتوىل ديواهنا، يأمر بأن جتعل بساتني العقيمة كلها ممسوحة؛ فشق ذلك عليَّ ألجل 
التظن أين أقول هذا ألجل ملكي، ال : فراجعته، وقلت له. ، ففيها ناس صاحلون ويل هبم أنس وهم فقراءأصحاهبا

فأعاد اجلواب بأمر : قال. واهللا، وإمنا أريد أن يدوم الناس على الدعاء للموىل قطب الدين وأنا أمسح ملكي مجيعه
. فشرع النواب ميسحون. ما يكون عليه متسح أوال ملكك ليقتدي بك غريك، وحنن نطلق لك: املساحة ويقول

وكان بالعقيمة رجالن صاحلان بيين وبينهما مودة، اسم أحدمها يوسف واآلخر عبادة، فحضرا عندي وتضّررا من 
وأيضاً : هذه احلال، وسأالين املكاتبة يف املعىن؛ فأظهرت هلما كتاب عبد املسيح جواباً عن كتايب، فشكراين، وقاال

فلما مضى عدة أيام عدت يوماً إىل داري وإذا . عاودت القول، فأصر على املساحة؛ فعرَّفتهما احلالةف. تعوُد تراجعُه
! عجباً هلذين الشيخني، قد رأيا مراجعيت ومها يطلبان مين ماال أقدر عليه: مها قد صادفاين على الباب، فقلت لنفسي

صدقت، ومل : فقاال. ىن، وقد رأيتما احلال كيف هوواهللا إين ألستحيي منكما كلما جئتما يف هذا املع: فقلت هلما
فظننت أهنما أرسال إىل املوصل من شفع هلما، فدخلت إىل داري وأدخلتهما . حنضر إال لنعرفك أن حاجتنا قضيت

إن رجال من الصاحلني األبدال شكونا إليه حالنا، : فقاال. معي، وسألتهما عن احلال كيف هو، ومن الذي سعى هلما
فوقع عندي من هذا ولكن تارة أصدقهما ملا أعلم من صالح : قال. قضيت حاجة أهل العقيمة مجيعهم قد: فقال

فلما كان ! أحواهلما، وتارة أعجب من سالمة صدورمها، كيف يعتمدان على هذا القول ويعتقدانه واقعاً الشك فيه
الق كل مسجون وبالصدقة، فسألت بعد أيام وصل قاصد من املوصل بكتاب يأمر فيه بإطالق مساحة العقيمة وإط

فأفكرت يف قوهلما وتعجبت منه، مث تويف بعد يومني : قال. القاصد عن السبب، فأخربنا أن قطب الدين شديد املرض
  .ورأيت والدي إذا رأى أحد الرجلني يبالغ يف إكرامه، وحيترمه، ويقضي أشغاله، واختذمها صديقني. من هذا
امللوك، وأعفَّهم عن أموال رعيته، حمسنا إليهم، كثري اإلنعام عليهم، حمبوباً إىل وكان قطب الدين من أحسن : قال



استدعاين يوما وهو باجلزيرة، : حدَّثين والدي قال. صغريهم وكبريهم، حليماً عناملذنني، سريع االنفعال للخري
ى بعض هؤالء امللوك، أخاف من االستقصاء؛ لو دُعي عل: فقلت. وكنت أتوىل أعماهلا، فالمين يف بعض األمر

وأومأت إىل أوالده، لكانت شعرة منه تساوي الدنيا ومافيها، ولنا مواضع حتتمل العمارة لو عمرت لتحصل منها 
ففعلت، وكربت . لقد نصحت وأديت األمانة، فاشرع يف عمارة هذه االماكن! جزاك اهللا خرياً: فقال. أضعاف هذا

  .منزليت عنده، ومل يزل يثين علّي
لقد صرب من نوابه زين الدين ومجال الدين وغريمها على مامل يصرب . وكان كثري الصرب واالحتمال من أصحابه: قال

وكان حسن االتفاق مع اخيه امللك العادل نور الدين كثري املساعدة واإلجناد له بنفسه وعسكره . عليه سواه
وكان . ب له يف بالده باختيار من غري خوفوكان خيط. وأمواله؛ حضر معه املصافَّ حبارم وفتحها وفتح بانياس

: قال. وكان يبغض الظلم وأهله، ويعاقب من يفعله. إحسانه إىل أصحابه متتابعاً من غري طلب منهم والتعريض
سيف الدين ونور الدين وقطب الدين، وما مجع اهللا فيهم من مكارم : وباهللا أقسم إذا فكرت يف امللوك أوالد زنكي

األخالق، وحماسن األفعال، وحسن السرية، وعمارة البالد، والرفق بالرعية؛ إىل غري ذلك من األسباب اليت حيتاج 
  :إليها، أذكر قول الشاعر امللك

  مثل النجوم اليت يسري هبا السَّاري... من تلَق منهم تقلْ القيت سيدهم 

وقرأت خبط الشيخ عمر املال، رمحه اهللا، يف كتاب كتبه إىل بعض الصاحلني وسأله فيه الدعاء لقطب الدين : قلت
. عيش رعيته يف واليته أطلت وأضجرتيأخي، لو ذهبت أشرح لك سريته يف بالده و: " صاحب املوصل وقال فيه

هو من أكثر الناس رمحة، وأشدهم حياء، وأعظمهم تواضعاً، : غري أين أذكر لك ماخصه اهللا به من األخالق الصاحلة
وهو من هذه األخالق على . وأقلهم طمعاً، وأزهدهم يف الظلم، وأكثرهم صرباً، وأبعدهم غضباً، وأسرعهم رضا

  " .در أصفها، وبيين وبينه إخاء ومزاورة، يزورين وأزوره حٍد أحبه أنا حمبة الأق
  فصل

وملا بلغ نور الدين وفاة أخيه قطب الدين وملك ولده سيف الدين بعده، واستيالء عبد املسيح : قال ابن األثري
لغه وكان يبغض عبد املسيح ملا يب. واستبداه باألمور، وحكمه على سيف الدين أنف من ذلك وكرب لديه، وشق عليه

أنا أوىل : وكان نور الدين رمحه اهللا تعاىل ليناً رفيقاً عادال، فقال: من خشونته على الرعية واملبالغة يف إقامة السياسة
  .مث سار من وقته فعرب الفرات عند قلعة حعرب أول احملرم. بتدبري أوالد أخي وملكهم

  مث دخلت سنة ست وستني ومخسمائة
فاستوىل نور الدين عليها وقرر أمورها؛ وسار . اً من االمتناع، مث سلمها على شئ اقترحهوقصد الرَّقَّة فامتنع هبا شيئ

إىل اخلابور فملكه مجيعه؛ مث ملك نصيبني وأقام جيمع العساكر، فإنه كان قد سار جريدة، فأتاه هبا نور الدين حممد 
رك أكثر عسكره بالشام حلفظ بن قرا أرسالن صاحب احلصن وديار بكر، واجتمعت عليه العساكر؛ وقد كان ت

فلما اجتمعت العساكر سار إىل سنجار فحصرها، وأقام عليها، ونصب اجملانيق، . ثغوره وأطرافه من الفرنج وغريهم
فكاتبه عامة األمراء الذين باملوصل حيثونه على السُّرعة إليهم ليسلموا البلد إليه . وكان هبا عسكر كبري من املوصل

مث . فلم يقبل منهم، وأقام حىت ملك سنجار وسلمها إىل ابن أخيه األكرب عماد الدين زنكي وأشاروا بترك سنجار،
سار إىل املوصل فأتى مدينة َبلَد وعرب دجلة يف خماضة عندها إىل اجلانب الشرقي، وسار فنزل شرقي املوصل على 

  .حصن نينوى، ودجلة بينه وبني املوصل



وكان عبد املسيح قد سيَّر عز الدين مسعود . سور املوصل بدنة كبرية ومن العجب أنه يوم نزوله سقط من: وقال
بن قطب الدين أتابك إيلْدِكز صاحب بالد اجلبل وآذربيجان وأّران وغريها يستنجده، فأرسل إيلِْدِكز رسوال إىل 

فت نور الدين إىل فلم َيلَْت. إن هذه البالد للسلطان والسبيل لك إليها: نور الدين ينهاه عن قصد املوصل ويقول له
أنا أرفق ببين أخي منك فالتدخل نفسك : قل لصاحبك: رسالته، وكان بسنجار، فسار إىل املوصل، وقال للرسول

بيننا، وعند الفراغ من إصالحهم يكون احلديث معك على باب مهدان، فإنك قد ملكت نصف بالد اإلسالم 
وحدي بأشجع الناس، الفرنج، فأخذت بالدهم، وأسرت وأمهلت الثغور حىت غلب الكُْرج عليها؛ وقد بليت أنا 

ملوكهم، فالجيوز يل أن أتركك على ما أنت عليه، فإنه جيب علينا القيام حبفظ ما أمهلت من بالد اإلسالم، وإزالة 
  .فعاد الرسول هبذا اجلواب. الظلم عن املسلمني

وصل، من جندي وعامي، معه، حلسن وحصر نور الدين املوصل، فلم يكن بينهم قتال، وكان هوى كل من بامل
فلما علم عبد املسيح . وكاتبه األمراء يعلمونه أهنم على الوثوب على عبد املسيح وتسليم البلد إليه. سريته وعدله

: فأجابه إىل ذلك وقال. ذلك راسله يف تسليم البلد إليه وتقريره على سيف الدين، ويطلب األمان وإقطاعاً يكون له
ائه باملوصل، بل أن يكون عندي بالشام، فإين مل آت ألخذ البالد من أوالدي، إمنا جئت ألخلص السبيل إىل إبق

فاستقرت القاعدة على ذلك، وسلمت املوصل إليه، فدخلها ثالث عشر مجادي . الناس منك وأتوىل أنا تربية أوالدي
ماً يقال له سعد الدين كمشتكني، وأقر سيف الدين غازي على املوصل، ووىل بقلعتها خاد. األوىل، وسكن القلعة

  .وجعله ُدزداراً فيها، وقسم مجيع ماخلفه أخوه قطب الدين بني أوالده مبقتضى الفريضة
وأطلق املكوس . وملا كان حياصر املوصل جاءته خلعة من اخلليفة فلبسها، فلما دخل املوصل خلعها على سيف الدين

أمر ببناء اجلامع النوري باملوصل، فبىن وأقيمت الصالة فيه سنة ثالث مجيعها من املوصل وسائر ما فتحه من البالد، و
  .وسبعني ومخسمائة

إنك حتب املوصل واملقام هبا ونراك أسرعت العود؛ : وأقام باملوصل حنو عشرين يوماً، وسار إىل الشام، فقيل له
مث أقطع . مرابطاً للعدو ومالزماً للجهاد تغري قليب فيها فإن مل أفارقها ظلمت؛ ومينعين أيضاً أنين ههنا الأكون: فقال

نصيبني واخلابور العساكر، وأقطع جزيرة ابن عمر سيف الدين غازي ابن أخيه مع املوصل، وعاد إىل الشام ومعه 
  .عبد املسيح، فغري امسه ومساه عبد اهللا، وأقطعه إقطاعاً كثرياً

قد أنست بك وأمنت إليك، وأنا غري خمتار للفرقة، : يل استدعاين نور الدين وحنن بظاهر الرقَّة وقال: وقال العماد
ولكن املهم الذي عرض، اليبلغ فيه غريك الغرض، فتمضي إىل الديوان العزيز جاليدة، وتؤدي عين رسالة سديدة 
. سعيدة، وتنُهي أين قصدت بييت وبيت والدي، ومغَني طريفي وتالدي، وأنا كبريه ووراثه، والذي له حديثه وحادثه

وأمر . ض وخذ يل إذناً فإين أعد كل جارحة ملا أخاطب به أُذناً، وأمثل ما يصلين من املثال لدفع كل مكروه ركناًفام
ناصر الدين حممد بن شريكوه أن يسريين إىل الرحبة، يف رجال مأموين الصحبة وسرت منها على الربية غريب 

 رجع من عند اخلليفة املستنجد إىل نور الدين، فذكر أنه وصل وقضى احلاجة، مث. الفرات، خبفري من بين خفاجة
  .وهو حياصر سنجار، فأحذها وسلمها إىل ختنه ابن أخيه عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي

مث رحل على عزم املوصل وقصد بلد، واستوضح فيها اجلدد، وُدلَّ هناك يف دجلة على خماضة، وكان ذا : قال
ضها والعبور فيها ماظن مستعصيا، وسهل لنا اهللا ذلك ورأيناه أمراً عجيباً؛ أخالق ومهم مرتاضة، فاستسهل من خو

وجاء دليل تركماين قدامنا، وهو يقطع دجلة تارة طوال وتارة عرضاً أمامنا، وحنن وراءه كخيط واحد المنيل مييناً 
انب الشرقي برجالنا وأثقالنا، واليساراً، والجند لنا يف سوى اجملاز اختياراً؛ حىت عربنا من اجلانب الغريب إىل اجل



  .وخيلنا وبغالنا ومجالنا؛ وأقمنا بقية ذلك اليوم، حىت متَّ عبور القوم
مث رحلنا ونزلنا على املوصل من شرقها، وخيمنا على تلِّ توبة، فاستعظم أهلها تلك النوبة، وما خطر بباهلم أننا نعرب 

أهنم حمصورون، مقهورون، حمسورون؛ وانقطعت عنهم السيل فعرفوا . بغري مراكب، وأنَّا نأخذ عليهم ذلك اجلانب
من الشرق، وتعذر عليهم الرقع التساع اخلرق؛ وبسط العطاء، وكشف الغطاء، وتكلم يف املصلحة واملصاحلة 

الوسطاء؛ وُمد اجلسر، وقضى األمر، وأنعم نور الدين على أوالد أخيه، ومثلوا بناديه؛ وأقر سيف الدين غازياً على 
  .ة أبيه، وألبسه التشريف الذي وصله من أمري املؤمنني املستضيءقاعد

مث دخل قلعة املوصل وأقام هبا سبعة عشر يوماً، وجدد مناشري أهل املناصب وتوقيعات ذوي املراتب من القضاة 
قد قنعنا و: " وأمر بإسقاط مجيع املكوس والضرائب، وأنشأ بذلك منشوراً يقرأ على الناس، فمنه. والنقابة وغريمها

من كنز األموال باليسري من احلالل؛ فسحقاً للسحت، وحمقاً للحرام احلقيق باملقت؛ وبعداً ملا يبعد من رضا الرب، 
وقد استخرنا اهللا وتقربنا إليه، وتوكلنا يف مجيع األحوال عليه، وتقدمنا بإسقاط كل مكس . ويقصي من حمل القرب

؛ وإزالة كل جهة مشتبهة مشوبة، وحمو كل سنَّة سيئة شنيعة، ونفي كل وضريبة، يف كل والية لنا بعيدة أو قريبة
مظلمة ُمظلمى فظيعة؛ وإحياء كل سنة حسنة، وانتهاز كل فرصة يف اخلري ممكنة، وإطالق كل ما جرت العادة 

جارياً، والعمل بأخذه من األموال احملظورة، خوفاً من عواقبها الرديئة احملذورة، فال يبقى يف مجيع واليتنا جور جائر 
وهذا حق هللا قضيناه، وواجب علينا أديناه، بل . اليكون به اهللا راضياً، إيثاراً للثواب اآلجل، على احلطام العاجل

  " .هي سنة استنناها، وحمجة واضحة بيناها، وقاعدة حمكمة مهدناها، وفائدة مغتنمة أفدناها 
  فصل

ملالَّ، مسى بذلك ألنه كان ميأل تنانري اجلص بأجرة يتقوَّت هبا، وكان باملوصل رجل صاحل يعرف بعمر ا: قال العماد
وكن له شئ . وكل ما عليه من قميص ورداء، وكسوة وكساء، قد ملكه سواه واستعاره، فال ميلك ثوبه وال إزاره

ن وكان ذا معرفة بأحكام القرآ. فوهبه ألحد مريديه، وهو يتجر لنفسه فيه، فإذا جاءه ضيف قراه ذلك املريد
  .واألحاديث النبوية

وله كل سنة دعوة . وكان العلماء والفقهاء، وامللوك واألمراء، يزورونه يف زاويته، ويتربكون هبمته، ويتيمنَّون بربكته
حيتفل هبا يف أيام مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيضره فيها صاحب املوصل، وحيضر الشعراء وينشدون مدح 

  .ه وسلم يف احملفلرسول اهللا صلى اهللا علي
وكانت باملوصل خربة واسعة يف . وكان نور الدين من أخص حمبيه يستشريونه يف حضوره، ويكاتبه يف مصاحل أموره

فأشار الشيخ عمر على . وسط البلد أشيع عنها أنه ما شرع يف عمارهتا إال من ذهب عمره، ومل يتم على مراده أمره
معاً تقام فيه اجلمع واجلماعات؛ ففعل وأنفق يف فيه أمواالً كثرية، ووقف عليه نور الدين بابتياعها، ورفع بنائها جا

وكان قد وصل يف تلك السنة وافداً يكون مدرساً يف ذلك . ضيعة من ضياع املوصل، ورتب فيه خطيباً ومدرساً
  .اجلامع وكتب له به منشوراً

وكان دخوهلم إياها يف حببوبة الشتاء؛ . يف املوصلوحضر جماهد الدين قامياز صاحب إربل إىل اخلدمة النورية : قال
  :فكتب العماد إىل بعض كرباء املوصل قصيدة، منها

  خدمة غري الطُّْرق والوحل... مامينع اخلادم من قْصده الْ 
  مايهتدي فيه إىل وصل... كأمنا َمْوصلكم مقطع 



  كما تراه ضّيق الّسبل... وكلّ معروف هبا منكر 
  يف زمن اخلصب سوى احملل... رى وكل من حلّ هبا الي

  كَرهاً على خرج بال دخل... ومذ دخلناها حصلنا هبا 
  قول بال أهل والسهل... أصعب ما نلقاه من أهلها 

  لقيت منها كلّ ما يسلى... وكنت أهاوها، ولكنين 
  حلية هذا الزمن العُطل... وانت من أصبح إحسانه 

مث أتى حّران وقد اقتطعها عن صاحب املوصل هي . رة أسوارهاوعاد نور الدين إىل سنجار فأعاد عما: قال
  .ووصل حلب يف خامس رجب. ونصيبني، واخلابور، والِْمْجدل

  .دخل حلب يف شعبان وزّوج صاحب املوصل ابنته: قال ابن شّداد
فولّى هبا  وفّوض القضاء واحلُكم بنصيبني وسنجار واخلابور إىل الشيخ شرف الدين ابن أيب عصرون،: قال العماد

  .نوابه وحكّم فيها أصحابه
ملا صارت املوصل إىل سيف الدين، ابن أخي نور الدين، كان قد استوىل عليه وتوىل أمر : وقال القاضي ابن شداد

البلد رجل يقال له عبد املسيح كان نصرانياً فأسلم، وقيل إنه كان باقياً على نصرانيته وله بيعة يف داره، وتتبع 
فسار . فبلغ نور الدين ذلك، وكُتب له قصص يف ذلك. الّدين وشتّتهم وأبعدهم وآذى املسلمنيأرباب العلم و

. الأقاتل هذه البلدة وأهتك حرمتها وهي لولدي: ونزل على املوصل من جانب الشطِّ، والشط بينه وبينها، وقال
فإنه قد كتب إيل يف عبد  أنا ليس مقصودي البلد وإمنا مقصودي حفظ البلد لك،: وراسل سيف الدين وقال له

  .املسيح كذا وكذا ألف قصة مبا يفعل مع املسلمني، وإمنا مقصودي أزيل هذا النصراين عن والية املسلمني
أنا قد جئت والبد : وبذل الصلح لنور الدين؛ فقال نور الدين. وعبد املسيح يدبر البلد ويدور فيه، واألمر إليه: قال

فجرت بني . ماأدخل إال من باب السر: اليدخل إال من باب السِّر، فقال نور الديننعم : فقال. يل من دخول البلد
نور الدين وبني ابن أخيه مراسالت، إىل أن علم أن نيته صاحلة، فصاحله يف السر؛ وركب عبد املسيح وخرج يدور 

سيف : خلرب؟ فقالما: فقال! أنت نائم؟ دُمك قد راح وأنت غافل: بني السورين، فجاءه بعض أصحابه وقال له
: فجاء ودخل على سيف الدين وألقى شربوشه بني يديه، وقال له. الدين قد صاحل عمه وأنت يف مقابلة نور الدِّين

فقال ! أنت قد صاحلت عمك وقد عِملُت ما عملت يف حفظ بلدك، وما يل طاقة مبقابلة نور الدين؛ فاهللا اهللا يف دمي
لعلمه مبا جرى  -واهللا لو مضيت إليه مل يفتح يل : فقال! ك بالشيخ عمر املالما يل طاقة بدفعه عنك، ولكن علي: له

! ماخلرب: فأنفذ سيف الدين إليه وأحضره، وكان معتكفاً، فقال له. ولكن تسيِّر أنت إليه -منه يف حق املسلمني 
من يعادى الرجال : قالمنك إليه؛ فوقف بني يديه يبكي؛ فالتفت إليه الشيخ عمر و: فقال سيف الدين لعبد املسيح

وعلى : أنت آمن على دمك؛ فقال: فقال! قد متسكت بك وأطلب منك حقن دمي: فقال له! يبكي مثل النساء
  .وعلى أهلك: فقال! وعلى أهلي: وعلى مالك؛ فقال: فقال! مايل

نور الدين؛  خترج حتلِّف: وكان شرف الدين بن أيب عصرون مع نور الدين حينئذ؛ فقال سيف الدين لعمر املالّ
فأحضر الفقهاء وعملوا له نسخة ميني لنور الدين ونسخة ميني لعبد املسيح؛ فأخذمها عمر وخرج إىل نور الدين، 

الناس يعملون ُحْسن عقيدتك يفّ، وقد خرجت يف : فقال له عمر. فقام نور الدين وخرج من خيمته والتقاه وأكرمه
فقال له . نسخة جيدة: دين، فقرأها وناوهلا البن أيب عصرون، فقالكذا وكذا، وناوله النسخة اليت تتعلق بسيف ال

إذا حلف هبا على هذا الوجه أليس أهنا تقع : جيدة؛ فقال: إيش تقول يف هذه النسخة؟ فقال: الشيخ عمر املالّ



 وقائع، اشهدوا على الشيخ بذلك، يشري إىل نور الدين كان جيري منه أميان يف: فقال للحاضرين. بلى: الزمة؟ فقال
قد علم الناس : وكان ابن أيب عصرون يفتيه باخلروج منها، فقيَّد عليه القول، فأجاب نور الدين إىل ذلك، فقال له

كيف يل بذلك وأنت : حسن عقيدتك يفّ، وأن قويل مسموع عندك، وقد خرجت إليك والبّد يل من ضيافة، فقال
أنا ما جئت إال يف : ذه النسخة، فوقف عليها وتغري وجهه، وقالحتلف يل هب: فقال! التأكل طعامي والتقبل مين شيئاً

قد أمنته على : فقال! فما نطلب منك أن توليه على املسلمني: فقال له الشيخ عمر! هذا ألخلص املسلمني منه
ا ومن أين هلذ: وعلى ماله، فقال: أمنتهم، فقال: نصارى، فقال: ومن أهله؟ فقال: فقال! وعلى أهله: نفسه، فقال

. قد أمنته على ماله: قد أُعتق وماله له، وهو اليوم كان صاحب املوصل، قال: الكلب مال؟ هذا مملوك لنا، فقال
  .فحلف له على ذلك مجيعه، واستقّر الصلح

وخرج سيف الدين إىل خدمة نور الدين، فوقف بني يديه، فأكرمه نور الدين، وكان وصله خلعة أمري املؤمنني 
إىل املوصل هبا، وانتقل إىل جانب الشط اآلخر، ومل يدخل إىل املوصل إىل أن جاء مطر شديد  فخلعها عليه، فدخل

جّداَ فدخل من باب السر إليها، وأقام هبا مدة ورتب أمورها وويل فيها كمشتكني فرأى النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فاستيقظ من منامه ! وقتال أعداء الدينجئت إىل بلدك وطاب لك املقام به، وتركت اجلهاد : ذات ليلة وهو يقول له

  .وسار سحرة ذلك اليوم ومل يلبث، ومل يعلم به أكثر الناس حىت خرج وحلقوه، رمحه اهللا تعاىل
  فصل

. وصل اخلرب مبوت اإلمام املستنجد باهللا أيب املظفر يوسف بن املقتفي، ونورُ الدين خميم بشرقي املوصل بتل توبة
  .ع ربيع اآلخر، وبويع ابنه املستضئ بأمر اهللا أبو حممد احلسنوكانت وفاته يوم السبت تاس

وهو . وكان مولد املستنجد مستهل ربيع اآلخر سنة عشر ومخسمائة، وكانت خالفته إحدى عشرة سنة وستة أيام
  :وهذا العدد له حبساب اجلمَّل، الالم والباء، فيه يقول بعض األدباء. الثاين والثالثون من خلفاء بين العباس

  إن ُعدِّت حبساب اجلمَّل اخللفا... أصبحت لب بين العباس كلهم 
وكان أمسر تام القامة طويل اللحية، وكان من أحسن اخللفاء سرية مع الرعية؛ كان عادال فيهم كثري الرفق هبم، 

  .لناسوكان شديداً على أهل العيث والفساد والسعاية با. وأطلق من املكوس كثرياً، ومل يترك بالعراق مكسا
بلغين أنه قبض على إنسان كان يسعى بالناس ويكتب فيهم السِّعايات فأطال حبسه، فحضر بعض : قال ابن األثري

أنا أعطيك عشرة آالف دينار وحتضر يل إنساناً آخر : أصحابه وشفع فيه، وبذل عنه عشرة آالف دينار فقال له
  .مثله أحبسه ألكفَّ شره عن الناس

شيوخ إمساعيل بن أيب سعد، وصار بعده ابنه صدر الدين عبد الرحيم شيخ الشيوخ، وذلك وتويف يف أيامه شيخ ال
  .سنة إحدى وأربعني

  .وقد تقدم ذلك. ويف سنة مثان وأربعني تويف حممد بن نصر القيسراين، وأمحد بن منري، الشاعران
  .ويف سنة تسع ةأربعني تويف احلكيم أبو احلكم الشاعر األندلسي

  .ومخسني تويف الوأواء الشاعر احلليبويف سنة إحدى 
  .ويف سنة ثالث وستني تويف الشيخ أبو النجيب الصويف الفقيه الواعظ

وركب يوم النزول . وجاءنا رسل دار اخلالفة مبشرين خبالفة املستضئ، واتفق ذلك يوم عبور دجلة: قال العماد
مث أرسل الشيخ شرف . نظر أهل املوصل احلدباءعلى تل توبة يف األهبة السوداء، واليد البيضاء، وذلك مبرأى وم

  :ومما نظمه العماد فيه. الدين بن أيب عصرون إىل بغداد نائباً عنه يف خدمة اإلمام



  وارث الُبرد، وابن عم النيبِّ... قد أضاء الزمان باملستضىِّ 
  ل، فيا مرحباً هبذا اجمليِّ... جاء باحلق، والشريعة، والعد 

  بعد بؤس بكل عيش هينِّ... فازوا  فهنيئاً ألهل بغداد،
  مل، فالعود يف الزمان املضي... ومضىُّ إن كان يف الزمن املظ 

  :وله من قصيدة أخرى
  بسوى التأسف عنه مل أتعوض... هلفي على زمن الشباب، فإنين 
  لوال نقاء شيبيت لن تنقض... نقضت عهود الغانيات، وإهنا 

  والنا اإلمام املستضىأيام م... ياحسن أيام الصبا، وكأهنا 
  والطلعة الغراء، والوجه الوضَي... ذو البهجة الزهراء يشرق نورها 

  يف اخللق، بني حمبِّه واملبغض... قََسم السعادة والشقاوة ربُّنا 
  :ومنها

  والفضل، واإلفضال، واخلُلق الرضي... فضل اخلالئف واخلالئق بالتقي 
  ، وسعادة ما تنقضيما تنتهي... فانعم أمري املؤمنني بدولة 

ووصل نور الدين، رمحه اهللا تعاىل، إىل دمشق وأدى فرض الصيام، وخرج بعد العيد إىل اخليام، وأخرج : قال
مث ذكر العماد هنا سّرية صاحب البرية األرتقي باللبوة، وقد مضت يف . سرادقه إىل جسر اخلشب، وسرنا إىل عشترا

  .األثريأخبار سنة مخس وستني فَثَمَّ ذكرها ابن 
  فصل فيما جرى مبصر يف هذه السنة

كان مبصر حبس للشحن يعرف بدار املعونة فأعادها صالح الدين مدرسة للشافعية يف أول سنة ست : قال العماد
وستني، وعمل يف النصف من احملرم دار الغزل مدرسة للمالكية، ووىل صدر الدين عبد امللك بن درباس القضاء 

مث خرج إىل الغزاة وأغار على الرملة . أعماهلا، وذلك يف الثاين والعشرين من مجادي اآلخرةواحلكم مبصر والقاهرة و
  .وعسقالن وهجم ربض غزة، مث رجع إىل القاهرة

مث وصله اخلرب خبروج قافلة من دمشق فيها أهله فأشفق عليها وأحب أن جيتمع هبا مشله، فخرج يف النصف من ربيع 
البحر قد حصنها أهل الكفر، فعمر هلا مراكب ومحلها إىل ساحلها على اجلمال، وكانت بأيلة قلعة يف . األول

وركبها الصنّاع هناك وشحنها بالرجال، وفتح القلعة يف العشر األول من ربيع اآلخر، واستحلها واستباح بالقتل 
هبم على مست القاهرة، واجتمع بأهله وسار . واألسر أهلها، ومألها بالعدد والعدد، وحصَّنها بأهل اجلالد واجللد

وسار إىل اإلسكندرية يف الثالث والعشرين من شعبان . ودخلوا يف السادس والعشرين من مجادي األوىل إليها
ليشاهدها ويرتب قواعدها، وهي أول دفعة سار إليها يف أيام سلطانه، وعم أهلها بإحسانه، وأمر بعمارة أسوارها 

  .وابراجها وابداهنا
ن اشترى تقي الدين عمر بن شاهنشاه، وهو ابن أخي صالح الدين، منازل العز مبصر وجعلها ويف النصف من شعبا

  .مدرسة للشافعية، واشترى الروضة ومحام الذهب وغريمها من األمالك ووقفها عليها
ويف النصف من مجادى اآلخرة أغار مشس الدولة، أخو السلطان، بالصعيد على العربان، مث دخل القاهرة يف عاشر 

  .شهر رمضان



ويف الثالث والعشرين من مجادي اآلخرة تويف القاضي املوفق أبو احلجاج يوسف ابن اخلالل، وكان من األماثل 
وكان األجل الفاضل يوصل إليه كل ماكان له، وقام به مدة . األفاضل، ومل يزل صاحب ديوان اإلنشاء إىل أن كرب

هو ناظر ديوان مصر وإنسان ناظره، وجامع مفاخره؛ وكان : ةوقال العماد يف اخلريد. حياته يكرم عهده ويكفله
إليه اإلنشاء، وله قوة على الترسل يكتب ما يشاء، عاش كثرياً وعطل يف آخر عمره، وأضر ولزم بيته إىل أن تعوض 

  :ومن شعره. منه القرب
  عظة املغرور ما أصبح يبدي... ياأخا الغرة، حسب الدهر من 

  !!حلظة ختلص من هّم وكدِّ... ا تؤثر الدنيا، فهل نلت هب

وذكر ضياء الدين أبو الفتح نصر اهللا بن حممد املعروف بابن األثري اجلزري يف أول كتابه املسمى بالوشي : قلت
املرقوم يف حل املنظوم، قال حدثين عبد الرحيم بن علي البيساين رمحه اهللا مبدينة دمشق يف سنة مثان ومثانني 

الكتابة مبصر يف زمن بين عبيد غضاً طرياً، وكان الخيلو ديوان املكاتبات من رأس يرأس كان فن : ومخسمائة قال
وكان من العادة أن كال من أرباب الدَّواوين إذا نشأ له ولدو شدا شيئاً . مكاناً وبياتاً، ويقيم لسلطانه بقلمه سلطاناً

فأرسلين والدي، وكان : قال. ب ويرى ويسمعمن علم األدب أحضره إىل ديوان املكاتبات ليتعلم فن الكتابة ويتدر
إذا ذاك قاضياً بثغر عسقالن، إىل الديار املصرية يف أيام احلافظ، وهو أحد خلفائها، وأمرين باملسري إىل ديوان 

فلما حضرت الديوان ومثلت بني يديه . املكاتبات، وكان الذي يرأس به يف تلك األيام رجل يقال له ابن اخلالل
ليس عندي : ما الذي أعددت لفن الكتابة من اآلالت؟ فقلت: نا وما طليب، رحبَّ يب وسهل، مث قالوعّرفته من أ

مث أمرين مبالزمته؛ فلما ترددت إليه . ويف هذا بالغ: فقال. شئ سوى أين أحفظ القرآن العزيز وكتاب احلماسة
إىل آخره، مث أمرين أن أحله مرة ثانية،  تدربت بني يديه، مث أمرين بعد ذلك أن أحلّ شعر احلماسة، فحللته من أوله

  .فحللته
يف هذه السنة شرع السلطان، يعين صالح الدين، يف عمارة سور القاهرة، ألنه كان قد هتدم : وقال ابن أيب طّي

أكثره وصار طريقاً اليردُّ داخالً والخارجاً، وواله لقراقوش اخلادم، وقبض على القصور وسلمها إليه، وأمر بتغيري 
  .ار االمساعيلية، وقطع من األذان حّي على خري العمل، وشرع يف متهيد أسباب اخلطبة لبين العباسشع

وفيها طلب مشس الدولة توانشاه؛ من أخيه السلطان ربع الكامل بالقاهرة وازداد على إقطاعه بوش وأعمال اجليزة 
  .ومسنود وغريها

دين رمحه اهللا يف زمان وزارته وكان الكتاب إىل وقد وقفت على كتاب فاضلي وصف فيه غزاة صالح ال: قلت
فاْنقَلَبُوا بِنِْعَمٍة ِمَن : (مدينة قوص، وأظن هذه الغزاة هي اليت أشار إليها العماد يف اثناء كالمه السابق أّول الكتاب

  ).اِهللا وفَْضلٍ لَْم َيْمسَُهْم ُسوُء وَاتََّبُعوا رِضَْوان اِهللا واِهللا ذُو فَْضلٍ َعظِيم
توجهنا من بركة اجلب يوم اخلميس اخلامس عشر من ربيع األول، ووصلنا بتاريخ السابع والعشرين من : " يهوف

الشهر املذكور، والعساكر بالتسهل والوعر منتظمة، واهلمم على السهل والّصعب مزدمحة وجنود اهللا يف األرض 
م األربعاء بقتال جعل كلّ من يف حصن الّدير راهبا، وصاحبنا الدّير يو. املُْعلمة، قد أّيدهتا جنود السماء املسّومة

فلما تعاىل النهار ملكنا ربضه، وأطلقنا فيه النريان، ورملنا . ونصبنا عليه منجنيقا اليزال بشهاب القذف ضاربا
ة الرجال بالدم، وأرملنا النسوان؛ وزحفنا إىل أبراجه وهي أبراج قد استعدت للبلى جلبابا، فجعلنا لكلّ واحد جور

مفردة وبابا، وسرحنا إليهم رسل املنايا من النشاب، وقصدنا أحد األبراج والبيوت تؤتى يف احلرب من غري 
وأسفر الصبح وقد . األبواب، وتقدمت إليها نقابة احللبية فباتت ليلتها تساوره، وتراجعه بألسنة املعاول وتشاوره



لوقود، فلم يكن إال مقدار اشتعاهلا حىت خّر صريعا سريعا، أمكن تعليقه، وتيسر حتريقه، فأودعنا تلك العقود آالت ا
وانتظمت الرجال على أحجاره، وتواثبت إىل أمثاله من األبراج وأنظاره؛ فحصلت يف . وعفّر بني أيدينا سامعا مطيعا

رار القبضة، وعجز من كان فيها عن النهضة؛ واحتكم فيها العذاب بالسيف والنار، وضاق عليهم جمال النفس والق
. "  
واستقبلنا يوم اخلميس نقب القلعة وتقدمي املنجنيق، وتيسري السبيل للقتال وختليص الطريق، هذا والّسلوب " 

والنهوب قد امتارت منها العساكر، وخرجت فيها مكنونات الذخائر، وأشبه اليوم يوم ُتبلى السرائر، وظهر األرض 
  " .منهم بالدم املائر 

تنا األخبار بأن امللك قد زحف من غزة يف فارسه وراجله، وراحمه ونابله، وحشود دياره، فلما كان بكرة اجلمعة ورد
وناوشته اخليل . وجنود أنصاره؛ فركبنا مستبشرين بزحفه، موقنني حبتفه، ولقيناه، فأحطنا من بني يديه ومن خلفه

بل ذلك اليوم موقع، وصدمته اليت هلا الطِّراد، وأحدقت به أحداق األغالل باألجياد، وانتظرت محلته اليت كان هلا ق
ومل يزل خياتل واليقاتل، ويواصل املسري واليصاول، . من رجال احلرب موضع؛ فمأل اهللا قلبه رعبا وثىن صدقه كذبا

والقتل يف أعقابه، وأيدي السيوف وسةاعد الرّماح التين يف عقابه، حىت حتّصل يف الدير هو وخيله ورجله، ومل يبق 
فناصبناه احلصار يف ليلة السبت مستهل ربيع اآلخر بالركوب إليه، والوقوف . شام إال ما وطئته رجلهله من ملك ال

عليه، لعله يربز ويبارز، وخيرج والحياجز؛ فخرست غماغمه، واستذابت ضراغمه، فتركناه وراء ظهورنا، وجعلنا 
، ويف تركه وراء ظهورنا ومباعدته من اهللا بالده أمام صدورنا؛ فكنا يف توليته مرضني هللا تعاىل سبحانه المغضبني

  .متقربني
وواجهنا غزة بعساكرنا املنصورة، وأطفنا هبا يف أحسن صورة، وهي على ماعلم من كوهنا بكرا مل تفترعها احلوادث، 

وحصانا مل يطمثها أمل طامث؛ وهي معقل الديوية الذين هم مجرة الشرك، وداهية اإلفك؛ وأتى اهللا ببنياهنا من 
قواعد، وأجنز فيها من الّنصر صادق املواعد، ووردناها بأمين املوارد؛ وفتحناها من عدة جوانب، ووطئناها وإذا ال

هي كأمس الذاهب، فألْقَت إلينا أفالذ كبدها، وذخرية يدها، فمن بني مواش خبراب البالد اليت منها خرجت، 
وزوامل خففت عن عساكرنا وفّرجت، ومرية وخيول مسومة كأهنا لركوبنا أُسرجت وأُجلمت، وحوامل أثقال 

كثرية متكنت منها يد األجناد وأفرجت، وأسارى املسلمني فكوا من القيد والقد، وأنقذوا بلطف اهللا من سوء 
فأما الرؤس املقطوعة وأسارى الفرنج الذين أيديهم إىل أعناقهم جمموعة، فإن القضاء الفضي . املكيدة وشدة اجلهد
ويف احلال أمرنا بالنار أن تشتغل هبا . تذهب، وجرى منها مابه اضطرم وقد اجلحيم وتلهبتعصفر من دمائهم و

، أو تنظر إال طلوعا على عروشها خاوية، )فََهلْ تََرى لَُهْم ِمْن َباِقيٍة(وتشتعل، وباهلدم أن ينقل عنها معاوله وينتقل، 
  ).وموعظة سارة للمسلم مرغمة للكافر وعراصا من سكاهنا خالية، قد بقيت عربة للعابر، وذكرى للذاكر،

مث عدنا بقية يوم السبت إىل امللك، خذله اهللا تعاىل، راجني أن حيمله الثكل على اإلقدام، وخيرجه حر النار إىل مقام 
االنتقام، فإذا شيطانه قد نصحه، وقتل أصحابه قد جرحه؛ فبِتْنا عليه واأللسنة بفراره تعريه، واسبتاره يقرعه 

  .هويقَرِّر
واصبحنا يوم األحد ثاين شهر ربيع اآلخر والكسب قد أثقل املقاتلة، ونصر اهللا قد بلغ الغاية املستأصلة، ورحلنا 

ووصلنا إىل . والسالمة لصغري عسكرنا وكبريه شاملة، والعدو قد غزى يف ُعقره وُعقر، وأذل يف دار ملكه واحتقر
هر املذكور، فاستقبلنا من موالنا، صلوات اهللا عليه، وتشريفه مستقر سلطاننا يف يوم االثنني احلادي عشر من الش

واستقبال ركابه، ومشافهتنا مبقبول دعائه الشريف وجمابه، ما عظمت به النعم وجلّت، وزالت به وعثاء الطريق 



  .وجتلّت، وجادهتا مساء إنعامه اليت مل تزل جتودنا واستهلت
  :اقلت ومن قصيدة لعمارة يف مدح صالح الدين أوهل

  فؤاد بنار الشوق والوجد حمرق
  :يقول فيها

  تظلمت منه أن يرقوا ويشفقوا... لعل بين أيوب إن علموا مبا 
  جهاراً، وطرف الشرك خزيان مطرق... غزوا ُعقر دار املشركني بغزٍة 

  يفيض إناء الرب منه ويفهق... وزاروا مصلّى عسقالن بأرعن 
  ق من شوك القنا ليس ُتطرقطرائ... وكانت على ما شاهد الناس قبلكم 

  تأنوا على حتصينها وتأنقوا... وما عصمتهم منك إال معاقل 
  وادره سورعليهم وخندق... جلبت هلم من سورة احلرب ماالتقى 

  مير به طيف اخليال فيفرق... وأخربت من أعماهلم كل عامر 
  خليل، فأبشر، أنت غازٍ ُموفق... أضفت إىل أجر اجلهاد زيارة ال 

  يطول هبا منه إليك التشوق... للبيت املقّدس لوعة  وهيجت
  تطيب على قلب اهلدى حني تنشق... تنشق من ملقاك أعظم نفحة 

  قريباً، وإال رائد ومطرق... وغزوك هذا ُسلم حنو فتحه 
  فما بعده باب من الشام مغلق... هو البيت، إن تفتحه، واهللا فاعل، 

  مث دخلت سنة سبع وستني ومخسمائة

تحها صالح الدين رمحه اهللا تعاىل بإقامة اخلطبة يف اجلمعة األوىل منها مبصر لبين العباس، ويف اجلمعة الثانية واستف
وتويف العاضد يوم عاشوراء بالقصر، وانقضت تلك الدولة بانتهاء . خطب هلم بالقاهرة، وانقطع ذكر خلفاء مصر

  .مادام هلا من العصر
نتني وسبعني، كما سيأيت، أنّ الذي خطب مبصر لبين العباس أوال هو أبو عبد اهللا وذكر العماد أيضا يف أخبار سنة اث

وقد أشار إليه القاضي . حممد بن احملسن بن احلسني بن أيب املضاء البعلبكي؛ وذكر ذلك أيضاً ابن الدبيثي يف تارخيه
  .الفاضل يف كتاب له إىل وزير بغداد سيأيت ذكره

ذلك أن صالح الدين يوسف بن أيوب ملا ثبتت قدمه يف مصر وزال املخالفون له  كان السبب يف: قال ابن األثري
وضعف أمر العاضد، وهو اخلليفة هبا، ومل يبق من العساكر املصرية أحد كتب إليه امللك العادل نور الدين حممود 

ب أهل مصر وامتناعهم فاعتذر صالح الدين باخلوف من وثو. يأمره بقطع اخلطبة العاضدية وإقامة اخلطبة العباسية
من اإلجابة إىل ذلك، مليلهم إىل العلويني؛ فلم يصغ نور الدين إىل قوله، وأرسل إليه يلزمه بذلك إلزاماً الفسحة له 

  .فيه
واتفق أن العاضد مرض، وكان صالح الدين قد عزم على قطع اخلطبة له، فاستشار األمراء كيف يكون االبتداء 

ن أقدم على املساعدة وأشار هبا، ومنهم من خاف ذلك إال أنه مل ميكنه إال امتثال أمر نور باخلطبة العباسية؛ فمنهم م
وكان قد دخل إىل مصر إنسان أعجمي يعرف باألمري العامل، وقد رأيناه باملوصل كثريا، فلما رأى ماهم فيه . الدين

 قبل اخلطيب ودعا للمستضئ بأمر اهللا، فلما كان أول مجعة من احملرم صعد املنرب. أنا أبتدئ هبا: من اإلحجام قال



فلم ينكر أحد ذلك عليه؛ فلما كان اجلمعة الثانية أمر صالح الدين اخلطباء مبصر والقاهرة بقطع خطبة العاضد 
  .وإقامة اخلطبة للمستضئ بأمر اهللا، ففعلوا ذلك ومل ينتطح فيها عنزان؛ وكتب بذلك إىل سائر الديار املصرية

تد مرضه، فلم يعلمه أهله وأصحابه بذلك، وقالوا، إن سلم فهو يعلم وإن تويف فال ينبغي أن وكان العاضد قد اش
  .ننغص عليه هذه األيام اليت قد بقيت من أجله؛ فتويف يوم عاشوراء ومل يعلم

وكان قد رتب فيه قبل وفاة . وملا تويف جلس صالح الدين للعزاء واستوىل على قصره وعلى مجيع مافيه: قال
د هباء الدين قراقوش، وهو خصيُّ، حلفظه، وجعله كأستاذ دار العاضد؛ فحفظ مافيه حىت تسلمه صالح العاض

الدين، ونقل أهل العاضد إىل مكان منفرد، ووكل حلفظهم، وجعل أوالده وعمومته وأبناءهم يف اإليوان يف القصر، 
تق البعض ووهب البعض وباع البعض، وجعل عندهم من حيفظهم، وأخرج من كان بالقصر من العبيد واإلماء، فأع

  .وأخلى القصر من أهله وسكانه؛ فسبحان من اليزول ملكه واليغريه ممر األيام وتعاقب الدهور
وملا أشتد مرض العاضد أرسل يستدعي صالح الدين، فظن أن ذلك خديعة، فلم ميض إليه، فلما تويف علم : قال

  .صدقه فندم على ختلفه عنه
أبو الفتوح بن العاضد، وقد اجتمعت به سنة مثان وعشرين وستمائة وهو حمبوس مقيد بقلعة  أخربين األمري: قلت

اجلبل مبصر، أن أباه يف مرضه استدعى صالح الدين فحضر، قال وأحضرنا، يعين أوالده وهم مجاعة صغار، فأوصاه 
كان على استعجال بقطع خطبته وهو  وأما ندُم صالح الدين، فبلغين أنه. بنا، فالتزم إكرامنا واحترامنا، رمحه اهللا

  .لو علمت أنه ميوت من هذا املرض ما قطعتها إىل أن ميوت: مريض، وقال
وجلس السلطان للعزاء، وأغرب يف احلزن والبكاء، وبلغ الغاية يف إمجال أمره؛ والتوديع له إىل قربه؛ مث : قال العماد

مؤمتن اخلالفة وقتل، ُصرف َمْن هو زمام القصر وُعزل،  وكان مذ نافق. تسلم القصر مبا فيه من خزائنه ودفائنه
ووكل هباء الدين قراقوش بالقصر وجعله زمامه، واستنابه مقام نفسه وأقامه؛ فما دخل إىل القصر شئ وال خرج إال 

فلما تويف العاضد بطلت تلك القواعد، . مبرأى منه ومسمع، والحصل أهل القصر بعد ذلك على صفو مشرع
عد، وأمر السلطان باالحتياط على أهله وأوالده يف موضع خارج القصر جعله برمسهم على االنفراد، ووهت املقا

  .وقرر ما يكون هلم برسم الكسوات واألقوات واألزواد

أخربين أبو الفتوح أنه جعلهم يف دار برجوان يف احلارة املنسوبة إليه بالقاهرة، وهي دار كبرية واسعة، كان : قلت
  .يبا؛ مث نقلوا بعد الدولة الصالحية منها، وأبعدوا عنهاعيشهم فيها ط
وهم إىل اليوم يف حفظ قراقوش واحتياطه واستظهاره، يكلؤهم وحيرسهم بعني حزمه يف ليله وهناره؛ : قال العماد

ومجع الباقني من عمومتهم وعترهتم من القصر يف إيوان، واحترز عليهم يف ذلك املكان بكل إمكان، وأبعد عنهم 
مث . لنساء لئال يتناسلوا فيكثروا، وهم إىل اآلن حمصورون حمسورون مل يظهروا، وقد نقص عددهم، وقلص مددهما

عرض من بالقصر من اجلواري والعبيد، والعّدة والعديد، والطريف والتليد، فوجد أكثرهن حرائر فأطلقهن، ومجع 
ده على املوجود، وأبطل الوزن والعد عن الباقيات فوهبهن وفرقهن؛ وأخلى دوره، وأغلق قصوره، وسلّط جو

املوزون واملعدود، وأخذ كل ما صلح له وألهله وأمرائه، وخلواص مماليكه وأوليائه، من أخائر الذخائر، وزواهر 
اجلواهر، ونفائس املالبس، وحماسن العرائس، وقالئد الفرائد، والّدرة اليتيمة، والياقوتة العالية الغالية القيمة، 

التربّية، واملصنوعات العنربية، واألواين الفضية، والصوايف الصينية، واملنسوجات املغربية، واملمزوجات  واملصوغات
الذهبية، واحملوكات النضارية، والكرائم واليتائم، والُعود والتمائم، والعقود والنقود، واملنظوم واملنضود، واحمللول 

لبسط والفرش، وماال يعّد إحصاء، والحيد استقصاء؛ فوقع فيها الغناء، واحلبري، والوثري والنثري، والعيين واللجيين، وا



وكشف عنها الغطاء، وأسرف فيها العطاء؛ وأطلق البيع بعد ذلك يف كل حدث وعتيق، ولبيس وسحيق، وبال 
واستمر البيع فيها مدة عشر سنني، وتنقلت إىل . وأمسال، ورخيص وغال، وكل منقول وحممول، ومصوغ ومعمول

  .د بأيدي املسافرين الواردين والصادرينالبال
وملا وصل خرب موت العاضد الذي كان مبصر يف القصر، موسوماً باألمر، يف . ونقلت من ديوان العماد خبطه قال

فذكر قصيدة . ليلة عاشوراء سنة سبع وستني، بعد اخلطبة هبا للمستضئ باهللا أمري املؤمنني، عملت هذه األبيات
  :منها

  يفتح ذو بدعٍة مبصر فما... الّدعي، فما  تويف العاضد
  يوُسفها يف األمور حمتكما... وعصر فرعوهنا انقضى، وغدا 

  باح من الشرك كل ما اضطرما... وانطفأت مجرة الغواة، وقد 
  هبا، وعقد السداد منتظما... وصار مشل الصالح ملتئما 
  َعّباس حقا، والباطل اكتتما... ملا غدا معلنا شعار بين ال 

  ومن ُدعاة اإلشراك منتقما... وبات داعي التوحيد منتصرا 
  داجية من غيابة وعمى... وظلّ أهل الضالل يف ظلل 
  ملا أضاءت منابر الُعلما... وارتبك اجلاهلون يف ظلم 

  بناُء حق قد كان منهدما... وعاد باملستضئ جمتهدا 
  وانتصر الدين بعدما اهتضما... واعتلت الدولة اليت اضطهدت 
  وافتّرض ثغر اإلميان وابتسما... واهتز عطف اإلسالم من جذل 
  فليقرع الكُفر ِسّنُه ندما... واستبشرت أوجه اهلدى فرحاً 
  محى، وفئ الطغاة مقتسما... عاد حرمي األعداء منتهك ال 

  عامر بيت من الكمال مسا... قصور أهل القصور أخرهبا 
  فه ُرغماومات ذال وأن... أزعج بعد السكون ساكنها 

ومن كتاب فاضلي عن السلطان صالح الدين إىل وزير بغداد على يد اخلطيب مشس الدين بن أيب املضاء يف بعض 
كتب اخلادم هذه اخلدمة من مستقره ودين الوالء مشروع، وعلم اجلهاد مرفوع، وسؤدد السواد متبوع، : " السنني

وقد توالت الفتوح غرباً وميناً وشآما؛ وصارت . وعوحكم السداد بني األمة موصوع، وسبب الفساد مقطوع ممن
البالد بل الدنيا، والشهر بل الدهر، حرماً حراما، وأضحى الدين واحدا بعدما كان أديانا؛ واخلالفة إذا ذكر هبا أهل 

ة؛ ذلك بأهنم اخلالف مل خيروا عليها إال ُصمَّاً وُعميانا؛ والبدعة خاشعة، واجلمعة جامعة، واملذلة يف شيع الضالل شائع
أختذوا عباد اهللا من دونه أولياء، ومسوا أعداء اهللا أصفياء، وتقطعوا أمرهم بينهم شيعا، وفرقوا أمر األمة وكان 

جمتمعا، وكذبوا بالنار فعجلت هلم نار احلتوف، ونثرت أقالم الظُّبا حروف رؤسهم نثر األقالم للحروف، ومزقوا 
ابرهم، ووعظ آيبهم غابرهم، ورغمت أنوفهم ومنابرهم، وحقت عليهم كل ممزق وأخذوا منهم كل خمنق، وقطع د

الكلمة تشريدا وقتال، ومتَّت كلمات رَبَِّك ِصْدقا َوَعْدالً؛ وليس السيف عمن سواهم من كفار الفرنج بصائم، وال 
م بدولة والخفاء عن اجمللس الصاحيب أن من شد عقد خالفة وحلّ عقد خالف، وقا. الليل عن سري إليهم بنائم

وقعد بأخرى قد عجز عنها األخالف واألسالف، فإنه مفتقر إىل أن ُيشكر ما نصح، وُيقلَّد مافتح، ويبَّلغ ما أقترح، 
ويقدم حقه وال يطرَّح، ويقرب مكانه وإن نزح، وتأتيه التشريفات الشريفة، وتتواصل إليه أمداد التقويات اجلليلة 



دعوة، وتوصل عروته مبا وصل من غزوة، وترفع دونه احلجب املعترضة، وترسل اللطيفة، وُتلَّىب دعوته مبا أقام من 
إليه السحب املروضة، فكل ذلك تعود عوائده، وتبدو فوائده، بالدولة اليت كشف وجهه لنصرها، وجرد سيفه 

اثقة جبواب وقد أتى البيوت من أبواهبا، وطلب النجعة من سحاهبا، ووعد آماله الو. لرفع منارها، والقيام بأمرها
كتاهبا، وأهنض إليصال ملطفاته وتنجيز تشريفاته خطيب اخلطباء مبصر، وهو الذي اختاره لصعود درجة املنرب، وقام 
باألمر قيام من بّر، واستفتح بلباس السواد األعظم، الذي مجع اهللا عليه السواد األعظم، أمال أنه يعود إليه مبا يطوي 

ولصاحبنا جمد الدين حممد بن الظهري اإلربلي من قصيدة يف مدح " .  عقبه الرجاء فضل عقبه، وخيلد الشرف يف
  :بعض ذرية السلطان رمحه اهللا تعاىل

  دعائم هذا الدين يف كل مشهد... مليك من القوم الذين رماحهم 
  به عّز يف اآلفاق كلّ موحد... هم نصروا التوحيد نصرا مؤزرا 
  وا هلم بالرغم العْن تؤدُّدفدان... وهم قهروا غُلب الفرنج ببأسهم 

  وقد كان يف ليل من الّشرك أسود... وردوا إىل البيت املقدس نُوره 
  هبا الركب خوف الكافر املتشدد... وهم سهلوا سبل احلجيج وآمنوا 

  خيوضون يف حبر من الكيد مُزبد... وقد ركبت فرسانه حبر أيلة 
   العظائم حمصدبعزمٍ ورأى يف... وهم رجعوا مصراً إىل دعوة اهلدى 

  أعادوه من حّق طريٍف ومتلد... وهم شّيدوا ركن اخلالفة بالذّي 
  وذكر منوط بالرسول حممد... وهم شرفوا قدر املنابر بامسها 

  بُسمر العوايل والعالء املشيد... وهم وهبوا عّز املمالك، واكتفوا 
  دمبّر مراد اهللا يف كل أّصي... فََسل عن ظُباهم يوم حطني كم مضت 
  إذا كان عْن أيامهم غَري ُمسند... َوّضعَّْف حديث العدل والبأس والندى 

قد قدمنا ذكر مكاتبة نور الدين رمحه اهللا وإحلاحه على صالح الدين يف إقامة اخلطبة مبصر : وقال ابن أيب طّي احلليب
. املستنجد إىل نور الدين يف ذلك للعباسيني وأنه أنفذ إليه أباه األمري جنم الدين أيوب ألجل ذلك ملا كتب اخلليفة

وملا ويل ابنه املستضئ أقبل أيضا على مكاتبة نور الدين فيه، وأحل نور الدين على صالح الدين يف طلبه، وأفضى به 
  .أملر إىل أنه أهتم صالح الدمي وشنع عليه بسببه، وأكثر القول يف ذلك

يه بأن أحواله مل تستقر بعد، وأموره مضطربة، وأعداؤه وملا قدم األمري جنم الدين حداه على فعل ذلك فاعتذر إل
كثريون، وأن املصريني هلم مجاعة كبرية متفرقة يف بالد مصر من السودان وغريهم، وأن هذا األمر إن مل يؤخذ على 

فلما أوقع السلطان امللك الناصر بالسودان واألرمن ونكث أمر املصريني وقطع . التدريج وإالَّ فسدت أحواله
بارهم، وترك أجناده يف دورهم، مث قطع إقطاع العاضد وقبض مجيع ماكان بيده من البالد، واستوىل على القصور أخ

حّي على " ووكل هبا ومبن فيها قراقوش اخلادم، خلت له بالد مصر من معاند ومنابذ؛ مث شرع وأبطل من األذان 
فلما رأى أموره مواتية، وأعداؤه قليلني شرع حينئذ . ، وأنكر على من يتسم مبذهبهم االنتساب إليهم" خري العمل 

وملا عول على ذلك أمر والده األمري جنم الدين بالنزول إىل اجلامع يف مجاعة من أصحابه . يف اخلطبة لبين العباس
لناصر وإمنا فعل امللك ا. وأمراء دولته، وذلك يف أول مجعة من السنة، وأمره أن حيضر اخلطيب إليه ويأمره مبا خيتاره

  .ذلك ووكل األمر إىل غريه استظهارا وخوفا من فادحة رمبا طرأت، أوعدو رمبا ثار، فيكون هو معتذرا من ذلك
فقال فلمن . إن ذكرت هذا املقيم بالقصر ضربت عنقك: وملا حصل جنم الدين باجلامع أحضر اخلطيب وقال له



 ذكر العاضد مل يذكر أحداً لكنه دعا لألئمة فلما صعد املنرب وخطب ووصل إىل. للمستضئ العباسي: أخطب؟ قال
ما علمت اسم املستضئ والنعوته، والتقرر معي يف : املهديني وللسلطان امللك الناصر، ونزل، فقيل له يف ذلك فقال

ذلك شئ قبل اجلمعة، ويف اجلمعة الثانية أفعل إن شاء اهللا ما جيب فعله يف حترير االسم واأللقاب على جاري العادة 
  .مثل ذلك يف
. وقيل إن العاضد ملا اتصل به ما فُعل من قطع امسه من اخلطبة قال ملن ُخطب؟ قيل له مل خيطب ألحد مسمى: قال
قيل إنه أفكر واستوىل عليه الفكر . واتفق أنه مات قبل اجلمعة الثانية. يف اجلمعة األخرى خيطبون لرجل مسمى: قال

عت خطبته اهتم وقام ليدخل إىل داره فعثر وسقط، فأقام متعلالَ مخسة أيام وقيل إنه ملا مسع أنه قط. واهلم حىت مات
  .وقيل إنه امتص فص خامته، وكان حتته سم، فمات. ومات

فُحكي أن . لو علمنا أنه ميوت يف هذه اجلمعة ما غصصناه برفع امسه من اخلطبة: وملا أتصل موته بامللك الناصر قال
. لم أنكم ما ترفعون امسه من اخلطبة مل ميت؛ أشار إىل أن العاضد قتل نفسهلو ع: القاضي الفاضل قال للسلطان

  .وكان موته يوم عاشوراء
إن من عجيب ماجرى يف أمر املصريني أن رأى إنسان من : وحكى ابن املارستاين يف سرية ابن هبرية الوزير قال: قال

من اآلخر، واألنور منهما ُمسامت للقبلة وله  أهل بغداد يف سنة مخس زمخسني ومخسمائة، كأن قمرين أحدمها أنور
حلية سوداء فيها طول، ويهب أدىن نسيم فيحركها، وأثر حركتها وظلها يف األرض؛ وكان الرجل يتعجب من ذلك 

وكأنه مسع أصوات مجاعة يقرؤون بأحلان وأصوات مل يسمع قط مثلها، وكأنه سأل بعض من حضر فقال ماهذا، 
قال وكان الرجل استقبل القبلة وهو يدعو اهللا أن جيعله إماماً برَّا تقياً، واستيقظ . بإمامهم فقالوا قد استبدل الناس

وبلغ هذا املنام ابن هبرية الوزير إذ ذاك ببغداد، فعرب املنام بأن اإلمام الذي مبصر يستبدل به وتكون الدعوة . الرجل
ب نور الدين حني دخل أسد الدين إىل مصر يف أول لبين العباس ملكان اللحية السوداء، وقوى هذا عنده حىت كات
  .مرة بأنه يظفر مبصر وتكون اخلطبة لبين العباس هبا على يده

وقيلت يف ذلك الزمان أشعار يف هذا، منها قصيدة مشس املعايل أيب الفضائل احلسني ابن حممد بن تركان، وكان 
  :حاجب ابن هبرية، قاهلا حني مسع تأويله املنام

  هبا سيف دين اهللا باحلق مرهف... وىل األنام بشارة لتهنك يام
  تقاصر عنها السمهري املثقف... ضربت هبا هام األعادي هبمة 
  بعوثا من اآلراء حتيي وتتلف... بعثت إىل شرق البالد وغرهبا 

  ونابت مناب الرمح والرمح يرعف... فقامت مقام السيف والسيف قاطر 
  إىل كل قلب من عداتك يزحف. ..وقدت هلا جيشا من الروع هائال 

  وكادت مبن فيها املشارق ترجف... ملكت به أقصى املغارب عنوة 
  إليك به حوص الركائب توجف... ليهنك ياموالي فتحا تتابعت 

  من الشرك ناس يف هلي احلق تقذف... أخذت به مصرا وقد حال دوهنا 

  يأنفيعاف التقي والدين منهم و... وقد دنست منها املنابر عصبة 
  أغر غرير باملكارم يشغف... فطهّرها من كل شرك وبدعة 
  تتيه على كل البالد وتشرف... فعادت حبمد اهللا باسم إمامنا 

  وكانت إىل عليائه تتشوف... والغرو أن دانت ليوسف مصره 



  وخلصها من عصبة الرفض يوسف... متلكها من قبضة الكفر يوسف 
ول يوسف الصديق النّيب صلى اهللا عليه وسلم، ويوسف الثاين املستنجد باهللا يريد بيوسف األ: قال حيىي بن أيب طّي

  :اخلليفة يومئذ، وقاله على سبيل الفأل؛ أال تراه قال بعد هذا البيت
  وكل عن الرمحن يف األرض خيلف... فشاهبته خلقا وخلقا وعفة 

ن املستنجد مات قبل تغيري اخلطبة لبين وجرى الفأل يف البيت باسم امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب أل
  .العباس، وهذا من عجيب االتفاق

وكان هذا املنام سببا إىل أن كاتب الوزير ابن هبرية نور الدين : وذكر ابن املارستاين يف السرية املذكورة قال: قلت
ب القصر وقدومه هارباً بن زنكي حيثه على التعرض ملصر والبعث إليها؛ واتفق يف اثناء ذلك نوبة شاور وزير صاح

منه إىل نور الدين، فحرك ذلك ماكان ختمر يف نفسه مما كان كاتبه به ابن هبرية، فاستطلع من شاور األسباب اليت 
  .ميكن هبا الدخول على املصريني، فشرحها وأوضحها، فسري إليها أسد الدين، كما سبق ذكره

اإلمساعيلية وتتبعوهم وأذلوهم، وصاروا اليقدرون على وملا قطعت خطبة العاضد استطال أهل السنة على : قال
الظهور من دورهم، وإذا وجد أحد من األتراك مصريا أخذ ثيابه، وعظمت األذية بذلك؛ وجال أكثر أهل مصر 

  .عنها إىل البالد، وفرح الناس بذلك، وكتبت الكتب به إىل األقطار وحتدث به السُّمار
ندب للبشارة إىل بغداد شهاب الدين أبا املعايل املطّهر بن أيب عصرون، وكتب وملا وصل خرب ذلك إىل نور الدين 

اصدرنا هذه املكاتبة إىل مجيع البالد اإلسالمية عامة مبا فتح : " معه نسخة بشارة تقرأ بكل مدينة مير هبا يقول فيها
ادية العباسية، جبميع املدن والبالد اهللا على أيدينا رتاجه، وأوضح لنا منهاجه، وهو ما اعتمدنا من إقامة الدعوة اهل

واألقطار واألمصار املصرية واإلسكندرية، ومصر والقاهرة، وسائر األطراف الدانية والقاصية والبادية واحلاضرة؛ 
وانتهت إىل القريب والبعيد، وإىل قوص وأسوان بأقصى الصعيد؛ وهذا شرف لزماننا هذا وأهله، نفتخر به على 

وما برحت مهمنا إىل مصر مصروفة، وعلى افتتاحها موقوفة، وعزائمنا يف إقامة الدعوة . ن قبلهاألزمنة اليت مضت م
اهلادية هبا ماضية، واألقدار يف األزل بقضاء آرائنا وإجناز مواعدنا قاضية، حىت ظفرنا هبا بعد يأس امللوك منها، 

بت دوهنا األيام والليايل، وبقيت مائتني ومثانني وطاملا مرت عليها احلقب اخلوايل، وآ. وقدرنا عليها وقد عجزوا عنها
سنة ممنوَّة بدعوة املبطلني، مملوَّة حبزب الشياطني، سابغة ظاللعا للضالل، مقفرة احملل إال من احملال، مفتقرة إىل نصرة 

حىت أذن اهللا  من اهللا متلكها، ونظرة ستدركها، رافعة يدها يف أشكائها، متظلمة إليه ليتكفل بإعدائها على أعدائها،
واجتمع . لُغمتها باالنفراج، ولعلتها بالعالج؛ وسبَّب قصد الفرنج هلا، وتوجُّههم إليها طمعا يف االستالء عليها

الكفر والبدعة، وكالمها شديد الروعة، فملكنا اهللا تلك البالد، ومكّن لنا يف األرض، وأقدرنا على ماكنا : داءان
ومن إقامة الفرض، وتقدمنا إىل من استَنبنْاه أن يستفتح باب السعادة، ويستنجح  نؤملّه يف إزالة اإلحلاد والرفض،

  " .مالنا من اإلرادة، ويقيم الدعوة اهلادية العباسية هنالك، ويورد األدعياء ودعاة اإلحلاد هبا املهالك 
  .وهو كتاب طويل اختصرت منه الغرض وهو هذا

بغداد ومل يترك مدينة إال دخلها هبذه البشارة اجلليلة القدر، وقرأ  وسار شهاب الدين بن أيب عصرون إىل جهة: قال
فيها هذا املنشور العظيم اخلطر والذكر، حىت وصل إىل بغداد، فخرج املوكب إىل تلقيه ومجيع أهل بغداد، مكرمني 

سلت التشريفات ونثرت عليه دنانري اإلنعام، وُحىب بكل إحسان وإكرام، وأر. خلطري وروده، معظمني جلليل موروده
  .إىل نور الدين وصالح الدين، كما سيأيت ذكره



كان صالح الدين الخيرج عن أمر نور الدين، ويعمل له عمل القوى األمني، ويرجع يف مجيع مصاحله : وقال العماد
عبة، وقد كان كاتبه نور الدين يف شوال سنة ست وستني بتغيري اخلطبة، وتذليل أمورها هذه الص. إىل رأيه املتني

وافتراع بكر هذه القصبة، وفرع الرتبة؛ وأيقن أن أمره متبوع، وقوله مسموع، وحكمه مشروع، ونطقت بذلك 
قبل التمام، ألُسن اخلواص والعوام، فسيَّر نور الدين شهاب الدين أبا املعايل املطهر، ابن الشيخ شرف الدين بن أيب 

إلشاعة، وأمرين بإنشاء بشارة عامة تقرأ يف سائر بالد اإلسالم، عصرون، هبذه البشارة، وإشاعة ما تقدم له هبا من ا
  .مث ذكر نسخة الكتابني -وبشارة خاصة للديوان العزيز حبضرة اإلمام، يف مدينة السالم 

  :ونظمت قصيدة مشتملة على اخلطبة مبصر أوهلا: مث قال
  نائب املصطفى إمام العصر... قد خطبنا للمستضئ مبصر 

  ضَد والقاصر الذي بالقصر... عضد العا وخذلنا لنصرة ال
  .أراد بالعضد وزير بغداد عضد الدين بن رئيس الرؤساء

  :مث قال. قصدت بالعضد والعاضد اجملانسة، ونصرة وزير اخلليفة كنصرته: قال العماد يف كتاب اخلريدة
  اس، فاستبشرت وجوه النصر... وأشْعنا هبا شعار بين العّب 

  وهو بالذل حتت حجر وحصر... بورا وتركنا الدَّعي يدعو ث
  بة للهامشي يف أرض مصر... وتباهت منابر الدين باخلط 

  ه، وجلّت عن كل عّد وحصر... ولدينا تضاعفت نعم الل 
  ر، حموط احلمى، مصون الثغر... فاغتدى الدين ثابت الّركن يف مص 

  دل نور الدين الكرمي األغر... واستنارت عزائم امللك العا 
  بوجوه من املخافة ُصفر... ألصفر القوامص منه وبنو ا

  قبله بني منكر ومقر... عرف احلقَّ أهل مصر، وكانوا 
  ه أقّر احلقوق خري مقر... حسبك، فالل : قل لداعي الدعّي

  خصنا اهللا بافتراع البكر... هو فتح بكر، و دون الربايا 
  لذكرر، وطيب الثنا، وحسن ا... وحصلنا باحلمد، واألجر، والنص 

  للعدا الّزْرق باملنايا احلمر... ونشرنا أعالمنا السود قهرا 
  تدعّي بينهم لزيد وعمرو... واستعدنا من أدعياء حقوقا 
  هرة احنط يف حضيض القهر... والذي يدعي اإلمامة بالقا 

  مع ذو اللب يف وفاء الدهر... خانه الدهر يف مناه، وال يط 
  از احلسناء إال مبهرما حت... ما يقام اإلمام إال حبق 

  العباس والطيبون أهل الطهر... خلفاء اهلدى سراة بين 
  ظاهر قوة، قوى الظهر... هبُم الدين ظافر، مستقيم 

  مِّ، كالسحب، كالنجوم الزهر... كشموس الضحى، كمثل بدور الت 
  وبلوغ املراد عقىب الصرب... قد بلغنا بالصرب كل مراد 

  ل، ولكنما أخو اللب مثرى... ملا ليس مُثرى الرجال من َملَك ا
  ر، وقد شارف الدثور، بدثر... وهلذا مل ينتفع صاحب القص 



  اس حىت يقوم يوم احلشر... دام نصر اهلدى مبلك بين العب 
ووصل اخلرب بأن اخلطبة قامت يف اإلسكندرية يوم اجلمعة سابع شهر : قال العماد يف ديوانه، ونقلته من خطه، قال

ر والقاهرة يوم اجلمعة ثامن عشري شهر رمضان ملوالنا اإلمام املستضئ بأمر اهللا أمري املؤمنني، رمضان، ويف مص
 -فقلت، وحنن نزول جبسر اخلشب من دمشق يف عاشر شوال، وكتبت هبا إىل بغداد . وإقامة شعار بين العباس هبا

  .فذكر هذه القصيدة
بشارة عماد الّدين صندل وهو من أكابر اخلدم املقتفوية، ووصل من دار اخلالفة يف جواب هذه ال: وقال يف الربق

وتوىل أستاذية الدار العزيزة بعد عزل كمال الدين بن عضد الدين عنها، فأكرم نور . من ذوي الروية واهلمَّة القوية
ريف وهو أكرم رسول وصل، فأجنح األمل، وجاء بالتش. الدين بإرسال مثله إليه، وعول يف هذا األمر املهم عليه

  .الشريف لنور الدين مكمال، معظما جممال، بأهبته السوداء العراقية، وحلله املوشية، وطوقه الثقيل، ولوائه اجلليل

وعني يوم حيضر فيه الرسول، ونصوا على من حيضر يف جملس نور الدين وأغفلوا ذكر العماد، فطلبه نور الدين ملا 
فتناوله مىن : قال. يعرفهم منزلته عنده، وناوله الكتاب ليقرأه حضروا، وقام لقيام الرسل له ملا حضر، وقصد أن

املوفق بن القيسراين خالد، وكان عنده يف مقام الوزير وله انبساط زائد، فداريته وماريته، وتركته يقرأ وأنا أرد 
عجب نور الدين صميت فأ. عليه، وأرشده يف التالوة إىل ما اليهتدي إليه، حىت أهناه، وأنا على افتياته علّي ال أهناه

واجتاب األهبة ولبس الفرجية فوقها، وتقلد مع تقلد السيفني طوقها؛ وخرج . ومسيت، وأمحد مين فضل التأين والتأيت
وركب من داخل القلعة، وهو حالٍ مبا عليه من اخللعة؛ واللواء منشور، والنضار منثور، واملركبان الشريفان أحدها 

  .همركوبه، واآلخر حبليته جمنوب
  .وسألت عن معىن تقليده السيفني، واشتماله بالنجادين، فقيل يل مها للشام ومصر، واجلمع له بني البلدين: قال

وخرج إىل ظاهر دمشق حىت انتهى إىل منتهى امليدان األخضر مث عاد شريف املفخر، مجيل املنظر، محيد املخرب، سعيد 
ومحلوا . وكان وزن الطوق مع أكرته ألف دينار من الذهب األمحر. املورد واملصدر، لبيقاً باألعظمني السرير واملنرب

لصالح الدين تشريفاً فاضالً فائقاً، رائعا رائقاً، جلماله وكماله الئقاً؛ لكن تشريف نور الدين أميز وأفضل، وأمجل 
صلت تلك اخللعة وو. وأكمل؛ فسري تشريفه برمته إليه مبصر ليحتاجه، وسري أيضا خبلع من عنده يكرم هبا أصحابه
وهي أول أهبة عباسية . إليه ولبسها، وأنس من السعادة الدائمة قبسها؛ وطاف هبا يف احلادي والعشرين من رجب

  .دخلت الديار املصرية؛ يعين بعد استيالء بين عبيد عليها
ية، فسيُّرت وكانت وصلت مع الرسل أعالم وبنود، ورايات سود، وأُهب عباسية، للخطباء يف الديار املصر: قال

إىل صالح الدين ففرقها على املساجد واجلوامع واخلطباء والقضاة والعلماء؛ واحلمد هللا على ما أنعم وأوىل، ووهب 
  .وأعطى

وملا فرغ السلطان من أمر اخلطبة أمر بالقبض على القصور ومجيع ما فيها من مال وذخائر وفرش : قال ابن أيب طّي
ملال كبري أمر، ألن شاور كان قد ضّيعه يف إعطائه الفرنج يف املرات اليت قدمنا وسالح وغري ذلك، فلم يوجد من ا

: ومن عجيب ما وجد فيه. ذكرها، ووجد فيها ذخائر جليلة من مالبس وفرش وخيول وخيام وكتب وجواهر
جد فيه قضيب زمرد طوله شرب وكَْسر، قطعة واحدة، وكان مست حجمه مقدار اإلهبام، ووجد فيه طبل للقولنج، وو

فأما قضيب الزمرد فإن السلطان أخذه وأحضر . إبريق عظيم من احلجر املانع، ووجد فيه سبعمائة يتيمة من اجلوهر
وأما طبل . صانعاً ليقطعه، فأىب الصانع قطعه، فرماه السلطان فانقطع ثالث قطع، وفرَّقه السُّلطان على نسائه

وأما األبريق فأنفذه السلطان إىل . ا هو فكسره، ألنه ضرب به فحبقفإنه وقع إىل بعض األكراد فلم َيْدر م: القولنج



  .بغداد
واحتاط السلطان على أهل العاضد وأوالده يف موضع خارج القصر جعله برمسهم على االنفراد، وقرر هلم ما 

واستعرض . يكفيهم، وجعل أمرهم إىل قراقوش اخلادم، وفّرق بني النساء والرجال ليكون ذلك أسرع إىل انقراضهم
من بالقصر من اجلواري والعبيد، والعّدة والعديد، والطّريف والتليد، فأطلق َمْن كان منهم حرا، وأعتق من رأى 

وفرق على األمراء واألصحاب من نفائس القصر وذخائره شيئاً كثريا، وحصل هو . إعتاقه، ووهب من أراد هبته
وأطلق البيع بعد ذلك يف كل جديد وعتيق، فأقام البيع يف على اليتيمات وقطع البلخش والياقوت وقضيب الزمرد، 

  .القصر مّدة عشر سنني
خزانة الكتب، وكانت من عجائب الدنيا ألنه مل يكن يف مجيع بالد اإلسالم دار كتب : ومن مجلة ما باعوا: قال

نسخة من تاريخ الطربي، أنه كان هبا ألف ومائتان وعشرون : ومن عجائبها. أعظم من الدار اليت بالقاهرة يف القصر
وحصل . ويقال إهنا كانت حتتوى على ألفي ألف وستمائة ألف كتاب، وكان فيها من اخلطوط املنسوبة اشياء كثرية

للقاضي الفاضل قدر منها كبري حيث شغف حببها؛ وذلك أنه دخل إليها واعتربها، فكلّ كتاب صلح له قطع جلده 
ناس من شراء الكتب اشترى تلك الكتب اليت ألقاها يف الربكة على أهنا ورماه يف بركة كانت هناك، فلما فرغ ال

حمرومات مث مجعها بعد ذلك، ومنها حصل ما حّصل من الكتب، كذا أخربين مجاعة من املصريني منهم األمري مشس 
  .اخلالفة موسى بن حممد

كنوه وأسكن أباه جنم الدين يف واقتسم الناس بعد ذلك دور القصر، وأعطى السلطان القصر الشمايل لألمراء فس
اللؤلؤة، وهو قصر عظيم على اخلليج الذي فيه البستان الكافوري؛ ونقل امللك العادل إىل مكانه آخر منه، وأخذ 
. باقي األمراء دور من كان ينتمي إليهم، وزاد األمر حىت صار كل من استحسن داراً أخرج منها صاحبها وسكنها

وذهبت تلك األيام جبملتها، بعد أن كانوا قد احتووا على البالد، واستخدموا العباد،  وانقضت تلك الدولة برمتها،
  .مائتني ومثانني سنة وكسورا

وحكى أن الشريف اجلليس وهو رجل كان قريباً من العاضد جيلس معه وحيدثه، عمل دعوة لشمس الدولة بن : قال
انقراض دولتهم، وغرم هذا الشريف على هذه أيوب أخي السلطان بعد القبض على القصور وأخذ ما فيها و
فلما جلسوا على الطعام قال مشس الدولة هلذا . الدعوة ماال كثرياً، وأحضرها أيضاً مجاعة من أكابر األمراء

طلبين العاضد يوماً ومجاعة من الندماء، فلما دخلنا . نعم: قال. حّدثين بأعجب ما شاهدته من أمر القوم: الشريف
ده مملوكني من الترك عليهم أقبية مثلر أقبيتكم وقالنس كقالنسكم ويف أوساطهم مناطق كمناطقكم، عليه وجدنا عن

هذه هيئة الذين ميلكون ديارنا ويأخذون أموالنا : ياأمري املؤمنني، ما هذا الزي الذي ما رأيناه قط؟ فقال: فقلنا له
  .وذخائرنا
ومن مجلتها الكتب فإين أخذت منها مجلة يف سنة : قال مث. وأخذت ذخائر القصر، فقصها كما سبق: قال العماد

اثنتني وسبعني، وكانت خزائنها مشتملة على قريب مائة وعشرين ألف جملدة، مؤيدة من العهد القدمي خملدة، وفيها 
باخلطوط املنسوبة ما اختطفته األيدي، واقتطعه التعدّي؛ وكانت كاملرياث مع أمناء األيتام، يتصرف فيها بشره 

وتقاسم اخلواص بُِدور القصر وقُصوره، وشرع كل من . النتهاب وااللتهام، ونقلت منها مثانية أمحال إىل الشاما
سكن يف ختريب معموره؛ وانتقل إليه امللك العادل سيف الدين ملا ناب عن أخيه، واستمرت سكناه فيه؛ وخطب 

وشاعت البشائر، وذاعت املفاخر، . قريب والبعيدإلمامنا املستضئ يف قوص وأسوان والصعيد، والقاصي والداين وال
وسار هبا البادي واحلاضر؛ ومتلك السلطان أمالك أشياعهم، وضرب األلواح على دورهم ورباعهم، مث ملكها 



  .أمراءه، وخص هبا أولياءه؛ وباع أماكن، ووهب مساكن، وعفّى اآلثار القدمية، واستأنف السنن الكرمية
اد ووهب أهله وأمراءه وباع {توىل صالح الدين على القصر وأمواله وذخائره اختار منه مااملا اس: وقال ابن األثري

منه كثريا؛ وكان فيه من اجلواهر واألعالق النفيسة مامل يكن عند ملك من امللوك، قد مجع على طول السنني وممر 
ومن الكتب املنتخبة باخلطوط  الدهور، فمنه القضيب الزمرد طوله حنو قبضة ونصف، واحلبل الياقوت، وغريمها؛

  .املنسوبة واخلطوط اجليدة حنو مائة ألف جملد
  فصل

وملا خطب بالديار املصرية لبين العباس ومات العاضد انقرضت تلك الدولة، وزالت عن اإلسالم مبصر بانقراضها 
اهللا، هم أمراؤه وخدمه واستوىل على مصر صالح الّدين وأهله ونوابه، وكلُّهم من قَبِل نور الدين رمحه . الذلة

  :وفيهم يقُول العرقلة. وأصحابه
  مشرقا بامللوك من آل شاذي... أصبح امللك بعد آل علّي 

  م، ومصُر تزهو على بغداذ... وغدا الشرق حيسد الغرب للقو 
  وصليل الفوالذ يف الفوالذ... ما حَوْوها إال حبزم وعزم 

  واألستاذن هبا كاخلصيب ... ال كفرعون والعزيز ومن كا 
بعد آل علي، يعين بذلك بين عبيد املستخلفني هبا، أظهروا للناس أهنم شرفاء : وقوله. يعين باألستاذ كافور اإلخشيد

وقد ذكر مجاعة من أكابر العلماء أهنم مل يكونوا لذلك أهال وال نسبهم . فاطميون، فملكوا البالد، وقهروا العباد
  .صحيحا، بل املعروف أهنم بنو عبيد

ان والد عبيد هذا من نسل القداح امللحد اجملوسي، وقيل كان والد عبيد هذا يهودياً من أهل َسلَْمية من بالد وك
الشام، وكان حدادا؛ وعبيد هذا كان امسه سعيداً، فلما دخل املغرب تسمى بعبيد اهللا، وزعم أنه علوّي فاطمّي، 

العلوية، بل ذكر مجاعة من العلماء بالنسب خالفه،  وادعى نسباً ليس بصحيح، مل يذكره أحد من مصنفي األنساب
وكان . مث ترقت به احلال إىل أن ملك وتسمى باملهدي، وبين املهدية باملغرب ونسبت إليه. وهو ما قدمنا ذكره

ء واحملدثني زنديقاً خبيثاً عدوا لإلسالم، متظاهراً بالتشيع متستراً به، حريصاً على إزالة امللّة اإلسالمية؛ قتل من الفقها
والصاحلني مجاعة كثرية، وكان قصده إعدامهم من الوجود، لتبقى العامل كالبهائم، فيتمكن من إفساد عقائدهم 

ونشأت ذرّيته على ذلك منطوين، جيهرون به إذا أمكنتهم الفرصة . وضاللتهم، واهللا متّم نوره ولو كره الكافرون
وبقي هذا البالء على اإلسالم من . يضلون من أمكنهم إضالله من العباد وإال أسرُّوه، والدعاة هلم منبثون يف البالد،

  .أول دولتهم إىل آخرها، وذلك من ذي احلجة سنة تسع وتسعني ومائتني إىل سنة سبع وستني ومخسمائة
ويف أيامهم كثرت الّرافضة واستحكم أمرهم، ووضعت املكوس على الناس واقتدى هبم غريهم، وأفسدت عقائد 

ومتكن دعاهتم منهم . من أهل اجلبال الساكنني بثغور الشام كالنصريية والدََّرْزّية؛ واحلشيشية نوع منهمطوائف 
وأخذت الفرنج أكثر البالد بالشام واجلزيرة، إىل أن منَّ اهللا على . لضعف عقوهلم وجهلهم مامل يتمكنوا من غريهم

  .فاستردّوا البالد، وأزالوا هذه الدولة عن رقاب العباداملسلمني بظهور البيت األتابكي وتقدمه مثل صالح الدين، 
وكانوا أربعة عشر مستخلفاً، ثالثة منهم بإفريقية، وهم امللقبون باملهدي والقائم واملنصور، وأحد عشر مبصر وهم 

ضد؛ يدعون امللقبون باملعّز، والعزيز، واحلاكم، والظاهر، واملستنصر، واملستعلي، واآلمر، واحلافظ، والفائز، والعا
الشرف ونسبتهم إىل جموسي أو يهودي، حىت أشتهر هلم ذلك بني العوام فصاروا يقولون الدولة الفاطمية والدولة 



ومن قحتهم أهنم كانوا يأمرون اخلطباء بذلك على . العلوية، وإمنا هي الدَّولة اليهودية أو اجملوسية الباطنية امللحدة
  .د وغريهااملنابر، ويكتبونه على جدران املساج

اللهم : " وخطب عبدهم جوهر، الذي أخذ هلم الديار املصرية وبىن هلم القاهرة املعزية، بنفسه خطبة طويلة قال فيها
صلّ على عبدك ووليك، مثرة النبوة وسليل العترة اهلادية املهدية، معّد أيب متيم اإلمام املعز لدين اهللا أمري املؤمنني، 

  " .ن، وسلفه املنتخبني األئمة الراشدين كما صليت على آبائه الطاهري
كذب عدّو اهللا اللعني، فال خري فيه وال يف سلفه أمجعني، وال يف ذريته الباقني، والعترة النبوية الطاهرة منهم مبعزل، 

  .رمحة اهللا عليهم وعلى أمثاهلم من الصدر األول
داوة اإلسالم مجاعة من سلف من األئمة وقد بّين نسبهم هذا، وأوضح حماهلم وماكانوا عليه من التمويه وع

ورمحة اهللا على . والعلماء، وكل متورع منهم اليسميهم إال بين عبيد األدعياء، أي يدعّون من النسب مبا ليس هلم
القاضي أيب بكر حممد بن الطيب، فإنه كشف يف أول كتابه، املسمى بكشف أسرار الباطنية، عن بطالن نسب 

عنه، وأن القّداح الذي انتسبوا إليه َدعيُّ من األدعيتء، ممخرق كذاب، وهو أََضلَّ دعاة  هؤالء إىل علي رضي اهللا
  .القرامطة لعنهم اهللا

. وأما القاضي عبد اجلبار البصري، فإنه استقصى الكالم يف أصوهلا وبينها بياناً شافياً يف آخر كتاب تثبيت النبوة له
خمتصر تاريخ دمشق يف ترمجة عبد الرحيم بن إلياس، وهو من تلك وقد نقلت كالمهما يف ذلك وكالم غريمها يف 

  .وهذان إمامان كبريان من أئمة أصول دين اإلسالم. الطائفة الذين هم بئس الناس
وأظهر عبد اجلبار القاضي يف كتابه بعض ما فعلوه من املنكرات والكفريات اليت يقف الشَّعر عند مساعها، ولكن 

تنفريا ِلَمن لعله يعتقد إمامتهم، وخفي عنه حماهلم، ومل يعلم قحتهم ومكابرهتم، وليعذر البد من ذكر شئ من ذلك 
  .من أزال دولتهم، وأمات بدعتهم، وقلل عّدهتم، وأفىن أمتهم، وأطفأ مجرهتم

ذكر عبد اجلبار القاضي أن امللقب باملهدي، لعنه اهللا، كان يتخذ اجلهال ويسلطهم على أهل الفضل؛ وكان يرسل 
 الفقهاء والعلماء فيذحبون يف فُرشهم؛ وأرسل إىل الروم وسلطهم على املسلمني؛ وأكثر من اجلور واستصفاء إىل

هو املهدي ابن رسول : " وكان له دعاة يضلون الناس على قدر طبقاهتم، فيقولون لبعضهم. األموال وقتل الرجال
" . هو رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم وحجة اهللا  : "ويقولون" . اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحجة اهللا على خلقه 

تبارك سبحانه وتعاىل عما يقول " الإله إال اهللا وحده الشريك له . هو اهللا اخلالق الرازق: " ويقولون لطائفة أُخرى
  " .الظاملون علوا كبريا 

، وجاهر بشتم األنبياء، فكان ينادي وملا هلك قام ابنه املسمى بالقائم مقامه، وزاد شّره على شر أبيه أضعافاً مضاعفة
اللهم صل على نبيك وأصحابه " . ألعنوا عائشة وَبْعلَها، ألعنوا الغار ومن حوى : " يف أسواق املهدية وغريها

وأزواجه الطاهرين، والعن هؤالء الكفرة امللحدين، وارحم من أزاهلم وكان سبب قلعهم، ومن جرى على يديه 
الَّذين َضلّض َسعُْيهم : (اً، ولَقِّهم ثبوراً، وأسكنهم النار مجيعا، واجعلهم ممن قلت فيهمتفريق مجعهم؛ وأصلهم سعري

  ).يف احلَيْاة الدُّنيا َوُهْم َيْحَسبون أَنَّهم ُيْحِسُنون ُصنعاً
  .وبعث إىل أيب طاهر القرمطي املقيم بالبحرين، وحثه على قتل املسلمني وإحراق املساجد واملصاحف

نه املسمى باملنصور فقتل أبا يزيد خملداً الذي خرج على أبيه ينكر عليه قبيح فعله املقدم ذكره، وسلخه وقام بعده اب
  .وصلبه، واشتغل بأهل اجلبال يقتلهم ويشردهم، خوفاً من أن يثور عليه ثائر مثل أيب يزيد

األرض، وهو الشمس اليت تطلع  هو املهدي الذي ميلك: وقام بعده ابنه ىامللقب باملعز، فبعث دعاته فكانوا يقولون



وكان يسره ما ينزل باملسلمني من املصائب من أخذ الرّوم بالدهم، واحتجب عن الناس أياماُ مث ظهر . من مغرهبا
وأْوهم أن اهللا رفعه إليه، وأنه كان غائباً يف السماء، وأخرب الناس بأشياء صدرت منهم كان ينقلها إليه جواسيس له، 

واستدعى . وهذا أول خلفائهم مبصر، وهو الذي تنسب إليه القاهرة املعزّية. مة واجلهال منهفأمتألت قلوب العا
بفقيه الشام أيب بكر حممد بن أمحد بن سهل الّرملي، ويعرف بابن النابلسي؛ فحُمل إليه يف قفص خشب، فأمر 

عت أبا احلسن الدار قطين قال أبو ذر اهلروي مس. بسلخه، فسلخ حيا، وحشى جلده تبنا وصلب، رمحه اهللا تعاىل
  ).كَاَنَ ذَِلَك ِفي الِكِتابِ َمْسطُوراً: (كان يقول وهو يسلخ: يذكره ويبكي، ويقول

ويف أيام امللقب باحلاكم منهم أمر بكتب سّب الصحابة رضي اهللا عنهم على حيطان اجلوامع، والقياسر : قلت
سّب، مث أمر بقلع ذلك؛ وأنا رأيته مقلوعاً يف بعض والشوارع، والطرقات؛ وكتب السجالت إىل سائر األعمال بال

أبواب دمشق يف األمكنة العليا منقوراً يف احلجر، ودلّين أول الكالم وآخره على ذلك، مث جّدد ذلك الباب وأزيل 
. ويف أيامه طُّوف بدمشق برجل مغريب ونودي عليه؛ هذا جزاء من حيّب أبا بكر وعمر، مث ضربت عنقه. احلجر
ري يف أيامهم من حنو هذا أشياء مثل قطع لسان أيب القاسم الواسطي، أحد الصاحلني، وكان أَذّن ببيت وكان جي

ذكر ذلك وما قبله من قتل املغريب وأيب بكر النابلسي . فأُخذ وقطع لسانه" حّي على الفالح " املقدس وقال يف أذانه 
عني إال حمنة من اهللا تعاىل، وهلذا طالت مدهتم مع قلة وما كانت والية هؤالء املال. احلافظُ أبو القاسم يف تارخيه

ِعدهتم، فإن عدهتم عدة خلفاء بين أمية أربعة عشر، وأولئك بقوا نّيفاً وتسعني سنة وهؤالء بقوا مائيت سنة ومثانياً 
حم َمْن وستني سنة؛ فاحلمد هللا على ما تيسر من ُهلكهم وإبادة ملكهم، ورضي اهللا عمن سعى يف ذلك وأزاهلم، ورِ

  .بّين َمْخرقتهم، وكذهبم وِحماهلم
وقد كشف أيضاً حاهلم اإلمام أبو القاسم عبد الرَّمحن بن علي بن نصر الشاشي يف كتاب الرَّدِّ على الباطنية، وذكر 

ووصل األمر إىل أن وصف بعضهم ما . قبائح ما كانوا عليه من الكفر واملنكرات والفواحش يف أيام نزار وما بعده
  :اإليضاح عن دعوة القدّاح، أوَّهلا: ا يف قصيدة مساهاكانو

  فثمَّ تعطيل فروض وسنن... حيَّ على مصر إىل خلع الرََّسْن 

وقال لو ُوفّق ملوك اإلسالم لصرفوا أعنة اخليل إىل مصر لغزو الباطنية املالعني، فإهنم من شر أعداء دين اإلسالم، 
رين، ملا ظهر يف ممالك اإلسالم من كفرها وفسادها، وتعّين على الكافة وقد خرجت من حد املنافقني إىل حّد اجملاه

وضرر هؤالء أشد على اإلسالم وأهله من ضرر الكفار؛ إذ مل يقم جبهادها أحد إىل هذه الغاية، مع . فرض جهادها
  .العلم بعظيم ضررها وفسادها يف األرض

اباً لذلك مسيته كشف ما كان عليه بنو عبيد، من الكفر مث إينّ مل يقنعين هذا من بيان أحواهلم، فأفردت كت: قلت
والكذب واملكر والكيد، فمن أراد الوقوف على تفاصيل أحواهلم فعليه به، فإين بتوفيق اهللا تعاىل مجعت فيه ماذكره 

ب ووقفت على كتاب كبري صنفه الشريف اهلامشي رمحه اهللا، وكان يف أيام امللق. هؤالء األئمة املصنفون وغريهم
بالعزيز ثاين خلفاء مصر، فبني فيه أصوهلم أمت بيان، وأوضح كيفية ظهورهم وغلبتهم على البالد، وتتبع ذكر 

فضائحهم وما كان يصدر منهم من أنواع الزندقة والفسق واملخرقة، فنقلت منه إىل ما كنت مجعته قطعة كبرية، 
  .وباهللا التوفيق

  :بقصيدة منهاوما أحسن ماقال فيهم بعض من مدح بين أيوب 
  عبيد مبصر، إن هذا هو الفضل... ألَْستم مزيلي دولة الكفر من بين 

  جموُس، ومايف الصاحلني هلم أصل... زنادقة، شيعية، باطنية 



  ليستتروا شيئاً، وعمّهم اجلهل... ُيِسرُّون كفراً، يظهرون تشيَّعاً 
ستر بالتشيع فقد فعله مجاعة القرامطة، وصاحب الزنج أما مافعله هؤالء من االنتساب إىل علّي رضوان اهللا عليه والت

اخلارج بالبصرة، وغريهم من املفسدين يف األرض على ماعرف ِمْن سريهم من وقف على أخبار الناس، وكلهم 
كذبة يف ذلك وإمنا غرضهم التقرب إىل العوام واجلهال، واستتباعهم هلم، واستجالهبم إىل دعوهتم بذلك البالء، 

واليُغتر بأبيات الشريف الرضي يف ذلك، فقد حصل اجلواب عنها يف كتاب الكشف بوجوه . مايشاء ويفعل اهللا
  .حسنة، وباهللا التوفيق

وقد صنف الشريف العابد الدمشقي، رمحه اهللا، كتاباً يف إبطال نسبهم إىل علّي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وفصل 
  .من القرامطة، لعنهم اهللا تعاىل ذلك تفصيال حسناً، وأطنب يف ذكر أخبار إخواهنم

  فصل يف ذكر غزو الفرنج يف هذه السنة

واستمرت القواعد على االستقامة، وصالح الدين كلما استوىل على خزانة مال وهبها، وكلما فتح : قال ابن شداد
األمر لذلك،  وشرع يف التأهب للغزاة، وقصد بالد العدو، وتعبئة. له خزائن ملك أهنبها، والُيبقى لنفسه شيئاً

  .وتقرير قواعده
وكانت . وأما نور الدين فإنه عزم على الغزاة، واستدعى صاحب املوصل ابن أخيه، فوصل بالعساكر إىل خدمته

  .غزوة عرقة فأخذها نور الدين ومعه ابن أخيه يف احملرم سنة سبع وستني
لها، أياماً حىت فتحها، واحتوى على مجيع مجع نور الدين عساكره وخرج إىل عرقة ونازهلا، وقات: وقال ابن أيب طي

  .مافيها، وغنم الناس غنيمة عظيمة
خرجت مراكب من مصر إىل الشام فأخذ الفرنج يف الالذقية مركبني منها مملوءتني من األمتعة : قال ابن األثري

استعظمه، وراسل الفرنج فلما مسع نور الدين اخلرب . والتجار، وغدروا باملسلمني، وكان نور الدين قد هادهنم فنكثوا
أن املركبني كانا قد دخلهما ماء البحر لكسر : يف ذلك، وأمرهم بإعادة ماأخذوه، فغالطوه، واحتجوا بأمور منها

وكان رضي اهللا عنه . فيهما؛ وكانت العادة بينهم أخذ كل مركب يدخله املاء، وكانوا كاذبني، فلم يقبل مغالطتهم
لم يردوا شيئاً، فجمع العساكر من الشام واملوصل واجلزيرة، وبث السرايا يف اليهمل أمراً من أمور رعيته؛ ف

بالدهم، بعضهم حنو أنطاكية، وبعضهم حنو طرابلس، وحصر هو حصن عرقة وأخرب ربضه، وأرسل طائفة من 
عادوا العسكر إىل حصين صافيثا والعرمية، فأخذمها عنوة وكذلك غريمها؛ وهنب وخّرب، وغنم املسلمون الكثري، و

وأما الذين ساروا إىل أنطاكية . إليه وهو بعرقة فسار يف العساكر مجيعها إىل قريب طربلس خيرب وحيرق وينهب
فإهنم فعلوا يف واليتها مثل ما فعل من النهب والتحريق والتخريب بوالية طرابلس، فراسله الفرنج وبذلوا إعادة ما 

اليهودي اليعطي اجلزية حىت ُيلطم، : وكانوا يف ذلك كما يقال. مأخذوه من املركبني، وحيدد معهم اهلدنة؛ فأجاهب
  .فكذلك الفرنج ما أعادوا أموال التجار باليت هي أحسن، فلّما ُنهبت بالدهم وخربت أعادوها

. وكان لوالدي يف املركبني جتارة مع شخصني، فلما أعادوا إىل الناس أمواهلم مل يصل إىل كل إنسان إال اليسري: قال
وكان يف الناس من يأخذ ماليس له، وكان أحد . ُيحمل املتاع فكل من كان امسه عليه أو على ثوب أخذه وكان

هذين املضاربني فيه أمانة، وكان نصرانياً، فلم يأخذ إال ما عليه امسه وعالمته، فذهب من ماله ومالنا شئ كثري هبذا 
ا عاد إلينا سلّم الذي لنا إىل والدي، فامتنع من وكان الذي حصل من مالنا أكثر من الذي حصل له، فلم. السبب

خذ أنت اجلميع فإنك أحوج إليه وأنا يف غىن عنه؛ فلم يفعل؛ فقال خذ النصف وأنا الّنصف، واجتهد : أخذه وقال



هذا : فلما كان بعض األيام وإذا قد جاء الغالم ومعه عّدة من األثواب السوسية وغريها؛ وقال. به والدي فلم يفعل
وسبب حضوره أن إنساناً فقاعياً من أهل تربيز كان معنا يف املركب وقد أعادوا عليه . قماشنا قد حضر اليوممن 

ماله، فرأى هذه األثواب وامسى عليها فلم يسهل عليه أن يردها، يعين عليهم، وسأل عين وقد قصدين، وهي معي، 
فأخذنا حنن ماعليه امسنا بعد اجلهد، وطلب . ميتقد تركت طريقي لتربأ ذ: وحضر عندي الساعة وسلمها إيلّ، وقال

وهذان الرجالن : قال. والدي الرجل، وسأله أن يقيم عندنا لنسلم إليه ماالً يتجر فيه، فلم يفعل، وعاد إىل بلده
  .نادران يف هذا الزمان

  فصل يف عزم نور الدين على الدخول إىل مصر

ن جيتمعا على الكرك والشوبك يتشاوران فيما يعود بالصالح وكان صالح الدين واعده نور الدين أ: قال العماد
املشترك، فخرج من القاهرة يف الثاين والعشرين من احملرم، بالعزم األجزم، والرأي األحزم؛ فاتفق لالجتماع عائق، 

لنصف من ومل يقدر لالتفاق قدر موافق؛ فلقي يف تلك السفرة شدة، وعدم خيال وظهرا وُعدة؛ وعاد إىل القاهرة يف ا
  .ربيع األول

  .ويف سنة سبع وستني أيضاً جرى ما أوجب نفرة نور الدين من صالح الدين: قال ابن األثري
وكان احلادث أن نور الدين أرسل إىل صالح الدين يأمره جبمع العساكر املصرية واملسري هبا إىل بالد الفرنج 

 إليه، وجيتمعا هناك على حرب الفرنج واالسيالء والنزول على الكرك وحماصرته، ليجمع هو أيضاً عساكره ويسري
فربز صالح الدين من القاهرة يف العشرين من احملرم، وكتب إىل نور الدين يعرفه أن رحيله اليتأخر؛ . على بالدهم

فلما أتاه . وكان نور الدين قد مجع عساكره وجتهز، وأقام ينتظر ورود اخلرب من صالح الدين برحيله لريحل هو
بذلك رحل من دمشق عازماً على قصد الكرك، فوصل إليه، وأقام ينتظر وصول صالح الدين إليه، فأتاه كتابه اخلرب 

  .يعتذر فيه عن الوصول باختالل البالد، وأنه خياف عليها مع البعد عنها فعاد إليها؛ فلم يقبل نور الدين عذره
فحيث مل ميتثل أمر نور الدين شّق ذلك . الدينوكان سبب تقاعده أن أصحابه وخواصه خّوفوه من االجتماع بنور 

فبلغ اخلرب صالح الدين فجمع أهله، . عليه، وعظم عنده، وعزم على الدخول إىل مصر وإخراج صالح الدين عنها
وفيهم والده جنم الدين، وخاله شهاب الدين احلارمي، ومعهم سائر األمراء، وأعلمهم ما بلغه من عزم نور الدين 

إذا جاءنا : فقام ابن أخيه تقّي الدين عمر وقال. مصر منه؛ واستشارهم، فلم جيبه أحد منهم بشئ على قصده وأخذ
فشتمهم جنم الدين أيوب وأنكر ذلك واستعظمه، وكان ذا رأى . قاتلناه وصددناه عن البالد؛ ووافقه غريه من أهله

أنا أبوك وهذا شهاب الّدين خالك، أتظّن : ناقعد، وسبَّه؛ وقال لصالح الدي: ومكر، وكيد وعقل، وقال لتقّي الّدين
واهللا لو رأيت أنا وهذا خالك نور الدين مل ميكنا : فقال. ال: يف هؤالء كلِّهم َمْن حيبك ويريد لك اخلري مثلنا؟ فقال

إال أن نترجل إليه ونقبل األرض بني يديه، ولو أمر بضرب عنقك بالسيف لفعلنا؛ فإذا كّنا حنن هكذا كيف يكون 
نا، وكلّ من تراه من األمراء والعساكر لو رأى نور الدين وحده مل يتجاسر على الثبات على سرجه، والوسعه غري

إال النزول وتقبيل األرض بني يديه؛ وهذه البالد له، وقد أقامك فيها، فإن أراد عزلك فأي حاجة به إىل اجملئ؟ 
قوموا عنا فنحن مماليك نور : وقال للجماعة كلهم !يأمرك بكتاب مع جناب حىت تقصد خدمته ويويل بالده من يريد

  .فّتفرقوا على هذا، وكتب أكثرهم إىل نور الدين باخلرب. الدين وعبيده، ويفعل بنا مايريد

أنت جاهل قليل املعرفة؛ جتمع هذا اجلمع الكبري وُتطلعهم على : وملا خال جنم الدين أيوب بابنه صالح الدين قال
ر الدين أنك عازم على منعه من البالد جعلك أهّم األمور إليه وأوالها بالقصد، ولو مايف نفسك، فإذا مسع نو



قصدك ملم ترمعك من هذا العسكر أحدا، وكانوا أسلموك إليه؛ وأما اآلن بعد هذا اجمللس، فسيكتبون إليه ويعرفونه 
ب يأخذين حببل يضعه يف عنقي؛ أيّ حاجة إىل قصدي؟ جيئ جنا: قويل، وتكتب أنت إليه وترسل يف هذا املعىن وتقول

  .فهو إذا مسع هذا عدل عن قصدك واشتغل مبا هو أهم عنده، واأليام تندرج، واهللا كل وقت يف شأن
فلما رأى نور الدين رمحه اهللا تعاىل األمر هكذا عدل عن قصده، وكان األمر . ففعل صالح الدين ما أشار به والده

  . يقصده وال أزاله، وكان هذا من أحسن اآلراء وأجودهاكما قال جنم الدين؛ تويف نور الدين ومل
  فصل يف احلََمام
ويف سنة سبع وستني أمر امللك العادل نور الدين باختاذ احلمام اهلوادي، وهي املناسيب اليت تطري من : قال ابن األثري

  .البالد البعيدة إىل أوكارها، فاختذت يف سائر بالده
. وطالت مملكته، فكانت من حد النوبة إىل باب مهذان، اليتخللها سوى الفرنج وكان سبب ذلك أنه اتسعت بالده

وكان الفرنج، لعنهم اهللا، رمبا نازلوا بعض الثغور، فإىل أن يصله اخلرب ويسري إليهم يكونون قد بلغوا بعض الغرض؛ 
وكانت األخبار . راحة كبريةفحينئذ أمر بذلك وكتب به إىل سائر بالده، وأجرى اجلرايات هلا وملربيها؛ فوجد هبا 

تأتيه لوقتها، ألنه كان له يف كل ثغر رجال مرتبون، ومعهم من محام املدينة اليت جتاورهم، فإذا رأوا أو مسعوا أمراً 
كتبوه لوقته وعلقوه على الطائر، وسرحوه إىل املدينة اليت هو منها يف ساعته، فتنقل الرقعة منه إىل طائر آخر من 

فاحنفظت الثغور بذلك حىت إن . ورهم يف اجلهة اليت فيها نور الدين؛ وهكذا إىل أن تصل األخبار إليهالبلد الذي جيا
طائفة من الفرنج نازلوا ثغراً له فأتاه اخلرب ليومه، فكتب إىل العساكر اجملاورة لذلك الثغر باالجتماع واملسري بسرعة 

عد نور الدين عنهم؛ فرحم اهللا نور الدين ورضي عنه، فما وكبس العدو، ففعلوا ذلك، فظفروا والفرنج قد أمنوا لُب
  .كان أحسن نظره للرعايا وللبالد

وكان نور الدين اليقيم يف املدينة أيام الربيع والصيف حمافظة على الثغر، وصوناً من احليف، ليحمي : وقال العماد
فرأى اختاذ . عتداهلا بتمحيق اعتالهلاالبالد من العدو بالسيف، وهو متشوف إىل أخبار مصر وأحواهلا، وحتقيق ا

احلمام املناسيب وتدرجيها على الطريان، لتحمل إليه الكتب بأخبار البلدان؛ وتقدم إىل بكتب منشور ألرباهبا، 
وإعزاز أصحاهبا، وهو حينئذ بظاهر دمشق، خميم بوادي اللّوان، وحنن مستظهرون يف ذلك األوان، عاُدون على أهل 

هي برائد : " مث ذكر نسخة املنشور ووصف فيه احلمام، فقال. سابع عشر ذي القعدة من السنة العدوان؛ وذلك يف
األنباء، املخصوصة بفضيلة اإلهلام واإلحياء، وهي فيوج الرسائل املأمونة اإلبطاء، والسابقات اهلُوج يف االهتداء؛ 

ت مهمات األخبار يف وقتها من أقاصي األمصار واحلامالت ُملطَّفات األسرار يف أقرب مدة إىل أبعد غاية، واملوّصال
بأكمل هداية، والقاطعات يف ساعتها إىل البالد أجواز القفار واملوامي، والنافذات بنجح املرام بعود السهام إىل 

وقد عمّ . املرامي؛ وهي تطوي الفراسخ البعيدة واألشواط يف ساعة، وتنتهي إىل أقصى عنايات الطاعة بأمت استطاعة
فع املرابطني للغزاة واجملاهدين يف سبيل اهللا، يف إهداء أخبار الكفرة إليهم من أماكنها، دالة على مكايدها هبا ن

ومكامنها، طائرة بكتبهم إىل من وراءهم من الطالئع والّسرايا، مظهرة هلم من أحواهلا خبايا األمور اخلفايا؛ وإهنا 
ار، مهدية يف األسفار، أمينة على األسرار، سابقة إىل األوكار، صادرة مليمونة املطار، مأمونة العثار، ساملة على األخط

  " .باألوطار، سائرة إىل املؤمنني بنبأ الكفار 
وقد بلغين عن القاضي الفاضل رمحه اهللا تعاىل أنه وصفها . وكل هذه أوصاف حسنة وعبارات مستحسنة: قلت

وك؛ يشري إىل أن نزوهلا على امللوك من جّو اهلواء نزول الطيور مالئكة املل: بألطف من هذه األوصاف وأخصر فقال
فلقد أحسن . املالئكة على األنبياء عليهم السالم من السماء، مع فرط مافيها من األمانة، اليتوهم من جهتها خيانة



  .رحم اهللا اجلميع. فيما وصف، وأبدع فيما استنبط وأنصف، وهو بذلك أوىل وأعرف
  سنةفصل يف باقي حوادث هذه ال

قرأت نسخة سجل بإسقاط املكوس مبصر، قرئ على املنرب بالقاهرة يوم اجلمعة بعد الصالة ثالث صفر سنة سبع 
: " وستني ومخسمائة، عن السلطان امللك الناصر يف أيام نور الدين رمجه اهللا، فهو كان اآلمر وذاك املباشر، يقول فيه

يف األرض، وحّسنه عندنا من أداء كل نافلة وفرض، ونصبنا له من أما بعد؛ فإنا حنمد اهللا سبحانه على مامكّن لنا 
إزالة الّنصب عن عباده، واختارنا له من اجلهاد يف اهللا حق جهاده، وزهدنا فيه من متاع الّدنيا القليل، وأهلمنا من 

لدواوين، ويوماً نقطع حماسبة أنفسنا على الّنقري والفتيل، وأوالنا من شجاعة السماحة، فيوماً هنب ما اشتملت عليه ا
ما سقاه النيل؛ فالبشائر يف أيامنا تترى، شفعاً ووترا، واملسارُّ كنظام اجلوهر تتبع الوادحة منها األخرى، واملساحمات 

وملا تقلدنا أمور الّرعية رأينا . قد مألت املسامع واملطامع، وأسخطت اخليمة والصنائع، وأرضت املنرب واجلامع
لقاهرة ومصر، أوىل ما نقلناها من أن تكون لنا يف الدنيا إىل أن تكون لنا يف اآلخرة، وأن نتجرد املكوس الديوانية با

منها لنلبس أثواب األجر الفاخرة، ونطهر منها مكاسبنا، ونصون عنها مطالبنا، ونكفي الّرعّية ضرّهم الذي يتوجه 
، ونعيدها اليوم كأمس الذاهب، ونضعها فالترفعها من )لَْيهمَوَنَضُع َعنُْهْم إْصرَُهم َواألَغْاللَ الَّيت كانت َع(إليهم، 

فاستخرنا اهللا وعجلنا إليه لريضى، ورأينا فرصة أجر التغض عليها بصائر األبصار . بعد يد حاسب، والقلم كاتب
 ساحل واليُغضى؛ وخرج أمرنا بكتب هذا املنشور مبساحمة أهل القاهرة ومصر، ومجيع التجار املترددين إليهما، وإىل

املقسم، واملنية، بأبواب املكوس صادرها وواردها، فَيَرُِد التاجر وُيسفر، ويغيب عن ماله وحيضر، ويقارض ويتجر 
براَ وحبراً، مركباً وظهرا، سّرا وجهراً، الحيلُّ ماشده، والحياول ما عنده، واليكشف ما ستره، وال يسأل عما أورده 

والذي اشتملت عليه . رق بريقه، واليؤخذ منه طعمه، وال يستباح له حرمهوأصدره، وال ُيستوقف يف طريقه، واليش
املساحمة يف السنة من العني مائة ألف دينار، مساحمة اليتعقبها تأويل، واليتخوهنا حتويل، واليعتريها زوال، واليعتورها 

، ومن ناقضها نقض إبرامه، ومن انتقال؛ دائمة بدوام الكلمة، قائمة ماقام دين القيَِمة؛ َمْن عارضها رّدت أحكامه
أزاهلا زلَّت قدمه، ومن أحاهلا حل دمه، ومن تعقبها خلدت اللعنة فيه ويف عقبه، ومن احتاط لدنياه فيها أحاط به 

فمن قرأه، أو قُرى عليه من كافة والة األمر من صاحب سيف وقلم، ومشارف أو . اجلحيم الذَّي هو من خطبه
  " .مر، ولْيُْمضه على ممر الدهر مُرضياً لربه، ممضياً ملا أمر به ناظر، فليمتثل ما مثل من األ

  .ويف هذه السنة تويف الشيخ أبو بكر حيىي بن سعدون القرطيب املقري النحوي، وهو نزيل املوصل رمحه اهللا تعاىل
  .وفيها ولد العزيز والظاهر ابنا صالح الدين، واملنصور حممد بن تقي الدين

تويف أبو الفتوح نصر بن عبد اهللا اإلسكندري، املعروف بابن قالقس الشاعر، بعيذاب، ومولده  وفيها يف ثالث شوال
  .باإلسكندرية رابع ربيع اآلخر سنة اثنتني وثالثني ومخسمائة، فيكون عمره حنواً من مخس وثالثني سنة

  مث دخلت سنة مثان وستني ومخسمائة

  .ففيها تويف ملك البجاة احلسن بن صايف
  .رتب العماد الكاتب مشرفا بديوان نور الدين مضافا إىل كتابة اإلنشاءوفيها ت
وكان نور الدين ذكيا أملعيا، فطنا لوذعيا، التشتبه عليه األحوال، وال يتبهرج عليه الرجال، واليتأهل لغري أهل : قال

  .الفضل منه اإلفضال
ري منها عدة من األمتعة املستحسنة، واآلالت وملا عرض صالح الدين بعد العاضد خزائنه، واستخرج دفائنه، س: قال



املثمنة، وقطع البلور واليشم، واألواين اليت اليتصور وجودها يف الوهم، ومعها ثالث قطع من البلخش، أكربها نيف 
وثالثون مثقاال، والثانية مثانية عشر، واألخرى دوهنا، وقرن هبا من الآللئ مصوهنا ومكنوهنا؛ ومحل معها من الذهب 

ني ألف دينار، ووصلت من غرائب املصنوعات مبا الجيتمع مثله يف أعصار وأعمار، ومن الطيب والعطر ما مل ست
ما كانت بنا : فشكر نور الدين مهته وذكر بالكرم شيمته، ووصف فضيلته، وفضل صفته، وقال. خيطر ببال عطار

قنا الذهب يف ملك مصر وبنا إىل الذهب فقر، وما حاجة إىل هذا املال، وال نسد به خلة اإلقالل، فهو يعلم أنا ما أنف
  :ومتثل بقول أيب متام. هلذا احملمول يف مقابلة ما ُجْدنا به قدر

  على احلصا وبه فقر إىل الذهب... مل ُينفق الذهب املُْرىب بكثرته 
ء البالد؛ فيجب أن لكنه يعلم أن ثغور الشام مفتقرة إىل السداد، ووفور األعداد من األجناد، وقد عم بالفرنج بال

  .يقع التعاقد على اإلمداد باملعونة، واملعونة باإلمداد
فاستنزره وما استغزره، واستقل احملمول يف جنب ماحرره، وتروى فيما يدبره، وأفكر فيما يقدمه من هذا املهم 

  .ويؤخره
اين وزيره إىل مصر وأمره بعمل مل تقع هذه اهلدية من نور الدين مبوقع، وجرد املوفق بن القيسر: قال ابن أيب طّي

حساب البالد واستعالم أخبارها وارتفاعها، وأين صرفت أمواهلا؛ فإذا حصل مجيع ذلك قرر على صالح الدين 
وعظُم على نور الدين أمر مصر، وأخذه من إستيالء صالح الدين عليها املقيم املقعد، . وظيفة حيملها يف كل سنة

  .الوأكثر يف مراسلته يف محل األمو
مل ختف حال نور الدين يف كراهية امللك الناصر؛ ولقد علم ذلك مجيع األجناد واألمراء وحتدثت به : حدثين أيب قال

واشتد بعد ذلك يف مراسلته، وأنفذ ابن القيسراين لكشف األحوال؛ ولو . العوام، والسيما حني أنفذ هذه اهلدية
  .طال عمره مل يكن له بدُّ من الدخول إىل مصر

وكان نور الدين مذُ ُملكت مصر، وتوجه له فيها النصر، يؤثر أن يقر له فيها مال للحمل، يستعني به : العماد قال
على كلف اجلهاد وختفيف ماله من الثقل، واأليام متاطله، واألعوام تطاوله، وهو ينتظر أن صالح الدين يبتدئ من 

ل من أخائر الذخائر واملال احلاضر ما محله، وعرف جممله فلما مح. نفسه مبا يريده، وهو اليستدعي منه واليستزيده
ومفصله، تقدم إىل املوفق خالد بن القيسراين أن ميضي، ويطالب ويقتضي، ويعمل أيضا باألعمال املصرية جزازة، 
 واليبتغي يف نفوس ديوانه من أمرها حزازة؛ وأرسل معه اهلدايا، والتحف السنايا، وأقام العماد مقامه يف ديوان

  .مث كان من أمره ما سيأيت ذكره. االستيفاء، فجمع بني اإلشراف واالستيفاء، ومنصب اإلنشاء
وخرج صالح الدين يف النصف من شوال ومعه الفيل، واحلمارة العتابية، والذخائر النفيسة اليت كان : قال العماد

ها إىل نور الدين، وقُوبلت انتخبها من خزائن القصر، وهي معدودة من حماسن العصر، وقد سبق ذكر تسيري
ووصلت احلمارة وكثرت هلا النظارة؛ وأما الفيل فإنه وصل إلينا يف سنة تسع وستني وحنن . باإلحسان والتحسني

حبلب يف امليدان األخضر، وأهداه نور الدين إىل ابن أخيه سيف الدين غازي صاحب املوصل مع شئ من حتفة 
الدين إىل بغداد هدية للخليفة، مع ما سّيره معه من التحف اللطيفة؛ وسري  مث سّيره سيف. الثياب والعود والعنرب

  .نور الدين احلمارة العتابية إىل بغداد مع هدايا، وحتف سنايا
  فصل يف جهاد السلطانني للفرنج يف هذه السنة



رهبا، وخرب ونزل صالح الدين على الكرك والشوبك وغريمها من احلصون فربح هبا، وفرق عنها ع: قال العماد
  .عمارهتا، وشنَّت على أعماهلا سراياه بغاراته

سبب هذه اخلدمة إىل موالنا امللك العادل، أعز اهللا سلطانه ومد أبداً إحسانه، : ووصل منه كتاب باملثال الفاضلي
بأن يقصد  علم اململوك مبا يؤثره املوىل. ومكن بالنصر إمكانه، وشيد بالتأييد مكانه، ونصر أنصاره، وأعان أعوانه

الكفار مبا يقص أجنحتهم ويقلل أسلحتهم، ويقطع موادهم، وخيرب بالدهم؛ وأكرب األسباب املعينة على مايرومه 
ومما اجتهد فيه غاية . من هذه املصلحة أال يبقى يف بالدهم أحُد من العربان، وأن ينتقلوا من ذل الكفر إىل عز اإلميان

ترحيل كثري من أنفارهم، واحلرص يف تبديل دارهم، إىل أن صار العدو  االجتهاد، وعده من أعظم أسباب اجلهاد
  .اليوم إذا هنض الجيد بني يديه دليالً، واليستطيع حيلة، واليهتدي سبيال

  .مث ذكر باقي الكتاب
وإمنا بدأ ببالد الكرك والشوبك ألهنا . وهذه أول غزوة غزاها صالح الدين من الديار املصرية: قال ابن شداد

ت أقرب إليه، وكانت يف الطريق متنع من يقصد الديار املصرية، وكان الميكن أن تصل قافلة حىت خيرج هو كان
فخرج . بنفسه يعربها بالد العدو؛ فأراد توسيع الطريق وتسهيله لتتصل البالد بعضها ببعض، وتسهل على السابلة

رنج وقعات، وعاد عنها ومل يظفر منها بشئ يف تلك قاصداً هلا أثناء سنة مثان وستني، فحاصرها، وجرى بينه وبني الف
  .الدفعة؛ وحصل ثواب القصد

  .وأما نور الدين فإنه فتح مرعش يف ذي القعدة من هذه السنة وأخذ هبسين يف ذي احلجة منها

حضرت عند امللك العادل نور الدين بدمشق، يف العشرين من صفر، ووجهه بنور الدين البشر قد : وقال العماد
واحلديث جيري يف طيب دمشق وحسن آالئها، ورقَّة هوائها، وهبجة هبائها، وإزهار أرضها كزهر مسائها، وكلّ  سفر،

فارجتلت . أنا ُحبّ اجلهاد يسليين عنها، فما أرغب فيها: منا ميدحها، وحببه مينحها، وكلّ منا يطريها؛ فقال نور الدين
  :هذا املعىن يف احلال، فقلت

  بلدةُ مثل دمشق...  ليس يف الدنيا مجيعاً
  يف سبيل اهللا عشقي... ويسليين عنها 

  ركها َيْشقَى وُيشْقي... والنقي األصل، ومن يت 
  بسهم الغزو رشقي... كم رشيقٍ شاغل عنه 
  عنه باإلقالم مشقي... وامتشاق البيض يغين 

  :وسألين نور الدين أن أعمل دوبيتيات يف معىن اجلهاد على لسانه، فقلت: قال
  مايل يف العيش غريه من أرب... و نشاطي وإليه طريب للغز

  والراحة مستودعة يف التعب... باجلد وباجلهاد جنح الطلب 
  :وقلت أيضا

  سيفي طربا إىل الطلي يهتز... الراحة يف العيش سوى أن أغزو 
  والقدرة يف غري جهاٍد عجز... يف ذل ذوي الكفر يكون العز 

  :وقلت أيضا
  والراحة يف سواه عندي تعب... يل أرب أقسمت سوى اجلهاد ما
  والعيش بال جدِّ جهاٍد لعب... إال باجلد الينال الطلب 



واتفق خروج كلب الروم اللعني، يف جنود الشياطني، يقصد الغارة على زرَّا من ناحية حوران، وهم يف مجع : قال
نازل بالكسوة إليهم، وأقدم بعساكره  فركب نور الدين وهو. غلبت اخلرب والعيان؛ ونزلوا يف قرية تعرف بسمكني

عليهم؛ فلما عرفوا وصوله رحلوا إىل الفوار مث إىل السواد مث نزلوا بالشاللة، ونزل نور الدين عشترا، وقد سرَّه 
ماجرى؛ فأنفذ سرّية إىل أعمال طربية، واغتنم خلّوها، فأدجلت تلك الشجعان، وثبت من ثبته اإلميان، حىت عربت 

  .ورحل نور الدين من عشترا فنزل بظاهر زرَّا. لت تلك القضيةالسرية، وانفص
  :كيف تصف ماجرى، فمدحته بقصيدة منها: وكنت راكباً يف لقائهم مع امللك العادل وهو يقول: قال العماد

  وبدت لعصرك آية اإلحسان... ُعقدت بنصرك راية اإلميان 
  وفارس الفرسانيد اللُّيوث، ... يا غالب الُغلب امللوك، وصائد الصِّ 

  حُزت الفخار على ذوي التيجان... يا سالب التيجان من أرباهبا 
  يف كل إقليم بكل لسان... حمموُد احملموُد مابني الورى 

  مالك يف البسيطة ثاين: أقسمت... ياواحدا يف الفضل غري ُمشارك 
  لك مؤذنُ أبداً بكل أمان... أحلى أمانيك اجلهاُد وإنُه 

  حرب لقمع املشركني َعوان... ته ظُباك من كم بكر فتح ولَّد
  قد سار يف اآلفاق والبلدان... كم وقعٍة لك بالفرنج، حديثها 

  وقرنت رأس برنسهم بسنان... قمصت قومصهم رداًء من ردى 
  بالذل يف األقياد واألسجان... وملكت رّق ُملوكهم، وتركتهم 

  ألذقانوسحبتهم ُهوناً على ا... وجعلت يف أعناقهم أغالهلم 
  والبيض ختضب بالنجيع القاين... إذ يف السوابغ حتطم السمر القنا 

  واهلام رقص عوايل املّران... وعلى غناء املشرفية يف الطلى 
  ناُر تألُق من خالل دخان... وكأن بني النقع ملع حديدها 
  فيه برىّ الصارم الظمآن... يف مأزق ورد الوريد مكفل 
  لتنوب عنها أجنم اخلرصان... غطى العجاج به جنوم مسائه 

  طُُرق الضالل ومركب الطغيان... أو ما كفاهم ذاك حىت عاودوا 
  :ومنها

  ملا أتيت بواضح الُبرهان... وجلْوَت نور الدين ظلمة كفرهم 
  والرأي قبل شجاعة الشجعان... وهزمتهم بالرأي قبل لقائهم 
  ركانوالكفر منك مضعض األ... أصبحت لإلسالم ُركناً ثابتاً 

  ماضي، وشْدت مباين اإلميان... قوَّضت آساس الضالل بعزمك ال 
  هللا يف ِسر ويف إعالن... قُل أين مثلك يف امللوك جماهد 

  لكن وثقت بنصرة الرمحن... مل تلقهم ثقةً بقوة شْوكٍة 
  ال يستقل بثقله الثقالن... مازال عزمك مستقال بالذي 
  يف وسع وال إمكانما كان ... وبلغت بالتأييد أقصى مبلغ 

  دانت لك الدنيا، فقاصيها إذاحققتهلنفاذ أمركداين



  مصر، إىل قوص، إىل أسوان... فمن العراق، إىل الشآم، إىل ذرا 
  أهلاك فرض الغزو عن مهذان... مل تله عن باقي البالد، وإمنا 

  بالترك، واألكراد، والعربان... للروم واإلفرنج منك مصائب 
  لك أوجه األمالك باإلذعان... ذ عنت أذعنت هللا املهيمن إ

  مآلن من عرف ومن عرفان... أنت الذي دون امللوك وجدته 
  يف نطق قسٍ، يف تقى سلمان... يف بأس عمرو، يف بسالة حيدرٍ 
  يف شأهنا سوُر من القران... سُري، لوان الوحي ينزل أنزلت 

  سلطانصايف احلياة، خنلد ال... فاسلم، طويل الُعْمر، ممتد املدى 
  .وهي قصيدة طويلة، وصف فيها أمراءه احلاضرين اجلهاد معه ومدحهم

  فصل يف فتح بالد النوبة

ويف مجادي األوىل غزا مشس الدولة تورانشاه بن أيوب، أخو صالح الدين، بالد النوبة، وأراهم سُطاه : قال العماد
مث مجع السْبّي وعاد . عدمية اجلدوى، عظيمة البلوىاملوهوبة وفتح حصناً هلم يعرف بإبرمي، وآىل أال يرمي؛ وهي بالُد 

  .به إىل أسوان، وفّرق على أصحابه يف الغنائم السودان
ويف هذه السنة اجتمع السّودان والعبيد من بالد النوبة وخرجوا يف أمم عظيمة قاصدين : وقال ابن أيب طّي احلليب

وكان هبا أملري . أسوان وحصارها، وهنب قراها ملك بالد مصر، وصاروا إىل أعمال الصعيد، وصمموا على قصد
فلما وصل إىل . كنز الدولة، فأنفذ ُيعلم امللك الناصر وطلب منه جندة، فأنفذ قطعة من جيشه مع الشجاع البعلبكي

أسوان وجد العبيد قد عادوا عنها بعد أن أخربوا أرضها؛ فأتبَّعهم الشجاع والكنز، فجرت حرُب عظيمة قُتل فيها 
  .ريقني عامل عظيممن الف

ورجع الشجاع إىل القاهرة وأخرب بفعال العبيد، ومتكنهم من بالد الصعيد، فأنفذ امللك الناصر أخاه مشس اخلالفة يف 
عسكر كثيف، فوجدهم قد دخلوت بالد النوبة، فسار قاصداً بالدهم وشحن مراكب كثرية يف البحر بالرجال 

وسار إليها ونزل على قلعة إبرمي، وافتتحها بعد ثالثة أيام، وغنم مجيع ماكان  .واملرية، وأمرها بلحاقه إىل بالد النوبة
  .فيها من املال والكُراع واملرية، وخلص مجاعة من األسرى، وأسر من وجده فيها، وهرب صاحبها
  :وكتب إىل السلطان بذلك فأنشد السلطان أبو احلسن بن الذروي يهنئه بفتح إبرمي قصيدة، منها

  يقصر ملك األرض عن منتهاه... ْزم فذا ُمبتداه فقّدم الَع
  أجنمه طالعة عن ُدجاه... واستحب ذيول اجليش حىت أرى 

  قناعةً ملا استقرت نواه... سواك من ألقى عصاه هبا 
  باج إذا شئت وتورانشاه... عليك بالروم ودع صاحب ال 

  ُتربم أمراً فيه كْبُت العداه... فقد غّدت إلبرُمي يف ملكه 
  تُرضى لسخط الكفر دين اإلله... د للنوبة من نوبة الُب

  لعزمٍة كامنة يف أناه... تظل من نوبة منسوبة 
  ما نسجت للحرب أيدي الغُزاه... تكسو الغزاة القاطين أرضها 

  كأعني الرُّمد بدت لألساه... سوُد وحتمّر الظُّبا حوهلا 
  قاهمثل دنان بزلتها السُّ... أوال، فُسمُر حيتميها القنا 



  إال بنصل دميت شفرتاه... هللا جيش منك الينثين 
  خيل وفرسان كمثل البزاه... ما بني عقبان ولكنها 

  أساود الطعن، فهم كاحلواه... آساد حرب فوق أيديهم 
  غُدران، فالنريان جتري مياه... تقلّدوا األهنار واستألموا ال 

يف صحبته أمري يقال له إبراهيم الكردي، فطلب من مشس مث رجع مشس الدولة إىل أسوان مث إىل قوص، وكان : قال
وكانوا يشنون . الدولة قلعة إبرمي فأقطعه إياه وأنفذ معه مجاعة من األكراد البطالني، فلما حصلوا فيها تفّرقوا فرقا

تفق أهنم وأ. الغارات على بالد الّنوبة حىت برحوا هبم، واكتسبوا أمواالً كثرية حىت عفت أرزاقهم وكثرت مواشيهم
عّدوا إىل جزيرة من بالد النوبة تعرف جبزيرة دندان فغرق أمريهم إبراهيم ومجاعة من أصحابه ورجع من بقي منهم 

  .إىل قلعة إبرمي وأخذوا مجيع ماكان فيها وأخلوها بعد مقامهم هبا سنتني، فعاد إليها وملكوها
كتاب فيه طلب الصلح ومع الرسول هدية، عبد  وأنفذ ملك النوبة رسوال إىل مشس الدولة وهو مقيم بقوص ومعه

وجهز معه رسوال يعرف . فكتب له جواب كتابه وأعطاه زوجي نشاب، وقال مالك عندي جواب إال هذا. وجارية
مبسعود احلليب وأوصاه أن يكشف له خرب البالد ليدخلها؛ فسار احلليب مع الرَّسول حىت وصل دنقله، وهي مدينة 

ووصف ملكهم . دت بالدا ضيقة ليس هلم زرع إال الذرة، وعندهم خنل صغار منه إدامهمقال مسعود فوج. امللك
خرج علينا يوماً وهو عريان قد ركب فرسا عريا وقد التف يف ثوب أطلس وهو أقرع ليس : بأوصاف منها أن قال

صليب،  على رأسه شعر؛ قال فأتيت فسلمت عليه فضحك وتغاشى وأمر يب أن تكوى يدي، فكوى عليها هيئة
وأما دنقلة فليس فيها عمارة إال دار امللك فقط وباقيها : قال. وأمر يل بقدر مخسني رطال من الدقيق، مث صرفين

  .أخصاص
  فصل

  .يف وفاة جنم الدين أيوب، والد صالح الدين، وطرف من أخباره
ة، يوم االثنني الثامن عشر وركب جنم الدين أيوب فشب به فرسه بالقاهرة عند باب النصر وسط احملجَّ: قال العماد

  .من ذي احلجة، ومحل إىل منزله، وعاش مثانية أيام، مث تويف يف يوم الثالثاء السابع والعشرين من ذي احلجة
وكان كرميا رحيما، عطوفا حليما، وبابه مزدحم الوفود، وهو متلف املوجود، يبذل اجلود؛ وكان ولده صالح 

لشوبك على الغزاة مواظبا، فدفن إىل جانب قرب أخيه أسد الدين يف بيت الدار الدين عنه غائبا، ويف بالد الكرك وا
السلطانية، مث نقال بعد سنتني إىل املدينة الشريفة النبوية، على ساكنها أفضل الصالة والّسالم، والتحية واإلكرام، 

  .واإلجالل واإلعظام، وعلى آله وصحبه وسلم
  .ين األصفهاين وزير املوصل املقدم ذكره، رمحهم اهللاوقربمها يف تربة الوزير مجال الد: قلت

وملا عاد صالح الدين من غزاته بلغه قبل وصوله إىل مصر وفاة أبيه جنم الدين فشّق ذلك : وقال القاضي ابن شداد
وكان سبب وفاته وقوعه من الفرس؛ وكان رمحه اهللا تعاىل، شديد الّركض ولعاً بلعب . عليه حيث مل حيضر وفاته

  .رة حبيث من رآه يلعب هبا يقول ماميوت إال من وقوعه عن ظهر الفرسالك
صّح من املصاب باملوىل الدارج، غفر اهللا له : ومن كتاب فاضلّي عن السلطان إىل عز الدين فرخشاه مبصر يقول فيه

ة، ذنبه، وسقى بالرمحة تربه، ما عظمت به اللوعة، واشتدت الروعة، وتضاعفت لغيبتنا عن مشهده احلسر
فاستنجدنا بالصرب فأىب واحندرت العربة، فياله فقيداً فقد عليه العزاء، وهانت بعده األرزاء، وانتثر مشل الربكة بفقده 



  .فهي بعد االجتماع أجزاء
وهو األمري جنم الدين أيوب : وختطفته يد الردى يف غيبيت هبين حضرت، فكنت ماذا أصنع؟ قال ابن أيب طي احلليب

: كان تقي الدين عمر يزيد فيقول: وحدثين أيب رمحه اهللا قال. رف يف نسبه أكثر من والده شاذيبن شاذي، والُيع
  .ومسعت أنا من يقول شاذي بن مروان بن يعقوب: قلت. شاذي بن مروان
وقد أدّعى ابن سيف اإلسالم ملا ملك اليمن أهنم منة بين مروان ابن حممد اجلعدي املعروف : قال ابن أيب طي

وقد نقبت عن ذلك فأمجع اجلماعة من آل أيوب أن هذا كذب، وأن مجيع : قال. يعىن آخر خلفاء بين أمية باحلمار،
  .وكذلك أخربين السلطان امللك الناصر رمحه اهللا. آل أيوب اليعرفون جدَّاً فوق شاذي

دين أبو سعيد ودليل صحة ذلك أين وقفت على كتاب وقف الّرباط النجمي بدمشق ومل يزد فيه على جنم ال: قلت
وابن سيف اإلسالم هذا هو أبو الفداء امساعيل، بن طغتكني بن أيوب بن شاذي، ابن أخي . أيوب بن شاذي العاديل

السلطان صالح الدين؛ ملك اليمن بعد أبيه وتعاظم إىل أن ويل نفسه اخلالفة وادعى أنه من بين أمية، وعزم على 
وله يف ذلك أشعار كثرية؛ وتلقب باإلمام اهلادي بنور اهللا املعز لدين اهللا إعادة اخلالفة من بين هاشم إىل بين أمية؛ 

  :فمن شعره. أمري املؤمنني، ومدحه كثري من الشعراء بذلك وزينوا له فعله وما هو فيه
  أدوس رقاب الُغلب بالضُّمَّر اجلُرْد... وإين أنا اهلادي اخلليفة والذي 
  نشرها نشر السماسر للربدوأ... والبّد ِمْن بغداد أطوي ربوعها 
  وأُحيي هبا ماكان أسسه جّدي... وأنصب أعالمي على شرفاهتا 

  وأظهر دين اهللا يف الغور والّنجد... وُيخطُب يل فيها على كل منرب 
وكان جنم الدين أيوب عدال مرضيا كثري الصَّالت والصِّالت، غزير الصدقات واخلريات، حيّب : مث قال ابن أيب طّي

  .ومييل إىل الفضالء؛ وكان ُمَمّدحا، مدحه العماد الكاتب جبملة قصائد العلماء،
وحّدثين مجاعة أن مولد جنم الدين . وكان مولد جنم الدين أيوب شبختان، كذا حكاه مؤيد الدين ابن منقذ: قال

أمانة وعقالً، ونشأ شجاعا باسال، وخدم السلطان حممد بن ملكشاه فرأى منه . كان جببل جور، ورىب يف بلد املوصل
وسداداً وشهامة؛ فوالّه قلعة تكريت، فقام يف واليتها أحسن قيام وَضَبطها أكرم ضبط، وأجلى من أرضها املفسدين 

  .وقطاع الطريق وأهل العيث، حىت عمرت أرضها، وحسن حال أهلها، وأمنت سبلها
ادم شحنة بغداد وُمتويل العراق؛ وكان فلما ويل السلطان مسعود امللك أقطع قلعة تكريت جملاهد الّدين هبروز اخل

هذا هبروز أمرياً ينفذ أمره يف مجيع العراق إىل املوصل إىل أصفهان، وكانت خيله مخسة اآلف فارس؛ فأقر األمري جنم 
الدين يف والية تكريت، وأضاف إليه النظر يف مجيع الوالية املتامخة له، وقرر أمره عند السلطان مسعود وجعل هبروز 

  .تكريت خزانة أمواله وبيت عقائله، وجعل مجيع ذلك منوطا باألمري جنم الدين ومَعْعذُوقاً هبمتهقلعة 
وكان جنم الدين عظيماً يف أنفس الناس بالدين واخلري وحسن السياسة؛ وكان المير أحد من أهل العلم والدين به إال 

  .ين يف مدينة إال أنفذ إليهمحل إليه املال والضيافة اجلليلة، وكان اليسمع بأحد من أهل الد
وقد ذكر العماد الكاتب يف سرية السلجوقية األمري جنم الدين وقّرضه وأثىن عليه، وذكر من دينه وعفته ووفور 

أمانته وكثرة خريه أشياء حسنة؛ وحكى قضية عّمه العزيز حني حبس عنده بقلعة تكريت من جهة الوزير الدركزيين 
  .إىل أن قتله هبروز بنفسه بأمر الدركزيين وأمره بقتله، فأىب جنم الدين

مث إن السلطان مسعوداً حشد وخرج يف أخذ السلطنة وطمع هو وأتابك زنكي بن آق سنقر يف بغداد، وجردا 
عسكراً ضخما وسارا إىل تكريت طامعني يف بغداد، وانصل هذا اخلرب بقراجه الّساقي، وهو أتابك ابن السلطان 



قاء زنكي، مث أ ردفهم بعسكر ضخم، فاهنزم زنكي وقُتل مجاعة من أصحابه وهنب مجيع حممود، فجرد ألف فارس لل
وعلم مكانه األمري جنم الدين وأخوه شريكوه فمتحاه . ماكان يف عسكره، وجلأ إىل سور تكريت وبه عدة جراحات

مث سار . ت مخسة عشر يوماًإىل القلعة حببال وداويا جراحاته، وخدماه أحسن خدمة وتقربا إليه؛ فأقام عندمها بتكري
إىل املوصل، وأعوزه الظهر، فأعطياه مجيع ماكان عندمها من الظهر حىت إهنما أعطياه مجلة من البقر محل عليها ماسلم 

فكان زنكي يرى أليوب هذه اليد ويعرف له هذه الصنيعة، ويواصله باهلدايا واأللطاف مدة ُمقامه . معه من امتعته
جنم الدين عنها، على ما سنذكره، تلّقاه زنكي بالرحب والسعة، واحترمه احتراماً عظيماً  فلما انفصل. يف تكريت

  .وأقطعه عدة قطائع

وكان أخوه شريكوه معه . وكان جنم الدين قد ساس الناس بتكريت أحسن سياسة حىت ملك بذلك حّبات قلوهبم
وكان جنم الدين اليفارق القلعة . سبابه وحاجاتهيف القلعة، وكان شجاعاً باسال، ينزل من القلعة ويصعد إليها يف أ

فاتفق أن أسد الدين نزل القلعة يوماً لبعض شأنه مث عاد إليها، وكان بينه وبني كاتب صاحب القلعة . والينزل منها
قوارض، وكان رجالً نصرانياً، فاتفق يف ذلك اليوم أن النصراين صادف أسد الدين صاعداً إىل القلعة فعبث به 

ُممضة، فجرد أسد الدين سيفه وقتل النصراين وصعد إىل القلعة، وكان مهيباً، فلم يتجاسر أحُد على  بكلمة
  .معارضته يف أمر النصراين بشئ، وأُخذ النصراين برجله فألُقي من القلعة

ه وبلغ هبروز صاحب قلعة تكريت ماجرى، وحضر عنده من خوفه ُجرأة أسد الدين وأنه ذو عشرية كبرية، وأن أخا
فكتب إىل جنم . جنم الدين قد استحوذ على قلوب الرعايا، وأنه رمبا كان منهما أمُر ختشى عاقبته ويصعب استدراكه

الدين يُنكر عليه ماجرى من أخيه ويأمره بتسليم القلعة إىل نائب سيّره ُصحبة الكتاب؛ فأجاب جنم الدين إىل ذلك 
هبا من أهل ومال، واجتمع هو وأخوه أسد الدين وصمما على  بالسمع والطاعة، وأنزل من القلعة مجيع ماكان له

  .قصد عماد الدين زنكي باملوصل
  .وقيل إن أسد الدين كان خرج إىل املوصل قبل جنم الدين

وأعظم أهل تكريت خروج جنم الدبن من بني أظهرهم، ومل يبق أحدُ إال خرج لتوديعه وأظهر البكاء واألسف على 
  .مفارقته

ابك زنكي قُدوُمهما أفرحه ذلك وأمر املوكب بلقائهما وأكرمهما إكراماً عظيماً، وأقطعهما يف بلد وملا أتصل بأت
  .شهرزور إقطاعاً سنّيا؛ وقيل إنه أقطع أسد الدين باملُؤزَّر

وجرى بني أسد الدين ومجال الدين الوزير مودة عظيمة حىت حلف كل واحد منهما لآلخر أنه يقوم بأمره يف حياته 
وجترد مجال الدين يف أمر أسد الدين وأمر أخيه جنم الدين حىت قرهبما من قلب أتابك زنكي وجعلهما . فاتهوبعد و

وخرجا معه إىل الشام وشهدا معه حروب الكفار وقتال الفرنج، لعنهم اهللا تعاىل، وكان ألسد . عنده باملنزلة العظيمة
  .الدين يف تلك الوقائع اليد البيضاء والفَْعلَةُ الغراء

: حدثين سعد الدولة أبو امليامني املؤملي، وكان أحد أصحاب جنم الدين أيوب، قال: وحدثين أيب رمحه اهللا قال
حدثين حسام سنقر غالم األمري جنم الدين أيب : وحدثين أيضا هبذه احلكاية جمد الدين بن داية امللك الصاحل قال

كنت يف صحابة األمري جنم الدين ملا أنفذه : بن شاذي، قالطالب، وكان سنقر هذا خيدم مع األمري جنم الدين أيوب 
نور الدين بن زنكي إىل ابنه السلطان امللك الناصر إىل مصر من أجل قطع خطبة املصريني وإقامة دعوى بين العباس، 

جنم يف أول سنة سبع وستني ومخسمائة؛ واتفق أين كنت حاضراً وقد اجتمع السلطان امللك الناصر ووالده األمري 
الدين يف دار الوزارة وقد قعدا على طُّراحة واحدة، واجمللس غاصُّ بأرباب الدولتني، وعند الناس من الفرح 



فبينا الناس كذلك إذ تقدم كاتب نصراين كان يف خدمة األمري جنم الدين فقبل األرض . والسرور ماقد أذهل العقول
ياموالي هذا تأويل مقاليت لك : لتفت إىل جنم الدين وقال لهبني يدي السلطان امللك الناصر ووالده جنم الدين، وا

مث أخذ يف محد اهللا وشكره والثناء عليه، . صدقت واهللا: فضحك جنم الدين وقال. باألمس حني وُلد هذا السلطان
لكالم هذا أمرين صاحب قلعة : والتفت إىل اجلماعة الذين حوله، من أكابر العلماء، والقضاة واألمراء، وقال

تكريت بالّرحلة عنها بسبب الفعلة اليت كانت من أخي أسد الدين شريكوه رمحه اهللا وقتله النصراين؛ وكنت قد 
ويف ذلك . ألفت القلعة وصارت يل كالوطن، فثُقل علّي اخلروج عنها والتحول عنها إىل غريها، واغتممت لذلك

وكان هذا النصراين معي كاتباً؛ فلما رأى مانزل . يهالوقت جاءين من القلعة وأنا على طرييت به الأكاد أذكره والأمس
ياموالي قد رأيت ماقد : يب من كراهية الطفل والتشاؤم به استدعى مين أن آذن له يف الكالم، فأذنت له، فقال يل

حدث عندك من الطرية هبذا الصيب وأي شئ له من الذنب، ومبا أستحق ذلك منك وهو الينفع واليضّر والُيغين 
وهذا الذي جرى عليك قضاء من اهللا تعاىل سبحانه وقدر، مث ماُيدريك أن هذا الطفل يكون مِلكاً عظيم  !شيئاً

فتعجبت اجلماعة من هذا االتفاق . فعطفين كالمه عليه؛ وهاهو ذا قد أوقفين على ماكان قاله. الصيت جليل املقدار
  .ومحد السلطان ووالده اهللا سبحانه وشكراه

  :منها قوله. م الدين مدائح ومراٍثولُعمارة يف جن: قلت
  ووجهه بدوام العز متسم... ثغر الزمان بنجم الدين مبتسم 

  :يقول فيها
  كأمنا حلّ فيه احللّ واحلرم... أضحى بك النّيل حمجوجا ومعتمرا 

  فقارعوا عنه، فهو اليوم منتظم... جاءت بنوك ومشل الدين منتثر 
  حلظوظ بلثم األرض تقتسمأن ا... وما ادري أحُد من قبل رؤيتهم 

  كأن يقظتنا يف عصرهم حلم... نامت عيون الورى يف دل سريهتم 
  إذا احلوادث مل ُيكشف هلا غمم... والناصر ابنك كايف كلِّ معضلة 
  فلم ُيلّم بنا خوف والعدم... أعز بالبأس واإلحسان حوزتنا 

  متنحطّ عن قدره األقدار واهلم... تبسم الّدست من أيوب عن ملك 
  :وقال يف مرثية

  على هول ملقاها تضاعف أجره... هي الصدمةُ األوىل فمن بان صربه 
  تبسم عن ثغر املنية فجره... أذمُّ صباح األربعاء، فإنه 

  تداعى مساك اجلّو منها ونسره... أصاب اهلدى يف جنمه مبصيبة 
  على فقد أيوبٍ فقد بان ُعذره... فال تعذلونا، واعذرونا، فمن بكى 

  يُراع هبا نيل العزيز ومصره... م بأعمال الفرات، وخيله أقا
  فرى نابه أهل الصليب وظفره... إىل أن رماها من أخيه بضغيم 

  يبيت بقطر النيل ينهلُّ قطره... تعاقبتما مصراً تعاقب وابل 
  فقربك يف دار القرار وقربه... وآخيته يف الّرب حّيا وميّتا 

  وإال فسكان احلجون وحجره. ..وقد شخصت أهل البقيع إليكما 
  وقُْدرته فوق الّرجال وقدره... هنيئاً مللك مات والعّز عزه 



  وماطال إال يف رضا اهللا عمره... وأدرك من طول احلياة مراده 
  رأى يف بين أبنائه مايسره... وأسعد خلق اهللا من مات بعدما 

  فكان على أجر الشهادة فطره... شهيد تلقى ربه وهو صائم 
  لضيق، والجاشت من الغيظ قدره... وهو راض عنك مل ترم صدره مضى 

  مثانية من أجلهم عّز نصره... محى حوزة اإلسالم والدين بعده 
  لقد بان خوف الدهر منه وذعره... فكيف خليس آل أيوب أسده 

  أبوها، ونور البدر منها، وزهره... رعى اهللا جنماً تعرف الشمس أنه 
  لدولتكم كنز الّرجاء وذخره... فإنه وأبقى املقام الناصرّي، 

  :وقال أيضا
  وحادث املوت اليبقى واليذر... صفو احلياة وإلن طال املدى كدر 

  لو أثرت عندنا اآليات والنذر... وما يزال لسان الدهر ينذرنا 
  فما مع املوت الغشُّ والكدر... فال تقل غرت الدنيا مطامعنا 

  مل ينج من سكرها أنثى والذكر.. .كأس إذا ما الردى حيا احلياة هبا 
  ما أضعف القدر إن ألوى به القََدر... كم شامخ العز القى الذل من يدها 

  شعواء يقطر منها الناب والظفر... يف كل جيلٍ وعصر من وقائعها 
  ومل ُيفتْها أبو بكر والُعمر... أودى عليُّ وعثمان مبخلبها 
  برسول اهللا معتربفللورى ... ومن أراد التأسِّي يف مصيبته 

  والنجم من أفقه يهوى وينكدر... جنُم هوى من مساء الدين منكدرا 
  له، وعقد الثريا منه منتثر... منظومة أجنم اجلوزاء من جزع 
  ُنعماه يف كلّ عيش صاحل أثر... وكيغ ُينسى حمياه الكرمي، ومن 

  ُحزنا، به يتساوى الصرب والصرب... جددت من أسد الدين الشهيد لنا 
  ذكر يعرب عنه الصارم الذّكر... قد كان للدين والدنيا بعزمكما 
  ِمسكاً فعترة أيوب هي العتر... إلن فاح نشر كالم ُتمدحان به 

  صُبحاً وتنسى ُملوك األرض إن ذكروا... ختفى ذبال مصابيح إذا طلعوا 
  شخصاً، ويوسُف منه السمع والبصر... كأمنا صّور اهللا الكمال هبم 

  وال جليل وال قدس وال زغر... منه معصوم وال كرك ال شوبك 
  إما مباُح محاه، أو دُم هدر... مل يرحتل قافالً إال وساكنها 

  يف اجملد لو يؤهتا من جنسه بشر... مامات أيوب إال بعد معجزة 
  يف رتبة أربُ باقٍ والوطر... مضى سعيدا من الدنيا وليس له 

  النَّدى، والتقي، وامللك، والُعمُر :منها... وطّول اهللا منه باع أربعة 
  يف صحة أخواها العقل والكرب... وأشرف امللك ما امَتدَّت مسافته 

  يشكوه منه ُمعانيه والضجر... ومن سعادته أن مات السأم 
  فصل



 فسار إىل بعلبك ومنها إىل. وسار نور الدين قاصداً جانب الشمال لتسديد ما أختل هناك من األحوال: قال العماد
محص مثّ حلب، وفعل يف كلّ منها من املصاحل ماوجب؛ وقصد بالد قليج أرسالن ملك الروم ففتح مرعش يف 

  .العشرين من ذي القعدة مث فتح هبنسي، واتبع يف كل منهما الطريقة احلسىن
  :وكتب العماد إىل صديقٍ له بدمشق، وكان سافر عنها مع نور الدين يف أطيب فصوهلا وهو زمن املشمش

  وخوف نوائبها ُمرعشب... ايب، فديُتك، من مرعش كت
  صحيحُ النواظر إال غُشى... وما مرَّ يف طرفها مُبصٌر 
  من الضّيم والضر إال خشى... وما حلّ يف أرضها آمن 

  كأين من كأسه منتشى... ترحنين نشوات الغرام 
  فقليب ُيسرُّ ودمعي يشي... أُِسرُّ وأُعلن برح اجلوى 

  فحاكم حّبكم مرتشي... رشوةً بذلت لكم مهجيت 
  بنار الغرام حشاه حشي... وكيف يلذّ الكرى مغرم 

  مضاهاة جلق واملشمش... مبرعش أبقى وبلوطها 
فسارت هذه القطعة ونُمى حديثها إىل نور الدين، فاستنشدنيها، فأنشدهتا إياه وحنن سائرون : قال العماد يف اخلريدة

  .ت هبما يف احلال، ومهايف واٍد كثري األشجار مع بيتني بده
  جناحاً ُمىن كل مستوحش... وبامللك العادل استأنست 
  فإن كنت تنكر ذا فتش... وما يف األنام كرُمي سواه 

ويف سنة مثان وستني سار نور الدين رمحه اهللا حنو والية امللك عز الدين قليج أرسالن بن مسعود بن : قال ابن األثري
  .وقي، وهي ملطية وسيواس وقونية وأقصرا، عازما على حربه وأخذ بالده منهقليج أرسالن بن سليمان السلج

وكان سبب ذلك أن ذا النون بن دانشمند صاحب ملطية وسيواس وغريمها من تلك البالد قصده قليج أرسالن 
وأحسن إليه، وأخذ بالده وأخرجه عنها طريداً فريداً، فسار إىل نور الدين مستجرياً وملتجئاً إىل ظله، فأكرم نزله 

وكانت عادة نور الدين أنه اليقصد . ومحل له ما يليق أن حيمل للملوك، ووعده النصر والسعي يف رد ملكه إليه
والية أحد من املسلمني إال ضرورة، إما ليستعني هبا على قتال الفرنج أو للخوف عليها منهم، كما فعل بدمشق 

رسالن وشفع إليه يف إعادة ما غلبه عليه من بالده فلم جيبه إىل فلما قصده ذو النون راسل قليج أ. ومصر وغريمها
ذلك، فسار نور الدين حنوه فابتدأ بكيسون وهبنسي ومرعش ومرزبان فملكها وما بينها من احلصون، وسّير طائفة 

  .من عسكره إىل سيواس فملكوها
تلي الشام إىل وسطها خوفاً وفرقاً،  وكان قليج أرسالن ملا بلغه قصد نور الدين بالده قد سار من اطرافها اليت

وراسل نور الدين يستعطفه ويسأله الصلح والصفح عنه؛ فتوقف نور الدين عن قصده رجاء أن ينصلح األمر بغري 
  .حرب، فأتاه من الفرنج ما أزعجه فأجابه إىل الصلح

أحدها : منها فال أترك ثالثة أشياء إنين أريد منك أموراً وقواعد ومهما تركت: " وكان يف مجلة رسالة نور الدين إليه
وكان قليج  -أن جتدد إسالمك على يد رسويل حّتى حيلّ يل إقرارك على بالد اإلسالم، فإين الأعتقدك مؤمناً 

والثاين إذا طلبت عسكرك للغزاة تسريه فإنك قد ملكت طرفا كبريا من  -أرسالن يتهم باعتقاد مذاهب الفالسفة 
م وجهادهم وهادنتهم، فإما أن تكون تُنجدين بعسكرك ألقاتل هبم الفرنج وإما أن جتاهد بالد اإلسالم وتركت الرو

" . والثالث أن تزّوج ابنتك لسيف الدين غازي ولد أخي .من جياورك من الروم وتبذل الوسع واجلهد يف جهادهم



  .وذكر أموراً غريها
اعة علّى بالزندقة، وقد أجبته إىل ماطلب، أنا أجددّ ماقصد نور الدين إال الشن: فلما مسع قليج أرسالن الرسالة قال

واستقر الصلح وعاد نور الدين وترك عسكره يف سيواس مع فخر الدين عبد املسيح يف . إسالمي على يد رسوله
خدمة ذي النون، فبقي العسكر هبا إىل أن مات نور الدين رمحه اهللا تعاىل، فرحل العسكر عنها وعاد قليج أرسالن 

  .وملكها
ويف هذه السنة وصل الفقيه اإلمام الكبري قطب الدين النيسابوري، وهو فقيه عصره ونسيج وحده، : قال العماد

فسر نور الدين به وأنزله حبلب مبدرسة باب العراق، مث أطلعه إىل دمشق، فدرس بزاوية اجلامع الغربية املعروفة 
رع نور الدين يف إنشاء مدرسة كبرية للشافعية لفضله، وش. بالشيخ نصر املقدسي رمحه اهللا، ونزل مبدرسة اجلاروق

  .وأدركه األجل دون إدراك عملها ألجله
هي املدرسة العادلية اآلن اليت بناها بعده امللك العادل أبو بكر بن أيوب أخو صالح الدين وفيها تربته، وقد : قلت

مث ملّا بناها امللك العادل أزال . حملراب اآلنرأيت أنا ما كان بناه نور الدين ومن بعده منها وهو موضع املسجد وا
تلك العمارة وبناها هذا البناء املتقن احملكم الذي النظري له يف بنيان املدارس، وهي املأوى وهبا املثوى، وفيها قدر اهللا 

  .تعاىل مجع الكتاب فال أقفر ذلك املنزل وال أقوى
وقد وقف كتبه على طلبة العلم، ونقلت بعد . سنة مثان وسبعني وبقي قطب الدين إىل أن تويف يف األيام الناصرية يف

  .بناء هذه املدرسة إليها، فما فاهتا مثرته إذ فاهتا مباشرته رمحه اهللا تعاىل
وكان وفد يف سنة أربع وستني شيخ الشيوخ عماد الدين أبو الفتوح حممد بن علي بن حممد بن محويه، : قال العماد

ومن مجلة ما . مرين بإنشاء منشور له مبشيخة الصوفية، ورغبه يف املقام باإلحسان إليه بالشامفأقبل عليه نور الدين وأ
أحتفه به عمامة بأعمدة ذهبية أنفذها صالح الدين من مصر، فبذل فيها ألف دينار بزنة ذهبها فلميجب من سامها 

  .إىل طلبها
من كالم ابن األثري، وابن املعكى إياه وهو الشيخ  قلت وقد سبق ذكر هذه العمامة يف أخبار نور الدين أول الكتاب

  .تاج الدين عبد اهللا، رمحهم اهللا تعاىل
فلينظر يف رباط السميساطي وقبة الطواويس ورباط الطاحونة وغريها من ربط : " مث ذكر العماد نسخة املنشور وفيه
  " .الصوفية بدمشق املعمورة وبعلبك 

هذه السنة قبل الرحيل من دمشق كان أهدى إىل صديقه الفاضل األديب علم  مث ذكر العماد أنه يف آخر شعبان من
  :الدين احلسن بن سعيد الشاتاين قطائف وكتب إليه

  مستوطنات يف سكون... ماراقدات يف صحون 
  ئس بني أبكار وعون... جيلني أمثال العرا 

  ر قد اعتقلن على ديون... أو كالعقائل يف اخلدو 
  ئذ بالسهول من احلزون.. .هن اللذيذات اللوا 
  ف، وما نسنب إىل جنون... أو كالتمائم للصحا 
  قات الغالئل والشئون... الّسكريات الغري 

  يوما رحى احلرب الزبون... صرعى ومادارت هلا 
  على املىن ال املنون... لُفّفن يف أكفاهنن 



  يسمن يف ضيق السجون... حييني بالتغريق بل 
  املستلذات البطونر ... املستطابات الظهو 

  جامات كالدرّ املصون... نضدن بالترصيع يف ال 
  ف وقفن كاخليل الصَّفون... املستقيمات الصفو 

  ئف والصفات على فنون... وقد اشتملن من اللطا 
  طي فاحلديث أخو شجون... امسع حديثي يف انبسا 
  .وهي أكثر من هذا

  فصل

الد األرمن والتجائه إىل نور الدين وتطاوله بقوته على الروم قد سبق ذكر مليح بن الون مقدم ب: قال العماد
أذنه، واملصيصة، وسيواس، حيميها كلب الروم ويضبطها جبنده، حىت استوىل عليها : وكانت الدروب. واألرمن

فأرسل نور الدين القاضي . مليح بن الون فكسرهم وقتل وأسر، وساق لنور الدين من مقدمي الروم ثالثني أسريا
ل الدين الشهرزوري باألسرى واهلدايا إىل اخلليفة املستضئ بأمر اهللا ومعه كتاب يشرح هذه الكسرة وما فتح كما

وقسطنطينية والقدس جيريام إىل أمد الفتوح يف مضمار املنافسة، وكالمها يف وحشة ليل : " من البالد ويقول فيه
رمه يدين قطاف الفتحني ألهل اإلسالم، ويوفق اخلادم حليازة الظالم املدهلم على انتظار صباح املؤانسة، واهللا تعاىل بك

  " .مراضى األمام 
ومن مجلة حسنات هذه األيام الزاهرة ما تسىن يف هذه النَّوبة، من افتتاح بعض بالد النوبة والوصول : " ويف آخره

عساكر مصر أيضا على  وكذلك استولت. إىل مواضع منها مل تطرقها سنابك اخليل اإلسالمية يف العصور اخلالية
برقة وحصوهنا، وحتكموا يف حمكم معاقلها ومصوهنا، حىت بلغوا إىل حدود املغرب، فظفروا من السُّؤال بعنقاء مغرب 

. "  
كان اتفق يف هذه السنة وصول قراقوش غالم تقي الدين من الديار املصرية مع طائفة من الترك وانضم إليهم : قلت

  .ى طرابلس وكثري من بالد إفريقية ماخال املهدية وسفاقي وقفصة وتونسمجاعة من العرب فاستوىل عل
ونسأل اهللا التوفيق الستدناء قواصي املىن، وإقصاء عبدة الصلي األجناس من املسجد : " ويف آخر ذلك الكتاب

حل جبميع األقصى، وأن جيعل فتح البيت امقدس مفتتح مراده، ومقتدح زناده، ومقترحه يف جهاده، وأن ميلكه السا
  " .بالده 

  :وسري العماد معه قصيدة منها
  رجعت أمور املسلمني إىل السنن... باملستضئ أيب حممد احلسن 

  وأتت لتخطب بكر خطبته عدن... يف أرض مصر دعا له خطباؤها 
  وبنصر مصر حمقق مين اليمن... فاملغرب األقصى بذلك مشرق 

  مني املؤمتنوعباده نعم األ... ورأى اإلله املستضئ لشرعه 
  فطر اإلمامة مشرق نور الفطن... سر النبوة كامن فيه ومن 

  وحياُء عثمان، وعلم أيب احلسن... تقوى أيب بكر، ومن عمر اهلدى 
  المن دٍد أنا، والمىن الددن... وجبده عرفت مقالة حيدر 

  رعبا وخوفا، فهو حي يف كفن... كم من عدو ميت يف جلده 



  :محه اهللاومنها يف مدح نور الدين ر
  متوحدُ يبغي رضاك بكل فن... هل مثل حممود بن زنكي خملص 
  يف حالتيه إن أقام وإن ظعن... ورٌع لدى احملراب أروع حمرب 
  يضحى رضيع سالفة وضجيع دَنّ... ميسي ويصبح يف اجلهاد، وغريه 

  وبذلة اإلشراك منتقماً قمن... وبعزة اإلسالم منتصراً حرٍ 
وصل شهاب الدين بن أيب عصرون من بغداد ومعه توقيع لنور الدين بدرب هارون وصريفني  قال ابن أيب طي وفيها

ومخسني دينارا من دنانري النثار اليت نثرت يوم دخل الشهاب إىل بغداد بالبشارة باخلطبة يف مصر، وزن كل دينار 
  .عشرة دنانري
زنكي والد نور الدين قدميا من إنعام أمري وكانت ناحيتا درب هارون وصريفني من أعمال العراق ل: قال العماد

وكان . املؤمنني، فسأل نور ادين إحياء ذلك الرسم يف حقه، فأنعم هبما اخلليفة عليه ووجه هبما مثالُه الشريف إليه
من مراده أن يستوهب ببغداد على شاطئ دجلة أرضا يبنيها مدرسة للشافعية ويقف عليها الناحيتني طلبا لألجر، 

باقي على ممر الدهر، فقيل له ما مثَّ موضع يصلح هلذا إلال دار التمر، فعاقه أمر القدر عن قدرته على والذكر ال
  .األمر

  مث دخلت سنة تسع وستني ومخسمائة

ووصل إىل خدمته . ونور الدين قد فتح من حصون الّروم مرعش وغريها، ومليح بن الون متملك األرمن يف خدمته
قفجاق صاحب ملطية؛ وكان يف خدمته أيضا األمراء من اجمِلْدل، فسّرحهم بالعطاء  أيضا ضياء الدين مسعود بن

األجزل، والسمت األمجل؛ وأظهر أنه ينزل على قلعة الروم على الغزاة، فتقبله مستخلف األرض بالرباة، ومحل 
  .مخسني ألف دينار، على سبيل اجلزية مصانعة وصغار؛ وعاد إىل حلب وقد جنح يف كل ما طلب

وأراد أن يسرع إىل دمشق فالتأثت سريرته اللتياث سريَّته، وحظى مبرض القلب ملرض جسم حظيته، وجرت 
شكايته جاريته، فتصدق عنها بألوف، والتزم هللا يف شفائها بنذور ووقوف؛ مث سريها يف حمفة، حتمل على أيدي 

واخلواص املعشر بعد املعشر؛ فما ُتقرِّب  الرجال يف خفة؛ وسارت على الطريق املهيع مع العسكر، حيملها من اخلدم
وتأخر نور الدين جريدة مع عدة من مماليكه وأمرائه . إليه مبثل محلها واملشي معها، وتقدم حبق الزم من خبدمته شيعا

  .املماحضني يف واليته، وتقدم إىلّ أن أسايره يف طريقه وأحاوره، وأحاضره يف منازله وأسامره
عب واملشهد وسلمية، فجاءه اخلرب أن الفرنج قد أغارت على حوران، فثىن إىل اجلهاد وسرنا على طريق قبة مال

  .العنان؛ ومسع الفرنج فتفرقوا، وقلقوا بعد ما كانوا أقلقوا؛ ودخلنا دمشق
ويف مجادي األوىل أبطل نور الدين رمحه اهللا فريضة األتبان، ورأيت منشوره بذلك، وعالمته عليه خبطه احلمد : قلت
وبعد فإن من سنتنا العادلة، وسري أيامنا الزاهرة، وعوائد دولتنا القاهرة، إشاعة املعروف وإغاثة : ؛ يقول فيههللا

وما نزال جندد للرعية رمسا ممن . امللهوف، وإنصاف املظلوم، وإعفاء رسم ما سنه الظاملون من جائرات الرسوم
أعمال بالدنا احملروسة، ونصفيها من الشبه والشوائب، اإلحسان يرتعون يف رياضه، ويرتوون من حياضه، ونستقْرئ 

ونلحق ما يعثر عليه من بواقي رسومها الضائرة مبا أسقطناه من املكوس والضرائب، تقربا إىل اهللا تعاىل الكافل لنا 
 وقد أطلقنا مجيع ما جرت العادة بأخذه من فريضه األتبان املقسطة على أعمال. بسبوغ املواهب وبلوغ املطالب

دمشق احملروسة، وضياع الغوطة، واملرج، وجبل َسنيِر، وقصر حجاج، والشاغور، والعقيبة، ومزارعها اجلارية يف 



األمالك، ومجيع ما يقسط بعد املقامسة من األتبان على الضياع اخلواص واملقطعة بسائر األعمال املذكورة، وفّرنا 
وسبيل النّواب إطالق ذلك على . وهربا من انتقامه وأليم عقابهعلى أربابه، طلباً ملرضاة اهللا وعظيم أجره وثوابه، 

الدوام، وتعفيه آثاره، واالستعفاء من أوزاره، واالحتراز من التدنس بأوضاره، وإبطال رمسه من الدواوين، الستقبال 
  .سنة تسع وستني، وما بعدها على تعاقب األيام والسنني

  فصل يف فتح اليمن

وكان حيثه على املسري إليها . ه تورانشاه، أكرب إخوة صالح الدين، إىل اليمن فملكهاويف رجب توج: قال العماد
ُعمارة اليمين شاعر القصر، وكان كثري املدح لتورانشاه فتجهّز وسار إىل مكة مث إىل زبيد فملكها وقبض على 

ب فيها عز الدين عثمان ومضى إىل عدن فأخذها واستنا. اخلارجي هبا، وأهلكه نائبه سيف الدين مبارك بن منقذ
  .الزجنيلي، وفتح حصن تعّز وغريه من القالع، ففتح إقليما ومنح ملكا عظيما، وافترع بكرا وأُشيع ذكرا

وكان . وملا كان سنة تسع وستني رأى صالح الدين قوة عسكره وكثرة عدد إخوته وقّوة بأسهم: وقال ابن شداد
صوهنا، وهو خيطب لنفسه، يسمى عبد الّنيب بن مهدي، ويزعم أنه بلغه أن باليمن إنساناً استوىل عليها وملك ح

ينتشر ملكه إىل األرض كلها، واستتب أمره؛ فرأى أن يسري إليها أخاه األكرب امللك املعظم تورانشاه، وكان كرميا 
رجيحه إياه أرحييا حسن األخالق؛ مسعت منه، يعىن من صالح الدين رمحه اهللا، الثناء على كرمه وحماسن أخالقه، وت

  .على نفسه؛ فمضى إليها وفتح اهللا على يديه، وقتل اخلارجي الذي كان هبا
ذكر عمارة اليمين يف أول كتابه يف وزارة مصر يف أثناء كالم . وكان أخو هذا اخلارجي قد خرج باليمن قبله: قلت
فقيه أيب احلسن علي بن مهدي وكان مجاعة من أماثل الناس مثل بركات املقرئ وعلي بن حممد النيلي وال: له قال

  .القائم الذي قام باليمن وأزال دولة أهل زبيد وغريهم قد سبقوين، يعين إىل صاحب عدن، فذكر كالماً يتعلق به
علي بن مهدي ملك اليمن يف زماننا هذا، وسفك الدماء وسىب املسلمني، وأقبل على : وقال العماد يف اخلريدة

امة ودعا إىل نفسه؛ وكان حيدث نفسه باملسري إىل مكة، فمات سنة ستني، وتوىل شرب اخلمر، وادّعى امللك واإلم
  .بعده أخوه؛ وله شعر حسن يدل على ُعلّو مهته

كان سبب خروج مشس الدين إىل اليمن أنه كان كرمياً جوادا، وكان إقطاعه مبصر اليقوم بفتوته، : قال ابن أيب طّي
ه ُعمارة الشاعر، وكان من أهل اليمن، وكان ورد إىل مصر ومدح والينهض مبرّوته؛ وكان قد انتظم يف سلك

وكان إذا خال به يصف له بالد اليمن، . أصحاهبا ونفق عليهم، فلما زالت دولتهم انضوى إىل مشس الدولة ومدحه
  .وكثرة أمواهلا وخريها، وضعف من فيها، وأهنا قريبة املأخذ ملن طلبها

  : القصيدة اليت أوهلافمن مجلة شعره يف ذلك قوله يف: قلت
  وشفرة السيف تستغين عن القلم... العلم مذ كان حمتاج إىل العلم 

  إىل املوارد يف األعناق والقمم... كم تترك البيض يف األجفان ظامئة 
  فال تردّ رؤس اخليل باللجم... أمامك الفتح من شام ومن مين 

  ال سأممن الفرات إىل مصر ب... فعمُّك امللك املنصور سّومها 
  إىل سواك، وأْورِ النار يف العلم... فاخلق لنفسك ملكا التضاف به 
  كما يقول الورى، حلماً على وضم... هذا ابن تومرت قد كانت بدايته 

  من الكواكب باألنفاس والكظم... وقد تّرقى إىل أن أمسكت يده 



  نصيحة وردت من غري متّهم... حاسب ضمريك عن راآ أتاك وقل 
  :ىوله من أخر

  على كلّ راجٍ فتحها ومؤمل... أفاتح أرض النِّيل، وهي عظيمة 
  بغمدان مشبوبا سناها مبندل... مىت توقد النار اليت أنت قادح 

  وصنعاء من حصنٍ حصني ومعقل... وتفتح ما بني احلصني وأبني 
  نقيضني من َحْزن خصيب وُمسهل... ومتلك من خمالف طرف وجعفر 

  على أحد إال على عزمك العلي... ه وختلق ملكا الُتحيل بفخر
  :وله من قصيدة أخرى

  فقُلت مادونه شئ سوى السفر... إألى اليمن امليمون رحلته : قالوا
  وطول عمر، كذا حيكى عن اخلضر... سْيٌر َيُسرُّ بين الدنيا، وطيب ثناً 

  خفض عليك تنل ما شئت بالشرر... التوقَدنَّ هلا النار اليت مخدت 
  وأطيل، وهذا مجلة اخلرب... ، والقوم ملُك يٍد املال ملء يٍد

ووافق ذلك أنه كاتبه رجل من أهل اليمن شريف يقال له هاشم ابن غامن وأطمعه يف املعاونة ألن : قال ابن أيب طّي
صاحب اليمن عبد النيب كان قد تعدى على هذا الشريف هاشم؛ فأعلم مشس الدولة أصحابه بعزمه على اليمن 

هز، مث دخل على أخيه السلطان واستأذنه يف دخول اليمن، فأذن له، وأطلق له ُمَغلّ قوص سنة، وزوده فأجابوه، فتج
وسار يف الرب . فوق ماكان يف نفسه، وأصحبه مجاعة من األمراء ومقدار ألف فارس خارجا عّمن سريه من حلقته

فوصل إىل مكة، شرفها اهللا تعاىل، . التوالبحر، يف الرب العساكر ويف البحر األسطول حيمل األزواد والعدد واآل
فدخلها زائراً، مث خرج متوجهاً منها إىل اليمن؛ فوصل زبيد يف أوائل شوال، فنزل عليها، ولقيه الشريف هاشم بن 

غامن احلسين ومجيع األشراف بنو سليمان يف مجع جم وعدد كثري، فهجم زبيد وتسلمها، واحتوى على مافيها، 
  .عبد النيبّ أخي علي بن مهدي وقبض على صاحب اليمن

مث سار إىل املخالف وتسَّلم . مث رحل إىل عدن ويف صحبته ابن مهدي ففتحها عنوة ووالها عز الدين الزجنيلي
احلصون اليت كانت يف يد ابن مهدي، كتعز وغريها؛ وسار إىل صنعاء بعد فتح مدينة اجلند وغريها، فأحرقت 

هبا إال شيخا وامرأة عجوزا؛ فأقام هبا مثانية أيام، مث مل يستطع املقام لقلة املرية،  صنعاء، فدخلها مشس الدولة فلم جيد
وكان مشس الدولة قد استناب بزبيد األمري سيف . فرجع إىل زبيد فوجد ابن منقذ قد قتل عبد النيب بن مهدي

اد أمره فرأى املصلحة يف قتله، الدولة املبارك ابن منقذ وأمره حبمله؛ فلما ُبعد مشس الدولة خاف ابن منقذ من فس
  .فقتله ابن منقذ بزبيد؛ فلما بلغ مشس الدولة قتله استصوبه

مث تتبع تلك . وملا حصل مشس الدولة يف زبيد أنفذ إليه صاحب طمار وصاحله هو وباقي امللوك على أداء املال
رسل إىل نور الدين خبربه مبا أفاض احلصون والقالع فاحتوى عليها مجيعها، وكتب بذلك إىل أخيه امللك الناصر، فأ

فأرسل نور الدين مهذب الدين أبا احلسن علّي بن عيسى النقاش . اهللا عليه من اإلحسان، وخّوله من ملك البلدان
  .بالبشارة بذلك إىل بغداد

  فصل

ه من الكفاة ذكر العماد ههنا األمري جمد الدين سيف الدولة املبارك بن كامل بن منقذ املستناب بزبيد ووصفه بأن
  :وهو فاضل من أهل بيت فضل كتب العماد من شعره. الكرماء، والّدهاة ذوى اآلراء



  قم فاخطب الصهباء من مشاسه... ملا نزلت الّدير قلت لصاحيب 
  مقبوسةً يف الليل من نرباسه... فأتى ويف ميناه كأس خلتها 
  وأرجيها الفيّاح من أنفاسه... وكأن لذة طعمها من ريقه 

  إذ بات جيلوها على ُجالّسه... نس ليلة شرهبا بغنائه مل أ
  عابثته ردَّ اجلواب براسه... إذ قام يسقينا املدام، وكلما 

ومدحه أبو احلسن بن الذروي املصري بقصيدة غراء ذالية ما أظن أنه نظم على قافية الذال أرق منها لفظاً : قلت
  :أّوهلا. وأدق معىن

  ربوع يفوح املسك من عرفها الشذى... ، فذى لك اخلري، عّرج يب على ربعهم
  :يقول فيها

  وهل منقذ القُصاد غُري ابن منقذ... َمَبارُِك عِيسِ الوفد باُب مبارٍك 
مث سري نور الدين إىل بغداد بشارة بأمرين، أحدها فتح اليمن، واآلخر كسر الّروم مرة ثانية ومقدمهم : قال العماد

ا عند نور الدين من نوبة حارم، وفداه خبمسة ومخسني ألف دينار ومخسمائة الدوقس كلمان، وكان قدميا أسري
  .ومخسني ثوبا أطلسا، وسّير معه أسرى من الروم؛ وذلك يف شعبان هذه السنة

  .ومل ينج من عشرة آالف غري عشرة محر مستنفرة، فرت من قسورة: ومما تضمنه كتاب البشارة
  : مجادى اآلخرة على لسان نور الدين إىل بغداد، أّوهلاوقبِل ذلك بشهرين سّيرت قصيدة للعماد يف

  والقلب جّرع من كأس اهلوى غصصا... أطاع دمعي وصربي يف الغرام َعَصي 
  إال اشتياقي إىل أحبايب اخللصا... وإن صفو حيايت ما يكدره 

  وأسعد القلب من بلواه لو خلصا... ما أطيب العيش باألحباب لو وصلوا 
  السري عند عصا: ذي سار سريي يف والئكم غداة قال العدامن ذا ال: ومنها

  مازال يرقبُه من قبل مرتبصا... قد نال عبدك حمموٌد هبا ظفرا 
  أم الثغور على أعقابه نكصا... ِمْن خوف سطوته أن العدوّ إذا 

لصدقات، وتوفري وكلّف نور الدين يف هذه السنة بإفادة األلطاف، والزيادة يف األوقاف، وتكثري ا: قال العماد
النفقات، وكسوة النسوة األيامى يف أيامها، وإغناء فقراء الّرعية وإجنادها بعد أعدامها، وصون األيتام واألرامل 

  .ببذله، وعْون الضعفاء وتقوية املقوين بعدله
  .مث ذكر ما قدمناه ذكره يف أول الكتاب من مناقب نور الدين وأفعاله الكرمية

االثنني رابع شهر رمضان ركب نور الدين على العادة، وجلسنا حنن يف ديوانه، حافلني يف ويف يوم : قال العماد
فجاءين من أخربين أن نور الدين نزل إىل املدرسة اليت أتوالها، . إيوانه، لبسط عدله وإحسانه، وتنفيذ أوامر سلطانه

االستعجال، فلقيته يف الدهليز  وبسط سجادته يف قبلتها لُسنة الضحى وصالّها؛ فقمت يف احلال، ومضيت على
إن املوضع قد : خارجا، يف أجر العبادة ناجحا ولنهج العادة ناهجا؛ فلما رآين توقف، ولقويل تشوف فقلت له

نعيده إىل العمارة، ونكسوه حلل : تشرف؛ أما ترى أنه من أيام الزلزلة قد تشعث؟ فلما رأى حاله تلبث، وقال
  :وشيئا من ثياب وطيب وعنرب، وكتبت معها هذه األبيات مث محلت له وجوه سكر،. النضارة

  هدية النملة مقبوله... عند سليمان على قدره 
  عندك، والرمحة مأموله... ويصغر اململوك عن منلة 



  وذميت بالشكر مشغوله... رقِّي ملوالنا، وملكي له 
  !ضعيفة بالعجز معلوله... وكيف يقضي احلق ذومنةُ 

  طاهرة باخلري جمبولة... ى وإمنا شيمة موىل الور
وكان رأي قبلة املدرسة غري ُمفصصة، وبالترخيم والتذهيب والتهذيب غري خمصصه؛ فأنفذ يل لعمارهتا فصوصا : قال

مث حم مقدور محامه، وعاق القدر عن إمتامه؛ ودفعت إىل املوصل فرأيته يف املنام، وهو جياريين يف . مذهبة وذهبا
 املدرسة معناه، وقال الصالة الصالة؛ فعرفت أنه أشار إىل احملراب، وأنه اآلن على هيئة الكالم، ويقول ما يعود إىل

  .اخلراب؛ فكتبت إىل الفقيه الذي كان عنده الذهب أن يشرع يف عمارته؛ ودخلت دمشق يوم فراغ الصانع منه
  فصل

 الديار املصرية، وأجتمع بالسلطان ويف هذه السنة وصل رسول نور الدين املوفق بن القيسراين إىل: قال ابن أيب طّي
فصعب . امللك الناصر، وأهنى إليه رسالة نور الدين، وطالبه حبساب مجيع ما حصله وارتفع إليه من ارتفاع البالد

مث أمر بعمل احلساب، وعرضه على ابن . ذلك على السلطان وأراد شق العصا لوال ما ثاب إليه من السكينة
فلما حصل عنده مجيع ذلك . جناد مببالغ إقطاعهم وتعيني جامكياهتم ورواتب نفقاهتمالقيسراين، وأراه جرائد األ

  .أرسل معه هدية إىل نور الدين على يد الفقيه عيسى
ووقفت على برنامج شرحها خبط املوفق بن القيسراين وهي مخس ختمات؛ إحداها ختمة ثالثون جزءاً مغشاة : قال

ليها أقفال ذهب، مكتوبة بذهب، خبط يانس؛ وختمة خبط راشد مغشاة بأطلس أَزرق، مضببة بصفائح ذهب، وع
بديباج فُْسُتقى عشرة أجزاء؛ وختمة خبط ابن البواب، جملد واحد بقفل ذهب؛ وختمة خبط مهلهل، جزء واحد؛ 

وختمة خبط احلاكم البغدادي؛ ثالثة أحجار بلخش، حجر وزنه اثنان وعشرون مثقاال، وحجر وزنه اثنا عشر 
، وحجر وزنه عشرة مثاقيل ونصف؛ ست قصبات زمرد، قصبة وزهنا ثالثة عشر مثقاال وثلث وربع، وقصبة مثقاال

وزهنا ثالثة مثاقيل، وقصبة وزهنا مثقاالن ونصف، وقصبة وزهنا مثقاالن وربع وسدس، وقصبة وزهنا مثقاالن وثلث؛ 
ائة عقد جوهر خمتومة وزهنا مجيعها وحجر ياقوت وزنه سبعة مثاقيل؛ وحجر أزرق وزنه ستة مثاقيل وسدس؛ م

مثامنائة وسبعة ومخسون مثقاال؛ مخسون قارورة دهن بلسان؛ عشرون قطعة بلور؛ أربع عشرة قطعة جزع، وذكر 
تفصيلها؛ إبريق يشم، طشت يشم سقرق ميناء وذهب؛ صحون صيين وزبادي وسكارج؛ أربعون قطعة عود طيب 

رطال باملصري واألخرى واحد وعشرون رطال؛ مائة ثوب أطلس؛ أربعة  قطعتني كبار؛ كرتان وزن إحدامها ثالثون
وعشرون بقيارا مذهبة؛ أربعة وعشرون ثوبا حريري؛ أربعة وعشرون ثوبا من الوشي حريرية بيض؛ حلة فلفي 

وذكر غري ذلك أنواعا من القماش قيمتها مائتان ومخسة وعشرون ألف دينار . مذهبة؛ حلة مرايش صفراء مذهبة
  .ة، وعّدة من اخليل والغلمان واجلواري، وشيئاً كثرياً من السالح على اختالف ضروبهمصري
وخرجوا هبذه اهلدية فلم تصل إىل نور الدين ألهنم أتصل هبم وفاته، فمنها ما أعيد ومنها ما استهلك، ألن : قال

ا مجيعا إىل السلطان ألنه اتصل به خبال وقيل إهن. الفقيه عيسى وابن القيسراين وضعا عليها من هنبها واستََّبدا بأكثرها
  .موت نور الدين فأنفذ من ردّها

  .وحدثين من شاهد هذه اهلدية أنه كان معها عشرة صناديق ماالً مل يعلم مقداره: قال
وملا وصل إىل صالح الدين رسول نور الدين، وهو املوفق خالد، أطلعه على كل ماهو فيه وأحصى له : وقال العماد
التالد، وقال هؤالء األجناد فاعرضهم وأثبت أخبارهم، وما يضبط مثل هذا اإلقليم إال باملال العظيم؛ مث الطريف و

أنت تعرف أكابر الدولة وعظماءها، وأهنم اعتادوا من الّسعة والّدعة على نعمائها، وقد تصرفوا يف مواضع الميكن 



، والشدائد مكروهة، واملقاصد بردعها جمبوهة، انتزاعها، واليسمحون بأن ينقضي ارتفاعها؛ فاملوارد مشفوهة
وشرع يف مجع مال يسريه وحيمله، جبهد يبذله، وخبطر حيتمله؛ وحصل خلالد منه مامل يكن يف . واهلمم هبا مشدوهة

  .خلده، وجاء مطرف غناه أضعاف متلْده
  فصل يف صلب عمارة الشاعر اليمين وأصحابه

ولة املصرية املتعصبة املتصعبة، املتشددة املتصلبة، وتوازروا وتزاوروا فيما واجتمع مجاعة من دعاة الّد: قال العماد
بينهم خيفة وخفية، واعتقدوا أمنية، عادت بالعقىب عليهم منية، وعينوا اخلليفة والوزير، وأحكموا الرأي والتدبري، 

  .للدعوة قريبهم وبعيدهموبّيتوا أمرهم بليل، وستروا عليه بذيل؛ وكان عمارة اليمين الشاعر عقيدهم، ودعا 
وكانوا قد أودعوا سرّهم عند من أذاعه، واستحفظوا من أضاعه، وأدخلوا عّدة من أنصار الدولة الناصرية يف 

  .مجلتهم، وعرفوهم جبهلتهم
وكان الفقيه الواعظ زين الدين علي بن جنا ُيناجيهم فيما زين هلم من سوء أعماهلم، ويداخلهم يف عزم خروجهم 

فجاء زين الدين الواعظ وأطلع . أحواهلم؛ وتقامسوا الّدور واألمالك، وكادت آماهلم تدنو من اإلدراك مطلعا على
صالح الدين على فسادهم، وما سّولوه من مراد مرادهم، وطلب ما البن كامل الداعي من العقار والدور، وكلّ 

  .لطتهم ورغبهماله من املوجود واملذخور؛ فبذل له السلطان كل ما طلبه، وأمره مبخا

مث أمر السلطان بإحضار مقدميهم، واعتقاهلم إلقامة السياسة فيهم، وصلب يوم السبت ثاين شهر رمضان مجاعة 
  .منهم بني القصرين، منهم عمارة، وأفىن بعد ذلك من بقي منهم، ومات مبوهتم اخلرب عنهم

نوزه، فباد ومل يسمح بإبدائها، وبقيت تلك وكان منهم داعي الدعاة ابن عبد القوي، وكان عارفاً خببايا القصر وك
اخلزائن مدفونة، وتلك الدفائن خمزونة، قد دفن دافنها، وخزن حتت الثرى خازهنا، إىل أن يأذن اهللا يف الوصول 

  .إليها، واالطالع عليها؛ ومجع من أموال هؤالء ما حيمل إىل الشام، لالستعانة به على محاية ثغور اإلسالم
ويف هذه السنة اجتمع مجاعة من دعاة املصريني والعوام وتآمروا فيما بينهم خفية، وبكوا على : قال ابن أيب طّي

أنقراض دولة املصريني وما صاروا إليه من الذل والفقر، مث أمجعوا آراءهم على أن يقيموا خليفة ووزيراً، وجتمعوا 
وأدخلوا معهم يف هذا . وأن يثبوا بامللك الناصر وقّرروا أن يكاتبوا الفرنج،. هم ومجاعة عينوهم من األمراء وغريهم

األمر ابن مصال، وأعدوا مجاعة من شيعة املصريني ليلة عينوها، وكاتبوا الفرنج بذلك، وقرروا معهم الوصول إليهم 
فخاهنم ابن مصال فيما عاهدهم عليه، ونكث يف اليمني وكفّر عنها، وصار إىل امللك الناصر . يف ذلك الزمان املقرر
  .وعرفه جبلية ماجرى

فأحضرهم واحدا واحدا وقررهم على هذه احلالة، فأقروا واعترفوا، واعتذروا بكوهنم قطعت أرزاقهم، وأخذت 
  .فأحضر السلطان العلماء واستفتاهم يف أمرهم، فأفتوه بقتلهم وصلبهم ونفيهم، فأمر بصلبهم. أمواهلم

لب مجيع ماالبن الداعي من العقار واملال، فأعطاه مجيع وقيل إن الذي أذاع سّرهم زيد الدين على الواعظ، وط
  .ذلك

وكان الذين صلبوا منهم املفضل بن كامل القاضي، وابن عبد القوي الداعي، والعوريس وكان قد توىل ديوان النظر 
م مث القضاء بعد ذلك، وشربما كاتب السر، وعبد الصمد القشة أحد أمراء املصريني، وجناح احلمامي، ورجل منج

  .نصراين أرمين كان قال هلم إن أمرهم يتم بطريق علم النجوم، وُعمارة اليمين الشاعر
وبلغين أنّ ُعمارة إمنا كان حتريضه لشمس الدولة على املسري إىل اليمن ليتم هذا األمر، ألن فيه تقليال لعسكر : قلت



  .صالح الدين وإبعاداً ألخيه وناصريه عنه
ت أتفاقات عجيبة من مجلتها أنه نسب إليه بيت من قصيدة ذكروا أنه له، يعين يف ووقع: قال العماد يف اخلريدة

  :القصيدة اليت حرض فيها مشس الدولة على املسري إىل اليمن أوهلا
  العلم مذ كان حمتاج إىل العلم

  :وقد تقدم ذكرها؛ وأما البيت فهو هذا
  ممسعى إىل أن دعوه سّيد األ... قد كان أول هذا الدين من رجل 

  .وجيوز أن يكون هذا البيت معموالً عليه، فأفىت فقهاء مصر بقتله، وحرضوا السلطان على املثلة مبثله: قال العماد
ولعمارة يف مصلوب مبصر يقال له طرخان وكان خرج على الصاحل بن رزيك فظفر به الصاحل وصلبه، وكان : قال

  :يستحسن أبيات ُعمارة فيه، وهي
  فأصبح فوق جذع وهو عايل... أراد ُعلو مرتبة وقدر 

  ميني التطول على الشمال... وُمد على صليب اجلذع منه 
  دعاه إىل الغواية والضالل... ونكس رأسه لعتاب قلب 

  .فكأنه وصف حاله وما آل إليه أمره: قال العماد
وهو خبط ابن ووصل من صالح الدين يوم وفاة نور الدين إىل دمشق كتاب يتضمن هذه القضية : وقال يف الربق

  .قريش، يعين املرتضى
: وقد كتب القاضي الفاضل إىل نور الدين كتاباً شرح فيه قضية املصلَّبني، فقال بعد مطلع الكتاب: وقال بن أيب طّي

قصر هذه اخلدمة على متجدٍد سار لإلسالم وأهله، وبشارة مؤذنة بظهور وعد اهللا يف إظهاره على الدين كله، بعد " 
قدمات عظيمة إال أهنا أسفرت عن النُّجح، وأوائل كالليلة البهيمة إال أهنا انفرجت عن الصبح؛ أن كانت هلا م

فإلسالم بربكاته البادية وفتكاته املاضية قد عاد مستوطنا بعد أن كان غريبا، وضرب يف البالد جبرانه بعد أن كان 
من أوله، وأظهر على سرها من مستقبله؛ واململوك  الكفر يتم عليه ختيال عجيبا؛ إال أنّ اهللا سبحانه أطلع على أمرها

  " .يأخذ يف ذكر اخلرب ويعرض عن ذكر األثر 
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الصالحية: كتاب  و  ورية  لن ا أخبار  لروضتني يف    ا
ملقدسي : املؤلف  ا بو شامة   أ

ومل يزل يتُوسم من جند مصر ومن أهل القصر بعد ما أزال اهللا من بدعتهم، ونقض من ُعرى دولتهم، وخفض من 
حيتقر منهم وكان ال. مرفوع كلمتهم، أهنم أعداء وإن تعدت هبم األيام، وأضداد وإن وقعت عليهم كلمة اإلسالم

حقريا وال يستبعد منهم شرا كبريا، وعيونه ملقاصدهم موكلة، وخطراته يف التحرز منهم مستعملة، الختلو سنة متر، 
وكان أكثر ما . والشهر يكّر، من مكر جيتمعون عليه، وفساد يتسرعون إليه، وحيلة يربموهنا، ومكيدة يتممموهنا

توارترة، واملراسالت املتقاطرة، إىل الفرنج خذهلم اهللا تعاىل، اليت يوسعون هلم يتعللون به ويسترحيون إليه املكاتبات امل
فيها سبل املطامع، وحيملوهنم فيها على العظائم والفظائع، ويزينون هلم اإلقدام والقدوم، وخيلعون فيها ربقة اإلسالم 

وكان . يقطعون حبل طمعهم على عادهتمخلع املرتد املخصوم؛ ويد الفرنج حبمد اهللا قصرية عن إجابتهم، إال أهنم ال
ملك الفرنج كلما سّولت له نفسه االستتار يف مراسلتهم، والتحيل يف مفاوضتهم، سري جرج كاتبه رسوال إلينا 

ظاهراً وإليهم باطناً، عارضا علينا اجلميل الذي ما قبلته قط أنفسنا، وعاقداً معهم القبيح الذي يشمل عليه يف وقته 
  .لقصر واملصريني يف أثناء هذه املدد رسل تتردد، وكتب إىل الفرنج تتجددوألهل ا. علمنا

مث قال واملوىل عامل أن عادة أوليائه املستفادة من أدبه أال يبسطوا عقاباً مؤملا، وال يعذبوا عذابا حمكما؛ وإذا طال هلم 
 ضراوة، وال الرقة عليهم إال االعتقال، ومل ينجع السؤال، أطلق سراحهم، وخلى سبيلهم، فال يزيدهم العفو إال

وعند وصول جرج يف هذه الدفعة األخرية رسوال إلينا بزعمه، ورد إلينا كتاب ممن النرتاب به من قومه، . قساوة
يذكرون أنه رسول خماتلة، الرسول جماملة، وحامل بلّية، الحامل هدية؛ فأومهناه اإلغفال عن التيقظ لكل ما يصدر 

اخلروج ليالً، ومرة بالركوب إىل الكنيسة وغريها هنارا، إىل االجتماع حباشية القصر منه وإليه، فتوصل مرة ب
فدسسنا إليهم من طائفتهم من . وخدامه، وبأمراء املصريني وأسباهبم، ومجاعة من النصارى واليهود وكالهبم وكتاهبم

ل، وكاد يشتهر علمنا هبذه األحوال، وملا تكاثرت األقوا. داخلهم، فصار ينقل إلينا أخبارهم، ويرفع إلينا أحواهلم
استخرنا اهللا تعاىل وقبضنا على مجاعة مفسدة، وطائفة من هذا اجلنس متمردة، قد اشتملت على االعتقادات املارقة، 

والسرائر املنافقة، فكالًّ أخذ اهللا بذنبه، فمنهم من أقر طائعاً عند إحضاره، ومنهم من أقر بعد ضربه، فانكشفت 
  .ومة، ونوب غري اليت كانت عندنا معلومة، وتقريرات خمتلفة يف املراد، متفقة يف الفسادأمور أخر مكت

مث ذكر تفصيال حاصله أهنم عينوا خليفة ووزيرا خمتلفني يف ذلك، فمنهم من طلب إقامة رجل كبري السن من بين 
يف تعيني واحد من ولدين عم العاضد، ومنهم من جعل ذلك لبعض أوالد العاضد وإن كان صغريا؛ واختلف هؤالء 

  .وأما بنو رزيك وأهل شاور فكل منهم أراد الوزارة لبيتهم من غري أن يكون هلم غرض يف تعيني اخلليفة. له
وكانوا فيما تقدم، وامللوك على الكرك والشوبك بالعسكر، قد كاتبوهم وقالوا هلم إنه بعيد والفرصة قد : مث قال

 صدر أو إىل أيلة ثارت حاشية القصر وكافة اجلند وطائفة السودان ومجوع أمكنت، فإذا وصل امللك الفرجني إىل
  .األرمن وعامة االمساعيلية وفتكت بأهلنا وأصحابنا بالقاهرة

وملا وصل جرج كتبوا إىل امللك الفرجني أن العساكر متباعدة يف نواحي إقطاعهم، وعلى قرب من موسم : مث قال
ال بعضهم وإذا بعثت أسطوال إىل الثغور أهنض فالنا من عنده وبقي يف البلد وحده، غالهتم، وأنه مل يبق يف القاهرة إ
  .ففعلنا ما تقدم ذكره من الثورة

ويف اثناء هذه املدة كاتبوا سنانا صاحب احلشيشية بأن الدعوة واحدة والكلمة جامعة، وأن مابني أهلها : مث قال



عن نصرة؛ واستدعوا منه من ُيتمم على اململوك غيلة، أو يبيت خالف إال فيما اليفترق به كلمة، والجيب به قعود 
له مكيدة وحيلة، وَاُهللا ِمْن َورَائِهِْم ُمِحْيطٌ وكان الرسول إليهم عن املصريني خال ابن قرجلة املقيم اآلن هو وابن 

  .أخته عند الفرنج

ه، وتناصرت من أهل العلم والتقوى، وملا صح اخلرب وكان حكم اهللا أوىل ماأخذ به، وأدب اهللا فيمن خرج عن أدب
وتوالت من أهل املشورة بسبب تأخري القتل فيهم املراجعات والشكاوى، قتل اهللا بسيف الشرع املطهر مجاعة من 

الغواة الغالة، الدعاة إىل النار، احلاملني ألثقاهلم وأثقال من أضلوه من الفّجار؛ وشنقوا على باب قصورهم، وصلبوا 
واجهة لدورهم؛ ووقع التتبع ألتباعهم، وشردت طائفة االمساعيلية ونفوا، ونودى بأن يرحل كافة على اجلذوع امل

فأما من يف القصر فقد وقعت احلوطة عليهم إىل . األجناد وحاشية القصر وراجل السودان إىل أقصى بالد الصعيد
ورأى اململوك إخراجهم من . دهأن ينكشف وجه رأي ميضى فيهم، من تطيب النفس بتقليده، ومتضي احلدود بتحدي

قال . القصر فإهنم مهما بقوا بقيت مادة ال تنحسر األطماع عنها، فإنه حبالة للضالل منصوبة، وبيعة للبدع حمجوبة
  .املؤلف لعلها حمجوبة

قرا ومما يطرف به املوىل أن ثغر اإلسكندرية على عموم مذهب السنة فيه، أطلع البحث أن فيه داعية خبيثا أمره، حمت
شخصه، عظيما كفره، يسمى قديد القفاص، وأن املذكور مع مخوله يف الديار املصرية، قد فشت يف الشام دعوته، 
وطبقت عقول أهل مصر فتنته، وأن أرباب املعايش فيه حيملون إليه جزءاً من كسبهم، والنسوان يبعثن إليه شطرا 

قبض له، واهلجوم عليه، كُتب جمررة فيها خلع العذار، وافيا من أمواهلن؛ ووجدت يف منزلته باإلسكندرية عند ال
وصريح الكفر الذي ماعنه اعتذار، ورقاع خياطب هبا فيها ما تقشعر منه اجللود وكان يدعى النسب إىل أهل 

وباجلملة فقد كفى اإلسالم أمره، وحاق به مكره، وصرعه . القصر، وأنه خرج منه صغريا ونشأ على الضاللة كبريا
  .كفره
  :ويف قضية ُعمارة هذه يقول العالّمة تاج الدين الكندي رمحه اهللا تعاىل، ونقلته من خطه: قلت

  وبايع فيها بيعة وصليبا... ُعمارة يف اإلسالم أبدى جناية 
  فأصبح يف حب الصليب صليبا... وأمسى شريك الشرك يف بُغض أمحد 

  ليباجتد منه عوداً يف النفاق ص... وكان خبيث امللتقى إن عجمته 
  ويسقى صديدا يف لظى وصليبا... سيلقى غدا ماكان يسعى ألجله 

قلت الصليب األول النصارى والثاين مبعىن مصلوب والثالث من الصالبة والرابع ودك العظام، وقيل هو الصديد 
  .أي يسفى ما يسيل من أهل النار نعوذ باهللا منها

كان من أتباع الدولة املصرية وممن انتفع هبا واختل أمره بعدها، وكان ُعمارة مستشعراً من الغز وهم أيضاً منه، ألنه 
فلم تصف القلوب بعضها لبعض، وصار يظهر يف فلتات لسانه، يف نظمه ونثره، مايقتضي التحرز منه وإبعاده، وهو 

  .يرى ذلك منهم فيزداد فساداً يف نيته، وإن مدحهم تكلف ذلك، وصّرح وعّرض فيه مبا يف ضمريه
ذكر اهللا أيامهم حبمد اليكلّ نشاطه، واليطوى بساطه، فقد وجدت فقدهم، :  كتاب الوزراء املصريةوقد قال يف

  .وهنت بعدهم
  :وقال من قصيدة مدح هبا جنم الدين أيوب

  مكانة عرفتها العرب والعجم... وكان يل يف ملوك النيل قبلكُم 
  صميف حرهبا ألُسن األديان ختت... وكان بيين وبني القوم ملحمة 



  يسعى إىلّ هبا اإلنعام والكرم... وماتزال إىل داري عوارفهم 
  جتود إال على من مسه العدم... تركت قصدك ملاّ قيل إنك ال 

  وال لنزز من اإلحسان أغتنم... ولست بالرجل اجملهول موضعه 
  وال عمًي نال أعضائي والصمم... وال إىل صدقات املال أطاهبا 
  دون الضيوف لسان ناطق وفم...  وإمنا أنا ضيف للملوك، وىل

  :وقال من قصيدة مدح هبا صالح الدين رمحه اهللا
  كان يف عصرهم مسين مهنا... قّررت يل أبناء رزيك زرقا 
  يفّ ماكان صاحلُ القوم سنّا... وأتت بعدهم ملوك فّسنوا 
  أو ملعًىن، فكلهم يب ُيعىن... ورعوين، إما اقتداء مباض 

  :وله فيه من أخرى
  فال تشبعوا منها وحنن جياع... صارت الدنيا إليكم بأسرها  فقد

  ففي الناس أخبار هلم ومساع... إذا مل تزيدونا فكونوا كمن مضى 
  فهل يف ضروع املكرمات رضاع... وليس على ُمرَّ العظام إقامة 

  :وقال يف قصيدة مدح هبا تقّي الدين
  من مطمعأم ليس يف أعتابكم ... هل تأذنون ملن أراد عتابكم 

  مازال قبل اليوم غري مضيع... ضيعّتم من حق ضيفكم الذي 
  أكشف قناع مذلة وتضّرع... وتغافل السلطان عّين حني مل 

  فسمحت يل بشفاعة مل تنفع... ورجوت نفعك بالشفاعة عنده 
  أمسى جمال النطق غري موسع... وإذا نطاق الرزق ضاق جماله 

  :وقال أيضا
  فنلتها يف ظل عيش ممنع... والغىن تيممت مصراً أطلب اجلاه 

  فأمحد مرتادي وأخصب مربعي... وزرت ملوك النيل أرتاد ميلهم 
  مواهبه للصُنع ال التصنيع... وفزت بألف من عطية فائز 

  مبا زاد عن مرمى رجائي ومطمعي... وجاد ابن رزيك من اجلاه والغىن 
  فخريته مىن بأكرم مودع... وأوحى إىل مسعي ودائع شعره 
  والعهدها عندي بعهد مضيع... وليست أيادي شاور بذميمة 

  هشيما رعته النائبات وما رعى... ملوٌك َرَعوا يل حرمة صار نبتها 
  وإن خالفوين باعتقاد التشيع... مذاهبهم يف اجلود مذهب سّنة 

  من احلاكم املصغى إىلّ فأدعى... فقل لصالح الدين، والعدل شأنه 
  أقول لصدري كلما ضاق؛ وسع... أشهر أقمت لكم ضيفاً ثالثة 

  إذا قطعوه اليقوم بأصبعي... وكم يف ضيوف الباب ممن لسانه 
  فريقي ضياع من عرايا وجوع... فيا راعي اإلسالم، كيف تركتنا 

  جوابك، فالباري جييب إذ دعى... دعوناك من قرب وبعٍد، فهب لنا 



  :وقال أيضا
  عقيم على فراق الواحدأسف ال... أسفى على زمن اإلمام العاضد 

  أمرائه أهل الثناء اخلالد... جالست من وزرائه وصحبت من 
  يابن النّيب من ازدحام الوافد... هلفي على حجرات قصرك إذ خلت 
  كانوا كأمواج اخلضم الراكد... وعلى انفرادك من عساكرك الذي 

  فكبا وقصر عن صالح الفاسد... قلّدت مؤمتن اخلالفة أمرهم 
  ماعودتكم من مجيل عوائد... يايل أن ترّد إليكم فعسى الل
  :وقال أيضاً

  علّي، وال عبد الرحيم رحيم... قست رأفة الدنيا، فال الدهر عاطف 
  كالم العدا فيها علّي كلوم... عفا اهللا عن آرائه كل فترة 

  وصلت إليه، والزمان ذميم... وساحمه يف قطع رزق بفضله 
  فقري إىل مت اعتدت منه عدمي. ..أال هل له عطف علّي، فإنين 

  .عبد الرحيم هو القاضي الفاضل رمحه اهللا
  :فقال. وبلغين أن عمارة ملا مروا به لُيصلب به على جهة دار الفاضل، فطلب االجتماع به، فقيل ليس إليه طريق

  إن اخلالص هو العجب... عبد الرحيم قد احتجب 
اع على مكاتبة الفرنج واخلوض يف فساد الدولة بل امللة، وتوضح وهذه القصيدة حتقق ما رُمى به من االجتم: قال

  :عذر السلطان يف قتله وقتل من شاركه يف ذلك، وهي
  وجيده بعد حلى احلسن بالعطل... رميت يادهر كف اجملد بالشلل 

  قدرت من عثرات البغي فاستقل... سعيت يف منهج الرأي العثور، فإن 
  ينفك مابني نقص الشني واخلجل. ..جدعت نارنك األقىن، فأنفك ال 
  !ُسقيت ُمْهالً، أما متشى على مََهل... هدمت قاعدة املعروف عن عجل 

  على فجيعتنا يف أكرم الدول... هلفي وهلف بين اآلمال قاطبة 
  من املكارم ما أريب على األمل... قدمت مصر فأولتين خالئفها 

  جاءت ومل أسلكما هلا أهنا ... قوم عرفت هبم كسب األلوف، ومن 
  رأس احلصان هباديه على الكفل... وكنت من وزراء الّدست حيث مسا 

  وخلّة حرست من عارض اخللل... ونلت من عظماء اجليش تكرمة 
  لك املالمة إن قصَّرت يف عذيل... ياعاذيل يف هوى أبناء فاطمة 

  عليهما، ال على صفني واجلمل... باهللا ُزر ساحة القصرين، وابك معي 
  فيكم قروحي، والجُرحى مبندمل... واهللا مالتحمت : ألهلهما وقل

  يف نسل آل أمري املؤمنني علي... ماذا ترى كانت اإلفرنج فاعلة 
  ُملِّكتم بني حكم السّبي والنفل... هل كان يف األمر شئ غري قسمة ما 

  حممد، وأبيكم، غري منتقل... وقد حصلتم عليها واسم جدكم 
  من الوفود وكانت قبلة القبل... خالية  مررت بالقصر واألركان



  من األعادي، ووجه الوّد مل ميل... فملت عنها بوجهي خوف منتقد 
  رحابكم وغدت مهجورة السبل... أسبلت من أسف دمعي غداة خلت 

  حال الزمان عليها وهي مل حتل... أبكي على مأثراٍت من مكارمكم 
  ش من رسم ومن طللواليوم أوح... دار الضيافة كانت أنس وافدكم 

  تشكو من الدهر حيفا غري حمتمل... وفطرة الصوم إن أصغت مكارمكم 
  ورث منها جديد عنهم وبلي... وكسوة الناس يف الفصلني قد درست 

  يأيت جتّملكم فيه على اجلمل... وموسم كان يف كسر اخلليج لكم 
  فيهن من وبل جود ليس بالوشل... وأول العام والعيدان كان لكم 

  يهتز مابني القصرين من األسل... األرض هتتز يف عيد الغدير ملا و
  مثل العرائس يف حلي ةيف حلل... واخليل تعرض من وشيٍ ومن شية 

  أطباق إال على األعناق والعجل... والمحلتم قرى اإلضياف من سعة ال 
  حىت عممتم به األقصى من امللل... وما خصصتم بربٍ أهل ملتكم 

  يف املقيم وللطاري من الرسل... لذمتني وللض كانت رواتبكم ل
  ملن تّصدر يف علم ويف عمل... وللجوامع من أحباسكم نعم 

  منكم، وأضحت بكم حملولة العقل... ورمبا عادت الدنيا ملعقلها 
القضاة أبو القاسم هبة اهللا بن عبد اهللا بن كامل كان داعي الدعاة مبصر لألدعياء، وقاضي : وقال العماد يف اخلريدة

ألولئك األشقياء، يلقبونه بفخر األمناء، وهو عندهم يف احمللة العليا واملرتبة الشماء، واملنزلة اليت يف السماء، حىت 
انكدرت جنومهم، وتغريت رسومهم، وأقيم قاعدهم، وعضد عاضدهم، وأخليت منهم مصرهم، وأجلى عنهم 

فماأل قوما على البيعة لبعض أوالد العاضد، ليبلغوا به  قصرهم؛ فحّرك ابن كامل ناقص الذب عنهم، والشّد منهم،
ما ختيلوه من املقاصد، وسّولوه من املكايد؛ فأمثرت جبثثهم اجلذوع، وأقفرت من جسومهم الّربوع، وأحكمت يف 

حلومهم النسوع، وهذا أّول من ضمه حبل الصلب، وأمه فافرة الصلب؛ وهذا صنع اهللا فيمن أحلد، وكفر النعمة 
مسعت امللك الناصر صالح الدين يذكره، وقد ذكروه . وذلك غرة رمضان سنة تسع وستني ومخسمائة وجحد؛

  :عنده بالفضل واألدب، ونسبوا إليه هذين البيتني يف غالم رفاء، وأنشدمها امللك الناصر وذكر أنه كان ينكرمها
  ويارشاً ُحّبه اعتقادي... يارافيا خرق كلّ ثوب 

  مامزق اهلجر من فؤادي.. .عسى بكف الوصال ترفو 
  فصل يف التعريف حبال عمارة ونسبه وشعره

وقد أوردت شعر عمارة بن أيب احلسن اليمين يف كتاب خريدة القصر وجريدة العصر، ونقلت إىل هذا : قال العماد
  :فمن ذلك ما أنشدنيه جنم الدين أبو حممد بن مصال. الكتاب، يعين كتاب الربق الشامي، ملعاً من ذلك

  مللكته وكظت غيظ األدمع... و أن قليب يوم كاظمة معي ل
  .إمنا أنشدين فيض األدمع فرأيت غيظ األدمع أليق بالكظم: قال العماد

  لىب نداء الظاعنني ومادعى... قلب كفاك من الصبابة أنه 
  بعد اليقني بقاءه يف أضلعي... ومن الظنون الفاسدات تومهّي 

  هي شيمة األيام، ُمذْ خلقت، معي... ما القلب أّول غادر فألومه 



  :وأنشدين لعمارة أيضا: قال
  فارقته والبشر فوق جبيين... ملك إذا قابلت بشر جبينه 

  أبوابه لثم امللوك مييين... وإذا لثمت ميينه وخرجت من 
  :وأنشدين له عضد الدين أبو الفوارس موهف بن أسامة بن منقذ يقول: قال

  مل يبق يل مذ أقر الدمع إنكار...  يل يف هوى الرشأ العذري أعدار
  ضم النهدو، لبانات وأوطار... يل يف القدود، ويف لثم اخلدود، ويف 

  أوال، فدعين وما أهوى وأختار... هذا اختياري فوافق إن رضيت به 
  فالناس يف درجات احلب أطوار... ملُىن جزافا وساحمين مصارفة 

  ُدرَّة قليب هلا دار من املها... وخلِّ عذيل، ففي داري ودائري 
  :قلت وُيروى

  وغُرَّ غريي ففي أسرى ودائريت
واألبيات العينية من قصيدة يف مدح تقّي الدين، والنونية يف مدح جنم الدين أيوب، والرائية يف مدح مشس الدولة بن 

  .أيوب
 مبصر، فذكر أنه أقام بزبيد وكان عمارة هذا عربيا فقيهاً أديباً، وله كتاب صغري ذكر فيه أخباره وأحواله باليمن مث

  .وىل يف الفرائض مصنف يقرأ باليمن: قال. ثالث سنني يقرأ عليه مذهب الشافعي رضي اهللا عنه
ويف سنة تسع وثالثني زارين والدي، ومخسة من إخويت، يف زبيد، فأنشدته شيئا من شعري فاستحسنه، مث قال تعلَّم 

تكفرها بذم الناس؛ واستحلفين أال أهجو مسلماً ببيت شعر، فحلفت له  واهللا أن األدب نعمة من نعم اهللا عليك فال
على ذلك، ولطف اهللا يب فلم أهج أحدا ماعدا إنساناً هجاين حبضرة امللك الصاحل، يعمي ابن رزيك، ببييت شعر 

، )ولِئَك َماَعلَيْهِم ِمْن َسبيِلَولََمن انَْتصر بَْعَد ظُلِْمِه فأ: (فأقسم الصاحل علّي أن أجيبه ففعلت متأوال قول اهللا عز وجل
  .قال ومل يكن شئ غري هذا). فََمن اعَتدى َعلَْيكُم فاْعَتدوا َعلَْيه بِِمِثل َما اْعَتَدى َعلَْيكُم: (وقوله تعاىل

وحججت مع امللكة أم فاتك ملك زبيد، وكانت تقوم ألمري احلرمني جبميع ما يتناوله من حاّج اليمن برا وحبرا، 
مث طرأت أمورٌ . ارات الطريق، فذكر أنه حصل له وجاهة عندها فانتفع هبا حىت أثرى وكثر ماله وجاههوجبميع خف

  .اقتضت أن هرب من اليمن وحج سنة تسع وأربعني ومخسمائة
ويف موسم هذه السنة تويف أمري احلرمني هاشم بن فليتة، ووىل احلرمني ولده قاسم بن هاشم، فألزمين الّسفارة : قال

لرسالة منه إىل الدولة املصرية، فقدمتها يف شهر ربيع األول سنة مخسني، واخلليفة هبا يومئذ الفائز بن الظافر، عنه وا
  :فلما حضرت للسالم عليهما يف قاعة الذهب من قصر اخلليفة أنشدهتما. والوزير له امللك الصاحل طالئع ابن رّزيك

  أولت من النعممحدا يقوم مبا ... احلمد للعيس بعد العزم واهلمم 
  متنت اللجم فيها رتبة اخلطم... ال أجحد احلق، عندي للركاب يد 

  حىت رأيت إمام العصر من أمم... قّربن بعد مزار العز من نظري 
  وفداً إىل كعبة املعروف والكرم... وُرحن من كعبة البطحاء واحلرم 
  ماسرت من حرم إال إىل حرم... فهل دري البيت أين بعد زورته 

  بني انقيضني من عفو ومن نقم... اخلالفة مضروب سرادقها  حيث
  جتلو البغيضني من ظلم ومن ظُلَم... ولإلمامة أنواٌر مقدسة 



  على اخلفيني من حكم ومن حكم... وللنبّوة آيات تضئ لنا 
  مدح اجلزيلني من بأس ومن كرم... وللمكارم أعالم تعلما 

  ميدين من فعل ةمن شيمعلى احل... وللعال ألُْسٌن تثىن حمامدها 
  يد الرفيعني من جمد ومن مهم... وراية الشرف البذاخ ترفعها 

  فوز النجاة وأجر الّبر يف القسم... أقسمت بالفئز املعصوم معتقدا 
  وزيره الصاحل الفراج للغمم... لقد محى الدِّين والدّنيا وأهلهما 
  يف والقلمإال يد الصنعتني الس... الالّبس الفخر مل تنسج غالئله 
  َوُجوده أعدم الشاكني للعدم... ُوُجوده أوجد األيام مااقترحت 

  تعري أنف الثريا عّزة الشمم... قد ملكته العوايل رّق مملكة 
  يف يقظيت أهنا من مجلة احلُلم... أرى مقاما عظيم الشأن أومهين 
  والترقت إليه رغبة اهلمم... يوم من العمر مل خيطر على أمل 

  عقود مدح فما أرضى لكم كلمي... ب تدنو يل فأنظمها ليت الكواك
  عند اخلالفة نصحا غري متهم... ترى الوزارة فيه وهي باذلة 
  قرابة من مجيل الرأي ال الرحم... عواطف أعلمتنا أن بينهما 

  ظالًّ على مفرق اإلسالم واألمم... خليفة ووزير مّد َعْدلُهما 
  عسى يتعاطى منة الدمي فما... زيادة النيل نقص عند فيضهما 

وعهدي بالصاحل وهو يستعيدها يف حال النشيد مرارا، واألستاذون واألمراء والكرباء يذهبون يف االستحسان : قال
مث أفيضت علّي خلع من ثياب اخلالفة مذهبة، ودفع إيلّ الصاحل مخسمائة دينار؛ وإذا بعض األستاذين . كل مذهب

مام احلافظ خبمسمائة دينار أخرى، ومحل املال معي إىل منزيل وأُطلق يل من دار قد خرج يل من عند السيدة بنت اإل
الضيافة رسوم مل تطلق ألحد قبلي، وهتادتين أمراء الدولة إىل منازهلم للوالئم، واستحضرين الصاحل للمجالسة، 

  .ونظمين يف سلك أهل املؤانسة، وانثالت علّي صالته، وغمرين بّره
ان أهل األدب الشيخ أبا املعايل بن احلباب، واملوفق أبا احلجاج يوسف بن اخلالل صاحب ووجدت حبضرته من أعي

وما من هذه احللبة أحد إال . ديوان اإلنشاء، وأبا الفتح حممود بن قادوس، واملهذب أبا حممد بن الزبري، وغريهم
على طرائقهم حىت نظموين يف  ومازلت أحذو. ويضرب يف الفضائل النفسانية، والرياسة اإلنسانية، بأوفر نصيب

  :وقلت. سلك فرائدهم
  سقى عهدك املاضي عهاد من القطر... ليايلّ بالفسطاط من شاطئ مصر 
  مضى يف سواها اليعّد من العمر... ليالٍ هي العمر اسعيد، وكلّ ما 

  صفت هبم األيام من كدر الغدر... أفادتين األقدار فيها مواياً 
  ولو مستهم نثر الكواكب يف حجري...  تواصوا على أال تردّ إراديت
  :وله يف الصاحل من قصيدة

  من الفضل مل تنفق لديه الفضائل... ولو مل يكن أدري مبا جهل الورى 
  فراسخ من إجالله ومراحل... لئن كان منا قاب قوسٍ فبيننا 

  :قال وأنشدت الصاحل وهو بالقبو من دار الوزارة قصيدة منها



  يلوح على الفسطاط صادق بشره...  بارق دُعوا كل برق مشمتم غري
  على األرض ينسى ذكره عند ذكره... وزروا املقام الصاحليَّ فكل من 

  فتجنوا على جمد املقام وفخره... وال جتعلوا مقصودكم طلب الغىن 
  فكل امرئ يرجى على قدر قدره... ولكن سلوا منه العال تظفروا هبا 

قام الشعراء واخلطباء ولفيف الناس إال األقل ينالون من بين رزيك وضرغام وملا جلس شاور يف دار الذهب : قال
  :نائب الباب وحيىي بن اخلياط األسفهسالر، فأنشدته

  وزال ما يشتكيه الدهر من أمل... صّحت بدولتك األيام من سقم 
  :ومنها

  واحلمد والذم فيها غري منصرم... زالت ليايل بين رزيك وانصرمت 
  يف صدر ذا الدست مل يقعد ومل يقم... ا وعاد هلم كأن صاحلهم يوم

  بأن ذلك مجع غري منهزم... كنا نظن، وبعض الظن مأمثة 
  من كان جمتمعا من ذلك الّرخم... فمذ وقعت وقوع النسر خاهنم 

  وإمنا غرقوا يف سيلك العرم... ومل يكونوا عدوَّا ذل جانبه 
  اعذرين ةالتلمتعظيم شأنك، ف... وما قصدت بتعظيمي عداك سوى 

  لعهدها مل يكن بالعهد من قدم... ولو شكرت لياليهم حمافظة 
  مل يرض فضلك إال أن يسّد فمي... ولو فتحت فمي يوماً بذمهم 

  منه، وينهى عن الفحشاء يف الكلم... واهللا يأمر باإلحسان عارفة 
  .فشكرين شاور وأبناؤه على الوفاء لبين رزيك: قال
احلمد للعيس، وإن كانت القصيدة فائقة، نفرة عظيمة، فإنه أقام : حسن، وعندي من قولهوشعر عمارة كثري : قلت

ذلك مقام قولنا احلمد هللا؛ وال ينبغي أن يفعل ذلك مع غري اهللا تعاىل عّز وجل، فله احلمد وله الشكر، فهذا اللفظ 
  .اهللا عنهم كاملتعني جلهة الربوبية املقدسة، وعلى ذلك اطرد استعمال السلف واخللف رضي

  فصل يف وفاة نور الدين رمحه اهللا تعاىل

وأمر نور الدين رمحه اهللا تعاىل بتطهري ولده امللك الصاحل امساعيل يوم عيد الفطر، واحتفلنا هلذا األمر : قال العماد
  .وغلقت حمال دمشق أياما

  :ونظمت للهناء بالعيد والطهور قصيدة منها: قال
  ب ونصرفتح قري... فطر وطهر : عيدان

  حقا هناء وأجر... كالمها لك فيه 
  رسم لنا مستمر... وفيهما بالتهاين 

  أصل وفرع وذكر... طهارة طاب منها 
  زكا له منك جنر... جنل على الطهر نامٍ 

  دل الكرمي األغر... حممود امللك العا 
  حل العيون تقر... وبابنه امللك الصا 



  ن والشريعة أزر... موىل به اشتد للدي 
  مادونه اليوم ستر... ر جتلى عيانا نو

  كما أياديك غزر... أضحت مساعيك غرا 
  وكل فعلك بر... وكل قصدك رشد 

  وإن بغضك كفر... وإن حبك دين 
  كما بيسراك يسر... لنا بيمناك مين 
  وللُمعادين ضر... وللموالني نفع 

  وسحب كفيك عشر... وللسماء سحاب 
  حبر نداك للوفد... وناديك بالرفد رحب 

  وما جلودك جزر... للبحر مّد وجزر 
  غمر ويسر وبشر... عدل عميم وجود 

  ويف احلمية مر... ويف العطية حلو 
  له سّر وجهر... قد استوى منك تقوى ال 

  القياس عقد وحنر... تقاك وامللك عند 
  !وهل لغريك قدر... ياأعظم الناس قدرا 
  وقائما حني قروا... وساهر حني ناموا 

  وعادة القوم غدر... إال وفاء  مااعتدت
  للمشركني وقهر... وفعلك الدهر غزو 

  للمسلمني وقسر... وفعل غريك ظلم 
  إىل ابتسامك ثغر... يفتر من كل ثغر 

  يف شفعهم لك وتر... روم به وفرنج 
  على مرادك بكر... حرب عوان وفتح 

  ية انتقامك صفر... بنو األصافر من خشي 
  كان للكفر ظفرال... مل يبق للكفر ظفر 

  إال وعزمك فجر... ومادجى ليل خطب 
  وعنه مالك صرب... أصبحت بالغزو صبا 

  إسعاف برك جرب... لكسر كل يتيم 
  من حر بأسك مجر... يف كل قلب حسود 

  له امللوك ختر... متلَّ تطهري َملَْك 
  به ودست وصدر... يزهى سرير وتاج 
  هر املطهر طهر... وكيف يعمل للطا 

  على الزمان وأمر... طهور ظهور هذا ال
  مبسكه طاب نشر... وذا اخلتان ختام 



  ماطال للدهر عمر... رزقت عمرا طويال 
ويف يوم العيد يوم األحد ركب نور الدين على الرسم املعتاد، حمفوفا من اهللا باإلسعاد، مكنونا من السماء : قال

ف يف امليدان األخضر الشمايل لطعن احللق، ورمى القبق، ووق. واألرض باألجناد، والقدر يقول له هذا آخر األعياد
وكان قد ضرب خيمته يف امليدان القبلي األخضر، وأمر بوضع املنرب؛ وخطب له القاضي مشس الدين حممد بن 

الفراش قاضي العسكر، بعد أن صلى به وذكّر، وعاد إىل القلعة، طالع البهجة هبيج الطلعة وأهنب مساطه العام على 
مث حضرنا على خوانه اخلاص، وله عقد كمال مصون من االنتقاض واالنتقاص؛ وما . ألتراك، وأكابر األمالكرسم ا

  .أوضح بشره، وأضوع نشره، وأضحك سنه، وأيرك مينه

ويف يوم األثنني ثاين العيد بكر وركب ومجل املوكب، وكأن الفلك بنريه جار، والطود الثابت ميّر مّر السحاب يف 
القمر يف هالته، والقدر يف جاللته، والبدر يف دائرته، سائرين سيارته؛ ودخل امليدان والعظماء  وقار؛ وكأنه

يسايرونه، والفهماء حياورونه، وفيهم مهام الدين مودود، وهو يف األكابر معدود، وكان قدميا يف أول دولته واىل 
ه، عظة ملن يغتر بأيامه، هل نكون ههنا حلب، وقد جرب الدهر حبنكته وألشطره حلب، فقال لنور الدين يف كالم

فجرى على منطقهما ! يف مثل اليوم يف العام القابل؟ فقال نور الدين قل هل نكون بعد شهر، فإن السنة بعيدة
  .ماجرى به القضاء السابق، فإن نور الدين مل يصل إىل الشهر واهلمام مل يصل إىل العام

صه الربرة، فاعترضه يف حاله أمري آخر امسه برتقش وقال له باش، مث شرع نور الدين يف اللعب بالكرة مع خوا
فأحدث له الغيظ واالستيحاش، واغتاظ على خالف مذهبه الكرمي، وخلقه احلليم، فزجره وزبره، وهناه وهنره، 

وساق ودخل القلعة ونزل، واحتجب واعتزل؛ فبقي أسبوعا يف منزله، مشغوال بنازله، مغلوبا عن عاجله حبديث 
له، والناس من اخلتان، الهون بأوطاهنم يف األوطان، فهذا يروح جبوده، وذاك جيود بروحه؛ فما انتهت تلك آج

  .األفراح إال باألتراح وما صلح امللك بعده إال مبكل الصالح
واتصل مرض نور الدين وأشار عليه األطباء بالفصد فامتنع، وكان مهيبا فما روجع؛ وانتقل حادي عشر : قال

ولقد كان من أولياء اهللا املؤمنني، وعباده الصاحلني، وصار إىل . وم األربعاء من مربع الفناء، إىل مرتع البقاءشوال ي
  .جنات عدن أعدت للمتقني

وكانت له ُصفَّة يف الدار اليت على النهر الداخل إىل القلعة من الشمال، وكان جلوسه عليهما يف مجيع األحوال؛ 
 بإزاء تلك الصفّة بيتا من األخشاب، مأمون االضطراب، فهو يبيت فيه ويصبح، وخيلو فلما جاءت سنة الزلزلة بىن

  .بعبادته واليربح؛ فدفن يف ذلك البيت الذي اختذه حِمًي من احلمام، وأذن بناؤه لبانيه باالهندام
  :وقلت يف ذلك: قال العماد

  !إىل ملك يف سجايا َملَك... عجبت من املوت، كيف اهتدى 
  !ُر يف األرض، واألرض وسط الفلك... الفلك املستدي  وكيف ثوى

  :وهله فيه رمحهما اهللا تعاىل
  بفضله فاضلة فاخرة... يا ملكا أيامه مل تزل 

  أمنلك الفائضة الزاخرة... غاصت حبار اجلود مذ غيبت 
  وسرت حىت متلك اآلخرة... ملكت دنياك وخلفتها 

ولقد حكى . هللا تعاىل بسبب خوانيق اعترته عجز األطباء عن عالجهاوكانت وفاة نور الدين رمحه ا. قال ابن شداد
كان يبلغنا عن نور الدين أنه رمبا قصدنا بالديار املصرية، وكانت مجاعة أصحابنا يشريون بأن : يل صالح الدين قال



وكنت وحدي أخالفهم : نكاشف ووخنالف ونشق عصاه، ونلقى عسكره مبصاف يرده، إذا حتقق قصده؛ قال
  .الجيوز أن يقال شئ من ذلك ومل يزل النزاع بيننا حىت وصل اخلرب بوفاته رمحه اهللا تعاىل، ورضي عنه: قولوأ

وكان نور الدين قد شّرع بتجهيز السري إىل مصر ألخذها من صالح الدين ألنه رأى منه فتورا يف : قال ابن األثري
يطلب العساكر ليتركها بالشام ملنعه من . ديار بكرغزو الفرنج من ناحيته، فأرسل إىل املوصل وديار اجلزيرة و

وكان املانع لصالح الدين من الغزو، اخلوف من نور الدين، فإنه كان يعتقد . الفرنج، ليسري هو بعساكره إىل مصر
أن نور الدين مىت زال عن طريقه الفرنج أخذ البالد منه؛ فكان حيتمي هبم عليه، واليؤثر استئصاهلم، وكان نور 

ن اليرى إال اجلدّ يف غزوهم جبهده وطاقته، فلما رأى إخالل صالح الدين بالغزو، وعلم غرضه جتهز باملسري الدي
  .إليه، فأتاه أمر اهللا الذي اليرد

ولو علم نور الدين ماذا ذخر اهللا تعاىل لإلسالم من الفتوح اجلليلة على يدي صالح الدين من بعده لقرَّت : قلت
أسسه نور الدين من جهاد املشركني، وقام بذلك على أكمل الوجوه وأمتها، رمحهما اهللا غينه، فإنه بىن على ما 

  .تعاىل

استدعاين نور الدين يف مرضه الذي : وحكى يل طببيب بدمشق، يعرف بالرحيب، وهو من حذاق األطباء، قال: قال
متكنت اخلوانيق منه وقارب  تويف فيه مع غريي من األطباء، فدخلنا عليه وهو يف بيت صغري بقلعة دمشق، وقد

فلما دخلنا . اهلالك، فال يكاد يسمع صوته، وكان خيلو فيه للتعبد يف أكثر أوقاته، فابتدا به املرض فيه فلم ينتقل عنه
كان ينبغي أن اليؤخَّر إحضارنا إىل أن يشتد بك املرض إىل هذا احلد، فاآلن ينبغي أن تنتقل : عليه ورأينا مابه قلت

وشرعنا يف عالجه فلم ينفع فيه الدواء، وعظم الداء، ومات عن قريب . يح فله أثر يف هذا املرضإىل مكان فس
  .رضي اهللا عنه
وكان واسع اجلبهة، حسن الصورة، حلو . وكان أمسر طويل القامة، ليس له حلية إال يف حنكه: قال ابن األثري

، وأطاعه أصحاب ديار بكر، وملك الشام والديار وكان قد اتسع ملكهه جدا فملك املوصل وديار اجلزيرة. العينني
ومل يكن مثله . املصرية واليمن، وُخطب له باحلرمني الشريفني مكة واملدينة، وطّبق األرض ذكره حلسن سريته وعدله

  .رمحة اهللا تعاىل عليه. إال الشاذ النادر
هذا مع مجع : فرقة وجمموعة يف هذا الكتابقال احلافظ أبو القاسم، بعد ماذكر أوصاف نور الدين اجلليلة املتقدمة م

اهللا له من العقل املتني، والرأي الثاقب الرصني، واالقتداء بسرية السلف املاضني، والتشبه بالعلماء والصاحلني؛ 
واالقتداء بسرية من سلف منهم يف حسن مستهم، واالتباع هلم يف حفظ حاهلم ووقتهم، حىت روى حديث املصطفى 

وسلم وأمسعه؛ وكان قد استجيز له ممن مسعه ومجعه، حرصا منه على اخلري يف نشر السنة باألداء صلى اهللا عليه 
فمن رآه شاهد من خالل . والتحديث، ورجاء أن يكون ممن حفظ على األمة أربعني حديثاً كما جاء يف احلديث

ب الصاحلني ويؤاخيهم، ويزور السلطنة وهيبة امللك مايبهره، فإذا فاوضه رأى من لطافته وتواضعه ماحيريه؛ حي
وإذا احتلم مماليكه أعتقهم، وزّوج ذكراهنم بإناثهم ورزقهم؛ ومىت تكررت الشكاية إليه . مساكهنم حلسن ظنه فيهم

من أحد من والته، أمره بالكف عن اذى من تظلم بشكاته، فمن مل يرجع منهم إىل العدل، قابله بإسقاط املنزلة 
من شريف اخلصال، تيسر له مجيع مايقصده من األعمال، وسهل على يديه فتح احلصون فلما مجع اهللا له . والعزل

  .والقالع، وُمكن له يف البلدان والبقاع
زمناقبه خطرية، وممادحه كثرية؛ ومدحه مجاعة من الشعراء فأكثروا، زمل يبلغوا وصف اآلئه : مث قال بعد كالم كثري

  .دة يف تواضعه لعلّو القدربل قصروا؛ وهو قليل االبتهاج بالشعر، زيا



ومولده على ماذكر يل كاتبه أبو اليسر شاكر بن عبد اهللا، وقت طلوع الشمس من يوم األحد سابع عشر شوال 
سنة إحدى عشرة ومخسمائة، وتويف يوم األربعاء احلادي عشر من شوال سنة تسع وستني ومخسمائة، ودفن بقلعة 

يت بناها ألصحاب أيب حنيفة رضي اهللا عنه جوار اخلواصني يف الشارع دمشق، مث نقل إىل تربة جتاور مدرسته ال
  .الغريب رمحه اهللا

  :ويف هذه املدرسة يقول العرقلة: قلت
  وتبقى يف محى علم ونسك... ومدرسة سيدرس كل شئ 
  بنور الدين حممود بن زنكي... تضوع ذكرها شرقا وغربا 
  شّكبغري كنايٍة وبغري ... يقول، وقوله حقٌّ وصدق 

  وهذي يف املدارس بيت ِملكي... دمشق يف املدائن بيت ُملكي 
وملا اشتهر به من قلة ابتهاجه باملدح ملا علم من تزايد الشعراء، وهي طريقة عمر بن عبد العزيز زاهد اخللفاء، قال 

كن للخالفة هو سهم للدولة سديد، ور: حيىي بن حممد الوهراين يف مقامة له، وقد سئل يف بغداد عن نور الدين
شديد، وأمري زاهد، وملك جماهد، تساعده األفالك، وتعضده اجليوش واألمالك، غري أنه عرف باملرعى الوبيل، البن 

  .السبيل، وباحملل اجلديب، للشاعر األديب، فما ُيرزى والُيعزى، وال لشاعر عنده من نعمة جتزى
  :وإيَّاه عين أسامة ابن منقذ بقوله

  له، فكلُّ على اخلريات منكمش... قد زهدوا سلطاننا زاهد والناس 
  من املعاصي، وفيها اجلوع والعطش... طاهرة : أيَّامه مثل شهر الصوم

رمحه اهللا، ماكان يبذل أموال املسلمني إال يف اجلهاد، ومايعود نفعه على العباد؛ وكان كما قيل يف حق عبد : قلت
كان : قال يعقوب بن سفيان احلافظ، حّدثنا ضمرة الشيباين، قالاهللا بن حمرييز، وهو من سادات التابعني بالشام، 

فغضب ابن الّديلمي . رجل كان خبيال: ابن الديلمي من أنصر الناس ألخوانه، فذكر ابن حمرييز يف جملسه، فقال
  .كان جوادا حيث حيب اهللا وخبيال حيث حتبون: وقال

  :امليالد ميدح نور الدين رمحه اهللا تعاىلوأما شعر ابن منقذ فال اعتبار به فهو القائل يف ليلة 
  فيها تشب النار باإليقاد... يف كل عام للربية ليلة 

  ناران نار قرى ونار جهاد... لكن لنور الدين من دون الورى 
  فالعام أمجع ليلة امليالد... أبداً يصّرفها نداه وبأسه 
  أهبى من األطواق يف األجياد... ملك له يف كل جيد مّنة 

  وأمدهم كفَّا ببذل تالد... ى امللوك يدا، وأمنعهم محى أعل
  من غري مسألة وال ميعاد... يعطى اجلزيل من النوال تربعا 

  مادامت الدنيا بغري نفاد... الزال يف سعد وملك دائم 
يل منه وقد تقدم من شعر ابن منري وابن القيسراين والعماد الكاتب وغريهم من مدح نور الدين بالكرم واجلود ماقل

على أنّ ابن منقذ قد رددنا شعره كما تراه، وإمنا الشعراء وأكثر الناس كما قال اهللا . يّرد قول الوهراين وابن منقذ
وما كلّ وقت ينفق العطاء ) فإنْ أُْعطُوا ِمْنها ّرُضوا، َوإنْ لَمْ ُيْعطَوا ِمنْها إذَا هم َيْسَخطون(تعاىل يف وصف قوم 
  .ويفعل اهللا ما يشاء

  فصل



ملا تويف نور الدين جلس ابنه الصاحل امساعيل يف امللك وُحِلف له ومل يبلغ احلُلم، وحلف له األمراء : قال ابن األثري
واملقدمون بدمشق، وأقام هبا، وأطاعه الناس يف سائر بالد الشام، وصالحُ الدين مبصر، وخطب له هبا، وضرب 

  .ين حممد بن املقدموتولّى تربيته األمري مشس الد. السكة بامسه فيها
وأخرجوا يوم وفاة نور الدين ولده امللك الصاحل امساعيل، وقد أبدى احلزن والعويل، وهو جمزوز : قال العماد

الذوائب مشقوق اجليب، حاسر، حاٍف مما فجأه وفجعه من الّريب، وأجلسوه يف األيوان الشمايل من الّدست 
حى كل قلب حزنه واستوحش، فوقف الناس يظطرمون والتخت الباقي من عهد تاج الدولة تتش، فاستو

وملا كفّن حبلة الكرامة، ودفن يف روضة باهبا إىل باب رضوان من دار املقامة، . ويضطربون، ويلتهفون ويتلهبون
وقضوا اجلزع، وقوضوا الفزع، وغيبوا الدمعة، وأحضروا الّربعة، حضر القاضي كمال الدين، ومشس الدين بن 

والعدل أبو صاحل بن العجمي أمني األعمال، والشيخ امساعيل خازن . لدين رحيان، وهو أكرب اخلدماملقدم، ومجال ا
بيت املال، وحتالفوا على أن تكون أيديهم واحدة، وعزائمهم متعاقدة، وأن ابن املقدم مقدم العسكر، وإليه املرجع 

  .واملصدر
إمساعيل بن : ح الدين يف تعزيته بنور الدين، ترمجتهوأنشأت يف ذلك اليوم كتابا عن امللك الصاحل إىل صال: قال

أطال اهللا بقاء سيدنا امللك الناصر وعظم أجرنا وأجره يف والدنا امللك العادل ندب الشام، بل : حممود وفيه
اإلسالم، حافظ ثغوره، ومالحظ أموره، ومقدام اجلهاد مقتين فضيلته، ومؤدي فريضته، وحميي سنته؛ وأورثنا 

وما ههنا ما يشغل السر، ويقسم الفكر، إال أمر . ملكه وسريره، على أنه يعّز أن يرى الزمان نظريه باالستحقاق
الفرنج خذهلم اهللا؛ وما كان اعتماد موالنا امللك العادل عليه وسكونه إليه إال ملثل هذا احلديث اجللل، والصرف 

املعضالت اللوازب، وأمله ليومه ولغده، ورجاه الكارث املذهل؛ فقد ادخره لكفايات النوائب، وأعده حلسم أدواء 
فما فقد رمحه اهللا تعاىل إال صُورة واملعىن باق، واهللا تعاىل حافظ لبيته واق؛ وهل . لنفسه ولولده، ومكّنه قوة لعضده

مر غريه، دام مسوه، من مؤازر، وهل سوى السّيد األجل النّاصر من ناصر؛ وقد عرفناه املقترح، لريوض برأيه من األ
واألهم شغل الكفار، عن هذه الديار، مبا كان عازما عليه من قصدهم والنكاية فيهم على البدار؛ وجيري . مامجح

  .على العادة احلسنة يف إحياء ذكر الوالد هناك بتجديد ذكرنا، راغبا يف اغتنام ثنائنا وشكرنا

ورد خرب من جانب العدو اللعني، : فاضل فيهوكان قد بلغ صالح الدين خرب نور الدين فأرسل كتابا باملثال ال: قلت
عن املوىل نور الدين، أعاذ اهللا تعاىل فيه من مساع املكروه، ونور الدين بعافيته القلوب والوجوه؛ فاشتد به األمر، 

فإن كان والعياذ باهللا قد مت، وخّصه احلكم . وضاق به الصدر، وانقصم حبادثه الظهر، وعّز فيه التثبت وأعوز الصرب
لذي عم، فللحوداث تدخر النصال، ولأليام تصطنع الرجال؛ وما رتب امللوك ممالكها إال ألوالدها، وال استودعت ا

األرض الكرمية البذر إال لتؤدي حقها يوم حصادها؛ فاهللا اهللا أن ختتلف القلوب واأليدي، فتبلغ األعداء مرادها، 
فكونوا يداً واحدة، وأعضاداً . فيها، إىل أن أعطت قيادها وتعدم اآلراء رشادها، وتنتقل النعم اليت تعبت األيام

متساعدة، وقلوبا جيمعها وّد، وسيوفا يضمها غمد؛ والختتلفوا فتنكلوا، والتنازعوا فََتفَْشلوا، وقوموا على أمشاط 
وهلذا . األرجل، والتأخذوا األمر بأطراف األمنل؛ فالعداوة حمدقة بكم من كل مكان، والكفر جمتمع على األميان

وقد كانت وصيته إلينا سبقت، ورسالته عندنا حتققت، بأن ولده القائم . البيت مّنا ناصر الخنذله، وقائم النسلمه
باألمر وسعد الدين كمشتكني األتابك بني يديه؛ فإن كانت الوصية ظهرت وقبلت، والطاعة يف الغيبة واحلضور 

وإن أسفر اخلرب عن معافاة فهو . واه، وسيف على من عاداهأديت وفعلت، وإال فنحن هلذا الولد يُد على من نا
  .الغرض املطلوب، والنذر الذي حيل على األيدي والقلوب



وأما العدو خذله اهللا تعاىل : وورد كتاب صالح الّدين باملثال الفاضل معزيا البن نور الدين ويف آخره: قال العماد
ل لقرار، إىل أن يزعجه من جمامثه، ويستوقفه عن مواقف مغامنه؛ فوراءه من اخلادم من يطلبه طلب ليلٍ لنهار، وسي
أصدر هذه اخلدمة يوم اجلمعة رابع ذي القعدة، وهو اليوم الذي . وذلك من أقلّ فروض البيت الكرمي وأيسر لوازمه

يم؛ وأشبه أقيمت فيه اخلطبة باالسم الكرمي، وصرح فيه بذكره يف املوقف العظيم، واجلمع الذي اللغو فيه وال تأث
واهللا تعاىل خيلد . يوم اخلادم أمسه يف اخلدمة ووىف مالزمه من حقوق النعمة ومجع كلمة اإلسالم عاملاً أن اجلماعة رمحة

ملك املوىل الصاحل، ويصلح به وعلى يديه، ويؤكد عهود النَّْعماء الراهنة لديه، وجيعل لإلسالم واقية باقية عليه، 
وثيق سلطانه وتشييده، ومضاعفة ملكه ومزيده، ويُيسر منال كل أملٍ صاحل وتقريب ويوفق اخلادم ملا ينويه من ت
  .بعيده، إن شاء اهللا تعاىل

اخلادم مستمر على بدأته من االستشراف ألوامرها، والتعرض ملرامسها، والرفع لكلمتها، واإليالة : ومن كتاب آخر
والّترقب ألن يؤمر فيمتثل، ويكلف فيحتمل، وأن لعسكرها، والتحقق خبدمتها، يف بواطن األحوال وظواهرها، 

  .ُيرمى به يف حنر عدوه فيتسدد جبهده، ويوىف أيام الدولة العالية يوما يكشف اهللا فيه للموىل ضمري عبده
وكان امللك . وملا تويف نور الدين أختل أمري، واعتل سّري، وعلت حسادي، وبلغ مرادهم أضدادي: قال العماد

ار العدل ابن العجمي له وزيرا؛ وتصرف املتحالفون يف اخلزانة والدولة كما أرادوا، وولَّْوا الصاحل صغريا، فص
  .وصرفوا ونقصوا وزادوا؛ واقتصروا يل على الكتابة، حمروم الدعوة من اإلجابة

  .ومما نظمته يف مرثية نور الدين قصيدة منها
  ل يبكي امللك والعدل... لفقد امللك العاد 
  ال مشس والظل: ق... ا وقد أظلمت اآلف

  ن عنا أظلم احلفل... وملا غاب نور الدي 
  وزاد الشر واحملل... وزال اخلصب واخلري 
  وعاش اليأس والبخل... ومات البأس واجلود 

  ن أهل الفضل والفضلُ... وعز النقص ملّا ها 
  إذا ما نفق اجلهل... وهل ينفق ذو علم 

  مثلن، لوال جنلُه، ... وما كان لنور الدي 
  فصل

واتفق نزول الفرنج بعد وفاة نور الدين رمحه اهللا تعاىل على الثغر وقصدهم بانياس، ورجوا أن يتم هلم : قال العماد
وذلك أن مشس الّدين ابن املقدم خرج وراسل الفرنج وخّوفهم بقصد صالح . األمر مث ظهرت خيبتهم وبان الياس

موا يف اهلدنة، وقطع مواد احلرب والفتنة، وحصلوا بقطيعة الدين لبالدهم، وأنه قد عزم على جهادهم؛ وتكل
  .استعجلوها، وعدة من أساراهم استطلقوها؛ ومتّت املصاحلة

ومن مجلتها . وبلغ ذلك صالح الدين فأنكره ومل يعجبه، وكتب إىل مجاعة األعيان كُتباً دالّة على التوبيخ واملالم
بن أيب عصرون خيربه فيه أنه أتاه كتاب امللك الصاحل بقصد الفرنج كتاب باملثال الفاضلي إىل الشيخ شرف الّدين 

جتّهز وخرج وسار أربع مراحل، مث جاءه اخلرب باهلدنة املؤذنة بذُل اإلسالم من دفع القطيعة وإطالق األسارى؛ 
عادية من تعّدى وسيدنا الشيخ أول من جّرد لسانه الذي ُتغمد له السيوف وُتجّرد، وقام يف سبيل اهللا قيام من يقطّ 



  .ومتّرد
كتب من املنزل بفاقوس والفجر قَْد َهّم أنْ يشّق ثوب الصباح، لوال أن الثّريا تعرضت تعرض أثناء : ويف آخره
وهذه الليلة سافرة عن هنار يوم اجلمعة ثاين عشر ذي احلجة، بلغه اهللا فيه أمله، وقبل عمله، بالغاً أسىن . الوشاح

  .املراد وأفضله
ملا تويف نور الدين قال األمراء، منهم مشس الدين بن املقدم وحسام الدين احلسني بن عيسى : األثريوقال ابن 

قد علمتم أن صالح الدين من مماليك نور الدين ونوّابه، واملصلحة أن تشاوره : اجلراحي، وغريمها من أكابر األمراء
وجيعل ذلك حجة علينا؛ وهو أقوى منا ألن له مثل فيما نفعله والخنرجه من بيننا، فيخرج عن طاعة امللك الصاحل، 

فلم يوافق أغراضهم هذا القول، وخافوا أن يدخل صالح الدين . مصر، ورمبا أخرجنا وتوىل هو خدمة امللك الصاحل
  .وخيرجوا

ري فلم ميض غري قليل حىت وصلت كتب صالح الدين إىل امللك الصاحل، يهنيه بامللك ويعزيه بأبيه، وأرسل دنان: قال
فلّما سار سيف الدين غازي، ابن عمه قطب . مصريه عليها امسه، ويعرفه أن اخلطبة والطاعة له كما كانت لوالده

الدين، وملك الديار اجلزرية، ومل يرسل من مع امللك الصاحل من األمراء إىل صالح الدين وال أعلموه احلال، كتب 
وكتب إىل األمراء يقول إن . لدين بالده ليحضر يف خدمته ومينعهإىل امللك الصاحل بعتبه حيث مل ُيْعِلمه قصد سيف ا

امللك العادل لو علم أن فيكم من يقوم مقامي أو يثق إليه مثل ثقته يب، لََسلَّم إليه مصر اليت هي أعظم ممالكه 
تفردمت خبدمة وأراكم قد . ووالياته، ولو مل يعجل عليه املوت مل يعهد إىل أحد بتربية ولده والقيام خبدمته سواي

موالي وابن موالي دوين، فسوف أصلُ إىل خدمته وأجازي إنعام والده خبدمة يظهر أثرها، وأقابل كالًّ منكم على 
  .سوء صنيعه، وإمهال أمر امللك الصاحل ومصاحله، حىت أخذت بالده

عليه مشس الدين على بن فأقام الصاحل بدمشق ومعه مجاعة من األمراء مل ميكنوه من املسري إىل حلب لئال يغلبهم 
الدّاية فإنه كان أكرب األمراء النُّورية، وإمنا تأخر عن خدمة امللك الصاحل بعد وفاة نور الدين ملرض حلقه؛ وكان هو 

وملا عجز عن احلركة أرسل إىل امللك . وإخوته حبلب وأمرها إليهم، وعسكرها معهم يف حياة نور الدين وبعده
إن سيف الدين قد : ع البالد من سيف الدين ابن عمه؛ وأرسل إىل األمراء يقول هلمالصاحل يدعوه إىل حلب ليمن

ملك إىل الفران ولئن مل ترسلوا امللك الصاحل إىل حلب حىت جيمع العساكر ويسترد ما أخذ منهم، وإال عرب سيف 
  .فلم يرسلوه وال مكنوه من قصد حلب. الدين الفرات إىل حلب والنقوى على منعه

ن نور الدين قبل أن ميرض قد أرسل إىل البالد الشرقية كاملوصل وغريها، واستدعى العساكر منها، فسار وكا: قال
سيف الدين غازي بن أتابك قطب الدين صاحب املوصل يف عساكره، فلما كان ببعض الطريق أتاه اخلرب مبوت عّمه 

ولوا عليها، وسار هو إىل حران فحصرها عدة نور الدين، فعاد إىل نصيبني فملكها، وأرسل الشحن إىل اخلابور فاست
فقال له فخر الدين عبد . أيام مث أخذها، وملك الّرها والّرقة وَسُروج واستكمل ملك ديار اجلزيرة سوى قلعة جعرب

وكان قد فارق سيواس بعد وفاة نور الدين وقصد سيف الدين، ظنَّا منه أن سيف الّدين يرعى له خدمته،  -املسيح 
أخذ امللك له من والده قطب الدين، على ماذكرناه أوال، فلم جين مثرة ماغرس، وكان عنده كبعض  وقيامه يف
قد ملكت : فأشار أمري آخر معه وهو أكرب أمرائه. ليس بالشام من مينعك فاعرب الفرات واملك البالد -األمراء 

  .أكثر من والدك، واملصلحة أن تعود؛ فرجع إىل املوصل
  فصل



قد سبق أن نور الدين كان قد جعل بقلعة املوصل ملّا ملكها ُدْزداراً له وهو سعد الدين كمشتكني : قال ابن األثري
فلما أتاه خرب وفاة نور الدين . بعض خدمه اخلصيان؛ فلما سار سيف الدين إىل الشام كان يف مقدمته على مرحلة

ر إىل حلب، ومتسك خبدمة مشس الدين بن هرب، وأرسل سيف الدين يف أثره فلم يدركه، فنهب َبْركه ودوابه وسا
فسار إىل دمشق، فأخرج ابن املقدم . الداية وإخوته، واستقر بينهم وبينه أن يسري إىل دمشق وحيضر امللك الصاحل

عسكراً لينهبوا فعاد ُمنهزما إىل حلب؛ فأخلف عليه مشس الدين بن الداية ما أخذ منه وجهزه وسريه إىل دمشق، 
فلما وصلها سعد الدين دخلها واجتمع بامللك الصاحل واألمراء، وأعلمهم مايف قصد . براقشوعلى نفسها جتين 

فلما وصلها وصعد إىل قلعتها قبض اخلادم . امللك الصاحل إىل حلب من املصاحل، فأجابوه إىل تسيريه، فسار إليها
  .سعد الدين على مشس الدين بن الداية وإخوته وعلى ابن اخلشاب رئيس حلب

وكان أمر اهللا قدراً . ولوال مرض مشس الدين مل ُيتمكن منه والجرى من ذلك اخللف والوهن شئ: ابن األثريقال 
  .مقدُوراً

واستبد سعد الدين بتدبري أمر امللك الصاحل، فخافه ابن املقدم وغريه من األمراء الذين بدمشق، فكاتبوا سيف الدين 
كيدة عليه ليعرب الفرات ويسري إىل دمشق فيمنع عنها، ويقصده ليسلموا إليه دمشق، فلم يفعل وخاف أن تكون م

فراسل امللك الصاحل وصاحله على إقرار ما أخذه بيده، وبقي امللك . ابن عمه من وراء ظهره، فالميكنه الثبات
  .الصاحل حبلب وسعد الدين بني يديه يدبر أمره، ومتكّن منه متكناً عظيماً يقارب احلجر عليه

كان كمشتكني اخلادم النائب باملوصل قد مسع مبرض نور الدين فأخفاه، واستأذن يف الوصول إىل : وقال العماد
الشام، فطلب سيف الدين غازي رضاه؛ فخرج وسار مرحلتني ومسع النّْعي، فأغذ السري والسعي، وجنا مباله وحباله، 

رت على صفحاته منها أمارة، فإنه وكانت عنده بوفاة عمه بشارة، وظه. وندم صاحب املوصل على الرضا بترحاله
وكان املرحوم قد أمر بإراقة اخلمور، وإزالة . مل يزل من كمشتكني متشكياً فإنه كان حلجر األمر عليه ّمذْكيا

احملظور، وإسقاط املكوس، وإعدام أقساط البوس؛ فنودي يف املوصل يوم ورود اخلرب بالفسحة يف الشرب جهاراً، 
  :رف، وعاد النكر؛ وأنشد قول ابن هاينليالً وهناراً، وزال الع

  *وال تسقين سرا فقد أمكن اجلهر*
أخذ املنادي على يده دّنا وعليه قدح وزمر، وزعم أنه خرج هبذا أمر، فال حرج على من يغىن ويشرب؛ : وقيل

  .وعادت الضرائب وضربت العوائد
حبمد القوم السّري، واجتمع هناك باألمري فأما كمشتكني فإنه وصل إىل حلب بعد عبور القرى، ومتثل عند الصباح 

  .مشس الدين علّي بن الداية وإخوته، إخوة جمد الدين، وأظهر أنه هلم من املخلصني
وكان جمد الدين أبو بكر أخوهم رضيع نور الدين وقد تّرىب معه، ولزمه وتبعه إىل أن ملك الشام بعد والده، ففّوض 

. وتالده، وحكّمه يف امللك، ونظمه يف السلك، فال ُيحلّ وال ُيعقد إال برأيهإىل جمد الدين مجيع مقاصده، من طريفه 
وكانت حصونه حمّصنة، وهو يسكن عنده يف قلعة حلب، واحلاضر عنده صباحا ومساًء إذا طُلب؛ وشريز مع أخيه 

اب وعزاز مشس الدين علي، وقلعة جعرب وتلّ باشر مع سابق الدين عثمان، وحارم مع بدر الدين حسن، وعني ت
  .وغريمها نّوابه فيها، وهو يصوهنا وحيميها

وملّا توفّي جرت إخوته يف القرب واالنبساط على عادته، وهم أعيان الدولة وأعضادها، وأبدال أرضها وأوتادها، 
ه؛ فلما تويف نور الدين مل يشكوا يف أهنم يكفلون ولده ويّربونه، وحيبهم ألجل سابقتهم وحيبون. وأجمادها وأجوادها

فأقام مشس الدين علّي، وهو أكربهم وأوجههم، ودخل قلعة حلب، وهبا والياً شاذ خبت، وسكنها، وأسرَّ مصلحة 



وعرف ماجرى بدمشق من االجتماع، واتفاق ذوى األطماع، فكاتبهم وأمرهم بالوصول إليه يف . الدولة وأعلنها
اخلربة بعيدا من التحرُّز والّدهاء، فاستقّر األمر  وأنفذ أخاه سابق الدين عثمان، وكان قليل. خدمة امللك الصاحل

  .على أن حيملوا امللك الصاحل إليه، ويقدموا به عليه، وهو يتسلم ممالكه، ويكون أتابكه

ووصل كمشتكني إىل دمشق يف تلك األيام، فوافقهم على مادبروه من املرام، وسار الصاحل ومعه كمشتكني، 
ازن، فبُغتوا إخوة جمد الدين الثالثة فقبضوهم واعتقلوهم؛ وجاء ابن اخلشاب أبو والعدل ابن العجمي، وامساعيل اخل
وأقام مشس الدين بن املقدم بدمشق على عساكرها مقدما، ويف مصاحلها . الفضل، مقّدم الشيعة، فسفكوا دمه

والقاضي كمال الدين حمكّما؛ ومجال الدين رحيان وايل القلعة والشِّحن من قبله، واألمر إليه بتفصيله وُمجله، 
  .الشهرزوري احلاكم النافذ حكمه، الصائب سهمه، الثاقب جنمه

وكان مسري امللك الصاحل من دمشق يف الثالث والعشرين من ذي احلجة؛ وغاظ صالح الدين ما فُعل بأخوة جمد 
  .الدين

كونوا يف خدمة امللك الصاحل، ابن ملا مات نُور الدين اجتمع أمراء دولته واتفقوا على أن ي: وقال ابن أيب طي احلليب
نور الدين، وكان يومئذ صبيا، وحلفوا له على منابذة امللك الناصر وقبض أصحابه الذين بالشام، ومصاحلة الفرنج 

  .وجعلوا ابن املقدم مشس الدين مقدم العساكر؛ ومت ذلك واستقر، وركب امللك الصاحل بدمشق وخطب له
دمشق فخرج ابن املقدم ونزل على بانياس يف عساكر نور الدين، وراسل وكانت الفرنج قد حتركت إىل قصد 

ومت أمر الصلح وعادت الفرنج . الفرنج يف اهلدنة، فأجابوه بعد أن قطعوا قطيعة على املسلمني، فعجل محلها إليهم
  .إىل بالدها وابن املقدم إىل دمشق

ربع مراحل، فأعظم أمرها وأكربه، واستصغر أمر واتصل خرب هذه اهلدنة بامللك الناصر، وكان قد خرج من مصر أ
فراسل ابن املقدم وغريه من األمراء بإنكار ذلك والتوبيخ عليه، وقال يف كتابه إىل ابن . أهل الشام وعلم ضعفهم

ورد اخلرب بصلح بني الفرنج والدمشقيني، وبقيةُ بالد املسلمني ما دخلت يف العقد، وال انتظمت يف سلك : عصرون
صد، والعدو هلما واحد؛ وصرف مال اهللا الذي أُعد ملغنم الطّاعة، ومصلحة اجلماعة، يف هذه املعصية املغضبة هذا الق

هللا ولرسوله ولصاحلي األمة، وكان مذخوراً لكشف الغمة، فصارَعوْنا؛ وأن أسارى من طربية وفرساهنا كانت 
فلما بلغنا هذا اخلرب، . السلم السبب والذريعةوطأهتم شديدة، وشوكتهم حديدة، ُدفعوا يف القطيعة، وجعلوا إىل 

وقفنا به بني الورود والصدر، وإن أمتمنا ظُنَّ بنا غري مانريد، وإن قعدنا فالعوّد من بقية الثغور اليت مل تدخل يف اهلدنة 
مشس الدين أيب  فرأينا أن سرينا إىل حضرة األمري. غري بعيد، وإن فّرقنا العساكر لدينا فاجتماعها بعد افتراقها شديد

احلسن علي وإخوته من يعرفهم قدر خطر هذا االرتباك، وأنه رمبا ُعجز عن االستدراك، وأن العدّو طالب اليغفل، 
فإن كانت اجلماعة ساخطني فيظهر أماراتن السخط . وجادٌّ الينكل، وليث اليضيع الفرصة، جمٌد المييل إىل الرخصة

األخري، السيما وحنن نغار هللا وُنغري، ونقصد للمسلمني ماجنمع به صالح والتغيري، والميسك يف األول فيعجز عن 
وقد منعنا عساكرنا أن تفترق خوفا أن يقصد العدو ناحية حارم باملال الذي قويت به قوته، . الرأي وصواب التدبري

نه أن يزايل مراكزه، وثرت به ثروته، وانبسطت به خطوته؛ فإنه مادام يعلم أنا جمتمعون، وعلى طلبه جممعون، الميك
  .واليبادر مناهزه

وكان متويل قلعة حلب شاذ خبت اخلادم النّوري، وكان مشس الدين علي، أخو جمد الدين بن الداية، إليه أمور : قال
فلما . اجليش والديوان، وإىل أخيه بدر الدين حسن الشحنكية؛ وكان بيده ويد إخوته مجيع املعاقل اليت حول حلب

نور الدين صعد إىل القلعة، وكان ُمقَْعداً، واضطرب البلد، مثّ سكنه ابن اخلشاب، وكوتب ابن بلغ عليا موت 



اخلشاب من دمشق حبفظ البلد، وعول أوالد الداية على االستيالء على حلب، وحلف هلم مجاعة من القلعيني 
ينهم الرسالة؛ وحتزب الناس واحللبيني وأنفذوا خلف أيب الفضل بن اخلشاب، فامتنع من الصعود إليهم وترددت ب

حبلب، السنة مع بين الداية والشيعة مع أبن اخلشاب؛ وجرت أسباب اقتضت أن أنزل حسن بن الداية مجاعة من 
  .القلعيني وأهل احلاضرة وزحفوا إىل دار ابن اخلشاب فملكوها وهنبوها، واختفى ابن اخلشاب

 وساروا إىل حلب، يف الثالث والعشرين من ذي احلجَّة، وأتصلت هذه األخبار مبن يف دمشق فأخذوا امللك الصاحل
وسار مع امللك الصَّاحل سعد الدين كمشتكني، وُجرديك، وإمساعيل اخلازن، وسابق الّدين عثمان بن الّداية، وقد 

  .وساروا إىل حلب وخرج الناس إىل لقائهم. وكلت اجلماعة به وهو اليعلم

ة من احللبيني ليصبح ويصلبهم؛ فلمَّا خرج إىل لقاء امللك الصاحل ووقعت وكان حسن قد رّتب يف تلك الليلة مجاع
عينه عليه ترجَّل ليخدم هو ومجاعة من أصحابه، فتقدم جرديك وأخد بيده، وشتمه وجذبه، فأركبه خلفه رديفاً، 

ىت سبقوا اخلرب إىل وقُبض سابق الّدين أخوه يف احلال، وُتُخطَّفت أصحاهبم مجيعهم، واحتيط عليهم وساروا جمّدين ح
القلعة وصعدوا إليها، وقبضوا على مشس الّدين علي ابن الداية من فراشه، ومحل إىل بني يدي امللك الصاحل؛ 
مث . فاستقبله أحد مماليك نور الدين املعروف باجلفنية، فركله برجله ركلة دحاه هبا على وجهه، فانشقت جبهته

بضوا على مجيع األجناد الذين حلفوا ألوالد الداية، وأُخرجوا مجيعاً من صفدوا مجيعا وحبسوا يف ُجبّ القلعة، وق
  .القلعة
  .ويف آخر هذه السنة تويف مّري الفرجني امللك الّي كان حاصر القاهرة وأشرف على أخذ الدّيار املصّرية: قلت

هلك مّري ملك  ورد كتاب من الّداروم يذكر أنه ملا كان عشية اخلميس تاسع ذي احلجة: ويف كتاب فاضلي
  ).نارٍ َتلَظَّى، الََيْصالَهاَ إالَّ األشْقى(الفرنج، لعنه اهللا، ونقله إىل عذاب كامسه مشتقا وأقدمه على 

  مث دخلت سنة سبعني ومخسمائة

ففي أولّها ضمن القطب ابن العجمي وأبو صاحل وابن أمني الّدولة جلرديك إن قتل ابن اخلشاب : قال ابن أيب طّي
فدخل على امللك الصاحل وحتّدث معه وأخذ خامته أماناً البن . ه مجيع ماهنب له يف دار ابن أمني الدولةردُّوا علي

  .اخلشاب، ونودي عليه، فحضر وركب إىل القلعة، فقتل وعلّق رأسه على أحد أبراج القلعة
سيف الّدين صاحبها  وعزمت على خدمة: قال. وبقي امللك الصاحل يف قلعة حلب ومضى العماد الكاتب إىل املوصل

وقد أخذ من بالد اجلزيرة إىل حّد الفرات، ومضى إليه ابن العجمي لإلصالح فأصلح بني ابين العّم وعلق رهن 
إخوة جمد الدين يف االعتقال، وضّيقوا عليهم يف القيود واألغالل، وألزموهم بتسليم احلصون، وتقدمي الرهون، إىل 

  .أن غصبوا دورهم، وخربوا معمورهم
  .وكان املّوفق خالد بن القيسراين قد وصل، وحنن بدمشق، من مصر فلزم داره ومل يدخل مع القوم: الق

أنا : فأما صالح الدين فإنه اعتقد أن نور الدين يتواله بعده إخوة جمد الدين، فلما جرى ماجرى ساءه ذلك وقال
فرقت الكلمة اجملتمعة، وضاقت املناهج املتسعة، أحّق برعى العهود، والسعّي احملمود، فإنه إن استمرت والية هؤالء ت

وكتب إىل ابن املقّدم ينكر ما أقدموا عليه من تفريق . وانفردت مصر عن الشام، وطمع أهل الكفر يف بالد اإلسالم
الكلمة، وكيف اجترءوا على أعضاء الدّولة وأركاهنا، بل أهلها وإخواهنا، وأنه يلزمه أمرهم وأمرها، ويضره ضرهم 

ال يقال عنك : " فكتب ابن املقدم إليه يردعه عن هذه العزمية، ويقبح له استحسان هذه الشيمة، ويقول له. هاوضر
إنك طمعت يف بيت من غرسك، ورّباك وأسسك، وأصفى مشربك، وأضفى ملبسك، وأجلى سكونك مللك مصر 



  .ويف دسته أجلسك، فما يليق مبالك، وحماسن أخالقك وخاللك، غري فضلك وأفضالك
إنا النؤثر لإلسالم وأهله إال مامجع مشلهم وألف كلمتهم، وللبيت : " فكتب إليه صالح الدين باإلنشاء الفاضلي

األتابكي أعاله اهللا تعاىل إال ماحفظ أصله وفرعه، ودفع ضّره وجلب نفعه؛ فالوفاء إمنا يكون بعد الوفاة، واحملبة إمنا 
ملة إنا يف واد، والظانون بناظن السوء يف واد، ولنا من الصالح مراد، وباجل. تظهر آثارها عند تكاثر أطماع العداة

  " .وملن يبعدنا عنه مراده، وال يقال ملن طلب الصالح إنك قادح، وملن ألقى السالح إنك جارح 
  فصل

 أحدمها وصول أسطول صقلية إىل: مث عزم السلطان على أن يسارع إىل تاليف األمر، فاعترضه أمران: قال العماد
أما وصول األسطول فكان يوم األحد السادس والعشرين . اإلسكندرية وإدراكه، والثاين نوبة الكنز ونفاقه وهالكه

  .من ذي احلجة سنة تسع وستني، واهنزم يف أول احملرم سنة سبعني

قت مث ذكر كتابا وصل من صالح الدين إىل بعض األمراء بالشام يشرح احلال، وحاصله أن أول األسطول وصل و
الظهر، ومل يزل متواصال إىل وقت العصر، وكان ذلك على حني غفلة من املتوكلني بالنظر، ال على حني خفاء من 
اخلرب، فأمر ذلك األسطول كان قد أشتهر؛ ورُوع به ابن عبد املؤمن يف البالد املغربية، وهدد به يف اجلزائر الرومية 

ه، وكثرة عدَّته، وعظيم اهلّمة به، وفرط االستكثار منه، ما مأل فشوهد يف الثغر من وفور ُعّدت. صاحب قسطنطينية
البحر، واشتد به األمر، فحمى أهل الثغر عليهم البّر؛ مث أشري عليهم أن يقربوا من الّسور، فأمكن األسطول 

ثالثني النزول، فاستنزلوا خيوهلم من الطرائد، وراجلهم من املراكب، فكانت اخليل ألفا ومخسمائة رأس، وكانوا 
وكانت عدة الطرائد ستة وثالثني طريدة حتمل اخليل، وكان معهم مائتا شيين يف . ألف مقاتل، مابني فارس وراجل
وكانت عدة الّسفن اليت حتمل اآلت احلرب واحلصار من األخشاب الكبار وغريها . كل شيين مائة ومخسون راجال

رجال أربعني مركبا؛ وفيها من الراجل املتفرق، وغلمان ست سفن، وكانت عدة املراكب احلمالة برسم األزواد وال
  .اخلّيالة، وصناع املراكب وأبراج الزحف ودباباته املنجنيقية، مايتمم مخسني ألف رجل

وملا تكاملوا نازلني على الرب، خارجني من البحر، محلوا على املسلمني محلة أوصلوهم إىل السور، وفقد من أهل الثغر 
واستشهد حممود بن البصار وكان بسهم جرح، وجدفت مراكب الفرنج . ناهز سبعة أنفسيف وقت احلملة ماي

داخلة إىل امليناء وكان به مراكب مقاتلة ومراكب مسافرة، فسبقهم أصحابنا إليها فخسفوها وغرقوها، وغلبوهم 
  .عدهتا ثلثمائة خيمة واتصل القتال إىل املساء، فضربوا خيامهم بالرب وكان. على أخذها وأحرقوا ما احترق منها

فلما أصبحوا زحفوا وضايقوا وحاصروا، ونصبوا ثالث دبابات بكباشها، وثالث جمانيق كبار املقادير، تضرب 
وأما الدبابات فإهنا تشبه . حبجارة سود استصحبوها من صقلية، وتعجب أصحابنا من شدة أثرها وعظم حجرها

اتلتها واتساعها، وزحفوا هبا إىل أن قاربت السّور، وجلّوا يف القتال األبراج يف جفاء أخشاهبا، وارتفاعها، وكثرة مق
  .عامة النهار املذكور

وورد اخلرب إىل منزلة العساكر بفاقوس يوم الثالثاء ثالث يوم نزول العدّو على جناح الطائر، فاستنهضنا العساكر 
واستمر القتال، . وخوفا من خمالفة العدوّ إليهما إىل الثغرين اسكندرية ودمياط، احترازا عليهما، واحتياطا يف أمرمها،

  .وقدمت الدبابات وضربت املنجنيقات وزامحت الّسور، إىل أن صارت منه مبقدار أماج البحر وأُهاج الدُّور
فاتفق أصحابنا على أن يفتحوا أبواباً قبالتها من السّور ويتركوها معلقة بالقشور؛ مث فتحوا األبواب وتكاثر صاحل 

لثغر من كل اجلهات، فأحرقوا الدبابات املنصوبة وصدقوا عندها من القتال، وأنزل اهللا على املسلمني الّنصر، أهل ا
  .وعلى الكفار اخلذالن والقهر



واتصل القتال إىل العصر من يوم األربعاء وقد ظهر فشل الفرنج ورعبهم، وقصرت عزائمهم، وفتر حزهبم، 
اجلراح يف رجاهلم؛ ودخل املسلمون إىل الثغر ألجل قضاء فريضة الصالة، وأحرقت آالت قتاهلم، واستمر القتل و

مث كر املسلمون عليهم بغتة وقد . وأخذ مابه قوام احلياة، وهم على نّية املباكرة، والعدّو على نية اهلرب واملبادرة
فتك، وتسلموا اخليالة ومل كاد خيتلط الظالم، فهامجوهم يف اخليام، فتسلموها مبا فيها، وفتكوا يف الّرجالة أعظم 

وتقحم أصحابنا يف البحر على بعض املراكب فخسفوها . يسلم منهم إال من نزع لبسه، ورمى يف البحر نفسه
وبقي العدّو بني قتل وغرق، وأسر وفََرق، واحتمى . وجاءهتا أحكام اهللا الغالبة. وتلفوها، فولت بقية املراكب هاربة
. ت خيوهلم مث قتلوا وأسروا، وأخذ من املتاع واآللت واألسلحة ماال ميلك مثلهثلثمائة فارس يف رأس تلّ، فأخذ

  .وأقلع هذا االسطول عن الثغر يوم اخلميس
وذكر ابن شداد أن نزول هذا العدو كان يف شهر صفر وكانوا ثالثني ألفا يف ستمائة قطعة مابني شيين وطرادة 

  .وبطشة وغري ذلك
  فصل

الكنز إنسان مقدم من املصريني كان انتزح إىل أسوان فأقام هبا، ومل يزل يدّبر أمره : شداد وأما نوبة الكنز، فقال ابن
وكان يف قلوب القوم من املهاواة للمصريني . وجيمع السودان عليه وُيخِّيل هلم أنه ميلك البالد ويعيد الدولة املصرية
فانتهى . ن السودان، وقصد قوص وأعماهلاما تستصغر هذه األفعال عنده، فاجتمع عليه خلق كثري ومجع وافر م

خربه إىل صالح الدين، فجرد له عسكرا عظيما شاكني يف السالح من الذين ذاقوا حالوة ملك الديار املصرية 
وخافوا على فوت ذلك منهم، وقّدم عليهم أخاه سيف الدين وسار هبم حىت أتى القوم، فلقيهم مبصاف فكسرهم، 

تأصل شأفتهم، وأمخد ثائرهتم؛ وذلك يف الّسابع من صفر سنة سبعني، واستقرت قواعد وقتل منهم خلقا عظيما، واس
  .امللك

ويف أول سنة سبعني، مستهلها، قام املعروف بالكنز يف الصعيد، ومجع من كان يف البالد من السودان : قال العماد
بن أيب اهليجاء الّسمني، ففتك به ومبن  وكان عنده من األمراء أخ حلسام الدين. والعبيد، وعدا ودعا القريب والبعيد

هناك من املقطعني، فغارت محية أخيه وثارت للثأر، وساعده أخو السلطان سيف الدين وعز الدين موسك ابن خاله، 
وعدة من أمرائه ورجاله، وجاءوا إىل مدينة طود فاحتمت عليهم، وامتنعت، فأسرعت البلية إليها وهبا وقعت، وأتى 

  .ا، وباءت بعد عزها بذّهلاالسيف على أهله
مث قصد الكنز وهو يف طغيانه وعدوانه، وسوئه وسودانه، فسُفك دمه، وظهر بعد ظهور وجوده عدمه، وارتقب 

وارتدع . دماء سوده، وهجم غابه على أسوده؛ ومل يبق للدولة بعد كنزها كنز، وطلّ دمه ومل ينتطح فيه عنز
  .لناصري دينه ناصر وواق املارقون فما رقوا بعده سلم نفاق، واهللا

واتفق أيضا أن خرج بقرية من قرى الصعيد يقال هلا طود رجل يعرف بعباس بن شادي، وثار يف : وقال ابن أيب طّي
بالد قوص وهنبها وخرهبا، وأخذ أموال الناس؛ واتصل ذلك بامللك العادل سيف الدين أيب بكر بن أيوب، وكان 

العساكر وأوقع به، وبّدد مشله، وفض مجوعه وقتله، مث قصد بعده كنز الدولة السلطان قد استنابه مبصر، فجمع له 
  .الوايل بأسوان وكان قصد بلد طود، فقتل أكثر عسكره وهوب فأدركه بعض أصحاب امللك العادل فقتله

  فصل



  .يف تّوجه صالح الدين إىل دمشق ودخوله إليها يف يوم االثنني آخر شهر ربيع األول
ا خال باله مما تقدم ذكره جتهز لقصد الشام، فخرج إىل الربكة مستهل صفر، وأقام حىت اجتمع ملّ: قال العماد

وكانت رسل مشس الدِّين صاحب بصرى صديق ابن جاويل . العسكر؛ مث رحل إىل بلبيس ثالث عشر ربيع األول
ر على َصْدر وأْيلة ووصل ومشس الّدين بن املقدم عنده، َتْسَتورى يف احلث والبعث زنده، وتستقدمه وجنده؛ وسا

السّير بالسُّرى، حىت أناخ على بصرى، بصرياً بالعال نصريا للهدى، فاستقبله صاحب بصرى وشد أزره، وسّدد 
  .أمره؛ واستضاف إىل بصرى صرخد، وتفرد بالسبق إىل اخلدمة وتوَّحد

وسار يف موكب قوى بالعدد  وسار يف اخلدمة معه إىل الكسوة، وبكر صالح الّدين يوم االثنني انسالخ الشهر
والعدد، وحسب أن ميتنع عليه البلد، وأن األطراف توثق، واألبواب تغلق، فأقبل وهو يسوق، وإقباله يشوق، حىت 
دخل دمشق وخرقها، وكان اهللا تعاىل له خلقها؛ ودخل إىل دار العقيقي مسكن أبيه، وبقي مجال الدين رحيان اخلادم 

ونزل بالقلعة سيف اإلسالم أخو . سله حىت استماله، وأغزر له نواله، ومتلك املدينة والقلعةيف القلعة على تأبِّيه، فرا
الّسلطان صالح الدين، وملك ابن املقّدم داره وكل ما حواليها، وبذل له طلبته اليت أشار إليها ونص عليها؛ وأظهر 

  .وتدبري ملكه، فهو أحّق بصيانة حقّه صالح الدين أنه جاء لتربية امللك الصاحل، وِحفْظ مَالَه من املصاحل،
وزاره القاضي كمال الدين بن . واجتمع به أعياهنا، وخلص لوالية إسرارها وإعالهنا، وأصبح وهو سلطاهنا

  .الشهرزوري فوفاه حقّه من االحترام، ووفّر له حظ التبجيل واإلعظام

يوم وصولنا إىل بصرى وقبله وفدت : " بعضها ونفذت الكتب باألمثلة الفاضلية إىل مصر، هبذا الفتح والنصر، ويف
وهاجرت، وتزامحت وتكاثرت، وتوافت، األمراء، واألجناد األتراك، واألكراد، والعربان، ورجال األعمال، وأعيان 

وورد كتاب من دمشق بعد كتاب، وكلٌّ خمرب وذاكر، وهو غائب بكتابه حاضر، يذكر أن البالد ممكنة . الرجال
وأّما الفرنج، خذهلم اهللا، فإنا يف هذه السفرة املباركة نزلنا يف بالدهم نزول املتحكم، وأقمنا .  املرادالقياد، مذعنة إىل

هبا إقامة احلاضر املتخري، وأدجلنا وعيوهنم متناومة، وحُْزنا وأنوفهم راغمة، ووطئنا ورقاهبم صغر، ومررنا وعيشهم 
  " .دورهم ِغالًّ، ويف أعناقهم غُالًّ مر؛ واهللا يزيدهم ذالً، وجيعل عداوة اإلسالم يف ص

وكان رحيلنا من بصرى يوم األربعاء الرابع والعشرين من ربيع األول، وقد توجه صاحبها بني : " ويف كتاب آخر
مث لقينا األجل ناصر الدين، ابن املوىل أسد الدين شريكوه رمحة اهللا عليه وأدام . أيدينا قائما بشروط اخلدمة ولوازمها

ونزلنا يوم األحد جبسر اخلشب واألجناد . واألمري سعد الدين ابن أثر، يف يوم السبت السابع والعشريننعمته، 
الدمشقية إلينا متوافية، والوجوه على أبوابنا مترامية، ومل يتأخر إال من أبقى وجهه وراقب صاحبه، ومن اعتقد 

لناسع والعشرين من الشهر ركبنا على خرية اهللا تعاىل، وملا كان يوم االثنني ا. بالقعود أنه قد نظر لنفسه يف العافية
وعرض دون الدخول عدد من الرجال فدعستهم عساكرنا املنصورة وصدمتهم، وعرفتهم كيف يكون اللقاء 

ودخلنا البلد واستقرت بنا دار والدنا رمحة اهللا عليه قريرة عيوننا، مستقرا سكون الرعية وسكوننا، . وعلمتهم
وكانت الوالية فيهم قد ساءت وأسرفت، واليد املتعدية . البلد النداء بإطابة النفوس وإزالة املكوس وأذعنا يف أرجاء

  .قد امتدت إىل أحواهلم وأجحفت، فشرعنا يف امتثال أمر الشرع برفعها، وإعفاء األمة منها بوضعها
 من حلب فيعاملهم مبا عامل ملا خاف من دمشق من األمراء أن يقصدهم كمشتكني وامللك الصاحل: قال ابن األثري

به بين الداية راسلوا سيف الدين غازي ليسلموها إليه فلم جيبهم، فحملهم اخلوف على أن راسلوا صالح الدين 
فلما أتته الرسل مل . يوسف بن أيوب مبصر؛ وكان كبريهم يف ذلك مشس الدين بن املقدم، ومن أشبه أباه فما ظلم

ل دمشق سلمها إليه من هبا من األمراء، ودخلها وايتقّر هبا، ومل يقطع خطبة امللك يتوقف وسار إىل الشام، فلما وص



وجرت أمور آخرها أنه " . أين إمنا جئت ألخدمه واسترد له بالده اليت أخذها ابن عمه " الصاحل، وإمنا أظهر 
  .اصطلح هو وسيف الّدين وامللك الصاحل على ما بيده

صالح الدين وفاة نور الدين وكون ولده طفال الينهض بأعباء امللك وال يستقل ملا حتقق : وقال القاضي ابن شداد
بدفع عدو اهللا عن البالد، جتّهز للخروج إىل الشام، إذ هو أصل بالد اإلسالم؛ فتجهّز جبمع كثري من العساكر، 

مع مجع من أهله  وخلّف بالديار املصرية من يستقل حبفظها وحراستها، ونظم أمورها وسياستها؛ وخرج هو سائرا
واختلف كلمة اصحاب امللك الصاحل واختلت تدبرياهتم، وخاف بعضهم . وأقاربه وهو يكاتب أهل البالد وأمراءها

من بعض، وقبض البعض على مجاعة منهم، وكان ذلك سبب خوف الباقني ممن فعل ذلك وسببا لتنفري قلوب النّاس 
الح الدين، فوصل إىل البالد مطالبا بامللك الصاحل ليكون هو فاقتضى احلال أن كاتب ابُن املقدم ص. عن الصيب

واجتمع . فدخل دمشق يوم الثالثاء سلخ ربيع اآلخر، وكان أّول دخوله إىل دار أبيه. الذي يتوىل أمره ويرّب حاله
وأظهروا الناس إليه، وفرحوا به، وأنفق يف ذلك اليوم يف النّاس ماال طائال، وأظهر الفرح والسرور بالدمشقيني 

وصعد القلعة واستقّر قدمه يف ملكها، فلم يلبث أن سار يف طلب حلب، فنازل محص وأخذ مدينتها يف . الفرح به
  .مجادى األوىل، ومل يشغل بقلعتها، وسار حىت أتى حلب ونازهلا سلخ مجادى املذكور وهي الدفعة األوىل

لك الصاحل وهو كان السبب يف خروج سيف الّدين بلغ السلطان أن ابن املقدم نقض عهد امل: وقال ابن أيب طّي
وقيل إن ابن املقدم كاتب . صاحب املوصل واسيالئه على البالد الشرقية ومضايقته للملك الصاحل يف ممالكه

وقيل إمنا خرج إىل الشام خوفا من حركة تنشأ من جانب الفرنج بسبب اختالف . السلطان ودعاه إىل اخلروج
وملا تيقن ابن املقدم خروج الّسلطان إىل . م ببعض، وجبواب ُممض ورد من ابن املقدم إليهأمراء الشام وشغل بعضه

  .جهة دمشق أشفق من ذلك واستدرك مابدا منه، وتذلل له، ووعده تسليم دمشق إليه
وملا حصل على دمشق وقلعتها، واستوطن ُبقعتها، نشر علم العدل واإلحسان، وّعفى أثار الظلم والعدوان، : قال

  .وأبطل ماكان الوالة استجدوه بعد موت نور الدين من القبتئح واملنكرات، واملؤن والضرائب احملرمات
  :وكان قد كتب إليه أسامة بن منقذ قصيدة بعد مصاف عسقالن أوهلا: قلت

  يف بسط عدلٍ وسطوٍة وندى... هتّن ياأطول امللوك يداً 
  ذلك اجلنانُ غدا نيا، ومن... أجراً وذكرا من ذلك الشكُر يف الّد 

  قمت بفرض اجلهاد جمتهدا... التستقلَّ الذي صنعت، فقد 
  أبطاهلم ما جياوز العددا... وجسُت أرض العدا، وأفنيت من 

  ملوك يف عقر دارهم أحدا... وما رأينا غزا الفرنج من ال 
  أبراُر تلقاك َجْمعهم مددا... فسر إىل الشام فاملالئكة ال 

  ُتصلح بالعدل منه ما فسدا... أنْ فهو فقري إليك، يأملُ 
  صر كما يف كتابه وعدا... واهللا يعطيك فيه عاقبة الن 

  ْعدل، وأعطاك ماملكت سدى... فما حباك الورى، وأهلمك ال 
  :ومدح وحيش األسدي صالح الّدين عند أخذه دمشق بقصيدة أوهلا

  افكن ألضعاف هذا النصر مرتقب... قد جاءك النصر والتوفيق فاصطحبا 
  أدىن فريسته األيام إن وثبا... هللا أنت صالح الدين من أسد 

  فجئتها عامراً منها الذي خربا... رأيت جلّق ثغراً النظري له 



  وأظمع اخللق من أوطاهنا هربا... نادتك بالذل ملا قلّ ناصرها 
  أعدت من عدهلا ماكان قد ذهبا... أحيْيتها مثل ما أحييت مصر، فقد 

  سبيله، وأهان الكفر والصُّلبا... سالم فاتضحت هذا الذي نصر اإل
  جيوشه، كان فيه اجلحفل اللجبا... ويوم شاور، واإلميانُ قد هزمت 

  فعالة، وفؤاد قطّ ماَوجَبا... أبت له الضيم نفس مّرة ويد 
  زهدا، ويستصغر الّدنيا إذا وهبا... يستكثر املدح يتلى يف مكارمه 
  أصارهم مثالً يف األرض قد ضربا ...ويوم دمياط و اإلسكندرية قد 

  آثاره وعفت آياته حقبا... والشام لو مل يدارك أهله اندرست 
  فصل فيما جرى بعد فتح دمشق من فتح محص وحصار حلب

ملا أتصل مبن يف حلب حصول دمشق للملك الناصر وميل الناس إليه، وانعكافهم عليه، خافوا : قال ابن أيب طّي
هذه : اسلته، فّحملوا قطب الدين ينال بن حسان رسالة أرعدوا فيها وأبرقوا، وقالوا لهوأشفقوا وأمجعوا على مر

السيوف اليت ملكّتك مصر بأيدينا، والرماح اليت حويت هبا قصور املصريني على أكتافنا، والّرجال اليت رّدت عنك 
ت حدك، وأنت أحد غلمان تلك العساكر هي ترّدك، وعّما تصديت له تصّدك؛ وأنت فقد تعدّيت طورك، وجتاوز

  .نور الدين وممن جيب عليه حفظه يف ولده

وملا بلغ السلطان ُوُرود ابن حسان عليه رسوالً تلّقاه مبوكبه وبنفسه، وبالغ يف إكرامه واإلحسان إليه؛ مث : قال
ويهات العاطلة، فلما فاه ابن حسان بتلك الشقاشق الباطلة، وقعقع بتلك التم. أحضره بعد ثالثة لسماع الرسالة منه

ملُ ُيعره الّسلطان رمحه اهللا طرفاً والمسعا، والرد عليه خفضاً والرفعا، بل ضرب عنه صفحا وتغاضيا، وترك جوابه 
إحسانا وجتافيا، وجرى يف ميدان أرحييته، واسنت يف سنن مرؤته، وخاطبه بكالم لطيف رقيق، وحياطة اجلمهور، 

إنك إمنا وردت ألخذ امللك : فقال له ابن حسان. كف عادية املعتدينوسّد الثغور، وتربية ولد نور الدين، و
فتبسم السلطان . لنفسك، وحنن النطاوعك على ذلك، ودون ماترونه خرط القتاد، وفّت األكباد، وإيتام األوالد

  .ملقاله، وتزايد يف احتماله، َوأَوْمى إىل رجاله بإقامته من بيد يديه، بعد أن كاد يسطو عليه
يف عسكره باالستعداد لقصد الشام األسفل، ورحل متوجها إىل محص فتسلم البلد، وقاتل القلعة ومل ير ونادى 

تضييع الزمان عليها، فوكل هبا من حيصرها؛ ورحل إىل جهة محاة، فلما وصل إىل الرَّْسَتن خرج صاحبها عز الدين 
وسار جرديك حىت لقي السلطان . ع أمرهجرديك، وأمر من فيها من العسكر بطاعة أخيه مشس الّدين على وأتبا

واجتمع به بالرَّْسَتن وأقام عنده يوما وليلة؛ وظهر من نتيجة اجتماعه به أنه سلم إليه محاة وسأله أن يكون الّسفري 
  .بينه وبني من حبلب، فأجابه السلطان إىل مراده؛ وسار إىل حلب وبقي أخو جرديك بقلعة محاة

و ظانّ أنه فعل شيئا وحّصل عند من حبلب يدا، فاجتمع باألمراء وامللك الصاحل، وسار جرديك إىل حلب وه: قال
وأشار عليهم مبصاحلة امللك الناصر؛ فاهتمه األمراء باملخامرة، وردّوا مشورته، وأشاروا بقبضه؛ فامتنع امللك 

لشديد، ومحل إىل اجلب وجلّ سعد الدين كمشتكني يف القبض عليه، فقبض وثقل باحلديد، وأخذ بالعذاب ا. الصاحل
  .الذي فيه أوالد الداية

وملا قدم جرديك وشّد يف وسطه احلبل وأدىل إىل اجلب وأحس به أوالد الداية قام إليه منهم حسن وشتمه أقبح : قال
شتم، وسبه أألم سب، وحلف باهللا إن أنزل إليهم لَيقُْتلنه فامتنعوا من تدليته، فأُعلم سعد الدين كمشتكني فحضر 



اجلّب وصاح على حسن وشتمه وتّوعده، فسكن حسن وأمسك، وأنزل جرديك اجلّب، فكان عند أوالد  إىل
  .الداية، وأمسعه حسن كل مكروه

وكتب أيب إىل حلب حني أتصل به قبض أوالد الداية وجرديك، وكانوا تعّصبوا عليه حىت نفاه نور الدين من : قال
  :حلب، قصيدة منها

  قضى بذهلم األفالك والقدر... ة قد ُبنو فالنة أعوان الّضالل
  وقعر مظلمة يغشى هلا البصر... وأصبحوا بعد عّز امللك يف صفد 
  والدهر ال ملجاٌ منه والوزر... وجّرد الدهر يف جرديك عّزمته 

ومل يزل السلطان مقيما على الرَّْسَتن، مث طال عليه األمر، فسار إىل جباب التركمان، فلقيه أحد غلمان : قال
ديك وأخربه مبا جرى على جرديك من االعتقال والقهر، فرحل السلطان من ساعته عائداً إىل محاة، وطلب من جر

أخي جرديك تسليم محاة إليه، وأخربه مبا جرى على أخيه، ففعل؛ وصعد السلطان إىل قلعة محاة واعترب أحواهلا، 
  .خرووالها مبارز الدين علّي بن أيب الفوارس، وذلك مستهل مجادى اآل

وسار السلطان إىل حلب ونزل على أنف جبل جوشن فوق مشهد الدكة ثالث مجادى وامتدت عساكره إىل اخلناقية 
وكان من حبلب يظنون أن السلطان اليقدم عليهم، فلم يرعهم إال وعساكره قد نازلت حلب، . وإىل السعدى

أن يسلموا البلد كما فعل أهل دمشق، وخيمته تضرب على جبل جوشن، وأعالمه قد نشرت؛ فخافوا من احللبيني 
فأرادوا تطييب قلوب العامة، فأشري على ابن نور الدين أن جيمعهم يف امليدان ويقبل عليهم بنفسه وخياطبهم بلسانه 

فأمر أن ينادى باجتماع الناس إىل ميدان باب العراق، فاجتمعوا حىت غّص امليدان بالناس، فنزل . أهنم الَْوَزُر وامللجأ
ياأهل حلب أنا ربيبكم : حل من باب الدرجة وصعد من اخلندق، ووقف يف رأس امليدان من الشمال وقال هلمالصا

ونزيلكم، والالّجئ إليكم، كبريكم عندي مبنزلة األب، وشابكم عندي مبنزلة األخ، وصغريكم عندي حيل حمل 
وصاحوا صيحة واحدة، ورموا بعمائمهم،  وخنقته العربة، وسبقته الدمعة، وعال نشيجه؛ فافتنت الناس: قال. الولد

حنن عبيدك وعبيد أبيك، نقاتل بني يديك، ونبذل أموالنا وأنفسنا لك؛ وأقبلوا : وضجوا بالبكاء والعويل، وقالوا
  .على الدعاء له والترحم على ابيه

م القدمية وأن ُيجهر حبّي وكانوا قد اشترطوا على امللك الصاحل أنه يعيد إليهم شرقية اجلامع يّصلون فيها على قاعدهت
على خري العمل واألذان والتذكري يف األسواق؛ وقّدام اجلنائز بأمساء األئمة االثىن عشر، وأن يصلوا على أمواهتم 

مخس تكبريات، وأن تكون عقود األنكحة إىل الشريف الطاهر أيب املكارم محزة بن زهرة احلسين، وأن تكون 
. ملن أراد الفتنة؛ وأشياء كثرية اقترحوها مما كان قد أبطله نور الدين رمحه اهللالعصبية مرتفعة، والناموس وازع 

  .فأجيبوا إىل ذلك
فأذن املؤذنون يف منارة اجلامع وغريه حبّي على خري العمل وصلى أيب يف الشرقية مسبالً، وصلى : قال ابن أيب طّي

اء األئمة، وصلوا على أملوات مخس تكبريات، وأذن وجوه احللبيني خلفه، وذكروا يف األسواق وقّدام اجلنائز بأمس
  .للشريف يف أن تكون عقود احللبيني من اإلمامية إليه، وفعلوا مجيع ما وقعت األميان عليه

  فصل

وكانت هذه السنة شديدة الربد كثرية الثلوج عظيمة األمطار هائجة األهوية؛ وكان السلطان قد : قال ابن أيب طّي
أنا : اللة له وسببا يقطع به ألسنة من ينكر عليه اخلروج إىل الشام وقصد امللك الصاحل، ويقولجعل أوالد الداية ُع



  .إمنا أتيت الستخالص أوالد الداية وإصالح شأهنم
  .وأرسل السلطان إىل حلب رسوال يعّرض بطلب الصلح، فامتنع كمشتكني، فاشتد حينئذ السلطان يف قتال البلد

مللك الصاحل التنقضي إال بنصب احلبائل للسلطان والفكرة يف خماتلته وإرسال املكروه وكانت ليايل اجلماعة عند ا
فأمجعوا آراءهم على مراسلة سنان صاحب احلشيشية يف إرصاد املتالف للسلطان وإلرسال من يفتك به، . إليه

ال السلطان، فجاءوا فأرسل سنان مجاعة من فتاك أصحابه الغتي. وضمنوا له على ذلك أمواال مجة وعدة من القرى
كيف : يا ويلكم: إىل جبل جوشن واختلطوا بالعسكر، فعرفهم صاحب بوقبيس ألنه كان مثاغراً هلم، فقال هلم

فخافوا غائلته فوثبوا عليه فقتلوه يف موضعه، وجاء قوم للدفع ! جتاسرمت على الوصول إىل هذا العسكر ومثلي فيه
احلشيشية أحدهم وبيده سكينة مشهورة ليقصد السلطان ويهجم  وبدر من. عنه فجرحوا بعضهم وقتلوا البعض

  .عليه، فلما صار إىل باب اخليمة اعترضه طغريل أمري جاندار، فقتله، وطُلب الباقون فقتلوا بعد أن قتلوا مجاعة
 وملا فات من حبلب الغرض من السلطان بطريق احلشيشية كاتبوا قمص طرابلس وضمنوا له أشياء كثرية مىت: قال

وكان لعنه اهللا يف أسر نور الدين منذ كسرة حارم، وكان قد بذل يف نفسه األموال . رحلَّ السلطان عن حلب
فلما كان قبل موت نور الدين سعى له فخر الدين مسعود بن ازعفراين حىت باعه نور . العظيمة فلم يقبلها نور الدين

  .الدين مببلغ مائة ومخسني ألف دينار وفكاك ألف أسري

فق يف أول هذه السنة موت ملك الفرنج صاحب القدس وطربية وغريمها، فتكفل هذا القمص بأمر ولده اجملذوم وات
فأرسل إىل السلطان يف أمر احللبيني، وأخربه الّرسول أنّ الفرنج قد تعاضدوا وصاروا يدا . فعظم شأنه وزاد خطره
مث أهند قطعة من جيشه وأمرهم بقصد . سائر إليهم لست ممن يرهب بتألب الفرنج وها أنا ا: واحدة، فقال السلطان

أنطاكية، فغنموا غنيمة حسنة وعادوا؛ فقصد القمص جهة فرحل السلطان من حلب إليها، فسمع امللعون فنكص 
راجعا إىل بالده، وحصل الغرض من رحيل السلطان عن حلب، ووصل إىل محص فتسلم القلعة ورتب فيها واليا من 

  .قبله
  :قلعة محص يقول العماد الكاتب من قصيدة، وستأيت ويف فتح: قال

  على كلّ ما يرجتيه ظهور... إياب ابن أيوب حنو الشآم 
  تقّر العيون وتشفى الّصدور... بيوسف مصر وأيامه 

  فواتاك منها القوّي العسري... رأت منك محص هلا كافيا 
والشيخ الفقيه قد شاهد : يف وصف قلعة محص ومن كتاب فاضلّي عن السلطان إىل زين الدين بن جنا الواعظ يقول

ما يشهد به كوهنا جنما يف سحاب، وُعقابا يف عقاب، وهامة هلا الغمامة عمامة، وأمنلة إذا خضبها األصيل كان 
اهلالل منها قالمة، عاقدة حبوة صاحلها الدهر على أال حيلها بقرعه، عاهدة عصمة صافحها الزمن على أال يروعها 

فت هبا عقارب منجنيقات التطبع طبع محص يف العقارب، وضربت حجارة هبا احلجارة فأظهرت فيها فاكتن. خبلعه
العداوة املعلومة بني األقارب؛ فلم يكن غري ثالثة من احلد إال وقد أثرت فيها جدريا بضرهبا، ومل تصل السابع إال 

الع، إىل مولد من هو إليها الطالع؛ وفُنحت واتسع اخلرق على الراقع، وسقط سعدها عن الط. والبحران منذٌر بنقبها
فهنالك بدت ُنقوب يرى القائم من دوهنا ما وراءها، . األبراج فكانت أبوابا، وسُيرت اجلبال هبا فكانت سرابا
  .وُحشيت فيها النار فلوال الشعاع من الشعاع أضاءها
هذه الغاية ما يزاحم سبعة آالف فارس،  قد اجتمع عندنا إىل: ومن كتاب آخر فاضلي عن السلطان إىل أخيه العادل

وَبْعد أن ُنَرتِّب أحوال محص، حرسها اهللا تعاىل، نتوجه إىل محاة؛ . وتكاثفت اجلموع إىل احلّد الذي خيرج عن العَّدَّ



  .واهللا املعني على ماننويه من الّرشاد، وننظفه من طرق اجلهاد
ال صالح الدين املؤذن بإدبارهم، ُسقط يف أيديهم، وراسلوا ملا مسع املدّبرون للملك الصاحل بإقب: وقال العماد

وكان الواصل منهم قطب الّدين ينال بن . املواصلة وكاتبوهم، وأرسلوا إىل صالح الدين باإلغالظ واإلحفاظ
حسان، وقد جتنب يف قوله اإلحسان، وقال له هذه السيوف اليت ملكتك مصر، وأشار إىل سيفه، إليها تردُّك، وعمَّا 

فحلم عنه السلطان واحتمله، وتغافل كرماً وأغفله، وخاطبه مبا أىب أن يقبله، وذكر أنه وصل . تصّديت له تصدك
أنت : فقال له. لترتيب األمور، وهتذيب اجلمهور، وسّد الثغور، وتربية ولد نور الدين، واستنقاذ إخوة جمد الدين

ك، والنرتاع جلرسك، والنبىن على أُسِّك؛ فارجع حيث تريد امللك لنفسك، وحنن الننزع يف قوسك، والنأنس بأنس
ونال من . جئت، أو أجهد واصنع ماشئت؛ والتطمع فيما ليس فيه مطمع، والتطلع حيث مالسعودك فيه مطلع

  .تقطيب القطب ينال، كلّ ما أحال احلال، وأبلى البال، وأبدى له التبسم وأخفى االحتمال
تكني بدمشق، وسار بالعسكر ونزل على محص، فأخذها يوم الثالثاء ثالث مث إنه استناب أخاه سيف اإلسالم طغ

  .ورحل إىل محاة، فأخذها مستهلّ مجادى اآلخرة. عشر مجادى األوىل، وامتنعت القلعة فأقام عليها من حيصرها
ستغاثوا مث مضى ونزل على حلب، فحصرها ثالث الشّهر؛ فلمَّا اشتد على احللبيني احلصار، وأعوزهم االنتصار، ا

باالمساعيلية وعّينوا هلم ضياعا، وبذلوا هلم من البذول أنواعا، فجاء منهم يف يوم شات، من فُتاكهم كل عات؛ 
ألي شئ جئتم، وكيف : فعرفهم األمري ناصح الّدين مخارتكني صاحب بوقبيس، وكان مثاغرا لالمساعيلية، فقال هلم

يدفع عنه فأثخنوه، وعدا أحدهم ليهجم على السلطان يف فقتلوه، وجاء من ! جتاسرمت على الوصول وماخشيتم
مقامه، وقد شهر سكني انتقامه، وطغريل أمري جاندار واقف ثابت، ساكن ساكت، حىت وصل إليه، فشمل بالسيَّف 

  .رأسه، وما قتل الباقون حىت قتلوا عدة، والقى من القاهم شدة

فأقام إىل مستهل رجب، مث رحل إىل محص بسبب أن  وعصم اهللا حشاشته يف تلك النوبة من سكاكني احلشيشية،
احللبيني كاتبوا قومص طرابلس، وقد كان يف أسر نور الدين مذ كسرة حارم، وبقي يف األسر أكثر من عشر سنني، 

مث فدى نفسه مببلغ مائة ألف ومخسني ألف دينار، وفكاك ألف أسري، فتوجه يف اإلفرجنية إىل محص، فلما مسع 
  .ناكصا على عقبيه،خوفا مما يقع فيه ويتم عليهبالسلطان رجع 

قد أعلمنا اجمللس أن العدوَّ، خذله اهللا، كان احللبيون قد استنجدوا : " ومن كتاب فاضلي عن السلطان إىل العادل
بصلباهنم، واستطالوا على اإلسالم بعدواهنم، وأنه خرج إىل بلد محص؛ فوردنا محاة، وأخذنا يف ترتيب األطالب 

وهذا فتح تفتح له أبواب القلوب، وظفر وإن . فسار إىل حصن األكراد متعلقا حببله مفتضحاً حبيله. ولقاهلطلبه 
كان قد كفى اهللا تعاىل فيه القتال احملسوب، فإن العدو قد سقطت حشمته، واحنطت فيه مهته، ووىل ظهراً كان 

  " .صدره يصونه، ونكّس صليبا كانت ترفعه شياطينه 
  :ملا خّيم السلطان بظاهر محص قصده املهذب بن أسعد بقصيدة أوهلا: اخلريدة وقال العماد يف

  إال ليطرقه اخليال إذا سرى... مانام بعد البني يستحلى الكرى 
  بعد املدى سلك الطريق األخضرا... كَِلف بقربكم، فلما عاقه 
  وهنته رقُبة كاشح فتحريا... ومودع أمر التفرُُّق دمعه 

  :ومنها يف املديح
  !أنفذ أسطراً أم عسكرا: مل ُيْدَر... ُتردى الكتائب كتُبه، فإذا غدت 
  إال ألن اجليش يعقد عثريا... مل حيسن اإلتراب فوق سطورها 



  :هذا الذي يقول: فقال القاضي الفاضل لصالح الّدين
  *والشعر مازال عند الترك متروكا*

وعين الفاضل ماقاله يف قصيدته يف . له بني اخللعة والضَّْيعة فعجَّل جائزته لتكذيب قوله وتصديق ظنِّه، فشرِّفه ومجع
  :مدح الصاحل بن رزيك اليت أوهلا

  *أما كفاك تاليف يف تالفيكا*
  :يقول فيها

  ورقّة احلال عن مفروض حجيكا... ياكعبة اجلود، إن الفقر أقعدين 
  جدواه، إن خاب سعيي يف رجائيكا... من أرجتى، ياكرمي الدَّهر، ينعشين 
  !والشِّعر مازال عند التُّرك متروكا... أأمدح التُّرك أبغى الفضل عندهم 
  !وَاَضْيَعَتا إن ختطتين أياديكا... أم أمدح السُّوقة النوكي لرفدهم 

  سواك، أقفلُ حنو األهل صعلوكا... التتركين، وما أملَّت يف سفري 
وسيأيت من شعره أيضا يف أخبار سنة ست وقد مضى ذكر ابن أسعد هذا يف أخبار سنة مثان ومخسني، : قلت

  .وسبعني، ومثان وسبعني
  :وما أحسن ما خرج ابن الدهان من الغزل إىل مدح ابن رزيك يف قوله من قصيدة أوهلا

  أضاء لواشٍ ماُتجنُّ األضالع... إذا الح برق من جنابك المع 
  :يقول فيها

  ناس شارعوقد قام باملعروف يف ال... متادى بنا يف جاهلية حنلها 
  بدا طالعا مشس السخاء طالئع... وحتسب ليل الشّح ميتّد بعدما 

  فصل

مث أرسل السلطان اخلطيب مشس الّدين بن الوزير أيب املضاء إىل الديوان العزيز برسالة ضمنها القاضي الفاضل كتابا 
اة نور الدين، مث فتح مصر طويال رائقا فائقا، يشتمل على تعداد ماللسلطان من األيادي من جهاد اإلفرنج يف حي

فإذا قضى التسليم حق : يقول يف أوله للرسول. واليمن، وبالٍد مجٍة من أطراف املغرب، وإقامة اخلطبة العباسية هبا
اللقاء، واستدعى اإلخالص جهد الدعاء، فلُْيعد وليعّدض حوادث ماكانت حديثاً يفترى، وجواري أمور إن قال 

رى؛ وليشرح صدرا منها لعله يشرح منا صدرا، وليوضح األحوال املستسرة فإن اهللا فيها كثريا فأكثر منه ماقد ج
  :اليعبد سرا

  يف األرض مل يعلم هبا املأمول... ومن الغرائب أن تسري عرائب 
  واملاء فوق ظهورها حممول... أقتل مايكون هلا الصدى : كالعيس

اء بأيدينا وسوانا يستمري؛ ونلقى السهام بنحورنا وغرينا فإنا كنا نقتبس النار بأكفنا وغرينا يستنري، ونستنبط امل
والبد أن نسترد بضاعتنا مبوقف العدل الذي . يعتمد التصوير، ونصافح الصفاح بصدورنا وغرينا يدعى التصدير

بتداًء وما كان العائق إال أنا كّنا ننتظر ا. ُترد به الغصوب، وتظهر طاعتنا فنأخذ حبظ األلسن كما أخذنا حبظ القلوب
كان أول أمرنا أنا كنا . من اجلانب الشريف بالنعمة، يضاهي ابتداءنا باخلدمة، وإجناباً للحق، يشاكل إجنابنا للسبق

فأي مدينة فُنحت، . يف الشام نفتتح الفتوح مباشرين بأنفسنا، وجناهد الكفار ُمتقدمني لعساكرنا، حنن ووالدنا وعمنا



فما جيهل أحد صنعنا، والجيحد . أو مصاف لإلسالم معه ضرب ومل نكن فيه أو معقل ُملك، أو عسكر للعدو كُسر،
عدونا أنا نصطلي اجلمرة ومنك الكرة، ونتقدم اجلماعة، ونُرتب املقاتلة، وندبر التعبئة، إىل أن ظهرت يف الشام 

  .اآلثار اليت لنا أجرها، واليضرنا أن يكون لغرينا ذكرها

حوال عليه فيها من سوء تدبري، ومبا دولتها عليه من غلبة صغري على كبري، وأن وكانت أخبار مصر تتصل بنا مبا األ
والفرنج قد احتاج من يدبرها إىل أن . النظام هبا قد فسد، واإلسالم هبا قد ضعف عن إقامته كل من قام وقعد

وعة، وأحكام الشريعة يقاطعهم بأموال كثرية، هلا مقادير خطرية؛ وأن كلمة السنة هبا وإن كانت جمموعة فإهنا مقم
وتلك البدع هبا على مايعلم، وتلك الضالالت فيها على مايفىت فيه بفراق اإلسالم . وإن كانت مسماة فإهنا متحاماة

وحيكم؛ وذلك املذهب قد خالط من أهله اللحم والدم، وتلك األنصاب قد نصبت آهلة تُعبد من دون اهللا وتعظم 
فسمت مهتنا دون مهم أهل األرض . وويل ملن غّره َتقَلُُّب الذَيَِن كَفَُروا يف البالِد وتفخم؛ فتعاىل اهللا عن شبه العباد،

فسرنا إليها يف عساكر ضخمة، . إىل أن نستفتح ُمقفلها، ونسترجع لإلسالم شاردها، ونعيد على الدين ضالته منها
ذممنا وكسب أيدينا، ومثن اسارى ومجوع مجة،وبأموال انتهكت املوجود، وبلغت منا اجملهود، أنفقناها من حاصل 

الفرنج الواقعني يف قبضتنا؛ فعرضت عوارض منعت، وتوجهت للمصريني رسل باستنجاد الفرنج قطعت، ولكلّ 
وكان يف تقدير اهللا تعاىل أنا منلكها على الوجه األحسن، ونأخذها باحلكم األقوى . أجلٍ كتاُب، ولكلّ أمل باب

. درة يف هدنة عظم خطبها وخبطها، وعلم أن استئصال كلمة اإلسالم حمطهااألمكن، غدر الفرنج باملصريني غ
فكاتبنا املسلمون من مصر يف ذلك الزمان، كما كاتبنا املسلمون يف الشم يف هذا األوان، بأنا إن مل ندرك األمر وإال 

ألمراء األهل املعروفة، إىل بالد فسرنا بالعساكر اجملموعة، وا. خرج عن اليد، وإن مل ندفع غرمي اليوم مل منهل إىل الغد
األول ماعلموه من إيثارنا للمذهب األقوم، وإحياء احلّق األقدم؛ : قد متهد لنا هبا أمران، وتقرر لنا يف القلوب وُدان
ففعل اهللا ماهو أهله، وجاء اخلرب إىل العدو فانقطع حبله، . واآلخر مايرجونه من فك أسارهم؛ وإقالة عثارهم

، وأفرج عن الديار بعد أن كانت ضياعها ورساتيقها، وبالدها وأقاليمها، قد نفذت فيها أوامره، وضاقت به سبله
وخفقت عليها صلبانه، ونصبت هبا أوثانه، وأُيس من أن يسترجع ماكان بأيديهم حاصال، وأن ُيستنقذ ماصار يف 

هلم واسعة، وكلمتهم جامعة، وهم ووصلنا البالد وهبا أجناد عددهم كثري، وسوادهم كبري، وأموا. ملكها داخال
على حرب اإلسالم أقدر منهم على حرب الكفر، واحليلة يف الّسر فيهم أنفذ من العزمية يف اجلهر؛ وهبا راجل من 
السودان يزيد على مائة ألف، كلهم أغنام أعجام، إنْ ُهْم إال كَاَْألْنَعام، اليعرفون ربَّا إال ساكن قصره، والقبلة إال 

إليه من ركنه، وامتثال أمره؛ وهبا عسكر من األرمن باقون على النصرانية، موضوعة عنهم اجلزية،  مايتوجهون
كانت هلم شوكة وشكة، ومحة ومحية؛ وهلم حواشٍ لقصورهم من بياع داعٍ تتلطف يف الضالل مداخله، وتصيب 

سواد الوجوه سواد النحل؛ ودولة  القلوب خماتله، ومن بني كُتاب تفعل أقالمهم أفعال األسل، وُخدام جيمعون إىل
هذا إىل . قد كرب منلها الصغري، ومل يعرف غريها الكبري، ومهابة متنع من خطرات الضمري فكيف خبطوات التدبري

استباحة للمحارم ظاهرة، وتعطيل للفرائض على عادٍة جاريٍة جائرة، وحتريٍف للشريعة بالتأويل، وعدول إىل غري 
فما زلنا نسحتهم سحت املبادر . كفر ُسمي بغري امسه، وشرعٍ يتستر به وحيكم بغري حكمهُمراد اهللا بالتنزيل، و

للشفار، ونتحيفهم حتيُّف الليل والنهار، بعجائب تدبري الحتتملها املساطري، وغرائب تقدير ال حتملها األساطري، 
ء ذلك استنجدوا علينا الفرنج، دفعة ويف أثنا. ولطيف توّصل ماكان من حيلة البشر والقدرهتم لوال إعانة املقادير

إىل بلبيس ودفعة إىل دمياط، ويف كلّ دفعة منهما وصلوا بالعدد اجملهر، واحلشد األوقر، وخصوصا يف نوبة دمياط، 
فإهنم نزلوها حبراً يف ألف مركب، مقاتل وحامل، وبرَّا يف مائيت ألف فارس وراجل، وحصروها شهرين يباركوهنا 



وهنا ويصاحبوهنا، القتال الذي يصلبه الصليب، والقراع الذي ينادى به املوت من كلّ مكان ويراوحوهنا، ومياس
وحنن نقاتل العدوين الباطن والظاهر، ونصابر الضَّررين املنافق والكافر، حىت أتى اهللا بأمره، وأيدنا بنصره، . قريب

من والسودان واألجناد، فأخرجناهم من وخابت املطامع من املصريني والفرنج، وشرعنا يف تلك الطوائف من األر
  القاهرة، تارةً باألوامر املرهقة هلم، وتارةً باألمور الفاضحة منهم، وطوراً بالسيوف اجملردة، وبالنار

احملرقة، حىت بقي القصر ومن به من خدم ومن ذّرية قد تفّرقت شيعه، ومتزقت بدعه، وخفتت دعوته، وَخِفيت 
ة الكلمة، واجلهر باخلطبة، والرفع للواء األسود املعظم، وعاجل اهللا الطاغية األكرب هبالكه ضاللته؛ فهنالك مت لنا إقام

وفنائه، وبرأنا من ُعهدة ميني كان إمث حنثها أيسر من إمث إبقائه، ألنه عوجل لفرط روعته، ووافق هالك شخصه 
كفار، فلم خترج سنة إال عن سنة أقيمت وملا خال درعنا، ورحب وسعنا، نظرنا يف الغزوات إىل بالد ال. هالك دولته

فيها برا وحبرا، مركبا وظهرا، إىل أن أوسعناهم قتال وأسرا، وملكنا رقاهبم قهرا وقسرا، وفتحنا هلم معاقل ما خطر 
فمنها ما حكمت . أهل اإلسالم فيها منذ أُخذت من أيديهم، وال أُوجفت عليها خيلهم والركاهبم مذملكها أعاديهم

اب، ومنها ما أستولت عليه يد االكتساب، ومنها قلعة بثغر أيلة كان العدّو قد بناها يف حبر اهلند، وهو فيه يد اخلر
املسلوك منه إىل احلرمني واليمن، وغزا ساحل احلرم، فساء منه خلقا، وخرق الكفر يف هذا اجلانب خرقا، فكادت 

ا، ومقام اخلليل عليه السالم؛ أن يقوم به من ناره القبلة أن يستوىل على أصلها، ومشاعر اهللا أن يسكنها غري أهله
فأخذت هذه . غُري بْرٍد وسالم، ومضجع الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يتطرقه من اليدين مبا جاء به من اإلسالم

رقة، حىت بقي القصر ومن به من خدم ).القلعة وصارت معقال للجهاد، وموئال لُسفار البالد، وغريهم من عّباد العبا
ومن ذّرية قد تفّرقت شيعه، ومتزقت بدعه، وخفتت دعوته، وَخِفيت ضاللته؛ فهنالك مت لنا إقامة الكلمة، واجلهر 

باخلطبة، والرفع للواء األسود املعظم، وعاجل اهللا الطاغية األكرب هبالكه وفنائه، وبرأنا من ُعهدة ميني كان إمث حنثها 
وملا خال درعنا، ورحب وسعنا، . ، ووافق هالك شخصه هالك دولتهأيسر من إمث إبقائه، ألنه عوجل لفرط روعته

نظرنا يف الغزوات إىل بالد الكفار، فلم خترج سنة إال عن سنة أقيمت فيها برا وحبرا، مركبا وظهرا، إىل أن 
من أوسعناهم قتال وأسرا، وملكنا رقاهبم قهرا وقسرا، وفتحنا هلم معاقل ما خطر أهل اإلسالم فيها منذ أُخذت 

فمنها ما حكمت فيه يد اخلراب، ومنها ما أستولت . أيديهم، وال أُوجفت عليها خيلهم والركاهبم مذملكها أعاديهم
عليه يد االكتساب، ومنها قلعة بثغر أيلة كان العدّو قد بناها يف حبر اهلند، وهو املسلوك منه إىل احلرمني واليمن، 

ر يف هذا اجلانب خرقا، فكادت القبلة أن يستوىل على أصلها، وغزا ساحل احلرم، فساء منه خلقا، وخرق الكف
ومشاعر اهللا أن يسكنها غري أهلها، ومقام اخلليل عليه السالم؛ أن يقوم به من ناره غُري بْرٍد وسالم، ومضجع 

فأخذت هذه القلعة وصارت معقال . الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يتطرقه من اليدين مبا جاء به من اإلسالم
  ).للجهاد، وموئال لُسفار البالد، وغريهم من عّباد العبا

وكان باليمن ماعلم من ابن مهدي الضال امللحد، املبدع املتمّرد، وله آثار يف اإلسالم، وثأر طالبه النّيب عليه : مث قال
ملسلم عليه الصالة والسالم، ألنه سىب الشرائف الصاحلات، وباعهن بالثمن البخس، واستباح منهن كل ماال يقر 

نفس؛ ودان ببدعة، ودعا إىل قرب أبيه ومساه كعبة، وأخذ أموال الّرعايا املعصومة وأجاحها، وأحلّ الفروج احملّرمة 
فأْنَهْضنا إليه أخانا بعسكرنا بعد أن تكلفنا نفقات واسعة، وأسلحة رائعة؛ وسار فأخذناه وهللا احلمد، وأجنح . وأباحها

  .نالك مبشيئة اهللا إىل اهلند سامية، وإىل ما يفَْتضّ اإلسالم عذرته متماديةاهللا فيه القَْصد؛ والكلمة ه
ولنا يف الغرب أثر أغرب، ويف أعماله أعمال دون مطلبها مهالك كما يكون املهلك دون املطلب؛ وذلك أن بىن 

شاّق، وحنن حبمد اهللا قد عبد املؤمن قد اشتهر أنّ أْمرَهم قد أَمِر، وملكهم قد ُعِمر، وجيوشهم التطاق، وأمرهم الي



ومن . متلكنا مما جياورنا منه بالدا تزيد مسافتها على شهر، وسرينا إليها عسكرا بعد عسكر، فرجع بنصر بعد نصر
برقة، قَفْصة، قسطيلية، تَْوَزر؛ كلّ هذه تقام فيها اخلطبة ملوالنا اإلمام املستضئ : البالد املشاهري، واألقاليم اجلماهري

  .مري املؤمنني، سالم اهللا عليه؛ والعهد لإلسالم بإقامتها، وينفذ فيها األحكام بعلمها املنصور وعالمتهابأمر اهللا، أ

ويف هذه السنة كان عندنا وفُْد قد شاهده وفود األمصار، ورموه بأمساع وأبصار، مقداره سبعون راكبا، كلّهم 
صدرت عنا حبمد اهللا تقاليدها، وألقيت إلينا يطلب لسلطان بلده تقليدا، ويرجو منا وعدا وخياف وعيدا؛ وقد 

فأما األعداء احملدقون هبذه البالد، والكفار . مقاليدها، وسيَّرنا اخللع واملناشري واأللوية، مبا فيها من األوامر واألقضية
الوت الذين يقاتلوننا باملمالك العظام والعزائم الّشداد، فمنهم صاحب قسطنطينية، وهو الطاغية األكرب، واجل

األكفر، وصاحب اململكة اليت أكلت على الّدهر وشربت، وقائم النصرانية الذّي حكمت دولته على ممالكها 
وغلبت، َجَرت لنا معه غزوات حبرية، ومناقالت ظاهرة وسّرية، ومل خنرج من مصر إىل أن وصلتنا رسله يف مجعة 

ناح، وإلقاء السالح، واالنتقال من معاداة إىل مهاداة، واحدة نَْوبتني، بكتابني، كلّ واحٍد منهما يظهر فيه خفض اجل
  .ومن مفاضحة إىل مناصحة، حىت إنه أنذر بصاحب صقلية وأساطيله اليت تّردد ذكرها، وعساكره اليت مل خيف أمرها
ومن هؤالء الكفار هذا صاحب صقلية، كان حني علم بأن صاحب الشام وصاحب قسطنطينية قد اجتمعا يف نوبة 

غلبا وقُسرا، وهزما وكُسرا، أراد أن يظهر قوته املستقلة، فعمر أسطوال استوعب فيه ماله وزمانه، فله اآلن دمياط ف
مخس سنني تكثُر ِعّدته، وتنتحب ُعّدته، إىل أن وصل منها يف السنة احلالية إىل اإلسكندرية أمر رائع، وخطب هائل، 

وَرْجله؛ وماهو إال إقليم، بل أقاليم، وجيش ما احتفا ملك مااثقل ظهر البحر مثل محله، وال مأل صدره مثل خيله 
  .قط بنظريه لوال أن اهللا خذله

ومن هؤالء اجليوش البنادقة، والباشنة، واجلنوبية كلّ هؤالء تارةً يكونون غزاةً الُتطاق ضراوة ضرّهم، والُتطفأ 
اجمللوبة، وتقصر عنهم يد األحكام املرهوبة،  شرارة شّرهم، وتارةً يكونون ُسفّاراً حيتكمون على اإلسالم يف األموال

ومامنهم إال من هو اآلن جيلب إىل بلدنا آلة قتاله وجهاده، ويتقرب إلينا بإهداء طرائف أعماله وتالده؛ وكلهم قد 
  .قُّررت معهم املواصلة، وانتظمت معهم املساملة، على ما نريد ويكرهون، وعلى مانؤثُر َوُهْم اليؤثرون

 سبحانه بالوفاة النورية، وكنا يف تلك السنة على نّية الغزاة، والعساكر قد جتهزت، واملضارب قد وملا قضى اهللا
برزت، ونزل الفرنج على بانياس، وأشرفوا على اجتيازها ورأوها فرصة مدُّوا َيَد انتهازها، استصرخ بنا صاحبها، 

  .لوال مسرينا ما انتظم حكمها فسرنا مراحل اتصل بالعدّو أمرها، وعوجل باهلدنة الدمشقية اليت
مث عدنا إىل البالد وتوافت إلينا األخبار مبا اململكة النورية عليه من تشعُّب اآلراء وتوزعها، وتشتُّت األمور 

وتقطعها، وأن كلّ قلعة قد حصل فيها صاحب، وكلّ جانب قد طمح إليه طالب، والفرنج قد بنوا قالعا يتحيفون 
ويضايقون هبا البالد الشامية، وأمراء الدولة النورية قد سجن كبارهم، وُعوقبوا وصودروا، هبا األطراف اإلسالمية، 

واملماليك األعماد الذين خدموا األطراف ال الصدور، وجعلوا للقيام ال للقعود يف اجمللس احملضور، قد مدُّوا األيدي 
وف، وكلّ واحد يتخذ عند الفرنج يداً، واألعني والسيوف، وسارت سريهتم يف األمر باملنكر والنهّي عن املعر

وعلمنا أن البيت املقدس إن مل تتيسّر األسباب لفتحه، وأمر الكُفر إن مل ُيجرد العزم يف قلعه، . وجيعلهم لظهره سندا
وإنا . وإال نبتت عروقه، واتسعت على أهل الدين ُخروقه؛ وكانت احلجة هللا قائمة، ومهم القادرين بالقعود آمثة

مبصر منه مع بعد املسافة، وانقطاع العمارة، وكالل الدواب اليت هبا على اجلهاد القوة، وإذا جاورناه النتمكن 
كانت املصلحة بادية، واملنفعة جامعة، واليد قادرة، والغزوة ممكنة، واملرية متسعة، واخليل مسترحية، والعساكر كثرية 

ئد معّتلة، وأمور خمتلة، وأراء فاسدة، وأمراء متحاسدة؛ وأصلحنا ما يف الشام من عقا. اجلموع، واألوقات مساعدة



وأطماع غالبة، وعقول غائبة، وحفظنا الولد القائم بعد أبيه، فأنا به أوىل من قوم يأكلون الدّنيا بامسه، ويُظهرون 
  .الوفاء يف خدمته، وهم عاملون بظلمه

مة، وحيفظ األلفة، ويضمن الرأفة، ويفتح بقية واملراد اآلن هو كلّ ما يقّوي الدولة، ويؤكد الدعوة، وجيمع األ
البالد؛ وأن يطبق باالسم العباسي كل ما تطيقه العهاد، وهو تقليد جامع مبصر، واليمن، واملغرب، والشام، وكل ما 
 تشتمل عليه الوالية النورية، وكلّ ما يفتحه اهللا تعاىل للدولة العباسية بسيوفنا وسيوف عساكرنا، وملن نقيمه من أخ

. أو ولد من بعدنا، تقليدا يضمن للنعمة ختليدا، وللدعوة جتديدا، مع ما ينعم به منن الّسمات اليت فيها امللك
وباجلملة فالشام الينتظم أموره مبن فيه، والبيت املقدس ليس له قرٍن يقوم به ويكفيه، والفرنج فهم يعرفون منا 

وإذا شد رأينا حسن الرأي ضربنا بسيف يقطع . السيف حىت حيلواخصما الميلّ الشر حىت ميلّوا، وقرناً اليزال حمرم 
يف غمده، وبلغنا املىن مبشيئة اهللا تعاىل وّيُد كلّ مؤمن حتت برده، واستنقذنا أسرياً من املسجد الذي أسرى اهللا إليه 

  .بعبده
ذي أجراه اهللا على يد وال: " ومن كتاب آخر فاضلّي عن السلطان إىل الّديوان يف تعداد ماله من األيادي؛ قال

اململوك من املمالك اليت دوخها، وسنن الضالل اليت نسخها، وعقود اإلحلاد اليت فسخها، ومنابر الباطل اليت 
َرَحَضها، وحجج الزندقة اليت دحضها؛ فلله عليه املنة فيه إذْ أهلَّه لشرف مشهده، ومافعله إال لوجهه، ويدُ اهللا 

لليايل واأليام على تلك األمور وما حتركت للفلك يف قلعها نابضة، وغربت كانت عون يده؛ وإال فقد مضت ا
فشكر يد اهللا تعاىل فيما أجراه على يده منها، أن جيتهد يف . األحوال على تلك البدعة وما ثرت ألفراسها رابضة

  " .أخرى مثلها يف الكفار، وقد عاد اإلسالم إىل وطنه، وصّوحت من الكفر خضراء دمنه 
حىت أتى الّدنيا ابن : " اب آخر للفاضل يذكر فيه إعادة صالح الدين اخلطبة مبصر للدولة العباسية يقول فيهومن كت

جبدهتا، فقضى من األمر ماقضى، وأسخط من اهللا يف ُسخطه رضا، وجعل وجه البس السواد ُمبيضا، فأدرك هلم بثأرٍ 
احلق إىل من غره باهللا الغرور، واستبضع إىل اهللا تعاىل نامت عنه اهلمم، ودّوخت عليه األمم، وشفى الصدور، وجاء ب

  " .جتارة لن تبور 
قد بورك للخادم يف الطاعة اليت لبس األولياء شعارها، وأمضى يف األعداء شغارها، ومجع عليها : ومن كتاب آخر

  .الدين وكان أديانا، واستقامت هبا القلوب على صبغة التكلف وكانت ألوانا
 يكن سبب خروج اململوك من بيته إال وعد كان انعقد بينه وبني نور الدين رمحه اهللا تعاىل يف أن مل: ومن كتاب آخر

فلما . يتجاذبا طريف الغزاة من مصر والشام، اململوك بعسكري بّره وحبره، ونور الدين من جانب سهل الشام ووعره
سلمني عورات وضاعت ثغور، وحتكمت قضى اهللا باحملتوم على أحدها، وحدثت بعد األمور أمور، اشتهرت للم

اآلراء الفاسدة، وفُورقت احملاج القاصدة، وصارت الباطنية بطانة من دون املؤمنني، والكفار حممولة إليها جزى 
املسلمني؛ واألمراء الذين كانوا لإلسالم قواعد، وكانت سيوفهم للنصر موارد، يشكون ضيق حلقات األسار، 

والخفاء أن الفرنج بعد حلولنا هبذه اخلطة قاموا وقعدوا، واستنجدوا . دود اإلسالميةوتطرق الكفار بالبناء يف احل
أنصار النصرانية يف األقطار، وسريوا الصليب ومن كسى مذاحبهم بقمامة، وهددوا طاغية كفرهم بأشراط القيامة، 

الوا إن الغفلة إن وقعت فيما وأنفذوا البطارقة والقسيسني، برسائل صور من يصوّرونه ممن يسموهنم القديسني؛ وق
وإن كال من صاحب قسطنطينية، وصاحب صقلية، وملك األملان، وملوك ما وراء البحر، . اليستدرك فارطه

. وأصحاب اجلزائر، كالبندقية، والبشانية، واجلنوبية، وغريهم، قد تأهبوا بالعمائر البحرية، واألساطيل القوية



  ، السيما وهم ينصرون باطال وهوينصر حقا، وهو يعبد خالقاً وهم يعبدون خلقاولإلسالم بأمري املؤمنني أعزُّ ناصر
  فصل

  :وكنت باملوصل فسئلت نظم مرثية يف نور الدين، فنظمت بعد عْودي إىل دمشق يف رجب: قال العماد
  والدهر يف غُمم لفقد أمريه... الّدين يف ظُلَم لغيبة نوره 

  م حافظ ملكه وثغورهوالشا... فليندُب اإلسالُم حامي أهله 
  !!إذ كان هذا اخلطب يف مقدوره... ما أعظم املقدار يف أخطاره 

  قَرَّْت نواظرهم بفقد نظريه... ماأكثر املتأسفني لفقد َمْن 
  أو ماكفاه املوت يف تذكريه؟... ماأعوص اإلنسان يف نسيانه 

  هللا طوعا عن خلوص ضمريه... َمن للمساجد واملدارس بانيا 
  فلقد أصيب بُركنه وظهريه... سالم يف غزواته من ينصر اإل

  من للُْهدى يبغي فكاك أسريه... َمْن للفرنج، ومن ألسر ملوكها 
  من للزمان ُمسَّهال لوعوره... من للخطوب مذلِّالً جلماحها 
  من مشرقٌ يف الداجيات بنوره... من كاشُف للمعضالت برأيه 

  م، ومن جلْبر كسريهمْن لليتي... من للكرمي، و من لنعش عثاره 
  من للجهاد، ومن حلفظ أموره... من للبالد، و من لنصر جيوشها 

  بَرواحه يف غزوه وُبكوره... مْن للفتوح حماوال أبكارها 
  ووفوده، مْن للِحجا ووفوره... مْن للعال وُعهودها، مْن للندى 

  خيبو وليل الشّرك يف دجيوره... ماكنت أحسب نور الدين دين حممد 
  خيلو الشرى من زوره وزئريه... ْز علّي بليث غابٍ للهدى أْعزِ

  عْن حمفل متشرف حبضوره... أْعزِْز علّي بأنْ أراه ُمّغيباً 
  ُمذْ غّيبت غاض الّندى ببحوره... هلفي على تلك األنامل، إهنا 

  فضع العالمة منك يف منشوره... ولقد أتى مْن كنت ُتجري رمسه 
  وقِّع له باألمن ِمْن حمذوره... به ولقد أتى مْن كنت ُتؤمن سر

  فأدم له التّقريب يف تقريره... ولقد أتى مْن كنت تؤثر قربه 
  فاركب لُتْبصَِره أَوانَ عبوره... واجليش قد ركب الغداة لعرضه 

  وقضيت بعد وفاته بنُشوره... أنت الذَّي أحييت شرع حممد 
  عّرٌض ِلدثُورههو ُمْنذ غبت م... كم قد أقمت من الشريعة َمْعلما 
  حىت سكنت اللّحد يف حمفوره... كم قد أمرت حبفر خندق معقلٍ 

  إْرواء بيض اهلند من تاموره... كم قيصرٍ للرُّوم ُرمت بقسره 
  َر بالده، وسبيت أهل قصوره... أُوتيت فتح حصونه، وَملَكَت ُعْق 

  وَرغبت يف اخللد املقيم وُحوره... أزَِهدت يف دار الفناء وأهلها 
  ميعاده يف فتحه وظهوره... أَو ماوعدت القدس أنك مْنجٌز 



  وتقدِّس الّرمحن يف تطهريه... فمىت جتري القدس من دنس الِعدا 
  عجبٍ هنوُضكم حبْمل ثبريه؟... مهالً، فمن : ياحاملني سريره
  من صاحل األعمال نشر عبريه؟... أََنَشقُْتُم : ياعابرين بنعشه

  مستجمعني على شفري حفريه...  نزلت مالئكة الّسماء لدفنه
  هالّ وفيت وسرت عند مسريه... ومن اجلفاء له ُمقامي بعده 
  وَسقاك مُْنهلُّ احلَْيا بُدروره... حّياك معّتل الصِّبا بنسيمه 

  أذيال ُسْندس خّزه وحريره... ولبست رضوان املْهيمن ساحباً 
  ورهحلْف املّسرة ظافرا بأج... وسكنت عِّلِّيني يف فردوسه 

وجاء جناب إىل املوصل وذكر أنه فارق صالح الدين بقرب دمشق بالكسوة وهو اآلن يستكمل من : قال العماد
ملك دمشق احلُظوة؛ فهاجين الطرب لقصده، لسابق معرفته وقدمي وّده؛ فقدمت دمشق على طريق الربية، 

  .والسلطان على حلب
ان إىل محص قصده فيها وقد تسلم قلعتها يف شعبان، يف احلادي وكان العماد يف عقابيل أمل، فلما ُشفي وعاد الّسلط

  .والعشرين منه
وكنت نظمت قصيدة يف الشوق إىل دمشق والتأسف عليها، مث جعلت مدح الّسلطان خملصها، وهي طويلة، : قال
  :أوهلا

  سوى عطفكم، فاعدلوا أْو فَُجورا... أجريان جريون مايل جمري 
  ال متنعوه إذا ملْ تزورواف... ومايل سوى طيفكم زائر 

  لديكم أسٌري وعنكم أسري... يعّز علي بأن الفؤاد 
  !ُش بعد األحبة، إين َصُبور... وماكنت أعلم أين أعي 

  وقليب، وصربي، كلُّ غَدُور... وفْت أدمعي، غري أنّ الكرى 

  هلا الوجد داعٍ وذكرى مثري... إىل ناس باناس يل صبوةٌ 
  يزيد يزيد، َو ثَْورا يثور.. .يزيد اشياقي وينمو، كما 

  فها أنا من حره مستجري... ومن بردى َبْرُد قليب املشوق 
  على ذكره العذْب عيشي مرير... و باملرج مْرُجوُّ عْيشي الذي 

  ويوم اللقاء يكون الّنشور... فقدتكم ففقدت احلياة 
  فعن نيله اليوم باعي قصري... تطاول لسؤايل عند القصري 

  فأنت بأخبار شوقي خبري... بباب الربيد  وكن يل بريداً
  خوامص أثر فيها اهلجري... مىت جتد الرى بالقريتني 

  لقد جلّ هذا املرام اخلطري... وحنو اجلليجل أُْزجى املطيَّ 
  مطايا براها الوجا والضمور... تراين أُنيخ بأدىن ضمري 
  قُطوف هبا لألماين سفور... وعند القطيفة املشتهاة 

  ومنية عمري ذاك البكور... كوري حنو القَُصري ومنها ُب
  إذا جاءين بالنجاح البشري... ويا ِطيب ُبشراي من جلق 



  هنالك يب، وتُويف النذور... ويستبشر األصدقاء الكراُم 
  بباب السالمة مّني عبور... ترى بالسالمة يوما يكون 
  لََعْمري من الُعمر حظّ كبري... وإن جوازي بباب الصغري 

  ويف القلب شوق إليها سعري... ا جنة اخللد إال دمشق وم
  وسلساهلا العذب صاٍف منري... ميادينها اخلضر فيحّ الّرحاب 

  ُمنيفة والفلك املستدير... وجامعها الّرحب والقُّبة الْ 
  هبم للمكارم أفق منري... ويف قّبة النسر يل سادة 

  حور وُسكاهنا أحسن الناس... وباب الفراديس فْردوسها 
  فجنات مزهتا فالكفور... واالرزة فالسّهم فالنريبان 

  بروٌج َتطَّلُع منها البدور... كأن اجلواسق مأهولةً 
  بربوهتا يترىب الّسرور... بنريهبا تستبري اهلموم 

  ن باحلسن إالّ الرّبيب الغرير... وماغّر يف الّربوة العاشقي 
  مّين مغريأغار على القلب ... وعند املغارة يوم اخلميس 

  مدى الدهر نابعة ماتفور... وعند املْنيبع عني احلياة 
  لنفس، بنفسي تلك اجلسور... جبسر ابن شواش مثَّ السكون 
  على جسر جسرين إين جسور... وما أنَس الأْنس أُْنس العبور 
  ب يف بيت لِْهيا ونام الغيور... وكْم بّت ألْهو بقرب احليب 

  وتلك الليايل وتلك العصور ...فأين اغتباطَي بالغوطتني 
  ر، منقَُهّن البليغ البصري... وأشجار سطرا بدت كالسطو 

  وعٌني تفوُر، وحبٌر ميور... وأْين تأملْت فُلٌك يدور 
  وزهرٌ يروق، وروٌض نضري... وأين نظرت نسيٌم يرِّق 
  وبني الّسنا يتجلّى َسنري... إال القساوة يا قاسيون 
  ه مل يبق للّدين والّشام نور...  وُمْنذُ ثَوى نُو دين اإلل

  الح صالٌح ونصٌر وخري... وللّناس بامللك النّاصر الصَّ 
  ومطلعه سرجه، والّسرير... هو الشمس، أفالكه يف البالد 

  فما الليث، من حامتٌ، ماثبري... إذا ماسطا، أو حبا، واحتىب 
  تقر العيون وُتشفى الّصدور... بيوسف مصر وأيامه 

  سواك جمٌري وموىل نصري... ، فما للبالد ملكت فأْسجح
  سواٌر، ومنك علي الديِّن سُور... ويف ِمْعصم امللك للعّز منك 

  حبقٍ ظهٌري، ونعم الظّهري... لك اهللا يف كل ما تبتغيه 
  وهذي ديارهم اليوم قور... أما املفسدون مبصر عْصوك 

  إلبعادهم زال منك الفتور... أما األدعياء هبا إذ نشطت 
  عبُوس برغمهم قمطرير... يوم الفرنج إذا ما لقوك و



  بفتح الفتوح، وماذا عسري... هنوضاً إىل القديس يشفى الغليل 
  فهو على كل شئ قدير... َسلِ اهللا صعب اخلطوب 

  فمالك، واهللا، فيهم نظري... إليك هجرت ملوك الزمان 
  مجيعاً، وفجر اجلميع الفجور... وفجرك فيه القرا والقُران 

  زعندهم التراق اخلمور... أنت تريق دماء الفرنج و
  فصل يف فتح بعلبك

  .وملا فرغ السلطان من محص وحصنها سار إىل بعلبك، فتسلمها يف رابع شهر رمضان: قال العماد
وكان هبا خادم يقال له مين، فلما شاهد كثرة عساكر الّسلطان اضطرب يف أمره وراسل َمْن حبلب : قال ابن أيب طّي

  .جناح طائر، فلم يرجع إليه منهم خرب؛ فطلب األمان، وسلم بعلبك إىل السلطانعلى 
  :وهنأته بأبيات منها: قال العماد

  وبُنور نصرك ُتشرق األيام... بفتوح عصرك يَفْخر اإلسالم 
  هذي املمالك واستقام الّشام... وبفتح قلعة بعلبك هتذّبت 

  ح بنصرك للهدى، َبسَّامفر... وبكى الْحُسود دماً، وثغر الثّغر، من 
  شكرا ملا منح اإلله، صيام... فتح َتسّنى يف الصّيام، كأننا، 

  حلّت لنا والفطر فيه حرام... من ذا رأى يف الّصوم عيد سعادة 
  بنواهلا سوُق الّرجاء تقام... أسدي صالح الّدين والّدنيا يداً 

  امحبصوله لفتُوحك اإلمت... فتملّ فتحك، واقصد الفتح الَّذي 
  واسلْم يعزَّ بنصرك اإلسالم... ُدْم للُعال حىت يدوم نظامها 

وكنت ليلةً عنده وهو يذكر مجاعة من شعراء الزمان، وعنده . ولزمت خدمته أرحل برحيله وأنزل بنزوله: قال
 ديوان األمري مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن سديد امللك علي بن منقذ، وهو به مشغوف، وخاطره على تأمله

وقد استحسن قصيدة له طائية لو عاش الطائيان ألقرَّا بفضلها، وإن خواطر . موقوف، وإىل استحسانه مصروف
على أنّ الّشعراء احملدثني مامنهم إال من نظم على رويّها ووزهنا، واستمد خصب خاطره . املبتكرين لتقصر عن مثلها

. وقد أوردت مجيعها يف كتاب اخلريدة. والصاحل ابن رزيك من ُمزهنا، فمنهم املعري، وابن أيب حصينة، واألرَّجاين،
  :ومطلع قصيدة املعّري

  ملن جرية سيموا النوال فلم ينطوا
  :فنظمت يف السلطان وحنن على بعلبك بتاريخ انسالخ شعبان قصيدة طائية، منها

  !قسطتم، ومن قلب احملّب لكم قسط... عفا اهللا عنكم، مالكم أيها الّرهط 
  !حنانيكم؛ ماهكذا الوّد والشرط... فظ الوداد وخنتم شرطتم لنا ح

  حمطا، فعنه ثقل مهكم ُحطّوا... جعلتم فؤاد املُْستهام بكم لكم 
  كأن مل يكن يف البني معرفة قطّ... ملكتم فأنكرمت قدمي موَّديت 

  إذا حاكمته، وهو يف احلكم مشتط... فدت مهجيت من اليذّم ملهجيت 
  بأن ضعيفاً فاترا مثله يسطو... رفه وما كنت أدري قبل سطوة ط

  حيلُّ نطاقا للقلوب به ربط... وأهيف لإلشفاق من ضعف خصره 



  يالزم كفَّ النَّاصر امللك البسط... يالزم قليب يف اهلوى القبض، مثلما 
  كرٌمي، وما للمال يف يده ضبط... مليٌك حوى امللك العقيم بضبطه 

  ى الدَّهر، إجالالً له، ثلم البسطمد... إذا لُثمت أيدي امللوك، فعنده 
  عنا لك طويا نيلُ مصر، ودجلةُ الِْعراق، ودان العُرب، والُعجم، والقبط

  وَنْيلُك للرَّاجني نِيلٌ وال شطُّ... وللنيل شطٌ ينتهي سيبه به 
  له عنق إصالح فاسده القط... عدوُّك مثل الّشمع، يف نار حقده 

  .وهي مثانية ومثانون بيتا
  .األعمى قصيدة طائية يف السلطان سيأيت ذكرهاولسعادة 

وملا وصلُت إىل السلطان، ورغبت منه يف اإلحسان، وجدته ألمري ُمغْفال، ولُشغلي مهمى؛ مث عرفت : قال العماد
مىت أعدت ديوان الكتابة إىل العماد، وهو الشكّ مبحل الوثوق واالعتماد، وهذا منصب : أنّ حسّادي قالوا له

فلما عرفت هذا املعىن، جلأت إىل . وهو عنده يف أجل املنازل، رمبا ضاق صدره، وتشّعث سرّه األجل الفاضل،
  .الفضل الفاضلّي ألنه به يعىن؛ فقام بأمري، ونّوه بقدري، وأراح سّري، وشّد أزري

  فصل فيما جرى للَْمَواصلة واحللبيّين مع السُّلطان يف هذه الّسنة
ين صاحب املوصل مبا جرى، علم أن الّرجل قد استفحل أمره، وعظم شأنه، وملا أحّس سيف الد: قال ابن شداد

فجهز عسكرا . وَعلَت كلمته، وخاف أنه إن غفل عنه استحوذ على البالد واستقّر قدمه يف امللك وتعّدى األمر إليه
ب املصاف معه وافراً وجيشاً عظيماً، وقّدم عليهم أخاه عز الدين مسعوداً، وساروا يريدون لقاء السلطان وضر

فوصل إىل حلب والسلطان حبمص، وانضم إليه من كان حبلب من العسكر وخرجوا يف مجع . ورّده عن البالد
وملا عرف الّسلطان مبسريهم سار حىت وافاهم بقرون محاة، وراسلهم وراسلوه، واجتهد أن ُيصاحلم فما . عظيم

. واملقصود األوفر، والقضاء جيّر إىل أمورٍ وهم هبا اليشعرونصاحلوه، ورأوا أنّ املصاف رمبا نالوا به الغرض األكرب، 
وقام املصاف بني العسكرين، فقضى اهللا تعاىل أن انكسروا بني يديه، وأَسر مجاعة منهم، ومّن عليهم وأطلقهم؛ 

  .وذلك عند قرون محاة يف تاسع عشر شهر رمضان
  .ة وصاحلوه على أن أخذ املعرّة، وكفر كاب، وبارينمثّ سار عقيب انكسارهم ونزل على حلب، وهي املدافعة الثاني

ملا تسلم السلطان قلعة بعلبك عاد إىل محص وقد وصل عز الدين مسعود، أخو صاحب املوصل، إىل : وقال العماد
وملا عرفوا أن السلطان مشغول باحلصون جاءوا إىل محاة فحصروها وراسلوا يف الصلح؛ فقدم السلطان . حلب جندة

صحابه، وجاء كُُمشتكني وابن العجمي وغريمها، وأجاهبم السلطان إىل ماطلبوا، وأن يرّد عليهم يف خف من ا
احلصون، وأن يقنع بدمشق نائباً عن امللك الصاحل وله خاطباً، وعلى االنتماء إليه مواظباً، وأن يرّد كلّ ما أخذه من 

ما يلتمس منه وهو يف عسكر خفيف قالوا ما خربه فلّما رأوه جميباً لكلّ . اخلزانة، وأن يسلك فيه سبيل األمانة
صحيح، فشرعوا يف االشتطاط، وطلبوا الّرحبة وأعماهلا؛ فقال هي البن عمي ناصر الّدين حممد بن شريكوه، وكيف 

فنفروا وجفلوا وأصبحوا على الرحيل إىل جانب العاصي قريبا من شريز، ومجعوا . أُحلق به يف رضاكم املكروه
فعبَّر الّسلطان إىل سفح قرون محاة خيامه، وركز على . ا أهنم على املصاف وعزم االنتصافالعسكر وأظهرو

والتقوا، فهزمهم . مقابلتهم أعالمه؛ ووصل العسكر املصريّ يف عشرة من املقّدمني منهم فرخشاه، وأخوه تقّي الّدين
  .السلطان ونزل يف منزلتهم

ناصر الدين حممد بن شريكوه قصيدة، فقد كان له فيها عناء وبالء  ومما نظمت يف هذه الوقعة يف مدح: قال العماد



  :حسن، منها
  إذ ليس يُنكر للظّباء نفار... ولَقَْد أِلفُت نِفارها وَهوَْيتها 

  جار اجلار: ظُلمي، وإالّ قلُت... َدِعى : ياجارةً للقلب جائرة
  سكران، مادارت عليه عقار... قليب كطريف مايفقي إفاقة 

  خطرت ببال بالئه اخلطار... ب الدمع، حمترق احلشا َصبُّ بص
  ذاك القوام شبيه اخلطار... مل خيْش من خطر اهلوى حىت محى 

  ِالْبن اململّك شريكوه غزار... يذرى الدموع كأهنّن عوارٌف 
  أركاهنن هلاذٌم وشفار... من آل شادي الشائدين بنا العال 

  ألحوال، واآلثارأعمال، وا... حسنت هبم للدولة األيام وال 
  يف مصر تغبط عصره األعصار... قد حاز ملك الشام يوسٌف الذّي 

  أيامه، وتضعضع الكفار... نصَر اهلُدى فتوطد اإلسالم يف 
  صريت ذاك النظم وهو نثار... ملا لقيت مجوعهم منظومة 

  للّترب واألعداء ِمْنك تبار... يف حاليت ُجوٍد وبأسٍ مل يزل 
  هان العدّو عليك واإلْنبار... ب ألوفهم هتَب األلوف والهتا

  بدمائهم فخرت به األهنار... ملا جرى العاصي هنالك طائعا 

  بل كلّت األنياب واألظفار... وحتطمت عند القرون قروهنم 
  والعار ميلك تارة ويعار... عربوا املعر مالكني معّرة 

  يف بعلبك مبثلها اإلنذار... أو ماكفاهم يوم محص وكفّهم 
  :وهنأت امللك املظفر تقّي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب بقصيدة، منها: لقا

  فهي الشهود على الغرام املّدعى... الُتفن من فرق الفراق األدمعا 
  عون لقلبك إن ُهما ثبتا معا... واستبق صربك ما استطعت، فإنه 

  من مّسها باهلاجسات مّروعا... قلٌب أصابته العيون، ومل يزل 
  عّني، وملا وّدعوين ودعا... قد صّد عند صدودهم  ماباله

  يف ظعنهم، وسألت عنه األضلعا... ومن التحّير أنين أبصرته 
  صربي، وغمضي، والفؤاد، مشيعا... أصبحت إذ شيّعتهم لثالثة 

  :ومنها
  فيه تقّي الدين، ذاك األروعا... أو ما أتقيتم حني ُرْعُتم سربه 

  أركان ملك الشام حني تضعضعا.. .عمر بن شاهنشاه من هو عامٌر 
  لكم، وحق عدوكم أن خيضعا... خضع العدّو وذلّ بعد تعزز 
  يعامل يبذلوه يف السَّماح مض... من معشر غر يرون مجيع ما 

  يف عصرنا تبعا ليوسف ُتبعا... يف مصر واليمن اجتلينا منهم 
  والشام واليمن احلظايا األربعا... احلاويان مبلك مصر ومكٍة 

  بدمائهم طوعا سيوال ُدفَّعا... ملا عصى األعداء بالعاصي جرى 



صل به ورود عّز الدين ملا نسلم السلطان بعلبك وأزاح عللها، عاد إىل محص ونزل هبا، فات: وقال ابن أيب طي
وكان سبب وروده أن مجاعة من أمراء حلب ملا . مسعود، أخي سيف الدين صاحب املوصل، جندةً للملك الصاحل

كان السلطان نازال على حلب أمجعوا آراءهم وكاتبوا سيف الدين وألزموه جندة ابن عمه، وأخربوه أن السلطان 
سلوا بذلك أمني الدين هامشاً خطيب حلب، وقطب الدين ينال بن مىت ملك حلب مل يكن له قصد إال املوصل؛ وأر

  .حسان وغرس الدين قليج
وكان سيف الدين منازال لسنجار وفيها أخوه عماد الدين بن زنكي، وكان عماد الدين قد أظهر االنتماء إىل 

  .السلطان، فأجنده السلطان بقطعة من جيشه فكسرهم، وهنبهم عماد الدين هبم وبعسكره
ا وصلت رسالة احللبيني إىل سيف الدين صاحل أخاه عماد الدين وحشد عسكره وأنفذ جييبهم مع أخيه عز الدين فلم

مسعود، فورد حلب بعد رحيل السلطان عنها إىل بعلبك؛ فاغتنم احللبيون بُعد السلطان عنهم فاحتشدوا وخرجوا 
ذلك فرحل من بعلبك إىل محص، وبلغ عز الدين واتصل بالسلطان . مجيعاً حىت خيموا على محاة وأخذوا يف حصارها

وأرسل النائب حبماة، علي بن . فعاد عن محاة ونزل قريبا من جباب التركمان إىل جهة العاصي إىل قريب من شيزر
أيب الفوراس، يقول له إمنا وصلت يف إصالح احلال ووضع أوزار القتال، وسأله مكاتبة السلطان فيما جيمع الكلمة 

  .فكتب ابن أيب الفوارس بذلك إىل السلطان وَحسَّن له الصُّلح، وتلطف يف ذلك غاية التلطف. فرقةويلم شعب ال
وقدم أبو صاحل بن العجمي وسعد الدين كمشتكني لطلب الصلح، فأجاهبما السلطان إىل ما أرادا، وتقرر األمر على 

فلما عاين سعد الدين . ا للملك الصاحلأنه يرد إليهم مجيع احلصون والبالد، ويقنع بدمشق وحدها، ويكون نائب
محص ومحاة وبعلبك، طمع يف جانب السلطان : إجابة السلطان إىل الصلح والنزول عن مجيع احلصون اليت أخذها

فقام سعد الدين من . هي البن عمي والسبيل إىل أخذها: فقال. وجتاوز احلد يف االقتراح، وطلب الرحبة وأعماهلا
ذلك برأي أيب صاحل ابن العجمي ألنه كان معه، فاجتهد السلطان به أن يرجع فلم يفعل، بني يديه نافرا، وكان 

وخرج إىل عز الدين مسعود، وكان بعُد نازال على محاة، وحدثه مادار بينه وبني السلطان وهون عليه أبو صاحل أمر 
  .السلطان وأخربه بقلّة من معه

من أصحابه، فلما علموا بذلك طمعوا يف جانبه وعّولوا على  وكان السلطان ملا كوتب يف أمر الصلح سار يف خّف
لقائه وانتهاز الفرصة يف أمره؛ فكاتب باقي أصحابه واستعّد حلرهبم، وسار إىل أن نزل على قرون محاة، وأخذ يف 

يوم  وكانوا يف كلّ. ورسلهم يف التلطف لألحوال، فلم ينجح فيهم حال. مدافعة األيام حىت يقدم عليه باقي عسكره
يعزمون على لقائه وقتاله، فيبطل عزميتهم مبراسلة يفتعلها، تسويفا لألوقات وتقطيعا للزمان، حىت يقدم عليه 

  .وكانت هيبته قد مألت صدور القوم، ولوال ذلك لكانوا قد ناهزوا الفُرصة ونالوا منه الغرض. عسكره
السلطان من عسكره أحد؛ فتجمع أصحاب  ويف يوم األحد تاسع عشر رمضان التقوا، ومل يكن بعد وصل: قال

. السلطان كردوسا واحدا، وأخذوا حيملون مينة ويسرة ويدافعون األوقات رجاء أن يتصل هبم بعض العسكر
وضرى عسكر حلب والعسكر املوصلّي على أصحاب السلطان حني شاهدوا قلتهم واجتماعهم، وكاد أصحاب 

ر عند احلاجة إليه لتمام سعادة السلطان، فإنه لو تأخر ساعة انكسر السلطان يولون اإلدبار، فوصل تقي الدين عم
فلما رأوا الناس . عسكره؛ فوصل تقّي الدين يف عسكر مصر ومجاعة من األمراء وهم غري عاملني بأن احلرب قائمة

  .ة ضعضعتهميف الكّر، والضرب اهلرب، محلوا مجيعا بعد أن افترقوا يف اليمنة واليسرة، فصدموا عسكر املوصل صدم
وهذا هو الذي . وكان السلطان يف هذه املدة قد كاتب مجاعة من عسكرهم واستفسدهم إليه، ومحل إليهم األموال

فلما اشتد . أبطأ هبم إىل أن وصلت عساكره، وإال لو كان عسكر حلب نصح مل يقدر السلطان على الثبوت ساعة



مث إهنم بعد ذلك اهنزموا . وا مثبطني خموفني ملن قُرب منهمالقتال مل ينصح اجلماعة اليت كاتبها السلطان بل كان
وتبعهم عسكر السلطان واستباحوا أمواهلم وخيامهم، وأمر السلطان أصحابه أال يوغلوا يف طلبهم واليقتلوا من 

  .ورحل حىت نزل يف منزلتهم. رأوه منهزما وال يذففوا على جريح
، ومل يزل هناك حىت عّيد عيد الفطر، فجاءته رسل امللك الصاحل مث سار من وقته جمداً حىت نزل مبرج قرا حصار

يسألونه املهادنة وأن ُيقّرر امللك الصاحل على ما يف يده وماهو جارٍ حتت حكمه من الشام األسفل إىل بلد محاة، فلم 
  .يرض بذلك، فجعلوا له مع محاة املعرة وكفر طاب، فرضى بذلك وحلف على نسخة رأيتها وعليها خطه

وكان يف مجاعة اليمني أنه مىت قصد امللك الصاحل عدوٌّ حضر بنفسه وجيوشه ودافع عنه، وأال يغَّر الّدعاء له : قال
  .من مجيع منابر البالد اليت حتت يد السلطان وواليته ووالية أصحابه، وأن تكون السكة بامسه

فلما وصل إىل محاة وصلت إليه رسل . وملا حلف السلطان وامللك الصاحل وأمراؤه عاد السلطان قاصدا دمشق
  .اخلليفة املستضئ ومعهم التشريفات اجلليلة واألعالم السود، وتوقيٌع من الديوان بالسلطنة ببالد مصر والشام

  :ويف هذه اخللع يقول ابن سعدان احلليب
  لقد غدوت بالُعال مليا... يأيها امللك الغزير فضله 
  ت له وليّاأنك أصبح... كفى أمري املؤمنني شرفا 

  فكنت ذاك الّصادق الّوفيا... طارحك الوّد على شحط الّنوى 
  مل يوهلا قبلك آدميا... أْوالَك من لباسه زخرفة 

  حىت حكته رونقاً وزيّا... ناسبت الّروض سناً وهبجة 
لسلطان ملا ورحل السلطان من محاة إىل بعرين، وكان فيها فخر الدين مسعود بن الّزعفراين، وكان خرج إىل ا: قال

وصل إىل الشام وتطارح عليه وخدمه، وظّن أن السلطان يقدمه على عساكره، فلم يلتفت إليه، فترك السلطان 
  .وعاد إىل حصن بعرين، فأغضب السلطان ذلك وسار إليه وحاصره حىت تسلم حصنه

إىل املراد، وقالوا اقنعوا مبا  نزل السلطان قراحصار، بنيَّة احلصار، فجاءت رسلهم باالنقياد، وأجابوا: وقال العماد
فاستزدناه عليهم كفر طاب واملعّرة، واستوفينا عليهم األميان املسّتقرة؛ . أخذمتوه إىل محاة، والُتْشِمتُوا بنا العداة

  .وسأهلم يف املعتقلني، إخوة جمد الدين، فأجابوا وأفرجوا عنهم، ومتّ الصلح، وعّم النجح

محاة يوم االثنني ثاين عشر شوال، وهبا وصلت إليه رسل الديوان العزيز ورحلنا ظاهرين ظافرين، ونزلنا 
بالتشريفات، والتقليد مبا أراد من الواليت؛ وأفاضوا على السلطان وأقاربه اخللع، وخص ناصر الدين حممد بن 

  .شريكوه مبزيد تفضيل على أقارب السلطان، وكأنه رعاية حلق والده أسد الدين، رمحه اهللا تعاىل
تسلم السلطان حصن بعرين، وكان بيد األمري فخر الدين مسعود بن الزعفراين، وهو من أكابر أمراء نور الدين،  مث

وأقطع مدينة محاة البن خاله وصهره األمري شهاب الدين حممود، وأنعم حبمص على ابن . وذلك يف أواخر شّوال
  .عمه ناصر الدين

عائدين وقد انكشف الشمس وادلّهم النهار، وغلب على القلوب وأذكر أنَّا عربنا هنر العاصي : قال العماد
االستشعار، وطاحت األنوار، وخفيت الّرسوم، وظهرت النجوم؛ وجئنا محص، مث بعلبك، مث البقاع، ووصلنا دمشق 

  .يف ذي القعدة
  فصل



نصب األجل الفاضل، ُشغله املكاتبة وهي م: قد سبق ذكر ماقّرره ُحّسادي يف خاطر السلطان، وقالوا: قال العماد
والسلطان مع شّدة رغبته متوقف، . وهو يستنيب فيه من رآه من األفاضل، وهذا َتْصرفُه برِفٍد جزيل، ووجٍه مجيل

  .وإىل ظهور وجه الّنجاح يف أمري متشوف
 وكنت قد أنست مّدة مقامي بالعسكر بذي اجملد واملفخر، ومورد الكرم واملصدر، األميال جنم الدين بن مصال؛
وهو ذو فضل وإفضال، وقبول وإقبال، وله من السلطان ومن الفاضل جلاللة قدره إجالل؛ وقد مال إىل فضله، 

وكان أبوه قد وزر للحافظ يف آخر عهده، متفّردا بسؤدده وجمده؛ وكان من أهل السنة واجلماعة، . ونباهته ونبله
نُّوب اليت قصدوا فيها مصر، وأجزل عنده اإلحسان والتّقى والورع والعفاف والطاعة؛ وله يٌد عند السلطان يف ال

فلما ملك أحبّه، . والّبر، السيما عند كونه باإلسكندرية حمصورا؛ وكان إحسانه مشكورا، واعتناؤه حلفظه مشهورا
واختار قربه، فلْزمت له التودد، وإليه التردد، وجعلته الوسيط بيين وبني األجل الفاضل، واختذته من احلجج 

  :فمن ذلك ماكتبته إليه. ل، ووقفت خاطري على تقاضيه نظما ونثرا، ورسالة وشعراوالوسائ
  ُيذكر الفاضل يف ُشغلي... لعلّ جنم الدين ذا الفضل 
  بفضله يْتعب من أجلي... إنّ أجلّ الناس قدراً فًىت 

  ويستدمي احلمد من مثلي... ومثلُه من يعتىن بالعال 
  :ني لقيته حبمص يف شعبان منهاوأول ما أهديته للفاضل مدحة ح: قال

  س فضيلة، ووردت حبر فواضل... عاينت طود سكينة، ورأيت شم 
  ببيانه ذيل الفخار لوائل... ورأيت سحبان البالغة ساحبا 

  فعرفت أين يف فهاهة باقل... أبصرت قُّسا يف الفصاحة معجزا 
  لنائلحة، واحلماسة، والتّقى، وا... حِلف احلصافة، والفصاحة، والّسما 

  طامي الُعباب، وماله من ساحل... حبٌر من الفضل العزيز، ِخّضمُّه 
  وحبوره ُتْسمى بعشر أنامل... ومجيُع مايف األرض سبعة أحبر 

  ماكان من أجل ورزق آجل... يف كفه قلٌم يعّجل جريه 
  حّداه، بل جْرى القضاء النازل... جيري والجرى احلسام إذا جرى 

  كفلت هبزم كتائب وجحافل... ة نابت كتابته مناب كتيب
  يف عدله؛ أكرْم بِعاٍد عادل... فَعُدّوه يف عدوه، وولّيه 

  كسب احملامد، وهي خري مناهل... رّيان من ماء التّقي، صاٍد إىل 
  فضال بغري مشابه ومشاكل... ياواحد العصر الذي بّز الورى 

  اه يلعنهم، كفيتهم، َوُجْد باجل... مايل وجاه اجلاهلني، فأغنين 
  كرماً، فمثُلك ْيعتىن بأماثلي... أرجوك معتنيا لدى السلطان يب 

  بايل من اهلّم املقيم الشاغل... قّرر يل الشغل املبجل، ُمخليا 
فدخل الفاضل إىل السلطان وعّرفه أنه يفّ راغب، وقال الميكنين املالزمة الدائمة يف كل سفرة، وغداً يكاتبك : قال

ين يف امللك عن عقد امللطفات وحلّ الّتراجم؛ والعماد يفي بذلك ولك أختاره، وقد ُعرف ملوك األعاجم، والتستغ
وأخذ يل خط السلطان مبا قرره يل من شغلي وقد عرف أن األجلّ  الفاضل قد أجلّ . يف الدولة النّورية مقداره

  .فضلي



  :قصيدةوخدمت أمري املؤمنني املستضئ باهللا يف ذي القعدة مع الّرسل هبذه ال: قال
  وأفْتُك أحلاظ اِحلسان غضيضها... أصّح عقود الغانيات مريضها 

  رؤس أعاٍد من ظباهم حميضها... وِمْن عجبٍ صلّت لقبلة بأسهم 
وظهر يف مشغرا، قرية من قرى دمشق، رجل ادعى الّنبوة وكان من أهل املغرب، وأظهر من : قال ابن أيب طّي

واتّبعه عامل عظيم من الفالحني وأهل السواد، وعصى على أهل دمشق، مث  التخاييل والتمويهات مافُتن به الناس،
هرب من مشغرا يف اليل وصار إىل بلد حلب، وعاد إىل إفساد عقول الفالحّين مبا يريهم من الشعبذة والتخاييل؛ 

  .وهوى امرأةً وعلّمها ذلك، وادّعت أيضا النبّوة
حب البرية، وأوصى إىل امللك الناصر صالح الدين بولده شهاب وفيها تويف شهاب الدين إلياس األرتقي صا: قال

  .الدين حممد
  مث دخلت إحدى وسبعني ومخسمائة

والسلطان نازل مبرج الصفر من دمشق، فجاءه رسول الفرنج يطلب اهلدنة، فأجاهبم السلطان بعد أن : قال العماد
  .اشترط عليهم أموراً، فالتزموها
فأذن السلطان للعساكر املصرية يف الرحيل إىل بالدهم وإذا استغلوها خرجوا إليه، وكان الشام ذلك العام جدباً، 

  .وسار معهم الفاضل، واعتمد على العماد فيما كان بصدده
  :وواظب السلطان على اجللوس يف دار العدل، وعلى الصيد، ومدحه العماد بقصيدة، منها

  شافنسأل رب العال أن تعي... سواك لسهم العال لن يريشا 
  وبالبأس يف البِّر صدت الوحوشا... من الناس بالّبرِ ِصْدت الكرام 

  فهّدمت للمشركني الُعروشا... وكْم سرت من مصر حنو العريش 
  من الرعب حنو األعادي جيوشا... سراياك تبعث قُّدامها 

  كما طريت بالفال الرِّيُح ريشا... ويوم محاة تركت العداة 
ول، تقّي الّدين بقصيدة موسومة، وكان قد فوض إليه والية دمشق، ومنها بيتان ومدحت، مستهل ربيع األ: قال

  :ابتكرت املعىن فيهما ومل أُسبق إليهما، ومها
  ليدرك يف الغىن حظّ الغّيب... يفيد العاقل اليقظ التّغايب 

  هبا لوال اعوجاٌج يف القسّي... ومل تصب الّسهام على اعتدال 
  أما هو يّتقي بأس التّقّي... فقل للدهر يقصر عن عنادي 

  وثاوى تُرب طيبة والفرّى... حلفت برب مكة واملصلى 
  ورى بعد اإلمام الستضئّ... ّألنتم يابين أيوَب خري ال 

ويف أول هذه السنة وصل إىل دمشق اجلماعة الذين خرجوا من بغداد موافقة قطب الدين قامياز، فأخذوا : قال
  .ن واالحترازألنفسهم بااللتجاء إىل السلطا

وكان قامياز هذا ُمحكَّما يف الدولة اإلمامية من أول األيام املستنجدية، وقوى يف األيام املستضيئية على وزير اخلليفة 
عضد الدين بن رئيس الرؤساء، وسامه أنواع البالء، وأخافه، ورام إتالفه، حىت استعاذ منه برباط صدر الدين شيخ 

  .الشيوخ فسلم به
از حالف اخلليفة وشّق العصا، وعّن له حصار الداّر، فأمر اخلليفة بالقبض عليه، فلم ينج ملا أحيط بداره، مث إنّ قامي



واهنزم فوصل إىل احللة يف اوائل ذي القعدة سنة سبعني، وهو يف موسم احلّج؛ فجمع رجاله . إال بفتح باب يف جداره
 بعض قرى املوصل، وتفرق أصحابه يف البالد، فمنهم وتّوجه إىل املوصل وخانه إخوانه، وخذله أصحاب، فتويف يف

من رجع إىل بغداد، ومنهم من أتى إىل الشام؛ منهم حسام الّدين مثريك وعز الدين أقبوري ابن ازغش، وكان صهر 
نس ÷السلطان قدميا، وعنده كرميا، فأقطعه يف الديار املصّرية، وكتب يف حقّه إىل الّديوان شفاعة يف ختليص مال

وكان . قامة حاله؛ وكان ذا خزائن مملوة، وخْيلٍ مسَّومة؛ فلم يكن ذنبه عندهم يف متابعة قامياز مما يقبل الصفحواست
  .أقبوري زوج أخت السلطان، والسلطان خال بنته، وهي زوجة عز الدين فرخشاه ابن أخي السلطان

حنسب أنا مع املواالة املشتهرة، والنصرة  وما: ويف بعض الكتب عن السلطان إىل وزير بغداد باملثال الفاضلّي: قلت
املتناصرة املستظهرة، واملساعي اليت كانت لثارات هذه الدولة بالغة، وألعدائهم دامغة، وملازعيهم األمر قاصمة، 
 وجملاذبيهم احلقَّ واقمة، وحبقوق اهللا تعاىل الواجبة هلم قائمة، وكوننا ما أعنَّا منها بنجدة من رجال، وال مبادة من

يرّد سؤالنا من الّدولة، أعالها اهللا، يف ذي قرىب النستطيع دفعه، واليقبل  -مال، وال بإعانة حبال من األحوال 
أسباب النفع إذا أردنا نفعه، فاألخبار عندنا واسعة، واألعواض لدينا غري متعذرة، والواليات اليت نفوضها إليه عن 

اخلدمة مكانا، والآثر غري سلطانه سلطانا؛ وله أعذار البأس أن ُنعريه كفايته غري مستغنية؛ ولكّنه ماباع مبكانه من 
  .فيها لسانا وبيانا
وهذا األمري جزء منَّأ فكيف يُّعد جزء منا عاصياً، وبألستنا وسيوفنا ُيْدعى اخللق إىل الطاعة، : مث ذكرها، مث قال

فنحن يف أنفسنا نشفع، وعن جاهنا ندفع، . عةوكيف ختلو دار اخلالفة من واحد من أهلنا ينوب عنا وعن بقية اجلما
وأنت أيها األمري السَّائر ثالث رسول سواك ندب يف أمر . ويف مكاننا نسأل، وخبطّنا الَّي النسمح به لإلسالم نبخل

  .هذا األمري، واهللا ويلّ الّتدبري
يف دار العدل، أنفذُ ما يأمر به من كنت جالساً بني يدي امللك الناصر صالح الدِّين بدمشق : وقال العماد يف اخلريدة

الشغل، فحضر سعادة األعمى من أهل محص، وكان مملوكا لبعض الدمشقيني مولدا، ويكتب على قصائده سعيد بن 
  :عبد اهللا، فوقف ينشد هذه القصيدة يف عاشر شعبان سنة إحدى وسبعني

  ملا انثنت تيهاً على كثباهنا... حّيتك أعطاف القدود بباهبا 
  :ر القصيدة وغزهلا يف وصف دمشق، مث قالمث ذك

  كفّاه التنكف عن هطالهنا... سلطاهنا امللك ابن أيوب، الذّي 
  ُنجّيت يوم نداه من طوفاهنا... مبواهبٍ، لْو ملْ أكْن ُنوحاً ملا 
  قد أعشب املعروف بني بناهنا... مسٌح يروح إىل الندىّ براحة 
  ار األرض يف خلجاهناغرقت حب... وفًىت، إذا زخرت حباُر نواله 

  أمضى على األيام من حدثاهنا... تلك السيوف املرهفات بكفه 
  رصعت فريد العدل يف تيجاهنا... ملك إذا جليت عرائس ملكه 

  ذلّت لدولتها ملوك زماهنا... فاسلم صالح الدين، واْبق لدولة 
  قادت لك األعداء بعد حراهنا... واهنض إىل فتح الّسواحل هنضة 

  .يلةوهي طو
  :وقام اليوم الذّي يليه، وقد جلس السلطان للعدل، فأنشده قصيدة، منها: قال

  وقد حتللّ منها مشكل عقد... هل بعد جِلِّق إال أن ترى َحلَبا 



  وقد َعَنا لك منها احلصن والبلد... وقد أتتك كما ختتار طائعةً 
  :ن ذلك الغزو بالعزةوكان سعادة سافر إىل مصر يف أول غارته على غّزة، وعوده م: قال

  نأى عن نواحيها الّرضا ودنا السخط... فًىت ُمذْغزا باخليل والرَّجل غزة 
  وال أُُجٌم إالّ الذي تُْنبت اخلط... رماها بأُسد ماهلن مَرابٌض 

  من الترك النوب طغام والقبط... وعاث ضواحيها ضحى بكتائب 
اري وأنشد امللك الّناصر قصيدة يف دار العدل بدمشق سنة وقام البهاء السنج: قال. وله يف السلطان قصائد أخر

  :إحدى وسبعني يف شعبان، منها
  ْبع السَّالم وإن تقوض أو عفا... ياظبية الَْهَرْمني من مصرٍ، على الرَّ 

  فأزيُد ِمْن َولٍَه عليه تلُّهفا... أصْبو إىل عصر تقادم عهده 
  ت احلُسود والأشتفىيف اهلجر مامش... أحبابنا بالقصر، لو قصرمتُ 

  :ومنها
  من رقة الشكوى علّي تعطفا... أشكو إىل الوادي، فيحنو بانُه 

  سلطانَ أرض اهللا طرا، ُيوسفا... وجرى يب األملُ الطَّموح، فأقام يب 
  والواهب اآلجال يف حسن الوفا... الناهب األرواح يف طلب العال 

  فصل فيما جتدد للمواصلة واحللبيني

فلما مسع به املواصلة عتبوا عليهم ووخبوهم، ونسبوهم إىل . الصلح الذي جرى بني السلطان واحللبينيقد سبق ذكر 
العجلة يف ذلك وسلوك غري طريق احلزم؛ فحملوهم على النقْض والّنكث، وأنفذوا من أخذ عليهم املواثيق، وتوجه 

فلما خال به طالبه . أيضا ماعندهذلك الرسول منهم إىل دمشق ليأخذ للمواصلة من السلطان عهده، ويكشف 
السلطان بنسخة الرأي، فغلط وأخرج من كمه نسخة ميني احللبيني هلم، وناوهلا إياه، فتأملها وأخفى سّره وما أبداه، 

لعلّها قد تبدلت؛ فعرف الّرسول أنه قد غلط، ومل ميكنه تاليف : واطلع على ما اتفقوا عليه، وردها إليه، وقال
طان كيف حلف احللبيون للمواصلة، ومن شرط أمياهنم، أهنم اليعتمدون أمراً إال مبراجعتهم لنا وقال السل. مافرط

  .وعرف من ذلك اليوم أن العهد منقوض، والوفاء مرفوض. واستئذاهنم
وشاع اخلرب عن املواصلة باخلروج يف الّربيع، فكتب السلطان إىل أخيه العادل وهو نائبه مبصر، ُيعلمه بذلك، ويأمره 

  .أن يأمر العساكر باالستعداد للخروج يف شعبان
يطالع بأن احللبيني واملوصليني ملا وضعوا السالح، : ويف كتاب طويل فاضلي جليلٍ إىل بغداد عن السلطان: قلت

وخفضوا اجلناح، اقتصرنا، بعد أن كانت البالد يف أيدينا، على استخدام عسكر احللبيني يف البيكارت إىل الكفر، 
ليهم األمانة فحملوها، واألميان فبذلوها؛ وسار رسولنا وحلف صاحب املوصل مبحضر من فقهاء بلد وعرضنا ع

وأمراء مشهده، مييناً جعل اهللا فيها حكما، وضيق يف نكثها اجملال على من كان حنيفا مسلما، وعاد رسوله ليسمع 
ميني كانت بني املوصليني واحللبيني منا اليمني، فلما حضر وأحضر نسختها، أومى بيده ليخرجها، فأخرج نسخة 

مضموهنا االتفاق على حزبنا، والتداعي إىل حربنا، والتساعد على إزالة خطبنا، واالستنفار ملن هو على بعدنا وقربنا؛ 
فرددنا اليمني إىل ميني الرسول وقلنا هذه ميني . وقد حلف هبا كمشتكني اخلادم حبلب ومجاعة معه ميينا نقضت األوىل

  .ميان خارجة، وأردت عمرا وأراد اهللا خارجةعن األ
وانصرف الرَّسول عن بابنا وقد نّزهنا اهللا أن يكون امسه معرضا للحنث العظيم، والّنكث الذّميم، وعلمنا أنّ الناقد 



ن واملواقف الشّريفة النبوية، أعالها اهللا، مستخرجة األوامر إىل املوصلّي إماّ بكتاب مؤكد بأ. بصري، واآلخذ قدير
  .الينقض عهد اهللا من بعد ميثاقه، وإما أن تكون الفسحة واقعة لنا يف تضييق خناقه

واململوك بني عدّو إسالم يشاركونه يف هذا االسم لفظا، والينوُون ملا استحفظوا حفظا، : مث ذكر أمر الفرنج، مثّ قال
  .وعدّو كفر فما جياورهم إالّ بالُده، واليقارعهم إالّ أجناده

وج األمر خبطاب مجيع ملوك األطراف أن يكونوا للمملوك على املشركني أعوانا، وأن ُيتثل أمر نبينا مث طلب خر
صلى اهللا عليه وسلم، يف أن يكونوا بنيانا، فيعضوده إذا سعى، ويلّبوه إذا دعا، واليقعدوا عن املعاضدة يف فتح 

اره، وصارت القلوب صخرة الترق على البيت املقّدس الذي طابت الّنفوس عن ثاره، وطأطأت الرّؤس حتت ع
فإن قعدت هبم العزائم، وأخذهتم يف اهللا لومةُ . صخرته، والعزائم قاصية عن تطهري أقصاه من رجس الشرك ومعّرته

  .الئم، فال أقلّ من أال يكونوا أعوانا عليه يلفتونه عن قصده، حريصني على اتصال املكروه إليه
األوىل مع احللبيني واملواصلة، كان سيف الّدين، صاحب املوصل، على سنجار ملّا وقعت الوقعة : قال ابن شداد

ُيحاصر أخاه عماد الدين بقصد أخذها منه ودخوله يف طاعته؛ وكان أخوه قد أظهر االنتماء إىل الّسلطان صالح 
ثلُم كثرية؛  واشتد سيف الدين يف حصار املكان وضرْبه باملنجنيق حّتى اسُتهدم من سوره. الدين واعتصم بذلك
فبلغه وقوع هذه الواقعة فخاف أن يبلغ ذلك أخاه فيشّتد أمره ويقوى جأشه، فرسله يف . وأشرف على األخذ

  .الّصلح، فصاحله
مث سار من وقته إىل نصيبني واهتّم جبمع العساكر واإلنفاق فيها؛ وسار حىت أتى الفرات وعرب بالبرية، وخّيم على 

فوصل كمشتكني . مشتكني وامللك الصاحل حىت تستقر قاعدة يصل عليها إليهمجانب الفرات الشامي، وراسل ك
إليه وجرت مراجعات كثرية عزم فيها على العّود مرارا، حىت أستقّر اجتماعه بامللك الصاحل ومسحوا به، وسار 

ر بالعود إىل ووصل حلب وخرج الصاحل إىل لقائه بنفسه، فالتقاه قريب القلعة، واعتنقه، وضمه إليه وبكى؛ مث أم
  .القلعة فعاد إليها، وسار هو حىت نزل بعني املباركة وأقام هبا مّدة وعسكر حلب خيرج إىل خدمته يف كل يوم

وصعد القلعة جريدةً وأكل خبزاً ونزل، وسار راحال إىل تل الّسلطان ومعه مجع كبري وأهل ديار بكر، والسلطان 
مصر وهو يرقب وصوهلا، وهؤالء يتأخرون يف أمورهم وتدابريهم، رمحه اهللا تعاىل قد أنفذ يف طلب العساكر من 

وهم اليشعرون أنّ يف التأخري تدمرياً، حىت وصل عسكر مصر، فسار رمحه اهللا حىت أتى قرون محاة، فبلغهم أنه قد 
قارب عسكرهم فأخرجوا اليزك، ووجّهوا من كشف األخبار، فوجدوه قد وصل جريدة إىل جباب التركمان، 

عسكره يسقى، فلو أراد اهللا ُنْصرهتم لقصدوه يف تلك الساعة، لكْن صربوا عليه حىت سقى خيله هو  وتفّرق
  .وعسكره، واجتمعوا، وتعبّوا تعبئة القتال

وأصبح القوم على مصاف، وذلك بكرة اخلميس العاشر من شوّال، فالتقى العسكران وتصادما، وجرى قتال 
ومحل السلطان . ن الدين بن مظفر الدين، فإنه كان يف ميمنة سيف الدينعظيم، وانكسرت ميسرة السلطان بابن زي

بنفسه، فانكسر القوم، وأسر منهم مجعاً عظيماً من كبار األمراء، منهم األمري فخر الدين عبد املسيح، فمّن عليهم 
  .وأطلقهم

وأمسك هو رمحه اهللا عن  .وعاد سيف الدين إىل حلب فأخذ منها خزانته، وسار حىت عرب الفرات وعاد إىل بالده
تتبع العسكر، ونزل يف بقّية ذلك اليوم يف خيم القوم، فإهنم كانوا قد أبقْوا الثّقل على ماكان عليه، واملطابخ قد 

  .عملت، ففّرق االصبطالت، ووهب اخلزائن، وأعطى خيمة سيف الدين عّز الدين فرخشاه
فعْبرنا العاصي هللا طائعني، وإىل املسِّار مسارعني، فما  رحلنا يف شهر رمضان من دمشق مستأنفني،: وقال العماد



وجاء اخلرب . عّرجنا على بلد، والانتظرنا ما وراءنا من مدد؛ ونزلنا الّغُسولة وُجزنا محاة، وخّيمنا يف مرج بوقبيس
هنم أهنم يف عشرين ألف فارس سوى سوادهم، وماوراءهم من أمدادهم، وأهنم موعودون من الفرنج بالنجدة، وأ

فرّتب السلطان عسكره، . يزيدون يف كلّ يوم قّوة وشّدة، وماكان اجتمع من عسكرنا سوى ستة آالف فارس
  .وقوى بقّوة قلبه لْلَبه، وأمد اهللا حبزب مالئكته حزبه

وملا وصل املواصلة إىل حلب، أطلقوا من كان يف األسر من ملوك الفرنج، منهم أرناط إبرنس الكرك، وجوسلني 
فلما عّيدنا وصل إىل السلطان اخلرب بوصوهلم إىل تلّ . ك، وقّرروا معهم أن يدخلوا من مساعدهتم يف الّدركخال املل

  .السلطان، فعْربنا العاصي عند َشيَْزر، ورّتبنا العسكر، وأعدنا األثقال إىل محاة
م عن خيامهم، وأْشَرقهم وركب السلطان أكتافهم فشل ِمئِيِْهم وآالفهم، حىت أخرجه: مث وصف الوقعة إىل أن قال

ووقع . ووكل بسرادق سيف الدين غازي ومضاربه ابن أخيه فرخشاه، وركض وراءه حىت علم أنه تعّداه. مبائهم
مثّ نزل يف السرادق . يف األسر مجاعة من األمراء املقدمني، مث َمنَّ عليهم باخللع بعد أن نقلهم إىل محاة وأطلقهم

، واصطبالته ومطاخبه، َوَرواسي ِعّزه ورواسخه، فبسط يف مجيع ذلك أيدي اجلُود، السيفي فتسلمه خبزائنه وحماسنه
ورأى يف بيت الشّراب، بل يف السّرادق اخلاّص، . وفّرقها على احلضور والشهود، وأبقى منها نصيباً للرُّسل والوفود

: ّندماء مظفر األقرع فآنسه، وقالطيوراً من القماري، والبالبل، واهلزار، والببغاء، يف األقفاص، فاستدعى أحد ال
ُخذْ هذه األقفاص، واطلب هبا اخلالص، واذهب هبا إىل سيف الّدين فأوصلها إليه وسلّم مّنا عليه، وقل له عْد إىل 

  .اللعب هبذه الطيور، فهي سليمة التوقعك يف مثل هذا احملذور
ض، وظنوا أن العساكر وراءهم ركضا وراء وملا كسر القوم ولوا مدبرين إىل حلب، فلم يقف بعضهم على بع: قال

ركض؛ فتبعجت خيوهلم، ومتّوجت سيوهلم، وما صّدقوا كيف يصلون إىل حلب ويغلقون أبواهبا، ويسكنون 
وأما سيف الّدين فإنه ركض يف يومه من تلّ السلطان إىل بزاعة، وجاوز يف َسْوقه االستطاعة، وفرق . اضطراهبا

  .وفارق اجلماعة
أيب طّي أن ميسرة سيف الدين انكسرت، فتحّرك إىل جانبها ليكون رْدًءا هلا ومدداً، فظن باقي ويف كتاب ابن 

العسكر أنه قد اهنزم فاهنزموا، فحقق ماكان ومها، فسار على وجهه اليلوى على شئ؛ وتبعهم السلطان، فهلك 
مر أصحابه برفع السيف عن الناس، منهم مجاعة قْتالً وغرقا، وأُسر مجاعة كبرية من وجوههم وأمرائهم؛ مث رجع وأ

  .وتْرك الّتعّرض ملن ُوجد منهم بقتل أو هنب

عد إىل : وفّرق ماوجد يف خزائن سيف الدين وسيَّر جواريه وحظاياه إىل حلب، وأرسل إليه باألقفاص وقال له
رة اخلمور والربابط ووجد السلطان عسكر املوصل كاحلانة من كث. اللعب هبذه الطيور، فإهنا ألذّ من مقاساة احلرب

  .والعيدان واجلنوك واملغنني واملغنيات
ى ذلك لعساكره واستعاذ من هذه {واشتهر أنه كان مع سيف الدين أكثر من مائة مغنيّة، وأن السلطان ا: قال
  .وكان أنفذ األمراء الذّين أسرهم إىل محاة مث ردّهم، وخلّع عليهم وأرسلهم إىل حلب. البلية

  :لطان رمحه اهللا تعاىل بقصيدة، منهاوهنأ العماد الّس
  حلُْو اجلنا، عايل السَّنا، وضاحه... فاحلمد هللا الذي إفضالُه 

  يف ليل ويلٍ قد خبا مصباحه... عاد العدوّ بظلمة من ظلمه 
  يف قبضة البازي فَهِيضَ جناحه... وجىن عليه جهله بوقوعه 

  ه سالحهأن الذي جيىن علي... محل السالح إىل القتال، ومادرى 



  وغدا جييد رثاءه مدّاحه... أضحى يريد مواصليه صدوده 
  فالناصر امللك الصالح صالحه... إن أفسد الدين الغالة حبنثهم 
  فيهم، فالح، كما رأيت، فالحه... قد كان عزمك لإلله مصمما 

  ساحت بنحر دم الفرجنة ساحه... وكأنين بالساحل األقصى، وقد 
  مْوت اُألجاج، فقد طمى طفّاحه... َليشربوا ال فاعُبر إىل القوم الفرات، 

  عجالً، ويدرك ليلها إصباحه... لتفتك من أيديهم رهن الرُّها 
  حّران قلبٍ حنوكم ملتاحه... وابغوا حلرَّان اخلالص، فكم هبا 

  فالظلم بادٍ يف اجلميع صراحه... جنوا البالد من البالِء بعدلكم 
  ها، فرّبكم لكم فتاحهفي... واستفتحوا ماكان من مستغلق 
  ولذي احللوم الطائشات رجاجه... أنتم رجال الدّهر، بل فرسانه 

  ُنفّاعه، مُّناعه، ُمّناحه... فُتَّاكه، ُنّساكه، ضُّراره 
  ِمطْعاُنه، ِمقْداُمه، َجْحَجاحه... وأبو املظفر يوسف مطعامه 
  وإذا غدا يف جحفل فوقاحه... وإذا انتدى يف حمفل فحيِيُّه 

وكان لعّز الدين فرخشاه يف هذه الوقعة يد بيضاء، وهو حمب للفضل وأهله باعثُ للخواطر على مدحه ببذله؛ : قال
  :فنظمت فيه قصيدة، منها
  وعال لذلة شانئيكم شانه... نصٌر أنار مللككُمْ ُبرهانه 

  وأبو املظفّر يوسٌف سلطانه... ما أسعد اإلسالم وهو مظفر 
  والعدل موضوٌع بكم ميزانه... امللُك مرفوٌع لكم مقداره 

  فهل القضاء ألجلكم جريانه... والدهسر اليأيت بغري مرادكم 
  فلٌك على إيثاركم دورانه... وكأمنا هللا يف أحكامه 

  بذَّ امللوك السابقني رهانه... فخراً بين أيوب، إن فخاركم 
  فكأمنا أشجانه أسجانه... يكفى حسودكم اعتقاال مهة 

  والكفر ذلّ بعونكم أعوانه... ن، عّز بنصركم الّدين، عّز الدي
  والالبسون جواشناً حيتانه... قد كان جيشكم كبحرٍ زاخر 
  بأساً وغّرق فلكهم طوفانه... فطمى هللكهم عليهم حبركم 
  فعال زماهنم البهيج زمانه... فضل امللوك األكرمني بفضله 
  صديقّه، فاروقه، عثمانه... يف فضله، يف عدله، يف حلمه 

  هو يف العفاف ويف التقى سلمانه... هو يف السماح، ويف اللقاء، علّيه 
  ببنيه بيتاً عالياً بنيانه... من آل شادي الشائدين جملده 
  يبىن على كيواهنا إيوانه... بيت من العلياء، سامٍ، سامٌق 

  ومن الثناء مصوغةٌ تيجانه... ياسالب التِّيجان من أرباهبا 

  واملال محٌد أنتم خزانه... اله واحلمد مالٌ أنتم ُبذَّ
مث إن صاحب املوصل أسرع عودته، وواصل لذّته، واحللبيون أوثقوا األسباب، وغلقوا األبواب، وُسقط يف : قال



  .أيديهم، حني أفرطوا يف تعديهم، وهتيئوا للحصار، وخافوا من البوار، وتبلدوا وتلددوا، وجتادلوا مث جتلدوا
  :يهنئ هبا السلطان هبذه الكسرة: ن مجلة قصيدةوقال ابن سعدان احلليب م

  غداة التقى اجلمعان أنك غالب... وما شك قوم حني قمت عليهم 
  لنفسك يف نفس العدو مقانب... ولو مل تقد تلك املقانب الغتدى 

ن أصحابه، مث وأما سيف الدين فإنه امتدت به اهلزمية إىل بزاعا، فأقام هبا حىت تالحق به من سلم م: قال ابن أيب طّي
وصار باقي عسكر حلب إىل حلب، يف سابع شوال، يف أقبح حال . خرج منها حىت قطع الفرات وصار إىل املوصل

  .وأسوئه، عراةً حفاةً فقراء، يتالومون على نقض األميان والعهود
: ياماً، مث قالوخاف أهل حلب من قصد السلطان هلم، فأخذوا يف االستعداد للحصار؛ وجاء السلطان وخّيم عليها أ

. الرأي أن نقصد ماحوهلا من احلصون واملعاقل والقالع فنفتحها، فإنا إذا فعلنا ذلك ضعف حلب وهان أمرها
  .فصّوبوا رأيه، فنزلوا على بزاعة، فتسلّمها باألمان، ووالها عز الدين خشترين الكردي

  فصل يف فتح مجلة من البالد حوايل حلب

على حصن بُزاعة وتسلّمه يف الثاين والعشرين من شوال، مث فتح منبج يف التاسع مث نزل السلطان : قال العماد
والعشرين منه، وكان فيها األمري قطب الدين ينال بن حسَّان، والسلطان اليناله به إحسان، بل كان يف جّر عسكر 

لعة مبا فيها، وقّوم ما كان فسلّم الق. املوصل إليه أقوى سبب، والحياذقه والحيفظ معه شرط أدب، ويواجهه مبا يكره
سلمه بثالمثائة ألف دينار، منها عني ونقود، ومصوغ، ومطبوع، ومصنوع، ومنسوج، وغالت؛ وسامه على أن 

ومضى إىل صاحب املوصل فأقطعه الرَّقة، فبقى فيها . خيدم، فأىب وأنف، وكربت نفسه، فتعب سرُّه، وذهب مامجعه
  .يف سنة مثان وسبعنيإىل أن أخذها السلطان منه مرة ثانية 

  :وقال العماد
  على الظفر املبهج... نزولك يف منبج 

  وفتحك للمرتج... وجنحك يف املرجتى 
  حتاول أو ترجتي... دليل على كلّ ما 
  ُم واضحة املنهج... أمورك فيما ترو 

  ن منك، شقّي، شجى... وشانيك دامي الشئو 
  ومن قبل مل خيرج... ومن كان يف حصنه 

  بُعّشك، قم فادرج... ليس ذا : يقال له
  جوُم من األبُرج... فرأيك يستنزل النُّ 

  وأسرِ، َوسِر، واْدلُج... فعجِّل عبور الفرات 
  وعن غريها عّرج... وُعْج حنو تلك البالد 

  ن تاليتا منبج... فحران، والّرقتا 
  ن ليلهم املّدجى... وَجلَّ عن املسلمي 
منبج وتسلم احلصن صعد إليه وجلس يستعرض أموال ابن حسان وذخائره؛  ملا ملك السلطان: قال ابن أيب طّي

. فكان يف مجلة أمواله ثالمثائة ألف دينار، ومن الفضة واآلنية الذهبية واألسلحة والذخائر ما يناهز ألفي ألف دينار
ولٌد حيبُّه : ل لهفحان من السلطان التفاتة فرأى على األكياس واآلنية مكتوبا يوسف، فسأل عن هذا االسم، فقي



فتعجب الناس . أنا يوُسف وقد أخذت ماُخبئ يل: فقال السُّلطان. ويؤثره امسه يوسف كان يدخر هذه األموال له
  .من ذلك

  .وملَّا فرغ من منبج نزل على عزاز ونصب عليها عّدة جمانيق، وجّد يف القتال وبذل األموال: قال
وهو حصن منيع رفيع، . زاز وقطع بني احللبيني وبني الفرنج اجلوازمثَّ نزل السُّلطان على حصن ع: قال العماد

وكان السُّلطان قد أشفق على هذا احلصن من موافقة احللبيني للفرنج، فإن الغيظ . فحاصره مثانية وثالثني يوما
لطان أن محلهم على مهادنة الفرنج وإطالق ملوكهم الذّين تعب نور الدين رمحه اهللا تعاىل يف أسرهم، فرأى السُّ
  .حيتاط على املعاقل، ويُصوهنا صون العقائل؛ فتسلّمها حادي عشر ذي احلجة بعد مدة حصارها املذكورة

  :وقال العماد قصيدة، منها
  عّزةُ أهل الّدين يف إعزازها... أعطاه ربّ العاملني دولة 
  وهو أحق اخللق باجتيازها... حاز الُعال ببأسه وجوده 

  ملوك يف اجلّد على اكتنازها... ال جبده أفىن كنوزاً فين 
  أرمنها إفرجنها، إجنازها... ُرومها : مهلك أهل الشِّرك طرا

  تفاخر الفرس بابراوازها... تفاخر اإلسالم من سلطانه 
  أوقعت العداة يف اعتزازها... َتَهنَّ من فنح عزازٍ نصرة 
  كانت تنال العزَّ من عزازها... واليوم ذلت حلب، فإهنا 

  كما انتفت بغداد من قيمازها... تنفي كمشتكينها  وحلب
  وضوُح هنج احلّق يف إبرازها... برزت يف نصر اهلدى حبجَّة 
  عجز عجوز احلّي عن عكازها... كم حاملٍ للرمح عاد مبديا 

  وعدِّ َعْن ُهّمازِها لُّمازها... ارفع حظوظي من حضيض نقصها 
  ىل مهمازهاكحاجة اخليل إ... والشعر البد له من باعث 

وأغار عسكر حلب على عسكرنا يف مدة مقامنا على عزاز، فأخذوا على غّرة وغفلة ما تعجلّوه، وعادوا؛ : قال
فقلت للمأمور، . فركب أصحابنا يف طلبهم فما أدركوا إال فارساً واحدا، فأمر السلطان بقطع يده حبكم حرده

. هذا الحيلّ، وقدّرك بلْ دينك عن هذه جيل: مث قلت. فاعةوذلك مبسمع من السلطان، متّهل ساعة لعلّه يقبل مين ش
  .ومازلت أكرر عليه احلديث حىت تبسم، وعادت عاطفته ورحم، وأمر حببسه، وسّرين سالمة نفسه

ودمدم وزجمر، . ما هذا الفشل والوين، وإن سكتم أنت فما أسكت أنا: ودخل ناصر الدين بن أسد الدين، وقال
فوعظه الّسلطان واستعطفه، وسكنَّ غيظه وتعطفه، وتال ! الُيقتلُ هذا الّرجل وملاذا اعتقل ِلَم: وغضب وزأر، وقال

  .وأُطلق سراحه، ومتَّ يف جناته جناحه). َوالَ َتزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أْخرى: (عليه
  فصل يف وثوب احلشيشية على السلطان مّرة ثانية على عزاز، وكانت األوىل على حلب

وكان . حادي عشر ذي القعدة قفز احلشيشية على السلطان ليلة األحد وهو نازل على عزاز ويف: قال العماد
لألمري جاويل األسدي خيمة قريبة من املنجنيقات، وكان السلطان حيضر فيها كلّ يوم ملشاهدة اآلالت وترتيب 

بكف عواديه؛ واحلشيشية يف املهمات، وحّض الّرجال، واحلث على القتال؛ وهو باٌر ببث أياديه، قاٌر على الدهر 
زي األجناد وقوف، والّرجال عنده صفوف، إذ قفز واحٌد منهم فضرب رأسه بسكينه، فعاقته صفائح احلديد 

فقّوى الّسلطان قلبه، وحاش رأس احلشيش إليه وجذبه، . املدفونة يف ملته عن متكينه، ولفحت املدية خّده فخدشته



ازكزج فأخذ حشاشة احلشيشي وبضعه، وقطعه؛ وجاء آخر، فاعترضه ووقع عليه وركبه، وأدركه سيف الدين ي
األمري داود بن منكالن فمنعه، وجرحه احلشيشي يف جنبه، فمات بعد أيام، وجاء آخر، فعانقه األمري علي بن أيب 

 الفوارس وضمه من حتت إبطيه، وبقيت يُد احلشيشي من ورائه اليتمكن من الضرب، واليتأتى له كشف ماعراه من
وخرج . علّي اقتلوين معه فقد قتلين، وأذهب قّويت وأذهلين؛ فطعنه ناصر الدين بن شريكوه بسيفه: الكرب؛ فنادى

  .آخر من اخليمة منهزما، وعلى الفتك مبن يعارضه ُمقْدما، فثار عليه أهل السوق فقطعوه
ته جهوري، وزئريه قسّوري، وأما السلطان فإنه ركب وجاء إىل سرادقه وقد خرعه احلادث، وفزعه الكارث، وصو

وكان سال . ودم خده سائل، وعطف روعه مائل، وطوق كزاغنهد بتلك الضربة مفكوك، وهنج سالمته مسلوك
سالمته وأقام القوم قيامته، ومن بعد ذلك رعب ورهب، واحترز واحتجب، وضرب حول سرادقه على مثال 

وبرز للناس كاحملتجب، وماصرف إال من عرفه،  خشب اخلركاة تأزيرا، ووقفه حتجريا؛ وجلس يف بيت اخلشب،
ومن مل يعرفه صرفه، وإذا ركب وأبصر َمْن اليعرفه يف موكبه أبعده مث سأله عنه، فإن كان مستسعفا أو مستسعدا 

  .أسعفه وأسعده
ن السالمة شاملة، والرّاحة حبمد اهللا للجسم الشريف الناصري حاصلة، ومل ينله م: ومن كتاب فاضل إىل العادل

احلشيشي امللعون إال خدش قطرت منه قطرات دم خفيفة، انقطعت لوقتها، واندملت لساعتها؛ والركوب على 
  .رمسه، واحلصار ألعزاز على حكمه؛ وليس يف األمر حبمد اهللا ما يضيق صدرا، وال ما يشغل سراً

أيديهم من املعاقل والقالع، ملا فتح السلطان حصن بزاعة ومنبج أيقن من جبلب خبروج مايف : وقال ابن أيب طّي
فكاتبوا سناناً صاحب احلشيشية مرة ثانية، ورغبوه باألموال . فعادوا إىل عادهتم يف نصب احلبائل للسلطان

فأرسل، لعنه اهللا، مجاعة من أصحابه فجاءوا بزي األجناد، . واملواعيد، ومحلوه على إنفاذ من يفتك بالسلطان
رب وأبلوا فيها أحسن البالء، وامتزجوا بأصحاب السلطان لعلهم جيدون فرصة ودخلوا بني املقاتلة وباشروا احل

فبينما السلطان يوماً جالس يف خيمة جاويل، واحلرب قائمة والسلطان مشغول بالنظر إىل القتال، إذ وثب . ينتهزوهنا
ة، الينزع الزردية عن بدنه عليه أحد احلشيشية وضربه بسكينة على رأسه، وكان رمحه اهللا حمترزاً خائفاً من احلشيشي

والصفائح احلديد عن رأسه؛ فلم تصنع ضربة احلشيشي شيئا ملكان صفائح احلديد وأحس احلشيشي بصفائح 
احلديد على رأس السلطان فسبح يده بالسكينة إىل خد السلطان فجرحه وجرى الدم على وجهه؛ فتتعتع السلطان 

  .بذلك
وجذب رأسه، ووضعه على األرض وركبه لينحره؛ وكان من حول  وملا رأى احلشيشي ذلك هجم على السلطان
  .السلطان قد أدركهم دهشة أخذت عقوهلم

وجاء . وحضر يف ذلك الوقت سيف الدين يازكوج، وقيل إنه كان حاضرا، فاخترط سيف وضرب احلشيشي فقتله
ربه بالسيف، وسبق آخر من احلشيشية أيضا يقصد السلطان، فاعترضه األمري داود بن منكالن الكردي وض

. احلشيشي إىل ابن منكالن فجرحه يف جبهته، وقتله ابن منكالن، ومات ابن منكالن من ضربة احلشيشي بعد أيا
وجاء آخر من الباطنية فحصل يف سهم األمري علي بن أيب الفوارس فهجم على الباطين ودخل الباطين فيه ليضربه 

اقتلوه واقتلوين معه، فجاء : رائه اليتمكن من ضربه، فصاح عليفأخذه علي حتت إبطه، وبقيت يد الباطين من و
ناصر الدين حممد بن شريكوه فطعن بطن الباطين بسيفه، ومازال ُيخضخضه فيه حىت سقط ميتا وجنا ابن أيب 

وخرج آخر من احلشيشية منهزما، فلقيه األثري شهاب الدين حممود، خال السلطان فتنكب الباطين عن . الفوارس
  .شهاب الدين فقصده أصحابه وقطعوه بالسيوفطريق 



وأما السلطان فإنه ركب من وقته إىل سرادقه ودمه على خده سائل، وأخذ من ذلك الوقت يف االحتراس 
واالحتراز، وضرب حول سرادقه مثال اخلركاه، ونصب له يف وسط سرادقه برجا من اخلشب كان جيلس فيه 

  .طلت احلرب يف ذلك اليوم، وخاف الناس على السلطانوينام، واليدخل عليه إال من يعرفه، وب
واضطرب العسكر وخاف الناس بعضهم من بعض، فأجلأت إىل ركوب السلطان ليشاهده الناس، فركب حىت سكن 

س وأخذ يف قتال عزاز فقاتلها مدة مثانية وثالثني يوماً حىت عجز من كان فيها وسألوا .العسكر، وعاد إىل خيمته
  .ا حادي عشر ذي احلجة، وصعد إليها وأصلح ماهتّدم منها، مث أقطعها البن أخيه تقّي الدين عمراألمان، فتسلمه

وكانت عزاز أوال للجفينة غالم نور الدين، فلما ملك السلطان منبج أخذها منه امللك الصاحل وقّواها لعله حيفظها 
  .من امللك الناصر، فلم يبلغ ذلك

على من حبلب ملا فعلوه من أمر احلشيشية، فسار حىت نزل حلب، خامس  وملا فرغ السلطان من أمر عزاز حقد
عشر ذي احلجة، وضربت خيمته على رأس الياروقية فوق جبل جوشن وجىب أمواهلا وأقطع ضياعها، وضيق على 

  .أهلها، ومل يفسح لعسكره يف مقاتلتها، بل كان مينع أن يدخل إليها شئ أو خيرج منها أحد
شتكني يف حارم، وكانت إقطاعه يف يد نوابه، وكان انتزعها من يد أوالد الداية بعد أن عصى وكان سعد الدين كم

  .نائبها
وكان سبب خروجه إليها أنّ السلطان ملا نزل على عزاز خاف كمشتكني أن ينتقل منها إىل حارم، فخرج إليها، 

أن جيري بني السلطان وبني فلما نزل السلطان على حلب ندم كمشتكني على كونه خارجا يف حارم، وخاف 
لو فسح يل يف : فراسل السلطان يتلطف معه احلال ويقول. األمراء احللبيني صلح فال يكون له فيه ذكر والاسم

وراسل أيضا امللك الصاحل واألمراء . الدخول إىل حلب لسارعت يف اخلدمة وأصلحت األمر على مايرومه السلطان
بلغتين أموٌر والبّد من طليب من امللك الناصر ليأذن يل يف الصريورة إليكم،  قد حصلت خارجاً وقد: حبلب يقول هلم

فراسل امللك الصاحل السلطان يف األذن له يف الدخول إىل حلب، . فإن الذي قد حصل عندي الميكنين الكالم فيه
يب والعماد كاتب فأذن له؛ وطلبوا الرهائن منه، فأنفذ السلطان إليهم رهينة مشس الدين بن أيب املضاء اخلط

  .اإلنشاء، وأنفذوا من حلب إىل السلطان رهينةً نصرة الدين ابن زنكي

ملا حصلنا داخل حلب أُخذنا برأي العدل ابن العجمي وجعلنا يف بيت ومنع منا : وحكى العماد الكاتب قال
  .غلماننا، ومل ُيحضر لنا طعام والمصباح، وبتنا يف أنكد عيش

ني إىل حلب، فلما أصبحوا أُحضرت أنا وابن أيب املضاء إىل امللك الصاحل، وكان عنده ويف تلك الليلة دخل كمشتك
ابن عمه عز الدين مسعود بن مودود ومجاعة من أرباب الدولة، وكان صاحب الكالم العدل ابن العجمي، فأخذ 

  .يتحدث بلثغته، ويترجم بلكنته، ويضرب صفحا عين، ويوهم اجلماعة أين وأين
  أُمّيز الترب من الترب... مُر بأين امرؤ وما درى الِغ

  بني الورى كالصارم العضب... قد عارك األهوال حىت غدا 
  خبطبه ما ريع للخطب... قد راضه الّدهر، فَلْو أمَّه 

  .وعرضت نسخة اليمني علينا، وصرفنا ومل يلتفت إلينا: قال
م أن ذلك كان حيلة عليه حىت دخل كمشتكني فلما صار إىل السلطان وأخرباه مبا جرى يف حقهما من اهلوان، عل

  .إىل حلب، فأطلق نصرة الدين وقاتل أهل حلب



  .ومل يزل منازال حللب إىل انسالخ سنة إحدى وسبعني ومخسمائة؛ مث كان ما سيأيت ذكره
  فصل يف بواقي حوادث هذه السنة ودخزل قرقوش إىل املغرب

  .س الدولة من اليمن إىل دمشقويف سابع شوّال وصل أخو السلطان مش: قال العماد
  .وذكر ابن شداد أنه قدم يف ذي احلجة

). أَنا يُوُسُف َوَهذا أَخي قَْد َمنَّ اُهللا َعلَْنا: (وملّا مسع السلطان بقُدومه أرسل إليه باملثال الفاضلّي كتابا أّوله: قلت
ه، وغرس يف القلوب ما يسّرنا ولقد أحسن عدنان املبشر إذْ طلع علينا طلوع الفجر قبل مشس: وقال يف آخره

  .ويسّره جىن غرسه
كان سبب خروجه من اليمن كراهية البالد، والّشوق إىل أخيه امللك الناصر، وأن يرى ملوك : قال ابن أيب طّي
  .وأمر للعساكر مبا أنعم اهللا به عليه من الّنعم واألموال. الشام وغريها

ولة من اليمن كان باليمن رجل يقال له عباس، وكان صهر ياسر وحكى أنه ملا حتّدث الناس خبروج مشس الّد: قال
بن بالل احلبشي صاحب عدن، وكان بني عباس وياسر عداوة، فافتعل عباس كتاباً على لسان ياسر وزّور عليه 

 إن مشس الدولة سائر إىل أخيه امللك الناصر إىل الشام،: عالمته إىل زيد بن عمرو بن حامت صاحب صنعاء يقول فيه
واحتال حّتى . وسبب خروجه ضعفه عن اليمن؛ فأمسكوا ما كنتم حتملون إليه من األتاوة والرشوة ويبقى لكم

  .وصل الكتاب إىل مشس الدولة، وكان نازال على حصن يعرف باخلضراء حياصره
بأي شئ ف: قال. كأنه هو: هذا خطك وعالمتك؟ قال: فلما وقف مشس الدولة على الكتاب استدعى ياسراً وقال له

. وأراه الكتاب. استحققت منك هذا وقد قّربت منزلتك، وأبقيت عليك بالدك، ورفعت بضبعك على أهل إقليمك
فلم يصدقه مشس الدولة، وأمر به . فلما وقف عليه ياسر حلف أنه ماكتبه، واليعرفه، والاماله ألحد، ومل يعلم خربه

  .محلوا إليه األموال وحلفوا له على الطاعةفهاب مشس الدولة ملوك اليمن و. فقتل صرباً بني يديه
مث إن مشس الدولة خرج إىل هتامة وتوجه إىل الشام واستخلف على هتامة سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذ؛ 

وعثمان بن علي الزجنيلي على عدن؛ وتوجه إىل حضرموت ففتحها، واستناب عنه هبا رجال كرديا يسمى هارون، 
  .تمّر الكردي هبا مدةوكان مقامه بشبام واس

وويلّ مشس الدولة ثغر تعزّ . مث أن صاحب حضرموت حتّرك ومجع، فقتل، وعاث هارون يف تلك البالد واستقام أمره
  .مملوكه وجعل إليه أمر اجلند، ووىلّ قلعة بعكر مملوكه قامياز

لدولة سبب الظفر، وأعطاه وكان وصول مشس الدولة إىل السلطان قبل وقعة املواصلة وكسرهتم، وكان مشس ا: قال
السلطان سرادق سيف الدين صاحب املوصل مبا فيه من الفرش واألثاث واالالت، وواله دمشق وأعماهلا والشَّام، 

  .وأمره أن يكون يف وجه الفرنج ألن السلطان خاف من احللبيني أن يكاتبوا الفرنج كعادهتم
قتله ابُن أخيه، وملك بعدُه ُبْصرى وصرخد شهورا، وفيها قتل صّديق بن جولة صاحب ُبصرى وَصْرخد، : قال

فكاتبه مشس الدولة أخو السلطان وحلف له على مايريده من إقطاع؛ واقترح مشس الدولة أن يكتب هو مايريده 
ليحلف عليه، فأنفذ من ُبْصرى نسخة ميني كتبها قاضي بصرى، وكان قليل املعرفة بالفقه والتصّرف يف القول، فلم 

فلما استوثق هبا من مشس الدولة وخرج إليه تأوَّل عليه مشس الدولة يف اليمني وقبضه، . ا وجوه التأويليستقص فيه
  .مث أقطعه عشرين ضيعة، مث أخذها منه بعد أيام



وفيها عصى األمري غرس الّدين قليج بتلّ خالد بسبب كالم جرى بينه وبني كمشتكني، فأهند إليه من حلب : قال
  .ما، وسلم احلصن، وصلحت حالهعسكرا فحاصروه أيا

قال وملا ملك مشس الدّولة اليمن مست نفس ابن أخيه تقيِّ الدِّين إىل امللك وجعل يرتاد مكانا حيتوى عليه، فأُخرب أنَّ 
قلعة ازبري هي فم درب املغرب، وكانت خرابا فأشري عليه بعمارهتا، وقيل له مىت عمرت وسكنها أجناٌد أقوياء 

فأنفذ مملوكه هباء الدِّين قراقوش وقّدمه على مجاعة من . رقة، وإذا ملكت برقة ُملك ماوراءهاشجعان ُمِلكَت ب
  .أجناده ومماليكه، فصاروا إىل القلعة املذكورة وشرعوا يف عمارهتا

واجتمع بقراقوش رجل من املغرب فحّدثه عن بالد اجلريد وفّزان، وذكر له كثرة خريها، وغزارة أمواهلا، وضعف 
فأخذ مجاعة من أصحابه وسار يف حادي عشر احملّرم من هذه الّسنة، فكان يكمن . ، ورغّبه يف الدخول إليهاأهلها

النَّهار ويسري الليل مّدة مخسة أيام، وأشرف على مدينة أوجلة فلقيه ملكها وأكرمه واحترمه، وسأله املقام عنده 
ففعل قراقوش ذلك فحصل له من ثلث . ارتفاعهاليعتضد به ويزّوحه بنته وحيفظ البالد من العرب، وله ثلث 

  .االرتفاع ثالثون ألف دينار، فأخذ عشرة آالف لنفسه وفّرق على رجاله عشرين ألفا
وكان إىل جانب أوجلة مدينة يقال هلا األرزاقية، فبلغ أهلها صنيع قراقوش يف أوجلة وأنه حرس غالهلم، فصاروا 

فأجاب على . هوائه، ورغّبوه يف املصر إليهم على أهنم ميلكونه عليهمإليه ووصفوا له بلدهم وكثرة خريه وطيب 
ذلك، واستخلف على أوجلة رجال من أصحابه يقال له صباح ومعه تسعة فوارس من أصحابه، فحصل لقراقوش 

  .أموال كثرية
نوة واتفق أنّ صاحب أوجلة مات، فقتل أهل أوجلة أصحاب قراقوش، فجاء قراقوش وحاصرها حىت افتتحها ع

  .وقتل من أهلها سبعمائة رجل، وغنم أصحابه منها غنيمة عظيمة، واستوىل على البالد
فلّم حصل مبصر طاب له . مثّ إن أصحابه رغبوا يف الّرجوع إىل مصر وخشى قراقوش أن يقيم وحده فرجع معهم

ل ألهلها أنا أمضى إىل مصر وكان استناب بأوجلة وقا. املقام وثقل عليه العود، وزّوجه تقّي الّدين بإحدى جواريه
  .لتجديد رجال وأعود إليكم

ويف ربيع اآلخر سنة إحدى وسبعني استوزر سيف الّدين صاحب املوصل جالل الدين أبا احلسن : قال ابن األثري
نه معرفة علي بن مجال الّدين الوزير، رمحهما اهللا تعاىل، ومكّنه يف واليته، فظهرت منه كفاية مل ُيظَّنها النَّاس، وبدا م

بقواعد الّدول وأوضاع الدّواوين، وتقرير األمور واالطالع على دقائق احلسبانات، والعلم بصناعة الكتابة احلسابية 
  .واإلنشاء حّيرت العقول، ووضع يف كتابة اإلنشاء وضعا مل يعرفوه

 وشفع فيه كمال وكان عمره حني ويل الوزارة مخسا وعشرين سنة؛ مثّ قبض عليه يف شعبان سنة ثالث وسبعني
وبقي بآمد يسريا مريضا، مث فارقها، . الدين بن ينسان وزير صاحب آمد وكان قد زوجه بنته، فأُطلق وسار إليه

وُتويف بدنيسر سنة أربع وسبعني، وحُمل إىل املوصل فدفن هبا، مثّ ُحمل منها يف موسم احلّج إىل املدينة ودفن عند 
  .عًىن، رمحه اهللا تعاىلوكان من أحسن الناس صورة وم. والده
مثّ إن سيف الدين استناب ُدزَْداراً بقلعة املوصل األمري جماهد الّدين قامياز يف ذي احلجة سنة إحدى وسبعني، : قال

ورّد إليه أزمة األمور يف احللّ والعقد، والرفع واخلفض وكان بيده قبل هذه الوالية مدينة إربل وأعماهلا ومعه فيها 
الدَّين على، لقبه أيضا زين الدِّين، فكان البلد لولد زين الدِّين امساً المعىن حتته، وهو جملاهد الدِّين ولٌد صغري لزين 
  .صورة ومعًىن

وفيها يف حادي عشر رجب تويفّ حافظ الشام أبو القاسم علي بن احلسن بن عساكر صاحب التاريخ : قلت



  .ازته ودفن يف مقابر باب الصغريالدمشقي رمحه اهللا تعاىل، وحضر السلطان صالح الدين جن
وفيها قدم دمشق أبو الفتوح عبد السَّالم بن يوسف بن حممد بن مقلد الّدمشقي األصل البغدادي املولد التنوخي 

كان صديقي، وجلس للوعظ وحضر عنده صالح : اجلماهري الصويف ابن الصويف؛ ذكره العماد يف اخلريدة وقال
  .دادالدين وأحسن إليه، وعاد إىل بغ

  :وذكر العماد من أشعاره مقطعات، منها يف احلقائق، وأنشدها يف جملسه
  ياحاضراً شاهداً يف القلب والفكر... يامالكاً مُهجيت، يامُنتهى أملي 
  حىت إذا صرُت متثاالً من الصُّور... خلقتين من تراب أنت خالقه 

  الشجر مترُّ فيه كََجْري املاء يف... أجريت يف قاليب ُروحاً منورة 
  وهيكلٍ صنعته من معدٍن كدر... مجعت بني صفا رُوحٍ منّورة 

  وإن حضرت فيا مسعي ويابصري... إن غبت فيك فيا فخري وياشريف 
  وإنْ خطرُت فقليب منك يف خطر... أو احتججت فسري منك يف ولٍه 

  وإن تغيبت عّني عشُت باألثر... تبدو فتمحوُ رسومي مث تثبُتها 
  ني وسبعني ومخسمائةمث دخلت سنة اثنت

فدخلوا من باب التذلل، . والّسلطان مقيم بظاهر حلب، فعرف أهلها أنّ العقُوبة أليمة، والعاقبة وخيمة: قال العماد
والذوا بالتوسل وخاطبوا يف التّفّضل، وطلبوا الصُّلح؛ فأجاهبم، وعفا وعّف، وكفى وكّف؛ وأبقى للملك الصاحل 

  .ة هلم وأقاهلا؛ وأراد له اإلعزاز، فرد عليه عزازحلب وأعماهلا، واستقرى كل عثر
  .أخرجوا إليه ابنةً لنور الدين صغرية سألت منه عزاز فوهبها إياها: وقال ابن شداد
ملا متّ الصلح وانعقدت األميان، عّول امللك الصاحل على مراسلة السلطان وطلب عزاز منه، فأشار . قال ابن أيب طّي

، وكانت صغرية، فأُخرجت إليه؛ فأكرمها السلطان إكراماً عظيماً، وقدم هلا أشياء كثرية، األمراء عليه بإنفاذ أخته
  .وأطلق هلا قلعة عزاز ومجيع مافيها من مال وسالح ومرية وغري ذلك

بعث امللك الصاحل أخته اخلاتون بنت نور الدين إىل صالح الدين يف الليل فدخلت عليه، فقام قائماً : وقال غريه
رض وبكى على نور الدين؛ فسألت أن يرّد عليهم أزاز فقال مسعا وطاعة، فأعطاها إياها وقّدم هلا من وقّبل األ

واتفق مع امللك الصاحل أنّ له من محاة وما فتحه إىل مصر، وأن يطلق امللك . اجلواهر والتحف واملال شيئا كثريا
  .الصاحل أوالد الداية

وكان الصُّلح عاماً هلم وللمواصلة وأهل . واعتذروا عن كلّ ما أسخطهوحلفوا له على كلّ ماشرطه، : قال العماد
ديار بكر؛ وكُتب يف نسخة اليمن أنه إذا غدر منهم واحٌد وخالف، ومل يِف مبا عليه حالف، كان الباقون عليه يداً 

  .واحدة، وعزمية متعاقدة، حىت يفئ إىل الوفاء والوفاق، ويرجع إىل مرافقة الّرفاق
الصلح ذكر السلطان ثأره عند االمساعيلية وكيف قصدوه بتلك البلية؛ فرحل يوم اجلمعة لعشر بقني من  فلما انتظم

احملّرم، فحصر حصنهم مصياث ونصب عليه اجملانيق الكبار، وأوسعهم قتالً وأسراً، وساق أبقارهم، وخّرب ديارهم، 
مود بن تكش صاحب محاة، وكانوا قد وهدم أعمارهم، وهتك أستارهم، حّتى شفع فيهم خاله شهاب الدين حم

  .راسلوه يف ذلك ألهنم جريانه، فرحل عنهم وقد انتقم منهم
وكان الفرنج قد أغاروا على البقاع، فخرج إليهم مشس الّدين حممد بن عبد امللك املعروف بابن املقدم، وهو : قال



تل منهم وأسر أكثر من مائيت أسري، وأحضرهم متويل بعلبك ومقطع أعماهلا، ومدّبر أحواهلا، واملتحكم يف أمواهلا، فق
  .عند السلطان وهو على حصار مصياث، فجّدد منه إىل غزو الفرنج االنبعاث

وهذا أكرب الدواعي يف مصاحلة السلطان لسنان وخروجه من بالد االمساعيلية، ألن السلطان خاف : قال ابن أيب طّي
  .فُرمبا ظفروا من البالد بطائل؛ فصاحل سناناً وعاد إىل دمشقأن هتيج الفرنج يف الشام األعلى وهو بعيد عنه، 

وكان قد خرج مشس الدولة أخو السلطان من دمشق حني مسع أن الفرنج على اخلروج، وباسطهم عند : قال العماد
  .عني اجلر يف تلك املروج؛ ووقع من أصحابه عّدة يف األسار، منهم سيف الدين أبو بكر بن السالر

إىل محاة وقد استكمل الظَّفر، واجتمع فيها بأخيه مشس الدولة ثاين صفر، وهو أول لقائه بعدما  ووصل السلطان
أزمع عنه إىل اليمن السفر؛ وتعانق األخوان يف املخّيم بامليدان، وحتّدثا يف احلدثان، وروعات الفراق، ولوعات 

  .األشواق
ليمن كتاب ضمّنه أبياتا أظنها من شعر ابن املنجم وكان قد وصل إىل السلطان من أخيه هذا عند مفارقته بالد ا

  :املصري، أوهلا
  فََعالََم أدفع منه ماال ُيدفع... الشوق أولع بالقلوب وأوجع 

  :منها
  ماليس حتِملُه األحّبة أمجع... ومحلُت من َوجد األحبة مفرداً 

  إال تقاضاين التَّرَّحلَ موضع... الَيْسَتقّر َيب الّنوى يف موضع 
  من بعده ُمْضىن اجلوانح موجع... صالح الدين أشكو أنين فإىل 

  لوال هواه، لبعد دارٍ أجزع... جزعا لبعد الدار منه، ومل أكن 

  وُيخّب يب ركُب الغرام ويوضع... فألركنبَّ إليه منت عزائمي 
  من أفقها صبح السعادة يطلع... حّتى أشاهد منه أسعد طلعة 

  :فذكر قصيدة، منها. كتب له يف جواهبا على َروِيها ووزهنا، فقلتفسألين السلطان أن أ: قال العماد
  مشس السيادة من سناه تطلع... موالي مشس الدولة امللك الذي 

  مايل سواك من النّوائب مفزع... مايل سواك من احلوداث ملجأُ 
  ومالذُ آمايل، وُركين األمنع... َوَألنت فخر الدين فخري يف العال 

  واهللا ما للملك عندي موقع... ة موقعي إال خبدمتك اجملل
  درك املُىن متعذر متمنع... وبغري قُربك كلُّ ما أرجوه من 
  واليمُن إن أسرعت حنوي مسرع... للَنصَُّر إن أقبلت حنوي ُمقْبل 

مثّ سرنا إىل دمشق ووصلنا إليها سابع عشر صفر، وفّوض ملك دمشق إىل أخيه امللك املعظم مشس الدولة، : قال
  .زم إىل مصر الّسفروع

  فصل يف ذكر مجاعة من األعيان جتّدد هلم ما أقتضى ذكرهُ يف هذه السنة
يف السادس من احملّرم تويفّ بدمشق القاضي كمال الدين بن الشهروزري، وعمره مثانون سنة، ألن : قال العماد

احلاكم املتحكم، وصالح الدين إذ ذاك وكان يف األيام النُّورية بدمشق هو . مولده يف سنة اثنتني وتسعني وأربعمائة
يتوىل الشحنكية بدمشق، وكمال الدين يعكس مقاصده بتوخّيه األحكام الشّرعية، ورمبا كسر أغراضه، وأبدى عن 
قبوله إعراضه، ويقصد يف كلّ مايعرض له اعتراضه، وكم صرب على مجاعة حبلمه وراضه، إىل أنْ نقله اهللا سبحانه من 



 املُلك، وصار كمال الدين من قضاة ممالكه املنتظمة يف السلك، وكان يف قلبه منه مافيه، وما نيابة الشحنكية إىل
فلما ملك دمشق أجراه على حكمه، وملْ يؤاخذه حبُرمه، واحترم نوّابه، وأكرم أصحابه، . فرط منه فات وقت تالفيه

  .ويعرض على رأيه ما يعيده ويبديه وفتح للشّرع بابه، وخاطبه واستحسن جوابه، ومل يزل يستفتيه ويستهديه،
وكان ابن أخيه ضياء الدين بن تاج الدين الشهرزوري قد هاجر إىل صالح الدين مبصر يف ريعان ملكه، وأذنت 

هجرته يف درك إرادته بإدارة فلكه، وأنعم عليه هناك جبزيرة الذهب، ومن دار امللك مبصر بدار الذهب، ووفرَّ حظه 
بالقاهرة نفيسةً مجيلةً، جليَّة جليلة، ورّتب له وظائف، وخّصه بلطائف؛ ووصل مع صالح  من الذهب، وملكه داراً

  .الدين إىل الشام، وأمره جارٍ على النظام
وملا أشتد بكمال الدين املرض، وكاد يفارق جوهره العرض، أراد أنْ يبقى القضاء يف ذويه، فّوصى مع حضور ولده 

. ماً منه بأن السلطان ُيمضي ُحكمه ألجل سوالفه، وجيعله عنده من عوائد عوارفهبالقضاء لضياء الدين ابن أخيه، عل
ومات ومل خيلف مثله، ومن شاهده شاهد العقل والفضل كلّه، بارا باألبرار، خمتاراً لألخيار، مكرما للكرام، ماضيا 

  .وقد قّواه نور الدين رمحه اهللا وولده يف أيامه، وسدد مرامي مرامه. يف األحكام
وهو الذي . وهو الذي سن دار العدل لتنفذ أحكامه حبضرة السلطان، فال يبقى عليه مغمز وال ملمز لذوي الشنآن

وتويف . فاستمرت عادته واستقرت قاعدته يف دولة السلطان. توىل له أبناء أسوار دمشق، ومداسها، والبيمارستان
  .وحنن حبلب حماصرون

  :الّدين قصيدة يف مرثيته منها وذكر العماد يف اخلريدة البنه حميّي
  على جدٍث بادي السنا، وترمحوا... أِلمُّوا بِسَفِْحي قاسيون فسلموا 

  وأسأل مع بعد املدى من ُيسلم... وبالرغم مين أن أناجيه باملىن 
  أحّن من األم الرؤف وأرحم... لقد عدمت منك الربية والداً 
  د واجلود أجنمهمُ يف مساء اجمل... والسيما إخوان صدق جبلق 

  فما كان فيهم من يضام ويظلم... نشرت لواء العدل فوق رؤسهم 
  كما كنت تعفو، ماحييَت، وترحم... لقيت من الّرمحن عفوا ورمحة 

  .وجلس ابن أخيه ضياء الدين مكانه، وأحسن إحسانه، وأبقى نُّواب عمه، وأنفذ أحكامه بنافذ حكمه: قال العماد

و سعد عبد اهللا بن أيب عصرون قد هاجر من حلب إىل السلطان، وقد أنزله عنده وكان الفقيه شرف الدين أب
بدمشق يف ظل اإلحسان، وهو شيخ مذهب الشافعي رضي اهللا عنه، واألقوم بالفتيا، وأعرفهم مبا تقتضيه الشريعة 

أفضى بسّر مراده إىل من أمر الدين والدُّنيا، والسلطان يؤثر أن يفّوض إليه منصب القضاء، واليرى عزل الضياء؛ ف
األجل الفاضل، وكان الفقيه ضياء الدين عيسى اهلكاري يتعصب لشيخه، فاستشعر الضياء من العزل، وأشري عليه 

  .باالستعفاء، ففعل، فأعفى وبقيت عليه الوكالة الشرعية عنه يف بيع األمالك
ر الوحش اليت بنيت فيها املواضع من وأول ما أشتريت منه بوكالة السلطان األرض اليت ببستان بق: قال العماد

  .احلمام والدور واالصطبل واخلان، وكنت قد احتكرهتا يف األيام النورية فملكتها يف األيام الصالحية
قد خرجت هذه األماكن يف سنة ثالث وأربعني وستمائة بسبب احلصار، واستمّر خراهبا، وعفت آثارها، : قلت

  .ارج من جسر الصفيّ خارج باب الفرنج مارا إىل ناحية امليدانوصارت طريقاً على حافة بردى وأنت خ
فلما استعفى ضياء الدين بن الشهرزوري من القضاء مل يبق يف منصب القضاء إال فقيه يعرف باألوحد داود بن : قال

رف يف إبراهيم بن عمر بن بالل الشافعي وكان ينوب عن كمال الدين، فأمره السلطان أن جيري على رمسه، ويتّص



  .حكمه
وكان السلطان إلحياء القضاء يف البيت الزَّكوي مؤثرا، ولذكر مناقبه مكثر، وقد سبق منه الوعد للشيخ شرف 

الّدين بن أيب عصرون وهو راج، وبطلب جناز ِعَدته مناج، ففوض إليه القضاء واحلكم واإلنفاذ واإلمضاء، على أن 
لدين، واألوحد، قاضيني يف دمشق، حيكمان، ومها عن نيابته يوردان يتوىل حميي الدين أبو املعايل حممد بن زكي ا
ومل يزل الشيخ شرف الدين ابن أيب عصرون متولياً للقضاء، منفرداً . ويصدران؛ وتوليتهما بتوقيع من السلطان

  .باحلكم واإلمضاء، سنة اثنتني وثالث وسبعني يف والية أخي السلطان امللك املعظم فخر الدين
إىل الشام تكلم الناس يف ذهاب نور بصره، وأنه اليقوم يف القضاء بورده وصدره، ففوض السلطان  فلما عدنا

القضاء باإلشارة الفاضلية إىل ابنه حميي الدين أيب حامد حممد، كأنه نائب أبيه، وال يظهر للناس صرفه عما هو 
رف واستقلّ به ابن زكي الدين، فأقام يف واستمر القضاء له إىل انقضاء أشهر من سنة سبع ومثانني، مث ُص. متوليه

مّدة واليته للشرع القواعد والقووانني، وفّوض ديوان الوقوف جبامع دمشق وغريه من املساجد واملشاهد إىل أخيه 
جمد الدين بن الزكي، فتواله إىل أن انتقل من أعمال الوقوف إىل موقف اعتبار األعمال، وتّوالها بعده أخوه حميي 

  .ى االستقالل، إىل آخر عهد السلطان وبعدهالّدين عل
وفيها يف صفر وقف السلطان قرية حزم باللوى من حوران على اجلماعة الذين يشتغلون بعلم الشريعة أو : قلت

بعلم حينتاج إليه الفقيه، أو من حيضر لسماع الدروس بالزاوية الغربية من جامع دمشق املعروفة بالفقيه الزاهد نصر 
اهللا تعاىل، وعلى من هو مدّرسهم هبذا املوضع من أصحاب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه؛ وجعل  املقدسي رمحه

  .النظر لقطب الدين النيسابوري رمحه اهللا
  " .احلمد هللا، وبه توفيقي : " ورأيت كتاب الوقف بذلك على هذه الصورة، وعليه عالمة السلطان رمحه اهللا

الثاين عشر من صفر، وحنن يف طريق الوصول إىل دمشق، تويف مشس الدين ابن وفيها يف ليلة اجلمعة : قال العماد
وكان يتوىل الرسالة إىل الديوان العزيز، . الوزير أيب املضاء بدمشق، وهو أول خطيب بالديار املصرية للدولة العباسية

حمل السلطان مهه ف. ويقصده الشعراء وحيضره الكرماء، فيكثر خلعهم وجوائزهم، ويبعث على مدحه غرائزهم
  .وقّرب ولده، وجرب بِْتربيته ُيْتمه

مث تعني ضياء الدين بن الشهرزوري بعده للرسالة إىل الديوان، وصارت منصبا له ينافس عليه، واستتب له هذه 
 السفارة إىل آخر العهد السلطاين، وذلك بعد املضي إىل مصر والعود إىل الشام، فإنه بعد خاطب يف هذا املرام؛ فأما

  .يف هذه السنة فإنه كان يف مسرينا إىل مصر يف الصحبة، وهو متردد إىلّ بصفاء احملبة

وفيها يف آخر صفر تزّوج السلطان باخلاتون املنعوته عصمة الدين بنت األمري معني أنر، وكانت يف عصمة نور الدين 
تقلة بأمرها، كثرية الصدقات، واألعمال رمحه اهللا تعاىل، فلما تويف أقامت يف منزهلا بقلعة دمشق، رفيعة القدر، مس

فأراد السلطان حفظ حرمتها، وصيانتها وعصمتها، فأحضر شرف الدين بن أيب عصرون وُعُدوله، . الصاحلات
وزوجه إياها حبضرهتم أخوها ألبيها األمري سعد الّدين مسعود بن أنر بإذهنا، ودخل هبا وبات عندها، وقرن بسعده 

  .إىل مصرسعدها؛ وخرج بعد يومني 
وذكر العماد بعد وفاة ابن الشهرزوري وابن أيب املضاء األمري مؤيد الدولة أبا احلارث أسامة بن مرشد بن سديد 

هذا مؤيد الدولة من األمراء : امللك أيب احلسن علّي بن منقذ، وعوده إىل الشام عند علمه بوصول السلطان، فقال
العظماء، وقدمتعه اهللا بالعمر وطول البقاء؛ وهو من املعدودين من  الفضالء، والكرماء الكرباء، والسادة القادة

  .شجعان الشام، وفرسان اإلسالم



ومل تزل بنو منقذ مالّك شيزر، وقد مجعوا الشّيادة واملفخر، وملا تفّرد باملعقل منهم من تواله، مل يرد أن يكون معه فيه 
وا دمشق وغريها من البالد، وكلهم من األجواد سواه، فخرجوا منه يف سنة أربع وعشرين ومخسمائة، وسكن

األجماد، وما فيهم إال ذو فضل وبذل، وإحسان وعدل، وما منهم إال من له نظٌم مطبوع، وشعر مصنوع، ومن له 
  .قصيدة وله مقطوع

صر وهذا مؤيد الّدولة أعرقهم يف احلسب، وأعرفهم باألدب؛ وكانت جرت له نبوة يف أيام الدمشقني، وسافر إىل م
وأقام هناك سنني، يف أيام املصريني، فتمت نوبة قتل املنعوت بالظافر، وقتل عباس وزيرهم إخوته، وإقامة املنعوت 

وملا مسع بامللك . فعاد مؤيد الدّولة إىل الشام، وسار إىل حصن كيفا وتوطن هبا. بالفائز، وما صادف ذلك من اهلزاهز
  :، وقالالصالحيّ جاء إىل دمشق، وذلك يف سنة سبعني

  وإن كنت أكثرت فيه الذنوبا... محدت على طول عمري املشيبا 
  ُت بعد العدو صديقاً حبيبا... ألين حييتُ إىل أن لقي 

وأنشدين له جمد العرب العامري بأصفهان يف سنة مخس . وكنت أمسع بفضله وأنا بأصبهان يف أيام الشبيبة: قال
  :نيه، يف سّن قلعهاوأربعني هذين البيتني، ومها من مبتكرات معا

  يشقى لنفعي ويسعى سَعي جمتهد... وصاحبٍ مل أَملَّ الدّهر صحبته 
  لناظري افترقنا فُرقة األبد... مل ألقه ُمذْ تصاحبنا، فحني بدا 

  .فلما لقيته بدمشق يف سنة سبعني أنشدنيها لنفسه؛ مع كثري من شعره املبتكر من جنسه: قال
هذين البيتني مع بيتني آخرين، واجملموع أربعة أبيات، يف ديوان أيب احلسني  ومن عجيب مااتفق أين وجدت: قلت

  :وقال يف الضرس: قرأت يف ديوانه. أمحد بن منري األطرابلسي؟ ومات ابن منري سنة مثان وأربعني ومخسمائة
  يسقى وأجىن ضّره بيدي... وصاحب ال أمل الدهر صحبته 

  من تالدي، ومن مال، ومن ولديو... أدىن إىل القلب من مسعي ومن بصري 
  :مث قال

  مداده زايد النقصري للمدد... أخلُو ببِثِّي من خالٍ بوجنته 
وقد وجدت هذا . البيت فاألشبه أنّ ابن منري أخذمها وزارد عليهما، وهلذا غري فيهما كلمات.... مل ألقه مذ تصاحبنا

  :البيت األول على صورة أخرى حسنة
  وصاحب ناصح يل يف معامليت

  .وجيوز أن يكون اتفاقا، واهللا أعلم. وجيوز أن يكون أسامة أنشدمها متمثالً فنسبا إليه ملا كان مظنة ذلك
وشاهدت ولده عضد الّدين أبا الفوارس مرهفا وهو جليس صالح الّدين وأنيسه وقد كتب ديوان شعر : قال العماد

ومل يزل هذا األمري العضد مرهف مصاحباً له مبصر . أبيه لصالح الّدين، وهو لشغفه به يفضله على مجيع الدّواوين
والشام، وإىل آخر عصره، وتوطن مبصر؛ فلما جاء مؤيد الدولة أبوه، أنزله أرحب منزل، وأورده أعذب منهل، 

وإذا كان . وملكه من أعمال املعّرة ضيعة زعم أهنا كانت قدميا جتري يف أمالكه، وأعطاه بدمشق داراً وإدراراً
  .سه وآنسه، وذاكره يف األدب ودارسهبدمشق جال

وكان ذا رأي وجتربة، وحنكة مهذبة، فهو يستشريه يف نوائبه، ويستنري برأيه يف غيهبه؛ وإذا غاب عنه يف غزواته، 
وبلغ عمره سّتا وتسعني سنة، . كاتبه وأعلمه بواقعاته ووقعاته، واستخرج رأيه يف كشف مهماته، وحلّ مشكالته

  .ومثانني وأربعمائة، وتويف سنة أربع ومثانني ومخسمائة فإن مولده سنة مثان



  .وقد تقدم من أخباره يف قتل األسد يف شيبته أيام كونه بشيزر، وذكرت له أيضا ترمجة حسنة يف تاريخ دمشق
  فصل يف رجوع السلطان إىل مصر

  .وخرج من دمشق يوم اجلمعة، رابع شهر ربيع األول
بالشام أمور ممالكه، وأمن على مناهج أمره ومسالكه، أزمع إىل مصر اإلياب،  وملا استتمت للسلطان: قال العماد

وخرج بكرة اجلمعة ونزل مبرج الّصفّر، مث . وقد أحملت من بعده من جود َجود السحاب، وتقدمه األمراء وامللوك
. إال نظمت أبياتاً رحل عنه قْبل الْعصر إىل قريب الصنمتني، وخرجت معه وقليب مروع إىل أهلي، فما نزلت منزال

  :فقلت يوم املسري وقد عربت باخليارة
  أثريوا؛ فما يل يف املقام خيار... أقول ِلركبٍ باخليارٍة ُنزَّل 

  بأهنم قد خلفوك وساروا... هُم رحلُوا عنك الغداة وماَدرَْوا 
  ويف القلب من نار الغرام أُوار... حليف اشتياق الترى من حتّبه 

  ذمام له ياساديت وجوار... ادي فعندكم أجريوا من البلوى فؤ
  :وقلت وقد نزلنا بالفقيع

  يع من فقع قاعها الضائع... رأيتين بالفقيع منفرداً أْض 
  مين، فياغنب صفقة البائع... بعت مبصر دمشق عن غرر 

  غري مهومي وأدمعي طائعي... صبْري والقلُب عاصيان، وما 
  :وقلت بالفوّار

  فقلُت جلرياين أجريوا من اجلور... الفْور حتّدر بالفوّار دمعي على 
  من الطيف مذ بنتم بزور من الزور... وأصعب ماالقيُت أين قانع 

  :وقلت بالزرقاء
  أنامل تدمى حْيرةً للتندم... وملَ أنَس بالزرقاء يوم وداعنا 
  بكيتك حىت شيب ماؤك بالدم... أعدُتك يازرقاء محراَء، إنين 
  وخالفتهمُ يف عْزميت والتقدم.. .تأخر قليب عندهم مُتخلفا 

  وهل ليت شعري نافٌع للمتيم... فيا ليت شعري هل أعود إليهم 
  :وقلت وقد عربنا على مسالك قريبة من قلعة الشوبك، وفيها ختطف اإلفرنُج القاصدين إىل مصر: قال

  سالكُه الشك يف مهلك... طريق مصر ضّيق املْسلك 
  شبك الشوبك أوقعه يف... وحب مصر صار جبا ملن 

  حمجوجة مربورة املنسك... لكنما من دوهنا كعبة 
  إليه من أيامه يشتكى... هبا صالح الدين ُيشكى الذي 

واتفق أن . ونظمت يف طريق مصر قصيدة مشتمله على ذكر املنازل بالترتيب، وإيراد البعيد منها والقريب: قال
يستدعي من شاديه، إال إنشادها يف ناديه، ويطرب السلطان سري إىل مصر امللك املظفر تقي الدين، وكان ال

وهي . لسماعها، ويعجب بإبداعها، وكان قد فارق أهله بدمشق كما فارقت هبا أهلي، ومجع اهللا هبم بعد ذلك مشلي
  .هذه

  ولكن ملقْدُور أُتيح مَن األمر... هجرتكُم الَعْن ماللٍ والغّْدر 



  نيب، وذنيب يف عذريوّعذري يف ذ... وأعلم أين خمطئ يف فراقكم 
  أشد من اهلجران يف ُنوب الدهر... أرى ُنوباً للّدهر ُتحصى وال أرى 

  ومسعي عْن جنْوى سواكم لذو وقر... بعيين إىل لُقيا سةكم غشاوةٌ 
  فال صرب يف قليب، والقلب يف صدري... وقليب وصربي فارقاين لُبعدكم 
  ، وجهري لكم جهريوسّري لكم سّري... وإين على العهد الذي تعهدونه 

  وها أنا يف صحوي تريف من الّسكر... جترعت صرف اهلّم من كأس شوقكم 
  بُسكناكُم فيه فليس من العمر... وإن زماناً ليس يْعمر مْوطين 
  جوى اهلّم ما أمسيت مقتسم الفكر... وأقسم لو مل يقسم البني بيننا 
  َيب يف أسروِمْن عجبٍ أسري وقَل... أسري إىل مصر وقليب أسريكُم 

  خيال وزوُروا يف الكرى وارحبوا أجري... أخالَي قد شطّ املزار، فأرسلوا ال 
  ترحلت، واملشتاق يأنُس بالذكر... تذكرت أحبايب جبلق بعدما 

  فأسبلت دمْعي للبكلء َعلَى َصبْري... وناديت صربي مستغيثاً فلم جيب 

  ِمضِّ على اجلمروبتنا من الشوق املُ... وملّا قصدنا من دمشق غباغبا 
  موارد من ماء الدموع اليت جتري... نزلنا برأس املاء عند وداعنا 

  فواقع من فيض املدامع يف الغدر... نزلنا بصحراء الفقيع وغودرت 
  ففاضت وباحت باملكتَّم من سّري... وهننهت بالفوّار فيض مدامعي 

  رى الْوِرد أو يسريأواماً َيِسْر حىت ي... سرينا إىل الزرقاء، منها، ومن يصب 
  وقد جزت باحلمام يف البلد القفر... تذكرت ّمحام القُصري وأهله 

  مغاين الغواين منزل األدم والعفر... وبالقريتني القْريَتني، وأين من 
  ومل نسترح حىت صدرنا إىل صدر... َوْردنا من الزيتون حسمي وأيلة 

  قطر بالعهد والقطربعيدة عهد ال... غشينا الغواشي وهي يابسة الثّرى 
  ومن يرجتى ريَّاً من الثمد الّنْزر... وضّن علينا بالّندى مثد احلصا 

  بصدر وإال جادك النّيل للعشر... فقلت اشرحي باخلمس صدراً مطّييت 
  إىل عني موسى نبذل الّزاد للّسفر... رأينا هبا عْين املواساة، إننا 

   عربنا على اجلسرأكفكفها حىت... وما حسرت عيين على فيض عربٍة 
  هنالك من طلحٍ نضيٍد ومن سدر... وِملْنا إىل أرض الّسدير وجّنة 

  على بركة اجلبّ املبشر بالقصر... وجبنا الفال حىت أصبنا مباركا 
  مبن يتلقي الوفد بالوفر والبشر... وملّا بدا الفسطاط بشرت رفقيت 

  مرو َوِمَن عمروفيا خجليت من أّم ْع... بكت أّم عمرو من وشيك ترَّحلي 
  !وماذا الذي تبغي، ومْن لك يف مصر؟... تعجبَّا ! تقول إىل مصر تصري

  حصلت جبداوه على امللك والّنصر... مالذي، الناصر، امللك الذي : فقلت
  وهل تغين الّسواقي عن البحر: فقلت... أقم التعدم اخلري عندنا : فقالت

  ُنْبدل الُعسر باليسر والتقتضي أنْ... ثقي برجوع يضمن اهللا جنحه 



  ونعمته قد أضعفت ُمنَّة الشكر... عطيَّته قد ضاعفت ُمنَّة الّرجا 
  .وكان الدخول إىل القاهرة يوم السبت سادس عشر ربيع األول بالزي األمجل والعّز األكمل: قال

م اجلسر، وتلقانا خري مصر وتلّقى السلطان أخوه ونائبه امللك العادل سيف الدين إىل صدر، وعرب إلينا عند حبر القلز
ووصلت إلينا مثراهتا، وجليت علينا زهراهتا، فظهر بنا نشاطها، وزاد اغتباطها، ودخل السلطان داره، ووفق اهللا يف 

  .مجيع األمور إيراده وإصداره
إىل وكانت قد صعبت علّي مفارقة دمشق وأهلها، لقلة الوثوق بأين أحصل مبثلها؛ فنظمت يوم خروجي منها أبياتا 

  :ناصر الدين حممد بن شريكوه، منها
  ف مستلذ الّدالل... مبهجيت خنث العط 
  ورقٍّة واعتالل... يقول يل بانكسارٍ 

  أصفى من السلسال... معاتباً حبديٍث 
  بعتَ اهلدى بالضالل... ما مصر مثل دمشقٍ 

  عجيبة األشكال... فقلت عّنت أموٌر 
  مثل سْير اهلالل... أسريُ يف طلب العّز 

  َمسريُ أوَج الكمال... مل يبلغ البدُر لوال ال 
  وإنه رأس مايل... وكيف أترك شغلي 

  ين الغزير الّنوال... صالح الدين حايل صالح الّد 
  ملكته آمايل... مايل أفارق َملْكاً 
  عليه يف بلبال... قليب : ياناصر الّدين

  :جل الفاضل؛ وقد مدحه بقصيدة منهامث ذكر العماد احملسنني إليه بالقاهرة، وسّيدهم املوىل األ
  وأنا عبُد عبِْد َعبِْد الّرحيم... كيف اليفتدى يل الدهر عبدا 

  ضل يادولة األفاضل دومي... بدوام األجل سّيدنا الفا 
  ك مناب األرواح عند اجلسوم... إذ أراه ينوب عين لدى املل 

  د وحكم التحليل والتحرمي... مالك احللّ يف املمالك والعق 
  قلماً حاكماً على إقليم... ُمْعِملٌ للنفاذ يف كلّ قطر 

  كتبه القادمات بالتعظيم... يتلقى امللوُك يف كل أرض 
  ر للدهر كلُّ خطب جسيم... ناحل اجلسم، ذو خطاب به يصغ 

 مث ذكر األخوين تقي الدين عمر وعز الدين فرخشاه، ومها أبنا أخي السلطان، وهو شاهنشاه بن أيوب، ومهام
  :ومدح فرخشاه بقصيدة حسنة، منها. الدين بزغش الشنباشي واىل القاهرة

  سلبت مقلتاه قليب بغمزه... شادنٌ كالقضيب لْدن املهزه 
  وإذا زدُت ذلة زاد عزه... كلّما ُرْمت وصله رام هجري 
  رقم املسك يف الشقائق طرزه... للصبا من عذاره نسج ُحسن 

  قد عزه الغرام وبزهفيه ... وعزيٌز علّي أن أصطباري 
  يف هواه، وال كثري َعزّه... مارأى ما رأيت جمنونُ ليلى 



  ما رأينا بالنيْربني واالَرزْه... ما ذكرنا الفسطاط إال نسينا 
  ين ذي الفضل، خلّد اهللا عزه... ونصريي عليه نائل عز الد 
  مالئاً من نفائس احلمد كنزه... فّرغ الكنز من ذخائر مالٍ 

  للدَِّنايا أبّية مشمئزه... ة باملعايل مهةٌ مستهام
وتوفرنا على االجتماع يف املغاين الستماع األغاين، والتنزه يف اجلزيرة واجليزة، واألماكن العزيزة، : قال العماد

ومنازل العّز والروضة، ودار امللك والنيل واملقياس، ومراسي السفن، وجماري الفلك والقصور بالقرافة، وربوع 
  .ورواية األحاديث النبوية، واملباحثة يف املسائل الفقهية، واملعاين األدبيةالضيافة، 

واقترحنا على القاضي ضياء الدين بن الشهرزوري أن يفرجنا يف األهرام، فقد كنا شغفنا بأخبارها يف الشام؛ : قال
واملقاري؛ وهالنا أبو اهلول، فخرج بنا إليها، ودرنا تلك الربايب والرباري، والرمال والصحاري، وأمحدنا املقارَّ 

وضاق يف وصفه جمال القول؛ ورأينا العجائب، وروينا الغرائب، واستصغرنا يف جنب اهلرمني كلَّ ما استعظمناه، 
وتداولنا احلديث يف اهلرم ومن بناه، فكلٌ يأيت يف وصفهما مبا نقله، المبا عقله، واجتهدوا يف الصعود إليه فلم يوجد 

لعقول يف عقوده، وطارت األفكار عن توَّهم حدوده؛ فياله من مولود للدهر قبل الطوفان، من توقله، وحارت ا
انقرضت القرون اخلالية على آبائه وجدوده، ومسار األخبار يسمرون بذكر حديث أحداث عاده ومثوده، وُيدل 

ء الفرقدين، ومها كالطودين وإن يف األرض اهلرمني كما أن يف السما. إحكامه وعلّوه على مهة بانيه يف بأسه وجوده
الراسخني، وكاجلبلني الشاخمني؛ قد فنيت الدُّهور ومها باقيان، وتقاصرت القصور ومها راقيان، وكأهنما ُألّم األرض 
ثديان، وعلى ترائب التراب هندان، ولسلطان العامل علمان، وإىل مراقي األمالك ُسلمان، ومها لليل والنهار رقيبان، 

سيبان، ومن زحل واملريخ قريبان، ولعوادي اخلطوب خطيبان، ولثور الفلك روقان، ولشخص ولرضوي ولشمام ن
  .الكرة الترابية سافان

مث ذكر العماد مجاعة ممن كان يقيم الضيافة له وملثله من الفضالء واألعيان؛ فذكر منهم الناصح مؤدب أوالد : قلت
ن الصويف البلخي، وكان له صحبة قدميو بنجم الدين أيوب السلطان، وله داٌر مشرفة على النيل، وذكر منهم اللسا

  .والد السلطان، وله داٌر أيضا على شاطئ النيل برسم ضيافة من نزل به
  .مث وقف السلطان داره على الصوفية من بعده، وانتقل بعد سنني إىل النَّعيم وُخلده: قال

  فصل يف بيع الكتب وعمارة القلعة واملدرسة والبيمارستان

وكان لبيع الكتب يف القصر كلّ أسبوع يومان، وهي تباع بأرخص األمثان وخزائنها يف القصر مرتَّبة : العماد قال
: فقيل لألمري هباء الدين قراقوش، متويل القصر، واحلالّ والعاقد لألمر. البيوت، مقسمة الّرفوف، مفهرسة باملعروف

وكان مقصود . هلى بالكتب، والدربة له بأسفار األدب هذه الكتب قد عاث فيها إىل أرضها؛ وهو تركّي الخربة
فأخرجت، وهي أكثر من مائة ألف، من أماكنها، وغُربت من . داليل الكتب أن يكسوها، وخيرموها ويعكسوها

مساكنها، وخّربت أوكارها، وأذهبت أنوارها وشتت مشلها، وبتُ حبلها، واختلط أدبيُّها بنجوميتها، وشرعيُّها 
  .بيُّها هبندسيِّها، وتوارخيها بتفاسريها، وجماهيلها مبشاهريهامبنطقيها، وط

وكان فيها من الكتب الكبار، وتواريخ األمصار، ومصنفات األخبار، ما يشتمل كل كتاب على مخسني أو ستني 
فاختلطت واختبطت، فكان الدالل خيرج عشرة عشرة من كل فن . جزءاً جملدا، إذا فقد منها جزٌء الخيلف أبدا

باً مبترة، فتسام بالدون، وتباع باهلُون؛ والدالل يعرف كلّ شدة، وما فيها من عدة، ويعلم أن عنده من أجناسها كت



  .وأنواعها، وقد شارك غريه يف ابتياعها، حىت إذا لفق كتاباً قد تقوم عليه بعشرة، باعه بعد ذلك لنفسه مبائة
ا، ومريت األطباء كما مروا، واستكثرت من املتاع فلما رأيت األمر حضرت القصر، واشتريت كما أشترو: قال

وملا عرف السلطان ما ابتعته، وكان مبئتني، أنعم عليَّ هبا، وأبرأ ذمَّىت من ذهبها؛ مث . املبتاع، وحويت نفائس األنواع
  .وهب يل أيضا من خزانة القصر ما عينت عينه من كتبها

له من القصر، وهو ينظر يف بعضها، ويبسط يدي لقبضها، ودخلت عليه يوماً وبني يديه جملدات كثرية انتقيت 
كلها، وما أستغىن عنها، فأخرجتها من عنده حبمال، : كنت طلبت عينتها، فهل يف هذه منها شئ؟ فقلت: وقال

  .وكان هذا منه باإلضافة إىل مساحه أقل نوال
إن أفردت كلّ : سور المينعها، فقالوكان السلطان ملا متلك مصر رأى أن مصر والقاهرة لكلّ واحدة منهما : قال

  .واحدة بسور احتاجت إىل جند مفرد حيميها، وإين أرى أن أدير عليهما سوراً واحداً من الشاطئ إىل الشاطئ
وأمر ببناء قلعة يف الوسط عند مسجد سعد الدولة على جبل املقطم، فابتدأ من ظاهر القاهرة بربج يف املقسم، 

ووجدت يف عهد السلطان بيتاً رفعه النواب، وأكمل فيه . وج وصلها بالربج األعظموانتهى به إىل أعلى مصر برب
احلساب، ومبلغه، وهو دائر البلدين مصر والقاهرة مبا فيه من ساحل البحر والقلعة باجلبل، تسعة وعشرون ألفا 

ألمحر بساحل مصر عشرة وثالمثائة ذراع وذراعان؛ من ذلك ما بني قلعة املقسم على شاطئ النيل والربج بالكوم ا
آالف ومخسمائة ذراع، ومن القلعة باملقسم إىل حائط القلعة باجلبل مبسجد سعد الدوة مثانية آالف وثالمثائة واثنان 
وتسعون ذراعا، ومن جانب حائط القلعة من جهة مسجد سعد الدولة إىل الربج بالكوم األمحر سبعة آالف ومائتا 

وذلك طول قوسه يف أبدانه . سعد الدولة ثالثة آالف ومائتان وعشرة أذرعذراع، ودائر القلعة جببل مسجد 
وأبراجه من النيل إىل النيل، على التحقيق والتعديل، وذلك بالذراع اهلامشي بتويل األمري هباء الدين قراقوش 

  .األسدي
. يه وتضييق طريقهوبىن القلعة على اجلبل، وأعطاها حقها من إحكام العمل، وقطع اخلندق وتعميقه وحفر واد
وحفر يف رأس اجلبل . وهناك مساجد يعرف أحدها مبسجد سعد الدولة، فاشتملت القلعة عليها ودخلت يف اجلملة

  .بئراً ينزل فيها بالدرج املنحوتة من اجلبل إىل املاء املعني، ومل يتأت له هذا كله يف سنني متقاربة لوال أعانه ربُّه املُعني
  .من السور مواضع والعمارة فيه مستمرة، ووظائف نفقاهتا مستدرة وتويف السلطان وقد بقي

وأمر ببناء املدرسة بالتربة املقدسة الشلفعية ورتب قواعدها بفرط األملعية، وتوالها الفقيه الزاهد جنم الدين : قال
  .اخلبوشاين، وهو الشيخ الصاحل الفقيه الورع، التقّي النقّي

مبارستاناً للمرضى، واستغفر اهللا تعاىل بذلك واسترضى؛ ووقف على البيمارستان  وأمر باختاذ دارٍ يف القصر: قال
واملدرسة وقوفاً، وقد أبطل منكراً وأشاع معروفاً؛ وأضرب عن ضرائب فمحاها، وهّب إىل مواهب فأسداها، واهتم 

  .بفرائض ونوافل فأداها
  ذه السنةفصل يف خروج السلطن إىل اإلسكندرية وغري ذلك من بواقي حوادث ه

مثَّ خرج من القاهرة يوم األربعاء الثاين والعشرين من شعبان، واستصحب ولديه األفضل عليَّاً والعزيز : قال العماد
عثمان، وجعل طريقه على دمياط، ورأى يف احلضور بالثغر ومشاهدته االحتياط، وكان له هبا سّيب كثري جلبه 

  .هب يل منه جاريةاألسطول، فامتد مقامه بظاهر البلد يومني، وو
مثَّ وصلنا إىل ثغر اإلسكندرية وترددنا مع السلطان إىل أخيه احلافظ أيب طاهر أمحد بن حممد السلفي، وداومنا 

احلضور عنده، واجتلينا من وجهه نور االميان وسعده؛ ومسعنا عليه ثالثة أيام، اخلميس واجلمعة، والسبت، رابع 



أليام الثالثة هي اليت حسبناها من العمر، فهي آخر ما اجتمعنا به يف ذلك شهر رمضان، واغتنمنا الزمان، فتلك ا
  .الثغر

وشاهدنا ما استجده السلطان من السُّور الدائر، وما أبقاه من حسن اآلثار واملآثر؛ وما انصرف حىت أمر بإمتام 
  .وتعمري األسطول

فيها رأى أنه الخيلي نفسه من ثواب يقوم له مقام وملا نوى السُّلطان املقام باإلسكندرية ليصوم : قال ابن أيب طّي
القصد إىل بالد الكفار واجلهاد يف املشركني، فرأى األسطول وقد أخلقت سفنه وتغريت آالته، فأمر بتعمري 

وملا متَّ عملُ املراكب أمر حبمل اآلآلت، فنقل من السالح . األسطول ومجع له من األخشاب والصَّناع أشياء كثرية
ا حيتاج إليه، وشحنه بالرجال، ووىلّ فيه أحد أصحابه، وأفرد له إقطاعا خمصوصا وديوانا مفردا، وكتب إىل والعدد م

سائر البالد يقول، القولُ قولُ صاحب األسطول، وأن الميُنع من أخذ رجاله وما حيتاج إليه، وأمر صاحب األسطول 
  .أن اليبارح البحر، ويغرى إىل جزائر البحر

  :لت يف معىن تنقلي يف البالدوق: قال العماد
  فُسطاط يوماً، ويوماً بالعراقني... يوماً حبّي، ويوماً يف دمشق، وبال 

  إال لُيقتسما بالشوق والبني... كأن جسمي وقليب الصّب ما خلقا 
  :وقلت يوم اخلروج من القاهرة

  لو سامين روحي هبا مل أخبل... يا باخالً عند الوداع بوقفة 
  ترك الفؤاد بدائه يف املنزل... فت لسائل ماكان ضرك لو وق

  مقدار إطفاء احلريق املشعل... هالّ وقفت لقلب من أحرقته 
  قليب لديك، مقيداً مل يرحل... إن أسر مرجتالً ففي أسر اهلوى 

  إذ كنت أنت معذيب والنبتلى... عذب العذاب لدى فؤاد املبتلي 
  :وقلت وقد نزلنا بني منية غمر ومنية مسنود

  لقاؤكم الشايف ووصبكم اجملدي... ت بأرض املنيتني ومنييت نزل
  وتؤنسين إن مت يف وحشة اللحد... سأبلي والتبلي سريرة ودكم 

وعدنا من ىاإلسكندرية يف شهر رمضان، فصمنا بقية الشهر بالقاهرة، والسلطان متوفر يف ليله وهناره، على : قال
مساع أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأخباره، وإشاعة العلم نشر العدل وإنشاره، وإفاضة اجلود واغزاره، و

  .واإلعالن بأسراره، وإبداء شعار الشرع وإظهاره، وإبقاء املعروف على قراره، وإعدام أعالم الباطل وإنكاره
  :ومن مدائحي يف السلطان ما أنشدته إياه سادس شوال: وقال

  وناهيك من باخل مسرف... فديتك من ظامل منصف 
  قصدت مبصر ذرا يوسف... أيبلغ دهري قصدي وقد 
  وبذل الصنائع مل يوصف... ويوسف مصر بغري التقى 

  دماًء مىت جترها ينظف... فسر وافتح القدس واسفك به 
  ر وهّد السقوف على األسقف... وأهد إىل األسبتار البتا 

  خيلصك اهللا يف املوقف... وخلّص من الكفر تلك البالد 
صل ُرُسل املواصلة وصاحيب احلصن وماردين إىل دمشق فاستوثقوا بتحليف أخي السلطان مشس الدولة وفيها و: قال



  .تورانشاه بن أيوب، مث قصدوا مصر، ووقع رسول صاحب حصن كيفا يف األسر
وصل رسول املوصل القاضي عماد الدين بن كمال بن الشهرزوري هبدية قود، فخرج املوكب إىل : قال ابن أيب طّي

ئه، وأكرمه السلطان واحترمه؛ وقدم بعده رسول نور الدين قرا أرسالن ورسول صاحب ماردين، هبدايا، لقا
واجتمعوا يف دمشق، وخرجوا إىل السلطان مبصر، فاعترضهم الفرنج، فأسر رسول صاحب احلصن، ومل يزل يف 

وش إىل أوجلة وتلك البالد، وفيها رجع قراق: قال: األسر حىت فتح السلطان بيت األحزان فأطلقه وأحسن إليه
  .فجمع أمواالً ورجع إىل مصر، مث أراد الرجوع فمنعه العادل، مث خلصه فرخشاه فرجع وفتح بالد فّزان بأسرها

مث خرج السلطان إىل مرج فاقوس، من اعمال مصر الشرقية، إلرهاب العدّو وهو يركب للصيد : قال العماد
واقترح علّي أن أمدح عز الدين فرخشاه بقصيدة موسومة، . هاز الفرصوالقنص، والتطلع إىل أخبار الفرنج النت

  :ألزم فيها الشني قبل اهلاء؛ فعملت ذلك يف أواخر ذي احلجة، فقلت
  الدهر من َيْرُجك الخيشه... موالي عزَّ الدين فرخشه 
  طلق احمليَّا كرماً، بشه... تلقاه مسح الكف، دفاقها 

  أو شئت فوزاً بالعال فاغشه ...إن شئت فوتاً بالّردى فالقه 
  خزى هلاه والعدا بطشه... يدمي باأليدي وباأليد يف 

  إال جعلتم عرشه نعشه... كم ملٍك عاداكم مل يبت 

  أمنتَّم يوما وال فنشه... خوفتم الشرك، فال قمصه 
  والداك السيد شاهنشه... اورثك السؤدد ياابن العال 

س مصممني على الغزاة إىل غزة، وقد وصلت أساطيل ثغرى دمياط كنا خميمني مبرج فاقو. وقال يف اخلريدة
واإلسكندرية بسيب الكفار، وقد أوفت على ألف رأس عدة من وصل يف قيد األسار؛ فحضر ابن رواحة منشداً 

  :مهنئاً بعيد النحر، سنة اثنتني وسبعني، ومعرضا مبا وهبه امللك الناصر من اإلماء والعبيد، قصيدة، منها
  وقلّب دهره ظهراً لبطن... التجارب منه حزم  لقد خرب

  وأدركهم على حبر بسفن... فساق إىل الفرنج اخليل برا 
  ميدن بكل قٍد مرجحن... وقد جلب اجلواري باجلواري 
  فمرنان تنوح على مرن... يزيدهم اجتماع الشمل بؤساً 

  ودمياط، فما منيا بغنب... زهت إسكندرية يوم سيقوا 
  فلو هجعوا أتاهم بعد وهن... يف يسري يرون خياله كالط

  مناهم لو يبيتهم بأمن... أبادهم ختوفه، فأمسى 
  فصاروا القتناص حتت رهن... متلك حوهلم شرقا وغربا 

  رأت منه الفرجنة ضيق سجن... أقام بآل أيوبٍ رباطا 
  ومل ير جهده يف البأس يغين... رجا أقصى امللوك السلم منهم 

  .ملكس الذي كان مبكة على احلاج، وسيأيت ذكره يف أخبار سنة أربع وسبعنيوفيها أبطل السلطان ا
ويف سنة اثنتني وسبعني شرع جماهد الدين، يعىن قامياز دزدار قلعة املوصل، يف عمارة جامعه بظاهر : قال أبن األثري

  .تان، وكلها متجاوراتمث بين بعد ذلك الرباط، واملدرسة والبيمارس. املوصل بباب اجلسر، وهو من أحسن اجلوامع
وتويف يف شهر ربيع األول من سنة مخس وتسعني بقلعة املوصل، وهو متوليهل، واحلاكم يف الدولة األتابكية : قال



وكان ابتداء واليته القلعة يف ذي احلجة، سنة إحدى وسبعني، مث قبض عليه سنة تسع ومثانني، وأعيد إىل . النورية
وكان عاقال خيّرا، . وكان أصله من أعمال شبختان وأخذ منها وهو طفل. إىل اآلن واليتها بعد اإلفراج عنه، وبقي

دّينافاضالً، تعلم الفقه على مذهب اإلمام أيب حنيفة رضي اهللا عنه، وكان حيفظ من األشعار واحلكايات والنوادر 
يصليه كل ليلة ويكثر  وكان يكثر الصوم، وله ورد. والتواريخ شيئاً كثريا، إىل غري ذلك من املعارف احلسنة

وبىن عدة جوامع منها الذي بظاهر املوصل، وبىن خانقاهات منها اليت باملوصل، ومدارس وقناطر على . الصدقة
  .األهنار، إىل غري ذلك من املصاحل؛ ومناقبه كثرية

يت إىل قصيدة نزلنا بربكة اجلب لقصد فرض اجلهاد، وعرض األجناد؛ فكتب األسعد بن مما: قال العماد يف اخلريدة
  :يف امللك الناصر، ويعرض بالشطرنج فإنه كان يشتغل به، وذلك يف ذي القعدة سنة اثنتني وسبعني

  أهيف كالرمي ذو مشم... ياكرمي اخليم يف اخليم 
  منه يف داج من الظلم... عجيب للشمس إذ طلعت 

  ورماة الطرف يف العجم... كيف التطمى لواحظه 
  الحيل الصيد يف احلرم... التصد قلب احملب لكم 
  قد براه اهللا لألمم... ياصالح الدين ياملكا 

  وغدا اإلسالم يف نعم... أضحت الكفار يف نقم 
  لعلّي القدر واهلمم... إن يك الشطرنج مشغلة 

  ألمور احلرب والكرم... فهي يف ناديك تذكرة 
  بالعطاء اجلمّ الالقلم... فلكم ضاعفت عّدهتا 

  فانثنت كفاك بالقمم.. .ونصبت احلرب نصبتها 
  وأمر األقدار كاخلدم... فابق لألقدار ترفعها 

وفيها تويف باإلسنكدرية القاضي الشريف أبو حممد عبد اهللا العثماين الديباجي من ولد الديباج حممد بن عبد اهللا بن 
كان واسع الباع يف و. عمرو بن عثمان بن عفان رضي اهللا عنهم، ويعرف بابن أيب إلياس، من بيت القضاء والعلم

علم األحاديث، كثري الرواية، قيما باألدب، متصرفا يف النظم والنثر، إال أنه مقلّ من النظم، أوحد عصره يف علم 
  .ذكر ذلك العماد رمحه اهللا يف اخلريدة. الشروط، وقوله املقبول على كل العدول
  مث دخلت سنة ثالث وسبعني ومخسمائة

فنظم العماد يف األجل الفاضل قصيدة ميمية يف منتصف احملرم، وخدمه هبا هناك يف والسلطان خميم مبرج فاقوس، 
  :املخيم أوهلا

  من سقم عينيه عني سقمي... رمي هضيم يروم هضمي 
  فخلين واهلوى وزعمي... ان رمت يا عاذيل صالحي 
  !انت نصيحي ام انت خصمي... لومك يذكي الغرام قل يل 

  ك ال تستطيع غشميان... ايازماين الغشوم اقصر 
  عوين على خطبك امللم... عبد الرحيم الرحيم اضحى 

  املفضل، االشرف، االشم... الفاضل، االفضل، االجل 
  وحبر علم، وطود حلم... غيث غياث، وجود جود 



  تستخرج الدر من خضم... يرعاه يف اليمني منه 
ين، وهو من ادباء املوصل وشعرائها، وفصئاحها وكان عندنا باملخيم بالعباسة، يف احملرم علم الدين الشتا: قال

وظرفائها، وفد سنة اثنني وسبعني اىل مصر، واهدى النظم والنثر، واصطنعه عز الدين فرخشاه، وانزله يف جواره، 
  :ومجع له من رفده ومن االمراء الف دينار، فمدح السلطان باملخيم بكلمة، مطلعها

  فسر وافتح الدنيا، فأنت هبا احرى ...غدا النصر معقوداً برايتك الصفراء 
  .مل يذكر العماد من هذه القصيدة غري هذا البيت، وانه لقائم مقام قصائد كثرية: قلت

وذكر العماد يف اخلريدة، وذكر فيها من هذه . والشاتاين هو ابو على احلسن بن سعيد له ترمجة يف تاريخ دمشق
  :القصيدة

  فُبشرى ملن يرجو الّندى منهما ُبشرى... ى ميينك فيها الُيمن والُيسر يف الُيسر
  .وكانت األعالم السلّطانية ُصفراً، اليفارق نشرها نصراً: قال العماد

  :وفيها يقول بعض الفضالء: قلت
  أتت باأليادي البيض أعالمه الصّفر... إذا اسود خطب دونه املوت أمحر 

  واجلّر ظهور العدا من رفعها اخلفض... وقد ظهرت منصوبة جزمت هبا 
  وهللا يف إعالِء رتْبته سِّر... وأضحت جتوز األرض شرقاً ومغربا 

عاد السلطان إىل القاهرة وأقام هبا، مث اهتمت بالغزاة مهّته إىل غزة وعسقالن، فخرج يوم اجلمعة ثالث : وقال العماد
السدير، وخيمنا باملربز، مث  مث تقدمنا منه إىل. مجادى األوىل بعد الصالة، وخيم بظاهر بلبيس يف خامسه، وخبميسه

  .خذوا زاد عشرة أيام أخرى زيادة لالستظهار، وإلعواز ذلك عند توسط ديار الكفار: ُنودي
قد بدا يل، وقد خطر : فركبت إىل سوق العسكر لالبتياع، وقد أخذ الّسعر يف االرتفاع، فقلت لغالمي: العماد: قال

وأثقايل، وانتهز فرصة هذا الّسعر الغايل، وأنا صاحب قلم الصاحب  الّرجوع من اخلطر ببايل، فاعرض للبيع أمحايل
علم، وقد استشعرت نفسي يف هذه الغزوة من عاقبة ندم؛ واملدى بعيد، واخلطب شديد؛ وهذه نوبة السّيوف النوبة 

ز حملّه، األقالم، ويف سالمتنا سالمة اإلسالم؛ والواجب على كل منا أن يلزم شغله، واليتعّدى حّده، واليتجاو
وأظهرت سّري للموىل األجل الفاضل، فسّره . السيما ونواب الّديوان قد استأذنوا يف العودة، وأظهروا قلّة الِعّدة

أنت معنا أو عزمت : وكان الّسلطان أيضا يؤثر إيثاري، وخيتار اختياري؛ فقال يل. ذلك، إشفاقاً علّي، وإحساناً إىلّ
تّعود وتدعو لنا، وتسأل اهللا أنْ يبلغنا من : لموىل، وما خيتاره يل فهو أوىل، فقالاألمر ل: أن تدعنا والتتبعنا؟ فقلت

  .الّنصر سؤلنا
  :وكنت قد كتبت أبياتا إىل املخدوم الفاضل وحنن باملربز يف العشرين من الشهر

  لِ، ووفْر كنيلها املوفور... قَيل يف مصر نائلٌ عدد الّرم 
  عنا، كما ترى، يف الغرورووق... فاغتررنا هبا وسرّنا إليها 

  ومنعنا من نيلها امليسور... وحظينا بالرّمل والسّير فيه 
  سدرا من نزولنا بالسدير... وبرزنا إىل املربز نشكو 

  بالغٌ يف اجلهاد جهُد مسريي؟... وماذا . ِسر إىل اجلهاد: قيل يل
  سي موتورا إىل موتور... ليس يقوى يف اجليش جأشي، والقو 

  مي، وللصُّحف ال الصفاح حضوري... الالكتائب إقدا أنا للكُتب 



  فاضل الفائض الّندى بأموري... كاد فضلي يضيع لوال اهتماُم ال 
  رافالً منه يف حبري حبور... فأنا منه يف مالبس جاٍه 

  ومسا يب إىل سرير السُّرور... فهو رقّي من احلضيض حظوظي 
 هذه الغزوة، وقد عظَّم اهللا فيها من النبوة؛ وكانت غزوات وما انقطعت عن السلطان يف غزواته إاليف: وقال

  .السلطان بعدها مؤيدة، والّسعادات فيها جمددة
وكنت ملا فارقت القاهرة استوحشت، وتشوقت إىل أصدقائي وتشوشت، وكتبت من املخيم ببلبيس إىل القاضي 

، وكان صاحباً يل من األيام النورية، واستشرته مشس الدين حممد بن موسى املعروف بابن الفرّاش، وقد أقام بالقاهرة
  :رافقه والتفارقه، فكرهت رأيه، فكتبت إليه: فكتب يف اجلواب. يف التأخر عن السلطان

  الأبتغي غري ما تبغون يل غرضا... إذا رأيتم مبكروهي فذاك رضاً 
  فإنين ُمستطيٌب ذلك املرضا... وإن رأيتم شفاء القلب يف مرضي 

  ُمْستعذباً، أْسّتِلذّ الْهّم واملضضا... تعذييب، فصرت له أنتم أشرمت ب
  فحاش هللا أن أبغى بكم عوضا... أصبحت ممتعظاً يب يف حمبتكم 

  وكان مثل سحابٍ بْرقُه ومضا... هللا عيٌش تقضَّى عندكم ومضى 
  والقلُب حمترُق مّين جبمر غضا... العيش دان جناه الغّض عندكم 
  حسبت أنّ ودادي عندكم ُرفضا... ء وال ماكنت أعهد منكم ذا اجلفا

  فإن أذنت لشخصي يف احلضور أضا... قد أظلم األفق يف عيين لغيبتكم 
  ملَّا جفوا ماقضى أو طاره، وقضى... ولست أول صّب من أحبتَّه 
  فقد رأيت امتثال األمر ُمعترضا... ُمروا مبا شئتم من حمنة وأذًى 

  فيها املآرب، والعيش الذي خُفضا.. .طوىب لكم مصُر، والدارّ اليت قضيت 
  تذكروا ضجراً بالعيش منقبضا... بعيشكم إن خلومت بانبساطكم 

  بسفريت عنكم التظهرون رضا... رضيتم سفري عنكم؛ وأعهد كم 
  هيهات جوهركم قد عاد يل عرضا... هال تكلَّفتم قوالً أُسرُّ به 

  ملعىن الذَّي غمضاأو فاشرحوا يل ذا ا... تفضلوا واشرحوا صدري بقربكم 
  :فكتب إيلَّ يف جواهبا أبياتاً، منها

  فلست أرضى إذا فاقتكم عوضا... التنسبوين إيل إيثار بُْعدكم 
  فما تراه على األيام منتقضا... ويل وداٌد تولَّى الّصدق عقدته 

  بصحَّةٍ ليس خيشى بْعدما مرضا... يلقاك قليب على سبل العتاب له 
  ويلتقي من عتاب املذنب املضضا... له أسفاً وصرت كالدَّهر جيىن أه

  .مثّ وّدعت وُعْدت، وهنضوا وقعدت: قال
  فصل يف نوبة كسرة الرَّملة

  .وكانت على املسلمني باجلملة، وذلك يوم اجلمعة غرَّة مجادى اآلخرة أو ثانية
وىل، فسىب وسلب، وغنم ورحل السلطان بعساكره فنزل على عسقالن يوم األربعاء التاسع والعشرين من مجادى األ

وغلب، وأسر وقسر، وكسب وكسر، ومجع هناك من كان معه من األسرى فضرب أعناقهم، وتفرَّق عسكره يف 



  .األعمال مغريين ومبيدين، فلما رأوا أن الفرنج خامدون استرسلوا وانبسطوا
، راحالً لقصد بعض املعاقل، فاعترضه وتوَّسط السُّلطان البالد، واستقبل يوم اجلمعة، مستهلّ مجادى اآلخرة، بالّرملة

هنٌر عليه تلّ الصافية فازدمحت على العبور أثقال العساكر املتوافية، فما شعروا إال بالفرنج طالبةً بأطالهبا، حازبةً 
حا بأحزاهبا، ذابَّةً بذئاهبا، عاويةً بكالهبا، وقد نفر نفريهم، وزفر زفريهم؛ وسرايا املسلمني يف الضياع مغرية، ولرِ

فوقف امللك املظفّر تقّي الّدين وتلقاهم وباشرهم ببيضه وُسمره، فاستشهد من . احلرب عليهم يف دورهم مديرة
  .أصحابه عدَّة من الكرام، انتقلوا إىل نعيم دار املقام؛ وهلك من الفرنج أضعافها

  .اوكان لتقي الدين ولدٌ يقال له أمحد، أول ماطّر شاربه، فاستشهد بعد أن أردى فارس

وذلك أن بعض الفرنج بدمشق خدعه . وكان لتقي الدين أيضا ولد آخر، امسه شاهنشاه، وقع يف أسر الفرنج: قال
جتئ إىل امللك وهو يعطيك امللك؛ وّزور كتابا فسكن إىل صدقه وخرج معه، فلما تفرد به شّد وثاقه، وغلّه : وقال له

ندهم له حاال ومجاال؛ وبقي يف األسر أكثر من سبع سنني حىت فكّه وقيَّده، ومحله إىل الداوية، وأخذ به ماالً، وجدد ع
السلطان مبال كثري، وأطلق للداّوية كلّ من كان هلم عنده من أسري؛ فغلط القلب التقّوى على ذلك الولد جّر هالك 

  .أخيه، وملا عاد من الغزوة زرناه للتعزية فيه
ن النّاس تفرقوا وراء أثقاهلم، مث جنوا برحاهلم، وصّوب العدّو ولو أن لتقّي الدين رداًءا ألردى القوم، لك: قال

ومسعته يوماً يصف تلك النوبة، ويشكر من . جبملتهم محلتهم إىل السلطان، فثبت ووقف على تقدمه من ختلف
رأيت فارساً حيثّ حنوي حصانه، وقد صّوب إىل حنري سنانه، فكاد يبلغين طعانه، ومعه : مجاعته الصحبة، ويقول

فرأيت ثالثة من أصحايب خرج كلّ واحد إىل واحد منهم فبادروه وطعنوه، وقد متكن . خران قد جعال شأهنما شانهآ
من قريب فما مكَّنوه؛ وهم إبراهيم بن قنابر، وفضل الفيضي، وسويد بن غشم املصري، وكانوا فرسان العسكر 

ه وما فارقوه، وقارعوا العدّو دونه وضايقوه؛ فما وأتفق لسعادة السلطان أنّ هؤالء الثالثة رافقو. وشجعان املعشر
  .زال السلطان يسري ويقف، حىت مل يبق من ظّن أنه يتخلف

ودخل الليل وسلك الرمل والماء والدليل، والكثري من الزاد والعلف والقليل، وتعسفوا السلوك يف تلك الرمال 
وأذن ذلك بتلف الدّواب وترجل . وصلوا إىل الديار وأوعاث واألوعار، وبقوا أياماً وليايل بغري ماء والزادٍ حىت

وفقد الفقيه ضياء الدين عيسى . الركاب ولُغوب األصحاب، وفقد كثري ممن مل يعرف له خرب، ومل يظهر له أثر
اهلكاري وأخوه الظهري، ومن كان يف ُصحبتهم، فّضل الطريق عنهم، وكانوا سائرين إىل وارء، فأصبحوا بقرب 

فّدل عليهم الفرنج من زعم أنه يدل . وا يف مغارة، وانتظروا من يدهلم من بلد اإلسالم على عمارةاألعداء، فأكمن
هبم، وسعى يف أسرهم وعطبهم، فأسروا، وماخلص الفقيه عيسى وأخوه إال بعد سنني؛ بستني أو سبعني ألف دينار، 

  .وفكاك مجاعة من الكفار
رة، فإن النكاية يف العدّو وبالده بلغت منتهاها، وأدركت كلُّ وما اشتدت هذه النوبة بكسرة، والعدم ُنص: قال

لكن اخلروج من تلك البالد شتت الشمل، وأوعر السّهل، وُسلك مع عدم املاء والدليل . نفسٍ مؤمنة ُمشتهاها
  .والرمل

خول بالد األعداء ومما قدره اهللا تعاىل من أسباب الّسالمة، واهلداية إىل االستقامة، أن األجل الفاضل استظهر يف د
باستصحاب الكنانية واألدالء، وأهنم ماكاونوا يفارقونه يف الغداء والعشاء؛ فلما وقعت الواقعة خرج بدوابه، 
وغلمانه وأصحابه، وأدالئه وأثقاله، وبث أصحابه يف تلك الرمال، والوهاد والتالل، حىت أخذ خرب السلطان 

ه من األزواد على املنقطعني، ومجعهم يف خدمة السلطان أمجعني؛ وقصده، وأوضح بأدالئه جدده، وفّرق ماكان مع



  .فُسهل ذلك الوعر، وأنس بعد الوحشة القفر، وجرب الكسر
وكان الناس يف مبدأ توجُّه السلطان إىل اجلهاد، ودخول األجل الفاضل معه إىل البالد، رمبا حتدثوا وقالوا لو قعد 

  .مثّ ُعرف أنّ السَّالمة والربكة والنجاة كانت يف استصحابه. أبهوختلف كان أوىل به، فإن احلرب ليست من د
. وجاء اخلرب إىل القاهرة مع جنابني فخلع عليهم وأركبوا، وأُشيع بأن السلطان نصره اهللا، وانّ الفرنج كسروا وغلبوا

وأهله ساملون،  أبشروا فإن السلطان: فركبت ألمسع حديث النجّابني وكيف نصر اهللا املسلمني، وإذا هم يقولون
  .فقلت لرفيقي ما ُبشر بسالمة السلطان إال وقد مثت كسرة، وما مثَّ سوى سالمته ُنصرة. وإهنم واصلون غانون

ودخل القاهرة يوم اخلميس منتصف الشهر، . وملا قرب خرجنا لتَّلقيه، وشكرنا اهللا على مايسره من ترقيه وتوقيه
بشائر، وأهنضنا ببطاقتها الطائر، إلخراس ألسنة األراجيف، وإبدال التأمني ونابت سالمته مناب الّدهر، وسرينا هبا ال

  .من التخويف، فقد كانت نوبتها هائلة، ووقعتها غائلة

خرج السلطان يطلب الساحل حىت واىف الفرنج على الّرملة، وذلك يف أوائل مجادى : وقال القاضي ابن شداد
ان قد بيع حبلب فإنه كان أسرياً هبا من زمن نور الدين رمحه اهللا تعاىل؛ األوىل، وكان مقدم الفرنج الربنس أرناط، وك

ولقد حكى السلطان، قّدس اهللا روحه، صورة الكسرة يف ذلك اليوم، . وجرى خللٌ يف ذلك اليوم على املسلمني
امليمنة إىل جهة وذلك أنّ املسلمني كانوا قد تَعبَّوا تعبئة احلرب، فلما قارب العدّو رأى بعض اجلماعة أن تغري 
فبينما اشتغلوا هبذه . امليسرة وامليسرة إىل جهة القلب، ليكون حال اللقاء وراء ظهرهم تلٌ معروف بأرض الّرملة

التعبئة هجم الفرنج، وقّدر اله كسرهم، فانكسروا كسرةً عظيمة؛ ومل يكن هلم حصن قريب يأوون إليه، فطلبوا 
وكان َوَهناً عظيماً جربه اهللا . بددوا، وأُسر منهم مجاعة منهم الفقيه عيسىجهة الديار املصرية وضلوا يف الطريق وت
  .تعاىل بوقعة حطني املشهورة؛ وهللا احلمد

وذلك بعد عشر سنني؛ فكسرة الّرملة هذه كانت يف سنة ثالث وسبعني، وكسرة حطني كانت يف سنة ثالث : قلت
  .ومثانني

  :تقي الدين يف هذه الغزوة اليد البيضاء، أنشدته قصيدة، منها وحيث كانت للملك املظفر: قال العماد الكاتب
  وحّياه حيا الغيث اهلتون... سقى اهللا العراق وساكنيه 
  ومافيهم سوى واٍف أمني... وجرياناً أمنت اجلور منهم 

  وفوا بالعهد يف الزمن اخلئون... صفوا والدهر ذو كدرٍ، وقدما 
  سؤوٍد وتُقى ودين حبليِة... بنو أيوب زانوا امللك منهم 
  خلري رعيةٍ يف خري دين... ملوٌك أصبحوا خري الربايا 
  ُمَعْنَعَنةٌ مصححةُ املتون... أسانيد السيادة عن عالهم 
  وأنت هلا كأنزعها البطني... بنو أيوب مثلُ قريش جمداً 

  ُيرى قبل الوالدة يف اجلنني... أخفت الشرك حىت الذّعر منهم 
  تركت الشرك منزعج القطني... َب بأساً ويوَم الّرملة املرهو

  أوى منه إىل حصن حصني... وكنَت لعسكر اإلسالم كهفاً 
  رأوا آثارها عني اليقني... وقد عرف الفرنج ملا 

  محاه أوان وىل كلُّ دين... وأنت ثبت دون الّدين حتمى 
بالنقود، والسنايا الصادقة الوعود،  واهتم السلطان بعد ذلك بإفاضة اجلود، وتفريق املوجود، وافتقاد الناس: قال



وجرب الكسري، وفك األسري، وتوفري العدد، وتكثري املدد، وتعويض مانفق من الدواب؛ فسلوا ماناهبم، ومل يأسوا 
  .على ما أصاهبم
وقال ابن سعدان احللّيب ميدح السلطان، ويذكر ما فعله على عسق الن، ويهّون عليه أمر هذه : قال ابن أيب طّي

  :سرة، من قصيدةالك
  باتت تقل بوكاف من األسل... قرَّبت من عسقالن كلّ نائبة 

  فأصبحت موتعا للخيل واإلبل... فاض النجيع عليها وهي ُممحلة 
  بالثأر أو خترج الشعري من احلمل... رويدكم : قل للفرجنية اخلذىل

  خوارق األرض متحور رونق األصل... ترقبوها من الفوار طالعةً 
  كاسٍ من اجلود عريان من النجل... واصيهّن يقدمها كأنين بن

  أن يقرفوك جبرح غري مندمل... َحِسب العدا ياصالح الدين حسبهم 
  مّرت على أصبعيه لذة العسل... وهل خياف لسان النحل ملتمٌس 

  فصل يف وفاة كمشتكني وخروج السلطان من مصر بسبب حركة الفرنج

. لبيني مدبري امللك الصاحل، واستوىل على أمره العدل ابن العجمي أبو صاحلوقعت املنافسة بني احل: قال العماد
وكان سعد الّدين كمشتكني اخلادم مقدم العسكر، وأمري املعشر، وهو صاحب حصن حارم، وقد حسده أمثاله من 

معة بعد الصالة يف األمراء واخلدام، فسلموا البن العجمي االستبداد بتدبري الدولة، فقفز عليه االمساعيلية يوم اجل
  .جامع حلب فقتلوه

ما قتل وزيرك ومشريك ابن العجمي إال : واستقل كمشتكني باألمر، فتكلم فيه حّساده وقالوا للملك الصاحل
فما زالوا ! أنت السلطان وكيف يكون لغريك ُحكٌم أو أمر: وقالوا له. كمشتكني فهو الذي حسن ذلك لالمساعيلية

فكتب إىل نوابه هبا فنبوا وأبو، فحملوه . بتسليم قلعة حارم، وأوقعوا هبا ألجله العظائمبه حىت قبض عليه وطالبوه 
ووقفوا به حتت القلعة، وخّوفوه بالصرعة، فلما طال أمره، قصر عمره، واستبد الصغار بعده باألمور الكبار، 

عةٍ بذهلا هلم امللك الصاحل واستنزل ونزل عليه الفرنج مث رحلوا بقطي. وامتنعت عليه قلعة حارم، وجرد إليها العزائم
  .عنها أصحاب كمشتكني ووىلّ هبا ملوكاً ألبيه يقال له سرخك

سار امللك الصاحل من حلب إىل حارم ومعه كمشتكني، فعاقبه ليأمَر من هبا بالتسليم، فلم جيب إىل : وقال ابن األثري
مث أنه أخذها بعد . لصاحل عن حارم ومل ميلكهاماطلب منه، فُعلق منكوساً وُدخن حتت أنفه فملت؛ وعاد امللك ا

  .ذلك
أما امللك الصاحل فإنه ختبط أمره، وقبض كمشتكني صاحب دولته، وطلب منه تسليم حارم إليه، : قال ابن شداد
وملا مسع الفرنج بقتله نزلوا على حارم، طمعاً فيها، وذلك يف مجادى اآلخرة، وقاتل عسكر امللك . فلم يفعل، فقتله

وملا رأى أهل القلعة خطرها من جانب الفرنج سلموها إىل امللك الصاحل يف العشر . حل العساكر الفرجنيةالصا
وملا عرف الفرنج بذلك رحلوا عن حارم طالبني بالدهم، مثّ عاد الصاحل إىل حلب، وملْ . األواخر من شهر رمضان

  .روحه يزلْ أصحابه على اختالف مييل بعضهم إىل جانب السلطان قّدس اهللا
ووصل يف هذه السنة إىل الساحل من البحر كند كبري يقال له اقلندس، أكرب طواغيت الكفر، واعتقد : قال العماد

ومن مجلة شروط هدنة الفرنج أهنم إذا وصل هلم ملك أو كبري، ماهلم يف دفعه . خلو الشام من ناصري اإلسالم



. لفونه، فإذا عاد عادت اهلدنة كما كانت، وهانت الشدة والنتتدبري، أهنم يعاونونه واليباينونه، وحيالفونه والخيا
وحبكم هذا الشرط حشدوا احلشود، وجندواا اجلنود، ونزلوا على محاة، يف العشرين من مجادى األوىل، وصاحبها، 
 شهاب الّدين حممود احلارمي، مريض، ونائب السلطان بدمشق يؤئذ أخوه األكرب توانشاه، وهو واألمراء مشغولون

وكان سيف الدين علّي بن أمحد بن املشطوب بالقرب، فدخلها وخرج للحرب، واجتمع إليها رجال الطعن . بذاهتم
ونصر اهللا أهل . والضرب، وجرت ضروٌب من احلروب، وكاد الفرنج هتجم البلد فأخرجوهم من الدروب

م، كما تقدم ذكره، فرحلهم عنه امللك اإلسالم، بعد حصارهم هلم أربعة أيام، فاهنزم املالعني ونزلوا على حصن حار
  .الصاحل بعد حصاره أربعة أشهر
خرج الكفّار إىل البالد الشَّامية فاسخني لعقد كان حمكماً، غادرين غدرا صرحياً، : " ومن كتاب فاضلّي إىل بغداد

ادي والعشرين من ونزلوا على ظاهر محاة يوم االثنني احل. مقدرين أن جيهروا على الشَّام ملا كان باجلدب جرحيا
أن  -يعىن املشطوب  -وتضَّمن كتاب سيف الدين . مجادى األوىل، وزحفوا إليها يف ثانية فخرج إليهم أصحابنا

. القتلى من الفرنج تزيد على ألف رجل مابني فارس وراجل، شفى اهللا منهم الصدور ورزق عليهم النصر والظُّهور
ب وحتطيم األصالب، مفّرقة أحزاهبم عن املدية احملروسة كما افترقت عن مث انصرفوا حمموعا هلم بني تنكيس الصُّلُ

  " .املدينة الشريفة النبوية األحزاب 
وتسامع احللبيون بيوم رحيلنا من مصر لقصد الشَّام، لُنصْرة اإلسالم، وقالوا أّول ما يصل صالح الدين : قال العماد
أرهبوهم، وقالوا هلم صالح الدين واصل، ومالكم بعد حصوله فراسلوا الفرنج وقاربوهم، وأرغبوهم و. نسلم حارم

  .فرحل الفرنج بقطيعة من املال أخذوها، وعّدة من األسارى خلَّصوها. عندكم حاصل
مث ُتوىف خال السُّلطان شهاب الدين حممود بن تكش احلارمي، يف مجادى اآلخرة، وتويف ولده تكش، ابن خال 

  .وذلك أوان وقعة الرملةالسُّلطان، قبله بثالثة أيَّام 
وملا مسع السُّلطان بنزول الفرنج على حارم رحل من الربكة يوم عيد الفطر بعساكره، ووصل أيلة يف عاشر الشهر، 

ووصل السُّلطان إىل دمشق . واستناب مبصر أخاه العادل؛ وأقام هبا أيضا القاضي الفاضل بنيَّة احلج يف السنة القابلة
  :ومما نظمه العماد يف التَّشويق إىل مصر قوله. شّوال يف الرابع والعشرين من

  إن عيشي بعدكم ملْ يطب... ساكين مصر، هناكم طيبها 
  فأنا من بعدها يف تعب... العدمتم راحةً من قرهبا 

  فابعثوا أخباركم يف الكتب... بعد العهد بأخباركم 
  غبُت عنها فاهلوى مل يغب... ليت مصراً عرفت أين وإن 

  :قولهومن ذلك 
  مبصر، ويا ُبْعد مابيننا... تذكرت يف جلَّقٍ داركم 

  وذلك واهللا كلُّ املىن... وما أمتىن سوى قُربكم 
  وحسن النعيم مبصر اهلنا... لكم باجلنان وطيب املقام 

  :ومن ذلك أيضا
  ذوي الفضائل من سكان أمصار... ياساكين مصر، قد فقتم بفضلكم 

  ودرُّ مصركم الغناء من دار ...هللا درّكُم من ُعْصبة كُرمت 
  :ومن ذلك أيضا



  كتها وصْدٌر والعريش... ياحبذا مصٌر وْبرِ 
  نَ َسَمْت بعّزهم الُعروش... فهناك أمالكي الذَّي 

ووصل كتاب من الفاضل يذكر فيه أنّ العدّو، خذله اهللا تعاىل هنض ووصل إىل صدر، وقالت القلعة ومل يتم له : قال
  .كفى أمرهأمر، فصرف اهللا شره و

ووصل من الفرنج مستأمن وذكر أنَّهم يريدون الغارة على فاقوس، فاستقلوا أنفسهم وعّرجوا، وذكر أهنم مضوا 
  .بنية جتديد احلشد، ومعاودة القصد

وأما نوبة العدوّ يف الّرملة فقد كانت عثرةً، علينا ظاهرها، وعلى الكفَّار باطنها، ولزمنا مانسي من امسها، : قال
مابقي من عزمها؛ والدليل أدلّ على القّوة من املسري بعد شهرين من تاريخ وقعتها إىل الشَّام، خنوض بالد  ولزمهم

  .الفرنج بالقوافل الثَّقيلة، واحلشود الكبرية، واحلرمي املستور، واملال العظيم املوفور
اطفة والرأفة؛ وكان حينئذ صاحب وملا دخلنا دمشق وجدنا ُرُسل دار اخلالفة، قد وصلوا بأسباب الع: قال العماد

املخزن ظهري الّدين أبو بكر منصور بن نصر العطَّار، وهو من ذوي األخطار، وله التحكم يف اإليراد واإلصدار، وقد 
  .توفَّر على حمبَّة السُّلطان وتربية رجائه، وتلبية كتابُه ورسوله بكلّ ماَسَر السَّرائر، ونّور البصائر

  سلطانفصل يف ذكر أوالد ال

  .ويف هذه السَّنة ولد مبصر للسُّلطان ابنه أبو سليمان داود: قال العماد
وهذا الولُد املُبارك هو املُوىف . إنه وُلد ِلَسْبع بقني من ذي القعدة: " وكتب الفاضل إىل السلطان يهنئه به ويقول

أجنم يوسف عليه السالم جنماً، ورآهم املوىل الثين عشر ولداً، بل الثين عشر جنماً متوقداً، فقد زاد اهللا يف أجنمه على 
يقظة ورأى تلك األجنم حلما، ورآهم ساجدين له، ورأينا اخللق سجوداً، وهو قادٌر سبحانه أن يزيد جدود املوىل إىل 

  " .أن يراهم أباًء وجدوداً 
اده هبم واعتداده؛ وكنت يف بعض الليايل عند السُّلطان يف آخر عهده، وجرى ذكر أوالده، واعتض: قال العماد
فذكر يل ما أثبته على ترتيب اسناهنم . لو عرفت أيام مواليدهم يف أعوامها، ألنشأت رسالةً على نظامها: فقلت له
امللك األفضل نور الدين أبو احلسن علّي؛ ولُد مبصر ليلة عيد الفطر عند العصر سنة مخس وستني : وماصورته
  .ومخسمائة

  .د الدِّين؛ ولد مبصر ثامن مجادى األوىل سنة سبع وستنيالعزيز أبو الفنح عثمان عما
  .الظافر أبو العباس خضر مظفر الدِّين؛ ولد مبصر يف خامس شعبان سنة مثان وستني، وهو أخو األفضل ألبويه

  .الظاهر أبو منصور غازي غياث الدين؛ ولد مبصر منتصف رمضان سنة مثان وستني
  .؛ ُولد مبصر يف ربيع األول سنة سبعنياملقّر أبو يعقوب إسحاق فتح الدِّين

األعزُّ : املؤيد أبو الفتح مسعود جنم الدين؛ وُلد بدمشق يف ربيع األول سنة إحدى وسبعني، وهو أخو العزيز ألبويه
  .أبو يوسف يعقوب شرف الدِّين؛ وُلد مبصر يف ربيع اآلخر سنة اثنتني وسبعني، ألم العزيز

  .الدِّين؛ ولد مبصر يف ذي القعدة سنة ثالث وسبعني، ألم الظاهر الزَّاهر أبو سليمان داود جمري
  .املفّضل أبو موسى قطب الدِّين، مث نعت باملظفَّر؛ ولد مبصر سنة ثالث وسبعني، وهو أخو األفضل ألمه

  .األشرف أبو عبد اهللا حممَّد عزيز الدِّين؛ وُلد بالشَّام سنة مخس وسبعني ومخسمائة
  .د ظهري الدِّين؛ ُولد مبصر يف ربيع األول سنة سبع وسبعني، وهو ألم األشرفاحملسن أبو العباس أمح

ومات سنة مثان : قلت. املعظَّم أبو منصور تورانشاه فخر الدين؛ ولد مبصر يف ربيع األول سنة سبع وسبعني أيضا



  .ها، واهللا أعلمومخسني وهي السنة اليت أخرب العدو من التتار، خذهلم اهللا تعاىل فيها، مدينة حلب وغري
  .اجلواد أبو سعيد أيوب ركن الدِّين؛ ولد يف ربيع األول سنة مثان وسبعني، وهو ألم املعز

  .الغالب أبو الفتح ملكشاه نصر الدِّين؛ مولده بالشَّام يف رجب سنة مثان وسبعني، وهو ألم املعظم
  .السلطان املنصور أبو بكر، وهو أيضا أخو املعظم ألبويه، ولد حبّران بعد وفاة

  .فهذه مخسة عشر ولداً ذكرهم العماد يف هذا املوضع: قلت
ملا تويف خلَّف سبعة عشر ولداً وابنةً : وقال يف آخر كتاب الفتح القُدسي، على ماسنذكره يف آخر هذا الكتاب

ما البنت فهي وأ. فقد فاته هنا ذكر اثنني، ومها عماد الدين شاذي، ألم ولد، ونصرة الدين مروان، ألم ولد. صغرية
مؤنسة خاتون، تزوجها امللك الكامل حممد، على ماسنذكره إن شاء اهللا تعاىل، وهو ابن عمها امللك العادل أيب بكر 

  .بن أيوب
وللسلطان غري هؤالء األوالد ممن درج يف حياته، كامللك املنصور حسن، وسيأيت ذكر وفاته؛ واألمري أمحد وهو 

  :الذي رثاه العرقلة بقوله
  وأي غصنٍ قصفا... هالل كُسفا أّي 

  على الورى، مثّ انطفا... كان سراجاً قد طفا 
  يقلدوه مرهفاً... مل يركب اخليل، ومل 

  أمحدكم قد صرفا... وحيكم : قل للنحاة
  رّب السماح والوفا... صرباً صالح الدين يا 

: منها. ذكر فيه فصوال متعددة وورد من الفاضل كتاب تارخيه منتصف ذي احلجة سنة ثالث وسبعني: قال العماد
: للموىل أوالٌد وقد صاروا رجاالً، وجيب أن تستجّد للقالع رجاال، كما فعل السابقون أعماراً وأعماال، وقيل

  .مايف الرجال على النساء أمني. القالع أنوٌف من حلها مشخ هبا
  :ومنها أبيات يف ذكر السالم
  بن أخيه، واجلريانوأخيه، وا... مملوك موالنا، ومملوُك ابنه 
  لسالم موالنا ابنه عثمان... طّي الكتاب إليه منه إجابة 
  جيزي بأحسن منه يف القرآن... واهللا قد ذكر السالم وأنه 
  ومن اقتفاها كان بعدي الثاين... وغريبة قد جئت فيها أّوال 

  والناس رسلهم إىل السلطان... فرسويل السلطان يف إرساهلا 
وقد متطت به وامتدت، وتأهبت السعادة خلطبته : " لك املؤيد يف كتاب آخر فقالقلت ووصف الفاضل امل

  " .واعتدت، والحظته العيون بالوقار وطرفت دون جاللته وارتدت 
إعزازه ألهل الفضل دليلٌ على فضله، وأنّ األوىل أن : ويف بعض كتب الفاضل عن السلطان إىل ولده األفضل

أهبجنا إذ جال يف فضاء الفضائل، وخطب من أبكار املعاين كرائم العقائل، وآخى  وما. تكون كتب األدب عند أهله
  .بني السيف والقلم، وصار يف موكبه العلُم والعلم

  .فلقد زادت هذه املنقبة يف مناقبه، ونظمت عقود سؤدد يف ترائبه: ومن كتاب آخر يف املعىن
  وىل الفضلبأفضل من تقريبه أل... فما ترجم اإلنسان عن سّر فضله 

وخرج السلطان للصيد يف ذي احلجة حنو قارا، فشكوت ضرسي، وعدمت أنسي، فرجعت مع عّز : قال العماد



الدين فرخشاه حلمّي عرته، فشكا منها، أال تزور إال هناراً جهاراً، والتفارق بعرق، بالضد من احلمي اليت وصفها أبو 
  :فنظمت فيه كلمة طويلة أوهلا. الطيب املتنيب

  وكفك صوهبا بدر النطار... ك دأهبا بذل اليسار ميين
  مبنزلة اليمني من اليسار... وإنك من ملوك األرض طُرَّا 
  وأنت الطود يف بادي الوقار... وأنت البحر يف بث العطايا 

  :ومنها يف وصف احلمى
  فليس تزور إال يف النهار... وزائرة وليس هبا حياء 

  رغبت جهاراً يف جواري ملا... ولو رهبت لدى اإلقدام جوري 
  ليظهر ماأورى من أواري... ولو عرفت لظى يف وهج اشتياق 
  لكانت من سطاي على حذار... ولو عرفت لظى سطوات عزمي 

  ثبات الطود تسرع يف الفرار... تقيم، فحني تبصر من أنايت 
  فلم أحلل لزورهتا إزاري... تفارقين على غري اغتسال 

  تنري على املمالك والديار...  أيا مشس امللوك، بقيت مشساً
  لعزمك مل تزل ذات استعار... أمحاك استعارت لفح نار 

  فصل

ويف العشر األول من ذي القعدة قتل عضد الدين بن رئيس الرؤساء، وزير اخلليفة ببغداد، على أيدي : قال العماد
لٌ يف يده قّصة يزعم أنه يريد رفعها وكان قد توجه إىل احلج، فوقف له يف مضيق قطفتا، غريب دجلة، كه. املالحدة

إىل الوزير من يده إىل يده؛ فأومأ ليوصل قصته، فانتهز فيه فرصته، فقتله؛ وبدر كمال الدين أبو الفضل بن الوزير 
وكان مع ذلك اجلاهل امللحد رفقيان له، فجرح أحدمها صاحب الباب أبو املعوج فمات، . فقتل قاتل أبيه بسيفه
واستقلَّ ظهري الدين أبو بكر منصور بن نصر املعروف . ي القضاة، وقطع املالحدة وأحرقواوجرح آخر ولد قاض

  .بابن العطار صاحب املخزن بالدولة، وكان للسلطان خدنا مصافيا
وابن العطار هذا هو املرجوم املسحوب بعد موته ببغداد، كما سيأيت ذكره يف آخر حوادث سنة مخس : قلت

  .وسبعني
وكنت حينئذ ببغداد عازما على احلد، فعرب عضد الدين دجلة يف شبارة، فلما ركب دابته والناس : قال ابن األثري

معه مابني راكب وراجل، تقدم إليه بعض العامة ليدعو له، فمنعه أصحابه، فزجرهم وأمرهم أال مينعوا أحداً عنه؛ 
ومحل من موضعه إىل دار له بقطفتا يف اجلانب  فتقدم إليه الباطنية فقتلوه باجلانب الغريب وقُتل الباطنية وأحرقوا،

  .الغريب فتويف هبا
وماَربَُّك بِظَالَّمٍ : (ووردت مطالعة الفاضل إىل السلطان تتضمن التوجع لقتل الوزير عضد الدين، وفيها: قال العماد

  :، فقد كان عفا اهللا عنه قتل ولدي الوزير ابن هبرية وأزهق أنفسهما ومجاعة الحتصى)للْعبيِد
  والدهر اليغتر به... من يَر يوماً ُيَر به 

وهذا البيت بيت ابن املسلمة عريق يف القتل، وجّده هو املقتول بيد اليساسريي يف وقت إخراج اخلليفة القائم يف 
أيام امللقب باملستنصر مبصر، فهو من ذرية مل تزل قالتة مقتولة، ومازالت السيوف عليها ومنها مسلولة؛ فهم يف هذه 

  :حلادثة املسمعة املصمة كما قال دريدا



  *أىب املوت إال آل صمه*
واألبيات املوىل حيفظها، وهي يف احلماسة، وقد ختت له السعادة مبا ختمت به له الشهادة، السيما وهو خارج من 

ثُمَّ ُيْدرِكُْه املوت فَقْد َوقَع أْجُره  َوَمْن َيخُْرْج ِمْن َبْيِتِه ُمهاجراً إىل اِهللا َوَرسُولِه: (قال اهللا سبحانه. بيته إىل بيت اهللا
  ).على اهللا

  كان السرور مبا كرهت جديرا... إن املساءة قد تسّر ورمبا 
  أودى فمن يشناك كان وزيرا... إن الوزير وزير آل حممد 

  .وهذان البيتان قيال يف أيب سلمة اخلالل أول وزير لبين العباس
  :وبلغين أنّ الفاضل كان ينشد: قلت
  حياة تريه مصرع الوزراء... أحسن من نيل الوزارة للفىت و

وكان ضياء الدين بن الشَّهَْرزْوري قد سار يف الرسالة إىل بغداد وتوقف يف املوصل حلادثة الوزير؛ : قال العماد
ن ووافق وصوله إىل املوصل وفاة ابن عمه القاضي عماد الدين أمحد ابن القاضي كمال الدين بن الشهرزوري، وكا

  :وجاء كتاب الفاضل يذكر ذلك وفيه. شاباً
  وتسعون صاحبها راتع... يدىل ابن عشرين يف حلده 

  .وُعمّر الوالد مع ذبول املشيب املشتمل... اعتبط الولد مع نضارة الشباب املقتبل، 
  وأن الشباب الغض ليس مبانع... لُيْعلم أن الشيب ليس مبسلم 

واهللا يطيل للموىل العمر، كما أطال له يف القدر، ونسمع . ل، يف كلّ األحوالوليكون العبد حذراً من بغتات اآلجا
  .منه والنسمع فيه، ويبقيه سنداً للدين احلنيفي فإن بقاءه يكفيه
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