
لزمان: كتاب ا لبيان يف حوادث    تلخيص الكشف وا
احلموي:املؤلف  نظيف  علي بن  ئل حممد بن  لفضا ا و   أب

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا العلي العظيم الويل احلكيم األزيل القدمي الدال على أزليته حدوث احلوادث الواحد األحد الفرد الصمد 
ث حميي األموات ومميت األحياء فهو الوارث لكل وارث خلق السموات املنزه عن الصاحبة والولد والثاين والثال

بغري عمد تروهنا قائمات وأمسكهن أن يقعن على األرض فهن بقدرته دائمات مواكث ودحا األرض على املاء وباين 
  بينها يف السفل والعالء واحلزون والرمائث 

ث وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن أمحده على نعمه املقيمات اللوابث ودفاعه النائبات الكوار
  حممدا عبده ورسوله أفضل رسول أرسله 

وبعد فقد قال أبو اجللد األرض أربعة وعشرون ألف فرسخ اثنا عشر ألفا للسودان ومثانية للروم وثالثة لفارس 
  وألف للعرب 

  مائة الرب واهللا أعلم وقال حيىي بن كثري خلق اهللا ألف أمة فأسكن ستمائة البحر وأربع
فلنذكر اآلن ابتداء التناسل التناسل مبقتضى ما وردين يف السري والتواريخ حاكيا ما ذكروه وسطوره كما سطروه 

  واهللا أعلم 

  سنة تسع ومثانني ومخسمائة

  وفيها سار امللك العادل إىل بالد اجلزيرة بعد وفاة أخيه صالح الدين من خوفه عليها 
  م على حاله باليمن وبقي سيف اإلسال

  وفيها كان إنذار تفاقم أمر املماليك الصالحية واتفاقهم وسعادهتم 

  بالديار املصرية مع امللك العزيز 
وفيها كان امللك العادل قد نفذ إىل امللك األفضل يطلب عسكرا منه ومن إخوته ليفتح بالد اجلزيرة فجهز له امللك 

عزيز فجهز له العسكر وكان مقدمه األمري فخر الدين جهاركس مملوك األفضل العسكر وكذلك سري إىل امللك ال
صالح الدين فوصل إىل دمشق وامللك العادل قد فتح سروج وأعاد عسكر امللك األفضل إليه فعاد جهاركس مبن 

  معه إىل مصر بعدما تقرر معه ما يشافه به صاحبه 

  ويف سنة تسعني ومخسمائة

رها وعاد عنها التفاق امللك العادل وامللك األفضل عليه وملا رحل عنها عائدا وصل امللك العزيز إىل دمشق وحاص
  إىل مصر سار خلفه واصطلحوا 

  سنة اثنتني وتسعني ومخسمائة



برز امللك العزيز إىل الربكة وسري إىل أخيه امللك األفضل بأن خيطب له ويضرب السكة بامسه فما وافقه على ذلك 
  ها منه بعملة من أوالد أيب غالب احلمصي ألهنم فتحوا باب شرقي فجاء إىل دمشق وحاصرها وأخذ

  وملا متلكها سأل امللك العادل أيازكوج أن يطلبها له من امللك العزيز فطلبها له فأعطاه إياها لولده امللك املعظم 

  عيسى 
  وكان مع يازكوج يف احلجبة هبا جهاركس وسنقر الكبري وعز الدين أسامة وسراسنقر 

  بعد عوده من دمشق جد يف نقض األهرام ورمى أحجارها يف البحر إىل دمياط ليبين هبا أبراجا وفيها 
  وفيها وصل امللك املعظم وامللك األشرف من قلعة جعرب إىل أبيهما العادل بدمشق 

  وفيها نزل الفرنج على تبنني وجرى عليها من الزحف والقتال وأخذ النقوب ما ال يوصف 
  بعساكره واستنقذها منهم عنوة وعاد إىل بالده بعد أن كانت أشرفت على األخذ  ووصل امللك العزيز

  
  وفيها سري امللك العزيز هدية إىل ابن سيف اإلسالم 

  وفيها كان ظهر بدمشق رجل ادعى النبوة وخيل للناس أشياء من عمل السيمياء فقتل لئال يفنت الناس 

  سنة ثالث وأربع وتسعني ومخسمائة

  خاليتان 

   سنة أربع وتسعني ومخسمائةويف

  كان امللك املنصور حممد بن تقي الدين عمل اجلسر على محاة خارج بلده باجلانب الشرقي باملدينة السفلى 

  ويف أول سنة مخس وتسعني ومخسمائة

  جاء للملك املعظم ولد ذكر هو أول أوالده 
جوادا حليما مليح الصورة حسن السرية  وفيها مات امللك العزيز بن امللك الناصر سلطان مصر وكان سلطانا

وكان امللك الظافر خضر املعروف باملشمر عنده مبصر فاجتمع األمراء وأقاموه يف البالد سلطانا إىل حني وصل أخوه 
امللك األفضل من صرخد ألنه أقام هبا وبأهله وعيال صالح الدين حني أخذ العزيز دمشق منه فسريوا أحضروه 

  عند وصوله من إليهم وجرى ما جرى 

كونه مل ينزل عند فخر الدين جهاركس أوال ونزل يف خيمة أخيه امللك املؤيد وأكل مث منها انتقل إىل خيمة 
  جهاركس 

  فما طاب جلهاركس ذلك وخشي من عملة عليه مع املماليك األسدية مثل يازكوج ومجاعته من األمراء األسدية 
  ة ديار مصر فسارا عنها وتبعهما سراسنقر فاتفق جهاركس وزين الدين قراجا على مفارق

  وهذا سبب تفرقة الصالحية أوال وتسحبوا واحدا بعد واحد إىل الشام 



  هذا وامللك العادل على ماردين حياصرها 
وكان اجتماع األمراء عند نزوهلم من مصر يف القدس احملروس فسريوا إليه واستدعوه حىت إن قراجا وسراسنقر 

ده امللك الكامل حممد على ماردين واألمراء عنده ومن مجلتهم عماد الدين بن املشطوب وتوجه توجها إليه فرتب ول
إىل دمشق بعد ذلك وكان أهل ماردين قد استنجدوا بأتابك نور الدين صاحب املوصل فلما رحل امللك العادل 

  جاء إليهم وجندهم فرحل امللك الكامل عنها عنوة 
  إىل آمد مبن معه من العسكر  ووصل إىل حران بعد أن كان تسحب

  
  وفيها وصل امللك األفضل من الديار املصرية بعد متلكه 

إياها بيوميات ونزل على دمشق وضرب خيمته يف امليدان وذلك يف رابع عشر شعبان واستمر احلصار فسري امللك 
اخلرب إىل امللك األفضل  العادل طلب ولده امللك الكامل فجمع العساكر وأنفق األموال وتوجه قاصدا أباه ووصل

وامللك الظاهر ألنه كان قد اتفق معه وجاء إليه من حلب فاتفق رأيهما على الرحيل عن دمشق وسار امللك الظاهر 
  إىل بالده وامللك األفضل عاد هاربا إىل ديار مصر بعد 

  أشياء جرت وأمور جتددت ليس هذا املختصر موضع شرحها ملا شرطنا من اختصاره 
  صار عليها وكان احل

  وامللك العادل يقوي نفسه وخيبز البقسماط ويعمل القرب والروايا ويقول ال بد يل من ديار مصر 
  والناس يعجبون من قوله وفعله ويهجنون رأيه 

فقدر اهللا ما قدره من هروب امللك األفضل وساق امللك العادل خلفه ومجع بينهما السائح وجرى من القتال ما ال 
م وكسر األفضل وساق امللك العادل خلفه إىل القاهرة وبقي امللك العادل عليها مثانية أيام وصاحل جرى يف اإلسال

  امللك األفضل وعني له ما يعوضه وحلف له وملك امللك العادل الديار املصرية 
  وكان قد حلف للملك األفضل على ميافارقني ورأس عني اخلابور 

  ومسيساط وحاين وجبل جور 

  ني ومخسمائةسنة ست وتسع

فيها تقرر أن امللك املنصور بن امللك العزيز عثمان يكون هو السلطان وامللك العادل أتابكه فحلف له امللك العادل 
على ذلك وسلطنه ومحلت الغاشية له كما جرت العادة مدة يسرية مث بعد ذلك عاد امللك العادل سري رسله إىل 

والسكة بامسه فما اختلف عليه أحد وأجابه الناس كلهم رغبة يف دينه البالد واستحلف الناس لنفسه وضرب اخلطبة 
  وتدبريه وامسه وحزامته 

  وفيها أحضر امللك العادل ابنه امللك الكامل إىل الديار املصرية 

  ورتبه فيها نائبا وجعله ويل عهده وحلف الناس له 
  من حسام الدين بشارة وفيها حاصر األمري فخر الدين جهاركس بانياس بأمر العادل وأخذها 



وفيها حلف ابن املشطوب وجهاركس وقراجا وميمون القصري على أن يولوا امللك األفضل ووصل عز الدين 
أسامة من احلج فأطلعه امللك األفضل على ما جرى من املذكورين وثوقا منه فأظهر له سرورا وفرحا ومحد اهللا على 

ار املصرية مث ما كفاه ذلك حىت سار بنفسه إىل ديار مصر عرفه ما ذلك وفارقه وكاتب امللك العادل به إىل الدي
  جرى شفاها 

  ودخلت سنة سبع وتسعني ومخسمائة

  واحلالة هكذا 
وفيها قصر النيل يف طلوعه إىل الغاية فغلت الغلة مبصر إىل أن أبيع إردب القمح خبمسة دنانري وأكل الناس بعضهم 

ائر األلوان فانعدم مجيع األوالد وخلت مصر والقاهرة من أكثر أهلها حبيث بعضا حبيث كانت املرأة تأكل ولدها بس
  إن الناس ميوتون وماهلم من يدفنهم فيبقون على حاهلم شهورا 

  ويف أوائل هذه السنة جلبت الغالل يف البحر من الشام والساحل ووقع الفناء أيضا فانقرض الناس فناء وجوعا 
ه مكن جهاركس من أخذ بانياس وتبنني وكذلك امللك املعظم فاطلع جهاركس وفيها ندم امللك العادل على كون

  على ذلك فاجتمع هو وألطنبا اجلحاف وفارس الدين ميمون القصري وعالء الدين شقري وزين الدين قراجا وهؤالء 

للملك  هم كبار الصالحية وسريوا إىل امللك األفضل وإىل امللك الظاهر وحثومها على احلركة ليملكوا دمشق
  األفضل 

  وكان إذ ذاك امللك العادل بالديار املصرية 
  وشرع أسامة يكاتبهم ويظهر هلم أنه معهم وكان كذابا يف ذلك 

فتجهز امللك األفضل وأخوه امللك الظاهر وخرجا من حلب بالعساكر ووصال إىل محاة وحاصراها يف رمضان 
ة صاحبها ومحية أهلها واتفق احلال بعد اإلياس منها على أن وقاتالها قتاال عظيما وما حصال على طائل منها لشهام

حيمل امللك املنصور حممد صاحبها ثالثني ألف دينار وإن أخذا دمشق كان يف خدمتهما فقبال ذلك منه ورحال 
  قاصدين دمشق فجدا تارة 

ووصالها ونازالها وقصرا تارة إىل أن وصالها بعد أن كانا عزما على العود عنها غري مرة فجدا على قصدها 
وحاصراها مدة ومل يناال منها غرضا وذلك لسوء نياهتما وحسد بعضهما بعضا وغدر املماليك الصالحية هبما ملا 

مسعوا من امللك الظاهر وكان امللك العادل مقيما بنابلس وكان جهاركس قد أخذ من امللك األفضل ثالثني ألف 
  دينار ورهنا على متام أربعني ألف دينار 

أخذ قراجا صلخد وأنزل امللك األفضل أمه وعيال أبيه منها وكل هذا رغبة يف امللك وطمعا والتقاع جهاركس و
  وقراجا عليه 

  وكان يف اجلملة قد 

قال امللك الظاهر إنه مىت أخذ دمشق ما يسلمها للملك األفضل فسمع األفضل بذلك فأفكر يف نفسه وأرسل عمه 
ح معه واتفق معه على ما يعطيه باطنا ومل يطلع على ذلك سوى عماد الدين بن السلطان امللك العادل على الصل

املشطوب واملهذب بن نظيف وكان وزيره يومئذ وهو محوي مث شاع ذلك يف املماليك وحمى امللك األفضل ما قاله 



  الظاهر 
ان قد دخل دمشق فأقصروا عن القتال حىت إن العسكر كان قد بلغ من دمشق أمت غرض حبيث إن بعض العسكر ك

  وشرب فقاعا وخرج من باب الفراديس ومل يبق إال هجمها فعاد امللك األفضل 

  سري إىل اجلماعة ومنعهم من املبالغة يف القتال حبيث أعيد ابن املشطوب من باب احلديد 
  فلما اجتمع به قال له امللك األفضل قول امللك الظاهر 

  ن ويعظمه وحيترمه وكان الظاهر أبدا يكارم فارس الدين ميمو
وهذا أيضا مما كان جهاركس ينقمه على الظاهر وكذلك قراجا فانضم جهاركس وقراجا إىل امللك األفضل 

  وأطلعهما على قول الظاهر وشاركاه يف الذي فعله من رجوعه إىل عمه يف الباطن 
يف بقية الليل هربتهم فخاف مث هرب جهاركس وقراجا مبواطأة من األفضل وبقوله فعلم امللك الظاهر وكان يشرب 

على نفسه فشجعه ابن املشطوب وأصبحوا وجدوا يف القتال ذلك النهار واحتاطوا بدمشق من كل جانب ونزل 
امللك الظافر ونصب سنجقه على جسر باناس وابن املشطوب عرب جسر احلديد وامللك املعظم يف دار العدل وهو 

  مرزبان وعادوا إىل خيمهم ورجعوا عن غرضهم مريض فكفهم امللك األفضل أيضا مبجد الدين 
  مث جاءت رسل السلطان امللك العادل باطنا إىل امللك األفضل مبا كان عني له وهو رأس عني 

اخلابور ومجلني واملوزر ومسيساط وميافارقني وحاين وذو القرنني وحيمل إليه يف كل سنة من مصر قماشا خبمسني ألف 
ا ذهبا وحلف له سرا ومل يعلم امللك الظاهر ونقل امللك األفضل بيته وعياله ووالدته إىل دينار ومخسني ألف دينار عين

  محص 
وكان امللك الظاهر قد أخذ من التجار مائة ألف دينار وزيادة من القماش وفرقه على العسكر ويكتب هلم خطه 

  ويستوفونه من حلب 
الدين أسامة إليهم إىل املخيم فلما خرج عاتبوه وقالوا له وكان امللك الظاهر قد اتفق مع اجلماعة على استدعاء عز 

  كل قول فما أفاد معه 
  وعاد من عندهم بعد أن قال للملك الظاهر أنت غدار مالك قول وال يثق بك أحد أبدا 

  ودخل دمشق وعرف امللك املعظم 

  ما جرى وكتب إىل امللك العادل بذلك 
جلماعة األمراء فسكر الظاهر وطرب وغطى على عقله الشراب واتفق أن اجلحاف عمل دعوة للملك الظاهر و

  حبيث إنه رمى سنورا على اجلحاف وأنشده 
  ) ١** ) (ستعلم ليلى أي دين تدينت ( 

ففهم شقري واجلحاف ذلك فأسراه يف أنفسهما وتومها بأنه قد حتقق صورة احلال مع السلطان امللك العادل فهربا يف 
  ياقوت العزي  ليلتهما ودخال دمشق ومعهما

فلما بلغ امللك الظاهر ذلك ركب هو ومن عنده عازمني على الرحيل من دمشق وركب مجيع العسكر وساق الناس 
  على محية وطلعت مشس هنار تلك الليلة وهو االثنني من سنة مثان وتسعني ومخسمائة 

  وساق امللك الظاهر مبن معه 



  ولسراسنقر هبسنة وكان ذلك بواسطة ميمون القصري ويف الطريق أقطع ابن املشطوب منبج وقلعة جنم 
  الطويل  -١وكان قبل ذلك قد 

  أعطى قلعة جنم للملك األفضل 
  فسري ابن املشطوب يتسلم قلعة جنم فما سلموها إليه وساروا ودخلوا يف السوق 

  فدخل امللك األفضل إىل محص وامللك الظاهر ساق مبن معه 
  مللك الظاهر من جممع املروج وكان فراق امللك األفضل ألخيه ا

مث نزل امللك الظاهر على محاة فقاتلهم بعض اجلماعة فسري إليه امللك املنصور وعاتبه على غدره بيمينه له فاعتذر 
الظاهر عن ذلك وكف أصحابه وسار إىل بلده بعد أن كان امللك الظاهر قد ركب يف عسكره وجرح يف رجله 

  اليسرى يف هذه النوبة 
إىل حلب طالبه ابن املشطوب بوعده له مبنبج وحصارها وأخذها له وكان قد جاء إىل منبج امللك الفائز  وملا وصل

  بن العادل وابن اجلراحي فأخذاها يف غيبة الظاهر وكانت إذ ذاك 

ن البن املقدم عز الدين ورثها ألخيه مشس الدين عبد امللك ألهنا وقعت إليهم يف مقايضتهم لصاحب محاة املنصور ب
تقي الدين ببارين وكانت بارين هلم وكفر طاب وأفامية وقد ذكرنا ذلك مطوال يف املطول فمغلطه عنها إىل وقت مث 

  وىف له هبا فأخذها ابن املشطوب ويف يده خرب الظاهر قلعتها 

  
فلما أخذ وفيها وصل امللك املؤيد وامللك املعز ولدا صالح الدين من حبس الكرك ألن امللك العادل كان حبسهما 

  دمشق وأمن عليها أطلقهما من احلبس 
وفيها وصل السلطان امللك العادل قاصدا محاة ومتوجها إىل حلب فنزل محاة وصارت املراسالت بينه وبني امللك 

  الظاهر إىل أن وقع الصلح بينهما 
ومئذ إىل حلب بعد وفيها أخرج القاضي جنم الدين عبد الرمحن بن أيب عصرون من محاة وكان قاضيها ووزيرها ي

أخذ عدة دراهم منه وحبسه مدة أشرف فيها على العطب فأخرج بشفاعة دلدرم بن ياروق صاحب تل باشر وذلك 
  لبغضة السلطان امللك العادل له 

  
وفيها حدث على القاضي حميي الدين بن الزكي قاضي دمشق من اخللط ما شوش عقله وغريه وكان عاملا فاضال 

  ورزانة وورع وديانة وكان خرج راكبا فوقع عن دابته فمات رمحه اهللا  فقيها كامال ذا عقل
وفيها أحضر السلطان امللك العادل ولده امللك األشرف موسى من القدس ألنه كان به مقامه وكذلك امللك املعظم 

  وهذا بعد عوده من محاة وقد عاد إىل محص 
رة وعساكرها يف خدمته أسوة بأخيه امللك األوحد كان فقرر امللك األشرف حبران والرها ويكون مقيما يف اجلزي

  مقيما مبيافارقني وديار بكر وعني امللك املعظم 



  بدمشق وامللك الكامل بالديار املصرية كما قدمنا وهو يتردد إىل املمالك بنفسه 
سلطان فما وفيها حلف امللك الظاهر للملك العادل أن ال يستخدم ابن املشطوب وقطع خبزه فوصل إىل عند ال

  استخدمه بل أذن للملك األوحد أن يستخدمه فما اتفق بينهما فاستخدمه امللك األشرف وأحسن إليه 
  وفيها جاءت الزلزلة العظيمة اليت أخربت الساحل وأكثر بالد الفرنج 

مون وأشرف الفرنج على أخذ طرابلس حبيث إهنم عبوا قماشهم يف املراكب للهرب من املسلمني فما أقدم املسل
  عليهم 

  ودخلت سنة مثان وتسعني ومخسمائة

فيها طلع النيل دون كفاية البالد وزرع الزرع واحنطت األسعار وصار يزيد السعر وينقص إىل سنة تسع وتسعني 
  ومخسمائة طلع النيل ورويت البالد وزرعوا وتباشر الناس هبا 

  
املعز امساعيل من اليمن خرجة ثانية بعدما كان ويف سنة مثان وتسعني ومخسمائة أخرج سيف اإلسالم ولده امللك 

  أخرجه إىل الشام وعاد منه إليه 
وذلك كله خوفا على نفسه منه فسار فاتصل بالسرين من بالد اليمن وهي آخر اليمن وأول احلجاز فأقام هبا أياما 

  وتويف سيف اإلسالم 
مايل وحممود السريواين واألسعد بن احلارس فسري مجال الدولة كافور خادم أبيه إليه ياقوت العجمي وياقوت اجل

فساروا إىل امللك املعز عرفوه مبوت أبيه واستدعوه إىل زبيد فحضر معهم وسلموها إليه وأقام هبا أياما وسلموا إليه 
  مجيع القالع 

  مث توجه منها إىل قلعة 

أقام هبا مث توجه إىل حلج وأبني فأقام هبا أياما املعز فأقام هبا مدة مث توجه إىل الدملوة فأقام هبا شهرين مث طلع إىل حب ف
  مث توجه إىل عدن فأقام هبا ستة أشهر مث توجه إىل صنعاء 

فلقيه الشريف عبد اهللا بن عبد اهللا احلسيين فصاففه حتت حب فكسر الشريف املذكور وتوجه إىل صنعاء فلقيته 
فكسرهم وأخذ صنعاء وأقام هبا أربعة أشهر مث نزل إىل  مماليك أبيه عدهتم مثامنائة مملوك فاعتصموا بصنعاء وقاتلوه

  تعز فأقام هبا أربعني يوما مث إىل زبيد فأقام هبا أياما 
مث استحلف الناس وفصل له الثياب اخلضر والعمائم اخلضر املذهبة واستسلم من كان يف بالده من النصارى 

  واليهود وخطب له باخلالفة يف زبيد وادعى أنه من األمويني 
  فأول خطبة خطب امللك املعز املذكور يف داره املعروفة 

  بعبد النيب بن مهدي 
  مث سري إىل البالد وأمرهم أن خيطبوا له على املنابر بأمري املؤمنني وأبطل اخلطبة لبين العباس 

نا من ومل يزل هو خيطب بنفسه مدة حياته وذلك يف تعز ويف الدملوة ويف كل موضع له حصن وكان قد أقام سلطا
  غري دعوى خالفة سنة كاملة وبقي خليفة إىل أن مات أربع سنني وكانت مدة واليته مخس سنني وشهريات 



مث جتهز طالبا مكة احملروسة وجهز ياقوت اجلمايل واجملاهد اجلمايل وسنقر الغزي إىل مكة بأن تعمل له دار ويقام له 
ذلك أمر غلمانه أن ينهبوا مجيع من كان من أصحاب امللك إقامة ليكسو البيت فلما حتقق الشريف أبو عزيز قتادة 

املعز وأسروهم فسمع امللك املعز ذلك فشق عليه وجتهز طالبا مكة إىل أن وصل إىل املهجم تقاعد عنه مجاعة من 
  أصحابه وخذلته تعكس وتشوش فعاد إىل اليمن 

تدعى مملوكا يقال له سيف الدين سنقر إىل بلد يقال له الكدرى من أعمال زبيد فأقام هبا مخسة أيام مث اس
واستحضره عنده يف الدار مبحضر من مجاعة فسقاه اخلمر بعد أن كان تركها مدة زمانية وقال له يا سنقر قد كرب 

جوفك ومسنت ودعا مبعتوق الرزاق احلليب وقال له يا معتوق طيب يل قارورة نفط فأحضرها بني يديه وقال له قم يا 
ن يضربه هبا فقام إليه مملوك يقال له أبو شامة كبري من مماليك أبيه كأن له صنعا يف حياة والده سنقر وأمر معتوق أ

واستوهبه منه فوهبه له مث قعدوا على شراهبم ساعة مث دعا بسنقر مرة ثانية وجذب عليه سكينا وقال له أريد أشق 
سنقر من بني يديه بعد أن قبلها وقعد يف مكانه ساعة مصارينك فقال له يا أمري املؤمنني أنا مملوك فعاتبه ساعة مث قام 

مث خرج فقال له امللك املعز إىل أين فقال يف حاجة يا أمري املؤمنني إىل الربية أقضيها وأعود فقال له دع رهنك على 
  العود كما جرت عادة 

د قتلت اخلليفة وكان ليال من يشرب مع الندماء فترك منديله وخرج إىل خيمته لقي مجاعة من املماليك فقال هلم ق
فركبوا يف مخسمائة مملوك مث دخلوا إىل الكدرى وهنبوها وأخذوا خزانتها فبلغ ذلك امللك املعز وهو على شرابه 

  فبطل الشراب وجتهز يف ليلته هاربا إىل زبيد 
قها وأخذ خزانتها مث مث قصد سنقر موضعا يقال له املهجم فنهبه وأحرقه وأخذ خزانة فيه مث توجه إىل احملاليب فأحر

صعد إىل الشريف عبد اهللا بن اهللا يف بالده منتصرا به فأقام عنده مخسة أيام فتجهز امللك املعز خلفه فنفذ إليه هذا 
سيف الدين سنقر املذكور وقال له باهللا عليك يا أمري املؤمنني ال خترج إيل فإن العسكر منافق عليك فوصله الكتاب 

هذا الفاعل الصانع وساق من وقته جبيشه إىل أن خرج إىل موضع يقال له اجلنابذ وهي وهو راكب فقال يهددين 
  أرض يقال هلا عجى فتحالف العسكر 

عليه وتشاوروا على قتله وهم كبار األكراد مثل مشس الدين الدقيق ومجال الدين ابن أخيه وابن أخته وابن بركات 
  اخل ومن األتراك مشس الدين القرابلي وهندو وروبك أخوه وسيف الدين جند أمري آخور وب

  فحمل عليه هندو وروبك أخوه 
فلما قربا إليه باحلملة قال هلما ال تفعال وأغنكما فجفلت به البغلة يف مثل ذلك الوقت من الرماح فرمته فبقي 

وسع الكم متخبطا يف ثيابه وأكمامه وذلك أن ثياب اخلليفة كانت عليه طول أكمامها كل كم مخسة وعشرون شربا 
ستة أشبار فسبقه مشس الدين الدقيق والقرابلي وابن بركات وهو خيبط يف ثيابه فقتلوه وأخذه ابن بركات فقطع 

  رأسه ومحله على رمح وأعطاه للداعي الذي كان 

  بني يديه 
  فأقاموا يف املدينة ثالثة أيام يدورون برأسه يف البلد 

  فت األكراد لعدم مقدم عليهم مث هنبت زبيد سبعة أيام هنبا شنيعا مث اختل
  هذا وسيف الدين سنقر مل يعلم بذلك فاتصلت به األخبار 



وعند اختالف األكراد نفذوا إىل سنقر إىل صعدة باخل الكردي احلميدي فطلبوه لتمليكه فحضر إىل زبيد ودخلوا 
قرابلي من األتراك وابن الدقيق به إىل دار إىل الرباع بباب شحاد ونزل يف دار يوسف العروي مث تقدم مشس الدين ال

  من األكراد وسلطنوا سنقر ومحلوا الغاشية بني يديه وأدخلوه راكبا إىل دار ابن سيف اإلسالم 
  فأقام بزبيد ثالثة أيام 

  وأمر مجاعة منهم 
  مث عاد إىل تعز وأقام هبا أربع سنني 

ر وكان عند سلطنته قد قنع منهم باالسم ال غري فكتب كتابا إىل زبيد يطلب من األكراد املقيمني هبا مائة ألف دينا
وترك هلم البلد وقال أقنع بتعز ال غري فخادعهم إىل أن قوي وجيش ومتسك جبماعة عاهدهم ونفذ يطلب املال 

  فأحضروا مخسة أمحال صناديق وعملوا فيها اللوالك املقطعة واخلفاف واجللود املقطعة 

  ها وسريوها إليه وأسنة مكسرة ومسامري وحديد مكسر وختمو
  فلما رآها شق عليه ذلك ونفذ يف الوقت واحلال يعلمهم وصوله إليهم قبالة هديتهم فخرج يف ليلته قاصدا زبيد 

فلما مسع األكراد خروجه خرجوا إىل ضيعة يقال هلا املعزية كان بناها امللك املعز بن سيف اإلسالم ومساها القاهرة 
  ة اخلريات املعزية وهي ضيعة كبرية جيدة كثري

فوصل سيف الدين سنقر إليها فلما قرب منها اهنزم األكاريد ونزلوا يف ضيعة يقال هلا الزريبة فأقاموا هبا مخسة أيام 
  ورحلوا منها إىل زبيد ورحل سنقر طالبهم إىل زبيد فنزل وخيم عليها وقفلوا أبواهبا 

  كراد وقاتلوه يومني وكان قد ذكر ألصحابه أنه إذا أخذها بالسيف اهنبوها فخرج األ
  فما منهم يوم إال وخيسرون فيه 

  فلما كان اليوم الثالث ركب سنقر جبماعته 
  وزحف إىل باب يقال له باب القرتب فوقعت إحدى البواشري فقفز سيف 

الدين سنقر هو وبدر الدين بن متريك فقال سنقر عند ذلك احلمد هللا رب العاملني وهو واقف يف وسط الثلمة وقال 
لعسكر يا أصحابنا كنا قد أمرنا أنكم إذا أخذمت هذه املدينة بالسيف اهنبوها وقد عمل اهللا لنا ما ال كان يف حسابنا ل

  من هدم هذه الثلمة 
فأنا أشتري منكم هنبها مبائة ألف دينار فأبوا إال هنبها فزادهم مخسني ألف دينار وحلفهم بالطالق أنه إن مسع أهنم 

  من أذية البلد آذاهم تعرضوا لنهب أو غريه 
مث دخل مدينة زبيد وأقام هبا فخرجت األكراد من باب وال فقه مث قصدوا ضيعة يقال هلا احلصىب فنزلوا عند رجل 
يقال له علي الكناين وهو من غفراء البحر فأضافهم وأحسن ضيافتهم فطلبوا منه نبيذا يشربونه فأحضر هلم نبيذ 

نه وسكروا ورقدوا فقام مضيفهم علي الكناين وأخذ خيوهلم وربط غلماهنم النخل وهو يقال له الفضح فشربوا م
وأخذ ما كان معهم من املال وكتف األكراد إىل أن أصبح الصباح واجتمع قومه بنو كنانة وساروا هبم على اإلبل 

  يف احملائر إىل أن وصلوا هبم إىل زبيد فشنق سنقر علي الكناين وأخاه حممدا وقال هلم 

   غدرمت بضيوفكم قبحكم اهللا
مث أخذ مجاعة األكراد ورماهم احلبس واستدعى هبم يف اليوم الثالث إىل القصر فنصب لسيف الدين سنقر شربمة 



  وهي قاعدة من خيزران مثل السرير 
واستحضر ولد سيف اإلسالم يقال له امللك الناصر كان صغري السن واستدعى الدقيق فضرب رقبته مث من بعده 

بن أخيه مث من بعده هندو مث بعده روبك مث بعده عيسى بن أجول الزرزاري وسبعة من إخوته مث بعده علم الدين ا
  النظام بن عيسى اجلزري ومجاعة فكانت القتلى يف ذلك النهار سبعماية نفس بالضبط 

ماال رآه  وعفا عن القرابلي وأوالده وعن باخل وعن ابن بركات مث قعد يف مملكته وفعل من العدل وحسن السرية
أهل اليمن وال رعية وسلطن امللك الناصر وصار هو أتابكه وخطب للملك الناصر يف بالد اليمن مث بقي يف السلطنة 

واألتابكية أربع سنني إىل أن تويف بتعز فجأة وذلك أنه كان ليلة موته قد أكل حلم فرس وحلم بقر وشرب عليه 
  ا أخرس شرابا مطبوخا فغسل ودفن يف جامع تعز وخلف ولد

وولدا آخر من أم امللك الناصر ألهنا كانت زوجته مث تزوج إبراهيم غازي بن جربائيل أم امللك الناصر بعد وفاة 
  سيف الدين سنقر وصار أتابكا أيضا للملك الناصر 

  وبقي امللك الناصر مدة مث تويف يف اجلند ومحل إىل تعز فدفن فيها 
بكوز فقاع فبقي غازي صاحب البالد مدة يسرية وقتل يف حب فقتله  وكان سبب موته أن غازي بن جربائيل مسه

  محري وخوالن وبنو عبد الوهاب ورموا برأسه من قلعة حب وسبب ذلك اهتامهم له بقتل امللك الناصر 

  فبقيت البالد بال صاحب إال اخلواتني ال غري 
مث مسع بركب احلجاز ووصوله فقال يف نفسه فجاء الشريف عبد اهللا بن عبد اهللا خبلق كثري وملك زبيد مدة يسرية 

  ال خيلو هذا الركب من أحد من بين أيوب فخاف على نفسه وعاد إىل بالده 
ووصل ركب احلجاز إىل زبيد فنزل املهتار كدكل العزيزي من عند أم امللك الناصر بطريق االتفاق يتفقد الركب 

فر تقي الدين بن شاهان شاه بن أيوب فتحدث معه وسأله احلجازي فلقي سليمان شاه بن سعد الدين بن امللك املظ
عن أحواله ويف وقته كتب كتابا إىل أم امللك الناصر خيربها خبربه وقال هلا هذا من بين أيوب وهو حسن الشباب 
فأحضرته وخلعت عليه وتزوجت به وسلطن وملك البالد ومألها فسقا وجورا وفجورا وأخذ نساء الناس وما 

  اهللا عليه به فإنه كان شكر ما أنعم 

فقريا ال ميلك درمها حبيث حج ماشيا مع الفقراء يكدون ويطعمونه فلما بغى سلبه اهللا ما كان خوله بعد أن وصلت 
مكتوباته إىل السلطان امللك العادل وإىل عمه امللك املنصور صاحب محاة جهز امللك الكامل ولده امللك املسعود 

  إليه وأخذ البالد منه عنوة 
وقد ذكرنا ذلك مفصال يف تارخينا الكبري املرسوم بالبيان يف حوادث الزمان وإمنا ذكرنا هذه اللمعة لسياقة احلديث 

  واهللا أعلم 

  ودخلت سنة تسعة وتسع ومخسمائة

وامللك األشرف قد جتهز لقصد ماردين واستخدم ابن املشطوب وسري إىل امللك األفضل حيضره من مسيساط إىل 
   البيكار عنده

  ووردت األخبار بأهنم قد تأهبوا يف ماردين للحصار واللقاء 



  ووصل امللك األفضل إىل حران 
ورحلوا وأخذوا رأس عني اخلابور وسلمها امللك األشرف للملك األفضل وساروا إىل ماردين فراسل أهل ماردين 

  لك السلطان امللك العادل على أن حيملوا للملك األشرف مخسني ألف دينار فعجلوا ذ
  فعاد امللك األشرف عنهم راجعا إىل حران وأعطى امللك األفضل مجلني 

  وفيها نزل امللك العادل على خربة اللصوص بسبب الفرنج 
وفيها أخذوا رأس عني اخلابور من امللك األفضل وكذلك مجلني بكذبة كذبوها عليه الستعادة البالد منه ومل يبقوا 

  البن املشطوب  سوى مسيساط ال غري وأعطوا رأس عني
  وفيها كان عند أتابك نور الدين صاحب املوصل عدة أمراء 

من الشاميني مثل املبارز خطلخ احلليب واملبارز سنقر احلليب وعز الدين كر محلوه على بقاء امللك األشرف وقووا 
  عزمه على ذلك فبلغ امللك األشرف ذلك 

فيما يفعله على لسان ابن املشطوب فأعاده إليه سريعا وقال له فسري إىل السلطان امللك العادل عرفه ذلك ويستأذنه 
إن قصدكم صاحب املوصل ال تالقوه اهللا اهللا وال تغتروا بقول صاحب سنجار وآمد واجلزيرة فعاد ابن املشطوب 

  من عند العادل فوجد أتابك قد خرج من املوصل 
  ووصل امللك األوحد إىل عند أخيه امللك األشرف 

  شطوب رسالة وقال ابن امل

  امللك العادل للملك األشرف 
واجتمعوا على دارا ومنها رحل امللك األشرف مبن معه ووصلت األخبار بقصد أتابك هلم فرتب امللك األشرف 

أصحابه ومن معه ميمنة وميسرة كما جرت العادة ورحل طالبا باشزى ووصل أتابك بعساكره يوم اجلمعة سادس 
زل امللك األشرف دون باشزى وسري أتابك رسوال أمني الدين ياقوت الكاتب إىل عشر شوال من سنة ستمائة فن

امللك األشرف يطلب املصاف ويف عقيبه محل أتابك مبن معه ووصل إىل أن شارف امللك األشرف فضرب أتابك 
حابه يف دهليزه وذلك بكرة هنار السبت ومل يقم هبا وساق ووقع القتال ومحل أتابك محلة بنفسه ورمي أكثر أص

  وقتهم وأخذوا قتال وأسرا وجنا بنفسه وكانت وقعة عظيمة مشهودة 
ونزل امللك األشرف بعد الكسرة واستحضر األمراء ومن أخذوهم من عسكر املوصل فكان يف اجلملة سنقر احلليب 

  وولده واألسد بن عبد 

لك األشرف البشائر إىل أبيه فاستعظم اهللا وحسني الطويل ووصل أتابك إىل املوصل يف هزميته يف يوم واحد وسري امل
  امللك العادل ذلك وما صدقه 

  ودخلت سنة ستمائة

  فيها اتفق الصلح بني أتابك وامللك األشرف وحتالفا 
وفيها كان امللك العادل قد رحل من خربة اللصوص ونزل مرج عيون وراسله الفرنج إىل أن تقرر الصلح وعاد 



ك األشرف بالعود إىل حران ومسع امللك األشرف برحيل امللك العادل إىل مصر امللك العادل إىل دمشق وأمر املل
  فوصل إليه إىل دمشق 

  
  وفيها طلب امللك اجملاهد صاحب محص جندة من امللك العادل 

وفيها كنت واقعة شرف الدين قراقوش املظفري يف املغرب مع بوزبا املظفري أيضا ومسكه وسريه إىل ابن عبد 
  ملغرب املؤمن صاحب ا

  وفيها عاد امللك األشرف من وداع أبيه 

  سنة إحدى وستمائة

  جاءت الفرنج إىل محاة بالفارس والراجل فأخذوا وقتلوا وسبوا خلقا ومحلوا إىل الباب القبلي فاختنق فيه مجاعة 
  وفيها أسروا الفقيه الشهاب بن البالعي كان شاطرا شجاعا 

  لس ليلة واحدة وهرب وجناه اهللا منهم ووصل إىل بالده وساروا به يف مجلة األسرى فبات يف طراب
  وذلك من أطرف ما وقع املأسور وبلغ السلطان امللك العادل نوبة محاة فشق عليه ذلك 

  
  وفيها سري امللك املعظم العسكر إىل محص ومحاة ومل يفارقوا إىل أن تقرر الصلح 

  بالديار وفيها طلع امللك املنصور صاحب محاة إىل امللك العادل 

  املصرية فتلقاه وسر به سرورا كامال بقي مدة وعاد 
  وفيها قطع الفرنج العاصي ودخلوا إىل أرض محص فقتلوا مجاعة وأسروا 

  فبلغ ذلك امللك العادل فوعد بنزوله إىل الشام وبرز إىل الربكة وسار أوال فأوال ووصل إىل دمشق 
ع حممد خوارزم شاه بن خوارزم شاه وذلك أن السلطان شهاب وفيها كانت واقعة السلطان شهاب الدين الغوري م

الدين الغوري وقع بينه وبني خوارزم شاه فجاء شهاب الدين أخذ نشاوور ووىل فيها ملكا من أصحابه وهو ابن 
  أخته يقال له ضياء الدين وعاد إىل 

  غزنة 
وقصد نشاوور ونزل عليها وسبب ذلك أن البالد ختبطت عليه من اهلند فسمع خوارزم شاه بذلك فجمع 

وحاصرها مائة يوم وأن اهلنود قاموا على السلطان شهاب الدين فانشغل هبم وما جندهم فأخذها خوارزم شاه 
  باألمان 

ونزل ضياء الدين املذكور منها وضرب خيمته بقرب خيمة خوارزم شاه واألمراء الذين كانوا معه طلبهم خيدمونه 
  فما أجابوا إىل ذلك 

  ا مل حنفظ األول ما حنفظ اآلخر قالوا إذ
وفارقوا وتوجهوا إىل السلطان شهاب الدين الغوري فسأهلم كيف جرى فقالوا له سرينا عدة كتب ما جاءنا هلا 



جواب فاستحضر وزيره وأنكر عليه وقال له كيف كنت ختفيين مثل هذا وقد حوصروا ثالثة أشهر لعلي كنت 
  أجندهم 

  وسخط عليه 
  ب الدين بعد ذلك وطلب خوارزم شاه وجند السلطان شها

وعملوا مصافا واقتتلوا فانكسر خوارزم شاه إىل البلد وبقي بني السلطان الغوري وبني خوارزم شاه مسافة يومني 
  فعمد خوارزم شاه وكسر من سيحون وجيحون ساقية ماء وأدارها يف اخلندق فمنعت من العبور إىل البلد فطال 

  ء وشرع يف عمل زواريق ليعرب إىل البلد يف املاء مكث السلطان على ذلك املا
  فأنفذ خوارزم شاه إىل أخواله اخلطا وقال هلم قد جاء من يأخذ البالد منا ومنكم فأجندوين 

فجمع اخلطا وركبوا يف أربعني ألف فارس جرائد كل واحد وجنيبه وقصدوا السلطان فسمع هبم السلطان فانتقل 
  وبني املاء مسافة أربعة أيام وبقي بني السلطان واملاء مسافة ثالثة أيام عن املاء وطلبهم فبقي بينهم 

  فقال األمراء 

  للسلطان إن سبقونا إىل املاء ظفروا بنا وان سبقناهم ظهرنا عليهم فجد السلطان يف السوق فسبقهم إىل املاء بدقيقة 
مري من أمرائه تعطيين رجاال ودستورا فوصلت بوادر عسكرهم وأشرفت على املاء والسلطان نازل عليه فقال له أ

  أللقى من وصل من عسكرهم ألهنم قد وصلوا تعابا إىل غاية 
  فقال السلطان ال بل نصرب حىت يصلوا 

  وما قبل منه وكان امسه حسني خر 
اء فجاء اخلطا وطلبوا من السلطان مصافا فقال إىل غد فتيقنوا ضعفه فطمعوا فيه وضربوا معه مصافا وأرسل اهللا هو

  عظيما يف وجه السلطان وأصحابه 
فانتصر عليهم اخلطا وقاتل السلطان شهاب الدين بنفسه أشد قتال حبيث إنه غري على عشرين دابة غري أنه كسر 

  ولكن بعد أن قتل كل واحد من أصحابه مجاعة من اخلطا 
  فاهنزم 

  السلطان إىل قرية صغرية يقال هلا بندخوي 
  ن سلطان مسرقند وصعب عليه كسرة السلطان شهاب الدين وذلك إلسالمه وكان مع اخلطا السلطان عثما

  غري أنه مل يكن له حيلة يف دفع ذلك عن املسلمني 
  وقصدوا حماصرة الرباط وأخذ السلطان منه 

فأشار عليهم السلطان عثمان بأن ما هذا مصلحة فإن له عدة غلمان ومماليك معهم العساكر الكثرية مثل تاج الدين 
  وأيبك الشك وقطب الدين فيسمع هؤالء فيقصدونكم واملصلحة عندي رواحكم وآخذ لكم منه  الدز

  فيال من فيلته ومحل ذهب 
قالوا افعل فنفذ إىل السلطان شهاب الدين وأطلعه على القضية فسري له ما طلب وعاد السلطان إىل غزنة مكسورا 

عن سنني فلما كان هو يف بعض الليايل يف الصالة  واجتمعت إليه مماليك من مجيع األطراف وأنفق يف العسكر
اختصم مملوكان صغري وكبري فخاصمهما السلطان وهددمها إىل ما بعد صالته فأخذ أحدمها سكينة صغرية وقفز 



  على السلطان شهاب الدين فقتله وخرجت مصارينه يف وقته وقرب يف غزنة ومل يعقب وال بشر بولد كان عاقرا 
عثمان املقدم ذكره وهو صاحب مسرقند أحسن الناس حبيث إن نساء مسرقند إذا ركب يدعون وكان هذا السلطان 

  له ويقلن اللهم تقبل مهورتنا منا صدقة عن شباب السلطان عثمان 
  واهللا أعلم 

  ويف أوائل سنة ثالث وستمائة

  كانت الكرج قد حتركوا لقصد أخالط 
ري إىل البالد وأفسد عسكرا مثل ابن املشطوب وعز الدين كر وامللك الظاهر قد خاف أن تكون حركة عمه إليه فس

  وسنقر احلليب 
  وتراسل امللك العادل وامللك الظاهر وتقرر الصلح بينهما 

  ووصلت األخبار برحيل الكرج فخاف امللك الظاهر ونزل على غرض امللك العادل 
لك املنصور صاحب محاة وولده امللك ونزل السلطان امللك العادل على حبرية قدس بأرض محص فوصل إليه امل

  األشرف وامللك املعظم وولده امللك املغيث وامللك األجمد صاحب بعلبك وعسكر سنجار وعسكر آمد 

  
وفيها وصل وزير آمد ضياء الدين بن شيخ السالمية إىل البحرية إىل السلطان يستحلف لصاحبه امللك الصاحل 

  ليصل إىل اخلدمة بنفسه 
طان مبن معه إىل الساحل فنهب وخرب وأحرق وسىب وأشرف على أخذ البالد وأخذ القليعات وفيها دخل السل

  وخرهبا وكذلك طاحونة أعناز وكان ذلك عظيما لقوة الفرنج 
  وفيها قفز أهل بعلبك على واليهم فقتلوه فأمر السلطان امللك األجمد مبسريه إىل بلده فسار ومل يدخل الساحل معه 

  
بن األبيض قاضي العسكر ورتب عوضه يف القضاء النجم خليل بن املصمودي احلموي وذلك وفيها عزل البدر 

  بتعصب من الوزير صفي الدين بن شكر وسريه رسوال إىل اخلليفة الناصر لدين اهللا وإىل غريه 

  سنة أربع وستمائة

   دخلت والسلطان امللك العادل بعدما خرج من الساحل وكتب الكتب إىل البالد بالبشائر
وفيها كان امللك اجملاهد قد سري كاتبه الشمس الكشغر يدي وقد كان معلمه إىل امللك األفضل يطلب ابنته البنه 

  امللك املنصور إبراهيم ويل عهده فمات 
  وفيها وصل إىل السلطان امللك العادل صيب من حبنني نصراين 

  نه وواله ورسله إىل امللوك أسلم على يده فسلمه إىل امللك اجملاهد فرباه وكرب عنده فكثر م
  وفيها مات زين الدين قراجا صاحب صرخد اململوك الصالحي 



  وفيها عاد امللك األشرف إىل بالده الشرقية فعرب حبلب واجتمع بابن عمه امللك الظاهر وكان عظيما 
  وفيها توجه امللك اجملاهد صاحب محص إىل الرحبة لعمارة 

  ة اليت كانت للرحبة ألهنا كانت قد خربت قلعة استجدها وخرب القلعة العتيق
وفيها وصل ابن أيب احلجاج والقاضي األشرف بن عثمان إىل عند امللك اجملاهد يستشفعونه إىل امللك العادل فأقام 

  هبم مدة وخلع عليهم وشفع فيهم فما انقضى شغلهم 
املنصور وامللك اجملاهد صاحب وفيها أمر السلطان العادل بعمارة قلعة دمشق ووصف على صاحب محاة امللك 

  محص وغريمها عمارة أبرجة يف قلعة دمشق من أمواهلم ففعلوا ذلك 
  وفيها سري امللك العادل مملوكه أستاذ داره الدكز وصحبته النجم قاضي العسكر رسوال إىل اإلمام الناصر 

شكر وألوالده امللك املعظم وامللك  وفيها عاد باجلواب وصحبتهما رسل اخلليفة باخللع والتقليد وخلعة لوزيره ابن
األشرف وذلك بدمشق ونصبوا منربا وقرأ ابن شكر التقليد قائما على الناس والسلطان أيضا قام إجالال لذكره 

  صلى اهللا عليه 

  سنة مخس وستمائة

  بلغ امللك العادل اتفاق أتابك املوصل مع امللك الظاهر ومجيع الشرقيني 
  دين اهلكاري أخو املشطوب وفيها مات األمري جناح ال

وتغريت أحوال عماد الدين بن املشطوب فأمجع السلطان امللك العادل رأيه على أن جيمع مجيع العساكر وأصحاهبا 
  ويقصد الكرج فكاتب امللوك بوصوله إىل حران 

  واجلمع عليها 
محص واألجمد صاحب بعلبك  فاجتمع الناس إليه فأول من وصله امللك املنصور صاحب محاة وامللك اجملاهد صاحب

  وامللك الصاحل صاحب آمد وعسكر امللك الظاهر وعسكر امللك املنصور صاحب سنجار 
  فلما وصل اجلمع إليه سار قاصدا الكرج فنزل على حرزم من بلد ماردين وأقام 

  وجتدد له قصد سنجار وذلك لتخلف صاحبها عن وصوله 

  قه وذلك برأس عني اخلابور فما قبل ذلك وال أجاب بنفسه فخاف فأرسل نساءه يف االستشفاع يف ح
فسري ولده امللك األشرف وامللك املنصور صاحب محاة وصحبتهما العساكر فأخذوا نصيبني ووىل فيها مث بعد ذلك 
وصل امللك العادل ووصل إليه ولده امللك األوحد صاحب أخالط فلما قارب سنجار جاء إىل السلطان من سأله يف 

  ر إليه بشرط العوض عنها فأجاهبم إىل ذلك تسليم سنجا
مث ما بدا هلم إال احلصار فحنق السلطان عليهم فحاصرهم ونزل عليهم وقطعت أشجارهم وأخذت امللوك منازهلم 

  ونصبوا اجملانيق وقاتلوهم وضايقوهم وأقطع السلطان اخلابور مجيعه وفرقه 

  صاحب محاة وامللك اجملاهد صاحب محص وغريمها  على امللوك الذين كانوا يف خدمته مثل امللك املنصور
فلما أشرف السلطان على أخذها عنوة جاءت رسل اإلمام الناصر لدين اهللا شافعة يف ترك سنجار على صاحبها 

وأخذ اخلابور ونصيبني وما يتعلق بذلك فقبل شفاعته وبادر إليها طاعة وخرج صاحبها امللك املنصور إىل السلطان 



فأحسن تلقاءه ورحل عنها وتفرق امللوك إىل بالدهم حىت إن أخا صاحب سنجار نور الدين صاحب امللك العادل 
  قرقيسيا كان يف خدمة السلطان 

  وملا سار السلطان من سنجار حلقه العماد بن يونس رسوال من املوصل فقضى شغله وأعاده 
ى السلطان إلنكار كان أنكره السلطان ويف رأس عني حرد وزير امللك العادل ابن شكر املعروف بصفي الدين عل

  عليه فما ثبت له فهرب صنعة فتبعه امللك املنصور صاحب محاة 

  وكان عانيا بابن شكر حىت إنه أول من مشى إىل ابن شكر من امللوك 
وتبعه فخر الدين جهاركس ودارا عليه يف برية رأس عني إىل أن أحضراه إىل خدمة السلطان فعفا عنه ومن هذه 

  بة احنطت منزلته النو
  وفيها مات امللك املؤيد بن صالح الدين برأس عني ملا عاد يف جواب رسالته من عمه إىل أخيه امللك الظاهر 

  سبب موته أنه غم عليه البيت الذي كان فيه فمات هو ومن كان عنده يف البيت 
  وفيها أعطوا البن املشطوب اجملدل من اخلابور 

   أخالط وفيها عاد امللك األوحد إىل

  
  وفيها وزر مجال الدين بن شيخ السالمية للملك األشرف كان مموال إال أنه كان عاميا جدا 

وفيها وصل من األمري سيف الدين سنقر أتابك اليمن عشرة آالف دينار باسم السلطان امللك العادل صاحب 
  الديار املصرية 

عمه امللك العادل إىل حران وبرز إىل السموقة من وفيها كاتب امللك الظاهر األمراء وقويت شوكته بعد وصول 
  بالد 

حلب وترددت الرسل بينهما ووقع الصلح بعد إفساد امللوك واألمراء من اجلهتني وسار السلطان إىل دمشق وهو 
  كثري الشكر من صاحب آمد ألنه جاءه عند حاجته وانتفع بوصوله إليه 

  ويف سنة سبع وستمائة

مملوكه مظفر الدين املعروف بوجه السبع يستعيده من الشام ألنه كان قد هرب منه وذلك سري اإلمام الناصر يطلب 
  خلوفه من كالم كلمه به الوزير النصري بن مهدي العلوي فأعيد إىل اخلليفة وتكمل رضاه عنه لعقله وحلفظ كالمه 

  وفيها قويت عزمية امللك املعظم على عمارة الطور 
  وفيها كاتب الظاهر أسامة 

  يها وقع الصلح مع الفرنج والسلطان وف

  
  وفيها سري الفرنج بعد صلحهم إىل البحر يعرفوهنم بأن الطور يعمرونه وهو قوي به ميلكون الساحل 

  فجد الفرنج يف وصوهلم من البحر واملعظم جيد فيه 



لك الكامل ذلك فوصل وفيها جتدد للسلطان امللك العادل الطلوع إىل ديار مصر فسار وبقي يف الكرك أياما فبلغ امل
  إليه إىل حوران واجتمع به هبا وكان قد رتب له اإلقامات إىل القاهرة 

  
  وفيها عزم عز الدين أسامة على الطلوع إىل مصر ليستريح من معاندة امللك املعظم له 

  فأشار عليه جهاركس ترك ذلك فما قبل منه وكان جهاركس مريضا وسار أسامة فمات جهاركس 
  موته فضاق صدره وندم على مفارقته ووصل امللك العادل إىل القاهرة  وبلغ أسامة

وفيها بلغه حركة الفرنج فتجهز امللك العادل للعودة إىل الشام فبلغ ذلك امللك الظاهر صاحب حلب فظن أنه 
  ألجله فجهز 

  القاضي هباء الدين ابن شداد رسوال إىل امللك العادل واستحلف السلطان له 
  الوزير ابن شكر عن العمل  وفيها كفت يد

وفيها كان امللك األوحد قد مرض وسار إليه امللك األشرف ومات امللك األوحد فأخذ البالد امللك األشرف وبلغ 
  السلطان موته وهو على الربكة وفيها عمل عزاءه 

األيويب صاحب الديار  وفيها وصل إىل الديار املصرية كليام التاجر اجلنوي لعنه اهللا وقدم للسلطان امللك العادل
  املصرية 

والبالد الشامية والشرقية أشياء وصادقه فأحسن السلطان إليه وكان يف مجلة إحسانه إليه أنه يأخذه معه إىل أين اجته 
وكان امللعون يف ضمن ذلك يكشف األحوال أوال فأوال ويكاتب هبا الفرنج وقيل للسلطان فما التفت إىل كالم 

  القائلني 

  وستمائةسنة مثان 

فيها توفيت زوجة امللك العادل أم امللك الكامل صاحب الديار املصرية فدفنها يف الشافعي ورتب عليها ولدها 
الكامل القراء والصدقات حىت إنه ساق املاء من بركة احلبش إىل الشافعي ومل يكن قبل ذلك ووجد عليها وجدا 

  عظيما 
  عبد املؤمن يف الغرب وأخذ قلعة رباح وقتل خلقا عظيما وفيها وقع بني األذفنش ملك الفرنج وبني ابن 

  
  وفيها توجه امللك العادل إىل اإلسكندرية لكشف أحواهلا وكليام صحبته 

  وفيها بلغ امللك العادل أن مراكب واصلة فشرق عز الدين أسامة إىل امللك الظاهر 
  خذ عوضها الفيوم فما أجاب إىل ذلك وفيها أشري على أسامة أن يسلم كوكب وعجلون إىل امللك املعظم ويأ

وفيها كان امللك املعظم قد وصل إىل أبيه بالديار املصرية فخاف أسامة فهرب أسامة وأوهم أنه قاصد الصيد 
  والسلطان وهرب يف الربية ومل يعلم أحد خبربه 



عنه فخرج من أرض فبلغ امللك املعظم ذلك فركب خلفه واستركب الناس وما زال سائقا ومن كان معه انقطعوا 
  الداروم ونزل يقضي شغال عجز عن الركوب 

  وذلك لوجعه باملفاصل 
فرآه بعض الصيادين فدل عليه امللك املعظم ملا وصل خلفه فجاء إليه فأخذه وسري لوقته عرف السلطان به وأخذ 

  منه احلصون قهرا بعد حصار وقتال وحبسه وولده يف قلعة الكرك 
  الشام وسار إىل اجلزيرة رتب أحواهلا وفيها نزل امللك العادل 

  ورتب شهاب الدين غازي يف الرها وعاد إىل دمشق وكل هذا وكليام الفرجني صحبته 
وفيها هبت يف بغداد ريح من قبل الغرب معها رمل أمحر وقوي وتعلق باجلو إىل أن أوقد الناس الشموع وغريها 

  واختنق مجاعة منه وبقي كذلك إىل اليوم الثاين 
  يها وصل اخلرب بأن بعض مماليك الديوان عصى فجهز وف

إليه رسوال فقتله واستجار خبوارزم شاه فأعانه على عصيانه فسري اخلليفة إىل مظفر الدين بن زين الدين عرفه ذلك 
  فاستنجد بعسكر امللك األشرف وغريه وقوي عليه وحصل الغرض منه 

  قتلك فعزله وحبسه وجرى له معه عدة أقوال  وفيها نقل إىل اخلليفة أن ويل العهد قد عزم على
ومال اخلليفة عنه إىل أخيه األمري الصغري فمات فنقل أوالده إىل ششتر مث أعادهم وسلمهم إىل عمهم ويل العهد 

  فأحسن إليهم إحسانا ما تومهه اخلليفة وصاهرهم وطاب قلب اخلليفة عليهم 

  سنة إحدى عشرة وستمائة

  إىل العراق كان قد جتهز خوارزم شاه 
  وفيها وصلت رسل خوارزم شاه يطلب الدار ببغداد واخلطبة 

  وأن خياطب مبخاطبة السلجوقية ويتلى له يف اخلطبة قسم أمري املؤمنني 
  فما أجيب إىل ذلك وأنكر عليه غاية اإلنكار 

تمر وأودع كل مجل ألف سبب عزل اخلليفة لوزيره نصري الدين العلوي أنه كان قد سري ثالمثائة مجل عليها قواصر ال
دينار فتعرض هلا بعض والة اخلليفة وطلب شيئا من ذلك التمر يأكله فامتنعوا عليه من ذلك إال أنه أحل عليهم فأخذ 
مجلني وفتح قوصرة متر يفرقها على اجلماعة فوجد الذهب ففتح الثانية فوجد كذلك فضبط اجلميع وطالع به اخلليفة 

إىل دار اخلليفة هو وأوالده بعد أن أخذ مجيع الذي كان له فما وجد إال القليل ألنه  فأنكر ذلك عليه وعزله ونقله
  كان قد نقل إىل العجم وقد استوفينا قصته يف البيان 

  وفيها وصل اخلرب مبوت سيف الدين سنقر صاحب اليمن 
  وفيها عاد امللك العادل إىل الديار املصرية وكليام ال يفارقه 

  مائةسنة اثنيت عشرة وست



  كان امللك العادل بالقاهرة وامللك األشرف بأخالط وشهاب الدين غازي يف الرها 
وكان امللك العادل قد تشوش مزاجه وامللك الظاهر قد سري إليه القاضي هباء الدين بن شداد رسوال ويف ضمن 

بالسلطان امللك العادل رسالته يتوقع ما يكون من مرضه ورتب العادل بريدا من حلب إىل الديار املصرية فاتصل 
من الربيد الواصل من حلب أن امللك الظاهر قد مات وذلك يف سنة ثالث عشرة وستمائة ومات امللك الظاهر 

  وترك من األوالد امللك العزيز امسه غياث الدين حممد من ابنة السلطان امللك العادل وامللك 

  الصاحل أمحد من بعض املغاين 
  يما حبلب يومئذ وكان امللك املشمر خضر مق

  فقال امللك العادل البن شداد قاضي حلب ما عندك من أخبار صاحبك قال له ما أعلم من يوميات أخباره 
  فقال له قد مات 

  فعزاه وفارقه وعاد 
  وقعد امللك العادل لعزائه كما جرت العادة 

ب عليه اخلمر فأوصى عند من مجلة سبب موته مع فراغ أجله كان قد أكل حلم قديد بعدس وهو يف الصيد وشر
موته إىل األمري سيف الدين بن علم الدين ليكون أتابك ولده وكذلك عني شهاب الدين طغرل اخلادم فما وافق ابن 

  علم الدين على أن يكون أتابكا 
هباء  واتفق مع األمراء على أن بقي شهاب الدين أتابكا وال يعمل شيئا إال باتفاق من هؤالء ابن علم الدين والقاضي

  الدين وسيف 

  الدين بن قلج واستمر احلال يف أحسن سرية 
وفيها قصد امللك األشرف الوصول إىل حلب فعزم احللبيون على إحضار امللك األفضل من مسيساط ويكون أتابكا 

  للملك العزيز فعاد ابن علم الدين أنكر ومنع من ذلك ووصل امللك األشرف واطلع على ذلك 

  ائةسنة أربع عشرة وستم

فيها تواترت األخبار جبمع الفرنج ودخوهلم عكا ونقضوا الصلح وقصدوا الشام فلما حتقق السلطان العادل ذلك 
خرج من الديار املصرية إىل الشام جبميع أمواله اليت كانت مبصر فوصل إىل نابلس إىل أن تكامل عسكره فجاءه 

  اخلرب بقصد دمشق 
  بغداد يف  وفيها وصل فخر الدين بن شيخ الشيوخ من

  جواب رسالته إىل اخلليفة الناصر 

  سنة مخس عشرة وستمائة

فيها قوي اخلرب حبركة كيكاوس سلطان الروم السلجوقي إىل البالد الشامية باتفاق من امللك الصاحل صاحب آمد 
  وغريه من ملوك الشام 



  ورعبان وقويت شوكته  هذا وامللك األشرف حبلب فوصل الرومي إىل الشام فوصل إىل منبج وأخذ تل باشر
وكان الشرط معه أنه مهما ملك يسلمه إىل امللك األفضل نور الدين فما أقام بقوله وسلمها إىل أصحابه فوقف 

  الناس عنه وحتققوا غدره فجذبوا عنه 
  ووقع العربان بفرقة من عسكره أخذوهم قتال وأسرا وهنبا وعاد إىل بالده مكسورا وكان به خروج دم مفرط 

ن امللك األشرف عند دخوله حلب أحضر األمراء املأسورين من عسكر الرومي وخلع عليهم وأطلقهم وسري إال أ
  إىل السلطان امللك العادل خيربه بكسرة الرومي 

  
وكان الفرنج خذهلم اهللا قد فعلوا يف حركتهم وقتاهلم للملك العادل واندفاعه من قبالتهم وعملوا يف الغور ما 

  وخراب  عملوه من قتل وأسر
وقوي عزمهم على قصد الديار املصرية فقصدوها وحاصروا دمياط وأخذوها بعد كل جهد وفراغ ما فيها من إقامة 
وغريها وكان قبل هذا قد جرى على الطور ما جرى من قتال وغريه وخربه امللك املعظم بعد عمارته أحسن عمارة 

  وقد غرم عليه من األموال ما جتاوز احلد 
ن شيخ الشيوخ وصحبته رسل اخلليفة الناصر إىل امللك الكامل على دمياط فظن الناس الظنون وفيها وصل اب

اجلميلة يومئذ يف اخلليفة فبني أنه ألجل رمي البندق وكونه يريد أن يكون هو قبلته ال يزدجرد فتعجب الناس من 
  إمام العصر ومهته 

اهللا يف ثالث ربيع األول ستة عشر من حزيران وأعيدت  وكان نزول الفرنج خذهلم اهللا تعاىل على ثغر دمياط محاه
  إىل املسلمني 

يف رجب من سنة مثان عشرة وستمائة سابع عشرين آب ووافق وفاة السلطان امللك العادل رمحه اهللا من شهور 
  الروم آخر آب من هذه السنة وسارت إليها العساكر الشامية 

وترك من األوالد امللك الكامل حممد امللك الفائز إبراهيم امللك املعظم وفيها مات السلطان امللك العادل رمحه اهللا 
عيسى امللك احلافظ أرسالن شاه امللك املظفر غازي امللك العزيز عثمان امللك الصاحل إمساعيل امللك املعز يعقوب 

  امللك األشرف موسى امللك 

  وأخذ امللك املعظم مجيع ما كان معه  تاج امللوك امللك عباس امللك املفضل قطب الدين فنقل إىل دمشق
وفيها طلع امللك املعظم إىل مصر واجتمع بامللك الكامل على دمياط فشكا إليه عماد الدين بن املشطوب فأخرجه 
املعظم من الديار املصرية كما ال حيب فوصل إىل الشام جمردا من مجيع ماله بأربعة أنفار ال غري وأقام حبماة وجتهز 

  ورحل عنها منها بعسكر 

بسبعمائة فارس ووقع جبشار حلب وهنبه وخرج السلطان امللك األشرف إليه وأخافه وآمنه بعد ذلك وأعطاه رأس 
  عني اخلابور وزليبا ملكا 

  سنة ست عشرة وستمائة



 فيها وصل امللك الفائز بن السلطان العادل إىل أخيه امللك األشرف رسوال من أخيه السلطان امللك الكامل فضبطه
  عنده بعد اإلحسان إليه ألنه كان الغرض أن ال يكون بالديار املصرية 

  وفيها حتجب ابن املشطوب برأس عني لصاحب ماردين 

  وهي يف يده فعوضه عنها وتسلمها صاحب ماردين وأعطى ابن املشطوب زليبا ملكا وأرجيش إقطاعا 
  رمحه اهللا وفيها سار امللك األشرف إىل املوصل وعليها مات امللك الفائز 

وفيها عرف ابن خوشترين حسام الدين أحوال ابن املشطوب وأعطاه جملسه جبملة كبرية إىل أن جرت أمور أوجبت 
للملك األشرف القبض عليه وعلى ابن خوشترين وأودعهما السجن وماتا فيه حبران وقد استوفينا ذلك بتفاصيله يف 

  تارخينا املطول البيان 

  سنة سبع عشرة وستمائة

  يها مات امللك عز الدين كيكاوس ملك الروم وويل بعده وف

  أخوه امللك عالء الدين كيقباذ وهو الذي كان حمبوسا بقلعة املنشار وقد ذكرنا قصته 
  وفيها وردت كتب اخلليفة الناصر إىل مجيع املمالك يأمرهم بنجدة امللك الكامل صاحب الديار املصرية بدمياط 

الدهم وقصدهم بالد العجم وخربوها وهنبوها وفتكوا فيها فتكا عظيما مل يسمع به يف وفيها كان خروج التتر من ب
  الزمان 

  وكان اهنزم منهم خوارزم شاه بعد عدة وقعات معهم ومل يظفروا به 
وكان سبب خروج الكافر يف سنة سبع عشرة وستمائة إىل مقاتلة السلطان حممد خوارزم شاه ابن خوارزم شاه أن 

  غاج وكاشغر إىل مسرقند مقطوعة من مدة سنة ست ومخس عشرة ال جيسر الطريق من طم

  أحد يركبها فقلت الكساوي عند أهل طمغاج ومجيع ما كان حيمل إليهم 
فنفذ امللك الذي للكافر وهو الترجمي ويعرف بكشلوخان أيضا ثالثة رسل وصحبتهم عدة جتار إىل خدمة السلطان 

  خوارزم شاه بسمرقند 
ىل رأس احلد الذي لبالده إىل بلد يقال له أطرار فيه أمري يقال له رسالن ملك من قبل السلطان فلما وصلوا إ

  فأعاقهم وسري إىل السلطان عرفه خربهم وعدهتم ثالثة رسل وصحبتهم 

جتار لواجية فجاوبه السلطان أن من املصلحة أن ال ميكن هؤالء من دخوهلم بالدنا وكشفها وال يؤمنوا فتجهزهم 
  هم يومني ثالثة يف الطريق وتسري إليهم من يأخذهم ويقتلهم حىت كأن احلرامية قد فعلوا هبم ذلك وتسري

  فعمل بقوله وما سلم منهم إال شخص تركوه قصدا ليعود إىل صاحبه ملك الكافر خيربه مبا جرى 
  فأخذوا اجلميع  والذي كان مع الرسل والتجار صحبتهم ما يناهز مائة ومخسني فرسا حممل عليها نقرة الفضة

فلما وصل إىل امللك وخربه مبا جرى سري رسوال إىل السلطان وقال له أنت رجل مسلم وما نفذنا إليك إال مسلمني 
  موحدين حجاجا فكيف جاز لك يف دينك ما فعلته من قتلهم وأخذ ماهلم واهللا ال بد لنا منك 

  إما أنك حتييهم كما كانوا وتسريهم إلينا 



  ن إليك قوال وفعال وإال فنحن واصلو
  فأخذ خوارزم شاه ذلك الرسول وقطع من سائر أطرافه وقال له مالكم عندي إال هذا اجلواب 

فلما عاد إىل امللك بذلك وكان بني السلطان وبني هؤالء الكفرة مسرية سنة ألهنم كانوا يف صحارى مر غزارات 
  وهي برية وأودية داخلة 

طب شتاء وصيفا فجمعوا وقصدوا السلطان خوارزم شاه فسمع هبم السلطان الصني معروفة باحلشيش اليابس والر
  فركب يف سبعني ألفا وطلبهم وافترق الكفار ثالث فرق 

  فامللك الكبري الترجمي وولده ركبوا بالعساكر فأخذ امللك الكبري فرقة والولدان كل واحد منهما فرقة 
  وكان هلم يف كاشغر مملوك يقال له جنكزخان 

يقال له كشلوخان وكان يف خدمته أربعون ألف راكب فقصدت فرقة امللك الكبري مملوكه بكاشغر فضرب  ومملوك
  مع مملوكه مصافا 

فكسره مملوكه وقبضه وقتله وابن السلطان خوارزم شاه وقع بابن امللك الكافر الواحد فسري ابن امللك إىل خوارزم 
  شاه يقول له ما معي من أيب أمر بأن أقاتلك 

  السلطان خوارزم شاه عليه وساق إليه فاندفع قدامه مسرية ثالثة أيام  فلج
فلما كان يف اليوم الثالث نفذ إىل السلطان وقال له قد ألزمتين بقتالك وما معي فيه إذن لكن أقاتلك فالتقى خبوارزم 

نفر قليل من  شاه وكسره فانكسر السلطان خوارزم شاه ورجع على أحنس قضية ووصل إىل بالده وما معه إال
عسكره فعرب جيحون وعاد ابن امللك الكافر إىل أبيه هو وأخوه واجتمعوا كلهم وعرفهم ما جرى له مع السلطان 

وكسره فقويت أنفسهم وجتهزوا وطلبوا بالد السلطان فوصلوا خبارى وكان فيها أخو قمر الدين وكشلو أمري 
  وكان سورها خربا  آخور السلطان معهم عشرة آالف فارس ونزلوا على خبارى

وعوامه غري معترفني بقتال وحصار فقاتلوا ثالثة أيام فكسروا أمري آخور وكشلو وأخذوا خبارى بعد أن اهنزم أمري 
آخور وأخو قمر الدين وخرج العسكر الذي كان فيها يف الليل منهزما وتسلموا البلد وكان له قلعة فعصت عليهم 

قطن وخشب وهبيمة وأمجال ورموه يف اخلندق حىت سدوه فقاتلوهم  مخسة أيام فجمعوا كل ما يف خبارى من
وتسلموها بالسيف بعد ذلك وقتلوا واليها مجال الدين بعد أن قاتل قتاال عظيما ويقول ما أجاهد إال املسلمني ألهنم 

عظيم وثالثون كانوا عليهم مع الكافر وتوجهوا إىل مسرقند فنزلوا عليها وكان فيها أمري آخور السلطان معه عسكر 
  ألف راجل فأخذها الكافر وأحضر امللك الذي كان فيها إىل بني يدي امللك 

جنكز خان فقال يا سبحان اهللا معك هذا العسكر كله والرجالة وما قدرت حتفظه أكان معك يف البلد من حيكم 
  عليك قال ال 

لسنني فقتله حنقا عليه وأخذ مسرقند قال فكم لك واليا قال ثالث عشرة سنة قال فما كنت حفظته أياما بعدد ا
بالسيف وقتل مجيع حاشية السلطان وغريهم من األجناد ما خال العوام فسمع السلطان ذلك وهو على ترمذ بأخذ 

مسرقند فقال العسكر إن انتصر الكافر على السلطان وأخذ ما وراء النهر قمنا حنن عليه وأخذنا السلطان وذلك 
اه ملا كان قتل منهم فاجتمع أمراء السلطان على ذلك وحتالفوا وكان يف مجلتهم خال لكثرة حنقهم على خوارزم ش



خوارزم شاه فحلف معهم وما طاب له هالك السلطان فنقش على يده صورة ما حلفوا عليه وأهنم يف تلك الليلة 
  ه فإنين يريدون قتله يف اخليم فلما حضروا اخلوان سأل السلطان خاله ما على يدك مكتوب فقال اقرأ

  ال أقدر على قوله لك ليميين 
فلما قرأه كتم ذلك إىل الليل وألبس مملوكا له ثيابه وأجلسه موضعه وتودد هو إىل اليزك فلما كان نصف الليل 

  قتلوا اململوك اعتقادا منهم أنه هو السلطان وسروا بذلك فلما أصبحوا والسلطان على رأسه اجلتر وهو يف املوكب 
  أنفسهم وقالوا وأمجعوا رأيهم على أن محلوا عليه  فخافوا منه على

فاهنزم منهم فتبعوه ودخل نشاوور فتبعوه فما قدر يقيم هبا لعدم العسكر هبا فاهنزم إىل الري وكان وزيره عماد 
  الدين عراق قال له يا موالنا املصلحة أن تنهزم وأنا أكسرهم لك 

  منتهم فجاء خال السلطان إىل الوزير فبقي أربعة أيام وتالقوا فكسرهم السلطان يف مي

فضرب رقبته وذلك أنه كان قد قتل ولده فاهنزم السلطان خوارزم شاه بعد قتل الوزير ووصل مهذان هو وولداه 
غياث الدين وجالل الدين وتبعوه إىل مهذان ومنها ركب برية قفراء وطلب مكانا يقال له أوسخن على جانب 

  ى اإلسالم فانفطرت نفسه ومات فيها فدفنوه هناك البحر وأفكر فيما مت عليه وعل
وطلب ولده جالل الدين خوارزم شاه فما فتحوا له الباب وقالوا له هذا البلد ألبيك وما علموا مبوته فساق وطلب 

  نشاوور فلما وصل إليها غرب فيها وأقام هبا ونادى من أراد الرواح يروح فإنين ما أقدر أقيم بالغرباء وأهل البلد 
وسار عنها يومني فالتقاه الكافر فكسروه وأخذوا مجيع ما كان معه ومت إىل هراة منهزما وهم يف أثره فما قدر يقيم 

  هبا فتم إىل غزنة فلما وصلها التقى رجال قلجيا 

مسلما وكان قد مسع مبا مت على السلطان وعلى املسلمني فقال له تقف لنضرب معهم مصافا ونكسرهم فوقف 
املصاف وكمن هلم فكسرهم ووقعت الغنيمة للقلجي فحسده ابن السلطان على ذلك وتقاول هو  القلجي وضرب

  وولد القلجي فضربه ابن السطان قتله على الكسب فصعب على القلجي وفارقه 
وانتزح عنه فسمع الكافر بانتزاح القلجي عن ابن السلطان فطمعوا به وعادوا إىل ابن السلطان فضربوا معه مصافا 

وه ورموه يف ماء السند ومل يفلت إال هو بنفسه وعجز الكافر عن عبور املاء خلفه فعاد إىل البالد مجيعها فكسر
أخذها وخرهبا لعدم السلطان ومن هبا وملكوا العراق الرباين وغريه وما امتنع عليهم بلد وقتلوا واقتسموا فرقتني 

رقند وعندهم من املسلمني الذين كانوا هبا مقيمني فرقة عادت إىل ما وراء النهر وما عادت وسكنوا خبارى ومس
  يأخذون منهم اجلزية وكل من كان يعمل صنعة يف تلك البالد اليت أخذوها وخربوها نقلوهم إىل عندهم 

  وسريوهم إىل بالدهم وهي الصني وطمغاج وغريها وفرقة توجهت إىل الكرج وإىل البالد الشمالية وغريها 
  حممد بن امللك املظفر تقي الدين عمر بن شاهان شاه بن أيوب رمحه اهللا  وفيها مات امللك املنصور

وترك من األوالد امللك املظفر حممود وامللك الناصر قلج أرسالن وامللك العزيز وامللك اجملاهد وامللك املسعود 
  وامللك املؤيد وامللك الصاحل وامللك املعز 

الكالم حصن قلعة محاة وعمق خندقها ووسعه وأدار خندق البلد  كان حسن السرية عاملا بالسري والتواريخ وعلم
  وعمر اجلسر عليها 

  وكان رحيما ما رد أحدا من بابه الستخدام من جرى أو هدى 



  رمحه اهللا تعاىل 
  وكان عند موته قد أوصى بعتق عبيده وإمائه وإخراج 

  ناه كل من يف حبوسه حىت إنه قال يف احلبس من قد ظلمنا وفيه من قد ظلم
وكان أوصى أوال إىل ولده الكبري امللك املظفر حممود واتفقت غيبته عند خاله امللك الكامل جندة من والده لدمياط 

فعاجله املوت فوصل ولده امللك الناصر قلج أرسالن من عند خاله امللك املعظم كان عنده جندة أيضا فملك محاة 
  رخينا املطول ذلك وصارت بيده ومنعت من األول وقد استوفينا يف تا

  سنة مثان عشرة وستمائة

وصل امللك املعظم إىل أخيه امللك األشرف وأخذه مستنجدا به لدمياط وامللك احلافظ أرسالن صاحب قلعة جعرب 
وعسكر الشرق وصاحب محاة وامللك اجملاهد صاحب محص وغريهم من األمراء األكابر فطلعوا إىل دمياط 

لصلح بعد عدة مقاتالت وحروب جرت وأشياء على األسارى الذين كانوا عند واستنقذوها من الفرنج ووقع ا
  الفرنج وعلى النزول عن القطائع واملناصفات مدة مثاين سنني 

  ومن 

  اهللا تعاىل على املسلمني هبذه الفتوح وبه عاد االسالم جديدا 
يه أوال بعد خراهبا فكان نزول الفرنج وعاد الناس إىل بالدهم وتفرقوا إىل أماكنهم وأعيدت دمياط إىل ما كانت عل

خذهلم اهللا على دمياط ثالث ربيع األول من سنة مخس عشرة وستمائة ورحيلهم عنها بعد تقرير الصلح يف شهر 
  رجب تاسع عشرة من سنة مثان عشرة وستمائة 

  وفيها مات امللك الصاحل صاحب آمد بن أرتق بالقولنج وملكها ولده امللك املسعود 
صل امللك الناصر صاحب محاة إىل الرقة إىل خدمة امللك األشرف وكذلك امللك املظفر شهاب الدين غازي وفيها و

  واجتمعوا كلهم بالرقة وعاد كل إىل بلده 

  سنة تسع عشرة وستمائة

  فيها مات ملك الكرج وبقوا بال ملك كبري وسريوا إىل امللك األشرف عرفوه بذلك 
  ن يف بغداد وفيها مات ابن مجيل صاحب املخز

  ومات ابن البختري وكان مشارف خمزن 
  ومات شرف الدين معد 

  وفيها سار السلطان امللك األشرف إىل أخيه السلطان امللك الكامل 
  وأقام عنده وعاد يف رمضان 

ف وفيها كان نزول امللك املعظم على محاة وانتقل إىل املعرة وعاد إىل سلمية وجاءته رسالة الكامل وامللك األشر
  وسأاله 



  واحلاجب حسام الدين علي كان عنده فأجاب وكف عنها وعاد إىل دمشق 
  وفيها اجتمع امللك احلافظ وأخوه امللك املظفر غازي على سنجار باتفاق من امللك األشرف 

عجمي وفيها مات الوزير نصري الدين بن مهدي الشريف وزير الناصر لدين اهللا وأقيم عوضه أيام عزله نائبه املكني ال
  وكان ذا هنضة ودراية ولقب مبؤيد الدين مث تويف الناصر 

وويل ولده الظاهر أبقاه على مكانته مث تويف الظاهر وويل املستنصر أبقاه على مكانته ويف كل األحوال هو نائب 
  وزارة ال مطلق الوزارة 

من طلوعها قبل سناجق والده وفيها منع امللك املسعود بن امللك الكامل صاحب اليمن أعالم اخلليفة الناصر 
الكامل وكاد أن يقع السيف يف احلاج مث بعد ذلك اتفق احلال ووقع الصلح بينه وبني أمري احلاج واعتذر إليه ولبس 

  خلعة اخلليفة وركب الفرس املسري برمسه كما جرت العادة 

  
عزلوه بعد مدة قليلة إىل الفرنج وفيها ملك عليهم األرمن بعد موت ابن الوون ابن األبرنس ودخل يف مذهبهم مث 

  واعتقلوه وطلبوا منه أمواال وطلقوا ابنة امللك منه وزوجوها غريه وقد استوفينا ذلك يف تارخينا الكبري 
وفيها مات صاحب حصون اإلمساعيلية بالشام أسد الدين ووليها أخوه صالح الدين بقي مدة ومات مث وليها أخومها 

  من أملوت عزلوه واستدعوه إليهم وولوا غريه حميي الدين أعجمي حسن السرية تاج الدين فبقي مدة وسريوا 
وفيها أمر السلطان امللك األشرف بأن تبىن له دار على القلعة اجلديدة اليت كان السلطان امللك العادل قد أسسها 

  وأبطلها فبنيت عدة آدر 
يف اجلانب القبلي الشامي مل ير مثله فيه أنواع الفواكه وغرم عليها من األموال ما يزيد عن احلد وعمل قبالتها بستانا 

  الشامية واملصرية والعراقية وغريها 
  وفيها عاد امللك األشرف من الديار املصرية وتلقته امللوك يف 

طريقه ووصل إىل حلب وسلطن امللك العزيز بن امللك الظاهر وألبسه خلعة امللك الكامل ورفع سنجقا منه أيضا 
  غاشية وكان يوما عظيما ومحل له ال

  وفيها وصل امللك األشرف إىل قلعة جعرب وشرب عند أخيه امللك احلافظ فيها ونزال يف املاء إىل الرقة 
  وفيها تقررت سلمية للملك املظفر عوضا عن محاة اليت 

  سنة عشرين وستمائة

  ندية واليمنية فيها وصل امللك املسعود إقسيس إىل عند أبيه مبصر وصحبته الفيلة والتحف اهل
  وفيها وصل رسول ماردين إلمتام الزجية بينه وبني امللك املعظم 

  وكان امللك األشرف الويل عن أخيه امللك املعظم 

  
  وفيها تأخرت األمطار ال سيما عن اجلزيرة 

ب بن يوسف بن وفيها مات الشيخ أبو حممد األنتاين بتونس من بلد افريقية فوصل اخلرب إىل ابن عبد املؤمن أيب يعقو



عبد املؤمن فسري إىل املوحدين باإلقامة بتونس السيد أبا العلى عم أبيه وهو من أوالد السيد أيب حفص بن عبد 
  املؤمن وحتالف العربان وكاتبوا أمري املسلمني املايرقي 

  وكان سجلماسة السيد 

  صاحلا أبو زكرياء من أوالد عبد املؤمن والسيد أبو عبد اهللا بسال وكان ديانا 
  ومات السيد أبو زيد بإشبيلية 

وفيها دخل امللك األنربور إىل جزيرة صقلية وكان هبا قائد من املسلمني وهو احلاكم عليها وسلطاهنا على جباهلا 
وغريها وبعض وطاها وكان أصله من بلد املهدية دخلها دون البلوغ وكان ملا دخل اتصل بابن فاخر صاحبها فقدمه 

وأفعاله وشجاعته وصدق لسانه فأزوجه ابنته وسلم إليه امللك وأقام كذلك إىل آخر التاريخ عنده حسن سريته 
  املذكور 

فلما دخل إليه األنربور من بلد األملانية يف البحر يف عدة مراكب وبألفي فارس وستني ألف راجل وأقام حياصره 
  مثانية شهور فاختلف عليه بعض أصحابه وقواد 

ان بعضهم مبا قالوه له يقوله وهم على األسوار يف احلصار فلما خاطبه مبا ال يليق أنكره عليه دولته فخاطبوه على لس
  وقال له كيف تقدم علي هبذا اخلطاب فقال إمنا هو بلسان اجلماعة 

  فما صدقه وأحضرهم وسأهلم 
  قالوا حنن قلنا له وما قال لك بعض ما قلناه فقال هلم تعودون إىل األسوار كما كنتم 

ما خرجوا من عنده قتل ذلك الشخص القائل فبلغ أولئك فلبسوا عددهم ودخلوا على األنربور وقالوا له جتيء فل
  تأخذ البلد 

ودخل إىل ابن عباد ولد القاضي قاضي صقلية وقال له املصلحة أن خترج إىل طاعة امللك وكان ابن عباد متمرضا يف 
  خوفا من العار  نفسه من القتال والسهر فقال واهللا ال فعلت ذلك

فلما كان صبيحة تلك الليلة خرج القاضي وابن عباد معه إىل األنربور وحضر بني يديه فانتهره وضربه برجله وفيها 
املهماز شق جنبه وتركه يف خيمة ناحية مث بعد سابع يوم قتله وشق بطنه وأخذ ماله وربط أوالده يف أذناب اخليل 

من القالع يف يد املسلمني يف يد بعض أقارب ابن عباد مثل القائد مرزوق وهو  ومتلك األنربور اجلزيرة وبقيت بقية
  ختنه عمل حيلة حسنة وهي أنه سري إىل األنربور وقال له تعلم أن ابن عباد 

  قد راح وما بقي لنا إال أنت فنفذ إيل ثقاتك وخواصك ألسلم البالد إليهم والقالع وننزل إليك فما لنا إال أنت 
ور أخص الناس عنده وأقرهبم إليه مقدر مائة ومخسة عشر نفرا فقتل اجلميع وأخذ دواهبم وغلماهنم وقال فسري األنرب

  هؤالء عوض ابن عباد يا عدو اهللا 
  فجرى على األنربور ما ال يوصف وبقي األنربور على هذه احلالة 

ها وذلك أن املطر احنبس عنهم من سنة وفيها كان يف الغرب من الغالء ماال يعرب عنه حبيث إهنم أكلوا امليتة مجيع
  ست عشرة إىل سنة تسع عشرة وستمائة 

  واختلفت القبائل سنتني سنة عشرين وسنة إحدى وعشرين وستمائة 
  وقلت اخليول عندهم حبيث ان أكثر املوحدين رجالة وكذلك العربان 



وما ينضج فإذا أكلوه ما ينهضم  وكان هلم يف األرض عرق يسمى الرنا شديد البياض كانوا يطبخونه طول ليلهم
  عنهم فهلك أكثرهم هبذا العرق 
  وكانوا مدة هذا الغالء يصانعون 

ملوك االفرنج مثل األذفنش والربشنوين والنربي وولد الرنك والبابوج والدوك عن كل يوم ألف ومائتا دينار األلف 
  عن حصان وعدة مقررة للملوك واملائتا دينار لفارس يصل يقبضها منهم جعلوها عوضا 

  وصرف هذا الذهب نصف دينار مبصري 
  وكان صاحب البالد يومئذ السيد أبو اسحاق أخو املنصور 

  واملسري هلذه اجلملة يف كل يوم للفرنج السيد أبو عبد اهللا 
مى وأوالد عبد املؤمن أبدا يهادنون صاحب غانة ويهادونه وهو ملك السودان والربابر يهدون إليهم اخليل البلق تس

عندهم احلبارية واجلواري الروم والثياب األشكري ويهدون هم ألوالد عبد املؤمن عوضها الترب يف أرقاب اجلمال 
  ويسريون درق اللمط ومحار الوحش والزرافات واخلدم البابوجيات وهن أحسن من اهلنود وأطيب 

  سنة إحدى وعشرين وستمائة

  كان الغيث قد احنبس يف اجلزيرة 
  وقع الغيث والثلوج وعمت البالد ورويت بعد اإلياس  ويف أول شباط

  وفيها ظهر يف السماء جنم بذؤابة كبرية طويلة يف كبد الغرب بقي اثنيت عشرة ليلة 

  
وفيها اشترى امللك األشرف من جتار حجر بلخش وزنه ستون درمها غري نصف درهم يعرف هذا الفص باجلبل وهو 

  مثائة ألف درهم وصحبته فص آخر وزنه مخسة عشر درمها الذي كان لسليمان شاه بن سلجوق بثال
وكان عند امللك األشرف فص بلخش وزنه تسعة وثالثون درمها ونصف تكملت احلجران مائة درهم وهذا مل ير 

  مللك يف هذه املمالك وقد كان التجار شروه من أتابك أزبك وهو احلجر املذكور يف التواريخ باجلبل 
بعصيان امللك املظفر شهاب الدين غازي على أخيه امللك األشرف بأخالط وهو ميغلط وال  وفيها قويت األراجيف

  يصدق فيه قوال ويراسله ويهاديه ويالطفه بالرسل واهلدايا وال يسمع ما يقال 

عنه والناس حيملونه على قصده ومتادى احلال يف ذلك إىل أن ظهر له عصيانه قوال واحدا فراسله وخوفه قصده له 
أفاد فجمع العساكر من كل مكان وكان قد وصل إىل الرقة إخوة شهاب الدين من أمه وأبيه إىل أخيهم  فما

السلطان امللك األشرف وتوجه قاصده وما زال سائرا إىل ماردين فنزل حتت ماردين ووصل إليه السلطان امللك 
قامات منها ونزل صاحبها إليه واجتمع املنصور ويل أبيه السلطان امللك اجملاهد صاحب محص إىل دنيسر وجاءته اإل

به وبات عند حبرزم وعمل دعوة للسلطان امللك األشرف يف موضع جدده حتت ماردين يف اجلبل وقدم للسلطان 
  وألصحابه 



  وإخوته التقادم وغريها 
تها خيمة وجرد عسكره يف خدمته مث توجه منها وجاءه صاحب آمد امللك املسعود وقدم له التقادم وغريها ويف مجل

مل ير ألحد من امللوك مثلها عملت يف أربع عشرة سنة سريها امللك األشرف ألخيه السلطان امللك الكامل وجرد 
عسكره يف خدمته أيضا وساق إىل أخالط وقد كف عن حصار ميافارقني احتراما لنساء أبيه وسار ونازل أخالط 

من غري مداومة قتال وملكها وآمن أخاه امللك املظفر  وخرج إليه مجاعة من مقدميها وغريهم وزحف إليها فأخذها
شهاب الدين غازي وأحسن إليه وقبل عذره منه وعفا عنه وأعطاه بعد أن حلف له ميافارقني وحاين وجبل جور 

  وذو القرنني وقلب والسناسنة 
  وكان ابن زين الدين مظفر الدين قد نازل املوصل حماصرا فندب 

ك احلافظ نور الدين وسري يف خدمته العساكر إىل جندة بدر الدين لؤلؤ أتابك املوصل السلطان األشرف أخاه املل
وتوجه إليها بكرة هنار اجلمعة ثالث يوم فتح أخالط فلما بلغ ابن زين الدين أخذ أخالط خاف على نفسه ورحل 

ث إنه لعب عنده يف امليدان عن املوصل وسار احلافظ إىل أن وصل اجلزيرة أقام هبا مدة وخدمه صاحبها أمت خدمة حبي
بالكرة فنزل امللك املعظم معز الدين بن سنجر شاه ابن أتابك صاحب اجلزيرة عن حجرة مثمنة وقدمها بيده وقال 

  هذه يعز عليها السلطان 
  وكان هذا من أعظم املكارمات 

حرزم وهناك عيد امللك ومل يزل احلافظ إىل أن وصله كتاب السلطان امللك األشرف إليه فتوجه واجتمع به على 
  األشرف عيد الفطر 

  وعنده البانياسي رسول امللك الكامل 
وفيها مات عز الدين مسعود بن سابق الدين صاحب شيزر وهو آخر من كان بقي من أوالد الداية املعروفني بغلمان 

  نور الدين حممود رمحه اهللا ووليها بعد ولده شهاب الدين األعرج 
ب تسعة أبرجة وأبداهنا فبناها شهاب الدين أتابك اخلادم يف أسرع مدة وهم مهة ما قدر وفيها وقع من قلعة حل

  عليها غريه وحسب مجيع ما أنفق عليها من ماله تطوعا 
  وفيها مات مشس الدين حممود بن قلج من أكابر أمراء الدولة احللبية 

  سنة اثنتني وعشرين وستمائة

  جميدا  مات فيها الشهاب خطيب منبج وكان عاملا
  ومات خطيب الرقة وقاضيها اجملد إلياس 

  ومات ابن التيمية شيخ احلنابلة وعاملهم حبران 

  
  وفيها وصلت رسل امللك الكامل إىل ملوك الشرق مجيعهم باالتفاق يف خدمة امللك األشرف وحتالف اجلميع 

راق وهنب وقتل وسىب وكان قد وفيها قوي جالل الدين بن السلطان خوارزم شاه بن حممد خوارزم شاه ودخل الع
شارف بغداد أقام على قرب بغداد مثانية عشر يوما وكان اخلليفة الناصر ملا علم بوصوله سري الفدن إىل األرض اليت 



حتقق وصوله منها فحرثها وقلبها حبيث ال يبقى لدواهبم ما تأكله فهذا كان سبب عوده عن قصد بغداد ووصل إىل 
ل مجيع أهلها وانتقل إىل البوازيج أخذ أمواهلم وأطلقهم وأخذ مخسة عشر ألف فدان دقوقا فأخذها وخرهبا وقت

  وسريها بفالحيها إىل بالده ووصل إىل الزاب فخاف صاحب إربل 

فهاداه ومحل إليه وكاتبه وحلف له فعاد عنها ونزل مبروج شهر زور وتوجه إليه عماد الدين زنكي بن أتابك وقدم 
  عنده  ووعده باملوصل وعاد من

وفيها كان امللك املعظم قد سري ولده امللك الناصر داود إىل عند ابن زين الدين زيادة يف تأكيد املودة والوثوق 
  وكان ذلك بطلب ابن زين الدين له ألنه قال أريد أجعله ويل عهدي 

شرف بالرقة هبدايا وفيها وصل الشيخ شهاب الدين السهروردي رسوال من اخلليفة الناصر لدين اهللا إىل امللك األ
  وحتف وأشياء ما مسح خلفاء بين العباس ألحد من ملوك األطراف من أقوال مجيلة وطرف جليلة 

  
  وفيها مات امللك األفضل نور الدين بن امللك الناصر صالح الدين رمحه اهللا 

ن صدقة ورسوم رمحه اهللا كان جوادا عاملا كرميا حمبا ألهل العلم والدين أجرى مجيع ما كان والده أجراه للناس م
  وزجيته للضرورة يف الستمائة إىل سالطني الروم بين سلجوق محاية له ممن يقصده 

فجاء ولده إىل السلطان األشرف فخلع عليه وقبل عزاءه وطلبوا رسوله يسمع اخلطبة بامسه يف مسيساط فما وافق 
  ن والدكم عليه يف ذلك وطيبوا قلوبكم مين وقال ال تغريوا اخلطبة عن سلطان الروم السلجوقي والزموا ما كا

  
وفيها وصل رسول أرزن الروم وامسه أبو الفتح جهان شاه بن طغرل بن قلج أرسالن امللقب ركن الدين إىل امللك 
األشرف وهو ابن سلجوق يطلب رسوال من عنده يقف على مساع اخلطبة بامسه ألن أباه مات وهو عم السلطان 

  سل معه األمري شروة املعروف بسبع جمانني الكردي أكرب أمراء دولته هبدية حسنة عالء الدين كيقباذ فأر
  وفيها مات الصفي حممد بن إمساعيل الكاتب املصري وكان جميدا 

  وفيها مات احلكيم صدقة السامري وكان فاضال يف فنه 
  وفيها هرب أمري احلاج العراقي املعروف بأيب فراس إىل الديار املصرية 

  غارت العربان وقتلوا من التراكمة خلقا عظيما وأخذوا جشار الرقة وفيها أ

  
  وفيها كسر السلطان عالء الدين سلطان الروم األشكري وأخذ من قالعه 

  وكذلك كسر ألكس أيضا الرومي ومسكه 
  البحر وفيها وصل امللك اجلواد مظفر الدين بن مودود بن امللك العادل إىل عمه امللك املعظم بدمشق هاربا من 

وختيل امللك الكامل من أمراء دولته وميلهم إىل أخيه امللك املعظم فمسك منهم مجاعة ووقع عنده االحتراز على 
  الطرقات وغريها 



  
وفيها مات الوزير صفي الدين بن شكر بالديار املصرية ألنه كان وزر للملك الكامل بعد موت السلطان العادل 

ناس متعصبا لألراذل ومتعصبا على األماثل فأخذ السلطان الكامل أوالده كان جبارا ظاملا جباها منتهكا لل
  واستخرج منهم ما كان أكله أبوهم وعصروا وضربوا ووجدوا بعض ما عملوا 

  وفيها أمر امللك األشرف خبراب مخسة أبرجة من سور الرقة قبالة اآلدر اليت عمرها يف القلعة اجلديدة 
بالد الشرقية وخلت البالد من فالحيها وأهلها وحصل يف البالد غالء والوباء وفيها كان الغالء قد كثر يف ال

  واملرض املختلف إال أن أكثره بالربسام حبيث ال يؤخر املريض إال بعض أسبوع وميوت وفين أكثر املاشية 
را للمساجد وفيها مات األمري سيف الدين بن علم الدين بن جندر كان جوادا شجاعا صاحلا ورعا كثري اخلري عما

  واملدارس واخلانات 
  وفيها أمر امللك املعظم بقطع طريق باب الفرج إىل باب احلديد وسيب املاء يف اخلندق حبيث منع 

  وفيها أدار العمارة لسور دمشق وعرضه 
  وفيها تنكر على أخيه امللك الصاحل لشيء بلغه عنه 

  رى ألهنا بلده وأحضره من بصرى وأسكنه دمشق إىل حني موته وكان مقامه بص
  وفيها نقص نيل مصر وخاف الناس الغالء فأحسن السلطان امللك الكامل التدبري مث عاد زاد بعد ذلك 

وفيها وصل جمد الدين قاضي املمالك احلنفي رسوال من ابن خوارزم شاه إىل امللك األشرف مث إىل امللك املعظم مث 
  مللك املعظم وأحسنا يف عطائه وحرمته غاية اإلحسان إىل امللك الكامل وشرب اخلمر مع امللك األشرف وا

  سنة ثالث وعشرين وستمائة

  كان احلاج فيها يف غاية األمن والرخاء وكثرة املياه وغريها وكان احلاج الشامي أكثر من العراقي واملصري 
لقا وما حصل على وفيها كان الشريف قاسم بن مهدي قد حاصر مكة جمدها اهللا ومحاها ومجع عليها من العربان خ

  بعض غرض 

  منها 
  وكان ملا نزل من الديار املصرية ألطن بغا قد ترك قماشه وزرده وغربه يف البحر ضرب قاسم على اجلميع أخذه 

  وهذا قاسم هو صاحب املدينة احملروسة 
يت هبؤالء وكان قد نزل صحبة هذا ألطن بغا زيادة على من يف مكة من العسكر املصري سبعمائة فارس وراجل فقو

  أيضا 
  وكان هذا قاسم قد أخلى املدينة من أهله وقماشه ومجاعته وسريهم مع العربان إىل العراق خوفا على أهله 

وفيها وردت األخبار مبوت اإلمام الناصر لدين اهللا اخلليفة وويل بعده ولده ويل عهده اإلمام الظاهر بأمر اهللا بقي يف 
ا مث مات وكان عادال ديانا حسن السرية كرميا ورعا يف زمانه ترك احلقوق الوالية تسعة أشهر وأربعة عشر يوم

وغريها وأعاد على الناس ما أخذ هلم يف زمان أبيه من مال وملك وطابت قلوب الناس به وسار سرية حسنة رمحه 
  اهللا 

  وويل بعده ابنه اإلمام املستنصر باهللا أبو جعفر بعد أبيه الظاهر 



  م املستنصر باهللا تعاىل صلوات اهللا عليه نستمد من اهللا املعونة فأول ما مسع من اإلما
  هذه أول كلمة مسعت منه عند مبايعته باخلالفة يف السنة املذكورة 

  
وكانت قد وردت رسل اإلمام الظاهر إىل البالد اإلسالمية وخطب له فيها فكانت رسله إىل الشام حميي الدين 

  وك من مماليك اخلليفة تركي يقال له مشس الدين يوسف بن أيب الفرج ابن اجلوزي وممل
  وكان رسول امللك األشرف إىل اإلمام الظاهر يف العزاء واهلناء بدر الدين عثمان 

وسري امللك املعظم يف ذلك القاضي األشرف بن القاضي الفاضل رمحه اهللا فأكرم إكراما زائدا وذلك ألبيه زيادة 
  على 

  مرسله 
  ذلك املعني بن شيخ الشيوخ بن محويه وسري امللك الكامل يف 

واتفق موت الظاهر وخالفة املستنصر وهو عند امللك األشرف وسري استأذن الكامل فيما يفعله فأمره باملسري وتعزية 
  االمام املستنصر بوالده وجده وهتنئته فسار 

ابة عن امللك الكامل عبد الدولة الكلمات اليت قاهلا ابن شيخ الشيوخ رسول الكامل بني يدي الوزير مؤيد الدين ني
املقدسة النبوية املستنصرية يقبل العتبات اليت يستشفي بتقبيل ثراها ويستكفي بتمسكه من عبوديتها بأوثق عراها 
ويوايل شكر اهللا تعاىل على إماطة ليل العزاء الذي عم مصابه بصبح اهلناء الذي مت نصابه حىت تزحزح عن مشس 

  ح بيت رد كأنفق النفاق وامتازت اخلالفة املعظمة من اهلدى شفق اإلشفاق وصو

مستنصرها باملثل األعلى وفاز عبد دولتها من والهتا بالقدح املعلى فجعل اهللا كلمتها العليا وكلمة معاديها السفلى 
  وزادها شرفا يف اآلخرة واألوىل 

  مث قعد 
الدين بن املسريي املصري املعروف فأكرم غاية مث سري امللك األشرف إىل اإلمام املستنصر للهناء والعزاء فلك 

  اإلكرام وبولغ يف تلقيه واإلحسان إليه 
  وسري امللك املعظم ناصر الدين بن أمير أحد خواص دولته 

  ويف سنة ثالث وعشرين وستمائة

ة باملغاين مرض امللك املعظم مرضته اليت كان بلغ فيها املوت وملا أبل عمل الناس اهلناء وزينوا البلد أحسن زين
  وغريهن ودام 

الناس على ذلك ليال وهنارا مدة عشرة أيام وكان عنده قاضي املمالك اخلوارزمي فرأى من ذلك ما أهاله ووردت 
عليه الرسل باهلناء من البالد حىت إنه خشي على تشويش الساحل فسري كاتبه عرفهم أنه يف علي عافيته ورسل 

  يف عقابيل مرضته اخلليفة الظاهر ملا وردوا عليه كان 



وفيها وصل رسول كبري من ابن خوارزم شاه إىل امللك املعظم وخلع على املعظم وأعطاه سنجقا وأضاف إىل 
  السنجق حربتني 

  وسيفا وصار امللك املعظم يركب بسنجق اخلليفة وسنجق ابن خوارزم شاه مبحضر من رسل اخلليفة 
ثري وتقدمة للملك الكامل واملعظم وأدى رسالته على املعظم فما وفيها ورد رسول سلطان الروم عالء الدين بقود ك

  أجاب عنها فما قبل طعامه وال هو قبل هديته وتوجه إىل الكامل 
  وفيها عاد القاضي النجم قاضي العسكر الدمشقي من عند سلطان الروم 

  وفيها مات القاضي اجلمال املصري الذي كان وكيال أوال 

 داره وحتدث مجاعة يف القضاء من األماثل وغريهم وبذلوا أمواال وما قبل منهم وويل وصار قاضيا بدمشق وقرب يف
القضاء لرجل أعجمي يقال له الشمس اخلويي كان يف بعض املدارس وذكرت عنه أشياء وذكر أن املعظم رآه 

  ومسعه فيها وواله أيضا مع ذلك مدرسة والده وحضر دروسه 
  بك هلناء امللك املعظم وفيها ورد امللك األجمد صاحب بعل

بعافيته وكتب مهر ابنته على امللك املغيث بن امللك املغيث بن امللك العادل وكان عظيما وكل هذا وقاضي املمالك 
  حاضره 

  وفيها 
  قبض امللك األشرف على صاحب ديوانه عالء الدين بن الرام مث أفرج عنه ومسك مجاعة من والته 

محاة على قاضي بلده املعروف ب ابن القطب وبابن املقيشع وأهانه وعصره وفيها قبض امللك الناصر صاحب 
  كاللصوص باملعاصري وهرب منه واعتصم عليه بصهيون ملا كان شاع عنه من أعمال ال يليق به فعلها 

س وفيها توجه قاضي املمالك إىل صاحبه وقد أكرمه املعظم غاية اإلكرام حىت إنه سري معه ملخدومه ثالثة آالف قو
عمل دمشق وهذا قاضي املمالك الذي كان أرسله اخلوارزمي إىل ملوك الشام كان فاسقا مخارا زانيا حملال شرب 

  اخلمر وغريه كثري التربج باحملارم 
  وملا عاد إىل خمدومه اخلوارزمي أنكر عليه ذلك وأخذ أمواله وقبض 

دة يسرية بعد وصوله إىل حلب وأخذ صدقة من عليه بقي مدة مث شفع يف حقه فأطلقه ومات بعد موت اخلوارزمي مب
  أتابك حلب طغرل 

  وفيها عاد الشرف بن عنني الشاعر املعروف باهلجاء الدمشقي من جواب رسالته من إربل 
  وفيها مات القاضي جنم الدين نائب قاضي حلب املعروف بابن احلجاج وويل بعده الزين بن األستاذ 

  راهيم بن أيب الدم وفيها ويل القضاء حبماة الشهاب إب

  
وفيها وقع اإلرجاف بأن صاحب محاة وقع وهلك وطلبوا أخاه بكتاب زور وهو بدمشق فتوجه بعد ذلك برأي 

  امللك املعظم وجتهيزه وعاد من غري صحة 
وفيها كان امللك املعظم بعد عوده من هذه القضية قد نزل على قرية من قرى دمشق يتصيد هبا فورد عليه رسول 



  دين صاحب إربل ب أنين قد خرجت إىل املوصل فتخرج أنت إىل البالد وتأخذها مظفر ال
  فقبل رأيه وجتهز ووصل إىل محص فأقام عليها مدة حماصرا وتراسل هو وصاحبها امللك اجملاهد عدة طرق فلم جيب 

احد واستحلفين على وكان أعطاه بانياس ونابلس ومخسمائة فارس وقال له أطلع إىل عندك إىل القلعة وخذين خبادم و
  ما تريد وأنا ما أحلفك وال أريد أن تسري صحبيت إال بعض أوالدك ال غري 

  فما وافق على ذلك 
وكانت النجدة قد وصلته من حلب ومحص يف غاية القوة فأخربوا بلدها وطواحينها وأفسدوا فيها وتراسل امللك 

  األشرف 

توجه إىل ماردين وغريها من معاهدي املعظم فاتفق احلال بينهم وأخوه امللك املعظم بعد أن كان امللك األشرف قد 
على االجتماع وكل من يرحل عن املوضع الذي هو حماصره ووقع االتفاق بينهما على ذلك ووصل امللك األشرف 

وتلقاه أخوه امللك املعظم على القريتني من بلد محص وتصيدا ودخال إىل دمشق ثاين عشر رمضان من هذه السنة 
  ذكورة ووصلت رسل محص وحلب ومحاة إليهما امل

أقاموا عندهم مدة طويلة وحلف امللك املعظم حبماة وحبلب وما حلف حبمص وال أزال نوابه عن قارا وال عن 
الوادي الشرقي الذي للملك اجملاهد وكذلك النبك مث أقاما بدمشق وعادا إىل القريتني للصيد والرسل ترد عليهما 

يهما الزكي بن العجمي من جواب رسالة اخلوارزمي ووصل فلك الدين بن املسريي يف من األطراف ووصل إل
  جواب اخلليفة ووصل املعني بن شيخ الشيوخ من عند اخلليفة أيضا 

  كل هؤالء وصوهلم إىل القريتني 

  
الدين  وفيها عاد العماد وزير اجلزيرة من امللك الكامل يف جواب ما كان سريه به امللك األشرف وكذلك بدر

  عثمان 
وفيها مات أبو سعيد اجلعربي الذي كان وايل قلعة دمشق بدوزنطاريا كان شيعيا سبابا جباها كذابا دهريا وويل 

  بعده اخلادم شبل الدولة 
وفيها مات اخلادم شبل الدولة املعروف بست الشام أخت السلطان صالح الدين كان دينا صاحلا عمر املدرسة 

  ظاهر دمشق حنفية وأحسن وقفها وعمارهتا املعروفة بالصاحليني ب

  
  وفيها مات املبارز املعتمد الذي كان شحنة دمشق وسريته مشهورة معروفة 

  وفيها عاد امللك املسعود أقسيس بن امللك الكامل إىل اليمن بعد كل جهد من والده 
  وفيها وردت األخبار بأخذ ابن خوارزم شاه تفليس وقتل أكثر الكرج 

  مللك األشرف على طلوعه الديار املصرية غري مرة ما ميكنه املعظم من ذلك وفيها عزم ا

  مث دخلت سنة أربع وعشرين وستمائة



  وامللك املعظم وامللك األشرف على ما مها عليه بدمشق من االجتماع يف املالذ وغريها 
قد قصدوا خالط  وفيها وردت األخبار أن عسكر اخلوارزمي يف أواخر سنة ثالث وعشرين وستمائة كانوا

وهجموها وبلغوا فيها إىل سوق الدقيق وأن الناس حتايوا ونصحوا وقاتلوا أشد قتال وأخرجوهم منها عنوة ورحلوا 
  عنها لكن بعد خراب كثري وقع يف البلد 

 وقيل إن أهل أخالط هم الذين كانوا استدعوا اخلوارزمي ليسلموها إليه مث عادوا عن قوهلم فعاد احلاجب علي بعد
  رحيلهم حصنها ونقل إليها العدد والغالل وحشدها خيالة ورجالة وبقيت يف أمت حصانة 

  وفيها عاد امللك الناصر داود من إربل إىل أبيه امللك املعظم وتلقاه عمه السلطان األشرف 
ل وفيها كانت األخبار قد حققت بعود عالء الدين من حصار صاحب آمد بعد أن أخذ الكختني ومواضع أخر مث

  حصن 

  منصور وغريها إىل بالده 
وكان امللك احلافظ نور الدين قد توجه منجدا لصاحب آمد هو وعز الدين أيبك األشريف ووقع ابن بدر وأخذه 

  العسكر الرومي وكان يف سنة ثالث وعشرين وقع هذا 
  وفيها كان صاحب ماردين قد خطب للرومي وعاد يف خدمته 

لك األشرف خيربه أن صاحب آمد يف خدمته وأنه ما عاد إىل الرومي كما نقل وفيها وصل قاضي حصن كيفا إىل امل
  عنه 

  وفيها وصل بدر الدين عثمان أخو احلاجب علي والغرس 

مبارك املعظمي الذي كان بسجن دمشق برسالة من امللك املعظم وامللك األشرف إىل امللك الناصر صاحب محاة 
  مرضيا لقوهلما  وإىل أتابك حلب ال غري فما وقع اجلواب

وفيها عاد النجم خليل احلموي قاضي العسكر من عند خوارزم شاه وقد كان له عنده مدة تسعة شهور وحكى من 
جوره وظلمه وجربوته وعظمته ماال مسع عن غريه وفارقه متوجها إىل كنجة وسار صحبته مملوك املعظم املعروف 

  بالربكني 
كان عند امللك األجمد صاحب بعلبك الذي كان الناس قد عملوا  وفيها مات املهذب السامري احلكيم الذي

  األشعار يف األجمد 

  بسبب عشقه له وحمبته فمن مجلتهم الشهاب فتيان النحوي الشاغوري رمحه اهللا عمل 
  ) له مجيع امللوك بالفضل ** امللك األجمد الذي شهدت ( 
  ) ١( )معتقد السامري يف العجل ** أصبح يف السامري معتقدا ( 

وفيها وصل الكمال بن مهاجر املوصلي املعروف بالدين والزهد والورع من بدر الدين لؤلؤ أتابك املوصل وقد كان 
وزيره إىل امللك األشرف وامللك املعظم ومها بدمشق بقود وهدية وأقمشة وغريها وهو كبري القدر كثري املال 

  املنسرح  -١ت وأوقف الوقوف فتلقي حبلب واملعروف وله الصدقات الدارة وبناء الطرقات واخلانا

أحسن تلق ومحل إليه أشياء فلم يقبل شيئا من أحد وال أكل طعامه وتوجه إىل محص وتلقاه امللك اجملاهد صاحب 
  محص ومحل له وأضافه وبالغ يف إكرامه ووداعه مث توجه إىل دمشق 



ب قلبه ويبسط أمله ويعده بكل مجيل ال سيما وفيها كان وصل إىل صاحب املوصل رسالة من اإلمام املستنصر يطي
عن صاحب إربل ووصل إليه أيضا رسول السلطان عالء الدين كيقباذ سلطان الروم يف معىن التعاضد على 

  اخلوارزمي والتعجب من تأخر امللك األشرف عند أخيه يف مثل هذا املهم 
ابن زبن الدين صاحب إربل على ذلك وأخذ مجيع وفيها قبض بدر الدين لؤلؤ على أوالد بلس وذلك بعد اتفاقه مع 

  أمواهلم وكانت كثرية 
  وفيها عاد ناصر الدين بن أمير من عند اإلمام املستنصر إىل خمدومه املعظم 

  وفيها عاد كرمي الدين املعروف باخلالطي من عند سلطان 

  الروم كيقباذ إىل صاحبه املعظم جبوابه 
بن امللك العادل إىل الديار املصرية بطلب عمه امللك الكامل له ورضا أعمامه وفيها عاد امللك اجلواد بن مودود 

  امللك األشرف واملعظم فتلقاه وضاعف إكرامه 
وفيها كانت الوقعة بني األمري مانع بن حديثة وابن عمه األمري منيع على يرعم ببلد بارين فطعن منيع طعنة بلغت منه 

  اهد جرائحيا من عنده لعالجه فصلح ومحله مانع إىل بيوته وسري امللك اجمل
ومات األمري حلو من أصحاب منيع وطرح منهم مجاعة مانع مائة ومثانني شخصا وكانت وقعة عظيمة كان أصلها 

  منيع ألن مانع قال له عند االلتقاء كف الشر واحقن الدماء فأىب إال 

ألرض وجرى من القتل واجلرح واملوت السيف والبغي فحمل مانع جبماعته على منيع وأصحابه فرموهم إىل ا
  واهلرب ما اشتهر يف الناس وهذه عاقبة البغي 

مث رحل بقية أصحاب منيع إىل بلد بعلبك وصاروا يتخطفون الناس فمن مجلة فعلهم وإقدامهم أهنم وقعوا على 
وا قماشه وجرحوه البهاء ابن رسالن بغا وهو يف قرية يقال هلا قطينة بقرب حبرية قدس من بلد محص ليال فأخذ

  ومماليكه وأصبح فقريا وكم هلم من فعل قبيح هذا أقله 
وفيها كان امللك املعظم وامللك األشرف قد توجها إىل الغور للصيد والتفرج وغريه أقاما مدة مث عادا إىل خربة 

  اللصوص بدمشق أقاما فيها 
ا ال حيد وال رؤي من األعمار وتلف بعض وفيها يف آذار يف العشرين منه وقع من الثلج واألمطار واألهوية م

  األشجار 
  وفيها شرعوا يف إعادة عمارة الربج الذي كان بسلمية 

وخربه امللك املنصور حممد بن تقي الدين رمحه اهللا وذلك بأمر امللك الكامل وإشارته لصاحبها وهو امللك املظفر 
  حممود املقدم ذكره 

محص يف حفر خندق القلعة وتعميقه وتوسعته وحصانته ألنه من الثغور وفيها شرع السلطان امللك اجملاهد صاحب 
اإلسالمية املندوب إىل حصانته وقد كانت قلعة محص أيضا قبل ذلك مترجلة صغرية فعالها وكربها وحصنها وكم 

  ن امللوك عين هبا من أمت عناية هللا تعاىل وساق إىل محص املياه وأطاعه يف ذلك العاصي الذي مل يطع قبله لغريه م
وفيها وقع بني صاحب محاة الناصر وصاحب شيزر شهاب الدين األعرج على ضامنة اللطف وقصده الناصر 

  وخرب شيزر وهنبها وقتل منها إىل أن وصل من امللك األشرف رسول بالصلح بينهما 



األخضر يف الطريق وفيها عاد احلجاج ووصفوا من الرخص وكثرة املياه واألمن ما جتاوز الوصف وانباع الليمون 
  برخصه يف الساحل 

  
  وفيها وقع الصلح بني مانع بن حديثة وابن عمه منيع بن توبة وذلك بإشارة السلطان امللك اجملاهد صاحب محص 
وفيها عاد امللك الظافر خضر املعروف باملشمر لدين اهللا بن صالح الدين رمحه اهللا من عند أوالد عمه العادل من 

  مللك اجملاهد وأعطاه نفقة سنية ومحل إليه اإلقامة الكثرية إىل حني انفصاله دمشق فأحسن إليه ا
  وفيها عاود امللك املعظم بن العادل مرضه وهو نازل خبربة اللصوص من بلد دمشق 

وفيها وردت األخبار من البحر أن البابا أعطى امللك الذي كان صاحب عكا اثين عشر بلدا وكان امللك األمرباطور 
  قد 

  وج ابنة هذا امللك املذكور وبقيت عكا له ورتب نائبه فيها تز
وفيها مات ملك اإلفرنس وكان حياصر بلد صنجيل وهو بلد البطالنية والبطالنية عند الفرنج كالنصريية عند 

  املسلمني فاجتمع األكابر وحمتشمو اخليالة ورتبوا ولده يف امللك عليهم 

  الصيب باال وهو مثل أتابك العسكر والزموا حصار من كانوا عليهم ورتبوا 
وفيها عاد خصبك ابن صاحب تكريت من العجم وخرب أن اخلوارزمي تأخر عن حركته بسبب من قام عليه يف تلك 

  اخلطة 
  وفيها تويف نور الدين بن عماد الدين الذي كان صاحب قرقيسيا وأخذها امللك املعظم منه بدمشق 

  ة قتلوا خال اخلوارزمي ووصلت رسلهم إىل األشرف بذلك وفيها وردت األخبار بأن االمساعيلي
وفيها اتفق األشرف وأخوه املعظم على ما جرى بينهما وسريوا الكمال بن مهاجر إىل السلطان امللك اجملاهد وإىل 
الناصر صاحب محاة وأتابك حلب بصورة ما وقع به االتفاق بينهما فما وافقوا على شيء منه وشرعوا يف عمارة 

  هم وحتصينها بالد
  وفيها وردت األخبار إىل الشام بإنفاق السلطان الكامل األموال يف عسكره وخروجه 

  
وفيها وردت األخبار أن اخلليفة املستنصر باهللا قتل رشيق الشرايب ورتب عوضه كافور أحد خدام أبيه مث بعد ذلك 

  ه ذلك فعاد إليها وأعاد السعر إىل حاله توجه اخلليفة إىل احلديثة للتفرج بقي أياما فغال السعر ببغداد بلغ
وفيها يف شهر مجادى اآلخرة ودع األشرف أخاه املعظم من املنزلة عائدا إىل بالده الشرقية بعد اإلرجاف بقبض 

  املعظم له قطعا 
  وفيها يف الشهر بعينه بعد انفصال األشرف عاد كيميار رسول الرومي إىل خمدومه 

  ده ويل عهده امللك املنصور ابراهيم واخوته وأحسن إليه فتلقاه امللك اجملاهد وأوال
وفيها يف الشهر أيضا غارت العرب وهم غزية البطنني وغريهم على بلد محص وأخذوا حىت غنم أهل البلد فوقع 

  الصوت وركب العسكر وتبعوا العربان إىل معظم الطريق وكان فيهم قوة 



  وذلك توفيقا من اهللا حلقن الدماء ومنعة لكثرهتم فعاد عنهم مبراسلة جرت بينهم 
مث بعد ذلك أمر املعظم عربه أن يغريوا على بلد محص ومحاة وسلمية وبارين فجاءوا ونزلوا الزراعة من أرض محص 
وأرض جوسية اخلربة والقصب ومكثوا أياما يغريون على البالد ويعودون إىل منازهلم وامللك اجملاهد مهمل هلم فلما 

مبن معه وأوالده وأذن ألهل بلده يف النهب وأطمعهم فما كان بأقل من نصف هنار حىت هنبوهم طمعوا ركب إليهم 
وسبوهم وقتلوا وجرحوا خلقا وكان مانع بن حديثة يومئذ قد وصل إىل خدمته فحضر الوقعة أيضا وكان عند 

  ى فصعب العرب املذكورين مملوك املعظم سنجر أمري العرب فرحلوا غصبا وكاتبوا املعظم مبا جر

عليه وأمرهم بنزوهلم الغوطة خوفا عليهم وعاتب امللك اجملاهد يف ذلك فأجابه جوابا سادا مث توجه املعظم يف ضمن 
هذا إىل صفت وكوكب وتبنني وغريها ليخرب بقية أساساهتا وسد صهاريج املاء بالقدس خوفا ملا بلغه من حركة 

  الفرنج 
لسلطان امللك اجملاهد صاحب محص وهو ويل عهد أبيه إىل حلب وفيها توجه السلطان امللك املنصور ابراهيم بن ا

وإىل األشرف طالبا جندة ليجهز إليه من العسكر العدة املقررة اللتقاء املعظم وعاد ووصل من العدة مجاعة من 
  عسكر حلب إىل محص مثل شهاب الدين بن جملي اهلكاري ومظفر الدين بن جرديك وغريمها 

جملاهد صاحب محص من عند الرومي وأخربه مبن عنده من الرسل اجملتمعة من اخلليفة وسائر وفيها عاد رسول امللك ا
امللوك وأنه حلف لصاحب آمد وقد كان رسوله أقام مدة فلما حتقق وصول رسول األشرف وهو الزكي بن 

  العجمي حلف قبل وصوله 

  حنقا على األشرف وأهنم يف ترقب وصول كرمي الدين اخلالطي من املعظم 
  وفيها توجه رسوال من أتابك حلب إىل الرومي بدر الدين ابن أيب اهليجاء الدقيق يف اخلطبة 

ومجلة ما كان قد أخذه السلطان امللك اجملاهد ومانع عنده والتركمان من العربان مخسة آالف مجل خارجا عن 
  األغنام واخليول واألقمشة وغريها 

  د وعاد مانع بن حديثة من خدمة امللك اجملاه

صاحب محص مبا حصل له من الغنيمة يف الوقعة املقدم ذكرها إىل أصحابه على الفردوس من بلد حلب بعد وقعة 
كانت جرت لعربه وألخيه علي مع عسكر محاة وظفرهم هبم ولوال عسكر حلب مل يبق من عسكر محاة بقية وخربوا 

  بلد محاة واملعرة وقطعوا الطرقات 
  اهد بقية أوالده الصغار ومها امللك الزاهر داود وامللك األفضل موسى وفيها طهر السلطان امللك اجمل

وفيها كان جمد الدين متويل حصون اإلمساعيلية بالشام قد سري إىل ملك الروم عالء الدين كيقباذ يطلب منه املقرر 
  هلم عليه وهو ألفا دينار اليت كانت جرت عادهتم حبملها إىل أملوت فأبوا 

  ي إىل جالل الدين بأملوت يف ذلك فقال له حتملها إليهم بالشام فقد عيناها هلم ذخرية فحملوها ذلك وسري الروم
وفيها وصل جنم الدين رسول الروم وهو املهمندار واجتمع به السلطان امللك اجملاهد يف جواب رسالته وفاوضه 

  مالك  وقال قد وصلت من صاحيب يف قضاء شغلك مع املعظم وإزالة اعتراضه على مجيع
وكان عند وصوله قد جتهزت سرية عظيمة إىل بلد محاة وغريها من عرب املعظم فأخذ خربهم امللك اجملاهد وركب 



  خلفهم وتبعهم بنفسه وأوالده فأخذوهم وقتلوا منهم عاملا واستعادوا غنائم كانوا قد غنموها من محاة وغريها 
  وفيها يف شعبان وصل ولدا شيخ الشيوخ ومها الكمال 

املعني من عند السلطان امللك الكامل وقاضي العسكر املصري الشريف احلسيين رسال إىل املعظم وأن الرسالة و
تؤدى بعد أن يقف عليها الكمال بن شيخ الشيوخ مث يعود قاضي العسكر إىل مصر ويتم الكمال واملعني إىل محص 

ك اجملاهد بأوالده وأنزهلم يف دار امللك املنصور حتت ويؤدي الكمال الرسالة إىل السلطان امللك اجملاهد فتلقاهم املل
القلعة وأكرمهم غاية اإلكرام وأدى الكمال رسالته وسار أخوه املعني إىل بغداد ألنه ما كان معه رسالة إىل غري 

  اخلليفة 
ما جرى منا وأما الكمال فإنه تأخر حبمص وقال ما كان محله ويف مجلته إن خمدومي قال تعرف امللك اجملاهد صورة 

ومن املعظم ومهما أشار به يكون العمل مبقتضاه فقرر امللك اجملاهد معه ما وقع االتفاق عليه وتوجه إىل محاة وإىل 
  األشرف وإىل بدر الدين لؤلؤ املوصل وأخرب املذكور بأن 

لك الكامل قد وصل رسول األمرباطور ومعه من التحف وغريها واخليول ما ال حيد وال يوصف وأن السلطان امل
اهتم له غاية االهتمام من حسن ترتيب وإقامة وغريها وأنه أحضر له من مراكبيه عدة بالذهب وغريه وأن الكامل 

سري فرس األمرباطور اخلاص بعينه إىل ابن امللك الظاهر حبلب وأشياء معه وأنه قد شرع يف عمل هدية مل يسمع 
يف اجلواب وقد ذكرنا هذا وغريه من الوقائع يف كتابنا التاريخ املوسوم مبثلها ويسري هبا مجال الدين إمساعيل بن منقذ 

  بالكشف والبيان يف حوادث الزمان ألن هذا التاريخ يف غاية االختصار كما شرطنا 

  
  وفيها وصل رسول األشكري يف البحر إىل السلطان امللك الكامل وبذل من نفسه 

ا إىل املعظم هبدية حسنة وكان رسول االمرباطور وصل وطلب وفيها وصل رسول من االمرباطور وهو نائبه بعك
  الساحل من الكامل 

  
  وفيها أصلح هذا الرسول بني األبرنس والديوية واالسبتار فإهنم كانوا قد حرموه 

وفيها وصل رسول اخلوارزمي واجتمع بامللك اجملاهد وعلى يده إليه كتاب إليه من وزيره خواجا جهان يتضمن ما 
مع الكافر وأنه يف عزم املضي إليه الستقصاء شأفته وذكر أنه كان على يده هدية يف مجلتها ثالثة أسارى جرى هلم 

من الذين أخذوهم وعدة إىل املعظم وأهنم اهتموا بغدي مملوك أتابك أزبك بأنه تبعهم بعد انفصاله عن األشرف 
  وأخذهم 

  
لشامية جبواب رسالتهم إليه وعلى يده هدية مبا يناهز مثانني وفيها وصل رسول االمرباطور إىل اإلمساعيلية باحلصون ا

ألف دينار فقال هلم جمد الدين متويل احلصون الطريق إىل أملوت وجالل الدين غري طيبة من اخلوارزمي وغريه وخناف 
هذا عليكم فتوقفوا إىل حني صالح الطريق واتركوا ما معكم عندنا وديعة لكم والغرض حفظ نفسه وأمانه منا و

  أماننا له 



  وحلف هلم وأعطاهم قميصه أمانا وهذه عادهتم 
وفيها سري االستبار يطلبون قطيعة من االمساعيلية قالوا هلم ملككم االمرباطور يعطينا وأنتم تأخذون منا ومنعوهم 

  فأغاروا عليهم وأخذوا من بلدهم مجلة 
  جيب وفيها اتفق عيد رمضان وعيد اليهود وعيد النصارى وهذا عجيب ع
  وفيها كانت وقعة بني التركمان وصاحب آمد وظهر عليه التركمان 

  
وفيها كان قد اجتمع امللك املنصور صاحب ماردين وامللك املسعود صاحب آمد وجاء كل واحد منهم إىل بعض 

حب الطريق وأكال وشربا وحتالفا واتفقا بعدما كان بينهما من الشحناء والبغضاء وذلك برأي امللك املعظم صا
  دمشق ورأي صاحب إربل 

وفيها حج امللك املظفر شهاب الدين غازي بن امللك العادل على الربية وودعه أخوه األشرف وملا عاد تلقاه أقام 
  عنده أياما وعاد إىل بلده ميافارقني وغريها 
  وفيها اهتم الفرنج بعمارة قيسارية الشام 

دولة األشرفية ونائبه خبالط توجه إىل بالد العجم فنزل وفيها ورد اخلرب بأن احلاجب علي بن محاد صاحب ال
  سقماواناه فبلغه أن الوزير خواجاجهان وهو وزير السلطان اخلوارزمي 

وصل إىل مشريان بثالثة آالف فارس ونزل عليها فجرد احلاجب علي العسكر من أول الليل وساق يف ليلته وأصبح 
هلم وكوساهتم ومل يفلت منهم إال خواجاجهان بستة نفر وتسلم عليهم بشمريان وساق عليهم فكسرهم وأخذ أمحا

  احلاجب علي خوي وسار يتسلم غريها 
  وفيها كان موت امللك املعظم بدمشق وويل ولده امللك الناصر 

  وفيها وصل العماد أمحد بن موسك إىل امللك األشرف 

   وهو بسنجار وصحبته رسول اخلوارزمي الذي كان بدمشق ملا مات املعظم
وفيها هرب بغدي من حران إىل اخلوارزمي وسبب ذلك أنه كان له حوالة وصار كل وقت يطلبها فقال بدر الدين 

قابيا األشريف وهو يومئذ نائبه يف البالد قوال قبيحا عن بغدي فلما بلغه هرب والتحق باخلوارزمي وكان بغدي يف 
  العساكر هبا ومن فيها غاية الوبال على الناس هربته وكان قد عرف البالد وحتقق 

  مث دخلت سنة مخس وعشرين وستمائة

  واألشرف بسنجار 

  
  وفيها وصل رسول األربلي يستصلحه فانصلح له 

وفيها وصل إليه امللك املنصور بن امللك اجملاهد والركن اهليجاوي ووصل كتاب جمري الدين امللك املعز بن امللك 
  ة وخطبوا لألشرف فيها العادل بأهنم قد ملكوا نقجوان ومدينة أرمي



وفيها ورد اخلرب بأن بغدي متلك ثالث قالع وكذلك ورد اخلرب أن الرومي ملك قلعة عظيمة بعد حصارها مثانية أيام 
  مث عاد 

  األشكري صاففه فكسر الرومي وأخذ مجاعة من عسكر الرومي وقهره 
  وفيها عاد احلاج وقد وجدوا شدة عظيمة من موت أمجاهلم والعطش 

  ا توجهت أم امللك الناصر بن املعظم من دمشق إىل الكرك وفيه
  وفيها عمر الفرنج صيدا بغري رضى من يف الساحل ألن الفرنج الغرباء الذين وصلوا من اجلزائر عمروها 

وفيها وصل احلاجب علي بن محاد إىل األشرف بنصيبني وعرفه صورة ما جرى له يف العجم وحيثه على نزوله إىل 
  ليملك العجم فإن أهل توريز وغريها قالوا إذا جاء امللك  خالط ال غري

األشرف سلمنا إليه البالد ومع هذا فأنكر عليه األشرف وصوله إليه خوفا على البالد ووعده بنزوله إىل خالط 
  وأعاده إليها فعاد 

يه مبن معه يكون عندك هبا وسري امللك األشرف إىل أخيه احلافظ يأمره بأنه ينزل يقيم حبران وأن عز الدين نفذنا إل
  وكذلك الكمال بن مهاجر فامتثل أمره وسري أصحابه إىل حران 

  وفيها وصل فخر الدين أبو شعرة وابن شيخ الشيوخ من السلطان الكامل باخللع والسنجق 
وسلطنوا امللك الناصر وعملوا يف خدمته الغاشية وكذلك أعمامه امللك العزيز والصاحل ووصل معهم خلعة 

  سلطان امللك اجملاهد أيضا وأصلحوا بينه وبني امللك الناصر لل
  وفيها حلف األشرف البن أخيه الناصر ولصاحب آمد أيضا 

وفيها سري األشرف الركن أمري جانداره هبدية إىل اخلليفة وعاد جواب اخلليفة إىل األشرف بسنجار يأمره بأن ال 
  يتغري منها 

  ه إىل العجم وكان ذلك سبب حرمانه العجم إىل أن يأمره فتأخر بعد حتقيق حركت
  وفيها أفرج الناصر عن الوادي الشرقي ومجيع ما كان لصاحب محص السلطان امللك اجملاهد 

  وفيها أغار امللك العزيز عثمان بن العادل على صور وأخذ منها مجاعة أسارى وفعل يف ذلك فعال عظيما 
وطرح على الرعية أغناما وغلة ما يناهز مخسة آالف مكوك بأكثر وفيها زاد ظلم امللك الناصر حبماة إىل غاية 

  األسعار 
  وفيها خرب دارا ألحد بين قرناص كانت عامرة حسنة 

وفيها هجم امللك العزيز بن العادل بعلبك طامعا مبخامرة من أهلها لكراهيتهم يف امللك األجمد صاحبهم لظلمه 
  بلده مجاعة بسبب ذلك  وعسفه هلم وفسقه وجوره فلما علم هبم قتل من

وفيها وقع بني ناصر دمشق وعمه العزيز ومملوك أبيه أيبك صاحب صرخد وسري امللك الناصر إىل عمه األشرف 
  يستنجده 

  
وفيها عاد األشرف من نصيبني بعد استصالحه لصاحب ماردين حبيث أنه بذل له بلد نصيبني أو رأس عني اخلابور 

  يوافق ألنه طلب دارا فأعطاه بلدها  أو املوزر ومجلني ليحلف له ومل



  فأىب وقال أريد القلعة وأخرهبا وأحلف فما وافقه األشرف عليها 
  وكان رسول الديوان أيضا قد دخل يف هذه القضية وما وافق 

  وكان األشرف قد جهز عسكرا إىل خالط بعد كسرة كسروها وكان احلاكم فيها بغدي وخواجاجهان 
قباذ أرزجنان بعملة طريفة ذكرناها يف التاريخ الكبري وغريها ملا شرطنا هاهنا من وفيها أخذ صاحب الروم كي

  االختصار 

  
وفيها عاد االمرباطور إىل قربص وملكها وعمل عملة على صاحب بريوت ليقبضه فما متت عليه وقبض البال الذي 

  فيها وخافته الديوية ومجيع من يف الساحل 
ان خيرب األشرف بصورة الرسالة اليت وردت إليهم من السلطان امللك الكامل وفيها وصل سيف الدين بن قلج حبر

  ويطلب ألف فارس وأهنم ما وافقوه على ما طلبه وأن الناصر حبماة ما وافق أيضا 
  وفيها عاد ابن قاسم الدين من بعلبك ومحص إلصالح ما كان بينهما 

لب خيربهم بصورة رسالة االمرباطور إليهم مبا طيب به وفيها توجه أبو منصور بن الزيد رسول اإلمساعيلية إىل ح
قلوهبم ووعدهم ويقول ألتابك حلب إن أنتم اتفقتم مع الساحليني انتصرمت عليه وإن كنتم عاجزين عرفونا لنصلح 

  أحوالنا معه 

  
وفيها وقعت واقعة بني عسكر خالط وبغدي على بيكري وكسر عسكر األشرف هبم وجرحوا تاج امللوك بن 

عادل يف خده جرحا نسر ومات منه عند أمه مبيافارقني وكان احلاجب علي قد مجع العسكر قاصدا اخلوارزمي ال
فأعاقه الرومي بأخذه ألرزجنان خوفا على أرزن الروم ألن صاحبها كان يف خدمة األشرف وكان قد خطب له كما 

  تقدم 
لناصر صاحب دمشق فتحصن وحلف رعيته وفيها وصل امللك الكامل بعساكره ونزل على تل العجول فخافه ا

وعاد إليه عمه الصاحل وكذلك عز الدين أيبك مملوك والده وختلف عنه عمه العزيز فسري الناصر ابن القاضي 
  الفاضل إىل عمه األشرف يستحثه للوصول إليه 

  
وقال هلم ان دفعتم أخي وفيها ورد اخلرب مبضي اخلوارزمي اىل أملوت يف طلب أخيه غياث الدين ألنه كان اهنزم منه 

  ايل فال كالم وإال خربت بالدكم وغريها فما سلموه إليه 
وفيها يف ثالث رمضان وصل األشرف قاصدا دمشق إىل جندة الناصر كما طلبه فاجتمع به يف الطريق بأرض سلمية 

وقدم مجلة وكان عمل  الناصر حبماة ومحل إليه وقدم له ذهبا وغريه مث اجتمع به السلطان امللك اجملاهد ومحل له
شغلة ليسري يف خدمته فمنعه من ذلك وقال له املصلحة إقامتك حبمص فإن دعت احلاجة إىل حضورك نطلبك فأجابه 
وعاد إىل محص بأوالده وعسكره ووصل األشرف إىل دمشق وتلقاه الناصر وأنزله يف القلعة ومحل إليه مجيع مفاتيح 

  ال حنن مماليك موالنا وعبيده وأيتامه مهما حكمت مسعا وطاعة اخلزائن القالع وأحضر أخواته إليه وق
  وورد اخلرب بأن األمرباطور يشيت يف اجلزائر وسار إليه اإلبرنس بعد أن كان قد أخافه 



وكان امللك العزيز قد توجه إىل أخيه السلطان الكامل إىل الديار املصرية فتلقاه يف بعض طريقها وقدم له الكامل 
  مل وأعطاه عطاء 

  يسمع مبثله وكتب له خطا ببعلبك البنه وله زيادة يف خربه 
وكان امللك الكامل عند وصوله منع أحدا من األذية يف بلد الناصر فاتفق أن صاحب بعلبك بعد مضي العزيز إىل 

  الكامل قد دخل بلد العزيز وهنبه فلما بلغ الكامل ذلك أمر بنهب بلد الناصر 
شرف ومع أيبك أنه إن قصدهم صاحب ماردين وإال فال يقصدونه هم وإن احتاج وكان احلافظ قد رتب معه األ

  صاحب آمد إىل جندة بسبب الرومي يروحون إليه ينجدونه 
  وفيها أغار صاحب ماردين على حصن كيفا أخذ وهنب وأحرق وكذا أغار صاحب آمد املسعود على اهلتاخ 

  وفيها وصل رسول االمرباطور وهو الكند توماس 

بته صاحب صيدا إىل السلطان الكامل وقالوا له امللك يقول لك إن اجليد للمسلمني واملصلحة هلم أهنم كانوا وصح
  قد بذلوا لنائيب اللكان الساحل مجيعه وإطالق احلقوق 

  هذا يف حصارهم لدمياط وما فعلوا وفعل اهللا بكم ما فعله وأعادها إليكم 
  يدي فال أقل من إعطائي ما كنتم بذلتموه له ومن كان اللكان ما هو إال أقل نوايب وعب

فقال السلطان الكامل البن قلج وكان عنده يومئذ ألن األشرف كان قد سريه إىل عنده تكتب إىل امللك األشرف 
  تعرفه صورة هذه الرسالة وتقول له يقول ما عنده فيها فقال األشرف 

السلطان الكامل كان ألنه هو سلطان البالد وال خيرج يا سيف الدين ما يقول عبد مملوك هو ومجاعته مهما رمسه 
أحد عن أمره بل تسأله اتفاق الكلمة لتجمع العساكر من البالد إىل خدمته ويقرر ما فيه الصالح للمسلمني وللبيت 

  وقد اشتاق اململوك إىل تلك الطلعة السعيدة 
  وهذا يف العشر األول من ذي القعدة من السنة املذكورة 

  وجه السبع مملوك اخلليفة صاحب ششتر فوليها بعده هبمان  وفيها مات

  
  وفيها غال السعر ببغداد 

  مث عاد رخص 
وفيها أزوج اخلليفة املستنصر مملوكه الدويدار بابنة بدر الدين صاحب املوصل وخرج معها من األقمشة والذهب 

  والفضة ما ال يوصف 
  يك إىل أنطاليه معىن وفيها سري صاحب ماردين إىل الرومي يقول له ماملض

البالد خالية امللك األشرف عند امللك الكامل يف قبالة الفرنج واجلزيرة ما فيها سوى احلافظ وأيبك وصاحب آمد 
  ومن هو حبلب فتسري إيل عسكرا آلخذ تلك البالد 

  فقوي عزم الرومي وسري إىل وايل الكختني سيف الدولة عدة أمراء 
دخلوا إىل بلد قطينا والسويداء وأخذوا منها مجاعة مث عادوا فسري صاحب آمد طلب فجاء الوايل وركب يف املاء و

  احلافظ لنجدته فجهز 



إليه فعاد اآلمدي سري إليه شكره ومنعه من قصده فعاد هذا وقد وصل كتاب األشرف إىل أخيه احلافظ خيربه بأنه قد 
  املعظم  توجه صحبة ابن قلج إىل السلطان الكامل إلصالح حال الناصر بن

وفيها وصل كتاب احلاجب علي ويف عطفه نسخة كتاب اخلوارزمي ووزيره خواجاجهان إىل حسام الدين خضر 
  صاحب سرمارى ألنه كان يظهر للخوارزمي أنه يف مجلته ويظهر لألشرف كذلك 

  ووصل كتاب اآلمدي خيرب أن عسكر الرومي قد عادوا إىل بالدهم 
ب الدين غازي خيربان أن اخلوارزمي وصل إىل مالزجرد وكاتبوا األشرف وفيها وصل كتاب احلاجب علي وشها

  بذلك وهو بدمشق حىت ان احلاجب علي قال يف كتابه للكمال بن 

مهاجر اعلم أن اخلوارزمي يسبق خربه وقد ذكر أنه يريد يشيت بالرقة ألهنا أشبه ببالده فال متم قراءة هذا الكتاب 
  إال بقلعة حران أو الرها 

مع احلافظ وأيبك وابن مهاجر وقابيا على أن مجعوا أهل حران عند احلافظ واستحلفوهم وأمروهم باالستخدام فاجت
والعدد مهما قدروا وتعرف احلافظ وأيبك أبرجة القلعة حبران والبلد ورتبوا آلة احلصار وطلب احلافظ زردخاناه من 

وغريه إىل قلعة جعرب مث بعد ذلك وصل اخلرب بأن  حلب وغريها لقلعة حران ونقل مجيع ما كان يف الرقة من مال
  بغدي وصل إىل جبل جور وعاد منه ألجل الثلج وكثرته 

  ووصل كتاب احلاجب علي وطيه كتاب صاحب سر مارى الواصل من اخلوارزمي ووزيره مضمونه ما نسخته 
  كتاب الوزير بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  عنوانه 
  حمبة علي بن القاسم 

سامي الشريف امللك الكبري العامل العادل املؤيد املظفر اجملاهد شرف الدولة والدين نصرة اإلسالم اجمللس ال
واملسلمني عضد امللوك والسالطني قامع الفجرة واملتمردين شهريار أرمن دام شريفا خمصوصا بالتحية والثناء 

  واألشواق إىل كرمي حمياه متوافر 
غاية الرونق والطراوة وما هلا عزم إال االنصراف إىل بالد األرمن والشام وان والذي نعلم به أن أمور السلطنة يف 

كان مجاعة من احلساد الذين يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم يظهرون أصواتا فما ذاك إال مىن زور وسؤل غرور 
  فال يلتفت اجمللس إىل ذلك وال يصغي إليه وال يفوت مصلحته 

أمر بلبان صاحب خلخال ويتوجه إىل األرمن والشام لكان تنسد طرقات العراق ولو أن السلطان كان يهمل 
  وخراسان فرأى أن يطفئ شر شره 

وملا حتقق قصد العساكر املنصورة إىل املذكور وبطل طلسم إمرته وكان اجتمع عنده ثالثة من الباوكسية تفرقوا 
الشريف األجل تاج الدين محيد الدولة وشاهد  وأكثرهم انتظموا يف سلك عبودية الدولة وقد وصل معتمد اجمللس

  أحوال القلعة اليت فيها بيت املذكور وأوالده ويف هذين اليومني نفتحها ان شاء اهللا 

  
وحيث خال وجه سلطان العامل من هذه اجلهة فال شك وال شبهة يف تصميم عزمه املبارك على فتح بالد األرمن 

ن مجال اإلسالم واملسلمني رضي امللوك شرف األماثل مشهور خراسان أعز والشام وقد وصل األجل األعز هباء الدي



  اهللا نصره عائدا من جهة اجمللس الشريف وشرح ما شاهد من اختالل أحوال بالده 
وإنين وإن تأذى قليب من اجمللس فما استحسنت وال استحسن أن يتأذى اجمللس وساعة وصول قاصده قدمته إىل 

ئط التهنئة عن لسان اجمللس بالقدوم وطالعت مبا مت على بالده من الكرج وغريهم من سرير السلطنة وأديت شرا
  املعاندين وقد أنعم على اجمللس مبثال موشح باملواعيد احلسنة 

  وتعلم أن عاطفة السلطان ورمحته تشمل من اليوم إىل أسبوع فيتحقق هذه املعاين ويتصورها 
مع بنا يف حدود أذربيجان فيكتب اجمللس أحوال امللوك واألطراف مشروحا والظاهر أن هباء الدين يرجع الينا وجيت

وقد ذكرنا على لسان هباء الدين ما يعيده عليه فيسمعه ويعلم امنا نذكره قولنا ويتيقن أننا ما جنازيه على فعله وحنن 
  كما قال قريظ ابن أنيف 

  
  ) ١) (رانا ومن إساءة أهل السوء غف** جيزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ( 

  وهذه نسخة كتاب اخلوارزمي الوارد إىل صاحب سر مارى وهو بالفارسية والعريب 
  ترمجته جالل الدنيا والدين أبو املظفر منكربيت بن السلطان حممدابن تكش خوارزم شاه ناصر أمر املؤمنني 

  عنوانه النصرة من اهللا وحده 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
عادل املؤيد املظفر املنصور اجملاهد شرف الدولة والدين سعد اإلسالم واملسلمني نصرة امللوك امللك الكبري العامل ال

والسالطني قاهر الفجرة واملتمردين خسروا شهريار أرمن مسيدار إيران أذكره دام عزه وتأييده خمصوص بعز 
  االستمالة وشرف االستخبار والتفات الضمائر إىل نظم مصلحته 

  مر السلطنة جارية على وفق إرادة مماليكنا وممالكنا وتعلم أن جوامع أ
وعند وصولنا أذربيجان كانت العزمية مصممة على قصد األرمن والشام ولكن ملا جتاوزت فنت عز الدين بلبان احلد 
وكان يرى غيبة الرايات املنصورة فرصة فينتهزها ويشوش هذه األطراف اقتضت آراؤنا اليت هي مرآة األسرار أن 

  لبسيط ا -١

نقطع أوال أصول فنت املذكور ليخلو خاطرنا األشرف من أمور هذه البالد فجهزنا فوجا من احلشم لقصد املذكور 
  يف نصف شهر رمضان فاهنزم ودخل قلعة فريوز آباذ وحتصن فيها 

فنازلتها وحنن أقمنا حبدود خلخال ألجل العلوفة إىل آخر شهر رمضان وتوجهنا بعد العيد إىل قلعة فريوز آباذ 
مماليكنا وعساكرنا وأحدقنا هبا حبيث كان يتعذر عبور الطيور إليها وهبوب الريح من جهتها وأمرنا بترتيب اجملانيق 
وتقدمنا إىل كل عشر نفر من العساكر باختاذ ما ممكن من جلود البقر فحصل يف اليومني الثالثة من العدد واآلالت 

لعدة واالستعداد علم بلبان أنه ال ميكن خالصه من تلك الورطة إال باالعتذار ما ال يعد فلما عاين أهل القلعة تلك ا
واالستغفار والتجأ إىل ظل األمان ومتسك بأركان امللك وتشفع هبم ففتحت عواطفنا له باب القبول على معذرته 

ثالثة أيام يف سلك وسترت هفواته بذيل املغفرة لتعلم امللوك الذين يهبون الذهب والفضة وقد انتظم بلبان منذ 
  مماليكنا وتقدمنا بأن يرتب يف كل قلعة واليا 

  وملا انقطعت مواد تلك الفنت بانعطاف العنان 



املبارك وأي شرر شر ال ينطفئ وأخذ بصدر من ضمرينا األشرف وقد أمرنا بإعادة معتمد امللك الكبري شرف الدولة 
بيل اليد الكرمية املباركة يف صحبته معتمد ديوان الوزارة أجله الذي وصل إىل أبوابنا العالية أعالها اهللا وشرف بتق

اهللا وأكرمه وهو األجل األخص هباء الدين جنم اإلسالم عميد خراسان أعزه اهللا ليبلغ هذه البشارة ويعرف مملوكنا 
ذا حصل املخلص الكبري األشرف شرف الدولة والدين شهريار أرمن دام عزه وتأييده أحوال الدولة ويعلم أنه إ

  للرايات املنصورة فراغ من ضبط هذه احلدود ورتب يف كل قلعة مملوكا يتحرك إىل صوب األرمن والشام 
وعند وصولنا إىل تلك احلدود جنازي األولياء واألعداء بالواجب وقد أحاطت علومنا الشريفة مما اعتمده مجاعة 

الشريف ملتفتا إىل نظم أحواله وقد انقضى وقت املشركني وخمالفي دولتنا من التعدي على بيته وأصبح خاطرنا 
فراغ معانديه وحاسديه ومضت مدة استيالئهم وسيجري عليهم من صواعق غضبنا وقهرنا وعواطف سخطنا من 

اليوم إىل مدة يسرية ما يصريه عربة وتنقطع مدة التعرضات ملماليكنا املخلصني فليتصور هذه املعاين ويستظهر بأنواع 
صناف ترتيبنا وقوتنا أن ينري باألمر العايل أعاله اهللا هذا املثال العايل الصاحيب املعظمي الصدري من اصطناعات وأ

  األعظمي العاديل املؤيدي املظفري املنصوري اجملاهدي الفخري الذخري 

كرمي  اليميين القامعي القاهري املنصفي املنتصفي العهديت العديت القوامي النظامي الكهفي اخلالصيت شرف امللك
األنساب واألطراف مظهر العدل واإلنصاف ذو املناقب واملناصب قدوة صدور العرب والعجم ملك ملوك وزراء 

  الشرق والغرب دينورا إيران أتوران أصغر زماك اينانج قتلع أبتغ ملكا خواجا جهان الزال عاليا 
  الثاين عشر من شوال سنة مخس وعشرين وستمائة 

  لي بن محاد على هذين الكتابني اململوك علي األشريف تقدمت كتبه ومطالعاته غري مرة وهذه نسخة كتاب احلاجب ع
اململوك يعرف أن يوم السبت خامس شوال وصلين كتاب بأن اخلوارزمي عاد لكثرة الثلوج بعد أن كان بلغ إىل 

  جبل جور وأخذ غنائم كثرية 
يصل حيلفه لألشرف فأمجعوا رأيهم بعد مراسلة  وفيها وصل قاصد صاحب ماردين إىل الكمال بن مهاجر يطلب من

  األشرف 

بذلك على أن اتفق الكمال بن مهاجر وامللك احلافظ وعز الدين أيبك وقابيا نائب السلطان األشرف على إرسال 
حممد بن نظيف الكاتب احلموي كاتب احلافظ ووزيره واألمري مشس الدين خاص بك التكرييت حيضر اليمني فحلفه 

  شيئا مما كان بذله األشرف له وقال اآلن رأيت فعل هذا من تلقاء نفسي فما أريد جزاء عليه  ومل يطلب

  مث دخلت سنة ست وعشرين وستمائة

  واألشرف عند السلطان الكامل قبالة االمرباطور 
  وغلت األسعار يف الساحل ودمشق 

  وفيها تفرقت عساكر النجد من خالط إىل أصحاهبا بوقوع الثلوج 
قعت األخبار بوقعة الرومي مع األشكري وأنه استظهر على الرومي وقفز من الرومي مجاعة إليه مثل ابن وفيها و

  أخت ما تريدون وقبض الرومي على شخص يقال له قزل 



  
  وفيها وصل املظفر غازي إىل دمشق كأنه يف حجة الغزاة واجتمع بإخوته وعاد غري طيب 

  أوالده عندهم وكذلك عسكر حلب ومحاة وكان السلطان امللك اجملاهد صاحب محص و
  وفيها قفز أيد مر املعظمي من عند ابن أستاذه الناصر إىل الكامل فأحسن إليه 

  وفيها استدعى الرومي اجملد البهنسي فسار إليه بغري كتاب األشرف 
  وفيها وصل رسول أرزن الروم وهو حسام الدين هبدية إىل األشرف ويعتذر عن ميله وحلفه للرومي 

  
  وفيها عاد الناصر قلج صاحب محاة من قصده خدمة السلطان الكامل مظهرا أنه قد مرض 

وكان احلاج يف سنة مخس وعشرين قد انقطع من العربان وعاد أكثر الناس على الشام فوجدوا شدة من العطش 
ور وهي بنت البهلوان على طريق أيلة ومات عدة مجال وكان يف مجلة احلاج زوجة اخلوارزمي اليت كانت يف قلعة قط

وقد كانت زوجة أزبك صاحب توريز وأنفقت أمواال كثرية ومعروفا حجت على العراق وعادت على الشام 
  وكانت كبرية السن وتوجهت أقامت عند اخلليفة ببغداد وعليها منه الراتب 

صداقة والذي توىل وفيها وقع الصلح بني السلطان الكامل واالمرباطور على القدس وهتادنوا وتأكدت بينهم 
  احلديث يف الصلح فخر الدين بن شيخ الشيوخ وقاضي العسكر املصري والصالح 

اإلربلي ومن عند السلطان امللك اجملاهد األمري صفي الدين سودان ابن إبراهيم بن سودان املعروف وكان قد طلب 
  سيف وهو أفضل املتأخرين يف هذا العلم من يعرف علم اهليئة فسري إليه العلم قيصر املعروف باحلنفي املشتهر بتعا

مث بعد ذلك جرى من حماصرة دمشق ما جرى إىل أن وقع الصلح ومقايضة امللك األشرف باجلزيرة للسلطان 
الكامل على دمشق وبعلبك وانتقال امللك الناصر صاحب دمشق إىل الكرك ما بيناه وشرحناه مستوىف يف تارخينا 

  عظم يعطى الكرك وأن امللك العزيز وأيبك يكونان يف خدمة السلطان الكامل الكبري وأن أيبك أستاذ دار امل

  خارجا عن تبعية دمشق وكذلك امللك الناصر 
وفيها سري الكامل مشس الدين صواب اخلادم وفخر الدين ابن شيخ الشيوخ إىل اجلزيرة يتسلماهنا من امللك احلافظ 

بن جرير الرقي على نفسه من قبضه فسار مع العرب يف الربية  ومن بدر الدين قابيا فوصال وتسلماها وخاف علي
وكان إذ ذاك متويل الرقة وقد كتب خطه بارتفاعها بزيادة كثرية إىل غاية مل تكن فخاف عند حتقيقها على نفسه 

  فهرب واتصل بالسلطان األشرف بدمشق 
  وفيها وصل كتاب احلاجب علي بن محاد خيرب أن 

  واخلوارزمي بنفسه يف كرميان وإن مل يلحق األشرف البالد وإال فهي غري مأمونة البقاء  خواجاجهان وبغدي يف خوي
وفيها وصل اجلمال الكاتب املعروف بابن أيب دبوقة إىل البالد الشرقية وإىل اخلليفة يف تسكني العامل عقيب الصلح 

  على القدس 
ج الختالفهم ونزل على قلعة هلم حياصرها يقال وفيها وصل كتاب احلاجب علي خيرب أن اخلوارزمي قصد بالد الكر

  هلا كاك بقي حياصرها مدة مث رحل عنها عجزا بعد أن كان قد خرب من سورها مقدار قامتني 



  ووصل كتاب صاحب سرمارى إىل قاضي خالط خيرب أن اخلوارزمي رحل عن قلعة كاك 
  ووصل 

  م كتاب األشرف باالستخدام ونزل صاحب ماردين إىل حرزم يستخد
  وفيها يف آخر مجادى األوىل عاد االمرباطور إىل بالده 

وفيها وردت األخبار بعود الرومي إىل ملطية ووصلت غوارته إىل جسر العادل فنهبوا وخربوا ودخل بعضهم على 
  اجلسر ووقع بعضهم 

وحثه على ذلك فجمع احلافظ العربان وأيبك وقصدوهم فما لبثوا وأمر األشرف مملوكه أيبك بالنزول إىل خالط 
وكان مريضا فقبل أمره ونزل إليها فلما وصلها بعد يومني أو ثالثة وصل كتابه بوصوله مث بعد ذلك مبدة يسرية 

وصل كتابه بالقبض على احلاجب علي وذلك أنه قال ما وجدت يف القالع ذخرية وال غريها وملا قلت للحاجب 
  عن هذا اعتذر عذرا غري سائغ فقبضت عليه 

  يام وصل كتاب جمري الدين خيرب أن احلاجب علي مات باإلسهال وكان مث بعد أ

  األمر غري ذلك وقد ذكرنا ذلك يف تارخينا الكبري 
وبلغ األشرف هذا فقبض على أخيه عثمان وأخذ مجيع ماله واستقاله وبقي يف االعتقال مدة مث أطلقه وأحسن إليه 

  قلعة خالط وعزلوا الزكي العجمي من واليتها وكان وصل اجلمال الكاتب ومعه أيبك التغليب واله 
وفيها نقلوا بيت األشرف وزوجته بنت امللك العزيز ابن عمه إىل سنجار ونقلوا زوجته بنت أتابك املوصل إىل 

  دمشق 
وفيها وصل امللك املظفر بن امللك املنصور إىل محاة حياصرها بعساكر الكامل وبأمره والسلطان امللك اجملاهد صاحب 

ونقل إليه من عنده مجيع آلة احلصار مثل جمانيق وغريها والرجالة وكان الناصر صاحبها قد حتصن غاية  محص
  التحصني ووصل السلطان الكامل إىل سلمية بعد ذلك وكان املتويل حلصار محاة فخر الدين عثمان أستاذ الدار 

ب الغريب وهدموا بعضه وحتدث الناصر مبا حيمله إىل الكاملية وامللك اجملاهد وامللك العزيز وأقاموا اجملانيق على البا
  السلطان الكامل مصانعة مث عاد عن ذلك 

ونزل بنفسه إىل السلطان الكامل إىل سلمية مستسلما جريدة تلقاه مث وكل عليه وسري عالمة بتسليم محاة فما قبلوا 
بينهم على ثالمثائة ألف دينار حتمل للناصر منه فراسل املظفر من حبماة وهو بشري اخلادم ومن كان معه وتقرر احللف 

ومجيع ماله من خيل وعدة ورخت وزيت وصابون وغري ذلك فلما وقع الصلح واألميان وأدخلوا املظفر إىل محاة 
وكان قد نقل بعض قماش الناصر وأنزل به من القلعة فلما طلع املظفر ليلة عيد رمضان عاد عن ذلك مجيعه ومحل 

   الرها بقي فيها مدة مث ملا تقرر حال محاة وصل منشور السلطان الكامل هبا للمظفر للناصر بالتوكيل إىل
وفيها وصل احلافظ بأوالده إىل سلمية إىل الكامل فتلقاه وأحسن يف حقه وتوجه إىل اجلزيرة فعرب من قلعة جعرب 

ر وجرى يف هذا وغريه ماال يليق فحمل إليه مفاتيحها على يد أصغر أوالده فقبلها مث أعادها إليه وأعطاه ألف دينا
  ذكره هاهنا ملا شرطناه من االختصار 

  
وملا وصل الكامل إىل الرقة بقي يوميات مث سار إىل حران أقام هبا ووردت عليه الرسل من األطراف مجيعها ففيهم من 



  قبل منهم وفيهم من ال قبله 
ه واحترامه وأعطاه عطاء كثريا فيه يف مجلته عشرة ووصل إليه امللك املعظم صاحب اجلزيرة فتلقاه وبالغ يف إكرام

  آالف دينار مصرية خارجا عن قماش وخيول وغريها 
مث عاد بعد مدة إىل بالده ووصل أيضا املظفر صاحب محاة فأحسن تلقيه وكتب مهر ابنته عليه وكان صداقا 

  مشهودا 
ىل اخلليفة يف نعي البيت املقدس والعذر وفيها وصل رسول صاجب إربل يشري بأن يسري السلطان الكامل رسوال إ

عنه فقال امللك الكامل حنن مماليك هذا البيت املقدس وآباؤنا وخدماتنا له معروفة ما نرائي وال مناذق مث بعد ذلك 
  جهز فخر الدين بن شيخ الشيوخ رسوال إىل اخلليفة 

كل مكان ووقع بينهم القتال ورحبوا  وفيها وصل كتاب من خالط خيرب بأن اخلوارزمي قد أحاط هبا وضايقها من
  اخلوارزمي 

وما زالت كتبه تصل تارة بقوة اخلوارزمي وتارة بقوهتم عليه وطالت مدته وأكلوا مجيع ما يف خالط وعدم كل شيء 
عندهم وأكلوا حلم الكالب واحلمري والبغال وغريها واخلطمي واألشراس وجلود اللولك ينقعوهنا ويأكلوهنا وانصب 

دة جمانيق وخرب السور وبنوا بطانة له وصرب أهل خالط وصابروا وكان اخلوارزمي عزم على املسري عنها عليهم ع
  فقفز مملوك للزكي بن العجمي الذي كان هبا واليا إىل اخلوارزمي وعرفه ضعف البلد وأنه ما بقي فيه مخسون فرسا 

صدا فأعدموه نفسه أيضا مث وصل رسول اخلليفة فعاد عن رحيله وشد القتال وتومهوا يف الزكي أنه سري مملوكه قا
  إىل اخلوارزمي وسأله الرحيل عنها وتقرير الصلح فما وافق عليها 

  وقال هؤالء قد فنيت رجايل عليهم وأموايل وما كفى هذا حىت يشتموين أقبح شتيمة 

  ألصابرهنا حىت آخذها عنوة 
دواهبم تأكل األشجار ومل يزل كذلك إىل أن أخذها مث حفر له السرابات وقطع األشجار وعملوها بيوتا وصارت 

  وقيل بعملة من ابن حمسن دلدرم ورفيقه وكان قد وصل إليه صاحب سرمارى املقدم ذكره فأعطاه أرجيش وأألل 
وكان وصله صاحب أرزن الروم وهو محل إليه مجيع اجملانيق وغريها وكان الرومي قد سري إليه هدية عظيمة من 

فرس وعشرون مملوكا كبارا بعدهتم وعدة خيوهلم خارجا عن تلك األفراس وكان غرضه كما قال مجلتها مخسمائة 
  الصلح بينهم 

  فقال لرسوله رسويل يصل إىل الرومي 
  فعاد هبذا القول 

مث بعد ذلك سري اخلوارزمي رسوله إىل الرومي مبائة وعشرين فرسا فأحضره الرومي وما قام له وال تلقاه أحد من 
  عنده 
  ي أياما بق

  فلما كان وقت وداعه ما قام له وأعطاه يده باسها وكلمه منه إليه 
  وعادة الرومي أن ال يكلم أحدا وقال له إذا 



  أتكر صاحبك هذا التلقي لك وقلة االهتمام فقل إن هذه عادة أيب مع أبيك وجدي مع جدك وودعه 
ن عباس ومجاعة فطلعوا إىل القلعة وبعد ذلك صعد وأما عز الدين أيبك وجمري الدين بن العادل واألجمد تقي الدي

  حسام الدين القيمري بقوا يوميات ففرغ ما عندهم 
وأما اخلوارزمي فإنه وىف ألهل خالط وقتل من قتل وهنب من هنب مث أفكر يف القلعة والعجز وأنه يأخذهم عنوة 

  فوقع رأيهم على أن يستأمنوا فأمنهم اخلوارزمي 
الدين عباس فأكرمه وأطلق أنفسهم من القتل وحاسن أيبك حبيث لعب معه باألكرة وشرب  وأول من نزل إليه تقي

  معه 
  وهذا كله خديعة لعله حيصل على تسليم باقي القالع وقال له 

تسري تسلم إيل مالزجرد فسري إىل من فيها فما التفتوا إليه وكان فيها هباء الدين صاحب السويداء وفتح الدين بن 
  قي وعدة مماليك دلدرم اليارو

  وقالوا ومن أيبك وغريه هو مملوك مثلنا ومهما وصلنا خط صاحبنا عملنا به 
  وفيها ظهر وطلب خوايب يف ملطية عدهتا سبع خوايب يف سرداب 

  وفيها توجه فخر الدين عثمان إىل بعلبك ليأخذها مبن معه من العساكر اليت كانت حتاصر محاة بعد رحيلهم عن محاة 
  برد وصواعق فنسفت برد كبار مبنبج وآذت مجاعة وذلك يف أيلول وفيها وقع 

  
  وفيها خطب صاحب ماردين للكامل وعاد عن الرومي وضرب السكة بامسه 

  وفيها كان الكامل قد توجه إىل الرها وعاد منها بعد نظرة يف أحوال قلعتها وأمر بعمارة جددها فيها 
  وه الصاحل إمساعيل وفيها عاد العزيز من بعلبك وتوىل حصارها أخ

وفيها يف ذي احلجة غارت الفرنج على بارين وأخذوا مجلة من مواش ورجال ونساء وغري ذلك وست قرايا جبميع 
  من كان فيها ومل يكن امللك اجملاهد حبمص وكان بتدمر هو وأوالده فلما مسع هذا عاد غائرا من طريقه 

  وسري عرف السلطان الكامل فشق ذلك عليه 

  
  مر األشرف بعمارة قلعة زليبا بعد أخذها من احلافظ وفيها أ

وفيها كان قد جهز الكامل الناصر وأطلقه من حبس الرها وقال له بارين لك تروح إليها فلما وصل قنسرين وجد 
أخاه املظفر قد توجه إليها من محاة حياصرها فأقام موضعه وسري عرف الكامل فأنكر ذلك مث بعد ذلك سار إليها 

  ودخلها 

  مث دخلت سنة سبع وعشرين وستمائة

  والسلطان الكامل باجلزيرة واخلوارزمي خبالط واألشرف على بعلبك حياصرها 
  وفيها وصل حبران رسول االمرباطور إىل الكامل وعلى يده كتب إىل فخر الدين بن شيخ الشيوخ مبا نسخته 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  عنوانه ترمجته 

رومية فردريك بن االمرباطور هنريك بن االمرباطور فردريك املنصور باهللا املقتدر بقدرته قيصر املعظم امرباطور 
املستعلي بعزته مالك أملانية وملربدية وتسقانه وإيطالية وانكبريده وقلورية وصقلية ومملكة الشام القدسية معز إمام 

  رومية الناصر للملة املسيحية 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  شعر 
  ) ختلت عن األجسام واجلنس والنوع ** ا وخلفنا القلوب مقيمة رحلن( 
  ) ١) (مدى الدهر وانسلت تنكب عن طوعي ** وآلت على أن ال ختل بودكم ( 

لو ذهبنا إىل وصف ما جنده من عظم الشوق ونكابده من أليم االستيحاش والتوق إىل اجمللس السامي الفخري أدام 
  الطويل  -١ الرياسة أقدامه وحرس مودته وإكرامه اهللا أيامه وسرمد أعوامه وثبت يف

وأجرى على سبيل النجاح مرامه وسدد عهده وكالمه وأجزل من النعم أقسامه وجدد مع اجلديدين سالمه للزمنا 
يف اخلطاب شططا وحدنا عن الصواب غلطا إذ منينا بروعة استيحاش بعد سكون وإيناس ولوعة فراق يف إثر غبطة 

  السلو ممتنعا وحبل التجلد منقطعا ومأمول التماسك قد عاد جزعا ومشل االصطبار منصدعا  واشتياق فرأينا
  ) ١) (وبني محامي قلت يدركين حنيب ** وقد كنت لو خريت بني فراقكم ( 

  وختاله أكرمه اهللا ملنا واعتاض بغرينا واختار فراقنا وتناسى ودادنا فعزينا أنفسنا بقول أيب الطيب 
  + البسيط ) + أال تفارقهم فالراحلون هم ** ن قوم وقد قدروا إذا ترحلت ع( 

وبعد فعلمنا أنه حمب لسماع السار من أنبائنا وأخبارنا واحلميد من آثارنا نشعره حسبما شرحناه له بصيدا أن البابا 
رام املزيد فلم  باء بالغدر واخلديعة أخذ إحدى قالعنا املنيعة تسمى منت مسني أسلمها له أباطها اللعني وعند ذلك

  الطويل  -١ميكنه النتظار أهل طاعتنا 

لرجوعنا السعيد فاضطر إىل أن زعم أننا متنا وحلف القردنالية على ذلك وعلى أن رجوعنا مستحيل وراموا خداع 
 العامة مبثل هذه األباطيل وأنه ليس أحد بعدنا حيسن حراسة بالدنا وحفظها برسم ولدنا مثل البابا فإلميان هؤالء

الذين هم أئمة الدين وخلفاء احلواريني اخندعت مجاعة من الطغام واملفسدين فعند وصولنا إىل ميناء برنديس املصونة 
ألفينا امللك جوان واللمربديني يف الدخول يف ملكنا معاندين وقع خرب ورودنا متشككني ملا قرره القردنالية عندهم 

  باليمني وكتبنا ورسلنا بوصولنا ساملني 
أعداءنا اجلزع وحل هبم الروع والفزع ونكصوا إىل ورائهم خاسرين مسافة يومني وارتد أهل طاعتنا إلينا  داخل

طائعني وكذلك اللمربديني الذين كانوا معظم عسكرهم مل يرضوا ألنفسهم أن يوجدوا على سيدهم خمالفني منافقني 
ط هبم احلياء واخلوف واجتمعوا إىل موضع ضيق وانصرفوا على أدبارهم أمجعني وأما امللك املذكور وأصحابه فأحا

  خيافون االنصراف عنه واخلروج منه بل ال يقدرون على ذلك ألن البالد بأسرها قد عادت لنا وإىل طاعتنا 
وحنن يف خالل ذلك قد مجعنا عسكرا مديدا من األملانية الذين كانوا معنا يف الشام والذين انصرفوا قبلهم ورمتهم 

  دنا وغريهم من أمنائنا ورؤساء دولتنا واستعددنا جند السري إىل بالد أعدائنا الريح إىل بال



  
وبعد فمما نؤثر من اجمللس مواصلة كتبه متضمنة شرح سعيد أحواله ومهماته وحاجاته وأن يقري سالمنا على مجيع 

  أكابر العسكر وغلمانه ومملوكيه ودخلته والسالم عليه ورمحة اهللا وبركاته 
  املصونة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أوسو لألندقتنس الثاين كتب بربلت 

  وهذه نسخة الكتاب الثاين 
  الترمجة كاألول فيه من األخبار مبا نشعره به 

أنا قد مجعنا عسكرا كثريا وأنا جند السري إىل قتال من هم بانتظارنا ومل يهرب أمام وجهتنا واآلن قد حدث من األمر 
م كانوا قد حاصروا قلعة من قالعنا ونصبوا عليها املنجنيقات وما شاهبها من الدبابات حسب حدسنا وذلك أهن

واآلالت فلما أحسوا بإقبالنا مع بعد املسافة بينهم وبيننا مل يتمهلوا إيل بل أحرقوا ما عملوه من سائر آالهتم واهنزموا 
  هاربني أمامنا وحنن جند السري يف 

هم وطلب البابا حيثما وجدناه ورده خاسئا على قفاه نادما على ما نواه وما جنده طلبهم وتفريق مشلهم وتبديد مجع
  من األخبار فنحن نكاتب اجمللس إن شاء اهللا 

الغرض من إثبات هذه الكتب حتقيق ممالك هذا امللك األمرباطور وقدرته فما ملك من النصرانية مثله من زمن 
  خلليفتهم البابا وقصده له واطراحه إياه اإلسكندر وإىل اآلن ال سيما قدرته وإمهاله 

وفيها وصل إىل الكامل حبران شخص يقال له أمحد بن أيب القاسم املعروف بالرمان من جزيرة صقلية من أهل 
مشائخ غلو من جبال صقلية وهي غري ما هو على رأس صقلية مطل على البحر واجلزيرة كلها بيد االمرباطور إال 

لقالع اخلارجة عنه اليت فيها هذا الرجل املذكور وهن غلو وجنش وجاطو وأنطلة وغلو هذه اجلبال اليت فيها ا
  خراب وأهلها يف اجلبل والباقي عامرة 

  وسبب وصوله أن االمرباطور غدر بأصحاب اجلبال هناك 

خذهم إىل وعدهتا أحد عشر جبال فيها هذه احلصون املذكورة وذكر هذا احلاج املذكور أن االمرباطور من مجلة من أ
  الرب الكبري وأخرجهم من أوطاهنم وأخذ أمواهلم مائة ألف وسبعون ألفا وقتل من الشطار مثلهم وخلت هذه اجلبال 

والذي يطلب من السلطان الكامل ردهم إىل أوطاهنم فان كان االمرباطور ال يفعل فيمكنا من اخلروج إىل ديار مصر 
  وال يؤذي أحدا 

  با إىل االمرباطور بذلك وسار عائدا من حران فكتب له السلطان الكامل كتا
  وفيها حلف الكامل للعزيز صاحب حلب دون أتابكه وسري التاج بن الصفي بن شكر إىل حلب حلف العزيز له 

  وفيها كان سري السلطان الكامل القاضي األشرف بن القاضي الفاضل رسوال إىل اخلليفة وعاد إىل الرقة أقام 
  حيث األشرف على وصوله إىل اجلزيرة  وسري فخر الدين عثمان

  وفيها سري الرومي خيرب السلطان الكامل أنه قد سري مخسة 

عشر ألف فارس إىل أرزجنان وعشرة آالف إىل ملطية وأنه حيث يأمره الكامل فطاب قلب الكامل بذلك وكان 
أمحد واجلمال الفقيه  مهتما من أمر اخلوارزمي وكان الرومي قد سري حلف الكامل وحلفه الكامل بالشهاب



  اإلسكندري مدرس الشافعي رمحه اهللا مبصر 
  ووصل اخلرب بأن رسول اخلليفة واصل مع ابن الفاضل 

  فرتبوا له إقامة من رأس عني اخلابور وأخلوا دار أتابك يف الرقة فنزل هبا 
  بدمشق واستخدم أوالده وفيها يف العشر األخري من ربيع اآلخر تسلم األشرف بعلبك وعوض صاحبها خببز وداره 

  ويف الشهر املذكور وصل األشرف إىل السلطان الكامل بالرقة 
  وفيها وصل مانع وغنام وبذلوا من أنفسهم ورجاهلم اخلدمة للكامل 

وفيها أورد الكمال كيميار رسالة الرومي اليت كان سريها إىل اخلوارزمي مبحضر من امللوك الكامل واألشرف 
  اخلليفة حميي الدين بن اجلوزي وما قاله له  واحلافظ وغريه ورسول

وهي أنه قال له املوىل من بيت كبري وما زلتم ماشني احلال إىل أن غري والدك نيته وخبط على نفسه فآل به احلال إىل 
  ما آل واآلن فقد فضلت هؤالء 

إىل اجلند والرعايا بيت أيوب وحتنيت عليهم وهم بيت كبري كثري السعادة قد تأصل من سنني وهلم اإلحسان 
واجملاورين وهلم األموال والبالد والرجال واألوالد والقوة وأنت فال أموال وال رجال وال قوة وبالدك خربة وحنن 

نعرف حالك أكثر منك وال تظن أين عدوهم ال واهللا بل صديقهم ونسيبهم مبا بيننا من األهلية واملصاهرة واختالط 
والد ويل منهم األوالد وال شك جرى بيننا قضية عاتبتهم عليها وعدنا إىل ما كنا الدم ولعمي معز الدين منهم األ

عليه فال تعتقد غري هذا واملصلحة عندي نصحك فتصاحلهم وتعتد هبم أصدقاء فنحن نعرف ما وراءك من األعداء 
  يعينونك على عدوك ويقع االتفاق وشأنك وشأن الكرج وغريهم 

اتبك وحيلف لك فكله زور وتدفيع لألوقات وقد واهللا قلت مجيع ما يلزمين عقال وهذا نصحي لك فال تغتر مبن يك
  وشرعا 

  فكان اجلواب أن قال لرسويل عد إىل صاحبك واجلواب يصل مع قاصدي 
  وفيها وصل خادم من حلب إىل الكامل خيرب أن العزيز 

   جاءه ولد ذكر ليلة االثنني العاشر مجادى األوىل من سبع وعشرين وستمائة
وملا ملك اخلوارزمي خالط كانت رسل الديوان عند الكامل بالرقة وصارت الرسل تتردد بينهم وبني السلطان 

الكامل وحلف الكامل للخليفة يف الرقة مبحضر من السالطني وباقي اجلماعة وحضور هباء الدين مروان بن قابيا 
وا يف املاء من الرقة إىل بغداد شبارة معرفة مبا رسول السلطان امللك اجملاهد وخلع عليهم وعادوا اىل بغداد وسري

  جرى قبل وصوهلم بأنفسهم 
  وفيها مات امللك الظافر خضر املعروف باملشمر رمحه اهللا 

كان كرميا جوادا شجاعا هو أول من سن القندس العريض واجلامكية وجراية اخلبز واللحم وحوائج طعام وغري 
  ذلك من بين أيوب دفن حبران 

ليك اخلوارزمي خالط سري هدية للخليفة ابن العادل تقي الدين عباس يف قيوده إىل العراق فلما وصل بغداد وعند مت
أزيل ذلك عنه وأكرمه اخلليفة وبقي عنده إىل أن كسر اخلوارزمي ووصل الكمال بن املهاجر رسوال من األشرف 

تاج إليه مثله ويف مجلة احلوائج احلطب والكزبرة فسريه اخلليفة صحبته وأعطاه عطاء عظيما وأمره وأعطاه مجيع ما حي



  والبصل وغريها وعاد مع الكمال بن مهاجر إىل أرجيش بعد كسرة اخلوارزمي 
وفيها قويت حركة الكامل إىل الديار املصرية وحتدث بذلك مبحضر من رسل الديوان فما أعجب األشرف هذا وال 

  اجلماعة فقال 

  خلزائن والرجال وال بد يل من فتح العجم ال بد يل من هذا وأعود سريعا با
  فما قدر أحد على منعه من قصده 

  وكان قد وصل إليه خرب موت ولده أقسيس صاحب اليمن وهو حبران فما أشاعه وكتمه وال خاطبه أحد بعزائه 
وقد كان فيها شخص يقال له ابن رسول من أصحابه تقدم عند امللك املسعود أقسيس وعظم فلما مات حفظ 

ليمن وقيل له يف تسليمه إىل من يعينه الكامل فأىب وقال ال أفعل ألنين حملف البن أستاذي بأن األموال يصل من ا
  يتسلمها 

  ويسري ديوانا لذلك ما عدا والية القالع فال أمكن منها ألهنا البن أستاذي 
  وقرر الكامل مع األشرف ما يفعل مع اخلوارزمي من االتفاق مع الرومي مث توجه 

وفيها بعد مسري الكامل وصل حسام الدين القيمري زوج أخت األشرف هاربا من خالط إىل الرقة وحكى عن 
  ضعف اخلوارزمي وقلة من معه وأهنم غري عاجزين عنه فسريه إىل الكامل يف بعض طريقه بدمشق فعرفه مث عاد 

القيمري حلنقه و أن اخلوارزمي وفيها وصلت كتب أيبك بتشديد اخلوارزمي عليهم ويف عزمه خنقهم بعد هربة 
  توجه من خالط وحنن صحبته إىل مالزجرد 

  
وفيها وصل إىل األشرف بعد مضى الكامل الغرس خليل والزكي بن السكرى احلموي رسال من السلطان امللك 

  اجملاهد خيربانه خرب الصلح مع الفرنج وصحبتهما سيمون رسول بيت االسبتار 
اخلالطي إىل الرومي وحلفه له وعاد من عنده وصحبته الكمال كيميار من الرومي وفيها توجه ابن كرمي الدين 

مضمون رسالته أنه قال خمدومي السلطان عالء الدين كيقباذ خيدم املوىل ويقول له حمبيت وموديت وصداقيت ما تغريت 
ن الكامل إال لتأكيد مودة بل زادت وإمنا لعن اهللا من كان السبب وال حيسب املوىل أنين ما ذكرته يف جند السلطا

  وغرض أبلغه 
واآلن فبالدي وأموايل حبكمك فتصل قوال واحدا بالعساكر إىل قرشهر وتنجرد وحدك وتصل إىل عندي بقيسارية 

  نتفرج وحنظى خبدمتك ونصل أنا وأنت إىل العسكر 

  بالعساكر فواهللا القنعت لك خبالط بل جبميع البالد 
  يقول له ال جتيء باألشرف إال إىل سيواس حىت ال يتعب ويبقى العسكر يف قرشهر مث عاد وصل كتابه إىل كيميار 

  ومعه نسخة ميني فإن مل يصل األشرف بنفسه قتل عساكره 
  قال األشرف ما أحلف هبذا اليمني بل أنا أصل بنفسي جريدة إىل خدمته 

إليه بسيواس فتلقاه وسر به وتبعته ويف شعبان من السنة توجه األشرف إىل الرومي جريدة وصحبته كيميار فوصل 
العساكر الشامية فلما وصلوا خرجوا إليهم إىل امللوحة وتلقوهم فأنزهلم مواضعهم ومحل هلم من اإلقامات والتقادم 

  والنفقة ماال عظيما يف مرتني عند وصوهلم إىل سيواس وبعد كسرة اخلوارزمي 



م سلطانية وعشرين ألف مكوك غلة وعشرة آالف رأس غنم بأرزن الروم حبيث محل إىل األشرف أربعمائة ألف دره
وإلخوته على طبقاهتم ما يناهز مائة ألف درهم لكل واحد وعدة خيول وبقج من أثواب ومراكيب وغريها وكان 

  ذلك عظيما وأقاموا عنده بسيواس سبعة أيام 
اد وصل اخلرب بعوده بسب وفيها وصل اخلرب بوصول السلطان امللك اجملاهد من محص وأسر األشرف بذلك وع

  أشياء جرت فعاد من بلد حلب وأن ولده السلطان امللك املنصور إبراهيم ويل عهده واصل بعسكره 
وأحضر الرومي زوجته ابنة العادل من قيسارية إىل سيواس أبصرت إخوهتا وقدموا هلا وقدمت هلم أشياء ولعبوا معه 

حبيث انه كان يبوس له األرض فما خيدمه الرومي على ذلك  باألكرة غري مرة وبالغ األشرف يف خدمة الرومي
  وتعاظم عنهم الرومي 

تعاظما زائدا حبماقة مث مسعوا حبركة اخلوارزمي إىل أرزن الروم وأن اخلوارزمي كان مريضا وأبل من مرضه حىت إنه 
جهز الرومي واألشرف لوال مرضه كان سبق إىل البالد الرومية وحصل على غرض منها وهذا كان من لطف اهللا فت

وساقوا إىل لقائه وسري صاحب الروم إىل عسكره بأرزجنان يستدعيه ومل يعرف األشرف بذلك وكان قد وصل من 
  أخرب أن اخلوارزمي قد وصل فنزل يف مرج يقال له يا صجمن وسار الرومي طالبه 
خلوارزمي سبعمائة فارس التقتهم فلما قارب ذلك املرج وبلغ اخلوارزمي وصول عسكر أرزجنان إىل صاحبهم جرد ا

  فقتلوا منهم عاملا ما يناهز ثالثة آالف فارس وهنبوا وأسروا خلقا وبقي الغبار طالعا ويف األخري علم ما السبب 
  فشق على األشرف ذلك وقال ليت كان 

  املوىل عرفنا بطلبهم كنا لقيناهم 
  وخجل الرومي 

ور ناصر الدين ابراهيم بن السلطان امللك اجملاهد بعسكره فتلقاه ويف ذلك اليوم كان وصول السلطان امللك املنص
  األشرف وامللوك وسر به سرورا كامال 

ويف صبيحة تلك الليلة ركب العساكر وأشرفوا عليهم من رأس ذلك املرج وطاردهتم العربان وأخذوا منهم عدة 
بوا العقبة املطلة على منزلة اخلوارزمي خيول وقتلوا مجاعة وذلك يف ثامن وعشرين رمضان مث ساقت العساكر وطل

ورتبوا امليمنة وامليسرة والرومي هو الد بندار وله امليمنة وامليسرة واألشرف يف القلب وله األجنحة وغريها كما 
جرت عادة تعبئة العسكر وكان مع الرومي من اخلالئق ما طبق األرض ومألها من التركمان واألرمن والفرنج 

  من الشاميني فكان من مجلة أجنحة الرومي  واملسلمني وغريهم

  أرتق شاه ابن صاحب خرتربت ومن أجنحة األشرف امللك املنصورا بن امللك اجملاهد صاحب محص 
وكان يوم اجلمعة وألبس اخلوارزمي يف قتاهلم ورتب مجاعاته فلم يزالوا كذلك كل يف قبالة صاحبه إىل الليل وكان 

األودية نكدا منه وطلع بنفسه على اجلبل وطمع األشرف وساق وملك عليهم أكثر اخلوارزمي قد أخفى أصحابه يف 
  منزلتهم 

فلما كان الليل عاد األشرف والرومي إىل منازهلم ورتبوا اليزكية كما جرت العادة مث قوي عزم اخلوارزمي على 
  لك التل كبسة العسكر وقفز إليه مجاعة قالوا له ان الرومي واألشرف قد خافاك وتأخرا عن ذ

  فقوي عزمه أيضا مث عاد أفكر فما قويت نفسه على الكبسة 



فلما كان صبيحة تلك الليلة تعبأ اخلوارزمي واألشرف والرومي وكان يف قلب الشاميني عسكر حلب وعسكر 
  اجلزيرة صواب وبعدهم املظفر غازي وامللك العزيز واألشرف 

  والرومي بعدهم 
مي وشالوا ميسرة الرومي مث عادوا على اخلوارزميني مث عاد اخلوارزميون ثانيا فوقع اجلاليش فظهر أصحاب اخلوارز

فكسروا الرومي فأردف األشرف امليسرة بأخيه احلافظ والرومي بصاحب خرتربت ووقعت الواقعة وعمل امللك 
سالطني وذلك املنصور ابن امللك اجملاهد ذلك اليوم عمال عظيما هو وأصحابه وفقد مجاعة منهم دون باقي مجع ال

لنشبه مبا كان فيه من دون غريه فلما عاين من مباشرته اخلوارزمي كثرة العساكر وقوهتا وشدهتا أيقن بالغلبة فأومأ 
  بيده مينة ويسرة وقلبا وساق منهزما جبماعة يسرية من مجلتهم قلج اخلادم الذي كان حيبه 

  اخلانات وصاحب ورمي مجاعة من أصحاب اخلوارزمي منهم صاحب أليت وغريه من 

أرزن الروم وأخوه وصهره وأحضرهم إىل الرومي وتفرق اخلوارزميون يف اجلبال واألودية والشعاب وبلغوا إىل 
درابزون ويف ذلك الوادي شقيف وقع فيه ما يناهز ألفا ومخسمائة رجل وأبغال بأمحاهلا ومجال وصار الناس يطلعون 

اهر والكساوي والذهب واألطلس وغريه وكأن معظمه كان خزانة منه األمجال واألبغال بأمحاهلا وفيها اجلو
  للخوارزمي أو ألصحابه من خواصه 

  وبقي يف الطريق من العدد واآلالت واألقمشة ما ال يوصف 
  وكسب الناس ومسك العربان مجدارية اخلوارزمي ومعهم أثوابه وتالكشه مجيعها مطرزة 

  لغت هزميته إىل خرتربت بات هبا ليلة وأما اخلوارزمي بنفسه فإنه يف يوم وليلة ب
ودخل احلمام هو وقلج اخلادم وسار إىل خالط واجتمع خبواجاجهان وزبره وعرفه صورة الكسرة وكان 

  خواجاجهان حياصر مالزجرد وقد أشرف على فتحها فسار عنها وترك طعامه يف القدور 
  ومحل اخلوارزمي بقية أثقاله وبيته وتوجه إىل العجم 

م الدين منجر اإللفي األشريف مقيما ببدليس فضرب على األمري اختيار الدين قبض عليه ألنه ما كان بلغه وكان عل
  كسرة اخلوارزمي 

ولو كان مع تقدير اهللا تسوق العساكر خلف اخلوارزمي ما كان يسلم بل ظنوا أن له عدة أمكنة ألنه انكسر من 
  غري قتال 

  فقالوا هذه خديعة ما نثق بكسرته 
عيد الناس عيد الفطر وخلع الرومي على األشرف وعلى باقي اجلماعة وساقوا إىل أرزن الروم وكل اجلماعة مث 

  قلعوا خلعة الرومي إال األشرف لبسها عدة أيام وقد جافت األودية واجلبال من رمم املوتى 

ساقوا هبم فسبحان مالك وأركب الرومي صاحب أرزن الروم وأخاه وصهره على أبغال تنب بفردات التنب بالقيود و
  امللك وكذلك من كبسوه من مجاعة اخلوارزمي منهم مشاة وركبان والتواكيل عليهم 

  وكان قد وصل رسول آمد مكاسرة ويطلب أن حيلف له 
فقيل له ختدم صاحبك وهتنيه هبذه الكسرة اليت تعز عليه فكتبت الكتب إىل الكامل واخلليفة ومجيع األطراف 

الروم ونزلوا عليها وأحاط هبا العسكر وشرعوا يف قتاهلا وأظهروا العصيان واملمانعة أول يوم ووصلوا إىل أرزن 



وقوتلوا من مجاعة بعض قتال مث سريوا سرا إىل األشرف فقال هلم أنا أدخل يف الكف عنكم ورفع األذى من 
  السلطان عنكم 

ك املنصور صاحب محص إيل قصرها وذلك يوم وأرسلوا الرومي باطنا ودخل إليها بكرة هو واألشرف وإخوته واملل
الثالثاء ووقع العوض عنها وحلف له الرومي بالسالمة على نفسه أعين لصاحب أرزن الروم وأخذ زوجته أخت 

  صاحبها وكان قد منعه منها وأقاموا يوميات هو واألشرف يف أكل وشرب ولذة ووداع وتقرير ممالك 
  وأجرد الرومي مع األشرف 

سة آالف فارس قدم عليهم جنم الدين اجلاشنكري وودعه وسار األشرف وقد أعطاه مجيع العجل اليت من عسكره مخ
  كان عليها الزردخاناه بإيفادها ذخرية خلالط 

وعرض القالع اليت كانت الكرج أخذهتا من خالط وهي مجلة فما أخذ إال قلعة أليت ال غري وهي أجودها مث سار 
ه أهلها بوصول اخلوارزمي وأن قلج كان مريضا ودخل هو وهو احلمام مث سار األشرف ووصل إىل مخربرت فعرف

إىل مالزجرد فتلقاه من كان هبا من أهلها وعسكره وسري إىل خالط رتبها ورتب واليا وديوانا الشهاب أخا اجلمال 
  الكاتب مث بقي 

  حب اجلزيرة فأكرمه غاية املكارمة ثالثة أيام وسار إىل أرجيش فتلقاه من هبا ووصل إليه فيها امللك املعظم صا
  وفيها وصل الكمال بن املهاجر وصحبته امللك األجمد عباس بن العادل وتلقوه كما جرت العادة 

وفيها رتب األشرف اليزك وذلك أن خواجاجهان كان قريبا من بيكري واخلوارزمي يف خوي وكان قلج اخلادم 
شديدا فمات خبوي وجرى عليه منه أعظم من كسرته كان مليح  املقدم ذكره الذي حيبه اخلوارزمي قد مرض مرضا

  الصورة إىل هناية 
  وبقي أياما ال يركب وال يراه أحد وقيل إنه قطع بعض شعره عليه حلزنه 

وهم األشرف يف عبوره بالد العجم ليبلغ أولئك وتارة يقدم وتارة حيجم واتفق أنه أحضر اختيار الدين املقدم ذكره 
وضه وقال له كيف نعمل جبالل الدين قال إذا أذن للمملوك قال ما عنده مث تركه وأحضر من كان وطيب نفسه وفا

  عنده من أسراه من 

اخلوارزميني يقال له جتر خان وأعطاه أمانا وقال متضي إىل جالل الدين تعرفه إحساننا إىل من عندنا منكم من 
عنده كذلك فسار إليه واجتمع به فطلب اخلوارزمي األسرى وما لكم من راتب ونفقه وحرمة ليفعل مع من لنا 

رسوال من األشرف ليحادثه فلما عاد جتر خان وذكر قوله وطلبه قال األشرف جلتر خان ما عندنا مثلك وأنت 
  أميننا ونسمع ما تقوله 

املمالك  فلما عاد إليه وعرفه قال له تقول لألشرف يا خواند أنا ما أسأت أوال وال شك أين سريت اجملري قاضي
إليكم فما أحسن السفارة وأفسد بيننا ومع هذا فقد كنت طلبت املساملة فما أجبتم إليها ودخل احلاجب بالدي 

  وخرهبا وأخذ حرمي وفعل ما قد علمتموه 
  وطلبت الصلح فما فعل مث ويل بعده أيبك طلب الصلح ما فعل وجرى ما جرى بقدر اهللا وقضائه 

  يك فإن اخترمت الصح بسم اهللا وعندي اآلن ملوك وعندكم ممال
  فكان جواب األشرف 



جلتر خان ب أن ختدم عين املوىل السلطان وتقول يا خواند أنت سلطان وابن سلطان وما أردنا لك سوءا وقد 
  بالغت فيما فعلته يف بالدنا من خراب وهنب وقتل 

سوء املعاملة وإراقتك الدماء فبالدنا  والذي كان قصد بالدك كما زعمت فقد قابلناه على فعله وأنت فما أبقيت يف
قد خربت فصلحنا على أي شيء يكون فإن أردت ذلك فانزل عن هذه البالد اليت ما كانت لك وال ألبيك لنعمر 

  حنن بالعامر اخلراب 
  وحنن فما اشتهينا نتمم أذيتك ألن خلفك أعداء كثريين وأنت أبتر فهذا موجب إبقائنا عليك رمحة 

  ملوك وعندنا مماليك فالذي عندك مماليك أيضا  وأما قولك عندك
  وأخي جمري الدين أقدر أنه قد مات ويل عدة إخوة وأوالدهم مجاعة وأهلي ما يناهز ألفي فارس من بيتنا 

  ويل من يكفلين وخيلفين ويكفيين ما ورائي وأنت فمالك أحد 
  وسري جتر خان إليه يف اجلواب وكان خواجاجهان نازال مبنوشهر 

  
  ها كما تقدم كان وصل الكمال بن مهاجر وصحبته تقي الدين وفي

وحكى أن زوجة اخلوارزمي اليت كانت عند اخلليفة كان قد جهزها إليه قبل الكسرة وأعطاها عطاء مل يسمع مبثله 
ت وسلمها إىل رسل اخلوارزمي الواصلني إليه بسببها بعد أن توثق هلا منه غاية التوثق فلما وصلوا إىل إربل مسع

  بكسرة اخلوارزمي فقالت ما بقيت أروح من هاهنا إىل أين 
  فجهدوا هبا فأبت 

  فقال صاحب إربل لغلمان اخلوارزمي تروحون من عندي وإال إن طلبكم األشرف ما أقدر أمحيكم 
  مث نفاهم من عنده وعادت زوجة اخلوارزمي إىل العراق أقامت به 

م عليه بأخذها ورسم بتوقيعها ووصل قاضي أرزن ابن الشهرزوري وفيها طلب املظفر غازي من األشرف أرزن فأنع
العماد هبدية إىل األشرف وهتنئة بالكسرة ويعتذر مبرضه عن ختلفه فقبل هديته وقال له حديثكم مع أخي املظفر إن 

  رضي فال أي كالم فلما توجه هذا القاضي املذكور إىل املظفر اعتقله يومني مث قال له 

  بقي فيها كالم واملصلحة تسليمها إيل ونعطيه ما يتبلغ به بقية عمره هذه أرزن يل ما 
  وأما زوجة صاحب أرزن ابنة األوحد بن العادل فما رعيت يف ذلك 

مث إن املظفر سري إليها حاصرها ونصب جمانيق عليها وسري األشرف اجلمال الكاتب إىل صاحبها فما أجابه فلما 
ال صاحبها ما أسلمها إال إىل األشرف وثوقا بأنه رمبا أبقاها لبيته وكربه وألخته تواتر احلصار وعاين أخذها وعجزه ق

  وخلدماته حىت إنه أسر خبالط ومشى مدة مع كربه راجال يف ركاب اخلوارزمي 
  وفيها سري األشرف مشس الدين التكرييت إىل الكرج وإىل صاحب الدربند شروان 

  اعة من اخلوارزمي ليتناولوا من مغل بالدي الثلث فقال له شروان تعرف صاحبك أنه كان عندي مج

فقتلتهم مجيعهم وقد سريت إىل الكرج أيضا استنجدهتم وأما اخلوارزمي فقد توجه إىل توريز بعد أن كان قد مجع 
  واستخدم زيادة على من عنده ألف فارس وال شك يف خوفه من التتر والتتر قد خرجوا عليه فتعرفه ذلك 

  احب سر مارى األصيلي وتلقاه احلافظ وكرمي الدين وقابيا وفيها وصل ابن ص



وفيها قبض األشرف على حسام الدين خضر وابنه صاحب سر مارى املقدم ذكره ألنه كان قد أساء كثريا عند 
  متليك اخلوارزمي وإعطائه له أرجيش ومحله بعد ذلك إىل دمشق 
شرف مضمونه إن كتاب اخلوارزمي قد وصلين ابتداء وفيها بأرجيش أيضا وصل كتاب إيواين ملك الكرج محي األ

  ال جوابا وقد سريته لتقف على ما فيه 
  وعلى رأس الكتاب ترمجته 

  داعيه منكربيت بن السلطان حممد بن السلطان سنجر 
وإمنا ابنيت تبعث تقول يل دار اخلوارزمي ألجلي وكان قد بعث إيواين هذا سيفا لألشرف صحبة الكتاب ألن عادة 

  رج إذا ظفر جارهم سريوا له سيفا الك
  وقال قد عرفتك صورة احلال وأنا على ما تعهده من املعاهدة 

وفيها شرع السلطان امللك اجملاهد صاحب محص يف عمارة قلعة ببلد سلمية كانت قدمية على رأس جبل يعرف 
السلطان امللك اجملاهد غلمانه بشميميش وما طاب ذلك لصاحب محاة املظفر واجتهد يف إبطاهلا ظاهرا وباطنا فجمع 

وأصحابه وعسكره ورعيته ومجاعة من العربان وكان قد حصل مجيع اآلالت وشرع فيها مجلة واحدة بنفسه وأوالده 
أيضا ما خال امللك املنصور ويل عهده ألنه كان بأرجيش بعسكره وأدارها بالعمارة وتسوير سورها يف سبعة أيام 

ها ودار احلرس عليها تلك املدة مث بعد ذلك كمل عمارهتا كما ينبغي ورتب الوالة حبيث إهنا صارت متنع من يقصد
  واألجناد ومحل إليها 

الذخائر يف تلك السنة ومساها ماردين الشام وهي كذلك ألهنا يف غاية املنعة واحلصانة وحفر فيها عدة آبار وعمل 
ا يف وسط البلد وكان قد خربه امللك املنصور عدة صهاريج ومألها ماء وخرب برجا كان قد عمل يف سلمية قدمي

بن تقي الدين رمحه اهللا قدميا فلما صارت سلمية لولده املظفر بأمر السلطان الكامل أعاد عمارته كما كان أوال فنظر 
 امللك اجملاهد يف أمره فخربه ونقل حجارته وآلته إىل قلعة مشيميش وقد كانت سلمية انتقلت من املظفر املذكور بأمر

  الكامل إىل امللك اجملاهد فعمرها وحصنها وكم له من عمارات محيدة وآثارات سديدة 
وكذلك عمر قلعة محص ورفعها عما كانت عليه وحصنها وعمق خندقها وأجرى املياه من الزراعة إىل البلد نفسه 

غربية وزرع األرز عليها وغري وعمل القنوات وأجرى املاء يف املدينة وعمل البساتني وجترفت املياه يف مجيع أرضها ال
  ذلك وأطاعه العاصي وهذا مل يقدر عليه سواه من امللوك الذين متلكوا محص 

وكذلك عمر قلعة الرحبة كما تقدم وكذلك أنشأ قلعة بتدمر على جبل عال منيع حصني وخرب برجها الذي كان 
  يف املدينة 

  كل هذا خوفا 

  ورتب فيه ما حيتاج إليه وأوقف عليه وقوفا ومل يكن قبل ذلك على الرعايا وجدد حبمص بيمارستانا عظيما 
  وعمر مدرسة مجيلة غري املدرسة النورية أوال 

هذا وكم له من اصطناع وصدقة ومعروف وبر ال سيما إىل من يقصده وكم له من واقعة مع الفرنج صارت تواريخ 
  طاردهم هو وأوالده يف الربية اليومني والثالثة وكذلك مع العربان السرايا وغريهم وأبدا يسترد منهم الغنائم وي

وفيها بأرجيش كان خواجاجهان قد طلب من يصل إليه حيدثه فيما يتفق بينهم واتفق األمر على أن املظفر غازي 



يسري إليه من عنده رسوال فعاد املذكور من عند خواجاجهان وصحبته رسول من عنده واتفق وصول هذا الرسول 
لنحر فأمر األشرف العساكر وامللوك وعسكر الرومي أن يلبسوا ويتجملوا وأن يدخل بني يديه مجيع بكرة هنار عيد ا

  األكابر يف احللقة وأن حيضروا رسول خواجاجهان ال عن قصد وترتيب يتفرج عند وصوله برانية من 

ملظفر ونزل األشرف خبيمة الطريق فحضر وأوقف مبعزل مبن معه ورأى العامل وكثرته وحسن ترتيبه مث محل إىل خميم ا
لباد كان قدمها له امللك املعظم صاحب اجلزيرة وحضر الناس اخلوان مث انصرفوا ويف غد العيد أحضر رسول 

خواجاجهان عند األشرف ومسع رسالته وإخوة األشرف كلهم قيام يف اخلدمة وأكابر األمراء تعظيما حلاله وصرف 
لى اجلواب وسريوا به احلكيم سعد الدين بن املوفق الدمشقي طبيب الرسول بعد ذلك واجتمع آراء السالطني ع

  األشرف ألنه يعرف بالعجمي وسار إليه 
وفيها يف عشرين ذي احلجة بأرجيش قبض امللك احلافظ على كاتبه حممد بن علي بن نظيف احلموي وأخذ مجيع ما 

   ليال وذلك لكثرة سكره ميلكه من مماليك ودواب وذهب وقماش ورخت وغريه ومحله إىل قلعة جعرب
  وكان سبب ذلك أنه طلب أحد مماليكه فما امتنع عليه 

وقيل له غري ما بذله من نفسه يف ذلك القبول ووقع النشب به فلما أفاق من سكرته ندم وما بقي ميكن إال اإلمتام ملا 
  فعله 

  
  وكان هذا كله بعد أن خلع عليه خلعة العيد وأخوه أيضا 

  وعشرين وستمائة مث دخلت سنة مثان

فيها انتقل األشرف إىل خالط لريتب أحواهلا وينتظر رسول اخلوارزمي فوصل الرسول صحبة احلكيم سعد الدين 
  وحلف األشرف يف البلد 

  مث بعد ذلك أطلعه القلعة وشرب معه وأنعم عليه وأعاده 
لقيمري وفتح الدين بن دلدرم ورتب األشرف مماليكه والعسكر والديوان هبا وكان قد نقم على حسام الدين ا

الياروقي ففارقاه وخدما لصاحب آمد مث توجه األشرف إىل أرزن فتسلمها وسلمها إىل املظفر وأعطى دستورا 
  للعساكر وسار صحبته احلافظ 

وصاحب اجلزيرة ووزراؤه وفارقه السلطان امللك املنصور إىل الرحبة ألن والده السلطان امللك اجملاهد كان قد 
  ليها وصل إ

فأقام األشرف بدارا يومني ثالثة مث انتقل إىل نصيبني وبقي كذلك مث توجه إىل سنجار وبقي مدة يفرج هبا صاحب 
اجلزيرة وقال له جتيء إىل دمشق فتفرج فيها أياما فما أمكنه خمالفته فسار معه فلما وصل إىل قرقيسيا بلغه أن 

اق إليه جريدة افتقده فأطلعه إىل قلعة الرحبة وقدم له كما جرت السلطان امللك اجملاهد وقع يف الصيد عن فرسه فس
العادة واستحسن القلعة وشكرها كثريا مث سار إىل دمشق وفارقه أخوه احلافظ إىل قلعته فأقام األشرف أياما يسرية 

ارا إليها بدمشق مث توجه وبقي امللك املعظم مقيما بدمشق يتفرج إىل أن سري إليه استدعاه للطلوع إىل مصر فس
  فتلقامها السلطان امللك الكامل وضاعف احترام صاحب اجلزيرة وأعطاه عطاء كثريا 



  مث ترك واألشرف وسار إىل االسكندرية مث عاد وفرج صاحب اجلزيرة يف دمياط وغريها 
حلافظ وفيها شفع صاحب اجلزيرة مبصنف هذا التاريخ حممد بن علي ابن نظيف إىل األشرف مبكاتبته إىل خمدومه ا

بإطالقه فكتب األشرف يف ذلك وأمر احلافظ بإعادة مجيع ما أخذ له عن آخره وأن حيسب مجيع ماله وملماليكه من 
حني قبض وإىل حني اإلفراج عنه ويعطاه مجلة ويضاعف حرمته وما كان له وال متكنه من املفارقة ليضل وحتسن إليه 

  فقبل شفاعته وأطلقه بعد حتليفه أال يفارق خدمته 
  ومجيع ما رد عليه من مجيع ما أخذه له مملوكان كبريان ال غري وأربعة دواب 

وكان كل وقت مينيه ويعده فأطال عليه وخاف من غدره فتسحب ليال إىل الرحبة من قلعة جعرب فوجد املوىل 
لة ومحل له مجيع السلطان امللك املنصور ناصر الدين إبراهيم ويل عهد والده فيها فأحسن إليه وخلع عليه خلعة مجي

  ما حيتاجه 

ورتب له بعد ذلك راتبا معتربا من طعام وحالوة ومشع وقصيم دواب مث كاتب السلطان امللك اجملاهد به فوصل 
كتابه إىل الوالة بتقرير راتب كفايته وزيادة وأطلق له أشياء وبسط أمله وأمره باملقام فيها إىل حني وصوله فبقي يف 

  نصور يف أحسن كرامة إىل أن استدعيا إىل محص خدمة السلطان امللك امل
فتلقى ولده السلطان امللك اجملاهد إىل سلمية ولقيه املذكور فبسط أمله وأحسن إليه وأطلق له مجلة ورتب راتبه 

  الذي كان له بالرحبة وأطلقوا له أوالده كلهم على طبقاهتم وأحسنوا يف حقه إحسانا كثريا 
  ورتب جامكية تكفيه وزيادة مع اإلحسان إليه املتتابع أوال وآخرا  ونقل بيته إىل حتت ظله حبمص

  وكم له مثل هذا مع من يقصده 
عدنا إىل حديث األشرف مبصر وصاحب اجلزيرة وهم يف ضمن لذهتم دخل التتر إىل البالد فلما حتقق اخلوارزمي 

وك األشرف بكتمر األحول وسري صحبتهما قصد التتر له أطلق جمري الدين بن امللك العادل الذي كان يف إساره وممل
  رسولني من عنده وقال له نفسك لك 

  
فتعرف أخاك األشرف بالتتر فما هم قليل وهم أعداء الدين فوصل جمري الدين وتلقاه صاحب ماردين وأحسن إليه 

مث سار هبم قاصدا  مث تلقاه احلافظ إىل قريب حران ومحله إىل قلعته وضاعف إليه اإلحسان وإىل األمراء اخلوارزمية
األشرف فأقام بدمشق أياما مث طلع إىل مصر هو وأخوه تقي الدين عباس فأحسن السلطان الكامل إليهما وأما 
اخلوارزمي فإنه تسحب مبن كان معه إىل آمد من خوفه من التتر بعد أن كان قد مجع وعزم على قصد الرومي 

دة وال إقامة بل إن تبعنا التتر واحتجنا تكن آمد ظهرنا قال فأعجله التتر فقصد آمد وقال لصاحبها ما نكلفك جن
نعم وكرامة فلما وصل التتر وأغاروا على اخلوارزمي وكبسوه ليال ومعه اآلمدي يف عدة له حيمل أثقاله وقماشه 

  وسار خائفا وتفرقت أصحابه يف تلك 

  اخلطة ال يهتدون على مسري 
الوا قتل وقالوا ال بل يف احلياة وتسحب خاله ومعه مجاعة إىل املظفر أما اخلوارزمي فإنه ما علم أي جهة أخذ وق

  غازي والباقون تشعبوا يف اجلبال ال سيما جبل ليسون 
  وزوجة اخلوارزمي وسراريه وخدامه وقطعة كبرية من عسكره طلبوا أمانا من صواب 



عة حران وبعد ذلك استدعيت إىل فأمنهم مث غدر هبم فنهبهم هو وعسكره وأخذوا أمواهلم وأحيط بزوجته يف قل
  دمشق أقامت هبا 

وأما التتر فإهنم قصدوا اجلهة اليت قصدها اخلوارزمي ودخلوا اجلزيرة وهنبوا وقتلوا وسبوا وعاثوا يف البالد وبلغت 
  غوارهتم إىل اجلبال بسنجار وقاتلوا نصيبني 

  وجرى هلم بسعرد من القتال والقتل والغدر ما جتاوز احلد 
م مقدار من قتلوه منها وما هنبوه وكذلك دنيسر قتلوا أهلها وسبوهم وأحرقوا اجلامع وكان قد احتمى به وما يعل

مجاعة فحرقوهم يف اجلملة وعادوا عن محية إىل مواضعهم وما وجدوا يف اجلزيرة من رد مث هلم نشابا وقد ذكر أن 
أخافوا الناس وارحتلوا من اجلزيرة إىل الشام وجال هؤالء الغوارة ما بلغوا ألف فارس وفعلوا يف البالد ما فعلوه و

أهل رأس عني اخلابور وغريهم ودر بت دروب أكثر البالد وامتنعوا من فتحها وكل هذا واألشرف وصاحب 
  اجلزيرة عند السلطان الكامل مبصر 

  وفيها قفزت الباطنية على أحد رسولني جاءا من اخلوارزمي 

مشق وكان له أموال فأخذ اجلميع امللك الصاحل وقالوا إن الباطنية كان بينهم وبني أحدمها يقال له املخلص قتلوه بد
  والد املخلص عداوة أوجبت ما فعلوه 

واتفق وصول رسل التتر واجتمع هبم السلطان امللك اجملاهد حبمص ووصلوا إىل دمشق فخاف عز الدين بلبان 
وتسحب إىل شاطئ فرات الرحبة فنزل عند عرب  الرسول اآلخر من اخلوارزمي على نفسه فهرب جبماعة معه

  غدروا به وأخذوا ما كان معه 
وكان معه مجاعة قطعوا الفرات وبقي هو وسري الصاحل بن العادل خلفه فقبض بوايل قرقيسيا وكان السلطان امللك 

  املنصور يف الرحبة إذ ذاك فأحسن إليه وجهز إىل دمشق من الرحبة 
 الديار املصرية باخللع والتقليد بقي مدة مل جيتمع بالسلطان الكامل وكان الغرض من وفيها وصل رسول اخلليفة إىل

تأخريه ما قد استوفيناه يف تارخينا الكبري مث بعد ذلك وصل السلطان امللك الكامل يف البحر وخلع عليه وقلد تقليدا 
  مل يقلد به غريه من سائر امللوك 

التقدمة له والقول وكذلك لألشرف وكذلك لولده الصاحل وملن عينوه  من بيت العباس وزادوه زيادات عظيمة يف
  وخلعة للوزير 

  فقال ما يل وزير قيل هذه عادتنا معكم فبقي أياما 
  مث أعطاها لكاتبه الفخر سليمان ابن اخلباز الدمشقي ألن أباه كان خبازا هبا مشهورا 

  ذلك أول خروجه إىل البالد وفيها خرج امللك العزيز صاحب حلب ودار يف مجيع بالده و

  مث دخلت سنة تسع وعشرين وستمائة

فيها كثر اإلرجاف بعود التتر إىل اجلزيرة بعد أخذهم كنجة وقتل كل من فيها ألهنم كانوا قد تديروا موغان وهبا 
  شتوا وصاروا 



نزوهلم الشام واستخدم يغريون ويعودون إليها واهتم اخلليفة اهتماما عظيما وكثرت رسله إىل الكامل واألشرف يف 
  اخلليفة عربانا كثرية وغريهم من أجناد وبذل األموال وبقي يف نفسه فعل التتر يف بالد اجلزيرة 

مث إن التتر عادوا إىل اجلزيرة طمعا بأهلها فنهبوا أيضا وقتلوا وسبوا ووصلوا إىل جسر بدايا ودخل بعضهم عليه 
  وا من بني أيديهم وأخافوا كل البالد من قوهتم وإقدامهم وتسحب

فنزل األشرف إىل الشام وصحبته صاحب اجلزيرة وقد وعده السلطان الكامل بلحاقه وتقدم الكامل نزول العساكر 
املصرية إىل الشام وجتهزوا وقدم عليهم فخر الدين عثمان أستادداره فلما وصل األشرف تلقاه إخوته والسلطان 

صاحب محاة للقاء الكامل فلما وصل األشرف قدم له امللك اجملاهد تقدمة  امللك اجملاهد وأوالده ووصل امللك املظفر
  حسنة على يد األمري صفي الدين سودان وفارق صاحب اجلزيرة األشرف عائدا إىل بالده وحتمل للبيكار 

  ونزل الكامل يف هذا الشهر إىل الشوبك 
  فأقام 

  ابنته والدخول هبا يف دمشق ففعل ذلك به مدة مث وصل إىل دمشق وتلقاه الناس وأمر املظفر بأخذ 
ووصلت ابنته أيضا زوجة صاحب حلب امللك العزيز وسار معها قاضي العسكر املصري وفخر الدين البانياسي 

  وتلقاها عسكر حلب مع بعض أهلها إىل محاة فكان عرسا عظيما 
نه فقطع العزيز مجاعة أمراء وأخذ وفيها استبد امللك العزيز صاحب حلب برأيه ورفع أتابك شهاب الدين يده ولسا

  أخبازهم 
  وفيها صاحل صاحب الروم األشكري وأخذ أمواال كثرية من بالده بسبب خروج التتر 

ووصل عسكر الكامل ويف مقدمته ولده امللك الصاحل وكان فوض والية العهد عند نزوله من مصر إىل ابنه الصغري 
  شيوخ امللك العادل ورتب وزيره املعني ابن شيخ ال

  مث صارت العساكر تتبع بعضها بعضا أوال فأوال فأخذ امللك اجملاهد دستورا وتقدم إىل 

  محص إلمتام أشغاله 
  ووصل الكامل إىل سلمية 

  ومحل له من اإلقامات حاجاته وكذلك محل إىل سائر امللوك 
  مث سار وعيد يف الطريق ووصل حران ونزل هبا ووصل عسكر حلب 

وا بقلعة خالط ومل يبق إال تسليمها فرحلوا عنها يدا واحدة خوفا من السلطان ونزل من كان هبا هذا والتتر قد أحاط
مثل شريون سبع جمانني أحد األمراء األشرفية وقال لو صربوا يومني ثالثة أخذوها وإمنا فرج اهللا عنا بربكات 

  السلطان 
  حران وفيها سري الكامل عماد الدين ابن شيخ الشيوخ إىل اخلليفة من 

وفيها وصل مملوك فخر الدين ابن شيخ الشيوخ من مكة خيرب أن صاحبه أخذ مكة واستحلفها فما أعجبه وقال حنن 
  أمرناه بأن يصل الينبع ال غري من أمره بأخذ مكة فما طاب له ذلك 

  وفيها حبران كتبوا مهر ابن سلطان الروم الذي من ابنة العادل على ابنة األشرف 



  
  رب بوصول ابن اجلوزي من اخلليفة فاهتموا بلقائه وفيها وصل اخل

وكان األشرف غري طيب القلب لصاحب آمد وقد نزل الكامل على قصده وكان قد سري اآلمدي وزيره شرف 
العالء إىل امللك الكامل بتقدمة وإىل األشرف فقبلها الكامل ومل يقبلها األشرف وضبطوا شرف العالء عندهم حبران 

  وا يهتمون بقصد آمد وشرف العالء ميغلط خمدومه وما يصدقه ذلك مدة مقامهم وصار
واآلمدي يواصل باهلدايا وال حيترز لنفسه ووصل إليه رسول الرومي وطيب قلبه وقال ال ختف أنا أصل إليك بنفسي 

على  فلما كان قويت عزميتهم على قصد آمد فسار السلطان الكامل إىل الرها وأمر العساكر بالرحيل أوال فأوال
  تعبئتها ميمنة وميسرة وقلبا 

مث أمر بتلقي رسول اخلليفة ابن اجلوزي وإتيانه إىل أي موضع كان به وهذا وقع إهانة له فلم جيتمع به إال على 
  السويداء على السماط أيضا ومل خيرج 

  على الطريق أحد له وتسحب على السويداء ورحل طالبا آمد فحينئذ حتقق اآلمدي القصد له 
بلده كما جرت العادة من غري أجناد وال رجالة وال من هو طيب قلب منه ووصل رسوله إىل السلطان امللك  فرتب

اجملاهد ليعمل نوبته مع السلطان الكامل ومل يبذل إال ذهبا وال طلب بعض البالد وال نزل عن شيء ولو كان طلب 
ل مكان ومحل شرف العالء إىل الرها حتت احلوطة ذلك هلان ومل يزل يف قلة عقله إىل أن أحتاطت العساكر هبا من ك

فلما نزل عليها جاءت تقدمة املارديين ورسله مث وصل من عسكره ألف فارس كما ينبغي وبذل من نفسه أشياء 
وسري دسوس خيم معتربة من أكسية مغربية ولباد للسلطان واألشرف وامللك اجملاهد والناصر بدمشق مث شرع 

صار والزحف وكذلك الكامل وامللك اجملاهد وكل امللوك وشرعوا يف عمارة آدر األشرف يف عمل آالت احل
للكامل واألشرف وفيما هم يف مثل ذلك وقع عزم السلطان الكامل على الزحف ورتبوا اجملانيق واتفق الزحف 

  اة عليها من كل جانب بعد صالة الظهر إىل قبل العصر فأخذت النقابون النقوب يف الباشورة وكشف الرم

األسوار بنشاب أكثر من املطر حبيث دخل معظمه يف أحجار السور مث شرعوا يف نقب السور الكبري فطلب أهل 
البلد األمان واستغاثوا فوقعت الرمحة هلم من الكامل ومن سائر امللوك والناس فآمنهم وطلب صاحبها األمان فلم 

س الدين صواب على نفسه فأجابه إىل ذلك وأعطاه جيبه مث بعد ذلك سأل األمان ليال بصاحب محاة املظفر ومش
  منديله 

وكان الناس قد هجموا البلد وهنبوا معظمه فخرج املسعود صاحب آمد ومنديل السلطان الكامل يف رقبته ومعه 
صاحب محاة وصواب ووصل إىل عند الكامل فأمكنه من النزول وتلقاه وأنزله عنده أوال وصارت امللوك يسلمون 

مث نقله بعد ذلك إىل اخليمة اليت كان سريها املارديين للكامل بدهليزها وبيوهتا وكان عنده الشهاب أمحد عليه عنده 
مث انتقل الكامل إىل البلد ونزل يف آدرها وكذلك األشرف وأخلى امللك اجملاهد البيمارستان والناصر والعزيز 

  ودخل البلد من قدر على دخوله 

ه مل يغريه وال منع منه بعض غلمانه ومجداريته وأمري جانداره وفرس النوبة يف ورتب لصاحب آمد يف اخليم مطبخ
الكرد آخر كما جرت عادته وكتب له خطه وأعطى السلطان أوراقا بعالئم قالعه مجيعها بالتسليم ما خال حصن 

ع وتسلم بعضها كيفا فإنه قال ما هو يل وال يف حكمي وال يقبل شيء يف أمره مث بعد ذلك سري الكامل إىل القال



وخطر له أنه خيرب معظمها ووصل أوالد صاحب ماردين إىل اخلدمة ويل عهده وأخوه للتهنئة فتلقاهم وأكرمهم 
وأنزهلم عنده يف تلك اآلدر مث نقل امللك املسعود صاحبها إىل البلد وأنزله يف طيارته اليت حيبها ورتب اجلاووش 

  واجلاندارية والسنجق 

  ة كعادته والدوشاخ واجلمداري
وبالغ يف إكرامه وصار له من الراتب مجلة وأطلق له مجيع ذخائر القلعة وكان فيها مجلة فحملها إىل بيته بالقصر 

وأباع نوابه مجلة وكان نازال يف القلعة صاحب اجلزيرة وصاحب محاة مث سري الكامل حجارين إىل قلعة اجلبابرة خرهبا 
أفسد عليه قلعة كركر وعصت بعد أن كان قد سري إليها مثقال اجلمدار وإىل أكل خرهبا واتفق أن صاحب الروم 

  وابن 

قيسوم يتسلماهنا فعصردا من األشرف أن يسري إليهم من عنده إىل نائب صاحب الروم حبكم الصداقة فسري إىل 
  صاحب السويداء مرتني فما قبلوا منه وقيل له إن الرومي شراها بألفي ألف درهم ومخسني ألف درهم 

فعادوا أشاروا على السلطان الكامل ترك باقي القالع وال خيرهبا فتركها وندم على ما خربه وصار الكامل يشرب 
عند صاحب آمد ويوعده منه إليه بكل خري ويطيب قلبه وسري الصالح اإلربلي والبانياسي بألف فارس إىل حصن 

على العصيان مث سري صاحب آمد أمه صحبة كيفا وفاوضهم ووعدهم بأشياء يبقيها عليهم فلم يقبلوا وأصروا 
  قاضي العسكر احلسيين فشتموها وما 

أجابوها وعاد قاضي العسكر مريضا وصار كلما جلوا يف العصيان حنق األشرف والكامل فاقتضت احلال التضييق 
  على صاحب آمد واإلهانة له وعصره ففعلوا به ذلك وعصروه وقيدوه 

اجلوزي من اخلليفة يهنئ بآمد ويشفع لصاحب املوصل وإربل فقبل الشفاعة وهم يف هذا وصل حميي الدين بن 
وحلف هلم وطلب أبو فراس أمري احلاج العراقي دستورا إىل بغداد وقال أريد تظهر آثار نعمة موالنا علي يف العراق 

  وكان قبل ذلك قد عاد والده إىل العراق 
الشام يعطيه دستورا وجتهز رسول اخلليفة عائدا إىل بغداد  وسلم إليه مجيع أمالكه فوعده الكامل عند عوده إىل

  والشيخ عماد الدين ببغداد مريض 
مث إن السلطان الكامل حنق على الرومي ألشياء منها منعه التركمان من الوصول بغنم أو غلة وقضية كركر 

  وكرفازاك وكان قد عصى مع حصن كيفا عدة قالع مثل اجلديدة والقرشية 

  اهليثم وباتاسا وغري ذلك وقلعة جنم و
قالوا خذوا احلصن وجنم تسلم من غري قتال فاتفق احلال على الرحيل عن آمد بعد أن رتب امللك الصاحل فيها 
وصواب وتعيني من عينه من العساكر فيها والذين يستخدمونه عليها ويتوجه امللك األشرف بنفسه إىل احلصن 

  عسكرا ورجالة إىل الربيع  يفاوضهم فإن سلموه فال كالم وإال تركوا
  وأعطى السلطان لعسكر ماردين دستورا قبل باقي العساكر واتفق أن السلطان امللك اجملاهد يرحل أيضا 

أما األشرف فإنه قطع الشط سائرا إىل احلصن وبعده إىل سنجار يشيت هبا ويعود إىل احلصن وبات عنده السلطان 
  الكامل وودعه ليلة مسريه 



الليلة تبعه امللك اجملاهد ودعه وكان قد سار هو واملظفر واحلافظ وابن املغيث إىل احلصن فلما عاد  ويف بكرة تلك
  امللك اجملاهد محل ما يناهز مائة خلعة معتربة ألصحاب السلطان الكامل بعد إذنه له على يد هباء الدين مروان 

قصد الرحبة وأعطى أصحابه دستورا بعد أن  ابن قابيا ومحلها وودع الكامل ووصل إىل رأس عني اخلابور ومنها
  أطلق هلم وأحسن إليهم وسار هو ومجيع أوالده إىل الرحبة 

وأما السلطان الكامل فإنه كان قد قدم عليه القاضي شهاب الدين قاضي الرقة فأحسن إليه غاية اإلحسان وفاوضه 
فرفع يد اجلواد منها وسلمها إليه وكتب له توقيعا  يف أحوال الرقة وظلم اجلواد ألهلها وأنه ما بقي فيها مخسمائة نفر

بإعادة من كان نزح منها وفاوضه يف كمال الدين بن شيخ الشيوخ وذكر أنه قد عزله ملا قيل عنه من ظلم وجهل 
  بالعمل وأخذ األموال وغريها واهللا املطلع على صحة ذلك وسقمه 

باء وسار إىل السويداء أبصرها وتلقاه كمال الدين إليها مث سار الكامل وترك امللك الصاحل مريضا ورتب عنده أط
  باإلقامات كما جرت العادة مث قصد الرها نظر يف أحواهلا ووىل وعزل ورتب مث وصل 

  حران فقبض على كمال الدين ووكل عليه مث نقل بيته إىل الرها ونقله هو إىل قلعة حران 
نه أمواال وقبض على السامري الذي كان أسلم على يد امللك وقبض وكيل بيت املال النجم الفقيه املغريب أخذ م

األشرف وأخذ منه عشرة آالف درهم مث قطع يده مث من اجلمال بن الصالح شيخ اخلوانك ومشهد الذهباين وأخذ 
  منه ستة آالف درهم وغري هؤالء كل هذا بسبب كمال الدين 

  البالد  ووىل البالد لتاج الدين بن شكر والتقي بن محدان مستويف
  ومات يف هذه السنة فخر الدين عثمان أستاذ الدار حبران بعد مرض طويل 

  
  ومات النجم بن احلمصي مشد الديوان مبصر كان مث بآمد عند فتحها 

  وابن الشهاب أمحد 
  ومات وايل اإلسكندرية 

  ومات ابن امللك املغيث بن العادل ونقل إىل دمشق 
  ومات خالئق أخر على آمد 

  امللوك ابن ابن صالح الدين كان الكامل رباه حيبه ويثق به  ومات مشس

  وملا دخلت سنة ثالثني وستمائة

كان السلطان امللك الكامل قد رتب ولده الصاحل هبا كما قد تقدم ذكر هذا وأما األشرف فإنه سار إىل حصن كيفا 
  م حتت مبن ذكرناهم وتبعه الصالح اإلربلي وصحبته صاحب آمد مقيدا فلما حضر عنده

احلصن قال هلم سلموه إىل نواب السلطان امللك الكامل فقد واهللا أحسن إيل غاية اإلحسان ووعدين وعودا مجيلة 
فال حترموين إياها وبقية إحسانه فقالوا له أنت أحلفتنا لك ولولدك أحضر لنا فتيا بأن ما تلزمنا اليمني فأحضر هلم 

  ده يف احلصن ورفعوا السنجق على رأسه وسلطنوه ومشوا يف ركابه فتيا فما قبلوا وهم أربعة والة وأركبوا ول



مث اختلفوا على التسليم وعدم التسليم وفتحوا اخلزانة وأخذوا باطية ذهب من ستني ألف دينار مصرية قطعوا منها 
  قطعا وتقامسوها بأمر أم ولده 

يه خلعة عظيمة فسار حتت احلصن واتفق نزول واحد من احلصن حضر عند األشرف فأعطاه عطاء كثريا وخلع عل
ورأوها عليه فرمى الناس أنفسهم من احلصن وعلقوا امللك املسعود بنفسه قبالتهم فأجابوا إىل التسليم وحثوا 

األشرف على مجع ما للمسعود فيها من أموال وعيال وأن يرتبهم على أخبازهم ففعل وحلفوا هم وفتحوا احلصن 
  رف إليها دارها وأنزلوا مجيع أصاحبهم وطلع األش

  وما بات هبا ليلة وتسلمها صواب وكذلك بقية احلصون وولوا فيها والة كما جرت العادة 
  ووصلت كتب 

األشرف إىل السلطان الكامل بذلك فتوقف إىل أن وصل األشرف وطلع هو وهو إىل دمشق فأقام يوميات مث سار 
  إىل مصر 

على يده طري يقال له سنقر قال إنه شراه من داخل البحر  وكان قد وصل رسول من الفرنج يقال له مسريرميون
  بثالمثائة أوقية ذهب بأمر الكامل والعهدة عليه يف قوله 

وخرب أن رسل األمرباطور وبندقة وجنوة وغريهم يف اإلسكندرية من مدة وخرب أن كسرة األمرباطور كانت 
  صحيحة غري أنه ما باىل هبا وأنه قوي على البابا وغريه 

  بابا يف طلب مراضيه وال
مث وصل الصالح اإلربلي وصحبته صاحب آمد أقام بدمشق أياما وشرى اآلمدي فيها دارا وبستانا وأباع بقية تيك 
الباطية وقال صاحب آمد واهللا إن السيف اآلمدي رجل عامل كان قد عزم على الوصول إلينا فلما سار عن دمشق 

  دمشق فشفع  عزل األشرف السيف اآلمدي وأمر خبروجه من

  يف حقه فبقي فيها معزوال وسكن املزة ال يدخل البلد 
وفيها كان مانع بن حديثة قد خاف على نفسه من الكامل وتسحب إىل العراق وعمل معه اخلليفة من املكارمة ما ال 

  عمله مع غريه 
لما وصل إىل محاة اتفق حنس وفيها كان السلطان الكامل قد أمر امللك املظفر صاحب محاة بأخذ بارين وهم يف آمد ف

صاحبها الناصر وسوء خميلته وخبله فنفر من سائر مجاعته ونفروا منه وانقضوا كلهم عليه مع أخيه املظفر وعملوا 
العملة مث سريوا إىل املظفر فحضر ليال وما أصبح الصبح إال وهو حماصرها ونصب اجملانيق عليها ورتب الرجالة 

 وعصى تسعة أيام مث ملا عاين الظفر به طلب األمان بنفسه وهم برمي نفسه من القلعة وراسله املظفر بالتسليم فأىب
يف هلعه فأمنه املظفر وسكن روعه ووعده باإلقامة فأىب وقال ال بد يل من مصر فمكنه من أخذ أهله وسار إىل دمشق 

سم عملنا مبرسومه وقد كان متيمنا فما مكنه األشرف من املقام هبا وال رآه وقال ميضي إىل السلطان الكامل مهما ر
  إىل األشرف من حيث ملك 

  محاة وطلع إىل الديار املصرية وأقام هبا ذليال حقريا ال يلتفت إليه وال يلوى عليه 
وفيها طلب امللك العزيز بن الظاهر حبلب شيزر فأنعم هبا الكامل عليه على لسان سيف الدين بن قلج فجاء إليها 

فلما وصل العزيز بنفسه طلب صاحبها أمانة على نفسه ومجيع األموال فأجابه إىل ذلك  وحاصرها يومني ثالثة



  فحلفه ونزل منها جبميع األموال ووىل يف قلعتها ابن عثمان زردك ويف بلدها ابن دينار الكردي 
وىل فيها وفيها أخذ امللك العزيز صاحب حلب من أتابك شهاب الدين طغرل تل باشر غصبا ورفع يده من القلعة و

  مملوكا له ونزل شهاب الدين إىل املدينة 
وفيها وصل اخلرب بأن صاحب مكة مجع خلقا من عرب وغريهم وأعانه ابن رسول من اليمن فأخرج ابن شيخ 

  الشيوخ فخر الدين منها هاربا إىل الينبع وما كاد يسلم 
اهر إىل عمه السلطان الكامل فأحسن إليه وفيها مات امللك العزيز بن امللك العادل بدمشق وطلع ولده امللك الظ

  وكتب له 

خببز أبيه مجيعه وبقي عنده مدة مث طلع امللك الناصر من الكرك إىل السلطان الكامل شاكيا فتلقاه وودع ابن امللك 
  العزيز 

  وفيها جدد األشرف دارا للحديث وهي دار قامياز النجمي 
  ى القضاة ومجع املتولني وأخذ منهم مجلة أموال وفيها قبض على نواب دمشق مثل الشرف يعقوب وعل

  وفيها عاد مانع بن حديثة من العراق وانصلح حاله مع األشرف ونزل بأهله الغوطة 
  وفيها عاد امللك اجملاهد من الرحبة بأوالده إىل بلده فمرض بعد وصوله 
  مللك املنصور حبمص وفيها وصل حميي الدين بن اجلوزي من اخلليفة إىل الديار املصرية وتلقاه ا

  
وفيها خرب امللك املظفر صاحب محاة مدرسة احلنفية اليت يف سوق األسفل وكذلك املسجد املعروف ببين نظيف 

على العاصي الذي مل يكن مثله يف العمائر وأمر بسد أبواب اآلدر النهرية وبىن سورا قدامها وسد باب اجلسر 
  اية املبالغة يف احلصانة الشمايل وحول باب الثقفي من مكانه وبالغ غ

  وفيها شرع يعمل نعلة لقلعة بارين وحسن خندقها وحصنها 
وفيها شرع املظفر أيضا يعمل برجا يف الفحيم بوادي الربية من أرض محاة وحلب وسلمية وكذلك عمل قلعة باملعرة 

  مل تكن قط وفرغ منها يف بقية سنة إحدى وثالثني وستمائة 
  محاة الفرنج حبصن األكراد على نصف ما كان هلم على بارين أوال وفيها صاحل املظفر صاحب 

  
  وفيها وقع اإلرجاف مبوت مظفر الدين صاحب إربل وجرى يف موته ما قد استوفيناه مشروحا يف تارخينا الكبري 

  وعلى اجلملة ففتحها عسكر اخلليفة بعد عصياهنا عنوة 
  وقتل خلقا كثريا وأحرقوا وهنبوا هنبا عظيما 

  ي فيها الشرايب وقشتمر وخواص الدولة وبق
وفيها كان قد عرب امللك الصاحل بن امللك العادل إىل سنجار بعسكر األشرف ذخرية ملن هم بآمد فتلقاه امللك 

املنصور وإخوته وكان السلطان امللك اجملاهد عاجزا ملرضه عن تلقيه مث عاد تلقاه إىل البساتني وأطلعه إىل القلعة 
  أشياء مث سار حبمص وقدم له 



  
  وفيها أحل األشرف بطلب السلطان امللك اجملاهد إىل دمشق 

فلما صلح من مرضه طلع إىل دمشق فتلقاه وقدم كل لصاحبه أشياء وعمل له دعوتني ثالث يف القلعة ويف بستانه 
  وخرج األشرف إىل الصيد باحلارثية وغريها 

وطة عملوا دعوة لألشرف فخرج إليهم بقي أياما والسلطان وكان غنام ومانع ومنيع ومجيع العربان نزوال يف الغ
امللك اجملاهد بدمشق يف البلد واتفق أن خفاجة وغزية نزلوا بتدمر لألذية يف البالد فاتفق األشرف وامللك اجملاهد 
هبا  وأمراء العرب على قصدهم وهنبهم ففعلوا ذلك وجهز امللك املنصور من محص من كان عنده هبا ألنه كان مقيما

  ومل يكن مع أبيه بدمشق فأخذوا وهنبوا هنبا عظيما من مجال وغريها 
  وكان أعاريب قد أغاروا على عرب امللك اجملاهد من خالد فاستعاد هلم أمجاهلم يف طلعته إىل دمشق 

  
  ا وخلعا عليه وفيها مات األمري مانع بالغوطة فحملوه دفنوه بسلمية واتفق األشرف وامللك اجملاهد على تأمري ابنه مهن

  وفيها مات جنم الدين حسن بن امللك احلافظ وأبوه يف غاية املرض 
  وماتت أم امللك الصاحل بن العادل 

  وماتت ابنة األجمد زوجة املغيث 
ومات ابن امللك العزيز الظاهر بدمشق بعد أن كان قد خلع يف العيد الكبري على مجع أصحاب أبيه ما يناهز مائتني 

  وأربعني خلعة 
وفيها عاد ابن اجلوزي من مصر فتلقاه امللك اجملاهد وأوالده وأكابر أهل دمشق والقضاة والفقهاء وأنزلوه بدار 

  أسامة واألشرف باحلارثية 
  وفيها وردت األخبار بتمليك الرومي خالط وأمر بعمارهتا ونقل إليها الفالحني والغالل وزرعها ومتويل هذا مجيعه 

  األشرف كان قد أحنقه ملا قطعه والبن دلدرم وخدما لصاحب آمد فأما ابن دلدرم فمات  حسام الدين القيمري ألن
وأما القيمري فأمر األشرف صاحب آمد أن ميسكه واعتقله مث عاد أطلقه فسار إىل الرومي وخربه على ما قد فعل 

  طمع بغريها وقال أنا أفتح لك البالد وشرع يف شيء بعد شيء وخاف الناس بعد متليكه خبالط من ال
ألن الرومي أخذ كركر وكرفزاك وبابلوا ومجيع البحريات اليت آلمد وهذا يف غاية القوة وانضاف إىل ذلك خالط 

  وعنده مجاعة من العساكر الشامية وأتباع ابن كرمي الدين اخلالطي 
  د مجع اخليول للسباق مث عزم السلطان امللك اجملاهد على العود إىل بلده فركب إىل األشرف وودعه يف الربية وق

  وملا كان يف وادي املمصخني استهل هالل سنة إحدى وثالثني وستمائة ليلة اجلمعة 
  وكان األشرف جبرود ويف عزمه لقاء رسول اخلليفة بقارا 

وكان الكامل والناصر بن املعظم عنده بدمشق واملظفر غازي وامللك الصاحل وصواب بآمد وامللك الصاحل إمساعيل 
وامللك احلافظ وأخوه جمري الدين وتقي الدين عباس مرضى بدمشق وقد أبلوا من مرضهم وامللك العزيز بسنجار 

  حبلب حبارم وامللك املظفر صاحب محاة باملعرة لعمارة القلعة وامللك املنصور إبراهيم قد تلقى أباه إىل النبك 
  وفيها مات األبرنس وسري امللك اجملاهد يعزي ولده ويهنيه 



مات للملك املظفر بن امللك اجملاهد ابنان وكان حبمص من الوباء واملوت واألمراض ما ال يعرب عنه وال مسع وفيها 
  مبثله 

  وفيها مات أتابك شهاب الدين طغرل أتابك حلب وسار امللك العزيز إىل تل باشر يعشرها 

  
  وفيها مرض السلطان امللك اجملاهد صاحب محص وهو بظاهرها وأبل 

قد وصل من السلطان امللك الكامل هدية من قماش وخيل وغريها للملك اجملاهد فسري بعضها للملك وفيها كان 
  األشرف وقال هذه تصلح لطريق مصر 

  وفيها كان امللك األشرف قد اجتمع برسول اخلليفة ابن اجلوزي على قارا 
  وفيها سار امللك اجملاهد إىل األشرف واجتمعا يف الوادي الشن 

  در الدين قابيا رسوال من األشرف إىل امللك اجملاهد بقي عنده أياما بظاهر محص مث توجه وفيها وصل ب
فهذا مجيع ما قد وقع يف االختصار من املتجددات إىل آخر هذا التاريخ وهو يف ثاين عشرين صفر من سنة إحدى 

   وثالثني وستمائة ومهما جتدد فاململوك يذيله ببقاء موالنا السلطان إن شاء اهللا
  وفيها توجه امللك األشرف إىل الديار املصرية 

  
وفيها وردت األخبار بأن ابن الكامل وصواب أغارا على بعض بلد آمد الذي كان قد أخذه الرومي منه بلد كركر 
وبابلوا وكرفزاك وهنبوا وكذلك عسكر الرومي أغاروا على بلد احلصن وأرزن وميافارقني وأن الطائفة اليت تأخرت 

  رزميني عن اخلوارزمي وبقوا يف البالد جاءوا إىل خالط أخذوا املدينة وشرعوا يف حصار قلعتها من اخلوا
  واهللا أعلم 

وفيها ورد على امللك اجملاهد حبمص رسول كيقباذ صاحب الروم يف شهر ربيع األول وكان امللك املنصور يف الصيد 
  فاستدعاه والده هبذا السبب إليه 

  د هدية للفرنج ولإلمساعيلية يف الشهر املذكور وفيها سري امللك اجملاه
وفيها وصلت رسل التتر إىل إربل واملوصل واشتروا مجاال وأقمشة وأقيم هلم الراتب يف املوصل بإذن اخلليفة هلم يف 

  ذلك 

  
  وفيها سلطن لؤلؤ املوصل ال بل أمر بسنجق بعصايتني وخلع عليه 

من بغداد وخلع على ابن بدر الدين لؤلؤ وعليه ألنه ما كان خلع  وفيها يف شهر مجادى اآلخرة وصل ابن اجلوزي
  عليه مع أبيه أوال 

  وفيها استخدم اخلليفة أربعة آالف فارس من اخلوارزمية كما نقل الناقل 
وفيها أمر اخلليفة قشتمر أوقع ببين خفاجة وشاح بن دراح فأغار عليهم وأخذ بقية رحلهم ونقله إىل بغداد مث ساروا 

  ني الشام فانصلح هلم اخلليفة وسري إليهم بأن قال نعقد لكم جسرا بني احلديثة وعانة طالب
  فخافهم بقية العربان آل عضية وآل 



  يسار وزبيد واحلريث واندفعوا إىل اجلزيرة وغريها 
خوف  ولقد وقعت اإلغارة على أسامة بن إبراهيم أمري بين كالب يف جسر الرقة ألهنم عقدوه هلؤالء العربان من

  خفاجة 
وفيها صاحل امللك العزيز بن الظاهر صاحب حلب الفرنج الديوية على نصف قطعة بلد شيزر على يد سيمون 

  كاتب األسبتار 
وفيها كان قد جاء هلذا العزيز بنت من ابنة السلطان الكامل فما طاب له وسار من حلب يومني ثالثة من حنقه مث 

  عاد 
  قابيا أحد أكابر أصحاب امللك السلطان اجملاهد بالقاهرة  وفيها مات هباء الدين مروان بن

  وفيها وصل السلطان األشرف إىل دمشق من الديار املصرية إىل دمشق مهتما باحلركة 

  
  وفيها خاف صاحب خرتربت من الرومي وسري إىل صواب بآمد يستصلحه 
ان قاصدا الرقة للتفرج فوصل كتاب وفيها كان الصاحل بن السلطان الكامل قد وصل من آمد إىل الزراعة حبر

  السلطان الكامل أعاده وكتاب صواب فعاد وأقام أياما برأس عني اخلابور 
مث ملا أراد التوجه إىل آمد عرب حبران وأخذ قماشا كثريا وفراء وغريها هنبا من غري مثن وغلقت األسواق وانتقل إىل 

  سار إىل آمد الرها وفعل كذلك وأخذ قماشا أخذه له الوايل هبا مث 
  انتهى التاريخ املبارك حبمد اهللا وله احلمد واملنة 
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