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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  ذكر املواضيع اليت وقع فيها ذكر مصر

  يف القرآن صرحياً أو كناية 

ال تنوين، فعلى هذا هي ) اهبطوا مصر: (، وقرئ)لكم ما سألتماهبطوا مصراً فإن : (قال ابن زوالق
مصر املعروفة قطعاً، وعلى قراءة التنوين، حيمل ذلك على الصرف اعتباراً باملكان؛ كما هو املقرر يف 

وقد أخرج ابن جرير يف تفسريه عن . العربية يف مجيع أمساء البالد، وأا تذكر وتؤنث، وتصرف ومتنع
  .يعين مصر فرعون: قال) اهبطوا مصراً: ( قولهأيب العالية يف

  ).وأوحينا إىل موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما مبصر بيوتاً: (وقال تعاىل

  ).وقال الذي آشتراه من مصر المرأته أكرمي مثواه: (وقال تعاىل

  ).ادخلوا مصر إن شاء اهللا آمنني: (وقال تعاىل حكاية عن يونس عليه الصالة والسالم

  ).أليس يل ملك مصر وهذه األار جتري من حتيت: ( حكاية عن فرعونوقال تعاىل

  ).وقال نسوة يف املدينة آمرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حباً: (وقال تعاىل

  ).ودخل املدينة على حني غفلٍة من أهلها: (وقال تعاىل

  ).فأصبح يف املدينة خائفاً يترقب: (وقال تعاىل

، أخرج ابن أيب حامت يف تفسريه عن السدي أن )اء رجل من أقصى املدينة يسعىوج: (وقال تعاىل
  .املدينة يف هذه اآلية منف، وكان فرعون ا

أخرج ابن أيب حامت، ). وجعلنا آبن مرمي وأمه آية وآوينامها إىل ربوٍة ذات قراٍر ومعٍني: (وقال تعاىل
وليس الربا إال مبصر، واملاء حني : صر، قالهي م: عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم يف اآلية، قال

وأخرج ابن املنذر يف تفسريه، عن وهب . يرسل، تكون الربا عليها القرى، ولوال الربا لغرقت القرى
وأخرج ابن عساكر يف تاريخ دمشق، من . مصر: ، قال)إىل ربوٍة ذات قرار ومعني: (بن منبه، يف قوله

 أن عيسى كان يرى العجائب يف صباه إهلاماً من اهللا، طريق جوبري، عن الضحاك، عن ابن عباس،
ففشا ذلك يف اليهود، وترعرع عيسى، فهمت بن بنو إسرائيل، فخافت أمه عليه، فأوحى اهللا إليها أن 

وأخرج ابن عساكر، . يعين مصر: ؛ قال)وآينامها إىل ربوٍة(تنطلق به إىل أرض مصر؛ فذلك قوله تعاىل 
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  .هي اإلسكندرية: ، قال)وآوينامها إىل ربوٍة ذات قرار معني(: عن زيد بن أسلم يف قوله

، أخرج ابن )قال اجعلين على خزائن األرض: (وقال تعلى حكايةً عن يوسف عليه الصالة والسالم
  .كان لفرعون خزائن كثرية بأرض مصر، فأسلمها سلطانه إليه: جرير، عن ابن زيد يف اآلية، قال

استعمله : ، أخرج ابن جرير، عن السدى يف اآلية قال)ف يف األرضوكذلك مكنا ليوس: (وقال تعاىل
  .امللك على مصر، وكان صاحب أمرها

  ).وكذلك مكنا ليوسف يف األرض ولنعلمه من تأويل األحاديث: (وقال تعاىل يف أول السورة

 -نا ا أي لن أفارق األرض اليت أ: ، قال ابن جرير)فلن أبرح األرض حىت يأذن يل أيب: (وقال تعاىل

  . حىت يأذن يل أيب باخلروج منها- وهي مصر 

  ).إن فرعون عال يف األرض: (وقال تعاىل

ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني، ومنكن : (وقال تعاىل
  ).لفهم يف األرض

  ).إن تريد إال أن تكون جباراً يف األرض: (وقال تعاىل

  ).لكم امللك اليوم ظاهرين يف األرض(: وقال تعاىل

  ).أو أن يظهر يف األرض الفساد: (وقال تعاىل

إن األرض هللا يورثها من يشاء : (، إىل قوله. . .)أتذر موسى وقومه ليفسدوا يف األرض : (وقال تعاىل
  ).قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم يف األرض: (، إىل قوله. . .)من عباده 

  .رض يف هذه اآليات كلها مصراملراد باأل

  .مسيت مصر باألرض كلها يف عشرة مواضع من القرآن: ، فقال- وقد ذكر مصر - وعن ابن عباس 

  .بل يف أثىن عشر موضعاً أو أكثر: قلت

؛ قال )وأورثنا القوم الذين كانوا مستضعفني مشارق األرض ومغارا اليت باركنا فيها: (وقال تعاىل
  .حكاه أبو حيان يف تفسريه. صر؛ بارك فيها بالنيلهي م: الليث بن سعد

هي أرض الشام ومصر؛ قاله ابن : وقيل. الظاهر أم ورثوا أرض القبط: وقال القرطيب يف هذه اآلية
  .إسحاق وقتادة وغريمها

  ).يريد أن خيرجكم من أرضكم: (وقال تعاىل يف سوريت األعراف والشعراء

  ). يف املدينة لتخرجوا منها أهلهاإن هذا ملكر مكرمتوه: (وقال تعاىل

  ).فأخرجناهم من جناٍت وعيون وكنوز ومقام كرٍمي: (وقال تعاىل
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ال يعلم بلد يف : ؛ قال الكندي)كم تركوا من جناٍت وعيون، وزروع ومقام كرمي: (وقال تعاىل تعاىل
الوصف، وال شهد له أقطار األرض أثىن اهللا عليه يف القرآن مبثل هذا الثناء، وال وصفه مبثل هذا 

  .بالكرم غري مصر

أي مرتل : وقال القرطيب يف تفسريه. ، أورده ابن زوالق)ولقد بوأنا إسرائيل مبوأ صدٍق: (وقال تعاىل
  .هي مصر والشام: وقال الضحاك.  يعين مصر-صدق حممود خمتار 

  .رالربا ال تكون إال مبص: ، أورده ابن زوالق وقال)كمثل جنة بربوة: (وقال تعاىل

، أورده ابن زوالق أيضاً، وحكاه أبو حيان )ادخلوا األرض املقدسة اليت كتب اهللا لكم: (وقال تعاىل
  .يف تفسريه قوالً إا مصر، وضعفه

هي مصر، وقواه ابن كثري يف : قال قوم). أو مل يروا أنا نسوق املاء إىل األرض اجلرز: (قال تعاىل
  .تفسريه

  .منها القراطيس اليت مبصر: ، قال عكرمة)اوقدر فيها أقوا: (وقال تعاىل

هي : قال حممد ابن كعب القرظي). إرم ذات العماد، اليت مل خيلق مثلها يف البالد: (وقال تعاىل
  : اإلسكندرية

  لطيفة 

وقد أحسن يب إذ أخرجين من : (قال هللا تعاىل حكايةً عن يوسف عليه الصالة والسالم: قال الكندي
  .، فجعل الشام بدواً؛ ومسى مصر مصراً ومدينةً)بدوالسجن وجاء بكم من ال

  فائدة 

، إا مصر؛ وقد نص ابن )سأوريكم دار الفاسقني: (اشتهر على ألسنة كثري من الناس يف قوله تعاىل
الصالح وغريه على أن ذلك غلط نشأ من تصحيف؛ وإمنا الوارد عن جماهد وغريه من مفسري 

  .مصريهم؛ فصحف مبصر: ال، ق)سأوريكم دار الفاسقني: (السلف

  ذكر اآلثار اليت ورد فيها ذكر مصر
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حدثنا أشهب بن عبد العزيز : قال أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد احلكم يف فتوح مصر
حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الرمحن بن كعب بن : وعبد امللك بن مسلمة، قاال

إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط : " صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت رسول اهللا: مالك، عن أبيه
. إن أم إمساعيل عليه الصالة والسالم منهم: وكان يقال: قال ابن شهاب". خرياً؛ فإن هلم ذمةً ورمحاً

إن : ما رمحهم؟ قال: قلت البن شهاب: قال الليث: وأخرجه أيضاً الليث، عن ابن شهاب، ويف آخره
وهذا حديث . وأخرجه أيضاً من طريق ابن عيينة وابن إسحاق عن ابن شهاب. أم إمساعيل منهم

  .صحيح، أخرجه الطرباين يف معجمه الكبري، والبيهقي وأبو نعيم، كالمها يف دالئل النبوة

ستفتحون مصر، : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأخرج مسلم يف صحيحه، عن أيب ذر، قال
  ".اط؛ فاستوصوا بأهلها خرياً، فإن هلم ذمة ورمحاوهي أرض يسمى فيها القري

من دخل مصر من : وأخرج مسلم، وابن عبد احلكم يف الفتوح، وحممد بن الربيع اجليزي يف كتاب
إنكم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الصحابة، والبيهقي يف دالئل النبوة، عن أيب ذر، قال

فاستوصوا بأهلها خرياً، فإن هلم ذمة ورمحاً؛ فإذا رأيت رجلني ستفتحون أرضاً يذكر فيها القرياط، 
يقتتالن على موضع لبنة، فاخرج منها، فمر أبو ذر بربيعة وعبد الرمحن بن شرحبيل بن حسنة ومها 

  .يتنازعان يف موضع لبنة، فخرج منها

ر بن وأخرج ابن عبد احلكيم من طريق حبري بن ذاخر املعافري، عن عمرو بن العاص، عن عم
إن اهللا سيفتح عليكم بعدي مصر، فاستوصوا : "اخلطاب، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".بقبطها خرياً؛ فإن لكم منهم صهراً وذمةً

وأحرج الطرباين يف الكبري، وأبو نعيم يف دالئل النبوة؛ يسند صحيح؛ عن أم سلمة، أن رسول اهللا 
اهللا اهللا يف قبط مصر؛ فإنكم ستظهرون عليهم، : "قالصلى اهللا عليه وسلم أوصى عند وفاته، ف
  ".ويكونون لكم عدة وأعواناً يف سبيل اهللا

وأخرج أبو يعلى يف مسنده، وابن عبد احلكم بسنٍد صحيح؛ من طريق ابن هانئ اخلوالين، عن أيب 
قدمون ست: "عبد الرمحن احلبلي وعمرو بن حريث وغريمها، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 يعين - " على قوم جعد رءوسهم، فاستوصوا م خرياً؛ فإم قوة لكم، وبالغ إىل عدوكم بإذن اهللا
  .قبط مصر

وأخرج ابن عبد احلكم، من طريق ابن سامل اجليشاين وسفيان بن هانئ، أن بعض أصحاب رسول اهللا 
إنكم ستكونون إجناداً، : "صلى اهللا عليه وسلم أخربه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
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  ".وإن خري أجنادكم أهل املغرب؛ فاتقوا اهللا يف القبط ال تأكلوهم أكل احلضر

    

استوصوا : "وأخرج ابن عبد احلكم، عن مسلم بن يسار، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".بالقبط خرياً، فإنكم ستجدوم نعم األعوان على قتال عدوكم

احلكم، عن موسى بن أيب أيوب الغافقي، عن رجل من املربد، أن رسول اهللا صلى وأخرج ابن عبد 
؛ مث أغمى عليه الثانية مث "استوصوا باألدم اجلعد: "اهللا عليه وسلم مرض، فأغمى عليه مث أفاق، فقال

هللا لو سألنا رسول اهللا صلى ا: أفاق، فقال مثل ذلك، مث أغمى عليه الثالثة فقال مثل ذلك، فقال القوم
قبط مصر؛ فإم أخوال وأصهار، وهم أعوانكم : "فأفاق، فسألوه فقال! عليه وسلم عن األدم اجلعد

: كيف يكونون أعواناً على ديننا يا رسول اهللا؟ فقال: ، فقالوا"على عدوكم، وأعوانكم على دينكم

 والكاره مبا يؤتى يكفونكم أعمال الدنيا فتتفرغون للعبادة؛ فالراضي مبا يؤيت إليهم كالفاعل م،"
  ".إليهم من الظلم كاملترته عنهم

حدثين عمر موىل غفرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : وأخرج ابن عبد احلكيم عن ابن هليعة، قال
قال ". اهللا اهللا يف أهل الذمة، أهل املدرة السوداء، السحم اجلعاد، فإن هلم نسباً وصهراً: "وسلم قال

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسري منهم، ونسبهم أن أم إمساعيل صهرهم أن: عمر موىل غفرة
فأخربين ابن هليعة أن أم إمساعيل هاجر أم العرب من قرية كانت منت . عليه الصالة والسالم منهم

  .أمام الفر ما من مصر

ة صاهر إىل القبط ثالث: حدثنا عمر بن صاحل، أخربنا مروان القصاص، قال: وقول ابن عبد احلكم
إبراهيم عليه الصالة والسالم تسري هاجر، ويوسف عليه الصالة والسالم تزوج بنت صاحب : أنبياء

حدثنا هانئ بن املتوكل، حدثنا : وقال. عني الشمس، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسرى مارية
  .ابن هليعة، عن يزيد ابن أيب حبيب، أن قرية هاجر ياق، اليت عند أن دنني

إن مصر ستفتح فانتجعوا : "اين عن رياح اللخمي، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوأخرج الطرب
  ".خريها، وال تتخذوها داراً؛ فإنه يساق إليها أقل الناس أعماراً

واحلديث منكر جداً، وقد أورده . إنه متروك: ويف إسناده مطهر بن اهليثم، قال فيه أبو سعيد بن يونس
  .ابن اجلوزي يف املوضوعات

منعت : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأخرج مسلم، عن أيب هريرة رضى اهللا عنه، قال
العراق درمهها وقفبزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردا ودينارها، وعدمت من 
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  ".حيث بدأمت

ول اهللا صلى اهللا وأخرج اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه يف األمم، عن عائشة رضى اهللا عنها أن رس
  .عليه وسلم وقت ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل الشام ومصر واملغرب اجلحفة

وأخرج ابن عبد احلكم، عن يزيد بن أيب حبيب؛ أن املقوقس أهدى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ل حسن مرس. عسالً من عسل بنها، فأعجب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فدعا يف عسل بنها بالربكة

  .اإلسناد

وأخرج ابن عبد احلكم، عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
، فقال أبو "إذا فتح عليكم مصر؛ فاختذوا فيها جنداً كثيفاً؛ فذلك اجلند خري أجناد األرض: "يقول
  ".امةألم وأزواجهم يف رباط إىل يوم القي: "ومل يا رسول اهللا؟ قال: بكر

: خرجنا حجاجاً من مصر، فقال له سليم بن عتر: وأخرج ابن عبد احلكم، عن علي بن رباح، قال

: اقرأ على أيب هريرة السالم، وأخربه أين قد استغفرت له وألدمه الغداة، فلقيته فقلت له ذلك، فقال

 فذكرت له من :كيف تركت أم خنور؟ قال: مث قال أبو هريرة. وأنا قد استغفرت له وألمه الغداة
أمسعت ذلك من : قلت. أما إا أول األرضني خراباً، وعلى أثرها إرمينية: خصبها ورفاغتها، فقال

رسول اهللا أو من كعب؟ وأخرج الديلمي يف مسند الفردوس، وأورده القرطيب يف التذكرة من حديث 
من اخلراب حىت خترب بيد واخلراب يف أطراف البالد حىت خترب مصر، ومصر آمنة : "حذيفة مرفوعاً

البصرة، وخراب البصرة من العراق، وخراب مصر من جفاف النيل، وخراب مكة من احلبشة، 
وخراب املدينة من اجلوع، وخراب اليمن من اجلراد، وخراب األيلة من احلصار، وخراب فارس من 

خلزر، الصعاليك، وخراب الترك من الديلم، وخراب الديلم من األرمن، وخراب األرمن من ا
وخراب اخلرز من الترك، وخراب الترك من الصواعق، وخراب السند من اهلند، وخراب اهلند من 

  ".الصني، وخراب الصني من ارمل، وخراب احلبشة من الرجفة، وخراب العراق من القحط

    

اجلزيرة آمنة من اخلراب حىت خترب إرمينية، ومصر : "وأخرج احلاكم يف املستدرك عن كعب، قال
ة من اخلراب حىت خترب اجلزيرة، والكوفة آمنة من اخلراب حىت خترب مصر، وال تكون امللحمة آمن

حىت خترب الكوفة، وال تفتح مدينة الكفر حىت تكون امللحمة، وال خيرج الدجال حىت تفتح مدينة 
  ".الكفر

لنيب صلى اهللا وأخرج البزار يف مسنده والطرباين بسند صحيح، عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه، عن ا"
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  ".إنكم ستجدون أجناداً؛ جنداً بالشام ومصر والعراق واليمن: "عليه وسلم، قال

: وأخرج الطرباين واحلاكم يف املستدرك، وصححه ابن عبد احلكم وحممد بن الربيع اجليزي يف كتاب

ة، تكون فتن: "، عن عمرو بن احلمق، قال رسول صلى اهللا عليه وسلم"من دخل مصر من الصحابة"
  .فلذلك قدمت علكم مبصر: ، قال ابن احلمق"يكون أسلم الناس فيها اجلند الغريب

وأخرج حممد بن الربيع اجليزي من وجه آخر عن عمرو بن احلمق، أنه قام عند املنرب مبصر؛ وذلك 
 :يا أيها الناس؛ إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عند فتنة عثمان رضى اهللا عنه، فقال

  ".تكون فتنة خري الناس فيها اجلند الغريب، وأنتم اجلند الغريب، فجئتكم ألكون معكم فيما أنتم فيه"

وأخرج الطرباين يف الكبري واألوسط، وأبو الفتح األزدي عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
لغ ميسان، مث دخل إن إبليس دخل العراق، فقضى حاجته منها، مث دخل الشام فطردوه حىت ب: "قال

  ".مصر، فباض فيها وفرخ، وبسط عبقريه

رجاله ثقاة إال أن فيه انقطاعاً؛ فإن يعقوب بن عبد : قال احلافظ أبو احلسن اهليثمي يف جممع الزوائد
  .انتهى. اهللا بن عتبة بن األخنس مل يسمع من ابن عمر

د، يروى عغن الزهري مناكري، فيه عقيل بن خال: وأفرط ابن اجلوزي فأورده يف املوضوعات، وقال
  .وابن هليعة مطروح

  .عقيل من رجال الصحيحني، وابن هليعة من رجال مسلم، وهو حسن احلديث: قلت

: وأخرج اخلالل يف كرامات األولياء وابن عساكر يف تارخيه، عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال

  ".صر، األبدال بالشامقبة اإلسالم بالكوفة، واهلجرة باملدينة، والنجباء مب"

األبدال من الشام، والنجباء من أهل مصر، : وأخرج ابن عساكر من وجه آخر عن علي، قال
  ".واألخيار من أهل العراق

األبدال بالشام، : مسعت أبا سليمان يقول: "وأخرج ابن عساكر من طريق أمحد بن أيب احلواري، قال
  ".عراقوالنجباء مبصر، والقطب باليمن، واألخيار بال

مسعت الكتاين : وأخرج اخلطيب البغدادي وابن عساكر من طريق عبيد اهللا بن حممد العيسي قال
النقباء ثالمثائة، والنجباء سبعون، والبدالء أربعون، واألخيار سبعة، والعمد أربعة، والغوث : يقول

يار سياحون يف واحد، فمسكن النقباء الغرب، ومسكن النجباء مصر، ومسكن األبدال الشام، واألخ
األرض، والعمد يف زوايا األرض، ومسكن الغوث مكة، فإذا عرضت احلاجة من أمر العامة ابتهل فيها 

النقباء، مث النجباء، مث األبدال، مث األخيار، مث العمد، فإن أجيبوا؛ وإال ابتهل الغوث فال تتم مسألته 
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  .حىت جتاب دعوته

 أيب الفتح الباوردي حبلب، أخربين حيىي بن حممود ينب قرأت على: قال احلافظ الدمياطي يف معجمه
سعد أبو الفرج الثقفي األصفهاين، أنبأنا أبو علي احلداد، أنبأنا أبو نعيم احلافظ، أنبأنا أبو احلسن أمحد 
بن القاسم بن الريان، حدثنا أمحد بن إسحاق، عن إبراهيم بن نبيط بن شريط األشجعي، حدثين أيب، 

اجليزة روضة من رياض اجلنة، ومصر : " نبيط، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالعن أبيه، عن جده
  ".خزائن اهللا يف أرضه

  فصل 

  يف آثار موقوفة

على : خلقت الدنيا على مخس صور: أخرج ابن عبد احلكم عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، قال
ة واليمن، والصدر الشام ومصر، صورة الطائر؛ برأسه وصدره وجناحيه وذنبه، فالرأس مكة واملدين

واجلناح األمين العراق، واجلناح األيسر السند واهلند، والذنب من ذات احلمام إىل مغرب الشمس، 
  .وشر ما يف الطائر الذنب

    

وأخرج حممد بن الربيع اجليزي وابن عبد احلكم، عن أيب قبيل، أن عبد الرمحن ابن غنم األشعري قدم 
: ملاذا؟ قال: أنت، قال: ما أقدمك إىل بالدنا؟ قال:  بن عمرو، فقال له عبد اهللامن الشام إىل عبد اهللا

كنت حتدثنا أن مصر أسرع األرضني خراباً، مث أراك قد اختذت فيها الرباع، وبنيت القصور، 
إن مصر قد أوفت خراا، دخلها خبت نصر، فلم يدع فيها إال السباع والرباع، : قال. وأطمأنت فيها

ى خراا؛ فهي اليوم أطيب األرض تراباً، وأبعدها خراباً، ولن تزال فيها بركة ما دام يف شيء وقد مض
  .من األرضني بركة

قبط مصر أكرم األعاجم كلها، وأمسحهم يداً، : وأخرج ابن عبد احلكم، عن عبد اهللا بن عمرو، قال
د أن يذكر الفردوس، أو ينظر ومن أرا. وأفضلهم عنصراً، وأقرم رمحاً بالعرب عامة، وبقريش خاصة

  .إىل مثلها يف الدنيا، فلينظر إىل أرض مصر حني خيضر زرعها، وتنور مثارها

من أراد أن ينظر إىل شبه اجلنة، فلينظر إىل أرض : وأخرج ابن عبد احلكم، عن كعب األحبار، قال
  ".إذا أزهرت: "ويف لفظ. مصر إذا أخرفت
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مثل قبط مصر كالغيضة، كلما قطعت نبتت حىت : ر، قالوأخرج ابن عبد احلكم، عن كعب األحبا
  .خيرب اهللا م وبصنعتهم جزائر الروم

  .والية مصر جامعة تعدل اخلالفة: كان عمرو بن العاص يقول: وأخرج ابن احلكم عن ابن هليعة، قال

 وأخرج ابن عبد احلكم من طريق عبد الرمحن مشاسة النهدي، عن أيب رهم السماعي الصحايب رضي

كانت ملصر قناطر وجسور بتقدير وتدبري، حىت إن املاء ليجري حتت منازهلا وأقنيتها، : اهللا عنه قال
أليس : (فيحسبونه كيف شاءوا، ويرسلونه كيف شاءوا؛ فذلك قوله تعاىل فيما حكى من قول فرعون

أعظم من ، ومل يكن يف األرض يومئذ ملك )يل ملك مصر وهذه األار جتري من حتيت أفال تبصرون
وكانت اجلنات حبافيت النيل من أوله إىل آخره من اجلانبني مجيعاً، ما بني أسوان إىل رشيد، . ملك مصر

خليج اإلسكندرية، وخليج سخا، وخليج دمياط، وخليج منف، وخليج الفيوم، وخليج : وسبعة خلج
 اجلبلني، من أول املنهى، وخليج سردوي؛ جنات متصلة ال ينقطع منها شيء عن شيء، والزرع ما بني

مصر إىل آخرها مما يبلغه املاء، وكان مجيع مصر كلها تروى من ستة عشر ذراعاً ملا قدروا ودبروا من 
، )كم تركوا من جناٍت وعيون، وزروع ومقام كرمي: (قناظرها خلجها وجسورها، فذلك قوله تعاىل

  .واملقام الكرمي املنابر كان ا ألف منرب: قال

  فصل 

  وردها املؤلفون يف أخبار مصريف آثار أ

  .ومل أقف عليها مسندة يف كتب أهل احلديث، أوردها ابن زوالق وغريه، عن عبد اهللا بن عمر

قال ملا خلق اهللا آدم مثل له الدنيا شرقها وغرا، وسهلها وجبلها، وأارها وحبارها، وبناءها وخراا، 
ا رأى مصر رأى أرضاً سهلة، ذات ر جاٍر، فلم. ومن يسكنها من األمم، ومن ميلكها من امللوك

مادته من اجلنة، تنحدر فيه الربكة، ومتزجه الرمحة، ورأى جبالً من جباهلا مكسواً نوراً، ال خيلو من 
فدعا آدم يف . نظر الرب إليه بالرمحة، يف سفحه أشجار مثمرة، فروعها يف اجلنة، تسقى مباء الرمحة

يا : رمحة والرب والتقوى، وبارك على نيلها وجبلها سبع مرات، وقالالنيل بالربكة، ودعا يف مصر بال
أيها اجلبل املرحوم، سفحك جنة، وتربتك مسك، يدفن فيها غراس اجلنة، أرض حافظة مطيعة رحيمة، 

يا أرض فيك اخلباء والكنوز، . ال خلتك يا مصر بركة، وال زال بك حفظ، وال زال منك ملك وعر
رك عسالً، كثر اهللا زرعك، ودر ضرعك، وزكى نباتك، وعظمت بركتك ولك الرب والثروة، سال 
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وخصبت؛ وال زال فيك اخلري ما مل تتجربي وتتكربي، أو ختوين وتسخري، فإذا فعلت ذلك عراك 
  .فكان آدم أول من دعا ملصر بالرمحة واخلصب والربكة والرأفة. شر، مث يعود خريك

مصر أم الربكات، تعم بركتها من حج بيت اهللا احلرام أهل : وأورد غريه عن عبد اهللا بن سالم، قال
إن اهللا : املشرق واملغرب، وإن اهللا يوحي إىل نيلها يف كل عام مرتني؛ مرة عند جريانه، فيوحي إليه

وإن بلد مصر . إن اهللا يأمرك أن تفيض محيداً، فيفيض: يأمرك أن جتري كما تؤمر، مث يوحي إليه ثانية
ا أهل عافية، وهي آمنة ممن يقصدها بسوء، من أرادها بسوء كبه اهللا على وجهه، بلد معافاة، وأهله

  .ورها ر العسل، ومادته من اجلنة، وكفى بالعسل طعاماً وشراباً

إين : وأورد عن علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه، أنه ملا بعث حممد بن أيب بكر الصديق إىل مصر، قال
  .وجهتك إىل فردوس الدنيا

    

وذكر أا مصورة يف كتب . اسم مصر يف الكتب السالفة أم البالد: عن سعيد بن هالل، قالو
  .األوائل، وسائر املدن مادة أيديها إليها تستطعمها

  .مصر خزائن األرض كلها، فمن أراد ا سوءاً قصمه اهللا: يف التوراة مكتوب: وعن كعب قال

ألا بلدة معافاة من : ومل؟ قال: قيل. نت إال مصرلوال رغبيت يف بيت املقدس ما سك: وعن كعب قال
  .الفنت، ومن أرادها بسوء كبه اهللا على وجهه؛ وهو بلد مبارك ألهله فيه

  .مصر خزائن األرض كلها، وسلطان مصر سلطان األرض كلها: وعن أيب بصرة الغفاري، قال

 عن أهلها كل األذى؛ ما مل ال تزال مصر معافاةً من الفنت، مدفوعاً: وعن أيب رهم السماعي، قال
  .يغلب عليها غريهم؛ فإذا كان كذلك لعبت م الفنت مييناً ومشاالً

الربكة عشر بركات؛ ففي مصر تسع، ويف األرض كلها واحدة؛ وال : وعن عبد اهللا بن عمر، قال
  .تزال يف مصر بركة أضعاف ما يف مجيع األرضني

إن اهللا يقول يوم القيامة لساكين مصر يعدد  ":وعن حيوة بن شريح، عن عقبة بن مسلم، يرفعه
  !".أمل أسكنكم مصر، فكنتم تشبعون من خبزها وتروون من مائها: "عليهم

أهل مصر اجلند الضعيف، ما كادهم أحد إال كفاهم اهللا : وعن أيب موسى الشعري رضي اهللا عنه، قال
أخربين أن بذلك أخربه رسول اهللا فأخربت بذلك معاذ بن جبل، ف: قال تبيع بن عامر الكالعي. مؤنته

  .صلى اهللا عليه وسلم

بلد مصر بلد معافات من الفنت، ال يريدهم أحد بسوء إال صرعه : قال: وعن شفي بن عبيد األصبحي
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  .اهللا، وال يريد أحد هلكهم إال أهلكه

حلج يف حبر يريد ا. نعم البلد مصر، حيج منها بدينارين، ويغزي منها بدرمهني: وقال أبو ربيع السائح
  .القلزم، والغزو إىل اإلسكندرية وسائر سواحل مصر

اللهم إين غريب فحبها إىل : إن يوسف عليه الصالة والسالم ملا دخل إىل مصر، وأقام ا قال: وقيل
  .وإىل كل غريب؛ فمضت دعوة يوسف، فليس يدخلها غريب إال أحب املقام ا

 - "  أعلموا أن هللا، فإن اهللا جيازيكم مبثل مصر يف اآلخرةيا بين إسرائيل،: "وعن دانيال عليه السالم

  .أراد اجلنة

  ذكر إقليم مصر

أعلم أن حد ديار مصر الشمايل حبر الروم رفح من العريش ممتداً : قال ابن حوقل يف كتاب األقاليم
 الساحل، على اجلفار إىل الفرما، إىل الطينة، إىل دمياط، إىل ساحل رشيد، إىل اإلسكندرية وبرقة على

آخذاً جنوباً إىل ظهر الواحات، إىل حدود النوبة، واحلد اجلنويب من حدود النوبة املذكورة، آخذاً 
واحلد الشرقي من حبر القلزم قبالة أسوان إىل عيذاب، إىل القصري، . شرقاً إىل أسوان، إىل حبر القلزم

  .م، إىل رفح، حيث ابتدأنا، وبقاعها كثريةإىل القلزم، إىل تيه بين إسرائيل، مث يعطف مشاالً إىل حبر الرو

مصر هي إقليم العجائب، ومعدن الغرائب؛ وكانت مدناً متقاربة على الشطني؛ كأا : وقال غريه
مدينة واحدة، والبساتني خلف املدن متصلة كأا بستان واحد، واملزارع من خلف البساتني، حىت 

ن يف يوم واحد، يتناوله قيم البساتني واحد إىل إن الكتاب كان يصل من إسكندرية إىل أسوا: قيل
  .وقد دمر اهللا تلك املعامل، وطمس على تلك األموال واملعادن. واحد

    

، فلو رأى )أليس يل ملك مصر: (قبح اهللا فرعون إذ قال: حكى أن املأمون ملا دخل مصر، قال
ودمرنا ما كان يصنع : (اهللا تعاىل قالال تقل هذا يا أمري املؤمنني فإن : فقال له سعيد بن عفري! العراق

. فقال ما قصرت يا سعيد! ، فما ظنك بشيء دمره اهللا هذه بقيته)فرعون وقومه وما كانوا يعرشون

يا أمري املؤمنني، لقد بلغنا أنه مل تكن أرض أعظم من مصر، ومجيع األرض : مث قلت: قال سعيد
ر؛ حىت إن املاء جيري حتت منازهلم وأفنيتهم حيتاجون إليها، وكانت األار بقناطر وجسور بتقدي

حيسبونه مىت شاءوا، ويرسلونه مىت شاءوا، وكانت البساتني حبافيت النيل من أوله إىل آخره ما بني 
أسوان إىل رشيد ال تنقطع؛ ولقد كانت املرأة خترج حاسرة وال حتتاج إىل مخار لكثرة الشجر، وكان 
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وكانت . يقي؛ إال أن مجهورهم قبط، وأكثر ما ميلكها الغرباءأهل مصر ما بني قبطٍي ويوناين وعمل
مخساً ومثانني كورة، منها أسفل األرض مخس وأربعون كورة، ومنها بالصعيد أربعون كورة؛ وكان يف 

 وكانت مصر القدمية امسها أقسوس، وكانت منف -  وهم السحرة -كل كورة رئيس من الكهنة 
 إىل أن خرجها خبت نصر؛ وكان هلا سبعون باباً، وحيطاا مبنية مدينة امللوك قبل الفراعنة وبعدهم

وكان جباية . باحلديد والصفر، وكان جيري حتت سرير امللك أربعة أار، وكان طوهلا اثين عشر ميالً
  .مصر تسعني ألف ألف دينار مكررة مرتني بالدينار الفرعوين، وهو ثالثة مثاقيل

حد مصر طوالً من ثغر أسوان، وهو جتاه النوبة إىل : عربوقال صاحب مباهج الفكر ومناهج ال
العريش، وهو مدينة على البحر الرومي، ومسافة ذلك ثالثون مرحلة، وحده عرضاً من مدينة برقة 

وتنسب . اليت على ساحل البحر الرومي إىل أيلة اليت على حبر القلزم، ومسافة ذلك عشرون مرحلة
حام، ويسمى اليونان بلد مصر مقدونية، وأول مدينة اختطت مصر بن بيصر ابن : وقيل. إىل مصر

وملا فتح عمرو بن العاص . مبصر مدينة منف، وهي يف غريب النيل، وتسمى يف عصرنا مبصر القدمية
مصر أمر املسلمني أن حييطوا حول فسطاطه، ففعلوا، واتصلت العمار بعضها ببعض، ومسي جمموع 

ية واجلند إىل أن وليه أمحد بن طولون، فضاق باجلند والرعية، فبىن ومل يزل مقراً للوال. ذلك الفسطاط
ومل تزل عامرة إىل أن . يف شرقيه مدينة، ومساها القطاعئع، وأسكنها اجلند، يكون مقدارها ميالً يف ميل

هدمها حممد بن سليمان الكاتب يف أيام املكتفي، حنقاً على بين طولون سنة اثنتني وتسعني ومائتني، 
مث ملك العبيديون مصر يف سنة مثان ومخسني وثالمثائة، فبىن جوهر القائد موىل املعز .  اجلامعوأبقى

مدينة شرقي مدينة ابن طولون، ومساها القاهرة، وبىن فيها القصور ملواله، فصارت بعد ذلك دار 
  .امللك ومقر اجلند

 قدم املعز غري امسها، ومساها وكان جوهر ملا بىن القاهرة مساها املنصورة، فلما: قال يف السكردان
القاهرة؛ وذلك أن جوهراً ملا قصد إقامة السور مجع املنجمني، وأمرهم أن خيتاروا طالعاً حلفر األساس، 

وطالعاً لري حجارته، فجعلوا قوائم من خشب، بني القائمة والقائمة حبل فيه أجراس، وأعلموا 
هم من الطني واحلجارة، فوقف املنجمون لتحرير البنائني أنه ساعة حتريك األجراس يرمون ما بأيدي

هذه الساعة، وأخذ الطالع، فاتفق وقوع غراب على خشبة من ذلك اخلشب، فتحركت األجراس، 
فظن املوكلون بالبنا أن املنجمني حركوها، فألقوا ما بأيديهم من الطني واحلجارة يف األساس، فصاح 

 ذلك فلم يتم هلم ما قصدوه؛ وكان الغرض أن خيتاروا ، القاهر يف الطالع، فمضى"ال ال: "املنجمون
طالعاً ال خيرج عن نسلهم، فوقع أن املريخ كان يف الطالع؛ وهو يسمى عند املنجمني القاهر؛ فعلموا 
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 وكان له خربة تامة -أن األتراك البد أن ميلكوا هذه القرية، فلما قدم املعز، وأخرب ذه القضية 
ك وأن الترك تكون هلم الغلبة على هذه البلدة، فسماها القاهرة، وغري  وافقهم على ذل-بالنجمة 

  .امسها األول

    

وملا انقضت دولة العبيدين وملك املعز مصر سنة أربع : قال صاحب مباهج الفكر ومناهج العرب
وستني ومخسمائة، بىن صالح الدين يوسف بن أيوب سوراً جامعاً بني مصر والقاهرة ومل يتم؛ يبتدئ 

 القلعة وينتهي إىل ساحل النيل مبصر، فطول هذا السور تسعة وعشرون ألف ذراع وثالمثائة ذراع من
باهلامشي، وعمل ديار مصر مقسوم بني املصريني؛ فالذي يف حصة مصر من الكور أربع وعشرون 

كورة، تشتمل على تسعمائة وست ومخسني قرية، قد جعلت هذه الكور صفقات، كل صفقة منها 
  . وقاص وعامل خراج، كل صفقة تشتمل على والياتوإىل حرب

منها اجليزية؛ منسوبة إىل مدينة تسمى اجليزة على ضفة النيل الغربية جتاه الفسطاط، وواليتها وسيم، 
  .ومنية القائد غريب النيل وإطنيح شرقية

  .والفيومة تنسب إىل مدينة الفيوم

هروط، وقلوسنا، وشرونة، وأهناس، واهلنسي وواليتها الغرسة وناق امليمون، ومشسطا، ود
  .واألمشونني

  .ومنية بين خصيب وواليتها طحا، ودروة، وسريام، ومنفلوط

  .واألسيوطية ملدينة أسيوط وواليتها بوتيج، وأبوط

واإلمخيمية ملدينة أمخيم وواليتها ساقية قلته، والبيارات، وسالق، وسوهاي، وجزيرة شندويد، 
  .راغةومسنت، وقلفا، واملنشية، وامل

والقوصية ملدينة قوص؛ وواليتها مرج بين مهيم، وقصر ابن شادي، وفاو، ودشنا، وقنا، وأينوب، 
 ودمامني، واألقصر، وطود، وأسوان، وفرجوط، والبلينا، -  وكانت املصري قبل قوص -وقفط 

لى ومسهود، وهو، ودندرة، وقمول، وأرمنت، والدمقران، وأصفوان، وإسنا، وإدفا، وعيذاب، وهي ع
  .ساحل حبر القلزم، وهلا فرصة تسمى القصري

والذي يف حصة القاهرة من الكور ست وثالثني كورة، تشتمل على ألف وأربعمائة وتسع وثالثني 
قرية، جيمع ذلك من الصفق القليوبية، تنسب ملدينة عامرة كثرية البساتني، تضاهي دمشق يف التفاف 

  .شجرها، واختالف مثارها؛ وليس هلا واليات
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والشرقية، وقصبتها مدينة بلبيس وواليتها املشتولية، والسكونية، والدقدوسية، والعباسية، 
  .والصهرجتية

  .وصفقة املنوفية، وواليتها تلوانة، وسبك الضحاك، والبتنون، وشبني الكوم

  .وصفقة إيبار؛ وليس هلا والية؛ وهذه املدينة دمشق الصغرى لكثرة ما ا من الفواكه

ية؛ وقصبتها مدينة احمللة، وتعرف مبحلة دنقال، وواليتها السنهورية، والسخاوية، وصفقة الغرب
والدجناوية، والديرتان، والطمويسية، والبماوية، والطنتناوية، والسمنودية؛ وجزيرة قويسنا، ومنية 

  .زفيت

 ومنية بين سليل، وصفقة الدقهلية واملرتاحية، وواليتها طناح، وتلبانة، وبارنبالة، واملرتلة، واملنصورة،
  .وشارمساح، وقصبتها أمشوم

وصفقة البحرية وقصبتها دمنهور الوحش، وواليتها لقانة، وتروجة، والعطف، ودرشابة، والزاوية، 
  .ودميسا، والطرانة، وفوه، ورشيد

 وكورة فاران، - خربت -كورة القلزم على ثالثة أيام من مصر : ومما هو معدود يف كور إقليم مصر
  . خربت- طور، وكورة أيلة وكورة ال

ومن أعمال مصر اجلليلة واحات حتيط ا املفاوز بني الصعيد واملغرب، ونوبة، واحلبشة؛ وهي ثالث 
  .أوىل، وهي اخلارجة وقصبتها تسمى املدينة: واحات

  .ووسطى، وفيها املدينتان القصر وهندي

  .والثالثة تسمى الداخلة، وفيها مدينتان، أريس وميمون

مصر من الثغور على ساحل حبر الروم الفرما وتنيس، وكانت مدينة عظيمة هلا حبرية ماحلة وإلقليم 
يصاد ا السمك البوري وقد خربت وذهبت آثارها، هدمها امللك الكامل سنة أربع وعشرين 

وستمائة خوفاً من استيالء الفرنج عليها، فتجاوره يف ديار مصر، وكانت من العظم حبيث إنه ألف يف 
رها كتاب يف جملدين، فيه قضاا ووالا وسراا؛ ذكر فيه أن خراجها يف أيام أمحد بن طولون أخبا

 - وسطا -  خربت -مخسمائة ألف دينار، وأنه كان ا ثالثة ومثانون ألف حمتلم يؤدون اجلزية 

 ورشيد، - خربت -ودمياط، وهلا من الواليات فارسكور، والرباس، وبورة . ودبيق-خربت 
  .كورة كونية وكورة مراقبة: كندرية، وهلا فيما بني برقة كورتان على ساحل حبر الرومواإلس

وسأعقد باباً يف سرد أمساء البالد والقرى . هذا كله كالم صاحب مباهج الفكر يف إقليم مصر وكوره
ء، اليت بإقليم مصر على سبيل االستيفاء، وأذكر ما يف كل بلد من نادرة، ومن خرج منها من النبال
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  .وما قيل فيها من الشعر

كل كورة مبصر فإمنا هي مسماة باسم ملك جعلها له أو لولده أو زوجته، كما : وقال ابن زوالق
  .مسيت مصر باسم ملكها مصر بن بيصر

    

: سألت حممد بن املدبر عن مصر قال: وقال أبو حازم عبد احلميد بن عبد العزيز قاضي العراق

: وقلت: قال. ف عامرها، ولو عمرها السلطان لوفت له خبراج الدنياكشفتها، فوجدت غامرها أضعا

يف : كيف عمرت والية مصر حىت عقدت على مصر تسعني ألف ألف دينار مرتني كما مر؟ قال
الوقت الذي أرسل فرعون بوبية قمح إىل أسفل األرض والصعيد فلم يوجد هلا موضع تبذر فيه لشغل 

  .سائر البالد بالزرع

  .زالقأورده ابن 

  ذكر من نزل من أوالد آدم

  عليه الصالة والسالم 

ذكر أئمة التاريخ أن آدم عليه : قال أمحد بن يوسف التيفاشي يف كتابه سجع اهلديل يف أوصاف النيل
الصالة والسالم أوصى البنه شبث، فكان فيه ويف بنيه النبوة، وأنزل اهللا عليه تسعاً وعشرين صحيفة، 

 وكانت تدعى باب لون، فرتهلا هو وأوالد أخيه، فسكن شيث فوق اجلبل وأنه جاء إىل أرض مصر،
واستخلف شيث ابنه أنوش، واستخلف أنوش ابنه قينان، . وسكن أوال قابيل أسفل الوادي

واستخلف قينان ابنه مهليائيل واستخلف مهليائيل ابند يرد، ودفع الوصية إليه، وعلمه مجيع العلوم، 
، ونظر يف النجوم ويف الكتاب الذي أنزل على آدم، وولده لريد أخنوخ، وأخربه مبا حيدث يف العامل

وهو هرمس، وهو إدريس النيب عليه الصالة والسالم؛ وكان امللك يف هذا الوقت حمويل بن خنوخ بن 
قابيل، وتنبأ إدريس وهو ابن أربعني سنة، وأراده امللك حمويل بن أخنوخ بن قابيل بسوء فعصمه اهللا، 

وولده مبصر، وخرج . ه ثالثني صحيفة، ودفع إليه أبوه وصية جده، والعلوم اليت عندهوأنزل علي
منها، وطاف األرض كلها، وكانت ملته الصابئة، وهي توحيد اهللا والطهارة والصالة والصوم وغري 

وكان يف رحلته إىل املشرق أطاعه مجيع ملوكها، وابتىن مائة وأربعني مدينة . ذلك من رسوم التعبدات
أصغرها الرهائم مث عاد إىل مصر فأطاعه ملكها، وآمن به، فنظر يف تدبري أمرها، وكان النيل يأتيهم 
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سيحاً، فينحازون من مساله إىل أعلى اجلبل واألرض العالية حىت ينقص، فيرتلون فيزرعون حيثما 
هل مصر، وجدوا األرض ندية وكان يأيت يف وقت الزراعة ويف غري وقتها، فلما عاد إدريس مجع أ

وصعد م إىل أول مسيل النيل، ودبر وزن األرض ووزن املاء على األرض، وأمرهم بإصالح ما 
  .أرادوا من خفض املرتفع ورفع املنخفض وغري ذلك مما رآه يف علم النجوم واهلندسة واهليئة

ها وكان أول من تكلم يف هذه العلوم وأخرجها من القوة إىل الفعل ووضع فيها الكتب ورسم في
العلوم، مث سار إىل بالد احلبشة والنوبة وغريها، ومجع أهلها، وزاد يف مسافة جري النيل ونقصه 

حبسب بطئه، وسرعته يف طريقه، حىت عمل حساب جريه ووصوله إىل أرض مصر يف زمن الزراعة 
  .على ما هو عليه اآلن، فهو أول من دبر جري النيل إىل مصر، ومات إدريس مبصر

  .م أن هرمي مصر؛ أحدمها قرب شيت، واآلخر قرب إدريسوالصابئة تزع

  .واألصح ما هو إدريس؛ إمنا هو مصر بن بيصر بن حام بن نوح

  .هذا كالم التيفاشي

  ذكر من ملك مصر قبل الطوفان

أول من ملك مصر بعد تبديل األلسن نقراوس، وكان عاملا بالكهانة والطلسمات، :قال املسعودي
سوس، وعمل ا عجائب كثرية منها أنه عمل صنمني من حجر أسود يف وسط ويقال إنه بىن مدينة أم

املدينة إذا قدمها سارق مل يقدر أن يزول عنها حىت يسلك بينهما، فإذا سلك بينهما أطبقا عليه، 
  .فيؤخذ، وكان مدة ملكه مائة ومثانني سنة

ات، وبىن مدينة مبصر ومساها فلما مات ملك بعده ابنه نقراوس؛ وكان كأبيه يف علم الكهانة والطلسم
صلحة، وعمل خلف الواحات ثالث مدن على أساطني، وجعل يف كل مدينة خزائن من احلكمة 

  .والعجائب

فلما مات ملك بعده أخوه مصرام، وكان حكيما ماهرا يف الكهانة والطلسمات فعمل أعماال عظيمة، 
لشياطني حىت انتهى إىل وسط البحر ويقال إنه ركب يف عرشه ومحلته ا. منها أنه ذل األسد وركبه

احمليط، وجعل فيه قلعة بيضاء، وجعل فيها صنما للشمس وزبر عليها امسه وصفة ملكه، وعمل صنما 
أنا مصرام اجلبار، كاشف األسرار، وضعت الطلسمات الصادقة، وأقمت : "من حناس وزبر عليه

، ليعلم من بعدي أنه ال ميلك أحد الصور الناطقة، ونصبت األعالم اهلائلة، على البحار السائلة
  ".ملكي
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  .مث ملك بعده خليفته عيقام الكاهن، ويقال إنه إدريس عليه الصالة والسالم رفع يف أيامه

  .مث ملك بعده ابنه عرياق، ويقال إنه هاروت وماروت كانا يف وقته

  .مث ملك بعده لوخيم بن نتراس

    

النيل؛ وذلك أنه مجع أصحاب العلوم واهلندسة وبعده خصليم، وهو أول من عمل مقياسا لزيادة 
فعملوا له بيتا من رخام على حافة النيل، وجعل يف وسطه بركة من حناس صغرية، فيها ما موزون، 

ذكر وأنثى، فإذا كان أول الشهر الذي يزيد فيه النيل فتح : وعلى حافة الربكة عقابان من حناس
ساء الكهان بكالم هلم حىت يصفر أحد العقابني، فإن صفر البيت ومجع الكهان فيه بني يديه، وتكلم رؤ

وهو الذي بىن قنطرة اليت . الذكر كان املاء تاما، وإن صفر األنثى كان املاء ناقصا، فيعتدون لذلك
  .ببالد النوبة على النيل

  .وملك بعده رجل يقال له هوصال؛ ويقال إن نوحا عليه الصالة والسالم كان يف وقته

  .ده قدرسانوملك بعده ول

  .وملك بعده سرقاق

  .وملك بعده ابنه سلقوف

وملك بعده ابنه سوريد؛ وهو أول من جىب اخلراج مبصر؛ وهو الذي بىن اهلرمني، وملا مات دفن يف 
  .اهلرم، ودفن معه مجيع أمواله وكنوزه

  .وملك بعده ابنه هوجيت، ودفن أيضا يف اهلرم

  .وملك بعده ابنه مناوس ويقال ومنقاوس

  . بعده ابنه افروسوملك

  .وبعده ابنه مالينوس

ويف أيامه جاء الطوفان، فخرب ديار مصر كلها، وزالت معاملها وعجائبها، . وبعده ابن عمه فرعان
  .وأقام املاء ستة أشهر حىت نضب

وذكر بعض من ألف يف أخبار مصر أن سفينة نوح طافت مبصر وأرضها فبارك نوح عليه السالم 
  .فيها

  ر بعد الطوفانذكر من ملك مص
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أنبأنا عثمان بن صاحل، أخربنا ابن هليعة، عن عياش بن عباس العتباين، عن حنش : قال ابن عبد احلكم
كان لنوح عليه الصالة والسالم : بن عبد اهللا الصنعاين، عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما، قال

، وسأله أن يرزقه اإلجابة يف ولده وإن نوحا رغب هللا. سام، وحام، ويافث، وحيطون: أربعة من الولد
وذريته حىت يتكاملوا بالنماء والربكة، فودعه ذلك، فنادى نوح ولده، وهم نيام عند السحر، فنادى 
ساما، فأجباه يسعى، وصاح سام يف ولده فلم جيبه أحد منهم إال ابنه أرفخشد، فانطلق به معه حىت 

فخشد، وسأل اهللا أن يبارك يف سام أفضل الربكة، أتياه، فوضع نوح ميينه على سام، ومشاله على أر
  .وأن جيعل امللك والنبوة يف ولد أرفخشد

مث نادى حاما فتلفت ميينا ومشاال ومل جيبه، ومل يقم إليه وال أحد من أوالده، فدعا اهللا نوح أن جيعل 
 جنب جده وكان مصر بن بيصر بن حام نائما إىل: قال. ولده أذالء، وأن جيعلهم عبيدا لولد سام

يا جدي، قد أجبتك إذ مل جيبك : حام، فلما مسع دعاء نوح على جده وولده، قام يسعى إىل نوح فقال
اللهم : ففرح نوح، فوضع يده على رأسه، وقال. أيب، وال أحد من ولده، فاجعل يل دعوة من دعوتك

م البالد، وغوث العباد، إنه قد أجاب دعويت؛ فبارك فيه ويف ذريته وأسكنه األرض املباركة، اليت هي أ
اليت رها أفضل أار الدنيا، واجعل فيها أفضل الربكات، وسخر له ولولده األرض وذللها هلم، 

  .وقوهم عليها

يقال إن سبب سكىن مصر األرض اليت عرفت به وقوع الصرح ببابل فإنه : قال صاحب مباهج الفكر
 فأخذ بنو حام جهة املغرب، إىل أن وصلوا إىل ملا وقع، تفرق من كان حوله ممن تناسل من أوالد نوح

  .البحر احمليط

    

كان أول من سكن مصر بعد أن : وأخرج ابن عبد احلكم، عن ابن هليعة وعبد اهللا بن خالد، قاال
 وهي أول مدينة - أغرق اهللا قوم نوح بيصر بن حام بن نوح، وهو أبو القبط كلهم، فسكن منفا

 وماقة - ثالثون نفسا، قد بلغوا وتزوجوا، فبذلك مسيت ماقة هو وولده وهم-عمرت بعد الغرق
 وكان بيصر بن حام بن نوح قد كرب وضعف، وكان مصر أكرب ولده، وهو -بلسان القبط ثالثون

الذي ساق أباه ومجيع اخوته إىل مصر، فرتلوا ا، فبمصر بن بيصر مسيت مصر مصرا، فحاز له 
مث إن بيصر ابن .  أسوان طوال، ومن برقة إىل أيلة عرضاولولده ما بني الشجرتني خلف العريش إىل

حام تويف فدفن يف موضع أيب هرميس، فهي أول مقربة قرب فيها بأرض مصر، واستخلف ابنه مصر، 
. وحاز كل واحد من إخوة مصر قطعة من األرض لنفسه؛ سوى أرض مصر اليت حازها لنفسه وولده
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ع مصر لكل واحد من أوالده قطيعة حيوزها لنفسه ولولده، فلما كثر أوالد مصر وأوالد أوالدهم، قط
وقسم هلم هذا النيل، فقطع البنه فقط موضع فقط، فسكنها، وبه مسيت، وما فوقها إىل أسوان وما 
دوا إىل أمشون يف الشرق والغرب، وقطع ألمشن من أمشون فما دوا إىل منف يف الشرق والغرب، 

طع ألتريب ما بني منف إىل صا؛ فسكن أتريب، فسميت به، وق. فسكن أمشن أمشون، فسميت به
: وقطع لصا ما بني صا إىل البحر، فسكن صا، فسميت به؛ فكانت مصر كلها على أربعة أجزاء

  .مث تويف مصر بن بيصر، فاستخلف ابنه فقط: قال. جزأين بالصعيد، وجزأين بأسفل األرض

مات مصر بن بيصر بن حام بن نوح بعد ألفني ": ملا مات مصر، كتب على قربه: ويف بعض التواريخ
؛ وإن فقط به مسيت القبط؛ "وستمائة عام من الطوفان، مات ومل يعبد األصنام، وال هرم وال أسقام

  .وهو الذي بىن أهرام دهشور؛ وإن هودا بعث يف أيامه، وإنه أقام يف ملكه أربعمائة ومثانني سنة

مث تويف قفط، فاستخلف أخاه أمشن، مث تويف أمشن، : الدرجع إىل حديث ابن هليعة وعبد اهللا بن خ
  .واستخلف أخاه أتريب، مث تويف أتريب، فاستخلف أخاه صا، مث تويف صا، فاستخلف ابنه تدارس

  .- ويف زمنه بعث صاحل عليه الصالة والسالم: وقال غريه-

 مث تويف خربتا بن ماليا ، مث تويف تدارس، فاستخلف ابنه ماليق، مث تويف ماليق، فاستخلف ابنه خربتا،
فاستخلف ابنه كلكن؛ فملكهم حنوا من مائة سنة، مث تويف وال ولد له، فاستخلف أخاه ماليا، مث تويف 

ماليا فاستخلف ابنه طوميس، وهو الذي وهب هاجر لسارة امرأة إبراهيم اخلليل عليه الصالة 
ها وهي أول امرأة ملكت، مث توفيت،  مث تويف فاستخلف ابنته خروبا؛ ومل يكن له ولد غري-والسالم

فاستخلفت ابنة عمها زالفا ابنة ماموم بن ماليا، فعمرت دهرا طويال، فكثروا ومنوا، ومألوا أرض 
 فغزاهم الوليد بن -  وهم من ولد عمالق بن الوز بن سام-مصر كلها، فطمعت فيهم العمالقة

فملكهم حنوا من مائة سنة، فطغى وتكرب، دومغ، فقاتلهم قتاال شديدا، مث رضوا أن ميلكوه عليهم؛ 
  .وأظهر الفاحشة، فسلط اهللا عليه سبعا، فافترسه فأكل حلمه

إن الوليد بن دومغ آذاه ضرسه، فرتع؛ فكان وزنه مثانية عشر منا وثلثي من، وإنه رئي : وقال غريه
  .انتهى. بعد فتح مصر يوزن به يف ميزان الوكالة

 فلما رأى امللك -  وهو صاحب يوسف عليه الصالة والسالم-يدفملكهم من بعده الريان بن الول
رؤياه اليت رآها وعربها يوسف، أرسل إليه فأخرجه من السجن، ودفع إليه خامته، وواله ما خلف 

آباؤه، وألبسه طوقا من ذهب وثياب حرير، وأعطاه دابة مسرجة مزينة كدابة امللك، وضرب بالطبل 
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  .مبصر أن يوسف خليفة امللك

  :  أحسن قول بعضهموما

  لمثلك محبوسا على الظلم واإلفك  أما في رسول اهللا يوسف أسوة

 به الصبر الجميل إلى الملك فآل  جميل الصبر في الحبس برهة أقم

: حدثنا أسد بن موسى، حدثين الليث بن سعد، حدثين بعض مشيخة لنا، قال: قال ابن عبد احلكم

لطعام من يوسف بالذهب حىت مل جيدوا ذهبا، فاشتروا بالفضة اشتد اجلوع على أهل مصر، فاشتروا ا
حىت مل جيدوا فضة، فاشتروا بأغنامهم حىت مل جيدوا غنما؛ فلم يزل يبيعهم الطعام حىت مل يبق هلم فضة 

مل يبق لنا شيء إال أنفسنا : وال ذهبا وال شاة وال بقرة يف تلك السنتني، فأتوه يف الثالثة، فقالوا له
فاشترى يوسف أرضهم كلها لفرعون، مث أعطى هلم يوسف طعاما يزرعونه على أن . أرضوناوأهلونا و

  .لفرعون اخلمس

    

ويف ذلك الزمان استنبطت الفيوم، وكان سبب ذلك كما حدثنا هشام بن : قال ابن عبد احلكم
إسحاق أن يوسف عليه الصالة والسالم ملا ملك مصر، وعظمت مرتلته من فرعون، وجاوزت سنه 

إن يوسف قد ذهب علمه، وتغري عقله، ونفدت حكمته، فعنفهم : مائة سنة، قال وزراء امللك له
هلموا ما شئتم من : مث عاودوه بذلك القول بعد سنني، فقال هلم: فرعون، ورد عليهم مقالتهم، فكفوا

  .أي شيء أخترب به

 فاجتمع رأيهم على أن -لهوكانت الفيوم تدعى يومئذ اجلوبة؛ وإمنا كانت ملصالة ماء الصعيد وفضو
سل يوسف أن يصرف : تكون هي احملنة اليت ميتحنون ا يوسف عليه الصالة والسالم، فقالوا لفرعون

قد : فدعا يوسف فقال. ماء اجلوبة عنها، وخيرجه منها، فتزداد بلدا إىل بلدك، وخراجا إىل خراجك
ا بلدا، وإين مل أصب إال اجلوبة؛ وذلك تعلم مكان ابنيت فالنة مين، وقد رأيت إذا بلغت أن أطلب هل

أنه بلد بعيد قريب، ال يؤتى من وجه إال من غابة أو صحراء، فالفيوم وسط مصر كمثل مصر يف 
وسط البالد، ألن مصر ال تؤتى من ناحية من النواحي إال من صحراء أو مفازة، وقد أقطعتها إياها 

 نعم أيها امللك، مىت أردت ذلك فابعث يل؛ فإين إن :فال تتركن وجها وال نظرا إال بلغته، فقال يوسف
خليجا من : إن أحبه إيل وأوفقه أعجله، فأوحى إىل يوسف أن حيفر ثالثة خلج: شاء اهللا فاعل؛ فقال

أعلى الصعيد من موضع كذا إىل موضع كذا، وخليجا شرقيا من موضع كذا إىل موضع كذا، 
ضع يوسف العمال، فحفر خليج املنهى من أعلى وخليجا غربيا من موضع كذا إىل موضع كذا؛ فو
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أمشون إىل الالهون، وحفر خليج الفيوم وهو اخلليج الشرقي، وحفر خليجا بقرية يقال هلا تنهمت من 
فخرج ماؤها من اخلليج الشرقي فصب يف النيل، وخرج من اخلليج . قرى الفيوم، وهو اخلليج الغريب

مث أدخلها الفعلة، فقطع ما كان . فلم يبق يف اجلوبة ماءالغريب فصب يف صحراء تنهمت إىل الغرب، 
فيها من القصب والطرفاء وأخرجه منها، وكان ذلك ابتداء جري النيل، وقد صارت اجلوبة أرضا 

برية، وارتفع ماء النيل، فدخلها يف رأس املنهى، فجرى فيه حىت انتهى إىل الالهون، فقطعه إىل الفيوم، 
وخرج إليها امللك ووزراؤه، وكان هذا يف سبعني . رت جلة من النيلفدخل خليجها فسقاها، فصا

  .يوما

هذا عمل ألف يوم، فسميت الفيوم، فأقامت تزرع كما تزرع . فلما نظر إليها امللك قال لوزرائة
  .غوائط مصر

إن : مث بلغ يوسف قول وزراء امللك، وأنه إمنا كان ذلك منهم على احملنة منهم له، فقال للملك: قال
أنزل الفيوم من كل كورة من : وما ذاك؟ فقال: عندي من احلكمة والتدبري غري ما رأيت؛ فقال امللك

 وكانت قرى الفيوم على عدد كور - مصر أهل بيت، وآمر أهل كل بيت أن يبنوا ألنفسهم قرية
ون يف  فإذا فرغوا من بناء قراهم صريت لكل قرية من املاء بقدر ما أصري هلا من األرض، ال يك-مصر

ذلك زيادة عن أرضها وال نقصان، وأصري لكل قرية شربا يف زمان ال يناهلم املاء إال فيه، وأصري 
مطاطئا للمرتفع، ومرتفعا للمطاطئ بأوقات من الساعات يف الليل والنهار، وأصري هلا مصاب فال 

نعم، :  قالهذا من ملكوت السماء؟: فقال له فرعون. يقصر بأحد دون حقه، وال يزداد فوق قدره
فبدأ يوسف فأمر بنيان القرى، وحد هلا حدودا، فكانت أول قرية عمرت بالفيوم قرية يقال هلا شانة، 

مث أمر حبفر اخلليج وبنيان القناطر، فلما فرغوا من ذلك . وهي القرية اليت كانت ترتهلا بنت فرعون
  .س يعرفوا قبل ذلكاستقبل األرض ووزن املاء؛ ومن يومئذ أحدثت اهلندسة، ومل يكن النا

  .وكان أول من قاس النيل مبصر يوسف عليه الصالة والسالم، ووضع مقياسا مبنف: قال

فوض الريان إىل يوسف : أخرج ابن عبد احلكم من طريق الكليب، عن أيب صاحل عن ابن عباس، قال
  .تدبري ملك مصر، وهو يومئذ ابن ثالثني سنة

 إين قد سلطنتك على مصر، إين أريد أن أجعل كرسي :وأخرج عن عكرمة أن فرعون قال ليوسف
  .نعم: أطول من كرسيك بأربع أضابع، قال يوسف

    

وحدثنا هشام ابن إسحاق، قال يف زمان الربان بن الوليد، دخل يعقوب عليه : قال ابن عبد احلكم
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ما بني عني الصالة والسالم وولده مصر؛ وهم ثالثة وتسعون نفسا، بني رجل وامرأة، فأنزهلم يوسف 
 وكان -فلما دخل يعقوب على فرعون، فكلمه: قال. الشمس إىل الفرما وهي أرض ريفية برية

كم أتى عليك أيها :  فقال له فرعون-يعقوب شيخا كبريا حليما حسن الوجه واللحية، جهري الصوت
عشرون ومائة سنة، وكان مبني ساحر فرعون قد وصف صفة يعقوب ويوسف وموسى : الشيخ؟ قال

عليهم الصالة والسالم يف كتبه، وأخرب أن خراب مصر وهالك ملكها على يديهم، ووضع الرايات 
فلما رأى يعقوب قام إىل جملسه، فكان أول ما سأله عنه، أن قال . وصفات من خترب مصر على يديه

 كيف تعبد ما ال ترى؟ قال: أعبد اهللا إله كل شيء، قال: من تعبد أيها الشيخ؟ قال يعقوب: له

إن آهلتكم من : فنحن نرى آهلتنا، قال يعقوب: إنه أعظم وأجل من أن يراه أحد، قال مبني: يعقوب
عمل أيدي بين آدم، ممن ميوت ويبلى، وإن إهلي أعظم وأرفع، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد؛ فنظر 

ا أو يف أيام يف أيامن: هذا الذي يكون هالك بالدنا على يديه، قال فرعون: مبني إىل فرعون، فقال
. نعم: هل جتد هذا فيما قضى به إهلكم؟ قال: ليس يف أيامك وال أيام بنيك، قال امللك: غرينا؟ قال

  .فال نعبأ ذا الكالم! فكيف نقدر أن نقتل من يريد إهله هالك قومه على يديه: قال

يعقوب دخل مصر : وأخرج ابن عبد احلكم عن طريق الكليب عن أيب صاحل، عن ابن عباس، قال
  .وولده، وكانوا سبعني نفساً، وخرجوا وهم ستمائة ألف نفس

دخل أهل يوسف وهم ثالثة وتسعون إنساناً، وخرجوا وهم ستمائة ألف : وأخرج عن مسروق، قال
  .نفس

وأخرج عن كعب األحبار أن يعقوب عاش يف أرض مصر ست عشرة سنة، فلما حضرته الوفاة قال 
 فامحلوين فادفنوين يف مغارة جبل حربون فلما مات لطخوه مبر ال تدفين مبصر، فإذا مت: ليوسف

وصرب، وجعلوه يف تابوت من ساج، وأعلم يوسف فرعون أن أباه قد مات، وأنه سأله أن يقربه يف 
  .أرض كنعان، فأذن له، وخرج معه أشراف أهل مصر حىت دفنه وأنصرف

قرب يعقوب عليه : عة، عمن حدثه، قالوحدثنا عثمان بن صاحل، حدثنا ابن هلي: قال ابن عبد احلكم
الصالة والسالم مبصر، فأقام ا حنوا من ثالث سنني، مث محل إىل بيت املقدس؛ أوصاهم بذلك عند 

  .موته

حربون مسجد إبراهيم اليوم، بينه وبني بيت املقدس : وأخرج من طريق الكليب، عن أيب صاحل، قال
  .مثانية عشر ميالً

مث مات الريان بن الوليد، فملكهم من بعده ابنه : قاال:  وعبد اهللا بن خالدرجع إىل حديث ابن هليعة
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  .دارم؛ ويف زمانه تويف يوسف عليه الصالة والسالم

إنكم ستخرجون من أرض : ملا حضرت يوسف الوفاة، قال: أخرج ابن عبد احلكم، عن كعب قال
  .ت ودفنوهفمات فجعلوه يف تابو. مصر إىل أرض آبائكم، فامحلوا عظامي معكم

  .ملا مات يوسف استعبد أهل مصر بين إسرائيل: وأخرج عنه قال

دفن يوسف عليه الصالة والسالم يف أحد جانيب النيل، فأخصب : وأخرج عن مساك بن حرب، قال
اجلانب الذي كان فيه، وأجدب اجلانب اآلخر، فحولوه إىل اجلانب اآلخر، فأخصب اجلانب الذي 

 اآلخر؛ فلما رأوا ذلك مجعوا عظامه فجعلوها يف صندوق من حديد، حولوه إليه، وأجدب اجلانب
وجعلوه يف سلسلة، وأقاموا عموداً على شاطئ النيل، وجعلوا يف أصله سكة من حديد؛ وجعلوا 

  .السلسلة يف السكة، وألقوا الصندوق يف وسط النيل، فأخصب اجلانبان مجيعاً

مث إن دارما طغى بعد يوسف وتكرب، وأظهر : قاال: رجع إىل حديث ابن هليعة، وعبد اهللا بن خالد
عبادة األصنام، وركب النيل يف سفينة، فبعث اهللا عليه رحياً عاصفاً، فأغرقته ومن كان معه فيما بني 

مث هلك كاشم بن . طرا إىل موضع حلوان؛ فملكهم من بعده كاشم ابن معدان وكان جباراً عاتيا
  .ن العماليق، فأقام مخسمائة سنة، حىت أغرقه اهللامعدان، فملكهم من بعده فرعون موسى م

كان فرعون قبطياً من قبط مصر، امسه : وأخرج ابن عبد احلكم، عن ابن هليعة والليث بن سعد، قاال
  .طلما

  .كان فرعون من العماليق، وكان يكىن بأيب مرة: وأخرج عن هاين بن املنذر، قال

  .ثرمكان فرعون أ: وأخرج عن أيب بكر الصديق، قال

    

حدثنا سعيد بن عفري، حدثنا عبد اهللا بن أيب فاطمة، عن مشاخيه، أن ملك مصر تويف، فتنازع : وقال
 وملا عظم اخلطب بينهم تداعوا إىل الصلح، -  ومل يكن امللك عهد -امللك مجاعة من أبناء امللك 

 عديليت نطرون، فاصطلحوا على أن حيكم بينهم أول من يطلع من الفج فج اجلبل، فطلع فرعون بني
 وامسه الوليد بن مصعب، وكان قصرياً أبرص، -قد أقبل ما ليبيعهما، وهو رجل من فران بن بلى 

إنا جعلناك حكماً بيننا فيما تشاجرنا فيه من امللك، وأتوه :  فاستوقفوه، وقالوا- يطاطئ يف حليته 
لك نفسي عليكم؛ فهو أذهب إين قد رأيت أن أم: فلما استوثق منهم، قال. مواثيقهم على الرضا

فأمروه عليكم ملنافسة بعضهم بعضاً، وأقعدوه يف . لضغائنكم، وأمجع ألموركم، واألمر من بعد إليكم
دار امللك مبنف، فأرسل إىل صاحب أمر كل رجل منهم، فوعده ومناه أن ميلكه على ملك صاحبه، 
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أولئك بالربوبية، فملكهم حنواً من ووعدهم ليلةً يقتل فيها كل رجل منهم صاحبه، ففعلوا ودان له 
  .مخسمائة سنة، وكان من أمره وأمر موسى ما قص اهللا تعاىل من خربهم يف القرآن

مكث فرعون أربعمائة سنة، الشباب يغدو عليه : وأخرج ابن عبد احلكم عن أيب األشرس، قال
  .ويروح

له رأس، وكان ميلك ما بني مكث فرعون أربعمائة سنة مل يصدع : وأخرج عن إبراهيم بن مقسم، قال
  .مصر إىل إفريقية

كان يقعد على كراسي فرعون مائتان : وأخرج من طريق الكليب عن أيب صاحل، عن ابن عباس، قال
  .عليهم الديباج وأساور الذهب

وأخرج ابن عبد احلكم، عن عبد اهللا بن عمر بن العاص؛ أن فرعون استعمل هامان على حفر خليج 
 حفره أتاه أهل كل قرية يسألونه أن جيري اخلليج حتت قريتهم، ويعطوه ماالً؛ سردوس، فلما ابتدأ

فكان يذهب به إىل هذه القرية من حنو املشرق، مث يرده إىل قرية يف املغرب، مث يرده إىل أهل قرية يف 
 القبلة، ويأخذ من أهل كل قرية ماالً؛ حىت اجتمع له يف ذلك مائة ألف دينار، فأتى بذلك كله إىل

ينبغي للسيد أن ! وحيك: قال له فرعون. فرعون، فسأله فرعون عن ذلك، فأخربه مبا فعل يف حفره
. يعطف على عباده، ويفيض عليهم وال يرغب فيما بأيديهم، ورد على أهل كل قرية ما أخذ منهم

  .فال يعلم مبصر خليج أكثر عطوفاً منه ملا فعل هامان يف حفره: قال. فرده كله على أهله

وزعم بعض مشايخ أهل مصر أن الذي كان يعمل به مبصر على عهد ملوكها، :  ابن عبد احلكمقال
أم كانوا يقرون القرى يف أيدي أهلها، كل قرية بكراء معلوم، ال ينقض عليهم إال يف كل أربع سنني 

ن من أجل الظمأ وتنقل اليسار؛ فإذا مضت أربع سنني نقض ذلك، وعدل تعديالً جديداً، فريفق مب
استحق الرفق، ويزداد على من حيتمل الزيادة، وال حيمل عليهم منت ذلك ما يشق عليهم؛ فإذا جىب 
اخلراج ومجع، كان للملك من ذلك الربع خالصاً لنفسه يصنع فيه ما يريد، والربع الثاين جلنده ومن 

حيتاج إليها من يقوى به على حربه وجباية خراجه ودفع عدوه، والربع الثالث يف مصلحة األرض وما 
جسورها وحفر خلجها، وبناء قناطر؛ والقوة للمزارعني على زرعهم وعمارة أرضهم، والربع الرابع 
خيرج منه ربع ما يصيب كل قرية من خراجها فيدفن ذلك فيها لنائبة ترتل، أو جائحة بأهل القرية؛ 

ز فرعون اليت يتحدث ا وهذا الربع الذي يدفن يف كل قرية من خراجها، هو كنو. فكانوا على ذلك
  .أا ستظهر، فيطلبها الذين يتبعون الكنوز

خرج وردان من عند : حدثنا أبو األسود نصر بن عبد اجلبار، حدثنا ابن هليعة، عن أيب قبيل، قال
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أين تريد؟ :  فمر على عبد اهللا بن عمرو مستعجالً، فناداه- وهو أمري على مصر -مسلمة بن خملد 
فارجع إليه، وأقرئه مين : ري مسلمة أن آيت منفاً، فأحضر له من كرت فرعون، قالأرسلين األم: قال

إن كرت فرعون ليس لك وال ألصحابك، إمنا هو للحبشة، إم يأتون يف سفنهم : السالم وقل له
: يريدون القسطاط، فيسريون حىت يرتلوا منفاً، فيظهر هلم كرت فرعون، فيأخذون ما يشاءون، فيقولون

ي غنيمة أفضل من هذه، فريجعون، وخيرج املسلمون يف آثارهم فيقتتلون، فيهزم اجليش ما نبتغ
  .فيقتلهم املسلمون ويأسروم؛ حىت إن احلبشي ليباع الكساء

    

كان فرعون إذا كمل التخضري يف كل سنة ينفذ مع قائدين من قواده إردب قمح، : قال أهل التاريخ
 إىل أسفلها، فيتأمل القائد أرض كل قرية، فاذ وجد موضعاً فيذهب أحدمها إىل أعلى مصر، واآلخر

بائراً عطالً قد أغفل بذره، كتب إىل فرعون بذلك، وأعلمه باسم العامل على تلك اجلهة، فإذا بلغ 
فرعون ذلك، أمر بضرب عنق ذلك العامل، وأخذ ماله، فرمبا عاد القائدان ومل جيدا موضعاً لبذر 

  .ستظهار الزرعاإلردب لتكامل العمارة وا

وأخرج احلاكم يف املستدرك، وصححه عن أيب موسى األشعري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
ما هذا؟ فقال : إن موسى حني أراد أن يسري ببين إسرائيل، ضل عنه الطريق، فقال لبين إسرائيل: قال

اهللا أال خترج من مصر حىت إن يوسف حني حضره املوت، أخذ علينا موثقاً من : له علماء بين إسرائيل
ما يعلم أحد مكان قربه إال عجوز لبين : فقالوا. أيكم يدري أين قربه: ننقل عظامه معنا، فقال موسى

: ال واهللا حىت تعطيين حكمي، قال: دلينا على قرب يوسف، قالت: إسرائيل، فأرسل إليها موسى، فقال

أعطها حكمها، فأعطاها : لك، فقيل لهأن أكون معك يف اجلنة؛ فكأنه كره ذ: وما حكمك؟ قالت
احفروا، : نصبوا عنها املاء، ففعلوا، قالت: حكمها، فانطلقت م إىل حبرية مستنقعة ماء، فقالت هلم

  .فحفروا، فاستخرجوا عظام يوسف؛ فلما أن أقلوه من األرض إذا الطريق مثل ضوء النهار

إين أسأل أن أكون أنا : فقالت:  وفيهوأخرج ابن عبد احلكم، عن مساك بن حرب، مرفوعاً حنوه،
فلك : وأنت يف درجة واحدة يف اجلنة، ويرد على بصري وشبايب، حىت أكون شابة كما كنت، قال

  .ذلك

فقالت عجوز يقال هلا سارح ابنة : وأخرج من طريق الكليب عن أيب صاحل، عن ابن عباس حنوه، وفيه
أكون : حكمك، قالت: يل إن دللتك عليه؟ فقالأنا رأيت عمي حني دفن، فما جتعل : آشر بن يعقوب

  .معك حيث كنت يف اجلنة
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قرب يوسف مبصر، فأقام ا حنوا من ثالمثائة سنة، مث محل إىل : وأخرج عن ابن هليعة عمن حدثه، قال
  .بيت املقدس

مث اغرق اهللا فرعون وجنوده، وغرق معه من : قاال: رجع إىل حديث ابن هليعة وعبد اهللا بن خالد
راف أهل مصر وأكابرهم ووجوههم أكثر من ألفي ألف، فبقيت مصر من بعد غرقهم؛ ليس فيها أش

من أشراف أهلها أحد، ومل يبق ا إال العبيد واألجراء والنساء، فأعظم أشراف من مبصر من النساء 
ن هلا عقل أن يولني منهن أحداً، وأمجع رأيهن على أن يولني امرأة منهن يقال هلا دلوكة بنت زباء، وكا

ومعرفة وجتارب، وكانت يف شرف منهن وموضع، وهي يومئذ بنت مائة سنة وستني سنة، فملكوها، 
إن بالدنا مل يكن يطمع فيها : فخافت أن يتناوهلا ملوك األرض فجمعت نساء األشراف، فقالت هلن

وى م، وقد أحد، وال ميد عينيه إليها، وقد هلك أكابرنا وأشرافنا، وذهب السحرة الذين كنا نق
رأيت أن أبين حصناً أحدق به مجيع بالدنا، فأضع عليه احملارس من كل ناحية، فإننا ال نأمن أن يطمع 

فيها الناس، فبنت جداراً أحاطت به على مجيع أرض مصر كلها املزارع واملدائن والقرى، وجعلت 
س ومساحل على كل ثالثة دونه خليجاً جيري فيه املاء، وأقامت القناطر والترع، وجعلت فيه حمار

أميال حمرس ومسلحة، وفيما بني ذلك حمارس صغار على كل ميل، وجعلت يف كل حمرس رجاالً، 
وأجرت عليهم األرزاق، وأمرم أن حيرسوا باألجراس، فإذا أتاهم أحد خيافونه ضرب بعضهم إىل 

، فمنعت بذلك مصر بعض بأجراس، فأتاهم اخلرب من كل وجه كان يف ساعة واحدة، فنظروا يف ذلك
من أرادها، وفرغت من بنائه يف ستة أشهر، وهو اجلدار الذي يقال له جدار العجوز، وقد بقيت 

  .بالصعيد منه بقايا كثرية

    

وكان مث عجوز ساحرة، يقال هلا تدورة، وكانت السحرة تعظمها وتقدمها يف السحر، فبعثت إليها 
يك، فاعملي لنا شيئاً يغلب به من حولنا، فقد كان إنا قد احتجنا إىل سحرك، وفزعنا إل: دلوكة

فرعون حيتاج إليك، فعملت بريب من حجارة يف وسط مدينة منف، وجعلت له أربعة أبواب، كل باب 
منها إىل جهة القبلة، والبحر والشرق والغرب، وصورت فيه صورة اخليل والبغال واحلمري والسفن 

يهلك به من أرادكم من كل جهة تؤتون منها برا أو قد عملت لكم عمال : والرجال، وقالت هلم
حبرا، وهذا يغنيكم عن احلصن، ويقطع عنكم مؤنته؛ فمن أتاكم من أي جهة، فإم إن كانوا يف الرب 
على خيل أو بغال أو إبل أو يف سفن أو رجالة حتركت هذه الصورة من جهتهم اليت يأتون منها، فما 

فلما بلغ امللوك حوهلم أم أمرهم . يف أنفسهم على ما يفعلون مفعلتم بالصور من شيء أصام ذلك 
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قد صار إىل والية النساء، طمعوا فيهم، وتوجهوا إليهم، فلما دنوا من عمل مصر، حتركت تلك 
الصور اليت يف الرب، فطفقوا ال يهيجون تلك الصور، وال يفعلون ا شيئا إال أصاب ذلك اجليش 

وانتشر ذلك، . قطع رءوسها أو سوقها أو فقء عينها، أو بقر بطواالذي أقبل إليهم مثله؛ من 
فتناذرهم الناس، وكان نساء أهل مصر حني غرق أشرافهم ومل يبق إال العبيد واألجراء مل يصربوا عن 

الرجال، فطفقت املرأة تعتق عبدها وتتزوجه، وتتزوج األخرى أجريها، وشرطن على الرجال أال 
  .أجابوهن إىل ذلك؛ فكان أمر النساء على الرجاليفعلوا إال بإذن، ف

فحدثين يزيد بن أيب حبيب، أن القبط على ذلك إىل اليوم، اتباعا ملا مضى منهم؛ ال : قال ابن هليعة
فملكتهم دلوكة بنت زباء عشرين سنة تدبر أمرهم . أستأذن امرأيت: يبيع أحدهم وال يشتري إال قال

 وأشرافهم رجل يقال له دركون بن بلوطس، فملكوه عليهم؛ فلم مبصر، حىت بلغ من أبناء أكابرهم
مث مات دركون بن بلطوس، فاستخلف ابنه . تزل مصر ممتنعة بتدبري تلك العجوز حنو أربعمائة سنة

بودس، مث تويف فاستخلف أخاه لقاس، فلم ميكث إال ثالث سنني حىت مات، ومل يترك ولدا، 
خلف ولده استمارس، فطغى وتكرب وسفك، وأظهر الفاحشة، فاستخلف أخاه مرينا، مث تويف، فاست

فأعظموا ذلك، وأمجعوا على خلعه فخلعوه، وقتلوه وبايعوا رجال من أشرافهم يقال له بلوطس بن 
مناكيل، فملكهم أربعني سنة ثن تويف، فاستخلف ابنه مالوس، مث تويف، فاستخلف أخاه مناكيل 

ولة، فملكهم مائة وعشرين سنة؛ وهو األعرج الذي سبا ملك فملكهم زمانا مث تويف، فاستخلف ابنه ب
وكان بولة قد تقدم يف البالد، وبلغ مبلغا مل يبلغه أحد ممن كان قبله . بيت املقدس، وقدم به إىل مصر

  .بعد فرعون، وطغى فقتله اهللا، صرعته دابته، فدقت عنقه فمات

يمان بن داود عليهما الصالة والسالم، ملا مات سل: أخرج ابن عبد احلكم، عن كعب األحبار، قال
ملك بعده عمه مرحب، فسار إىل ملك مصر، فقاتله، وأصاب األترسة الذهب اليت عملها سليمان، 

  .فذهب ا

    

مث استخلف مرينوس بن بولة فملكهم زمانا مث تويف، فاستخلف ابنه قرقورة، فملكهم ستني سنة، مث 
دم من تلك الربىب شيء مل يقدر أحد على إصالحه إال تلك تويف فاستخلف أخاه لقاس؛ وكان كلما ا

العجوز وولد ولدها، فكانوا أهل البيت ال يعرف ذلك غريهم، فانقطع أهل ذلك البيت، وادم من 
الربىب موضع يف زمان لقاس، فلم يقدر أحد على إصالحه ومعرفة علمه، وبقى على حاله، وانقطع ما 

فلما ظهر خبت نصر .  لقاس، فاستخلف ابنه قومس، فملكهم دهرامث تويف. كان يقهرون به الناس
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على بيت املقدس وسىب بين إسرائيل، وخرج م إىل أرض بابل، أقام بإيليا وهي خراب؛ فاجتمع إليه 
أقيموا بنا يف أرضنا لنستغفر اهللا، ونتوب إليه، لعله : بقايا بين إسرائيل كانوا متفرقني، فقال هلم أرميا

إنا خناف أن يسمع بنا خبت نصر، فيبعث إلينا، وحنن شرذمة قليلون؛ ولكنا : لينا، فقالواأن يتوب ع
ذمة اهللا أوىف لكم، وال يسعكم : نذهب إىل ملك مصر فنستجري به، وندخل يف ذمته، فقال هلم أرميا

 به، فسار أولئك النفر من بين إسرائيل إىل قومس، واعتصموا. أمان أحد من أهل األرض، إذا أخافكم
فكتب إليه . أنتم يف ذميت، فأرسل إليه خبت نصر أن يل قبلك عبيدا أبقوا مين، فابعث م إيل: فقال

ما هم بعبيدك؛ هم أهل النبوة والكتاب وأبناء األحرار، اعتديت عليهم وظلمتهم؛ فحلف : قومس
هذا امللك الذي وأوحى اهللا إىل أرميا إين مظهر نصر على . لئن مل تردهم ألغزون بالدك: خبت نصر

. اختذوه حرزا، ولو أم أطاعوك، وأطبقت عليهم السماء واألرض، جلعلت هلم من بينها خمرجا

إن مل تطيعوين أسركم خبت نصر وقتلكم؛ وآية ذلك أتى رأيت : فرمحهم أرميا، وبادر إليهم، وقال هلم
حجار يف املوضع الذي مث عمد فدفن أربعة أ. موضع سريره الذي يضعه بعد ما يظفر مبصر وميلكها

فلجوا يف رأيهم، . يقع كل قائمة من قوائم سريره على حجر منها: يضع فيه خبت نصر سريره، وقال
فلما . فقتل وسىب مجيع أهل مصر، وقتل من قتل. وسار خبت نصر إىل قومس، فقاتله سنة، مث ظفر به

وقعت كل قائمة من قوائم أراد قتل من أسر منهم، وضع له سرير يف املوشع الذي وصف أرميا، و
فقال له خبت . سريره على حجر من تلك احلجارة اليت دفن؛ فلما أتوا باألسارى، أتى معهم بأرميا

إين أتيتهم حمذرا، وأخربم خربك، : فقال له أرميا! أال أراك مع أعدائي بعد أن أمنتك وأكرمتك: نصر
وما مصداق ذلك؟ قال : ت نصروقد وضعت هلم عالمة حتت سريرك، وأريتهم موضعه، فقال خب

ارفع سريرك، فإن حتت كل قائمة حجرا دفنته، فلما رفع سريره، وجد مصداق ذلك، فقال : أرميا
فقتلهم وأخرب مدائن مصر وقراها، وسىب مجيع أهلها، . لو أعلم أن فيهم خريا لوهبتهم لك: ألرميا

ا أحد؛ جيري نيلها، ويذهب ال ينتفع ومل يترك ا أحدا حىت بقيت مصرا أربعني سنة خرابا ليس فيه
إن لك عن الزرع واملقام شغال، فأحلق : وأقام أرميا مبصر، واختذ زرعا يعيش به فأوحى اهللا إليه. به

مث إن خبت نصر رد أهل مصر إليها بعد أربعني سنة، . فخرج أرميا حىت أتى بيت املقدس. بإيليا
  .فعمروها، فلم تزل مصر مقهورة من حينئذ

رت الروم وفارس على سائر امللوك الذي يف وسط األرض، فقاتلت الروم أهل مصر ثالث مث ظه
وصابروهم القتال يف الرب والبحر؛ فلما رأى ذلك أهل مصر صاحلوا الروم، على أن . سنني حياصروم

يدفعوا هلم شيئا مسمى يف كل عام، على أن مينعوهم ويكونوا يف ذمتهم، مث ظهرت فارس على الروم، 
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لما غلبوهم على الشام، رغبوا يف مصر، وطمعوا فيها، فامتنع أهل مصر، وأعانتهم الروم، وقاتلت ف
دوم، وأحلت عليهم فارس، فلما خشوا ظهورهم عليهم صاحلوا فارس، على أن يكون ما صاحلوا 

عليه الروم بني الروم وفارس، فرضيت الروم بذلك حني خافت ظهور فارس عليها، فكان ذلك 
 على مصر، وأقامت مصر بني الروم وفارس سبع سنني، مث استجاشت الروم، وتظاهرت على الصلح

فارس، وأحلت بالقتال واملدد، حىت ظهروا عليهم وخربوا مصانعهم أمجع، وديارهم اليت بالشام 
أمل غلبت الروم يف أدىن : (وفيه نزلت: ومصر، وكان ذلك يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اآلية، فصارت الشام كلها صلحا ومصر خالصا للروم، وليس لفارس يف الشام ومضر  . .) .األرض 
  .شيء

    

وكانت الفرس قد أسست بناء احلصن الذي يقال له سبيل، أليون، وهو احلصن : قال الليث بن سعد
 الذي بفسطاط مصر اليوم؛ فلما انكشفت مجوع فارس وأخرجتهم الروم من الشام، أمتت الروم بناء

ذلك احلصن، وأقامت به، وأرسل هرقل املقوقس أمريا على مصر، وجعل إليه حرا وجباية خراجها، 
  .فرتل اإلسكندرية، فلم تزل يف ملك الروم حىت فتحها اهللا تعاىل على املسلمني

  .هذا احلصن يسمى قصر الشمع: قال صاحب مباهج الفكر

  ذكر من دخل مصر من األنبياء

   عليهم الصالة والسالم

دخل مصر من األنبياء إدريس وهو : قال أبو عمر حممد بن يوسف الكندي يف كتاب فضائل مصر
هرمس، وإبراهيم اخلليل، وإمساعيل، ويعقوب، ويوسف، واثنا عشر نبيا من ولد يعقوب وهم 

األسباط، ولوط، وموسى وهارون، ويوشع، ابن نون، ودانيال، وأرميا، وعيسى بن مرمي؛ عليهم 
  .سالمالصالة وال

كان سبب دخوله مصر كما حدثنا به أسد بن موسى وغريه، : أما إبراهيم فقال ابن عبد احلكم: قلت
أنه ملا أمر باخلروج عن أرض قومه، واهلجرة إىل الشام، خرج ومعه لوط وسارة؛ حىت أتوا حران، 

كها، ووصف له فرتهلا، فأصاب أهل حران جوع، فارحتل بسارة يريد مصر، فلما دخلها ذكر مجاهلا ملل
أخيت؛ فهم امللك ا، : ما هذه املرأة منك؟ فقال: أمرها، فأمر ا، فأدخلت عليه، وسأل إبراهيم
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فدعا اهللا . هذا عملك فادع اهللا يل؛ فواهللا ال أسوءك فيها: فأيبس اهللا يديه ورجليه، فقال إلبراهيم
  . أن ختدم نفسها، فوهب هلا هاجرما ينبغي هلذه: وقال. فأطلق يديه ورجليه، وأعطامها غنما وبقرا

وأما إمساعيل فرأيت عدة أيضا من الكتب املؤلفة يف مصر، ومل أقف يف شيء من األحاديث واآلثار 
على ما يشهد لذلك، وأنا أستبعد صحته، فإنه منذ أقدمه أبوه إىل مكة وهو رضيع مع أمه، مل ينقل أنه 

  .أمهخرج منها، ومل يدخل أبوه مصر إال قبل أن ميلك 

  .وأما يعقوب ويوسف واخوته فدخوهلم مصر منصوص عليه يف القرآن

  .وكذا موسى وهارون وقد ولدا ا

  .وأما لوط فيمكن دخلوه مع إبراهيم؛ ولكن مل أر التصريح به يف حديث وال أثر

ولد مبصر، وخرج مع موسى إىل البحر ملا سار ببين . وأما يوشع فهو ابن نون بن أفرائيم بن يوسف
  .رائيل، ورد يف أثر عن ابن عباسإس

  .وأما أرميا فتقدم دخوله يف قصة خبت نصر

إا مصر على قول مجاعة، ورأيت يف بعض ) وآويناهم إىل ربوة: (وأما عيسى فتقدم يف قوله تعاىل
، )وهزي إليك جبذع النخلة: (الكتب أن عيسى ولد مبصر بقرية أهناس، وا النخلة اليت يف قوله تعاىل

نشأ مبصر، مث سار على سفح املقطم ماشيا، وهذا كله غريب ال صحة له، بل اآلثار دلت على وأنه 
  .أنه ولد ببيت املقدس، ونشأ به، مث دخل مصر

  .وأما دانيال، فلم أقف فيه على أثر إىل اآلن، وعده ابن زوالق فيمن ولد مبصر

 مدفون مبصر بال خالف؛ واخلالف يف نبوة إخوة يوسف شهري، ويل يف ذلك تأليف مستقل؛ وهم
يوسف، : بنو يعقوب: أخرج ابن جرير وابن أيب حامت، عن السدى، قال! وهذه أمساؤهم لتستفاد

هكذا مسي عشرة . وبنيامني، وروبيل، ويهوذا، ومشعون، والوى، ودان، وقهاث، وكودى، وبانيون
  .وبقي اثنان

ابنة أشي بن سعقوب؛ فهذا وتقدم عن ابن عباس أن العجوز اليت دلت موسى على قرب يوسف 
  .أحدمها، واآلخر بقيا

وبقى من األنبياء الذين دخلوا مصر، يوسف املذكور يف سورة غافر، على أحد القولني أنه غري يوسف 
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم يف شك مما جاءكم به حىت : (بن يعقوب، قال اهللا تعاىل

هو يوسف بن إفراييم بن يوسف بن : قال مجاعة) عده رسوالإذا هلك قلتم لن يبعث اهللا من ب
سعقوب؛ ألن يوسف ابن يعقوب مل يدرك زمن فرعون موسى حىت يبعثه اهللا تعاىل؛ فإن صح هذا 
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  .وال نظري له يف ذلك. القول فهو نيب رسول، ولد مبصر ومات ا

م، وسيأيت يف بناء اإلسكندرية ومن األنبياء الذين دخلوا مصر سليمان بن داود عليهما الصالة والسال
  .ما يدل على ذلك

ورأيت حديثا يدل على أن أيوب عليه السالم دخلها، أخرج ابن عساكر يف تارخيه عن عقبة بن عام 
ألنك دخلت على فرعون، : ال يارب، قال: أتدري مل ابتليتك؟ قال: قال اهللا أليوب: مرفوعا، قال

ته بنت ابن يوسف؛ أخرج ابن عساكر، عن وهب بن منبه فداهنت عنده بكلمتني؛ يؤيد ذلك أن زوج
زوجة أيوب رمحة بنت منشا بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصالة : قال

  .والسالم

    

مث رأيت أثرا صرحيا يف دخول أيوب وشعيب عليهما الصالة والسالم مصر؛ أخرج ابن عساكر عن 
أن هلم إلينا، فإن لك عندنا سعة، : م، فكتب فرعون إىل أيوبأجدب الشا: أيب إدريس اخلوالين، قال

يا فرعون، أما ختاف أن : فأقبل خبيله وماشيته وبنيه، فأقطعهم؛ فدخل شعيب على فرعون، فقال
فسكت أيوب، فلما ! يغضب اهللا غضبه، فيغضب لغضبه أهل السموات واألرض واجلبال والبحار

  .استعد للبالء! أو سكت عن فرعون لذهابك إىل أرضه: وبخرجا من عنده أوحى اهللا تعاىل إىل أي

وعد بعضهم ممن دخلها من األنبياء لقما؛ ويف مرآة الزمان حكاية قول إنه من سودان مصر، ويف 
  .نبوته خالف، والقول بأنه بين قول عكرمة وليث

والقول بنبوة . وقد قيل بنبوما. وعد الكندي وغريه فيمن دخلها من الصديقني اخلضر وذا القرنني
وذهب . اخلضر حكاه أبو حيان يف تفسريه عن اجلمهور، وجزم به الثعليب، وروي عن ابن عباس

إمساعيل بن أيب زياد وحممد ابن إسحاق أنه نيب مرسل؛ ونصر هذا القول أبو احلسن بن الرماين، مث ابن 
  .اجلوزي

ودخول . بد اهللا بن عمرو بن العاصوالقول بنبوة ذي القرنني أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه عن ع
  .ذي القرنني مصر، ورد حديث مرفوع سيأيت يف بناء اإلسكندرية

ودخول اخلضر غري بعيد؛ فإنه كان يف عسكر ذي القرنني، بل أحد األقوال يف اخلضر أنه ابن فرعون 
ة؛ فعلى لصلبه، حكاه الكندي ومجاعة، آخرهم احلافظ بن حجر يف كتاب اإلصابة يف معرفة الصحاب

  .هذا يكون مولده مبصر

كان ذو القرنني من أهل لوبية، كورة من : حدثين شيخ من أهل مصر، قال: وقال ابن عبد احلكم
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  .وأهلها روم: قال ابن هليعة. كور مصر الغربية

حدثين من يسوق احلديث عن األعاجم فيما : وأخرج ابن عبد احلكم أيضا عن حممد بن إسحاق، قال
ه، أن ذا القرنني رجل من أهل مصر امسه مرزبا بن مرزبة اليوناين، من ولد يونان بن توارثوا من علم

  .يافث بن نوح عليه الصالة والسالم

أن ذا القرنني مات بأرض بابل، وجعل يف تابوت وطلي بالصرب : وذكر صاحب مرآة الزمان
ت على تابوته، وأمرت والكافور، ومحل إىل اإلسكندرية، فخرجت أمه يف نساء اإلسكندرية حىت وقف

  .ثالثة آالف سنة: ألفا وستمائة سنة، وقيل: إنه عاش ألف سنة، وقيل: وقيل. به فدفن

  .مرمي، وسارة زوج اخلليل، وآسية امرأة فرعون، وأم موسى: وقد قيل بنبوة نسوة دخلن مصر

ك يف مرمي ويشهد لذل: وحكى ذلك الشيخ تقي الدين السبكي يف فتاويه املعروفة باحللبيات؛ قال
  .وأم موسى امسها يوكابد. ذكرها يف سورة األنبياء مع األنبياء، وهو قرينة

  .وقد تقدم أن شيت بن آدم نزل مصر وهو نيب، وأن نوحا طافت به سفينته بأرض مصر

وقد نظمت ذلك يف . فتمت عدة من دخل مصر باتفاق واختالف اثنني وثالثني نبيا غري النسوة األربع
  : أبيات نقلت

 النبيين زادوا مصر تأنيسا من  حل مصر على ما قد رووا زمر قد

 وخليل اهللا إدريسا وحافدا،  يوسف واألسباط مع أبه فهاك

 ان أرميا يوشعا هارون مع موسى  وأيوب ذا القرنين خضر سليم لوطا

 ودانيال شعيبا مريما عيسى  وأمه سارة لقمان آسية

  زال من ذكرهم ذا المصر مأنوساال   ونوحا وإسماعيل قد ذكروا شيئا

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر، حدثنا أمحد بن هارون، حدثنا روح، حدثنا : يف احللية: قال أبو نعيم
أي أمر : اجتمع وهب بن منبه ومجاعة، فقال وهب: أبو سعيد الكندي، حدثنا أبو بكر بن عياش، قال

أسرع أمر اهللا أن يونس بن :  سليمان، قال وهبعرش بلقيس حني أتى به: اهللا أسرع؟ قال بعضهم
ميت كان على حرف السفينة، فبعث اهللا إليه حوتا من نيل مصر؛ فما كان أقرب من أن صار من 

  .حرفها يف جوفه

ويزعم أهل . موسى بن عمران: وأما موسى بن يوسف، فنيب آخر، قبل: وقال صاحب مرآة الزمان
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  .التوراة أنه صاحب اخلضر

  .صة يف صحيح البخاريوالق: قلت

  ذكر من كان مبصر من الصديقني

  كماشطة ابنة فرعون وابنها ومؤمن آل فرعون 

مل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخرج احلاكم يف املستدرك، وصححه عن أيب هريرة، قال
  ".يتكلم يف املهد إال عيسى، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وابن ماشطة ابنة فرعون

    

ملا كانت : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رج أمحد والبزار والطرباين عن ابن عباس، قالوأخ
هذه رائحة : يا جربيل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: ليلة أسري يب، أتيت على رائحة طيبة، فقلت

م، إذ سقط بينما هي متشط ابنة فرعون ذات يو: وما شأا؟ قال: ماشطة ابنة فرعون وأوالدها، قلت
ال، ولكن ريب : أولك رب غري أيب؟ قالت: باسم اهللا، فقالت هلا ابنة فرعون: املدرى من يدها، فقالت

يا فالنة، أو أن لك ربا : نعم، فأخربته، فدعاها، فقال: أخربه بذا؟ قالت: قالت. ورب أبيك اهللا
مر أن تلقى فيها هي وأوالدها، نعم ريب وربك اهللا، فدعا ببقرة من حناس، مث أمحيت، مث أ: قالت! غريي

يا : فألقوا بني يديها واحدا واحدا إىل أن انتهى ذلك إىل صيب هلا مرضع، فتقاعست من أجله، قال
  ".أماه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة، فاقتحمت

بن عيسى بن مرمي، وصاحب جريج، وشاهد يوسف، وا: تكلم يف املهد أربع صغار: قال ابن عباس
  .ماشطة ابنة فرعون

مل يكن : قال). وقال رجل مؤمن من آل فرعون: (وأخرج ابن أيب حامت، عن ابن عباس يف قوله تعاىل
إن املأل : (من أهل فرعون مؤمن غريه وغري امرأة فرعون وهو املؤمن الذي أنذر موسى الذي قال

  ).يأمترون بك ليقتلوك

  ذكر السحرة الذين آمنوا مبوسى

   والسالم عليه الصالة
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أمجعت الرواة على أنه ال يعلم مجاعة أسلموا يف ساعة واحدة أكثر من مجاعة القبط، : قال الكندي
  .وهم السحرة الذين آمنوا مبوسى

ما آمن مجاعة قط يف ساعة : وأخرج ابن عبد احلكم، عن يزيد بن أيب حبيب، أن تبيعا كان يقول
  .واحدة مثل مجاعة القبط

، عن عبد اهللا بن هبرية السبئي وبكر بن عمرو اخلوالين ويزيد ابن أيب حبيب، وأخرج ابن عبد احلكم
كان السحرة اثين عشرة ساحرا رؤساء، حتت يد كل ساحر منهم عشرون عريفا، حتت كل : قال

عريف منهم ألف من السحرة؛ فكان مجيع السحرة مائيت ألف وأربعني ألفا ومائتني واثنني ومخسني 
العرفاء، فلما عاينوا ما عاينوا، أيقنوا أن ذلك من السماء، وأن السحر ال يقاوم إنسانا، بالرؤساء و

: ألمر اهللا، فخر الرؤساء االثنا عشر عند ذلك سجدا فاتبعهم العرفاء، وابتع العرفاء من بقى، وقالوا

  ).آمنا برب العاملني، رب موسى وهارون(

ة من أصحاب موسى عليه الصالة والسالم، كان السحر: وأخرج عن يزيد بن أيب حبيب أن تبيعا قال
  .ومل يفتنت منهم أحد مع من افتنت من بين إسرائيل يف عبادة العجل

: حدثنا هانئ بن املتوكل، عن ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، عن تبيع، قال: وقال ابن عبد احلكم

م وماهلم مبصر، فأذن هلم، استأذن مجاعة من الذين كانوا آمنوا من سحرة موسى يف الرجوع إىل أهله
وكان يقال هلم الشيعة، وبقيت طائفة . ودعا هلم، فترهبوا يف رءوس اجلبال، فكانوا أول من ترهب

منهم مع موسى حىت توفاه اهللا، مث انقطعت الرهبانية بعدهم؛ حىت ابتدعها بعدهم أصحاب املسيح 
  .عليه الصالة والسالم

   األولذكر من كان مبصر من احلكماء يف الدهر

كان مبصر هرمس، وهو إدريس عليه الصالة والسالم؛ وهو املثلث ألنه : قال الكندي وابن زوالق
  .وهو الذي صري الرصاص ذهبا بصاصا. بين، وملك، وحكيم

وكان ا أغاثيمون، وفيثاغورس، تالميذ هرمس، وهلم من العلوم صنعة الكيمياء والنجوم والسحر 
  .والرباىب وأسرار الطبيعةوعامل الروحانيات والطلسمات 

  .وأوسالوسيزاورس وبندقليس أصحاب الكهانة والزجر

  .وسقراط صاحب الكالم على احلكمة

  .وأفالطون صاحب السياسة والنواميس والكالم على املدن وامللوك
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  .وأرسطاطاليس صاحب املنطق

  .وبطليموس صاحب الرصد واحلساب واسطى يف تركيب األفالك وتسطيح الكرة

  .راطس صاحب البيضة ذات الثمانية واألربعني صورة يف تشكيل صورة الفلكوأ

  .وإفليسطهوس صاحب الفالحة

  .وإبرجس صاحب الرصد واآللة املعروفة بذات احللق

  .وثاؤن صاحب الزيج

  .ودامانيوس ورابس وإصطقر أصحاب كتب أحكام النجوم

  . والبنكامات واآلالت لقياس الساعاتوإيزل، وأندريه، وله اهلندسة واملقادير، وكتاب جر الثقيل

  .وفليون، وله عمل الدواليب واألرحية واحلركات باحليل اللطيفة

  .وأرمشيدس صاحب املرايا احملرقة واملنجنيقات اليت يرمى ا احلصون

  .ومارية وقلبطرة وهم أصحاب الطلسمات واخلواص

  .وابلوسيكوس، وله كتاب املخروطات قطع اخلطوط

  .ه كتاب األكروتابوشيش، ول

  .وقيطس وله كتاب احلشائش

    

  .وأفتوقس وله كتاب األكرة واألسطوانة

ودخلها جالينوس، ودينبقورايدش صاحب احلشائش وأساسيوس، وترهونوس ووقس، وهم من 
  .حكماء اليونان

  .هذا ما ذكره الكندي وابن زوالق

فة إليه احلكمة فلوطرخيس، أول من شهر بالفلس: قيل: قال الشهرستاين يف امللل والنحل: قلت
  .تفلسف مبصر، مث سار إىل ملطية فاقام ا

وذكر يف فيثاغورس أنه ابن منسارخس، وأنه كان يف زمن موسى عليه الصالة والسالم، وأنه أخذ 
  .احلكم من معدن النبوة

 وأرسالوس، وأنه اشتغل. وذكر يف سقراط أنه ابن سفرنيسقوس، وأنه اقتبس احلكمة من فيثاغورس

بالزهد والرياضة وذيب األخالق، وأعرض عن مالذ الدنيا، واعتزل إىل اجلبل، وى الرؤساء الذين 
كانوا يف زمنه عن الشرك وعبادة األوثان، فثورا عليه الغاغة، وأجلئوا ملكهم إىل قتله، فحبسه مث سقاه 
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  .السم

 األوائل األساطني؛ معروف وذكر يف أفالطون أنه ابن أرسطن بن أرسطوقليس، وأنه آخر املتقدمني
  .بالتوحيد واحلكمة، ولد يف زمان أزدشري بن دارا، وأخذ عن سقراط وجلس على كرسيه بعد موته

  .وذكر أرسطا ليس أنه ابن نيقوماخوس، وأنه أخذ عن أفالطون

هرمس املثلث، ويقال له إدريس عليه الصالة والسالم؛ : اهلرامسة ثالث: وقال ابن فضل يف املسالك
هو أول من : قال أبو معشر. وهرمس لقب، كما يقال كسرى وقيصر. ن نبيا، وحكيما، وملكاكا

تكلم يف األشياء العلوية من احلركات النجومية، وأول من بىن اهلياكل، وجمد اهللا فيها، وأول من نظر 
وصور يف الطب وتكلم فيه، وأنذر بالطوفان؛ وكان يسكن صعيد مصر، فبىن هناك األهرام والرباىب، 

فيها مجيع الصناعات، وأشار إىل صفات العلوم ملن بعده حرصا منه على ختليد العلوم بعده، وجيفة أن 
  .يذهب رسم ذلك من العامل، وأنزل اهللا عليه ثالثني صحيفة، ورفعه إليه مكانا عليا

  .وأما هرمس الثاين فإنه من أهل بابل

وهو صاحب : قال ابن أيب أصيبعة. الطوفانوأما هرمس الثالث، فإنه سكن مدينة مصر؛ وكان بعد 
  .كتاب احليوان ذوات السموم، وكان طبيبا فيلسوفا، وله كالم حسن يف صنعة الكيمياء

إنه كان يف زمن داود، أخذ احلكمة عن لقمان بالشام ويف : وقال عن صاعدين بن أمحد يف بند قليس
 مبصر حني دخلوا إليها من بالد الشام، فيثاغورس إنه أخذ احلكمة عن سليمان عليه الصالة والسالم

وأخذ اهلندسة عن املصريني، مث رجع إىل بالد اليونان وأدخل عندهم علم اهلندسة وعلم الطبيعة، 
  .ويف أفالطون إنه ملا مات دخل مصر للقاء أصحاب فيثاغورس. واستخرج علم األحلان وتوقيع النغم

  ذكر قتل عوج مبصر

 موسى عليه الصالة والسالم قتل عوجا مبصر؛ حدثنا عمرو بن خالد، يقال إن: قال ابن عبد احلكم
كان طول سرير عوج الذي قتله موسى : حدثنا زهري بن معاوية، حدثنا أبو إسحاق عن نوف، قال

مثامنائة ذراع، وعرضه أربعمائة ذراع، وكانت عصا موسى عليه السالم عشرة أذرع، ووثبته حني 
سى كذا وكذا، فضربه فاصاب كعبه، فخر على نيل مصر، فجسره وثب إليه عشرة أذرع؛ وطول مو
  .للناس ميشون على صلبه وأضالعه

حكى جدى عن ابن إسحاق، أن عوج بن عنق عاش ثالثة آالف سنة : وقال صاحب مرآة الزمان
  .وستمائة سنة، ومل يعش أحد هذا العمر
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  .عاش ألف سنة: وقال ابن جرير

  .من الطوفانإنه ولد يف عهد آدم وسلم : وقيل

  .ملا وقع على نيل مصر جسرهم سنة: وقال الثعليب

  ذكر عجائب مصر القدمية

عشرة منها بسائر البالد، وهي مسجد دمشق، : عجائب الدنيا ثالثون أعجوبة: قال اجلاحظ وغريه
وكنيسة الرها، وقنطرة سنجة، وقصر غمدان، وكنيسة رومية، وصنم الزيتون، وإيوان كسرى 

والعشرون الباقية مبصر، . ت الريح بتدمر، واخلورنق باحلرية، والثالثة أحجار ببعلبكباملدائن، وبي
اهلرمان؛ ومها أطول بناء وأعجبه، ليس على األرض بناء أطول منهما، وإذا رأيتهما ظننت أما : وهي

أنا ليس شيء إال وأنا أرمحه من الدهر إال اهلرمان، ف: جبالن موضوعان؛ ولذلك قال بعض من رآمها
  .أرحم الدهر منهما

إنه طلسم للرمل لئال : ويقال. وصنم اهلرمني وهو لويه، ويقال بلهتنيت، وتسمية العامة أبو اهلول
  .يغلب على اجليزة

رأيته وقد خزن فيه بعض العمال قرطا، فرأيت اجلمل إذا دنا منه حبمله : وبرىب مسنود، قال الكندي
ط، ومل يدخل منه شيء إىل الربىب، مث خرب عند اخلمسني وأراد أن يدخله سقط كل ودبيب من القر

  .وثالمثائة

    

وهي مبنية حبجر : وبرىب إخيم؛ كان فيه صور امللوك الذين ملكوا مصر؛ قال صاحب مباهج الفكر
كل دهليز على : ويقال إن. املرمر، طول كل حجر مخسة أذرع يف مسك ذراعني، وهي سبعة دهاليز

سبعة، وجدراا منقوشة بعلوم الكيمياء والسيمياء والطلسمات اسم كوكب من الكواكب ال
إنه كان ا مجيع ما حيدث يف الزمان؛ حىت ظهور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : والطب؛ ويقال

  .وأنه كان مصورا فيها راكبا على ناقة

لثانية، مث الثالثة؛ وبرىب دندرة، كان فيها مائة ومثانون كوة، تدخل الشمس كل يوم من كوة منها مث ا
  .حىت انتهى إىل آخرها؛ مث تكر راجعة إىل موضع بدأت

  .وقد مر ذكره. وحائط العجوز؛ من العريش إىل أسوان، حميط بأرض مصر شرقا وغربا

والفيوم، وهي مدينة دبرها يوسف عليه الصالة والسالم بالوحي، وكانت ثالمثائة وستني قرية، متري 
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. كانت تروى من اثين عشر ذراعا؛ وليس يف الدنيا بلد بين بالوحي غريهاكل قرية منها مصر يوما، 

  .قاله الكندي

ومنف، وما فيها من األبنية والدفائن والكنوز وآثار امللوك واألنبياء واحلكماء، وكان فيها الربىب الذي 
  .ال نظري له، الذي بنته الساحرة لدلوكه، وقد تقدم ذكره

  .وجبل الكهف

  .وجبل الطيلمون

وجبل زماخري الساحرة، فيه حلقة ظاهرة مشرفة على النيل، ال يصل إليها أحد، يلوح فيه خط 
  ".بامسك اللهم: "خملوق

فيه : وجبل الطري بصعيد مصر األدىن، مطل على النيل، مقابل منية بين خصيب، قال السكردان
أنه إذا كان آخر فصل الربيع أعجوبة مل ير مثلها يف سائر األقاليم؛ وهي باقية إىل يومنا هذا؛ وذلك 

قدم إليه طيور كثرية بلق، سود األعانق، مطوقات احلواصل، سود أطراف األجنحة، يف صياحها 
حباحة، يقال هلا طري البح، هلا صياح عظيم يسد األفق، فتقصد مكانا يف ذلك اجلبل، فينفرد منها طائر 

 ميكن الوصول إليه، فإن علق تفرق واحد فيضرب مبنقاره يف مكان خمصوص يف شعب اجلبل عال، ال
الطيور عنه، وإن مل يعلق تقدم غريه وضرب مبنقاره يف ذلك املوضع، وهكذا واحد بعد واحد إىل أن 
يعلق واحد منهم مبنقاره، فتفرق عنه الطيور حينئذ، وتذهب إىل حيث جاءت، فال يزال معلقا إىل أن 

طيور على عادا يف السنة القابلة، فتعمل العمل ميوت، فيضمحل يف العام القابل فيسقط، فتأيت ال
وهو . وقد أخربين ذا غري واحد من املصريني ممن شاهد ذلك: قال صاحب السكردان. املذكور

  .مشهور معروف إىل يومنا هذا

مسعت من أعيان أهل الصعيد أنه إذا كان العام خمصبا قبض على طائرين، وإن : قال أبو بكر املوصلي
  . قبض على واحد، وإن كان جدبا مل يقبض على شيءكان متوسطا

وحكى بعضهم أنه رأى يف بعض السنني طريا تعلق مبنقاره، وتفرقت عنه الطيور، مث : قال السكردان
اضطرب اضطرابا شديدا، وأطلق نفسه، والتحق بالطيور، فدارت عليه، وجعلت تنقره مبناقريها إىل 

  .أن عاد، وتعلق مبنقاره ذلك املوضع

وقد خربت، وبقي منها عمودان من : قال صاحب مباهج الفكر. ني مشس؛ وهي هيكل الشمسوع
حجر صلد، فكان طول كل عمود منهما أربعا ومثانني ذراعا، على رأس كل عمود منهما صورة 

إنسان على دابة، وعلى رأسهما شبه الصومعة من حناس، فإذا جرى النيل قطر من رأس كل واحد 
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وقد وقع : قال. وز نصف العمود، واملوضع الذي يصل إليه املاء ال يزال أخضر رطبامنهما ماء، ال جيا
  .العمودان يف عصرنا بعد اخلمسني وستمائة، ونشرت حجارما، وفرشت ا الدور

وصنم من حناس كان على باب القصر الكبري عند الكنيسة املعلقة على خلقة اجلمل، وعليه رجل 
وسا ويف رجليه نعالن؛ كانت الروم والقبط وغريهم إذا تظاملوا بينهم، راكب، عليه عمامة، متنكب ق

أنصفين قبل أن خيرج هذا الراكب : واعتدى بعضهم على بعض جاءوا إليه، فيقول املظلوم للظامل
 فلما قدم عمرو بن - يعنون بالراكب اجلمل حممدا صلى اهللا عليه وسلم-اجلمل، فيأخذ احلق يل منك

  .لك اجلمل لئال يكون شاهدا عليهمالعاص غيب الروم ذ

  .والنيل، وسيأيت خربه مبسوطا

وحوض كان مدورا من حجر يركب فيه الواحد واألربعة، وحير كون املاء بشيء فيعدون يف البحر 
من جانب إىل جانب ال يعلم من عمله، فأحضره كافور اإلخشيذي إىل مصر، فنظر إليه، مث أخرج من 

  . يف أسفله كتابة ال يدري ما هي، مث أعيد إىل البحر فغرق وبطل فعلهاملاء، وألقى يف الرب وكان

    

واإلسكندرية؛ فإا مدينة على مدينة ثالث طبقات، وليس على وجه األرض مدينة على مدينة، على 
إا إرم ذات العماد، مسيت بذلك ألن عمدها ورخامها من الدجينا : هذه الصفة سواها، ويقال

  . طوال وعرضاواألصطفيدس املخطط

  .واملنارة اليت ا، وسيأيت ذكرها

ومنارة بناحية أبويط من بالد البهنسا، حمكمة البناء، إذا هزها اإلنسان مالت ميينا ومشاال، ال يرى 
  .ميلها ظاهرا، ويفء ظلها يف الشمس

دهم وامللعب الذي كان باإلسكندرية جيتمعون فيه، فال يرى أحد منهم يلقى وجه اآلخر إن عمل أح
شيئا، أو تكلم، أو قرأ كتابا، أو لعب لونا من األلوان، مسعه الباقون، ونظر القريب والبعيد فيه سواء، 

وقد بقيت : قال صاحب مباهج الفكر. . . وكانوا يترامون فيه باألكرة، فمن دخلت كمه ويل مصر 
ظ والطول من حجر منه بقايا عمد قد تكسرت، غري عمود منها يسمى عمود السواري، يف غاية الغل

  .الصوان األمحر

واملسلتان، ومها شخصان من صوان، طول أحدمها ثالمثائة ومثانون ذراعا، ومها مسلتا فرعون 
 انتهت -  وهو أقصر يوم يف السنة-للشمس، منصوبتان، فإذا حلت الشمس أول درجة من اجلدي

 وهو أطول يوم -من السرطانإىل املسلة اجلنوبية، وطلعت على قمة رأسها، مث إذا حلت أول درجة 
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 انتهت إىل املسلة الشمالية، وطلعت على رأسها؛ وهي منتهى املسلتني، وخط االستواء يف -يف السنة
  .الوسط بينهما، مث تتردد بينهما ذاهبة وجائية سائر السنة

  .فهذه عشرون أعجوبة

ل مصر على البلدان إنه ليس من بلد فيه شيء غريب إال ويف مصر شبهه أو مثله، مث تفض: ويقال
  .بعجائبها اليت ليست يف بلد سواها

  ذكر األهرام

ومل أجد : قال. يف زمان شداد بن عاد، بنيت األهرام كما ذكر عن بعض احملدثني: قال ابن عبد احلكم
  : عند أحد من أهل املعرفة من أهل مصر يف األهرام خربا يثبت، ويف ذلك يقول الشاعر

 لعظيمها األحالم واستصغرت  هرامحسرت عقول أولي النهى األ

 لعال دونهن سهام قصرت  منبقة البناء شواهق ملس

 لعجيبها األوهام واستوهمت  أدر حين كبا التفكر دونها لم

 رمل كن أم أعالم؟ طلسم  أمالك األعاجم هن أم أقبور

  .مها عند الناسوال أحسب إال أا بنيت قبل الطوفان ألا لو بنيت بعد الطوفان لكان عل: قال

    

الذي بىن األهرام سوريد بن سلهوق بن شرياق ملك مصر؛ وكان قبل : قال مجاعة من أهل التاريخ
الطوفان بثالمثائة سنة؛ وسبب ذلك أنه رأى يف منامه كأن األرض انقلبت بأهلها، وكأن الناس هاربون 

ة، فأغمه ذلك وكتمه، على وجوههم، وكأن الكواكب تساقطت، ويصدم بعضها بعضا بأصوات هائل
مث رأى بعد ذلك كأن الكواكب الثابتة نزلت إىل األرض يف صورة طيور بيض، وكأا ختطف الناس 

وتلقيهم بني جبلني عظيمني، وكأن اجلبلني انطبقا عليهم، وكأن الكواكب النرية مظلمة؛ فانتبه 
 كاهنا وكبريهم يقال له  وكانوا مائة وثالثني-مذعورا، فجمع رؤساء الكهنة من مجيع أعمال مصر

 فقص عليهم، فأخذوا يف ارتفاع الكواكب، وبالغوا يف استقصاء ذلك، فأخربوا بأمر -أفليمون
فأمر عند ذلك ببناء األهرام، . نعم، وخترب وتبقى عدة سنني: أو يلحق بالدنا؟ قالوا: قال. الطوفان

 يفيض إىل مواضع من أرض املغرب وأمر بأن يعمل هلا مسارب يدخل منها النيل إىل مكان بعينه، مث
وأرض الصعيد، ومألها طلسمات وعجائب وأمواال وخزائن وغري ذلك، وزبر فيها مجيع ما قالته 
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احلكماء، ومجيع العلوم الغامضة وأمساء العقاقري ومنافعها ومضادها وعلم الطلسمات واحلساب 
ا أمر ببنائها قطعوا األسطوانات ومل. واهلندسة والطب، وكل ذلك مفسر ملن يعرف كتابتهم ولغام

العظام والبالطات اهلائلة، وأحضروا الصخور من ناحية أسوان، فبىن ا أساس األهرام الثالثة، 
وشدها بالرصاص واحلديد والصفر، وجعل أبواا حتت األرض بأربعني ذراعا، وجعل ارتفاع كل 

ن، وجعل ضلع كل واحد من مجيع جهاته واحد مائيت ذراع بامللكي، وهي مخسمائة ذراع بذارعنا اآل
وكان ابتداء بنائها يف طالع سعيد؛ فلما فرغ منها كساها ديباجا ملونا من . مائة ذراع بامللكي أيضا

فوق إىل أسفل، وجعل هلا عيدا حضره أهل مملكته كلها، مث عمل يف اهلرم الغريب ثالثني خمزنا مملوءة 
ملعمولة من اجلواهر النفيسة، وآالت احلديد الفاخر، والسالح باألموال اجلمة، واآلالت، والتماثيل ا

الذي ما يصدأ، والزجاج الذي ال ينطوي وال ينكسر، والطلسمات الغريبة، وأصناف العقاقري املفردة 
وعمل يف اهلرم الشرقي أصناف القباب الفلكية والكواكب، . واملؤلفة، والسموم القاتلة، وغري ذلك

تماثيل والدخن اليت يتقرب ا إليها ومصافحها، وجعل يف اهلرم امللون أخبار وما عمل أجداده من ال
وفيها عجائب صنعته وحكمته وسريته، . الكهنة يف توابيت من صوان أسود، مع كل كاهن مصفحة

وما عمل يف وقته وما كان وما يكون من أول الزمان إىل آخره، وجعل لكل هرم خازنا، فخازن اهلرم 
 صوان واقف، ومعه شبه احلربة، وعلى رأسه حية مطوقة، من قرب منه وثبت إليه من الغريب من حجر

وجعل خازن اهلرم الشرقي صنماً من . ناحية قصده، وطوقت على عنقه فتقتله، مث تعود إىل مكاا
جزع أسود، وله عينان مفتوحتان براقتان، وهو جالس على كرسي، ومعه شبه حربة إذا نظر إليه 

 جهته صوتاً يفزع قلبه، فيخر على وجهه، وال يربح حىت ميوت، وجعل خازن اهلرم ناظر مسع من
امللون صنماً من حجر البهت على قاعدة، من نظر إليه اجتذبه الصنم حىت يلتصق به، وال يفارقه حىت 

  .ميوت

ألهرام أنا سور يد امللك، بنيت ا: "وذكر القبط يف كتبهم أن عليها كتابة منقوشة وتفسريها بالعربية
يف وقت كذا وكذا، وأمتمت بناءها يف ست سنني، فمن أتى بعدي، وزعم أنه مثلي فليهدمها يف 

ستمائة سنة، وقد علم أن اهلدم أيسر من البناء، وإين كسوا عند فراغها بالدبياج، فليكسها 
  ".باحلصر

    

إنك ال : اد فتحها، فقيل لهوملا دخل اخلليفة املأمون مصر، ورأى األهرام، أحب أن يعلم ما فيها، فأر
ال بد من فتح شيء منها، ففتحت له الثلمة املفتوحة اآلن بنار توقد وخل : تقدر على ذلك، فقال
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وأنفق عليها ماالً عظيماً حىت انفتحت، . يرش وحدادين حيدون احلديد وحيمونه، ومناجيق يرمى ا
ئط، وجدوا خلف النقب مطمرة من زبر فوجد عرض احلائط عشرين ذراعاً؛ فلما انتهوا إىل آخر احلا

. جد أخضر، فيها ألف دينار، وزن كل دينار أوقية من أوقينا؛ فتعجبوا من ذلك، ومل يعرفوا معناه

ارفعوا إىل حساب ما أنفقتم على فتحها، فرفعوه؛ فإذا هو قدر الذي وجدوه، ال يزيد : فقال املأمون
ا أربعة أبواب، يفضي كل باب منها إىل بيت فيه وال ينقص، ووجدوا داخله بئر مربعة، يف تربيعه

أموات بأكفام، ووجدوا يف رأس اهلرم بيتاً فيه حوض من الصخر، وفيه صنم كاآلدمى من الدهنج، 
ويف وسطه إنسان عليه درع من ذهب مرصع باجلواهر، وعلى صدره سيف ال قيمة له، وعند رأسه 

وملا . كتابة بقلم الطري، ال يعلم أحد يف الدنيا ما هيحجر ياقوت كالبيضة، ضوءه كضوء النهار، عليه 
فتجه املأمون، أقام الناس سنني يدخلونه ويرتلون من الزالقة اليت فيه، فمنهم من يسلم، ومنهم من 

  .ميوت

من عجائب مصر اهلرمان، مسك كل واحد مخسمائة ذراع يف ارتفاع مثلها، : وقال صاحب املرآة
ما حىت يصري مصل مفرش حصري، ومها من املرمر، وعليهما مجيع األقالم كلما ارتفع البناء دق رأسه

وحكى : قال. ياليونانية، والعربانية، والسريانية، والسندية، واحلمريية، والرومية، والفارسية: السبعة
  .حسبوا خراج الدنيا مراراً فلم يف دمها: جدي عن ابن املناوي، أنه قال

إن صالح الدين يوسف بن أيوب أمر بأن يؤخذ منها حجارة يبىن ا هذا وهم؛ ف: قال صاحب املرآة
  .قنطرة وجسراً، فهدموا منها شيئاً كثرياً

وحكى يل من دخل اهلرم املفتوح، أنه وجد فيه قرباً، وأن فيه مهالك، ورمبا خرج اإلنسان يف : قال
اؤهم وأسرار الفلك والسحر والظاهر أا قبور ملوك األوائل، وعليها أمس: قال. سراديب إىل الفيوم

دلوكة امللكة، : منرود، وقيل: يوسف، وقيل: واختلفوا فيمن بىن األهرام، فقيل: قال. وغري ذلك
بناها القبط قبل الطوفان، وكانوا يرون أا مأمن، فنقلوا أواهلم وذخائرهم إليها، فما أغىن : وقيل

  .عنهم شيئاً

: ليونان، حل بعض األقالم اليت عليها، فإذا هيوحكى بعض شيوخ مصر أن بعض من يعرف لسان ا

ومن ذلك الوقت إىل زمان نبينا حممد صلى اهللا : قال". بىن هذا اهلرمان، والنسر الواقع يف السرطان"
إن القلم الذي عليها تارخيه قبل : اثنان وسبعون ألفاً، وقيل: وقيل. عليه وسلم ستة وثالثون ألف سنة

  .وال يعرفه أحدبناء مصر بأربعة آالف سنة 

وملا ملك أمحد بن طولون مصر، حفر على أبواب األهرام فوجدوا يف احلفر قطعة مرجان : قال
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مكتوباً عليها سطوراً باليوناين، فأحضر من يعرف ذلك القلم، فإذا هي أبيات شعر، فترمجت فكان 
  : فيها

 قدماً بها والمقدم ومالكها  أنا من بنى األهرام في مصر كلها

 الدهر ال تبلى وال تتثلم على  بها آثار علمي وحكمتيتركت 

 لين مرة وتهجم والدهر  كنوز جمة وعجائب وفيها

 قبل هذا أن أموت فتعلم أرى  علومي كلها غير أنني وفيها

 ليلٍة في آخر الدهر تنجم وفي  أقفالي، وتبدو عجائبي ستفتح

 لممن بعد المئين فتس وسبعون  وتسع واثنتان وأربع ثمان

 البرابي صخرها وتهدم وتلقى  بعد هذا جزء تسعين برهةً ومن

 وأفنى قبلها ثم تعدم ستبقى،  فعالي في صخور قطعتها تدبر

فجمع أمحد بن طولون احلكماء، وأمرهم حبساب هذه املدة، فلم يقدروا على حتقيق ذلك، فيئس من 
  .فتحها

    

لزمان وال تبلى، وتدرس معامله وأخبارها ال تدرس ومن املباين اليت يبلى ا: قال صاحب مبلهج الفكر
: وال تبلى، األهرام اليت بأعمال مصر، وهي أهرام كثرية، أعظمها اهلرمان اللذان جبيزة مصر، ويقال

إن بانيها سوريد بن سهلوق بن شرقيان، بنامها قبل الطوفان لرؤيا رآها، فقصها على الكهنة، فنظروا 
ة من أحداث حتدث يف العامل، وأقاموا مراكزها يف وقت املسيلة فدلت فيما تدل عليه الكواكب النري

على أا نازلة من السماء، حتيط بوجه األرض، فأمر حينئذ ببناء الربايب واألهرام العظام، وصور فيها 
أن : ويقال. صور الكواكب ودرجها وما هلا من األعمال وأسرار الطبائع، والنواميس وعمل الصنعة

 وهو الذي تسميه العربانيون أخنوخ، وهو إدريس عليه الصالة -ث املوصوف باحلكمة هرمس املثل
 استدل من أحوال الكواكب على كون الطوفان يوجد، فأمر ببناء األهرام وإيداعها -والسالم 

األموال وصحائف العلوم وما خياف عليه من الذهاب والدثور، كل هرم منها مربع القاعدة خمروط 
ع عموده ثالمثائة ذراع وسبعة عشر ذراعاً، حييط به أربعة سطوح متساويات األضالع؛ الشكل، ارتفا

. كل ضلع منها أربعمائة ذراع وستون ذراعاً، ويرتفع إىل أن يكون سطحه مقدار ستة أذرع يف مثلها

ويقال إنه كان عليه حجر شبه املكبة، فرمته الرياح العواصف وهو مع هذا العظم؛ من إحكام 
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 وإتقان اهلندسة، وحسن التقدير؛ حبيث أنه مل يتأثر اآلن بعصف الرياح، وهطل السحاب، الصنعة؛
وزعزعة الزالزل؛ وهذا البناء ليس بني حجارته مالط إال ما يتخيل أنه ثوب أبيض، فرش بني 
: ويقال. حجرين، أو ورقة، وال يتخلل بينهما الشعرة، وطول احلجر منها مخسة أذرع يف مسك ذراعني

انيهما جعل هلما أبواباً على أدراج مبنية باحلجارة يف األرض؛ طول كل حجر منها عشرون إن ب
ذراعاً، وكل باب من حجر واحد يدور بلولب، إذا أطبق مل يعلم أنه باب، يدخل من كل باب منها 

إىل سبعة بيوت، كل بيت على اسم كوكب من الكواكب السبعة، وكلها مقفلة بأقفال، وحذاء كل 
م من ذهب جموف، إحدى يديه على فيه، يف جبهته كتابة باملسند، اذا قرئت انفتح فوه، بيت صن

  .فيؤخذ منه مفتاح ذلك القفل فيفتح به

والقبط تزعم أما واهلرم الصغري امللون قبور، فاهلرم الشرقي فيه سوريد امللك، ويف اهلرم الغريب أخوه 
  .هرجيب، واهلرم امللون فيه أفريبون ابن هر جيب

والصائبة تزعم أن أحدمها قرب شيث، واآلخر قرب هرمس، وامللون قرب صاب ابن هرمس؛ وإليه تنسب 
وملا فتحه . الصابئة، وهم حيجون إليها، ويذحبون عندها الديكة والعجول السود، ويبخرون بدخن

جزين املأمون، فتح إىل زالقة ضيقة من احلجر الصوان األسود الذي ال يعمل فيه احلديد، بني حا
ملتصقني باحلائط، قد نقر يف الزالقة حفر يتمسك الصاعد بتلك احلفر، ويستعني ا على املشي يف 

إن أسفل البئر أبواب يدخل منها : ويقال. الزالقة لئال يزاق، وأسفل الزالقة بئر عظيمة بعيدة القعر
ع يف وسطه حوض إىل مواضع كثرية، وبيوت وخمادع وعجائب، وانبهت م الزالقة إىل موضع مرب

  .من حجر جلد مغطى، فلما كشف عنه غطاؤه مل يوجد فيه إال رمة بالية

هياكل الكواكب، : قد أكثر الناس القول يف سبب بناء األهرام؛ فقيل: وقال ابن فضل اهللا يف املسالك
وهو أبعد ما قيل فيها؛ ألا : قال. ملجأ من الطوفان: قبور ومستودع مال وكتب، وقيل: وقيل

  .ست شبيهة باملساكنلي

  .وقد كانت الصائبة تأيت فيحج الواحد ويزور اآلخر، وال تبلغ فيه مبلغ األول يف التعظيم: قال

يف وهدة منخفضة، وعنقه، أشبه شيء برأس راهب ) فهو صنم بقرب اهلرم الكبري(وأما أبو اهلول: قال
. لسم مينع الرمل عن املزارعحبشي، على وجهه صباغ أمحر، مل حيل على طول األزمان؛ يقال إنه ط

  .وسجن يوسف مشايل األهرام على بعد منه يف ذيل خرجة من جبل يف طرف احلاجر: قال

وبدهشور من أعمال اجليزة أهرام بناها شداد بن عدمي ابن الربشري بن : قال صاحب مباهج الفكر
  .قفطيم بن مصر بن مصرامي باين مصر
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نه ملا نزلت العماليق مصر حني أخرجتها جرهم من مكة، ذكر عبد اهللا بن سراقة أ: وقال بعضهم
نزلت مصر، فبنت األهرام واختذت ا املصانع، وبنت ا العجائب؛ فلم تزل مبصر حىت أخرجها 

  .مالك بن ذعر اخلزاعي

إن األهرام بناها شداد، وكانوا يقولون بالرجعة؛ : مل تزل مشايخ مصر يقولون: وقال سعيد بن عفري
  . إذا مات دفن معه ماله كله؛ وإن كان صانعاً دفنت معه آلتهفكان أحدهم

    

كان من وراء األهرام إىل الغرب أربعمائة مدينة من مصر إىل : وقال حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم
  .الغرب يف غريب األهرام

ام وعددها ما جبانبها الغريب من البنيان املعوف باألهر: وقال ابن املتوج يف كتابة من عجائب مصر
وملا فتح املأمون أحدها انتهى إىل حوض مغطى، . مثانية عشر هرماً؛ منها ثالثة باجليزة مقابل الفسطاط

إنا عمرنا : "بلوح من رخام مملوء من ذهب، واللوح مكتوب فيه أسطر، فطلب من يقرؤها، فإذا فيه
من العمارة، وجعلنا يف كل جهة هذا اهلرم يف ألف يوم، وأحبنا ملن يهدمه يف ألفي يوم؛ واهلدم أسهل 

  ".من جهاته من املال بقدر ما يصرف على الوصول إليه، ال يزيد وال ينقص

اهلرمان باجليزة على فرسخني من الفسطاط، كل واحد أربعمائة ذراع عرضاً، : وقال الزخمشري
 من موضع واألساس زائد على جريب مبين باحلجارة املرم، وهي منقولة من مسافة أربعني فرسخاً،

يعرف بذات احلمام، فوق اإلسكندرية، وال يزاالن ينخرطان يف اهلوى حىت يرجع مقداره إىل مقدار 
مخسة أشبار يف مخسة، وليس على وجه األرض بناء أرفع منهما مقمنقور فيها باملسند سحر وطلسم 

  ". يفي دمهاإين بنيتهما، فمن أدعى قوة يف ملكه فليهدمها، فان خراج األرض ال: "وطب، وفيه

  .ال يعرف من بنامها: وقالوا

طول كل واحد وعرضه أربعمائة ذراع، وأساسهما يف األرض مثل طوهلما يف العلو، : وقال املسعودي
وكل هرم منها سبعة بيوت، على عدد السبع كواكب السيارة، كل بيت منها باسم كوكب ورمسه، 

ى يديه موضوعة على فيه، يف جبهته وجعل يف جانب كل بيت منها صنم من ذهب جموف، وإحد
كتابة كاهنية، إذا قرئت فتح فاه، وخرج من فيه مفتاح ذلك القفل، ولتلك األصنام قوانني وخبورت، 
وهلا أرواح موكلة ا، مسخرة حلفظ تلك البيوت واألصنام، وما فيها من التماثيل والعلوم والعجائب 

 احلجارة مطبق عليه، ومعه صحيفة فيها امسه واجلواهر األموال، وكل هرم فيه ملك وطاوس من
  .وحكمته، مطلسم عليه ال يصل إليه أحد إال يف الوقت احملدود
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وذكر بعضهم أن فيها جماري املاء جيري فيها النيل، وأن فيها مطامري تسع من املاء بقدرها، وأن فيها 
  .مكاناً ينفذ إىل صحراء الفيوم وهي مسرية يوميني

م أمحد بن طولون اهلرم الكبري، فوجدوا يف أحد بيوته جاماً من زجاج غريب اللون ودخل مجاعة يف أيا
والتكوين، فحني خرجوا فقدوا منهم واحداً، فدخلوا يف طلبه فخرج إليهم عرياناً وهو يضحك، 

ورجع هارباً إىل داخل اهلرم، فعلموا أن اجلن استهوته، وشاع أمرهم، فبلغ . ال تتعبوا يف طليب: وقال
 ابن طولون، فمنع الناس من الدخول وأخذ منهم إجلام، فمأله ماء، ووزنه مث صب ذلك املاء ذلك

  .ووزنه؛ فكان وزنه مآلناً كوزنه وهو فارغ

إن الروحاين املوكل باهلرم البحري يف صفة امرأة عريانة مكشوفة الفرج، وهل ذوائب إىل : وقيل
ولة، واملوكل باهلرم الذي إىل جانبه يف صورة األرض، وقد رآها مجاعة تدور حول اهلرم وقت القيل

غالم أصفر أمرد عريان، وقد رئى بعد املغرب يدور حول اهلرم، واملوكل بالثالث يف صورة شيخ يف 
  .حكى ذلك صاحب املرآة. يده مبخرة وعليه ثياب الرهبان، وقد رئى يدور ليالً حول اهلرم

ل شيء خيشى عليه من الدهر إال اهلرمان؛ فإنه اهلرمان فرقداً األرض، وك: وقال القاضي الفاضل
  .خيشى على الدهر منهما

  ذكر ما قيل يف اهلرمني اللذين يف اجليزة من األشعار

  : قال املتنيب

  ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟  الذي الهرمان من بنيانه أين

 حيناً، ويدركها الفناء فتتبع  اآلثار عن سكانها تتخلف

  : أمية بن عبد العزيز األندلسيوقال أبو الفضل 

  على ما رأت عيناك من هرمي مصر  هل أبصرت أحسن منظراً يعيشك

 الجو إشراف السماك أو النسر على  أنافا بأعنان السماء وأشرفا

 نهدان قاما على صدر كأنهما  وافيا نشزاً من األرض عالياً وقد

  : وقال الفقيه عمارة اليمىن الشاعر

 في إتقانها هرمي مصر تماثيل  السماء بنيةخليلي ما تحت 

  على ظاهر الدنيا يخاف من الدهر  يخاف الدهر منه، وكل ما بناء
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 يتنزه في المراد بها فكري ولم  طرفي في بديع بنائها تنزه

  : وقال آخر

 في علو وفي صعد للعين  إلى الهرمين إذ برزا انظر

   والومدظمئت لفرط الحر  األرض العريضة إذ وكأنما

 اإلله لفرقة الولد تدعو  عن الثديين بارزة حسرت

    

  رياً ويشفيها من الكمد  بالنيل يوسعها فأجابها

  : وقال ظافر احلداد

 وبينهما أبو الهول العجيب  هيئة الهرمين وانظر تأمل

 بينهما رقيب لمحبوبين  يبتن على رحيل كعمار

 ندهما نحيبالريح ع وصوت  النيل بينهما دموع وماء

 الركب أبركها اللغوب ركاب  ودونهما المقطم وهو يحكي

 وهو محزن كئيب تخلف  وظاهر سجن يوسف مثل صب

  : وقال ابن الساعايت

 عن اإلكثار واإلسهاب دقت  ومن العجائب، والعجائب جمة

 وتزيد حسن شباب أيامه،  قد هرم الزمان وأدبرت هرمان

 سماء بأطوال األسبابال تبغي  هللا أي بنية أزليٍة

 على األيام واألحقاب أسفاً  وكأنما وقفت وقوف تبلد

 تشير به إلى األلباب وغدت  كتمت على األسماع فصل خطابها

  : وقال سيف الدين بن حبارة

 !صنعة األهرام لأللباب في  أي غريبة وعجيبة هللا

 عن اإلبداع كل نقاب ونضت  عن األسماع قصة أهلها أخفت

  :من غير ما عمد وال أطناب وقال بعضهم  ا هي كالخيام مقمامةفكأنم

 من الهرمين شاهد ونهداها  أن صدر األرض مصر تبين
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 هرم، وذاك النهد ناهد على  وقد ولدت كثيراً فواعجبا

وملا عدى القاضي شهاب الدين بن فضل اهللا إىل األهرام، كتب إىل األمري اجلائي الداوادار، وذلك 
  :  وعشرين وسبعمائة، قالسنة تسعة

  في أرض مصر بأني غير مهتضم  البشارة إذا أمسيت جاركم لي

 أنكم قد وصلتم بي إلى الهرم مع  لي شبابي في ظاللكم حفظتمو

ويقبل األرض، وحيمد اهللا على أن شرح له يف ظل موالنا صدراً، وأوجد النجح ألمانيه اليت قيل هلا 
. نتهى الرحلة، واختذ ا بيوتاً جعل أبواا من قصر موالنا إىل قبلهاهبطي مصراً؛ حىت أقرت ا م

وينهى أنه كان يستهول البحر أن يركب حلجه، أو أن يصعد يف أمواجه العالية درجة، مث ترك ملا يقر 
  ".أنا الغريق فما خويف من البلل: "به من خدمة موالنا الوجل، وأفكر فيما أحاط به من كرمه، فقال

قة ال يطفئ هليبها املاء القراح، وال تثبت منها العيون سوى ما تدرك من هفيف الرياح، مث فركب حرا
أفضى إىل غدران حتف ا رياض متأل العني، وتتخلى منها مباء مجد عليه الزمرد وذاب اللجني، وختم 

 أن هذه األيام يومه بالرتول يف جيزة موالنا اليت أمن ا من النوب، وبلغت منها إىل هرمني، علم ما
  .الشريفة أعراس ومها بعض ما تزينت به من اللعب

ولقد شاهدت منها بلداً يشهد بفضله على : ومن ذلك رسالة لضياء الدين بن األثري يف وصف مصر
البالد، ووجدته هو املصر وما عداه فهو السواد، فما رآه راء إال مأل عينه وصدره، وال وصفه 

وبه من عجائب اآلثار ما ال يضبطها العيان، فضالً عن اإلخبار، .  قدرهواصف إال علم أنه مل يقدره
من ذلك اهلرمان اللذان هرم الدهر ومها ال يهرمان، قد اختص كل منهما بعظم البناء، وسعة الفناء، 
وبلغ من االرتفاع غاية ال يبلغها الطري على بعد حتليقه، وال يدركها الطرف على مدة حتديقه؛ فإذا 

  .أسه قبس ظنه املتأمل جنماً، وإذا استدار عليه قوس السماء كان له سهماًأضرم بر

  : وقال صاحبنا الشهاب املنصوري

 من عبرة للعاقل المتألم  جزت بالهرمين قل كم فيهما إن

 المحل فبات دون المنزل عرف  شبهت كالً منهما بمسافٍر

    ول الرقيب فخلفاه بمعزل?أو عاشقين وشى لوصلهما أبو اله

 هما بضيائه المتهلل فهذا  أو حائرين استهديا نجم السما

 عذباً روى المنهل فسقاهما  أو ظامئين استسقيا صوب الحيا
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 الحسود وضجرة المستثقل غيظ  الزمان وفي حشاه منهما يفنى

  ذكر بناء اإلسكندرية

    

ة بن عامر اجلهين رضى اهللا أخرج ابن عبد احلكم يف فتوح مصر، والبيهقي يف دالئل النبوة، عن عقب
جاء رجال من أهل الكتاب، معهم كتب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال هلم : عنه، قال

إن شئتم أخربتكم عما أردمت أن تسألوين قبل أن تتكلموا، وإن شئتم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 جئتم تسألونين عن ذي القرنني، وسأخربكم :بل أخربنا قبل أن نتكلم، قال: قالوا! تكلمتم وأخربتكم

كما جتدونه مكتوباً عندكم؛ إن أول أمره أنه كان غالماً من الروم، أعطى ملكاً، فسار حىت أتى 
ساحل البحر من أرض مصر، فابتىن عنده مدينة يقال هلا اإلسكندرية، فلما فرغ من بنائها أتاه ملك، 

أرى مدينيت، وأرى مدائن معها، مث عرج به، : ا حتتك، قالانظر م: فعرج به حىت استقله فرفعه، فقال
احلديث بطوله؛ وقد أوردته يف التفسري . . . قد اختلطت مع املدائن فال أعرفها : انظر، فقال: فقال

  .املأثور يف سورة الكهف

كان أول شأن اإلسكندرية أن : وأخرج ابن عبد احلكم، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، قال
اختذ ا مصانع وجمالس، وكان أول من عمرها وبىن فيها، فلم تزل على بنائه ومصانعه، مث فرعون 

تداوهلا امللوك؛ ملوك مصر بعده، فنبت دلوكة بنت زباء منارة اإلسكندرية ومنارة بوقري بعد فرعون، 
مث .  مسجداًفلما ظهر سليمان بن داود عليهما الصالة والسالم على األرض اختذ ا جملساً، وبىن فيها

إن ذا القرنني ملكها، فهدم ما كان فيها من بناء امللوك والفراعنة وغريهم، إال بناء سليمان بن داود، 
مث بىن اإلسكندرية من أوهلا . مل يهدمه ومل يغريه، وأصلح ما كان ختارب منه، واقر املنارة على حاهلا

ريهم؛ ليس من ملك إال يكون له بناء يضعه بناًء يشبه بعضه بعضاً، مث تداولتها امللوك من الروم وغ
  .باإلسكندرية يعرف به، وينسب إليه

ويقال إن الذي بىن منارة اإلسكندرية قلبطرة امللكة، وهي اليت ساقت خليجها حىت : قال ابن احلكم
  .ويقال إن الذي بىن اإلسكندرية شداد بن عاد: قال. أدخلته اإلسكندرية، ومل يكن يبلغها املاء

أنا شداد بن عاد، وأنا الذي نصب : "بلغين أنه وجد حجر باإلسكندرية مكتوب فيه: بن هليعةوقال ا
العماد، وحيد األحياد، وسد بذراعيه الواد، بنيتها إذ ال شيب وال موت، إذا احلجارة يل يف اللني، 

  .واألحياد كاملغار: قال ابن هليعة". مثل الطني
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مسجد موسى عليه : يف اإلسكندرية مساجد مخسة مقدسةإن : وأخرج ابن عبد احلكم عن تبيع قال
الصالة والسالم عند املنارة، ومسجد سليمان عليه الصالة والسالم، ومسجد ذي القرنني، ومسجد 

  .اخلضر؛ أحدمها عند القسارية، واآلخر عند باب املدينة، ومسجد عمرو بن العاص الكبري

منة؛ : سكندرية ثالث مدن بعضها إىل جنب بعضكانت اإل: وحدثنا أيب، قال: قال ابن عبد احلكم
وهي موضع املنارة وما واالها، واإلسكندرية وهي موضع قصبة اإلسكندرية اليوم، ونقيطة؛ وكان 

  .على كل واحدة منهن سور، وسور من خلف ذلك على الثالث مدن؛ حييط ن مجيعاً

ان على اإلسكندرية سبعة حصون ك: وأخرج ابن عبد احلكم عن عبد اهللا بن طريف اهلمداين، قال
  .وسبعة خنادق

وأخرج عن خالد بن عبد اهللا وأيب محزة أن ذا القرنني ملا بىن اإلسكندرية رمخها بالرخام األبيض؛ 
جدرها وأرضها، فكان لباسهم فيها السواد واحلمرة؛ فمن قبل ذلك لبس الرهبان السواد من نصوع 

لليل من بياض الرخام، وإذا كان القمر أدخل الرجل الذي بياض الرخام، ومل يكونوا يسرجون فيها با
  .خييط بالليل يف ضوء القمر يف بياض الرخام اخليط يف حجر اإلبرة

إن اإلسكندرية بنيت ثالمثائة سنة، وسكنت ثالمثائة سنة، وخربت ثالمثائة : وذكر بعض املشايخ: قال
 خرقة سواد؛ من بياض جصها وبالطها، سنة؛ ولقد مكثت سبعني سنة ما يدخلها أحد إال وعلى بصره

  .ولقد مكنت سبعني ما يستسرج فيها

كانت اإلسكندرية بيضاء تضيء بالليل : قال وأخربنا ابن أيب مرمي، عن العاطف بن خالد، قال
والنهار، وكانوا إذا غربت الشمس مل خيرج أحد منهم من بيته، ومن خرج اختطف، وكان منهم راع 

 وكان خيرج من البحر شيء فيأخذ من غنمه، فكمن له الراعي فغي موضع يرعى على شاطئ البحر،
حىت خيرج؛ فإذا جارية، فتشبث ا، فذهب ا إىل مرتله فأنست م، فرأم ال خيرجون بعد غروب 

  .من خرج منا اختطف، فهيأت هلم الطلسمات مبصر يف اإلسكندرية: الشمس، فسألتهم، فقلوا

    

كان الرخام فد سخر هلم حىت يكون من بكرة إىل نصف النهار : ين، قالوأخرج عن عطاء اخلراسا
  .مبرتلة العجني، فإذا انتصف النهار اشتد

وجد اإلسكندرية حجر مكتوب فيه مثل حديث ابنت هليعة : وأخرج عن هشام بن سعد املديين، قال
 حىت خترجه أمة حممد وكرتت يف البحر كرتاً على اثين عشر ذراعاً لن خيرجه أحد: "سواء؛ وزاد فيه

  ".صلى اهللا عليه وسلم
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كانت اإلسكندرية تسمى قبل : وقال التيفاشي يف كتاب سرور النفس مبدارك احلواس اخلمس
  .اإلسكندر رفودة، وبذلك تعرفها القبط يف كتبهم القدمية

درية كانت حبرية اإلسكن: وحدثنا عبد اهللا بن صاحل، عن الليث بن سعد، قال: قال ابن عبد احلكم
كرما كلها المرأة املقوقس؛ فكانت تأخذ خراجها منهم اخلمر بفريضة عليهم، وكثر اخلمر حىت 

ليس عندنا، فأرسلت عليهم : ال حاجة يل يف اخلمر؛ أعطوين دنانري، فقالوا: ضاقت به ذرعاً، فقالت
سورها وزرعوا املاء فغرقتها، فصارت حبرية يصاد فيها احليتان حىت استخرجها بنو العباس، فسدوا ج

  .فيها

من عجائب مصر عمود السواري باإلسكندرية، وليس يف الدنيا مثله، وقد : قال صاحب املرآة
  .شاهدته؛ ويقال إن أخاه بأسوان

بظاهر اإلسكندرية عمود السواري، عمود مرتفع يف اهلواء حتته قاعدة، : قال ابن فضل اهللا يف املسالك
  . يف العمد يف علوة وال يف استدارتهإنه ال نظري له: وفوقه قاعدة، يقال

قد رأيت هذا العمود ملا دخلت اإلسكندرية يف رحليت، ودور قاعدته مثانية ومثانون شرباً، ومن : قلت
. املتواتر عن أهل اإلسكندرية أن من حاذاه عن قرب، وغمض عينيه مث قصده ال يصيبه بل مييل عنه

 حتريتهم ذلك؛ وقد جربت ذلك مراراً فلم أقدر أن وذكروا أنه مل حتصل إصابته ألحد قط مع كثرة
  .أصيبه

وذكر بعض فضالء اإلسكندرية أا كانت أربعة أعمدة على هذا النمط، وكان عليها قبة جيلس عليها 
  : ويف هذا العمود يقول الشاعر. أرسطوا صاحب الرصد

  سوى بالماء أو عمد السواري  سكندريٍة ليس يقرى نزيل

 يوجد لذاك الحرف قاري فلم   حرف خبٍزوإن تطلب هنالك

كان باإلسكندرية صنم من حناس، : وأخرج ابن عساكر يف تارخيه، عن أسامة بن زيد التنوخي، قال
على خشفة من خشف البحر، وكان مستقبالً بإصبعه القسطنطينية، ال يدري أكان . يقال له شراحيل

تمع عنده، وتدور حوله فتصاد، فكتب أسامة إىل مما عمله سليمان أو اإلسكندرية؛ فكانت احليتان جت
الفلوس عندنا قليلة، فإن رأى أمري املؤمنني : الوليد بن عبد امللك ابن مروان خيربه خبرب الصنم، ويقول

فأرسل إليه الوليد رجاالً أمناً، فأنزلوا الصنم فوجدوا عينيه ياقوتتني . أن نقطع الصنم ونضربه فلوساً
  .يمة، فذهبت احليتان ومل تعد إىل ذلك املوضعمحراوين، ليس هلما ق
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  ذكر منارة اإلسكندرية وبقية عجائبها

من عجائب املباين بأرض مصر منارة اإلسكندرية، وهي مبنية حبجارة : قال صاحب مباهج الفكر
مهندمة مضببة بالرصاص، على قناطر من زجاج، والقناطر على ظهر سرطان من حناس، وفيها حنو 

، بعضها فوق بعض، تصعد الدابة حبملها إىل سائر البيوت من داخلها، وللبيوت طاقات ثالمثائة بيت
  .تنظر إىل البحر

: ويقال. من بناء دلوكة امللكة: إا من بناء اإلسكندر، وقيل: واختلف أهل التاريخ فيمن بناها؛ فقيل

أشار بسبابة يده اليمىن حنو إن طوهلا كان ألف ذراع، وكان يف أعالها متاثيل من حناس، منها متثال قد 
ومنها متثال وجهه إىل البحر، مىت صار . الشمس أينما كانت من الفلك، يدور معها حيثما دارت

ومنها متثال كلما . العدو منهم على حنو من ليلة مسع له صوت هائل، يعلم به أهل املدينة طروق العدو
ة ترى منها قسطنطينية، وبينهما عرض مضى من الليل ساعة صوت صوتاً مطرباً، وكان بأعاله مرآ

  .البحر، فكلما جهز الروم جيشاً رئى يف املرآة

    

وحكى املسعودي أن هذه املنارة كانت يف وسط اإلسكندرية، وأا تعد من بنيان العامل العجيب، بناها 
ه املنارة بعض ملوك اليونان، يقال إنه اإلسكندر، ملا كان بينهم وبني الروم من احلروب، فجعلوا هذ

مرقباً، وجعلوا فيها مرآة من األحجار املشقفة، تشاهد فيها مراكب البحر إذا أقبلت من رومية على 
مسافة تعجز األبصار عن إدراكها، ومل تزل كذلك إىل أن ملكها املسلمون، فاحتال ملك الروم ملا 

صه، ومعه مجاعة إىل بعض انتفع ا املسلمون يف ذلك على الوليد بن عبد امللك، بأن أنفذ أحد خوا
ثغور الشام؛ على أنه راغب يف اإلسالم، فوصل إىل الوليد، وأظهر اإلسالم، وأخرج كنوزاً ودفائن 

كانت بالشام؛ مما محل الوليد على أن صدقه على أن حتت املنارة أمواالً ودفائن وأسلحة، دفنها 
لث املنارة، وأزال املرآة، مث فطن الناس فجهزه مع مجاعة من ثقاته إىل اإلسكندرية، فهدم ث. اإلسكندر

  .إىل أا مكيدة، فاستعشر ذلك، فهرب يف مركب كانت معدة له، مث بىن ما دم باجلص واآلجر

 وثالثون ذراعاً، - وهو سنة ثالث وثالثني وثالمثائة -وطول املنارة يف وقتنا هذا : قال املسعودي
ؤها يف عصرنا ثالثة أشكال، فقريب من الثلث مربع مبىن وكان طوهلا قدمياً حنو أربعمائة ذراع، وبنا

باحلجارة، مث بعد ذلك بناء مثمن الشكل مبىن باألجر ومائتان واجلص حنو ستني ذراعاً، وأعالها مدور 
  .الشكل
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وكان أمحد بن طولون بىن يف أعالها قبة من خشب، فهدمتها الرياح، فبىن : قال صاحب مباهج الفكر
مث إن وجهها البحري تداعى، وكذلك الرصيف . ام امللك الكامل صاحب مصرمكاا مسجد يف أي

الذي بني يديها من جهة البحر، وكادا ينهدمان؛ وذلك أيام امللك الظاهر ركن الدين بيربس، فرمه 
  .انتهى. وأصلحه

 أيام وذكر ابن فضل اهللا يف مسالكه أن هذه املنارة قد خربت وبقيت أثراً بال عني، وكان هذا وقع يف
  .قالوون أو ولده

من العجائب منارة اإلسكندرية اليت بناها ذو القرنني، كان : وقال ابن املتوج يف كتاب إيقاظ املتفغل
طوهلا أكثر من ثالمثائة ذراع، مبنية باحلجر املنحوت، مربعة األسفل، وفوق املنارة املربعة منارة مثمنة 

دورة وكانت كلها مبنية بالصخر املنحوت على أكثر من مبنية باآلجر، وفوق املنارة املثمنة منارة م
مائييت ذراع، وكان عليها مرآة من احلديد الصيين، عرضها سبعة أذرع، كانوا يرؤن فيها مجيع من 
خيرج من البحر من مجيع بالد الروم، فإن كانوا أعداء تركوهم حىت يقربوا من اإلسكندرية، فإذا 

داروا املرآة مقابلة الشمس، فاستقبلوا ا السفن، حىت يقع قربوا منها ومالت الشمس للغروب أ
وكانوا يؤدون . شعاع الشمس يف ضوء املرآة على السفن يف البحر عن آخرها، ويهلك كل من فيها

اخلراج ليأمنوا بذلك من إحراق املرآة لسفنهم، فلما فتح عمرو بن العاص اإلسكندرية احتالت الروم 
ني املستعربني، وأظهروا أم مسلمون، وأخرجوا كتاباً زعموا أن ذخائر بأن بعثت مجاعة من القسيس

ذي القرنني يف جوف املنارة، فصدقتهم العرب لقلة معرفتهم حبيل الروم، وعدم معرفتهم مبنفعة تلك 
املرآة واملنارة، وختيلوا أم إذا أخذوا الذخائر واألموال أعادوا املرآة واملنارة كما كانت، فهدموا 

ار ثلثي املنارة، فلم جيدوا فيها شيئا، وهرب أولئك القسيسون، فعلموا حينئذ أا خديعة، فبنوها مقد
باآلجر، ومل يقدروا أن يرفعوا إليها تلك احلجارة، فلما أمتوها نصبوا عليها تلك املرآة كما كانت، 

رنني، يدخل اآلن والنصف األسفل الذي من عمل ذي الق. فصدئت ومل يروا فيها شيئا، وبطل إحراقها
من الباب الذي للمنارة، وهو مرتفع من األرض مقدار ذراعا، يصعد إليه على قناطر مبنية بالصخر 

املنحوت، فإذا دخل من باب جيد على ميينه بابا، فيدخل منه إىل جملس كبري عشرين ذراعا مربعا، 
  .ثالثا، وجملسا رابعا كذلكيدخل فيه الضوء من جانيب املرآة، مث جيد بيتا آخر مثلها، مث جملسا 

وقد عملت اجلن لسليمان بن داود عليهما الصالة والسالم يف اإلسكندرية جملسا من أعمدة : قال
الرخام امللون ازع كاجلزع اليماين، املصقول كاملرآة، إذا نظر اإلنسان إليها يرى من يشمي خلفه 

الثون ذراعا، ويف وسط الس عمود وكان عدد األعمدة ثالمثائة عمود، وكل عمود ث. لصفائها
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ومن مجلة تلك . طوله مائة وإحدى عشرة ذراعا، وسقفه من حجر واحد أخضر مربع، قطعته اجلن
    ! األعمدة عمود واحد يتحرك شرقا وغربا، يشاهد ذلك الناس، وال يرون ما سبب حركته

عون فيه يف يوم من السنة، ومن مجلة عجائب اإلسكندرية السوارى وامللعب الذي كانوا جيتم: قال
ويرمون بأكرة، فال تقع يف حجر أحد منهم إال ملك مصر، وكان حيضر هذا امللعب ما شاء من الناس 

مث إن قرئ كتاب . ما يزيد على ألف ألف رجل؛ فال يكون منهم أحد إال وهو ينظر يف وجه صاحبه
  .مسعوه مجيعا، أو لعب لون من ألوان اللعب رأوه عن آخرهم

 ومن عجائبها املسلتان، ومها جبالن قائمان على سرطانات من حناس يف أركاما، كل ركن على :قال
  .سرطان، فلو أراد أحد أن يدخل من جانبهما شيئا حىت يعرب إىل جانبهما اآلخر فعل

ومن عجائبهما عمودا اإلعياء، ومها عمودان ملقيان، وراء كل عمود منهما جبل حصى : قال
ىت أقبل التعب النصب بسبع حصيات من ذلك احلصى، فاستلقى على أحدمها، مث كحصى اجلمار، فم

  .يرمى وراء بالسبع حصيات، ويقوم وال يلتفت، وميضي لطليته، قلم كأنه مل يتعب ومل حيس بشيء

ومن عجائبها القبة اخلضراء، وهي أعجب قبة ملبسة حناسا، كأنه الذهب اإلبريز، ال يبليه : قال
  .ه الدهرالقدم، وال خيلق

ومن عجائبها منية عقبة، وحصن فارس، وكنيسة أسفل األرض؛ وهي مدينة على مدينة، وليس : وقال
على وجه األرض مثلها، ويقال أا إرم ذات العماد، مسيت بذلك ألن عمدها ال يرى مثلها طوال 

  .وعرضا

 اإلسكندرية، بىن كان لإلسكندر أخ يسمى الفرما، فلما بىن اإلسكندر: وقال صاحب مرآة الزمان
ومل تزل اإلسكندرية جة يرتاح إليها كل من رآها، ومل تزل . الفرما الفرما، على نعت اإلسكندرية

! ما أحسن مدينتكم: الفرما ما مذ بنيت رثة، فلما فتحت اإلسكندرية قال عوف بن مالك ألهلها

وملا . ىل غنية عن الناس، فبقيت جتهاهذه مدينة فقرية إىل اهللا تعا: إن اإلسكندر ملا بناها قال: فقالوا
هذه : إن الفرما ملا بناها قال: قالوا! ما أخلق مدينتكم: فتحت الفرما قال أبرهة بن الصباح ألهلها

  .مدينة غنية عن اهللا، فقرية إىل الناس، فذهبت جتها

  ذكر دخول عمرو بن العاص مصر يف اجلاهلية

    

د، أنه بلغه أن عمرا قدم إىل بيت املقدس لتجارة يف نفر من أخرج بن عبد احلكم، عن خالد بن يزي
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قريش، وإذا هم بشماس من مشامسة الروم من أهل اإلسكندرية، قدم للصالة يف بيت املقدس، فخرج 
يف بعض جباهلا يسيح، وكان عمرو يرعى إبله وإبل أصحابه، وكانت رعية اإلبل نوبا بينهم؛ فبينما 

لك الشماس، وقد أصابه عطش شديد يف يوم شديد احلر، فوقف على عمرو يرعى إبله إذ مر به ذ
عمر فاستسقاه، فسقا عمرو من قربة له، فشرب حىت روي، ونام الشماس مكانه، وكان إىل جانب 
الشماس حيث نام حفرة، فخرجت منها حية عظيمة، فبصر ا عمرو فرتع هلا بسهم فقتلها، فلما 

ما هذه؟ فأخربه عمرو أنه رماها : قد أجناه اهللا منها، فقال لعمرواستيقظ الشماس نظر إىل حية عظيمة 
مرة من شدة العطش، : قد أحياين اهللا بك مرتني: بسهم فقتلها، فأقبل إىل عمرو، فقبل رأسه، وقال
قدمت مع أصحاب يل نطلب الفضل من جتارتنا، : ومرة من هذه احلية، فما أقدمك هذه البالد؟ قال

رجائي أن أصيب ما أشتري به بعريا، فإين :  ترجو أن تصيب من جتارتك؟ قالوكم: فقال له الشماس
أرأيت دية : قال له الشماس. ال أملك إال بعريين، فأملي أن أصيب بعريا آخر، فيكون يل ثالثة أبعرة

مائة من اإلبل، فقال الشماس لسنا أصحاب إبل، حنن أصحاب دنانري، : أحدكم بينكم، كم هي؟ قال
إين رجل غريب يف هذه البالد، وإمنا قدمت أصلي يف : ألف دينار، فقال له الشماستكون : قال

كنيسة بيت املقدس، أسيح يف هذه اجلبال شهرا، جعلت ذلك نذرا على نفسي، وقد قضيت ذلك، 
وأنا أريد الرجوع إىل بالدي فهل لك أن تتبعين إىل بالدي، ولك عهد اهللا وميثاقه أن أعطيك ديتني؛ 

مصر يف مدينة يقال هلا : أين بالدك؟ قال: فقال له عمرو! تعاىل قد أحياين بك مرتنيألن اهللا 
لو دخلتها لعلمت أنك مل : ال أعرفها ومل أدخلها قط، فقال له الشماس: اإلسكندرية، فقال له عمرو

م نع: تفي يل مبا تقول، وعليك بذلك العهد وامليثاق؟ فقال الشماس: تدخل قط مثلها، فقال له عمرو
كم يكون مكثي يف : لك اهللا على بالعهد وامليثاق أن أيف لك، وأن أردك إىل أصحابك، فقال عمرو

شهراً تنطلق معي ذاهباً عشراً، وتقم عندنا عشراً، وترجع يف عشر؛ ولك على أنت : ذلك؟ قال
 فقال له أنظرين حىت أشاور أصحايب، فانطلق. أحفظك ذاهباً، وأن أبعث معك من حيفظك راجعاً

أقيموا حىت أرجع إليكم، ولكم على : عمرو إىل أصحابه، فأخربهم مبا عاهد عليه الشماس، وقال هلم
نعم، وبعثوا معه رجالً : العهد أن أعطيكم شطر ذلك، على أن يصحبين رجل منكم آنس به، فقالوا

من منهم، فانطلق عمرو وصاحبه مع الشماس إىل مصر؛ حىت انتهى إىل اإلسكندرية، فرأى عمرو 
ما رأيت مثل مصر قط وكثرة : عمارا وكثرة أهلها وما ا من األموال واخلري ما أعجبه ذلك، وقال

ما فيها من األموال، ونظر إىل اإلسكندرية وعمارا وجودة بنائها وكثرة أهلها وما ا من األموال، 
ها ملوكهم وأشرافهم، وهلم فازداد تعجباً، ووافق دخول عمرو اإلسكندرية عيداً فيها عظيماً جيتمع في
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أكرة منذهب مكللة، يترامى ا ملوكهم، وهم يتلقوا بأكمامهم؛ وفيما أختربوا من تلك األكرة 
. إن من وقعت األكرة يف كمه، واستقرت فيه، مل ميت حىت ميلكهم: على ما وضعها من مضى منهم

ب ديباج ألبسه إياه، وجلس فلما قدم عمرو اإلسكندرية أكرمه الشماس اإلكرام كله، وكساه ثو
عمرو والشماس مع الناس يف ذلك الس، حيث يترامون باألكرة، وهم يتلقوا بأكملهم، فرمى ا 

ما كذبتنا هذه األكرة : رجل منهم، فأقبلت وي حىت وقعت يف كم عمرو؛ فتعجبوا من ذلك، وقالوا
وإن ذلك الشماس مشى يف أهل ! ن أبداًهذا ال يكو! قط إال هذه املرة، أترى هذا األعرايب ميلكنا

اإلسكندرية وأعلمهم أن عمراً أحياه مرتني، وأنه قد ضمن له ألفي دينار، وسأهلم أن جيمعوا ذلك له 
فيما بينهم؛ ففعلوا ودفعوها إىل عمرو، فانطلق عمر وصاحبه، وبعث معهما الشماس دليالً ورسوالً، 

 أصحاما؛ فبذلك عرف عمرو مدخل مصر وزودمها وأكرمهما؛ حىت رجع هو وصاحبه إىل
فلما رجع عمرو إىل أصحابه دفع إليهم . وخمرجها، ورأى منها ما علم أا أفضل البالد وأكثرها ماالً

  .فكان أول مال اعتقدته وتأثلته: فيما بينهم ألف دينار وأمسك لنفسه ألفاً، قال عمرو

  ذكر كتاب رسول اهللا إىل املقوقس

    

ملا كانت سنة ست من اهلجرة، ورجع : حدثنا هشام بن إسحاق وغريه، قال: كمقال ابن عبد احل
رسول اهللا من احلديبية بعث إىل امللوك، فبعث حاطب بن أيب بلتعة إىل املقوقس صاحب اإلسكندرية، 
فمضى حاطب بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما انتهى إىل اإلسكندرية، وجد املقوقس يف 

 على البحر، فركب البحر؛ فلما حاذى جملسه، أشار بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه جملس يشرف
ما : وسلم بني إصبعيه، فلما رآه أمره بالكتاب فقبض، وأمر به فأوصل إليه، فلما قرأ الكتاب قال

ما منع عيسى بن مرمي أن يدعو على من أىب : فقال له! منعه إن كان نبياً أن يدعو علي فيسلط علي
: فوجم ساعة، مث استعادها فأعادها حاطب عليه، فسكت، فقال له حاطب! يه أن يفعل به ويفعلعل

إنه قد كان قبلك رجل يزعم أنه الرب األعلى، فانتقم اهللا به مث انتقم منه؛ فاعترب بغريك، وال تعترب 
ما بشارة موسى وإن لك ديناً لن تدعه إال ملا هو خري منه، وهو اإلسالم الكايف فقد ما سواه، و. بك

بعيسى إال كبشارة عيسى مبحمد، وما دعاؤنا إياك إىل القرآن إال كدعائك أهل التوراة إىل اإلجنيل، 
من . بسم اهللا الرمحن الرحيم: ولسنا ننهاك عن دين املسيح، ولكنا نأمرك به، مث قرأ الكتاب، فإذا فيه

 اهلدى؛ أما بعد، فإين أدعوك بدعاية حممد رسول اهللا إىل املقوقس عظيم القبط، سالم على من اتبع
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يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواٍء بيننا وبينكم أال (اإلسالم، فأسلم تسلم ويؤتك اهللا أجرك مرتني، 
نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئاً، وال يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اهللا فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا 

  ).مسلمون

حملمد بن : ذه، فجعله يف حق من عاج، وختم عليه، مث دعا كاتباً يكتب بالعربية، فكتبفلما قرأه أخ
سالم عليك، أما بعد فقد قرأت كتابك، وفهمت ما ذكرت، وما . عبد اهللا، من املقوقس عظيم القبط

تدعو إليه، وقد علمت أن نبياً قد بقي؛ وكنت أظن أنه خيرج بالشام، وقد أكرمت رسولك، وبعثت 
  .والسالم.  جباريتني هلما مكان يف القبط عظيم، وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبهاإليك

أرسل املقوقس إىل حاطب ليلة، وليس عنده أحد : وأخرج ابن عبد احلكم، عن أبان بن صاحل، قال
! أال ختربين عن أمور أسألك عنها، فإين أعلم أن صاحبك ختريك حني بعثك يل: إال ترمجان له، فقال له

إىل أن نعبد اهللا، وال نشرك به : إالم يدعو حممد؟ قال: ال تسألين عن شيء إال صدقنك، قال: قلت
مخس صلوات يف اليوم والليلة، وصيام : فكم تصلون؟ قال: قال. شيئاً، وخنلع ما سواه، ويأمر بالصالة

: تباعه؟ قالومن أ: قال. شهر رمضان، وحج البيت، والوفاء بالعهد، وينهى عن أكل امليتة والدم

صفه يل، فوصفته بصفة من صفاته، : نعم، قال: فهل يقاتل قومه؟ قال: الفتيان من قومه وغريهم، قال
قد بقيت أشياء، مل أرك ذكرا؛ يف عينيه محرة قلما تفارقه، وبني كتفيه خامت : ومل آت عليها، قال

يبايل من القى من عٍم وال ابن النبوة، يركب احلمار، ويلبس الشملة، وجيتزئ بالتمرات والكسر، ال 
قد كنت أعلم أن نبياً قد بقي، وقد كنت أظن أن خمرجه بالشام، وهناك : هذه صفته، قال: عم، قلت

خترج األنبياء من قبله، فأراه قد خرج يف العرب، يف أرض جهد وبؤس، والقبط ال تطاوعين يف ابتاعه، 
د، ويرتل أصحابه من بعده بساحتنا هذه حىت وال أحب أن يعلم مبحاوريت إياك، وسيظهر على البال

  .يظهروا على ما هاهنا، وأنا ال اذكر للقبط من هذا حرفاً، فارجع إىل صاحبك

ملا مضى حاطب بكتاب رسول اهللا : وأخرج ابن عبد احلكم، عن عبد الرمحن بن عبد القارئ، قال
زله، مث سرحه رسول اهللا صلى صلى اهللا عليم وسلم، قبل املقوقس الكتاب، وأكرم حاطباً، وأحسن ن

اهللا عليه وسلم، وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة بسرجها وجاريتني، إحدامها أم إبراهيم، ووهب 
األخرى جلهم بن قيس العبدي، فهي أم زكريا بن جهم، الذي كان خليفة عمرو بن العاص على 

  .مصر

 وسلم حلسان بن ثابت، فهي أم عبد ويقال بل وهبها رسول اهللا صلى اهللا عليه: قال ابن عبد احلكم
  .بل لدحية بن خليفة الكليب: بل وهبها حملمد بن مسلمة األنصاري، ويقال: الرمحن بن حسان؛ ويقال
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مث أخرج من طريق املنذر بن عبيد، عن عبد الرمحن بن حسان بن ثابت، عن عبد الرمحن بن حسان بن 
يت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلما حضرت موت إبراهيم، فرأ: ثابت، عن أمه سريين، قال

  .هذا يصحح قول من قال إنه وهبها حلسان. صحت أنا وأخيت ما ينهانا؛ فلما مات انا عن الصياح

    

أنبأنا هانئ املتوكل، أنبأنا ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، أن املقوقس ملا أتاه : وقال ابن احلكم
هذا زمان خيرج فيه النيب الذي جند : م ضمه إىل صدره، وقالكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

نعته وصفته يف كتاب اهللا، وإنا لنجد صفته أنه ال جيمع بني أختني يف ملك ميني وال نكاح، وأنه يقبل 
مث دعا رجالً عاقالً، مث مل . اهلدية، وال يقبل الصدقة، وإن جلساءه املساكني، وأن خامت النبوة بني كتفيه

فبعث ما معه إىل . ر أحسن وال أمجل من مارية وأختها؛ ومها من أهل حفن من كورة أنصنايدع مبص
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأهدى له بغلة شهباء، ومحاراً أشهب، وثياباً من قباطي مصر، 

من جلساؤه وينظر إىل ظهره، : وعسالً من عسل بنها، وبعث إليه مبال صدقة، وأمر رسوله أن ينظر
هل يرى شامة كبرية ذات شعر؟ ففعل ذلك الرسول، فلما قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فقبل رسول اهللا صلى اهللا . قدم إليه األختني والدابتني والعسل والثياب، وأعلمه أن ذلك كله هدية
جبتاه، وكره  فلما نظر إىل مارية وأختها أع- وكان ال يردها من أحد من الناس -عليه وسلم اهلدية 

اللهم اختر لنبيك، فاختار له اهللا مارية، وذلك : أن جيمع بينهما، وكانت إحدامها تشبه األخرى، فقال
قوال نشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً عبد ورسوله، فبادرت مارية، فتشهدت وآمنت : أنه قال هلما

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أختها، ومكثت بعدها أختها ساعة، مث تشهدت وآمنت، فوهب ر
وكانت البغلة واحلمار أحب دوابه إليه، ومسى البغلة دلدالً، ومسى . أختها حملمد بن مسلمة األنصاري

احلمار يعفوراً، وأعجبه العسل، فدعا لعسل بنها بالربكة، وبقيت تلك الثياب حىت كفن يف بعضها 
  .صلى اهللا عليه وسلم

  .قوقس بعث مع مارية خبصي فكان يأوي إليهاويقال إن امل: قال ابن احلكم

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أم إبراهيم أم ولده : مث أخرج عن عبد اهللا بن عمرو، قال
القبطية، فوجد عندها نسيباً كان هلا، قدم معها من مصر؛ وكان كثرياً ما يدخل عليها، فوقع يف نفسه 

عرف ذلك يف وجهه، فسأله فأخربه، فأخذ عمر السيف، مث شيء، فرجع، فلقيه عمر بن اخلطاب، ف
 وكان - دخل على مارية فوجده عندها، فأهوى إليه بالسيف، فلما رأى ذلك كشف عن نفسه 

إن :"  فلما رجع عمر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه، قال- جمبوباً ليس بني رجليه شيء 
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 وقريبها، وأن يف بطنها غالماً مين، وإنه أشبه اخللق يب، وأمرين جربيل أتاين، فأخربين أن اهللا قد برأها
  ".أن أمسيه إبراهيم، وكناين بأيب إبراهيم

وأخرج ابن عبد احلكم والبيهقي يف الدالئل، من طريق حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب، عن أبيه، عن 
كندرية، فجئته بكتاب رسول بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املقوقس ملك اإلس: جده، قال

: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأنزلين يف مرتل، وأقمت عنده ليايل، مث بعث ايلّ، وقد مجع بطارقته، فقال

: أخربين عن صاحبك، ألبس هو بنيب؟ قال: هلم، قال: سأكلمك بكالم، وأحب أن تفهمه عين، قلت

ا له مل يدع على قومه حيث أخرجوه من فم: بلى، هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال: قلت
فعيسى بن مرمي، تشهد أنه رسول اهللا، فما له حيث أخذه قومه : فقلت له: قال! بلده إىل غريها

: فأرادوا أن يصلبوه، أال يكون دعا عليهم، بأن يهلكم اهللا حىت رفعه اهللا إليه يف السماء الدنيا؟ فقال

بعث ا معك إىل حممد؛ وأرسل معك مبذرقة يبذرقونك أنت حكيم، جاء من عند حكيم؛ هذه هدايا أ
وأهدى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث جواٍر، منهن أم إبراهيم، واحدة وهبها . إىل مأنك

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب جهم بن حذيفة العبدري، وواحدة وهبها حلسان بن ثابت، 
  .وأرسل إليه بثياب، مع طرف من طرفهم

  .سريين: وكان اسم أخت مارية قيصراً ويقال: قال ابن هليعة:  ابن أيب مرميقال

بعث املقوقس : وحدثنا عبد امللك بن مسلمة، عن ابن هليعة، عن األعرج، قال: قال ابن عبد احلكم
  .مبارية وأختها حنة

ي إبراهيم لو بق: وأخرج ابن عبد احلكم، عن راشد بن سعد، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .ما تركت قبطياً إال وضعت عنه اجلزية

يف ثيايب هذه، أو : قلنا يا رسول اهللا، فيم نكفنك؟ قال: وأخرج ابن عبد احلكم، عن ابن مسعود، قال
  .ثياب مصر

    

وأخرج الواقدي وأبو نعيم يف الدالئل عن املغرية بنشعبة، أنه ملا خرج مع بين مالك إىل املقوقس، قال 
لصقنا بالبحر، وقد خفناه : لصتم إيل من طائفتكم، وحممد وأصحابه بيين وبينكم؟ قالواكيف خ: هلم

: ومل ذاك؟ قالوا: مل يتبعه منا رجل واحد، قال: فكيف صنعتم فيما دعاكم إليه؟ قالوا: على ذلك، قال

فكيف : الق. جاءنا بدين جمدد ال تدين به اآلباء، وال يدين به امللك، وحنن على ما كان عليه آباؤنا
تبعه أحداثهم وقد القاه من خالفه من قومه وغريهم من العرب يف مواطن، مرة : صنع قومه؟ قال
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يدعو إىل أن نعبد اهللا : أال ختربوين، إىل ماذا يدعو؟ قالوا: قال. تكون عليهم الدبرة ومرة تكون له
أهلما وقت يعرف، :  قالوحده ال شريك له، وخنلع ما كان يعبد اآلباء، ويدعو إىل الصالة والزكاة،

يصلون يف اليوم والليلة مخس صلوات كلها مبواقيت وعدد، ويؤدون من كل : وعدد ينتهي إليه؟ قالوا
أفرأيتم إن : ما بلغ عشرين مثقاالً، وكل بغل بلغت مخساً شاة، مث أخربه بصدقة األموال كلها، قال

رحم ووفاء العهد وحترمي الزنا والربا يردها على فقرائهم، ويأمر بصلة ال: أخذها أين يضعها؟ قال
هو نيب مرسل إىل الناي كافة، ولو أصاب القبط والروم : قال. واخلمر، وال يأكل ما ذبح لغري اسم اهللا

تبعوه، وقد أمرهم بذلك عيسى بن مرمي؛ وهذا الذي تصفونه منه بعثت به األنبياء من قبل، وستكون 
لو دخل : ينه إىل منتهى اخلف واحلافر ومنقطع البحور، قلناله العاقبة حىت ال ينازعه أحد، ويظهر د

: كيف نسبه يف قومه؟ قلنا: مث قال! أنتم يف اللعب: فأنغض رأسه، وقال. الناس كلهم معه ما دخلنا

: فكيف صدق حديثه؟ قلنا: كذلك األنبياء، تبعث يف نسب قومها، قال: هو أوسطهم نسباً، قال

! ظروا يف أموركم، أترونه يصدق فيم بينكم وبينه، ويكذب على اهللان: يسمى األمني من صدقه، قال

فما فعلت يهود يثرب، فهم أهل : هم أتباع األنبياء قبله، قال: األحداث، قال: فمن تبعه؟ قلنا: مث قال
هم قوم حسٍد حسدوه، : خالفوه، فأوقع م فقتلهم وسباهم، وتفرقوا يف كل وجه، قال: التوراة؟ قلنا

  .يعرفون من أمره مثل ما نعرفأما إم 

ملوك : فقمنا من عنده، وقد مسعنا كالماً ذللنا حملمد صلى اهللا عليه وسلم، وخضعنا، وقلنا: قال املغرية
العجم يصدقونه وخيافونه على بعد إرجائهم منه، وحنن أقرباءه وجريانه مل ندخل معه، وقد جاءنا داعياً 

سكندرية ال أدع كنيسة إال دخلتها، وسألت أساقفها من قبطها فأقمت باإل: قال املغرية! إىل منازلنا
ورومها عما جيدون من صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم، وكان أسقف من القبط مل أر أحداً أشد منه، 

نعم، هو آخر األنبياء، ليس بينه وبني عيسى بين، قد : أخربين، هل بقى أحد من األنبياء؟ قال: فقلت
هو النيب األمي العريب، أمسه أمحد، بالطويل وال بالقصري، يف عينيه محرة، وليس أمر عيسى باتباعه، و

باألبيض وال باآلدم، يعفى شعره، ويلبس ما غلظ من الثياب، وجيترئ مبا لقي من الطعام؛ سيفه على 
عاتقه، وال يبايل من القى، يباشر القتال بنفسه ومعه أصحابه يفدونه بأنفسهم، هم أشد له حباً من 

: قلت. آبائهم وأوالدهم، من حرم يأيت، وإىل حرم يهاجر، إىل أرض سباخ وخنل، يدين بدين إبراهيم

كان النيب . يأترز على وسطه، ويغسل أطرافه، وخيص مبا مل خيص به األنبياء قبله: زدين يف صفته، قال
 أدركته الصالة أينما: يبعث إىل قومه، وبعث هو إىل الناس كافة وجعلت له األرض مسجداً وطهوراً
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  .تيمم وصلى وكان من قبله مشدداً عليهم ال يصلون إال يف الكنائس والبيع

  .فوعيت ذلك كله من قوله وقول غريه، مث رجعت وأسلمت: قال املغرية

  ذكر بعث أيب بكر الصديق حاطباً إىل املقوقس

ى اهللا عنه بعد بعث أبو بكر الصديق رض: أخرج ابن عبد احلكم، عن علي بن رباح اللخمي، قال
وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حاطباً إىل املقوقس مبصر، فمر على ناحية قرى الشرقية، فهام 

  .وأعطوه، فلم يزالوا على ذلك حىت دخلها عمرو بن العاص، فقاتلوه، وانتقض ذلك العهد

  .قال عبد امللك بن مسلمة وهي أول هدنة كانت مبصر

  مر بن اخلطابذكر فتح مصر يف خالفة ع

  رضي اهللا عنه 

    

حدثنا عثمان بن صاحل، أنبأنا ابن هليعة، عن عبيد اهللا بن أيب جعفر وعياش بن : قال ابن عبد احلكم
ملا كانت سنة مثاين عشرة، وقدم عمر بن : عباس القتباين وغريمها، يزيد بعضهم على بعض، قالوا

يا أمري املؤمنني، ائذن يل أن أسري إىل : ، وقالاخلطاب اجلابية، قام إليه عمرو بن العاص، فخال به
إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمني وعوناً هلم؛ وهي أكثر األرض : مصر، وحرضه عليها، وقال

فتخوف عمر بن اخلطاب على املسلمني، وكره ذلك، فلم يزل . أمواالً، وأعجزهم عن القتال واحلرب
ويهون عليه فتحها، حىت ركن لذلك عمر، فعقد له على عمرو يعظم أمرها عند عمر، وخيربه حباهلا، 

سر وأنا مستخري : فقال عمر. على ثالثة آالف ومخسمائة: أربعة آالف رجل، كلهم من عك، ويقال
اهللا يف مسريك، وسيأيت إليك سريعاً إن شاء اهللا تعاىل، فان أدركك كتايب وأمرتك فيه باالنصراف عن 

 أرضها فانصرف، وإن أنت دخلتها قبل أن يأتيك كتايب، فامض مصر قبل أن تدخلها، أو شيئاً من
  .لوجهك، واستعن باهللا واستنصره

فسار عمرو بن العاص من جوف الليل، ومل يشعر به أحد من الناس، واستخار عمر اهللا؛ فكأنه ختوف 
رك فأد: على املسلمني يف وجههم ذلك، فكتب إىل عمرو بن العاص أن ينصرف مبن معه من املسلمني
الكتاب عمراً وهو برفح، فتخوف عمرو بن العاص؛ إن هو أخذ الكتاب وفتحه أن جيد فيه 
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االنصراف كما عهد إليه عمر، فلم يأخذ الكتاب من الرسول ودافعه، وسار كما هو، حىت نزل قريٍة 
ل إا من مصر؛ فدعا بالكتاب فقرأه على املسلمني، فقا: فيما بني رفح والعريش، فسأل عنها فقيل

فإن أمري املؤمنني عهد إيلّ، وأمرين إن : بلى، فقال: ألستم تعلمون أن هذه من مصر؟ قالوا: عمرو
حلقين كتابه ومل أدخل مصر أن أرجع، وإن مل يلحقين كتابه حىت دخلنا أرض مصر؛ فسريوا وامضوا 

  .على بركة اهللا

طاط، فكان جيهز على عمرو فلما بلغ املقوقس قدوم عمرو، توجه إىل الفس. فتقدم عمرو بن العاص
اجليوش، فكان أول موضع قوتل فيه الفرما، قاتله الروم قتاالً شديداً حنواً من شهر، مث فتح اهللا على 

وكان باإلسكندرية أسقف للقبط، يقال له أبو بنيامني، فلما بلغه قدوم عمرو بن العاص، كتب . يديه
كهم قد انقطع، ويأمرهم بتلقي عمرو، فيقال إن إىل القبط يعلمهم أنه ال يكون للروم دولة، وأن مل

مث توجه عمرو؛ ال يدافع إال باألمر اخلفيف، . القبط الذين كانوا بالفر ما كانوا يومئذ لعمرو أعواناً
أال تعجبون من هؤالء القوم، يقدمون : فرتل ومن معه، فقال بعض القبط لبعض. حىت نزل القواصر

فأجابه رجل آخر منهم إن هؤالء القوم ال يتوجهون إىل ! لناسعلى مجوع الروم، وهم يف قلة من ا
أحد إال ظهروا عليه، حىت يقتلوا أخريهم، فتقدم عمرو ال يدافع إال باألمر اخلفيف، حىت أتى بلبيس، 
فقاتلوه ا حنواً من شهر، حىت فتح اهللا عليه، مث مضى ال يدافع إال باألمر اخلفيف، حىت أتى أم دنني، 

 ا قتاالً شديداًفقاتلوه.  

وأبطأ عليه الفتح، فكتب إىل عمر يستمده، فأمده بأربعة آالف، متام مثانية آالف، فسار عمرو مبن معه 
حىت نزل على احلصن، فحاصرهم بالقصر الذي يقال له بابليون حيناً، وقاتلهم قتاالً شديداً؛ يصبحهم 

يستمده، فأمده عمر بأربعة آالف رجل، فلما أبطأ عليه الفتح، كتب إىل عمر بن اخلطاب . وميسيهم
إين قد أمددتك بأربعة آالف رجل على كل ألف رجل : على كل ألف رجل منهم رجل، وكتب إليه

الزبري بن العوام، واملقداد بن األسود، وعبادة بن الصامت، ومسلمة بن : منهم رجل مقام األلف
  .ألفاً من قلةوأعلم أن معك أثىن عشر ألفاً، وال يغلب اثنا عشر . خملد

    

وكانوا قد خندقوا حول حصنهم، وجعلوا للخندق أبواباً، وجعلوا سكك احلديد موتدة بأفنية 
 وكان على -فلما قدم املدد على عمرو بن العاص أتى إىل القصر، ووضع عليه املنجنيق . األبواب

 ودخل عمرو إىل - القصر رجل من الروم يقال له األعريج والياً عليه، وكان حتت يدي املقوقس 
أخرج واستشري أصحايب، وقد كان صاحب : صاحب احلصن، فتناظر يف شيء مما هم فيه، فقال
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إذا مر به عمرو أن يلقى عليه صخرة فيقتله، فمر عمرو وهو : احلصن أوصى الذي كان على الباب
قد دخلت فانظر كيف خترج، فرجع عمرو إىل صاحب : يريد اخلروج برجل من العرب، فقال

إين أريد أن آتيك بنفر من أصحايب، حىت يسمعوا منك مثل الذي مسعت، فقال العلج : صن، فقالاحل
قتل مجاعة أحب إيل من قتل واحد، فأرسل إىل الذي كان أمره بقتل عمرو، أال يتعرض له، : يف نفسه

 نفسي هللا، إين أهب: وخرج عمرو، فلما أبطأ عليه الفتح، قال الزبري. رجاء أن يأيت بأصحابه فيقتلهم
أرجو أن يفتح اهللا بذلك على املسلمني، فوضع سلماً إىل جانب احلصن من ناحية سوق احلمام، مث 
صعد، وأمرهم إذا مسعوا تكبريه أن جييبوه مجيعاً، فما شعروا إال والزبري على رأس احلصن يكرب معه 

ما اقتحم الزبري، وتبعه فل. السيف، وحتامل الناس على السلم حىت اهم عمرو خوفاً من أن ينكسر
من تبعه، وكرب وكرب من معه، وأجام املسلمون من خارج، مل يشك أهل احلصن أن العرب قد 

اقتحموا مجيعاً، فهربوا، فعمد الزبري وأصحابه إىل باب احلصن ففتحوه، واقتحم املسلمون احلصن؛ 
لح، ودعاه إليه على أن فلما خاف املقوقس على نفسه ومن معه؛ حينئذ سأل عمرو بن العاص الص

  .يفرض للعرب على القبط دينارين دينارين على كل رجل منهم، فأجابه عمرو إىل ذلك

  .وكان مكثهم على باب القصر حىت فتحوه سبعة أشهر: قال الليث بن سعد رضى اهللا عنه

 محيد، وحدثنا عثمان بن صاحل، أخربنا خالد بن جنيح، عن حيىي بن أيوب وخالد بن: قال ابن احلكم
حدثنا خالد بن يزيد، عن مجاعة من التابعني، بعضهم يزيد على بعض، أن املسلمني ملا حاصروا : قاال

بابليون، وكان به مجاعة من الروم وأكابر القبط ورؤسائهم، وعليهم املقوقس، فقاتلوهم ا شهراً، 
 ورغبتهم فيه، خافوا أن فلما رأى القوم اجلد منهم على فتحه واحلرص، ورأوا من صربهم على القتال

يظهروا، فتنحى املقوقس ومجاعة من أكابر القبط وخرجوا من باب القصر القبلي، ودوم مجاعة 
يقاتلون العرب، فلحقوا باجلزيرة وأمروا بقطه اجلسر؛ وذلك يف جرى النيل وختلف األعريج يف 

، وكانت سفنهم احلصن بعد املقوقس، فلما خاف فتح احلصن، ركب هو وأهل القوة والشرف
  .ملصقة باحلصن، مث حلقوا باملقوقس يف اجلزيرة

إنكم قوم قد وجلتم يف بالدنا، وأحلحتم على قتالنا، وطال : فأرسل املقوقس إىل عمرو بن العاص
مقامكم يف أرضنا؛ وإمنا أنتم عصبة يسرية، وقد أظلتكم الروم، وجهزوا إليكم، ومعهم من العدة 

ذا النيل، وإمنا أنتم أسارى قد أيدينا، فأرسلوا إلينا رجاالً منكم نسمع والسالح، وقد أحاط بكمم ه
من كالمهم؛ فلعله أن يأيت األمر فيما بيننا وبينكم على ما حتبون وحنب، وينقطع عنا وعنكم هذا 

القتال قبل أن تغشاكم مجوع الروم، فال ينفعنا الكالم، وال نقدر عليه؛ ولعلكم أن تندموا إن كان 
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الفاً لطلبتكم ورجائكم، فابعث إلينا رجاالً من أصحابكم نعاملهم على ما نرضى حنن وهم، األمر خم
  .وما م من شيء

فلما أتت عمرو بن العاص رسل املقوقس حبسهم عنده يومني وليلتني، حىت خاف عليهم املقوقس، 
منا أراد عمرو وإ! أترون أم يقتلون الرسل وحيبسوم، يستحلون ذلك يف دينهم: فقال ألصحابه

  .بذلك أن يروا حال املسلمني

إما أن دخلتم يف اإلسالم : أن ليس بيين وبينك إال إحدى ثالث خصال: فرد عليهم عمرو مع رسله
فكنتم إخواننا وكان لكم مالنا، وإن أبيتم أعطيتم اجلزية عن يد وأنتم صاغرون، وإما أن جاهدنا كم 

  .و خري احلاكمنيبالصرب والقتال حىت حيكم اهللا بيننا وه

رأينا قوماً املوت أحب إليهم من احلياة، : كيف رأيتموهم؟ قالوا: فلما جاءت رسل املقوقس إليه، قال
والتواضع أحب إليهم من الرفعة، ليس ألحدهم يف الدنيا رغبة وال مة، وإمنا جلوسهم على التراب، 

وضيعهم، وال السيد فيهم من وأكلهم على ركبهم، وأمريهم كواحد منهم، ما يعرف رفيعهم من 
العبد، وإذا حضرت الصالة مل يتخلف عنها منهم أحد، يغسلون أطرافهم باملاء، ويتخشون يف 

  .صالم

    

والذي حيلف به، لو أن هؤالء استقبلوا اجلبال ألزالواها، وال يقوى على : فقال عند ذلك املقوقس
صورون ذا النيل، مل جييبوا بعد اليوم إذا قتال هؤالء أحد، ولئن مل نغتنم صلحهم اليوم وهم حم

  .أمكنتهم األرض، وقووا على اخلروج من موضعهم

ابعثوا إلينا رسالً منكم نعاملهم، ونتداعى حنن وهم إىل ما عسى أن : فرد إليهم املقوقس رسله، وقال
  .يكون فيه صالح لنا ولكم

هو أحد من أدرك اإلسالم من فبعث عمرو بن العاص عشرة نفر، وأحدهم عبادة بن الصامت، و
العرب، طوله عشرة أشبار، وأمره أن يكون متكلم القوم، وأال جييبهم إىل شيء دعوه إليه إال إحدى 
هذه الثالث اخلصال؛ فإن أمري املؤمنني قد تقدم يف ذلك إيلّ، وأمرين أال أقبل شيئاً سوى خصلة من 

  .هذه الثالث اخلصال

ما ركبوا السفن إىل املقوقس، ودخلوا عليه، تقدم عبادة، فهابه وكان عبادة بن الصامت أسود، فل
إن هذا األسود أفضلنا : حنواً عين هذا األسود، وقدموا غريه يكلمين، فقالوا: املقوقس لسواده فقال

رأياً وعلماً، وهو سيدنا وخرينا واملقدم علينا، وإنا نرجع مجيعاً إىل قوله ورأيه، وقد أمره األمري دوننا 
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  .أمره بهمبا 

تقدم يا اسود، وكلمين برفق؛ فإين أهاب سوادك، وإن اشتد علي كالمك : فقال املقوقس لعبادة
قد مسعت مقالتك، وإن فيمن خلفت من أصحايب ألف : ازددت لك هيبة، فتقدم إليه عبادة، فقال

.  يلرجل أسود كلهم أشد سواداً مين وأفظع مين وأفضع منظراً ولو رايتهم لكنت أهيب هلم منك

وأنا قد وليت، وأدبر شبايب، وإين مع ذلك حبمد اهللا ما أهاب مائة رجل من عدوي لو استقبلوين 
مجيعاً، وكذلك أصحايب؛ وذلك إمنا رغبتنا وبغيبتا اجلهاد يف اهللا تعاىل، واتباع رضوا اهللا؛ وليس غزونا 

 قد أحل ذلك لنا، وجعل ما غنمنا ممن حارب اهللا لرغبة يف الدنيا، وال طلباً لالستكثار منها؛ إال أن اهللا
ألن غاية ! أكان له قنطار من ذهب، أم كان ال ميلك إال درمهاً: من ذلك حالالً، وما يبايل أحدنا

أحدنا من الدنيا أكلة يأكلها، يسد ا جوعته، ومشلة يلتحفها، فإن كان أحدنا ال ميلك إال ذلك كفاه، 
ة اهللا، واقتصر على هذا الذي بيده ألن نعيم الدنيا وإنا كان له قنطار من ذهب أنفقته يف طاع

ورخاءها ليس برخاء، إمنا النعيم والرخاء يف اآلخرة، وبذلك أمرنا ربنا، وأمر به نبينا، وعهد إلينا أال 
تكون مهة أحدنا من الدنيا إال فيما ميسك جوعته، ويستر عورته، وتكون مهته وشغله يف رضا ربه، 

  .وجهاد عدوه

لقد هبت منظره؛ ! هل مسعتم مثل كالم هذا الرجل قط: املقوقس ذلك منه، قال ملن حولهفلما مسع 
وإن قوله ألهيب عندي من منظره؛ إن هذا وأصحابه أخرجهم اهللا خلراب األرض؛ وما أظن ملكهم 

  .إال سيغلب على األرض كلها

ت عنك وعن أصحابك؛ أيها الرجل، قد مسعت مقالتك، وما ذكر: مث أقبل املقوقس على عبادة، فقال
ولعمري ما بلغتم ما بلغتم إال مبا ذكرت، وال ظهرمت على من ظهرمت عليه إال حلبهم الدنيا ورغبتهم 

فيها، وقد توجه إلينا لقتالكم من مجيع الروم مما ال حيصى عدده قوم معروفون بالنجدة والشدة، ممن ال 
 تقووا عليهم، ولن تطيقوهم لضعفكم يبايل أحدهم من لقى، وال من قاتل، وإنا لنعلم أنكم لن

وقلتكم، وقد أقمتم بني أظهرنا أشهراً، وأنتم يف ضيق وشدة من معاشكم وحالكم، وحنن نرق عليكم 
لضعفكم وقلتكم وقلة ما بأيديكم؛ وحنن تطيب أنفسنا أن نصاحلكم على أن نفرض لكل رجل منكم 

 دينار، فتقبضوا وتنصرفون إىل بالدكم قبل دينارين دينارين؛ وألمريكم مائة دينار، وخلليفتكم ألف
  .أن يغشاكم ما ال قوة لكم به

    

يا هذا؛ ال تغرن نفسك وال أصحابك؛ أما ما ختوفنا به من مجع : فقال عبادة بن الصامت رضى اهللا عنه
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الروم وعددهم وكثرم، وأنا ال نقوى عليهم؛ فلعمري ما هذا بالذي ختوفنا به، وال بالذي يكسرنا 
ما حنن فيه؛ إن كان ما قلتم حقاً فذلك واهللا أرغب ما يكون يف قتاهلم، وأشد حلرصنا عليهم؛ ألن ع

ذلك أعذر لنا عند ربنا إذا قدمنا عليه، وإن قتلنا من آخرنا كان أمكن لنا يف رضوانه وجنته، وما من 
؛ إما أن تعظم لنا شيء اقر ألعيننا، وال أحب إلينا من ذلك؛ وأنا منكم حينئذ على إحدى احلسنيني

بذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم، أو غنيمة اآلخرة إن ظفرمت بنا، وإا ألحب اخلصلتني إلينا بعد 
كم من فئة قليلٍة غلبت كثريةً بإذن اهللا واهللا مع : (االجتهاد منا؛ وإن اهللا تعاىل قال لنا يف كتابه

اًء أن يرزقه الشهادة، وأال يرده إىل بلده وال ، وما منا رجل إال وهو يدعو ربه صباحاً ومس)الصابرين
إىل أهله وولده؛ وليس ألحد منا هم فيما خلفه، وقد استودع كل واحد منا ربه أهله وولده؛ وإمنا 

إنا يف ضيق وشدة من معاشنا وحالنا؛ فنحن يف أوسع السعة لو كانت : وأما قولك. مهنا ما أمامنا
منها أكثر مما حنن فيه، فانظر الذي تريد فبينه لنا، فليس بيننا وبينكم الدنيا كلها لنا، ما أردنا ألنفسنا 

خصلة نقلبها منكم، وال جنيبك إليها إال خصلة من ثالث، فاختر أيها شئت، وال تطمع نفسك يف 
الباطل؛ بذلك أمرين األمري، وا أمره أمري املؤمنني؛ وهو عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قبل 

أما إن أجبتم إىل اإلسالم الذي هو الدين الذي ال يقبل اهللا غريه، وهو دين أنبيائه ورسله . إلينا
ومالئكته، أمرنا اهللا أن نقاتل من خالفه ورغب عنه حىت يدخل فيه، فان فعل كان له مالنا وعليه ما 

آلخرة، علينا، وكان أخانا يف دين اهللا؛ فإن قبلت ذلك أنت وأصحابك، فقد سعدمت يف الدنيا وا
ورجعنا عن قتالكم، وال نستحل أذاكم، وال التعرض لكم، وإن أبيتم إال اجلزية، فأدوا إلينا اجلزية عن 

يد وأنتم صاغرون، نعاملكم على شيء نرضى به حنن وأنتم يف كل عام أبداً ما بقينا وبقيتم، ونقاتل 
 بذلك عنكم؛ إذ كنتم عنكم من ناوأكم وعرض لكم يف شيء من أرضكم ودمائكم وأموالكم، ونقوم

يف ذمتنا، وكان لكم به عهد اهللا علينا، وإن أبيتم فليس بيننا وبينكم إال احملاكمة بالسيف حىت منوت 
من آخرنا، أو نصيب ما نريد منكم؛ هذا ديننا الذي ندين اهللا به، وال جيوز لنا فيما بيننا وبينه غريه، 

  .فانظروا ألنفسكم

  . يكون أبداً، ما تريدون إال أن تأخذوا لكم عبيداً ما كانت الدنياهذا مما ال: فقال له املقوقس

  .هو ذاك، فاختر ما شئت: فقال له عبادة

ال ورب : أفال جتيبونا إىل خصلة غري هذه اخلصال الثالث؟ فرفع عبادة يديه، وقال: فقال له املقوقس
  .وا ألنفسكمالسماء ورب هذه األرض ورب كل شيء، مالكم عندنا خصلة غريها، فاختار

أو يرضى أحد ذا : قد فرغ القول فما ترون؟ فقالوا: فالتفت املقوقس عند ذلك إىل أصحابه، فقال
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أما ما أرادوا من دخولنا يف دينهم؛ فهذا ال يكون أبداً، وال نترك دين املسيح بن مرمي وندخل ! الذل
بداً، فاملوت أيسر من ذلك؛ لو رضوا يف دين ال نعرفه، وأما ما أرادوا من أن يسبونا وجيعلوا عبيداً أ

  .منا أن نضعف هلم ما أعطيناهم مراراً، كان أهون علينا

قد أىب القوم، فما ترى؟ فراجع صاحبك، على أن نعطيكم يف مرتكم هذه ما : فقال املقوقس لعبادة
  .متنيتم وتنصرفون

ا القوم إىل خصلة من هذه أطيعوين، وأجيبو: فقام عبادة وأصحابه، فقال املقوقس ملن حوله عند ذلك
  .الثالث، فواهللا مالكم م طاقة، وإن مل جتيبوا إليها طائعني لتجيبنهم إىل ما هو أعظم منها كارهني

أما دخولكم يف غري دينكم، فال آمركم به؛ . . . إذاً أخربكم : أي خصلة جييبهم إليها؟ قال: فقالوا
فنكون : لن تصربوا صربهم، وال بد من الثالثة؛ قالواوأما قتاهلم فأنا أعلم أنكم لن تقدروا عليهم، و

نعم تكونون عبيداً مسلطني يف بالدكم، آمنني على أنفسكم وأموالكم وذراريكم : هلم عبيداً أبداً؟ قال
خري لكم من أن متوتوا عن آخركم، وتكونوا عبيداً وتباعوا ومتزقوا يف البالد مستعبدين أبداً، أنتم 

  .فاملوت أهون علينا: لواقا. وأهلوكم وذراريكم

    

 فأحل -وأمروا بقطع اجلسر بني الفسطاط واجلزيرة، وبالقصر من مجع الروم والقبط مجع كثري 
املسلمون عند ذلك بالقتال على من يف القصر حىت ظفروا م، وأمكن اهللا منهم، فقتل منهم خلق 

سلمون قد أحدق م املاء ن كل كثري، وأسر من أسر، واحنازت السفن كلها إىل اجلزيرة، وصار امل
وجه، ال يقدرون على أن ينفذوا ويتقدموا حنو الصعيد، وال إىل غري ذلك من املدائن والقرى، 

فواهللا لتجيبهم إىل ما أرادوا ! أمل أعلمكم هذا وأخافه عليكم؟ ما تنتظرون: واملقوقس يقول ألصحابه
  .عوين من قبل أن تندمواطوعاً أو لتجيبنهم إىل ما هو أعظم منه كرهاً، فأطي

أذعنوا باجلزيرة، ورضوا بذلك على صلٍح يكون : فلما رأوا منهم ما رأوا، وقال هلم املقوقس ما قال
إين مل أزل حريصاً على أجابتك إىل خصلة من : وأرسل املقوقس إىل عمرو بن العاص. بينهم يعرفونه

من الروم والقبط، فلم يكن يل أن تلك اخلصال اليت أرسلت إيل ا، فأىب ذلك على من حضرين 
أفتات عليهم، وقد عرفوا نصحي هلم، وحيب صالحهم، ورجعوا إىل قويل، فأعطين أماناً أجتمع أنا 
وأنت يف نفر من أصحايب ونفر من أصحابك، فان استقام األمر بيننا مت لنا ذلك مجيعاً؛ وإن مل يتم 

  .رجعنا إىل ما كنا عليه

ال جنيبهم إىل شيء من الصلح وال اجلزية، حىت يفتح اهللا : لك فقالوافاستشار عمرو أصحابه يف ذ
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قد علمتم ما عهد إىل : علينا، ةتصري كلها لنا فيئاً وغنيمة، كما صار لنا القصر وما فيه، فقال عمرو
أمري املؤمنني يف عهده، فإن إجابوا إىل خصلة من اخلصال الثالث اليت عهد إيل فيها أجبتهم إليها، 

فاجتمعوا على عهد بينهم، واصطلحوا . منهم، مع ما قد حال املاء بيننا وبني ما نريد من قتاهلموقبلت 
على أن يفرض على مجيع من مبصر أعالها وأسفلها من القبط ديناران عن كل نفس، شريفهم 

 ووضيعهم، ومن بلغ احللم منهم؛ ليس على الشيخ الفاين، وال على الصغري الذي مل يبلغ احللم، وال

على النساء شيء، وعلى أن للمسلمني عليهم الرتل جلماعتهم حيث نزلوا، ومن نزل عليه ضيف 
واحد من املسلمني أو أكثر من ذلك، كانت هلم ضيافة ثالثة أيام، وأن هلم أرضهم وأمواهلم، ال 

  .يعرض هلم يف شيء منها

منهم اجلزية، وفرض فشرط هذا كله على القبط خاصة، وأحصوا عدد القبط يؤمئذ خاصة من بلغ 
عليهم الديناران، ورفع ذلك عرفاؤهم باألميان املؤكدة، فكان مجيع من أحصى يومئذ مبصر فيما 

أحصوا وكتبوا أكثر من ستة آالف ألف نفس؛ فكانت فريضتهم يومئذ اثين عشر ألف ألف دينار يف 
  .بلغت غلتهم مثانية آالف ألف: وقيل. كل سنة

ريوا، فمن أحب منهم أن يقيم على مثل هذا أقام على هذا الزماً له، وشرط املقوقس للروم أن يتخ
مفترضاً عليه ممن أقام باإلسكندرية وما حوهلا من أرض مصر كلها، ومن أراد اخلروج منها إىل أرض 
الروم خرج، وعلى أن للمقوقس اخليار يف الروم خاصة؛ حىت يكتب إىل ملك الروم يعلمه ما فعل، 

  . جاز عليهم؛ وإال كانوا مجيعاً على ما كانوا عليهفإن قبل ذلك ورضيه

فكتب إليه ملك الروم . وكتبوا به كتاباً، وكتب املقوقس إىل ملك الروم يعلمه على وجه األمر كله
إمنا من العرب اثنا عشر ألفاً، ومبصر من ا : يقبح رأيه ويعجزه، ويرد عليه ما فعل، ويقول يف كتابه

 حيصى؛ فإن كان القبط كرهوا القتال، وأحبوا أداء اجلزية إىل العرب من كثرة عدد القبط ما ال
واختاروهم علينا، فإن عندك مبصر من الروم وباإلسكندرية، ومن معك أكثر من مائة ألف، معهم 

والعرب وحاهلم وضعفهم على ما قد رأيت، فعجزت عن قتاهلم، ورضيت أن تكون . العدة والقوة
 أذالء، أال تقاتلهم أنت ومن معك من الروم حىت متوت، أو تظهر أنت ومن معك يف حال القبط

عليهم؛ فإم على قدر كثرتكم وقوتكم، وعلى قدر قلتهم وضعفهم كأكلة، فناهضهم القتال، وال 
  .وكتب ملك الروم مبثل ذلك كتاباً إىل مجاعة الروم. يكون لك رأي غري ذلك

    

هللا إم على قلتهم وضعفهم أقوى وأشد منا على كثرتنا وا: فقال املقوقس ملا أتاه كتاب ملك الروم



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  70

 

وقوتنا، إن الرجل الواحد منهم ليعدل مائة منا؛ وذلك أم قوم املوت أحب إليهم من احلياة، يقاتل 
الرجل منهم وهو مستقل، ويتمىن أال يرجع إىل أهله وبلده وال ولده، ويرون أن هلم أجراً عظيماً 

 إم إن قتلوا دخلوا اجلنة، وليس هلم رغبة يف الدنيا، وال لذة إال على قدر :فيمن قتلوا منا، ويقولون
بلغة العيش من الطعام واللباس، وحنن قوم نكره املوت، وحنب احلياة ولذا، فكيف نستقيم حنن 

واعلموا معشر الروم؛ إين واهللا ال أخرج مما دخلت فيه، وصاحلت ! وهؤالء، وكيف صربنا معهم
إين ألعلم أنكم سترجعون غداً إىل قويل ورأيي، وتتمنون أن لو كنتم أطعتموين؛ وذلك العرب فيه؛ و

أما يرضى أحدكم أن ! أين قد عاينت ورأيت، وعرفت ما مل يعان امللك ومل يره، ومل يعرفه، وحيكم
مث أقبل املقوقس إىل عمرو بن ! يكون آمناً يف دهره على نفسه وماله وولده، بدينارين يف السنة

إن امللك قد كره ما فعلت وعجزين، وكتب إيل وإىل مجاعة الروم أال نرضى : عاص، فقال لهال
مبصاحلتك، وأمرهم بقتالك حىت يظفروا بك أو تظفر م؛ ومل أكن ألخرج مما دخلت فيه وعاقدتك 
عليه؛ وإمنا سلطاين على نفسي ومن أطاعين، وقد مت الصلح فيما بينك وبينهم؛ ومل يأت من قبلهم 

قض ، وأنا متم لك على نفسي، والقبط متمون لك على الصلح الذي صاحلتهم عليه وعاهدم؛ ن
  .وأما الروم فأنا منهم برئ، وأنا أطلب منك أن تعطيين ثالث خصال

ال تنقضن بالقبط، وأدخلين معهم وألزمين ما لزمهم، وقد اجتمعت : ما هن؟ قال: قال له عمرو
وأما الثانية فإن سألك الروم بعد . هم متمون لك على ما حتبكلميت وكلمتهم على ما عاهدتك، ف

اليوم أن تصاحلهم فال تصاحلهم حىت جتعلهم فيئاً وعبيداً، فإم أهل لذلك؛ فإين نصحتهم فاستغشوين، 
وأما الثالثة، أطلب إليك إن أنا مت، أن تأمرهم أمن يدفنوين يف أيب حينس . ونظرت هلم فاموين

  .باإلسكندرية

م له عمرو بن العاص، وأجابه إىل ما طلب، على أن يضمنوا له اجلسرين مجيعاً، ويقيموا له اإلنزال فأنع
ففعلوا وصارت هلم القبط أعواناً، . والضيافة واألسواق واجلسور؛ ما بني الفسطاط إىل اإلسكندرية

  .كما جاء يف احلديث، واستعدت الروم وجاشت، وقدم عليهم من أرض الروم مجع عظيم

 التقوا بسلطيس، فاقتتلوا ا قتاالً شديداً، مث هزمهم اهللا، مث التقوا بالكريون، فاقتتلوا ا بضعة عشر مث
  .يوماً

  .وكان عبد اهللا بن عمرو على املقدمة، وحامل اللواء يومئذ وردان موىل عمرو

مون مقتلة وصلى عمرو يومئذ صالة اخلوف، مث فتح اهللا يومئذ على املسلمني، وقتل منهم املسسل
عظيمة، وابتعوهم حىت بلغوا اإلسكندرية، فتحصن ا الروم، وكانت عليهم حصون مبنية ال ترام، 
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حصن دون حصن، فرتل املسلمون ما بني حلوة إىل قصر فارس، إىل ما وراء ذلك؛ ومعهم رؤساء 
اإلسكندرية يف القبط ميدوم مبا احتاجوا إليه من األطعمة والعلوفة، ورسل ملك الروم ختتلف إىل 

لئن ظفرت العرب على اإلسكندرية، إن ذلك انقطاع : املراكب مبادة الروم، وكان ملك الروم يقول
ملك الروم وهالكهم؛ ألنه ليس للروم كنائس أعظم من كنائس اإلسكندرية؛ وإمنا كان عيد الروم 

ندرية لقد هلكت لئن غلبوا على اإلسك: حني غلبت العرب على الشام باإلسكندرية، فقال امللك
فأمر جبهازه ومصلحته خلروجه إىل اإلسكندرية، حىت يباشر قتاهلا بنفسه إعظاماً . الروم، وانقطع ملكها

ما بقي للروم بعد اإلسكندرية حرمة، فلما فرغ من : هلا، وأمر أال يتخلف عنه أحد من الروم، وقال
  .ته يف سنة تسع عشرةجهازه صرعه اهللا فأماته، وكفى اهللا املسلمني مؤنته وكان مو

مات هرقل يف سنة عشرين، فكسر اهللا مبوته شوكة الروم، فرجع كثري ممن قد : وقال الليث بن سعد
توجه إىل اإلسكندرية، وانتشرت العرب عند ذلك وأحلت بالقتال على أهل اإلسكندرية، فقاتلوهم 

 قبل ذلك، وفتحت يوم قتاالً شديداً، وحاصروا اإلسكندرية تسعة أشهر بعد موت هرقل، ومخسة
  .اجلمعة مستهل احملرم سنة عشرين

أقام عمرو : أنبأنا عثمان بن صاحل، عن ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، قال: وقال ابن عبد احلكم
ما أبطأ : بن العاص حماصراً اإلسكندرية أشهراً؛ فلما بلغ ذلك عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه، قال

  .بفتحها إال ملا أحدثوا

    

ملا أبطأ على عمر اخلطاب فتح مصر، كتب إىل : وأخرج ابن عبد احلكم، عن زيد بن أسلم، قال
أما بعد، فقد عجبت إلبطائكم عن فتح مصر؛ إنكم تقاتلوم منذ سنتني؛ وما ذاك : عمرو بن العاص

 إال بصدق إال ملا أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم، وإن اهللا تبارك وتعاىل ال ينصر قوماً
نيام، وقد كنت وجهت إليك أربعة نفر، وأعلمتك أن الرجل منهم مقام ألف رجل على ما كنت 

أعرف، إال أن يكون غريهم ما غريهم؛ فإذا أتاك كتايب، فاخطب الناس، وحضهم على قتال عدوهم، 
 يكون هلم صدمة ورغبهم يف الصرب والنية، وقدم أولئك األربعة يف صدور الناس، ومر الناس مجيعاً أن

كصدمة رجل واحد، وليكن ذلك عند الزوال يوم اجلمعة، فإا ساعة ترتل الرمحة فيها، ووقت 
  .اإلجابة، وليعج الناس إىل اهللا، ويسألوه النصر على عدوهم

فلما أتى عمراً الكتاب، مجع الناس، وقرأ عليهم كتاب عمر، مث دعا أولئك النفر، فقدمهم أما الناس، 
ش أن يظهروا، ويصلوا ركعتني، مث رغبوا إىل اهللا تعاىل، ويسألوه النصر على عدوهم، ففعلوا وأمر النا



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  72

 

  .ففتح اهللا عليهم

ملا أبطأ على عمرو بن العاص فتح اإلسكندرية، استلقى على : حدثنا أيب، قال: قال ابن عبد احلكم
 - يريد األنصار -ح أوله إين يف هذا األمر؛ فانه ال يصلح آخره إال من أصل: ظهره، مث جلس فقال

  .فدعا عبادة بن الصامت، فعقد له، ففتح اهللا على يديه اإلسكندرية من يومهم ذلك

  .وحدثنا عبد امللك بن مسلمة، عنا مالك بن أنس، أن مصر فتحت سنة عشرين: قال ابن عبد احلكم

 وفتح اإلسكندرية، ملا هزم اهللا الروم،: وحدثنا عبد اهللا بن صاحل، عن الليث بن سعد، قال: قال
وهرب الروم يف الرب والبحر، خلف عمرو بن العاص باإلسكندرية ألف رجل من أصحابه، ومضى 

عمرو ومن معه يف طلب من هرب من الروم يف الرب، فرجع من كان من الروم يف البحر إىل 
لعاص، فكر وبلغ ذلك عمرو بن ا. اإلسكندرية، فقتلوا من كان فيها من املسلمني إال من هرب منهم

إن اهللا قد فتح علينا اإلسكندرية عنوة بغري : رادعا، ففتحها وأقام ا، وكتب إىل عمر بن اخلطاب
  .فكتب إليه عمر بن اخلطاب يقبح رأيه، ويأمره أال جياوزها. عقد وال عهد

 من قتل من املسلمني من حني: وحدثنا هانئ بن املتوكل، حدثنا حزم بن إمساعيل املعافري، قال: قال
  .كان من أمر اإلسكندرية ما كان، إىل أن فتحت عنوة اثنان وعشرون رجال

بعث عمرو بن العاص معاوية ابن حديج وافدا إىل عمر : وحدثنا عثمان بن صاحل، عن ابن هليعة، قال
وما : أال تكتب معي كتابا؟ قال له عمرو: بن اخلطاب رضي اهللا عنه، بشريا له بالفتح، فقال له معاوية

فلما قدم على عمر، ! ألست رجال عربيا تبلغ الرسالة؛ وما رأيت وما حضرت! ع بالكتابتصن
  .وأخربه بفتح اإلسكندرية، خر عمر ساجدا، وقال احلمد هللا

أما : كتب عمرو بن العاص إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه: وحدثنا إبراهيم بن سعد البلوي، قال
، غري أين أصبت فيها أربعة آالف منية بأربعة آالف محام بعد، فإين فتحت مدينة ال أصف ما فيها

  .وأربعني ألف يهودي وأربعمائة ملهى للملوك

ملا فتح عمرو ابن العاص اإلسكندرية، : وحيوة بن شريح، قاال. وأخرج ابن عبد احلكم، عن أيب قبيل
  .وجد فيها اثين عشر ألف بقال يبيعون البقل األخضر

 -ترحل يف الليلة اليت دخل عمرو بن العاص اإلسكندرية منها: ي، قالوأخرج عن حممد سعيد اهلامش

  . سبعون ألف يهودي-أو يف الليلة اليت خافوا فيها دخول عمرو بن العاص

وأخرج عن إبراهيم بن سعد البلوي، أن سبب فتح اإلسكندرية، أن رجال كان يقال له ابن بسامة، 
لى نفسه وأرضه وأهل بيته، ويفتح له الباب، فأجاب كان بوابا، فسأل عمرو بن العاص أن يؤمنه ع
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  .عمرو إىل ذلك، ففتح له الباب فدخل

    

كان باإلسكندرية، فيما أحصي من احلمامات اثنا عشر : وأخرج عن حسني بن شفي بن عبيد، قال
وكان عدة من . دمياسا، أصغر دمياس منها يسع ألف جملس، كل جملس منها يسع مجاعة نفر

 من الروم مائيت ألف من الرجال، فلحق بأرض الروم أهل القوة، وركبوا السفن، وكان باإلسكندرية
ا مائة مركب من املراكب الكبار، فحمل فيها ثالثون ألفا مع ما قدروا عليه من املال واملتاع 
واألهل، وبقى من بقى من األسارى ممن بلغ اخلراج، فأحصى يومئذ ستمائة ألف سوى النساء 

ال :  فاختلف الناس على عمر يف قسمتهم، وكان أكثر الناس يريدون قسمتها، فقال عمرووالصبيان،
أقدر أقسمها، حىت أكتب إىل أمري املؤمنني، فكتب إليه يعلمه بفتحها وشأا، ويعلمه أن املسلمني 

ال تقسمها، وذرهم يكون خراجهم فيئا للمسلمني، وقوة على جهاد : طلبوا قسمها، فكتب إليه عمر
دوهم، فأقرها عمرو، وأحصى أهلها، وفرض عليهم اخلراج، فكانت مصر صلحا كلها بفريضة ع

دينارين دينارين على كل رجل، ال يزاد على كل واحد منهم يف جزية رأسه أكثر من دينارين، إال أنه 
 على يلزم بقدر ما يتوسع فيه من األرض والزرع إال اإلسكندرية، فإم كانوا يؤدون اخلراج واجلزية

  .قدر ما يرى من وليهم، ألن اإلسكندرية فتحت عنوة بغري عهد وال عقد، ومل يكن هلم صلح وال ذمة

كانت قرى من قرى مصر قاتلت ونقضوا، : وأخرج ابن عبد احلكم، عن يزيد بن أيب حبيب، قال
سباياهم فسبوا منها قرية يقال هلا بلهيب، وقرية يقال هلا اخليس، وقرية يقال هلا سلطيس، وفرق 

  .باملدينة وغريها، فردهم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل قراهم، وصريهم ومجاعة القبط أهل ذمة

وأخرج عن حيىي بن أيوب، أن أهل سلطيس ومصيل وبلهيب، ظاهروا الروم على املسلمني يف مجع 
ية، فكتب عمرو هؤالء لنا يفء مع اإلسكندر: كان هلم، فلما ظهر عليهم املسلمون استحلوهم وقالوا

بن العاص بذلك إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، وكتب إليه عمر أن جيعل اإلسكندرية وهؤالء 
الثالث قريات ذمة للمسلمني، ويضرب عليهم اخلراج، ويكون خراجهم وما صاحل عليه القبط قوة 

  .ففعلوا ذلك. للمسلمني على عدوهم، وال جيعلوا فيئا وال عبيدا

 احلكم، عن هشام بن أيب رقية اللخمي، أن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه ملا فتح وأخرج ابن عبد
من كتمين كرتا عنده فقدرت عليه قتلته، وإن قبطيا من أهل الصعيد، يقال له : مصر قال لقبط مصر

بطرس، ذكر لعمرو أن عنده كرتا، فأرسل إليه فسأله، فأنكر وجحد، فحبسه يف السجن، وعمرو 
ال، إمنا مسعناه يسأل عن راهب يف الطور، فأرسل :  يسمعونه يسأل عن أحد؟ فقالواهل: يسأل عنه
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عمرو إىل بطرس، فرتع خامته من يده، مث كتب إىل ذلك الراهب، أن ابعث إيل مبا عندك، وختمه 
ما : خبامتة، فجاءه رسوله بقلة شامية خمتومة بالرصاص، ففتحها عمرو، فوجد فيها صحيفة مكتوبا فيها

حتت الفسقية الكبرية؛ فأرسل عمرو إىل السقيفة، فحبس عنها املاء، مث قلع منها البالط الذي لكم 
حتتها، فوجد فيها اثنني ومخسني إردبا ذهبا مضروبة، فضرب عمرو رأسه عند باب املسجد، فأخرج 

  .القبط كنوزهم شفقة أن يسعى على أحد منهم فيقتل كما قتل بطرس

   مصرذكر اخلالف بني العلماء يف

  هل فتحت صلحا أو عنوة؟ 

كان : حدثين عثمان بن صاحل، أخربنا الليث، قال: قال ابن عبد احلكم: فمن قال إا فتحت صلحا
  .مصر كلها صلح إال اإلسكندرية، فإا فتحت عنوة: يزيد بن أيب حبيب يقول

، عن عمرو بن حدثنا عبد امللك بن مسلمة، أنبأنا ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب وابن وهب
 - منهن أم دنني-احلارث، عن يزيد بن أيب حبيب، عن عون بن حطان، أنه كان لقريات من مصر

  .عهد

فتح اهللا أرض مصر كلها بصلح غري اإلسكندرية : وأخرج عن حيىي بن أيوب وخالد بن محيد، قاال
  .سليطس، ومصيل، وبلهيب: وثالث قريات ظاهروا الروم على املسلمني

حدثنا عبد امللك بن مسلمة وعثمان بن صاحل، قاال: قال ابن عبد احلكم: ا فتحت عنوةومن قال إ :

  .أخربنا ابن هليعة، عن ابن هبرية، أن مصر فتحت عنوة

إن مصر : مسعت أشياخنا يقولون: أخربنا عبد امللك، عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم، قال: وقال
  .فتحت عنوة بغري عهد وال عقد

  .نا عبد امللك، حدثنا ابن هليعة، عن أيب األسود، عن عروة، أن مصر فتحت عنوةأنبأ: وقال

    

أنبأنا عبد امللك بن مسلمة، عن ابن وهب، عن داود بن عبد اهللا احلضرمي أن أبا حيان أيوب : وقال
لقد قعدت مقعدي هذا وما ألحد من : بن أيب العالية، حدثه عن أبيه، أنه مسع عمرو بن العاص يقول

  .بط مصر على عهد وال عقد إال أهل أنطابلس، فإن هلم عهدا بهق

إن شئت قتلت، وإن شئت مخست، وإن : حدثنا عبد امللك، حدثنا ابن هليعة، عن أيب قنان به، وزاد
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  .شئت بعت

وأخرج عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أن عمرو بن العاص فتح مصر بغري عهد وال عقد، وأن عمر بن 
  .وصرها أن خيرج منه شيء، نظرا لإلسالم وأهلهاخلطاب حبس درها 

كان تابوت لعمر بن اخلطاب فيه كل عهد كان بينه وبني أحد ممن : وأخرج عن زيد بن أسلم، قال
  .عاهده، فلم يوجد ألهل مصر عهد

إن مصر : وأخرج عن الصلت بن أيب عاصم، أنه قرأ كتاب عمر بن عبد العزيز إىل حيان بن شريح
  . عهد وال عقدفتحت عنوة بغري

  .وأخرج حنو ذلك عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وعراك بن مالك وسامل ابن عبد اهللا

من دخل مصر من الصحابة، من طرق : وأخرج ابن عبد احلكم، وحممد بن الربيع اجليزي يف كتاب
ري عهد، ملا فتحنا مصر بغ: مسعت سفيان بن وهب اخلوالين يقول: عن عبد اهللا بن املغرية بن أيب بردة

واهللا : ال أقسمها، فقال الزبري: يا عمرو أقسمها، فقال عمرو بن العاص: قام الزبري بن العوام، فقال
مل أكن ألحدث حدثا، حىت : لتقسمنها كما قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب، فقال عمرو

  . منها حبل احلبلةأقرها حىت تغزو: فكتب إليه عمر بن اخلطاب. أكتب بذلك إىل أمري املؤمنني

  .مل يرو أهل مصر عن الزبري بن العوام غري هذا احلديث الواحد: قال حممد بن الربيع

حدثنا حيىي بن خالد، عن رشيد بن : قال ابن عبد احلكم: ومن قال إن بعضها صلح وبعضها عنوة
عنوة، كان فتح مصر بعضها بعهد وذمة، وبعضها : سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، قال

  .فجعلها عمر بن اخلطاب مجيعا ذمة، ومحلهم على ذلك؛ فمضى ذلك فيهم إىل اليوم

  فصل 

ملا قدم : قد خلص القضاعي يف كتابه اخلطط قصة فتح مصر تلخيصا وجيزا فقال، ومن خطه نقلت
عمرو بن العاص رضي اهللا عنه من عند عمر رضي اهللا عنه، كان أول موضع قوتل فيه الفرما قتال 

وكان أول من شد على باب احلصن : قال أبو عمر الكندي. دا حنوا من شهر، مث فتح اهللا عليهشدي
وتقدم عمرو، ال يدافع إال باألمر . حىت اقتحمه أسيفع بن وعلة السبئي وأتبعه املسلمون، فكان الفتح

فع إال باألمر اخلفيف، حىت أتى بلبيس، فقاتلوه ا حنوا من شهر، حىت فتح اهللا عليه، مث مضى ال يدا
اخلفيف؛ حىت أتى دنني وهي املقس، فقاتلوه ا قتاال شديد، وكتب إىل عمر يستمده، فأمده باثين 

عشر ألفا، فوصلوا إليه إرساال يتبع بعضهم بعضا، وكان فيهم أربعة آالف عليهم أربعة، وهم الزبري 
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إن الرابع خارجة بن : وقيل -بن العوام واملقداد بن األسود وعبادة بن الصامت ومسلمة بن خملد
 مث أحاط املسلمون باحلصن، وأمري احلصن يومئذ املندفور الذي يقال له األعريج -حذافة دون مسلمة

من قبل املقوقس بن قرقب اليوناين، وكان املقوقس يرتل اإلسكندرية وهو يف سلطان هرقل، غري أنه 
 يف موضع الدار املعروفة كان حاضر احلصن حني حاصروه املسلمون، ونصب عمرو فسطاطه

بإسرائيل اليت على باب زقاق الزهري، ويقال يف دار أيب الوزام اليت يف أول زقاق الزهري، مالصقة 
  .وأقام املسلمون على باب احلصن حماصرين للروم سبعة أشهر. لدار إسرائيل

 سوق احلمام، فنصب ورأى الزبري خلال مما يلي دار أيب احلراين املالصقة حلمام بن نصر السراج عند
إين أهب نفسي هللا عز وجل، فمن شاء أن يتبعين فليتبعين، فتبعه : سلما، وأسنده إىل احلصن، وقال

مجاعة حىت أوىف احلصن، فكرب وكربوا، ونصب شرحبيل بن حسنة املرادي سلما آخر مما يلي زقاق 
ه اليت بسوق وردان إىل أن إن السلم الذي صعد عليه الزبري كان موجودا يف دار: الزمامرة، ويقال

  .وقع حريق فاحترق

وكانت ملصقة . فلما رأى املقوقس أن العرب قد ظفروا باحلصن، جلس يف سفنه هو وأول القوة
  .بباب احلصن الغريب، فلحقوا باجلزيرة، وقطعوا اجلسر، وحتصنوا هناك والنيل حينئذ يف مده

  .وقيل أقام يف احلصن. إن األعريج خرج معهم. وقيل

    

وسأل املقوقس يف الصلح، فبعث إليه عمرو بعبادة بن الصامت، فصاحله املقوقس على القبط والروم، 
على أن للروم اخليار يف الصلح إىل أن يوايف كتاب ملكهم؛ فإن رضى مت ذلك، وإن سخط انتقض ما 

مجيع من مبصر وكان الذي انعقد عليه الصلح أن فرض على . بينه وبني الروم؛ وأما القبط فبغري خيار
أعالها وأسفلها من القبط ديناران عن كل نفس يف كل سنة من البالغني؛ شريفهم ووضيعهم دون 

الشيوخ واألطفال والنساء، وعلى أن للمسلمني عليهم الرتل حيث نزلوا، وضيافة ثالثة أيام لكل من 
  .نزل منهم؛ وأن هلم أرضهم وبالدهم، ال يعترضون يف شيء منها

إن األمر مل يتم إال مبا جرى بني عبادة بن : فتحت صلحا تعلق ذا الصلح، وقالفمن قال مصر 
الصامت وبني املقوقس؛ وعلى ذلك أكثر العلماء من أهل مصر؛ منهم عقبة بن عامر ويزيد بن أيب 

حبيب والليث بن سعد وغريهم، وذهب الذين قالوا إا فتحت عنوة إىل أن احلصن فتح عنوة؛ فكان 
  .األرض كذلكحكم مجيع 

  .وممن قال إا فتحت عنوة، عبيد اهللا بن املغرية السبئي وعبد اهللا بن وهب ومالك ابن أنس وغريهم
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وذهب بعضهم إىل أن بعضها فتح عنوة وبعضها فتح صلحا، منهم ابن شهاب وابن هليعة، وكان 
  .فتحها مستهل احملرم سنة عشرين

  .ان مع عمرو بن العاص مخسة عشر ألفا ومخسمائةوذكر يزيد بن أيب حبيب أن عدد اجليش الذي ك

وذكر عبد الرمحن بن سعيد بن مقالص، أن الذين جرت سهامهم يف احلصن من املسلمني امثنا عشر 
  .ألفا وثالمثائة بعد من أصيب منهم يف احلصار من القتل واملوت

  .نويقال إن الذين قتلوا يف مدة هذا احلصار من املسلمني دفنوا يف أصل احلص

 - وقيل يف مجادى اآلخرة-مث سار عمرو بن العاص إىل اإلسكندرية يف شهر ربيع األول سنة عشرين

لقد حترمت جبوارنا، أقروا الفسطاط : فأمر بفسطاطه أن يقوض، فإذا بيمامة قد باضت يف أعاله، فقال
  .حىت يطري فراخها، فأقروا الفسطاط يف موضعه، فبذلك مسيت الفسطاط

وقفل عمرو بن . فسطاط: ة، أن العرب تقول لكل مدينة فسطاط، ولذلك قيل ملصروذكر ابن قتيب
  .العاص من اإلسكندرية بعد افتتاحها واملقام ا يف ذي القعدة سنة عشرية

أقام عمرو باإلسكندرية يف حصارها وفتحها ستة أشهر، مث انتقل إىل الفسطاط، فاختذها : قال الليث
  .روفه رمحه اهللانتهى كالم القضاعي حب. دارا

  ذكر اخلطط

أخرج ابن عبد احلكم، عن يزيد بن أيب حبيب، أن عمرو بن العاص ملا فتح اإلسكندرية ورأى بيوا 
مساكن كفيناها، فكتب إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا : وبناها مفروغا منها، هم أن يسكنها، وقال
نعم يا أمري :  املسلمني ماء؟ قالهل حيول بيين وبني: عنه يستأذنه يف ذلك؛ فسأل عمر الرسول

إين ال أحب أن ترتل املسلمني مرتال حيول املاء بيين : فكتب عمر إىل عمخرو. املؤمنني، إذا جرى النيل
  .فتحول عمرو بن العاص من اإلسكندرية إىل الفسطاط. وبينهم يف شتاء وال صيف

، كتب إىل سعد بن أيب وقاص، وأخرج ابن عبد احلكم، عن يزيد بن أيب حبيب، أن عمر بن اخلطاب
وهو نازل مبدائن كسرى، وإىل عامله بالبصرة وإىل عمرو بن العاص وهو نازل باإلسكندرية؛ أال 

فتحول سعد . جتعلوا بيين وبينكم ماء، مىت أردت أن أركب إليكم راحليت حىت أقدم عليكم قدمت
 كان فيه، وختول عمرو بن من مدائن كسرى إىل الكوفة، وحتول صاحب البصرة من املكان الذي

  .العاص من اإلسكندرية إىل الفسطاط

وحدثنا أيب سعيد بن عفري، أن عمرو بن العاص ملا أراد التوجه إىل اإلسكندرية : قال ابن عبد احلكم
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لقد حترم منا مبتحرم، فأمر به : لقتال من ا من الروم أمر برتع فسطاطه، فإذا فيه ميام قد فرخ، فقال
أين نرتل؟ : و، وأوصى به صاحب القصر، فلما قفل املسلمون من اإلسكندرية، وقالوافأقره كما ه

 وكان مضروبا يف موضع الدار اليت تعرف اليوم بدار - لفسطاطه الذي كان خلفه،-الفسطاط: قال
  .احلصى

ملا رجع عمرو من اإلسكندرية، ونزل موضع فسطاطه، انضمت القبائل بعضها إىل : وقال القضاعي
وتنافسوا يف املواضع، فوىل عمرو على اخلطط معاوية بن حديج التجييب وشريك بن مسي بعض، 

القطيفي؛ من مراد، وعمرو بن خمزوم اخلوالين، وحيويل ابن ناشرة املعاريف؛ فكانوا هم الذين أنزلوا 
  .ذكره الكندي. الناس، وفصلوا بني القبائل، وذلك يف سنة إحدى وعشرين

    

 وقد كان املسلمون حني اختطوا تركوا بينهم وبني البحر واحلصن فضاء لتفريق :قال ابن عبد احلكم
دوام وتأديبها، فلم يزل األمر على ذلك حىت ويل معاوية بن أيب سفيان، فأقطع يف الفضاء، وبنيت به 

 وأما اإلسكندرية فلم يكن ا خطط، وإمنا كانت أخائذ، من أخذ مرتال نزل فيه هو وبنو: قال. الدور

  .أبيه

  .مث أخرج عن يزيد بن أيب حبيب أن الزبري بن العوام اختط باإلسكندرية

  ذكر بناء املسجد اجلامع

بىن عمرو بن العاص : حدثنا عبد امللك بن مسلمة، عن الليث بن سعد، قال: قال ابن عبد احلكم
ديهم، فلم يزل املسجد؛ وكان ما حوله حدائق وأعنابا، فنصبوا احلبال حىت استقام هلم، ووضعوا أي

عمرو قائما حىت وضعوا القبلة؛ وإن عمرا وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وضعوها 
  .واختذوا فيه منربا

: كتب عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه: وحدثنا عبد امللك عن ابن هليعة، عن أيب متيم اجليشاين، قال

ب املسلمني، وأما حسبك أن تقوم قائما أما بعد؛ فإنه بلغين أنك اختذت منربا ترقى به على رقا
  .فعزمت عليك ملا كسرته! واملسلمون حتت عقبيك

وحدثنا عبد امللك، أنبأنا ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، أن أبا مسلم اليافعي 
  .صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يؤذن لعمرو بن العاص، فرأيته يبخر املسجد

  .وقف على إقامة قبلة اجلامع مثانون من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم: يد بن أيب حبيبوقال يز
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مث إن مسلمة بن خملد األنصاري زاد يف املسجد اجلامع بعد بنيان عمرو له : قال ابن عبد احلكم
ومسلمة الذي كان أخذ أهل مصر ببنيان املنار للمساجد، كان أخذه إياه بذلك يف سنة ثالث 

سني، فبنيت املنار، وكتب عليها امسه، مث هدم عبد العزيز ابن مروان املسجد يف سنة سبع وسبعني ومخ
مث كتب الوليد بن عبد امللك يف خالفته إىل قرة بن شريك العبسي، وهو يومئذ واليه على أهل . وبناه

، وليس يف مصر فهدمه كله، وبناه هذا البناء وزوقه، وذهب رءوس العمد اليت هي يف جمالس قيس
وحول قرة املنرب حني هدم املسجد إىل قيسارية . املسجد عمود مذهب الرأس إال يف جمالس قيس

العسل، فكان الناس يصلون فيها الصلوات، وجيمعون فيها اجلمع، حىت فرغ بنيانه، مث زاد موسى بن 
ن طاهر يف عرضه مث زاد عبد اهللا اب. عيسى اهلامشي بعد ذلك يف مؤخره يف سنة مخس وسبعني ومائة

بكتاب املأمون باإلذن له يف ذلك سنة ثالث عشرة ومائتني، وأدخل فيه دار الرمل ودورا أخرى من 
  .اخلطط

  .هذا ما ذكره ابن عبد احلكم

مسجد عمرو بن العاص مسجد عظيم مبدينة الفسطاط، بناه موضع : وقال ابن فضل اهللا يف املسالك
 احملراب واملنرب وهو مسجد فسيح األرجاء، مفروش فسطاطه وما جاوره، وموضع فسطاطه حيث

بالرخام األبيض، وعمده كلها رخام، ووقف عليه مثانون من الصحابة، وصلوا فيه، وال خيلو من 
  .سكىن الصلحاء

  ذكر الدار اليت بنيت لعمر بن اخلطاب فأمر جبعلها سوقا

لعاص إىل عمر ابن اخلطاب كتب عمرو بن ا: أخرج ابن عبد احلكم، عن أيب صاحل الغفاري، قال
أىن لرجل باحلجاز : فكتب إليه عمر. إنا قد اختططنا لك دارا عند املسجد اجلامع: رضي اهللا عنهما

  .وأمره أن جيعلها سوقا للمسلمني! يكون له دار مبصر

  .هي دار الربكة، فجعلت سوقا، فكان يباع فيها الرقيق: قال ابن هليعة

  ذكر أول من بىن مبصر غرفة

حدثنا شعيب بن الليث وعبد اهللا بن صاحل، عن الليث، عن يزيد بن أيب حبيب، :  ابن عبد احلكمقال
أول من بىن غرفة مبصر خارجة بن حذافة، فبلغ ذلك عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، فكتب إىل : قال
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يطلع على سالم عليك، أما بعد فإنه بلغين أن خارجة بن حذافة بىن غرفة؛ وأراد أن : عمرو بن العاص
  .والسالم. عورات جريانه؛ فإذا أتاك كتايب هذا فاهدمها إن شاء اهللا

  ذكر محام الفأر

اختط عمرو بن العاص احلمام اليت يقال هلا محام الفار، ألن محامات الروم كانت دمياسات كبار، فلما 
  .هذا محام الفار! من يدخل هذا: بين هذا احلمام، ورأوا صغره، قالوا

  اجليزةذكر اختطاط 

    

: حدثنا عثمان بن صاحل، أنبأنا ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب وابن هبرية، قاال: قال ابن عبد احلكم

ملا اختطفت القبائل استحبت مهدان وما واالها اجليزة، وكتب عمرو بن العاص إىل عمر بن اخلطاب 
خططهم؛ وما استحنبت مهدان وما وما فتح اهللا عليهم، وما فعلوا يف . يعلمه مبا صنع اهللا للمسلمني

كيف رضيت : فكتب إليه عمر، حيمد اهللا على ما كان من ذلك، ويقول له. واالها من الرتول باجليزة
أن تفرق أصحابك، ومل يكن ينبغي لك أن ترضى ألحد من أصحابك أن يكون بينك وبينهم حبر، ال 

 فامجعهم إليك فإن أبوا عليك، .تدري ما يفجؤهم، فلعلك على غياثهم حني يرتل م ما تكره
فعرض ذلك عمرو عليهم فأبوا، وأعجبهم . وأعجبهم موضعهم، فابن عليه من يفء املسلمني حصنا

موضعهم باجليزة ومن واالهم على ذلك من رهطهم؛ يافع وغريها، وأحبوا ما هنالك، فبىن هلم عمرو 
 ملا سأل أهل اجليزة أن ينضموا بن العاص احلصن باجليزة يف سنة إحدى وعشرين، وفرغ بن العاص

متقدم قدمناه يف سبيل اهللا، ما كنا لنرحل منه إىل غريه، فرتلت يافع باجليزة فيها : إىل الفسطاط قالوا
مربح ابن شهاب، ومهدان، وذو أصبح، فيهم أبو مشر بن أبرهة، وطائفة من احلجر، منهم علقمة بن 

  .ض احلرث والزرعجنادة أحد بين مالك بن احلجر، وبرزوا إىل أر

وكان بني القبائل فضاء، من القبيل إىل القبيل، فلما قدمت األمداد يف زمن عثمان ابن عفان وما بعد 
  .ذلك، وكثر الناس، وسع كل قوم لبين أبيهم حىت كثر البنيان، والتأم خطط اجليزة

  ذكر املقطم



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  81

 

سأل املقوقس عمرو بن : الحدثنا عبد اهللا بن صاحل، عن الليث بن سعد، ق: قال ابن عبد احلكم
أكتب يف ذلك إىل : العاص أن يبيعه سفح املقطم بسبعني ألف دينار، فعجب عمرو عن ذلك وقال

سله مل أعطاك به ما أعطاك وهي ال تزدرع : أمري املؤمنني، فكتب يف ذلك إىل عمر، فكتب إليه عمر
. ا يف الكتب؛ إن فيها غراس اجلنةإنا لنجد صفته: فسأله فقال. وال يستنبط ا ماء، وال ينتفع ا

إنا ال نعلم غراس اجلنة إال للمؤمنني، فاقرب فيها من مات : فكتب بذلك إىل عمر، فكتب إليه عمر
: فكان أول من دفن فيها رجل من املعافر، يقال له عامر، فقيل. قبلك من املسلمني، وال تبعه بشيء

  .عمرت

إنا لنجد يف كتابنا أن ما بني هذا اجلبل :  املقوقس قال لعمروحدثنا هانئ بن املتوكل، عن ابن هليعة، أن
صدق، فاجعلها مقربةً : وحيث نزلتم ينبت فيه شجر اجلنة، فكتب بقوله إىل عمر ابن اخلطاب، فقال

  .للمسلمني

قرب فيها ممن عرفنا من أصحاب رسول اهللا : حدثنا عثمان بن صاحل، عن ابن هليعة، عمن حدثه، قال
عمرو بن العاص، وعبد اهللا مب حذافة السهمي، وعبد اهللا بن احلارث : يه وسلم مخس نفرصلى اهللا عل

  .الزبيدي، وأبو بصرة الغفاري، وعقبة بن عامر اجلهين

واملقطم ما بني القصري إىل مقطع : قال ابن هليعة. ومسلمة بن خملد األنصاري: وقال غري عثمان
  .احلجارة، وما بعد ذلك فمن اليحموم

دخلنا على : حدثنا املفضل بن فضالة، عن أبيه قال: سعيد بن عفري وعبد اهللا بن عياد، قاالحدثنا 
قصري موسى : ما تقولون يف القصري؟ قلنا: من أهل مصر، قال: ممن أنتم؟ قلنا: كعب األحبار، فقال لنا

 إنه ليس بقصري موسى، ولكنه قصري عزيز مصر، كان إذا جرى النيل يترفع فيه، وعلى ذلك: قال
  .ملقدس من اجلبل إىل البحر

حدثنا هانئ ابن املتوكل، عن ابن هليعة ورشدين بن سعد، عن احلسن بن ثوبان، عن حسني بن شفي 
 وأهل مصر أختذوا مصلى حبذاء ساقيه أيب - األصبحي، عن أبيه شفي بن عبيد، أنه ملا صدم مصر 

! ل امللعون، وتركوا اجلبل املقدس فقال ما هلم وضعوا مصالهم يف اجلب- عون اليت عند العسكر 

حدثنا أبو األسود نصر بن عبد اجلبار، أنبأنا ابن هليعة، عن أيب قبيل، أن رجالً سأل كعباً عن جبل 
  .إنه ملقدس ما بني القصري إىل اليحموم: مصر، فقال

 بينما حنن نسري مع عمرو بن: وأخرج ابن عساكر يف تارخيه، عن سفيان بن وهب اخلوالين، قال

يا مقوقس، ما بال جبلكم هذا أقرع، ليس عليه : العاص يف سفح املقطم، ومعنا املقوقس، فقال له
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ما أدري؛ ولكن اهللا أغىن أهله ذا النيل عن ذلك؛ : قال! نبات وال شجر، على حنو من جبال الشام
 مي القيامة ال ليدفنن حتته قوم يبعثهم اهللا: وما هو؟ قال: ولكنا جند حتته ما هو خري من ذلك، قال

  .اللهم اجعلين منهم: حساب عليهم، فقال عمرو

    

شهدت جنازة مع ابن هليعة، فجلسنا حوله، فرفع رأسه، : ذكر أسد بن موسى، قال: وقال الكندي
يا : إن عيسى عليه الصالة والسالم مر بسفح هذا اجلبل، وأمه إىل جانبه، فقال: فنظر إىل اجلبل، فقال

  .ة حممد صلى اهللا عليه وسلمأماه، هذه مقربة أم

ما بال جبلكم هذا أقرع، ليس عليه نبات كجبال : وسأل عمرو بن العاص املقوقس: قال الكندي
وجدنا يف الكتب، أنه كان أكثر اجلبال شجراً، ونباتاً وفاكهة، وكان يرتله : الشام؟ فقال املقوقس

ليت كلم اهللا فيها موسى، أوحى اهللا تعاىل املقطم بن مصر بن يبصر بن حام بن نوح، فلما كانت الليلة ا
إين مكلم نبياً من أنبيائي على جبل منكم، فسمت احلبال وتشاخمت إال جبل بيت املقدس، : إىل اجلبال

فأمر اهللا : إجالالً لك يا رب، قال: فأوحى اهللا إليه؛ مل فعلت ذلك؟ فقال: فإنه هبط وتصاغر، قال
عليه من النبت، وجاد له املقطم بكل ما عليه من النبت، حىت بقى اجلبال أن يعطوه؛ كل جبل منها مما 

على فعلك بشجر اجلنة أو غراسها، فكتب بذلك عمرو بن . إين معوضك: كما ترى، فأوحى اهللا إليه
إين ال أعلم شجر اجلنة أو غراسها لغري املسلمني، : العاص إىل عمر رضي اهللا عنهما، فكتب إليه

فقطع ! ما على هذا صاحلتين:  ذلك عمرو، فغضب املقوقس، وقال لعمروففعل. فاجعله هلم مقربة
  .عمرو قطيعاً من حنو احلبش يدفن فيه النصارى

وروى ابن هليعة عن عياش بن عباس، أن كعب األحبار سأل رجالً يريد السفر إىل : قال الكندي
 كعباً الوفاة أمر به فلما حضرت. أهد يل تربة من سفح مقطعها؛ فأتاه منه جبراب: مصر، فقال له

  .ففرش يف حلده حتت جنبه

  فصل 

إنه وقف من عمر على موتى : قد أفىت ابن اجلميزي وغريه دم كل بناء بسفح املقطم، وقالوا
  .املسلمني

جهدت مع امللك الصاحل يف هدم : وذكر ابن الرفعة عن شيخه الظهري التزمنيت، عن ابن اجلميزي، قال
وهذا أمر قد عمت به البلوى : قال. أمر فعله والدي، ال أزيله: ناء، فقالما أحدث بالقرافة من الب
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وطمت، ولقد تضاعف البناء حىت انتقل إىل املباهات والرتهة، وسلطت املراحيض على أموت 
  .املسلمني من األشراف واألولياء وغريهم

باب القرافة؛ إمنا حدثت وذكر أرباب التاريخ، أن العمارة من قبة اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه إىل 
  .أيام الناصر بن قالوون، وكانت فضاء، فأحدث األمري بلبغاً التركماين تربة، فتبعه الناس

وال جيوز التضييق فيها ببناء حيرز بع قرباً وال غريه، بل ال جيوز يف : قال الفاكهي يف شرح الرسالة
 اهللا على ما بلغين -ن أجلة العلماء رمحهم املقربة احملبسة غري الدفن فيها خاصة؛ وقد أفىت من تقدم م

 دم ما بىن بقرافة مصر، وإلزام البنائني فيها محل النقض، وإخراجه عنها إىل موضع -ممن أثق به 
  .غريها

وأخربين الشيخ الفقيه اجلليل جنم الدين بن الرفعة، عن شيخه الفقيه العالمة ظهري الدين التزمنيت، أنه 
:  بقرافة مصر الصغرى، فجلس فيه من غري أن يصلى حتبية، فقال له البايندخل إىل صورة مسجد بين

ال، ألنه غري مسجد، فإن املسجد هو األرض واألرض، مسبلة لدفن : قال! أال تصلى حتية املسجد
  . أو كما قال-املسلمني 

ت مع امللك جهد: وأخربين أيضاً املذكور، عن شيخه املذكور، أن الشيخ اء الدين بن اجلميزي، قال
  .أمر فعله والدي ال أزيله: الصاحل يف هدم ما أحدث بقرافة مصر من البناء، فقال

وإذا كان هذا قول ذلك اإلمام وغريه يف ذلك الزمان قبل أن يبالغوا يف البناء، والتفنن فيه ونبش 
غريهم؛ القبور لذلك، وتصويب املراحيض على أموات املسلمني من األشراف والعلماء والصاحلني و

فكيف يف هذا الزمان، وقد تضاعف ذلك جداً حىت كأم مل جيدوا من البناء فيها بداً، وجاءوا يف 
ذلك شيئاً إدا، فيجب على ويل األمر أرشده اهللا تعاىل األمر دمها وختريبها حىت يعود طوهلا عرضاً 

  .ومساؤها أرضاً

ني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه لدفن موتى القرافة جعلها أمري املؤمن: وقال ابن احلاج يف املدخل
  .املسلمني فيها، واستقر األمر على ذلك، فيمنع البناء فيها

    

 كان قد عزم على -  يعين بيربس -إن امللك الظاهر : وقد قال يل من أثق به وأسكن إىل قوله: قال
إن : ل عليه بأن قال لههدم ما يف القرافة من البناء كيف كان، فوفقه الوزير يف ذلك، وفنده واحتا

فيها مواضع لألمراء، وأخاف أن تقع فتنة بسبب ذلك، وأشار عليه أن يعمل فتاوى يف ذلك فيستفيت 
هل جيوز هدمها أم ال؟ فإن قالوا باجلواز فعل األمري ذلك مستنداً إىل فتاويهم، فال يقع : فيها الفقهاء
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فأخذ الفتاوى، وأعطاها : قال. ا أشار بهفاستحسن امللك ذلك، وأمره أن يفعل م. تشويش على أحد
يل، وأمرين أن أمشي على من يف الوقت من العلماء، فمشيت ا عليهم مثل الظهري التزمنيت، وابن 
اجلميزي ونظائرمها يف الوقت، فالكل كتبوا خطوطهم، واتفقوا على لسان واحد أنه جيب على ويل 

حابه رمى تراا إىل الكيمان، ومل خيتلف يف ذلك األمر أن يهدم ذلك كله، وجيب عليه أن يكلف أص
فأعطيت الفتوى للوزير، فما أعرف ما صنع فيها، وسكت على ذلك، وسافر امللك : قال. أحد منهم

  .الظاهر إىل الشام يف وقته، فلم يرجع، ومات ا

ذلك فقد فعلى هذا فكل من فعل ! فهذا إمجاع هؤالء العلماء املتأخرين، فكيف جيوز البناء فيها
  .خالفهم

  ذكر جبل يشكر

  .إنه قطعة من اجلبل املقدس، وكان يشكر رجالً صاحلاً: هو الذي عليه جامع أمحد بن طولون، ويقال

وكان يصلي عليه التابعون والصاحلون وقد أشار أهل . إن اجلبل املذكور يستجاب فيه الدعاء: وقيل
  .الفالح على ابن طولولن أنه يبين جامعة عليه

  توح الفيومذكر ف

ملا مت الفتح للمسلمني بعث عمرو جرائد : حدثين سعيد بن عفري وغريه، قالوا: قال ابن عبد احلكم
اخليل إىل القرى اليت حوهلا، فأقامت الفيوم سنة، مل يعلم املسلمون ا وال مكاا حىت أتاهم آت، 

ا يف اابة مل يروا شيئاً، فذكرها هلم؛ فأرسل عمرو ربيعة بن حبيش بن عرفطة الصديف؛ فلما سلكو
فلم يسريوا ! ال تعجلوا، سريوا؛ فان كان كذباً فما أقدركم على ما أردمت: فهموا باالنصراف، فقالوا

: ويقال. قليالً حىت طلع هلم سواد الفيوم، فهجموا عليها؛ فلم يكن عندهم قتال، وألقوا ما بأيديهم

حب األشقر ببعض اابة، وال علم له مبا خلفها بل خرج مالك بن ناعمة الصديف على فرسه وهو صا
  .من الفيوم، فلما رأى رجع سوادها، رجع إىل عمرو، فأخربه بذلك

بل بعث عمرو بن العاص قيس بن احلارث إىل الصعيد، فسار حىت أتى القيس، فرتل ا، وبه : ويقال
رسه، فأجاز عليه فركب ف. كفيت: مسيت القيس، فراث على عمرو خربه، فقال ربيعة بن حبيش

  .إنه أجاز من ناحية الشرقية حىت انتهى إىل الفيوم: ويقال.  فأتاه باخلرب- وكانت أثىن -البحر 
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  ذكر فتح برقة والنوبة

 وكان نافع أخاً العاثي بن - وبعص عمرو بن العاص نافع بن عبد القيس الفهري : قال ابن عبد احلكم
ئف كصوئف الروم، فلم يزل األمر على ذلك حىت  فدخلت خيوهلم أرض النوبة صوا-وائل ألنه 

عزل عمرو بن العاص عن مصر، ووليها عبد اهللا ابن سعد بن أيب سرح، وصاحلهم، وذلك يف إحدى 
  .وثالثني؛ على أن يؤدوا كل سنة للمسلمني ثالمثائة رأس وستني رأساً، ولوايل البلد أربعني رأساً

لوت؛ فما قتله داود عليه الصالة والسالم خرج الرببر وكان الرببر بفلسطني، وكان ملكهم جا: قال
 ومها كورتان من كور مصر الغربية مما يشرب من - متوجهني إىل املغرب؛ حىت انتهوا إىل لوبية وماقية 

 فتفرقوا هنالك؛ فتقدمت زناته ومغيلة إىل املغرب، وسكنوا اجلبال، -السماء، وال يناهلما النيل 
 أنطابلس؛ وهي برقة؛ وتفرقت يف هذا املغرب، وانتشروا فيه، ونزلت وتقدمت لواته، فسكنت أرض

  .هوارة مدينة لبدة

فسار عمر بن العاص يف اخليل حىت قدم برقة؛ فصاحل أهلها على ثالثة عشر ألف دينار يؤدوا إليه 
إمنا اجلزية، على أن يبيعوا من أحبوا من أبنائهم يف جزيتهم ومل يكن يدخل برقة يومئذ جايب خراج 

  .كانوا يبعثون باجلزية إذا جاء وقتها

  .ووجه عمرو بن العاص عقبة بن نافع؛ حىت بلغ زويلة، فصار ما بني برقة وزويلة للمسلمني

  ذكر اجلزية

    

كان عمرو بن العاص يبعث إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما باجلزية بعد : قال ابن عبد احلكم
كانت فريضة : ن صاحل، عن ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب قالحبس ما حيتاج إليه؛ حدثنا عثمان ب

مصر حلفر خلجها وإقامة جسورها وبناء قناطرها وقطع جزائرها مائة ألف وعشرين ألفاً، معهم الطور 
  .واملساحي واألداة؛ يتعقبون ذلك، ال يدعون ذلك شتاء وال صيفاً

 عن عبد اهللا بن دينار، عن عبد اهللا بن عمر حدثنا عبد امللك بن مسلمة، عن القاسم بن عبد اهللا،
كتب عمر بن اخلطاب أن خيتم يف رقاب أهل الذمة بالرصاص، ويظهروا : رضي اهللا عنهما، قال

مناطقهم وجيزوا نواصيهم، ويركبوا على األكف عرضاً، وال يضربوا اجلزية إال على من جرت عليه 
  .ن، وال يدعوهم يتشبهون باملسلمني يف ملبوسهماملواسي، وال يضربوا على النساء وال على الولدا
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كانت ويبة عمر بن اخلطاب يف والية عمرو بن العاص : حدثنا عبد امللك، عن الليث بن سعد، قال
  .ستة أمداد

وكان عمرو بن العاص ملا استوسق له األمر أقر قبطها على جباية الروم؛ وكانت : قال ابن عبد احلكم
رت القرية، وكثر أهلها زيد عليهم، وإن قل أهلها وخربت نقصوا، فيجتمع إذا عم: جبايتهم بالتعديل

عرفاء كل قرية ورؤساؤهم، فيتناظرون يف العمارة واخلراب؛ حىت إذا أقروا من القسم بالزيادة 
انصرفوا بتلك القسمة إىل الكور، مث اجتمعوا هم ورؤساء القرى، فوزعوا ذلك على احتمال القرى 

ترجع كل قرية بقسمهم فيجمعون قسمهم وخراج كل قرية وما فيها من األرض وسعة املزارع، مث 
العامرة فيبدرون وخيرجون من األرض فدادين لكنائسهم ومحامامتهم ومعديام من مجلة األرض، مث 

خيرج منها عدد الضيافة للمسلمني ونزول السلطان؛ فإذا فرغوا نظروا إىل ما يف كل قرية من الصنائع 
فقسموا عليهم بقدر احتماهلم؛ فان كانت فيها جالية قسموا عليها بقدر احتماهلا، وقل ما واألجراء، 

كانت إال للرجل الشاب أو املتزوج، مث نظروا فيما بقي من اخلراج فيقسمونه بينهم على عدد 
األرض، مث يقسمون بني من يريد الزرع منهم على قدر طاقتهم؛ فان عجز أحد وشكا ضعفاً عن زرع 

 وزعوا ما عجز عنه على ذوي االحتمال، وإن كان منهم من يريد الزيادة أعطى ما عجز عنه أرضه
الدينار أربعة : أهل الضعف؛ فإن تشاحوا قسموا ذلك على عدم، وكانت قسمتهم على قراريط

إنكم : "وكذلك روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. وعشرين قرياطاً، يقسمون األرض على ذلك
، وجعل عليهم لكل فدان نصف إردب "ضاً يذكر فيها القرياط فاستوصوا بأهلها خرياًستفتحون أر

  .وويبتني من شعري إال القرط، فلم يكن عليه ضريبة، والويبة يومئذ ستة أمداد

ملا ويل ابن رفاعة مصر : حدثنا الليث بن سعد، قال: وحدثنا عثمان بن صاحل وعبد اهللا بن صاحل، قاال
لها، وينظر يف تعديل اخلراج عليهم، فقام يف ذلك ستة أشهر بالصعيد، حىت بلغ خرج ليحصي عدة أه

أسوان ومعه مجاعة من األعوان والكتاب يكفونه ذلك جبد وتشمري وثالثة أشهر بأسفل األرض، 
فأحصوا من القرى أكثر من عشرة آالف قرية، فلم حيص فيها يف أصغر قرية منها أقل من مخسمائة 

  . الذين يفرض عليهم اجلزيةمججمة من الرجال

حدثنا عبد اهللا بن صاحل، عن الليث بن سعد، أن عمراً جىب مصر أثىن عشر ألف ألف، وجباها 
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم: املقوقس قبله سنة عشرين ألف ألف، فعند ذلك كتب إليه عمر بن اخلطاب

    

ليك؛ فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال سالم ع. من عبد اهللا عمر أمري املؤمنني إىل عمرو بن العاص
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هو، أما بعد؛ فإين فكرت يف أمرك والذين أنت عليه، فإذا أرضك أرض واسعة عريضة رفيعة، قد 
أعطى اهللا أهلها عدداً وجلداً وقوة يف بٍر وحبر، وأا قد عاجلتها الفراعنة، وعملوا فيها عمالً حمكماً، 

لك؛ وأعجب مما أعجبت، أا ال تؤدى نصف ما كانت مع شدة عتوهم وكفرهم، فعجبت من ذ
تؤديه من اخلراج قبل ذلك على غري قحوط وال جدوب؛ ولقد أكثرت يف مكاتبتك يف الذي على 
أرضك من اخلراج، وظننت أن ذلك سيأتينا على غري نزر، ورجوت أن تفيق فترفع إىل ذلك؛ فإذا 

نفسي؛ ولست قابالً منك دون الذي كنت تؤخذ به من أنت تأتيين مبعاريض تعبأ ا ال توافق الذي يف 
فلئن كنت جمزئاً كافياً صحيحاً، ! ولست أدري ما الذي أنفرك من كتايب وقبضك. اخلراج قبل ذلك

وقد تركت أن . إن الرباءة لنافعة، ولئن كنت مضيعاً نطفاً إن األمر لعلي غري ما حتدث به نفسك
اء أن تفيق فترفع إيل ذلك؛ وقد علمت أنه مل مينعك من ذلك أبتغي ذلك منك يف العام املاضي يف رج

وعندي بإذن اهللا دواء فيه شفاء . إال عمالك عمال السوء، وما توالس عليه وتلفف؛ اختذوك كهفاً
عما أسألك عنه؛ فال جتزع أبا عبد اهللا أن يؤخذ منك احلق وتعطاه؛ فان النهز خيرج الدر، واحلق 

  .والسالم. لج، فانه برح اخلفاءأبلج، ودعين وما عنه تتلج

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم: فكتب إليه عمرو بن العاص

لعبد اهللا عمر أمري املؤمنني من عمرو بن العاص؛ سالم عليك، فأين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو؛ 
فيه من عمل أما بعد، فقد بلغين كتاب أمري املؤمنني يف الذي استبطأين فيه من اخلراج، والذي ذكر 
ولعمري . الفراعنة قبل، وإعجابه من خراجها على أيديهم، ونقص ذلك منها منذ كان اإلسالم

للخراج يومئذ أوفر وأكثر، واألرض أعمر، ألم كانوا على كفرهم وعتوهم أرغب يف عمارة 
وأكثرت . وذكرت بأن النهز خيرج الدر، فحلبتها حلباً قطع ذلك درها. أرضهم منا منذ كان اإلسالم

يف كتابك، وأنبت، وعرضت وثربت؛ وعلمت أن ذلك عن شيء ختفيه على غري خرب؛ فجئت لعمري 
وقد علمنا . باملفظعات املقذعات؛ ولقد كان لك فيه من الصواب من القول رصني صارم بليغ صادق

عظم اهللا من حق لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وملن بعده؛ فكنا حبمد اهللا مؤدين ألماناتنا حافظني ملا 
معاذ اهللا من تلك . أئمتنا، نرى غري ذلك قبيحاً، والعمل به سيئاً، فيعرف ذلك لنا ويصدق فيه قيلنا

الطعم، ومن شر الشيم، واالجتراء على كل مأمث؛ فاقبض عملك؛ فإن اهللا قد نزهين عن تلك الطعم 
واهللا يابن اخلطاب؛ ألنا . م فيه أخاًالدنية والرغبة فيها بعد كتابك الذي مل تستبق فيه عرضاً ومل تكر

وما علمت من عمل أرى على فيه . حني يراد ذلك مين أشد لنفسي غضباً، وهلا أنزاهاً وإكراماً
 وسكت - يغفر اهللا لك ولنا - متعلقاً؛ ولكين حفظت ما مل حتفظ؛ ولو كنت من يهود يثرب ما زدت 
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  .والسالم. الً؛ ولكن اهللا عظم من حقك ما ال جيهلعن أشياء كنت ا عاملاً؛ وكان اللسان ا مين ذلو

من عمر بن اخلطاب إىل عمر بن العاص؛ سالم عليك، فأين أمحد إليك : فكتب إليه عمر بن اخلطاب
اهللا الذي ال إله إال هو؛ أما بعد، فقد عجبت من كثرة كتيب إليك يف إبطائك باخلراج وكتابك إيل 

ضى منك إال باحلق البني؛ ومل أقدمك إىل مصر أدعلها لك ببنيات الطرق؛ وقد علمت أين لست أر
طعمة وال لقومك؛ ولكين وجهتك ملا رجوت من توفريك اخلراج، وحسن سياستك؛ فإذا أتاك كتايب 

  .والسالم. هذا فامحل اخلراج، فإمنا هو يفء املسلمني، وعندي من قد تعلم قوم حمصورون

  . الرحيمبسم اهللا الرمحن: فكتب إليه عمرو بن العاص

لعمر بن اخلطاب من عمر بن العاص، سالم عليك، فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو؛ أما بعد، 
فقد أتاين كتاب أمري املؤمنني يستبطئين يف اخلراج، ويزعم أين أعند عن احلق، وأنكب عن الطريق؛ 

أن تدرك غلتهم؛ فنظرت وإين واهللا ما أرغب من صاحل ما تعلم؛ ولكن أهل األرض استنظروين إىل 
  .والسالم. للمسلمني؛ فكان الرفق م خرياً من أن خيرق م، فنصري إىل ما ال غىن م عنه

    

أن ابعث إيل رجالً من أهل مصر؛ : فلما استبطأ عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه اخلراج، كتب إليه
يا أمري :  قبل اإلسالم، فقالفبعث إليه رجالً قدمياً من القبط، فاستخربه عمر عن مصر وخراجها

املؤمنني، كان ال يؤخذ منها شيء إال بعد عمارا، وعاملك ال ينظر إىل العمارة، وإمنا يأخذ ما ظهر 
  .له؛ كأنه ال يريدها إال لعام واحد

  .، وقبل من عمرو ما كان يعتذر به:فعرف عمر ما قال

كتب عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه إىل : حدثنا هشام بن إسحاق العامري قال: قال ابن عبد احلكم
من أين تأيت عمارا وخراا؟ فسأله عمرو، فقال له : عمرو بن العاص، أن يسأل املقوقس عن مصر

أن يستخرج اخلراج يف إبان واحد عن فراغ أهلها : تأيت عمارا وخراا من مخسة وجوه: املقوقس
 أهلها من عصر كرومها، وحتفر يف كل سنة من زروعهم، ويرفع خراجها يف إبان واحد عند فراغ
 فإذا فعل هذا فيها عمرت، - يريد البغي - خلجها، وتسد ترعها وجسورها، وال يقبل حمل أهلها 

  .وإن عمل فيها خبالفه خربت

وجباها املقوقس قبله : وقال غري الليث. إن عمراً جباها أثىن عشر ألف ألف: قال الليث بن سعد
وجباها عبد اهللا بن سعد حني استعمله عليها عثمان أربعة عشر : قال الليث. بسنة عشرين ألف ألف

: يا أبا عبد اهللا، دررت اللقحة بأكثر من درها األول، قال عمرو: ألف ألف، فقال عثمان لعمرو
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  .أضررمت بولدها

كتب : حدثنا شعيب بن الليث وعبد اهللا بن صاحل، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أيب حبيب، قال
أنظر من قبلك ممن بايع حتت الشجرة، فأمت هلم العطاء : عمر بن اخلطاب إىل عمرو بن العاص

  .لشجاعته، ولعثمان بن أيب العاص لضيافته

كان ديوان مصر يف زمان معاوية أربعني ألفاً، وكان منهم : حدثنا سعيد بن عفري، عن ابن هليعة، قال
أهل الديوان أعطيام وأعطيات عياهلم وأرزاقهم أربعة آالف يف مائتني، فأعطى مسلمة بن خملد 

ونوائبهم ونوائب البالد من اجلسور وأرزاق الكتبة ومحالن القمح إىل احلجاز؛ وبعث إىل معاوية 
  .بستمائة ألف دينار فضالً

كان معاوية بن أيب سفيان قد جعل على كل قبيلة من : حدثنا هانئ، حدثنا ضمام عن أيب قبيل، قال
هل ولد الليلة فيكم مولود؟ وهل نزل : ب رجالً يصبح كل يوم، فيدور على االس فيقولقبائل العر

نزل بنا رجل من : ويقال. مسوهم، فيكتب: ولد لفالن غالم ولفالن جارية؛ فيقول: بكم نازل؟ فيقال
  .أهل اليمن بعياله فيسمونه وعياله، فإذا فرغ من القبائل كلها أتى الديوان

  ل الذمةذكر املكس على أه

دعا عمرو بن العاص : حدثنا سعيد بن عفري، عن بن هليعة، عن ابن هبرية، قال: قال ابن عبد احلكم
: إن كعباً قال: ما تكره منه؟ فقال: خالد بن ثابت الفهمي ليجعله على املكس، فاستعفاه؛ فقال عمرو

  . املكسال تقرب املكس؛ فإن صاحبه يف النار؛ فكان ربيعة بن شرحبيل بن حسنة على

  ذكر القطائع

مل يبلغنا أن عمر ابن اخلطاب : حدثنا حيىي بن خالد، عن الليث بن سعد، قال: قال ابن عبد احلكم
أقطع أحداً من الناس شيئاً من أرض مصر إال البن سندر، فانه أقطعه أرض منية األصبغ؛ فحاز لنفسه 

زيز من ورثته؛ فليس مبصر قطيعة أقدم ألف فدان؛ فلم تزل له حىت مات؛ فاشتراها األصبغ بن عبد الع
  .منها وال أفضل

    

حدثنا عبد امللك بن مسلمة عن ابن هليعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أنه كان لزنباع 
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اجلذامي غالم يقال له سندر، فوجده يقبل جارية له، فجبه وجدع أذنيه وأنفه، فأىن سندر إىل رسول 
ال حتملوهم ما ال يطيقون، وأطعموهم مما تأكلون، : أرسل إىل زنباع، فقالاهللا صلى اهللا عليه وسلم، ف

وأكسوهم مما تلبسون؛ فإن رضيتم فأمسكوا، وإن كرهتموهم فبيعوا، وال تعذبوا خلق اهللا، ومن مثل 
: أوص يب يا رسول اهللا، قال: فأعتق سندر، فقال. به أو أحرق بالنار فهو حر، وهو موىل اهللا ورسوله

 كل مسلم؛ فلما تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى سندر إىل أيب بكر الصديق أوصي بك
احفظ يف وصية النيب صلى اهللا عليه وسلم، فعاله أبو بكر رضى اهللا عنه حىت تويف، مث : رضي اهللا، قال
نعم، إن رضيت أن تقيم عندي : احفظ يف وصية النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فقال: أتى عمر فقال

مصر : أجربت عليك ما كان جيري عليك أبو بكر، وإال فانظر أي املواضع أكتب لك؛ فقال سندر
احفظ وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه فيه؛ فلما قدم : فإا أرض ريف؛ فكتب إىل عمرو ابن العاص

هللا على عمرو، قطع له أرضاً واسعة وداراً، فجعل سندر يعيش فيها، فلما مات سندر قبضت يف مال ا
  .مث أقطعها عبد العزيز بن مروان األصبغ بعده؛ فكانت خري أمواهلم: قال عمرو بن شعيب. تعاىل

  ذكر مرتبع اجلند

كان : حدثنا عبد اهللا بن صاحل، عن عبد الرمحن بن شريح، عن أيب قبيل، قال: قال ابن عبد احلكم
: رو بن العاص بالناس، فقالالناس جيتمعون بالفسطاط إذا قفلوا؛ فإذا حضر مرافق الريف خطب عم

قد حضر مرافق ريفكم؛ فانصرفوا، فإذا محض اللنب، واشتد العود، وكثر الذباب، فحي على 
  .فسطاطكم، وال أعلمن ما جاء أحد قد أمسن نفسه، وأهزل جواده

كان عمرو : حدثنا أمحد بن عمرو، أنبأنا ابن وهب، عن ابن هليعة، عن أيب يزيد بن أيب حبيب، قال
إنه قد حضر الربيع، فمن أحب منكم أن خيرج بفرسه يربعه :  للناس إذا قفلوا من غزوهميقول

فليفعل؛ وال أعلمن ما جاء رجل قد أمسن نفسه وأهزل فرسه؛ فإذا محض اللنب وكثر الذباب، وقوى 
  .العود، فارجعوا إىل قريوانكم

    

األسود بن مالك احلمريي عن حدثنا سعيد بن ميسرة، عن إسحاق بن الفرات، عن ابن هليعة، عن 
 أظنه -رحت أنا ووالدي إىل صالة اجلمعة، جرياً، وذلك آخر الشتاء : حبري بن ذاخر املعافري، قال

بعد محم النصارى بأيام يسرية، فأطلنا الركوع إذ أقبل رجال بأيديهم السياط، يزجرون الناس، 
رط، فأقام املؤذنون الصالة، فقام عمرو يا بين هؤالء الش: يا أبت، من هؤالء؟ قال: فذعرت، فقلت
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بن العاص على املنرب، فرأيت رجالً ربعة قصد القامة وافر اهلامة، أدعج أبلج، عليه ثياب موشية، كأن 
به العقيان، تأتلق عليه حلة وعمامة وجبة، فحمد اهللا وأثىن عليه وصلى على النيب صلى اهللا عليه 

يا معشر الناس إنه قد نزلت اجلوزاء، وذكت :  قالوسلم، ووعظ الناس، وأمرهم واهم، مث
الشعرى، وأقلعت السماء، وارتفع الوباء، وقل النداء، وطاب املرعى، ووضعت احلوامل، ودرجت 

السخائل، وعلى الراعي حسن النظر لرعيته، فحي لكم على بركة اهللا ريفكم، تنالوا من خريه ولبنه، 
 وصونوها وأكرموها، فإا جنتكم من عدوكم، وا وخرافه وصيده، وأربعوا خيلكم وامسنوها

مغامنكم وأثقالكم، واستوصوا مبن جاورمتوه من القبط خرياً؛ حدثنا عمر أمري املؤمنني أنه مسع رسول 
إن اهللا سيفتح عليكم بعدي مصر، مفاستوصوا بقبطها خرياً، فإن : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

أيديكم وفروجكم، وغضوا أبصاركم، وال أعلمن ما أىن رجل قد ، فعفوا "لكم منهم صهراً وذمة
واعلموا أين متعرض باخليل كاعتراض الرجال؛ فمن أهزل فرسه من غري . أمسن جسمه، وأهزل فرسه

واعلموا أنكم يف رباط إىل يوم القيامة، لكثرة األعداء حولكم . علة حططت من فريضته قدر ذلك
وحدثين عمر . ، معدن الزرع واملال، واخلري الواسع والربكة الناميةوتشوق قلوم إليكم وإىل دياركم

إذا فتح اهللا عليكم مصر، فاختذوا فيها : "أمري املؤمنني، أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
ألم وأزواجهم : "ومل يا رسول اهللا؟ قال: ، فقال له أبو بكر"جنداً كثيفاً، فذلك اجلند أجناد األرض

، فامحدوا اهللا معاشر املسلمني على ما أوالكم، فتمتعوا يف ريفكم ما طاب " رباط إىل يوم القيامةيف
لكم؛ فإذا يبس العود وسخن العمود، وكثر الذباب، ومحش اللنب، وصوح البقل، وانقطع الورد من 

لى عياله الشجر، فحي على فسطاطكم، على بركة اهللا تعاىل وعونه وال يقدمن أحد منكم ذو عيال ع
إال ومعه حتفة لعياله على ما أطاق من سعته أو عسرته؛ أقول قويل هذا وأستغفر اهللا، وأستحفظ اهللا 

  .عليكم

يا بين إنه جيرئ الناس إذا أنصرفو إليه على الرباط كما جرأهم : قال حفظت ذلك عنه، فقال والدي
  .على الريف والدعة

  ذكر ي اجلند عن الزرع

إن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أمر مناديه أن : ، عن عبد اهللا بن هبرية، قالأخرج ابن عبد احلكم
خيرج إىل أمراء األجناد يتقدمون إىل الرعية؛ أن عطاءهم قائم، وأن رزق عياهلم سائل، فال يزرعون 

  .وال يزارعون
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يفي أتى بلغنا أن شريك بن مسي الغص: فأخربنا شريك بن عبد الرمحن املرادي، قال: قال ابن وهب
ما أقدر على ذلك، : إنكم ال تعطونا ما حيسبنا، أفتأذن يل يف الزرع؟ قال: عمرو بن العاص، فقال

فزرع شريك من غري إذن عمرو، فكتب عمرو إىل عمر بن اخلطاب خيربه أن شريكاً حرث بأرض 
ملن خلفك، ألجعلنك نكاالً : فبعث به إليه، فقال له عمر(أن ابعث إيلّ به، : مصر فكتب إليه عمر

إن : نعم، فكتب إىل عمرو بن العاص: وتفعل؟ قال: أو تقبل مين ما قبل اهللا من العبا؟ قال: قال
  ).فقبلت منه. شريك ابن مسي جاءين تائباً

  ذكر حفر خليج أمري املؤمنني

حدثنا عبد اهللا بن صاحل وغريه، عن الليث بن سعد، أن الناس باملدينة أصام : قال ابن عبد احلكم
من عبد اهللا عمر أمري : هد شديد يف خالفة عمر عام الرمادة، فكتب إىل عمرو بن العاص وهو مبصرج

سالم عليك؛ أما بعد؛ فلعمري يا عمرو ما تبايل إذا شبعت أنت ومن : املؤمنني إىل عمرو بن العاص
  .يردد قوله! معك، أن أهلك أنا ومن معي؛ فياغوثاه، مث ياغوثاه

لعبد اهللا عمر أمري املؤمنني، من عبد اهللا عمرو بن العاص؛ أما بعد فيا : عاصفكتب إليه عمرو بن ال
  .والسالم عليك ورمحة اهللا. قد بعثت إليك بعٍري أوهلا عندك وآخرها عندي! لبيك مث يا لبيك

فبعث إليه بعٍري عظيمة، فكان أوهلا باملدينة وآخرها مبصر، يتبع بعضها بعضاً، فلما قدمت على عمر 
 ا على الناسوسع.  

    

يا عمرو؛ : وكتب إىل عمرو بن العاص يقدم عليه هو ومجاعة من أهل مصر، فقدموا عليه، فقال عمر
 ملا أحببت من - إن اهللا قد فتح على املسلمني مصر، وهي كثرية اخلري والطعام، وقد ألقى يف روعي 

 يسيل يف البحر، فهو أسهل ملا  أن أحفر خليجاً من نيلها حىت- الرفق بأهل احلرمني، والتوسعة عليهم 
نريد من محل الطعام إىل املدينة ومكة؛ فإن محله على الظهر يبعد وال نبلغ معه ما نريد؛ فانطلق أنت 

  .وأصحابك فتشاوروا يف ذلك حىت يعتدل فيه رأيكم

نتخوف أن يدخل : فانطلق عمرو، فأخرب بذلك من كان معه من أهل مصر فثقل ذلك عليهم، وقالوا
هذا أمر ال يعتدل، : هذا ضرر على أهل مصر، فنرى أن تعظم ذلك على أمري املؤمنني وتقول لهيف 

  .وال يكون، وال جند إليه سبيالً

والذي نفسي بيده، لكأين أنظر إليك يا عمرو : فرجع عمرو بذلك إىل عمر، فضحك حني رآه، وقال
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يدخل يف هذا : ذلك عليهم، وقالواوإىل أصحابك حني أخربم مبا أمرت به من حفر اخلليج، فثقل 
هذا ال يعتدل، وال جند إليه : ضرر على أهل مصر؛ فنرى بأن تعظم ذلك على أمري املؤمنني، وتقوله له

  .سبيالً

صدقت واهللا يا أمري املؤمنني، لقد كان األمر على ما ذكرت، : فعجب عمرو من قول عمر، وقال
د يف ذلك، وال يأيت عليك احلول حىت تفرغ منه إن شاء انطلق يا عمرو بعزمية مين حىت جن: فقال عمر
فانصرف عمرو، ومجع لذلك من الفعلة ما بلغ منه ما أراد، مث احتفر اخلليج الذي يف حاشية . اهللا تعاىل

الفسطاط، الذي يقال له خليج أمري املؤمنني، فساقه من النيل إىل القلزم؛ فلم يأت احلول حىت فرغ، 
ل فيه ما أراد من الطعام إىل املدينة ومكة، فنفع اهللا بذلك أهل احلرمني، وجرت فيه السفن، فحم
  .ومسى خليج أمري املؤمنني

مث مل يزل حيمل فيه الطعام، حىت محل فيه بعد عمر بن عبد العزيز رضى اهللا عنه، مث ضيعه الوالة بعد 
  .احية طحا القلزمذلك، فترك وغلب عليه الرمل، فانقطع، وصار منتهاه إىل ذنب التمساح من ن

وحدثين أخي عبد احلكم بن عبد اهللا بن عبد احلكم، حدثنا ابن وهب، عن ابن : قال ابن عبد احلكم
 أن عمر بن اخلطاب قال لعمرو بن -حسبته، عن عروة :  قال- هليعة، عن حممد بن عبد الرمحن 

رجى عندي من أن ، وليس جند من األجناد أ)قد عرفت الذي أصاب العرب: (العاص حني قدم عليه
ما : فقال عمرو! يغيث اهللا م أهل احلجاز من جندك؛ فان استطعت أن حتتال هلم حيلة حىت يغيث اهللا

شئت يا أمري املؤمنني، قد عرفت أنه كانت تأتينا سفن فيها جتار من أهل مصر قبل اإلسالم، فلما 
 حتفره فتنشئ فيه سفناً حيمل فتحنا مصر، انقطع ذلك اخلليج واستد، وتركته التجار، فإن شئت أن

  .نعم، فحفره عمرو، وعاجله وجعل فيه السفن: قال عمر! فيها الطعام إىل احلجاز فعلته

حدثنا أيب، سفيان بن عيينة، عن ابن أيب حبيح، عن أبيه، أن رجالً أتى عمرو بن العاص من قبط مصر، 
ىل مكة واملدينة، أتضع عين اجلزية أرأيتك إن دللتك على مكان جتري فيه السفن، حىت تنتهي إ: قال

نعم، فكتب إيل عمر، إليه أن افعل؛ فلما قدمت السفن احلجاز خرج عمر حاجاً : وعن أهل بييت؟ قال
  .سريوا بنا ننظر إىل السفن اليت سريها اهللا إلينا من أرض فرعون: ، فقال للناس"أو معتمراً

وكان حجاج البحر يركبون فيه من ساحل : قال. وليس مبصر خليج إسالمي غريه: قال ابن زوالق
  .تنيس يسريون فيه، مث ينتقلون بالقلزم إىل املراكب الكبار

  ذكر انتفاض عهد اإلسكندرية وسببه
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حدثنا عثمان بن صاحل، عن الليث بن : وذلك يف خالفة عثمان رضي اهللا عنه، قال ابن عبد احلكم
ني، قدم عليه فيها عمرو قدمتني، استخلف عاش عمر بن اخلطاب بعد فتح مصر ثالث سن: سعد، قال

يف إحدامها زكريا بن جهم العبدري على اجلند، وجماهد ابن جبري موىل بين نوفل على اخلراج، فسأله 
نعم؛ إنه كاتب، : موىل ابنة غزوان؟ قال: من استخلفت؟ فذكر له جماهد بن جبري، فقال عمر: عمر

  .يف القدمة الثانية عبد اهللا بن عمرواستخلف . إن القلم لريفع صاحبه: فقال عمر

    

كان سبب نقض : حدثنا عن حيوة بن شريح، عن احلسن بن ثوبان، عن هشام، عن أيب رقية قال
أخربنا، ما على أحدنا من : اإلسكندرية العهد أن صاحب إخنا، قدم على عمرو بن العاص، فقال

ربتك؛ إمنا أنتم خزانة لنا؛ إن كثر علينا لو أعطيتين من الركن إىل السقف من أخ: اجلزية؟ فقال عمرو
فغضب صاحب إخنا، فخرج إىل الروم، فقدم م، . كثرنا عليكم، وإن خفف عنا خففنا عنكم

ال بل انطلق؛ فجئنا جبيش : اقتله؛ قال: فهزمهم اهللا، وأسر النبطي، فأتى به إىل عمرو فقال له الناس
  .آخر

، وإن عمرا ملا أيت به سوره، وتوجه وكساه برنس كان امسه طلما: حدثنا سعيد بن سابق، قال
لو : فقال! لو أتيت ملك الروم: فرضى بأداء اجلزية، فقيل لطلما. ائتنا مبثل هؤالء: أرجوان، وقال له
  .قتلت أصحايب: أتيته لقتلين، وقال

كانت اإلسكندرية : حدثنا عبد اهللا بن صاحل، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أيب حبيب، قال
نتقضت وجاءت الروم، وعليهم منويل اخلصى يف املراكب، حىت أرسى باإلسكندرية، فأجام من ا ا

من الروم؛ ومل يكن املقوقس حترك وال نكث؛ وقد كان عثمان بن عفان رضي اهللا عنه عزل عمرو بن 
أ عمرا العاص، ووىل عبد اهللا بن سعد؛ فلما نزلت الروم باإلسكندرية، سأل أهل مصر عثمان أن يقر

وكان على . حىت يفرغ من قتال الروم؛ فإن له معرفة باحلرب، وهيبة يف قلب العدو؛ ففعل
لئن أظفره اهللا عليهم ليهدمن سورها؛ حىت يكون مثل : اإلسكندرية سورها؛ فحلف عمرو بن العاص

اعه فخرج عليهم عمرو يف الرب والبحر، وضوى إىل املقوقس من أط. بيت الزانية يؤتى من كل مكان
ناهضهم القتال قبل أن : من القبط؛ فأما الروم فلم يطعه منهم أحد، فقال خارجة بن حذافة لعمرو

ال، ولكن أدعهم حىت يسريوا إيل، فإم : يكثر مددهم، وال آمن أن تنتفض مصر كلها، فقال عمرو
هبون ما مروا يصيبون من مروا به، فجعلوا يرتلون القرية، فيشربون مخورها، ويأكلون أطعمتها، وين

فلم يتعرض هلم عمرو حىت بلغوا نقيوس، فلقوهم يف الرب والبحر، فبدأت الروم والقبط، فرموا . به



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  95

 

بالنشاب يف املاء رميا حىت أصاب النشاب يومئذ فرس عمرو يف لبته، وهو يف الرب، فعقر، فرتل عنه 
مني بالنشاب؛ فاستأخر عمرو، مث خرجوا من البحر فاجتمعوا هم والذين يف الرب، فنضحوا املسل

املسلمون عنهم شيئا يسريا ومحلوا على املسلمني محلة وىل املسلمون منها، وازم شريك بن مسي يف 
وكانت الروم قد جعلت صفوفا خلف صفوف، وبرز يومئذ بطريق ممن جاء من أرض الروم . خيله

يد، يقال له حومل، يكىن أبا على فرس له، عليه سالح مذهب، فدعا إىل الرباز، فربز إليه رجل من زب
مذحج، فاقتتال طويال برحمني يتطاردان، مث ألقى البطريق الرمح، وأخذ السيف، وألقى حومل رحمه، 

والناس على ! لبيك: فيجيبه! أبا مذحج: وأخذ سيفه، وكان يعرف بالنجدة، وجعل عمرو يصيح
 -ني، مث محل عليه البطريق، فاحتملهشاطئ النيل يف الرب على تعبئتهم وصفوفهم، فتجاوال ساعة بالسيف

 فاخترط حومل خنجرا كان يف منطقته أو يف ذراعه، فضرب حنر العلج أو ترقوته فأثبته، - وكان حنيفا
فوقع عليه وأخذ سابه، مث مات حومل بعد ذلك بأيام، فرئي عمرو حيمل سريره بني عمودي نعشه 

فطلبهم املسلمون حىت أحلقوهم . ميتهمحىت دفنه باملقطم، مث شد املسلمون عليهم، فكانت هز
  .باإلسكندرية، ففتح اهللا عليهم، وقتل منويل اخلصي

حدثنا اهليثم بن زياد، أن عمرو بن العاص قتلهم حىت أمعن يف مدينتهم؛ فكلم يف ذلك، فأمر برفع 
 السيف عنهم، وبىن يف ذلك املوضع الذي رفع فيه السيف مسجدا، وهو املسجد الذي باإلسكندرية

ومجع .  وهدم سورها كله-  وإمنا مسي مسجد الرمحة لرفع عمر السيف هناك-يقال له مسجد الرمحة
قد كنا على صلحنا، وقد مر : عمرو ما أصابه منهم، فجاءه أهل تلك القرى ممن مل يكن نقض، فقالوا

 كان هلم فرد عليهم عمرو بن ما. علينا هؤالء اللصوص، فأخذوا متاعنا ودوابنا، وهو قائم يف يديك
  .من متاع عرفوه، وأقاموا عليه البنية

فلما هزم اهللا الروم، أراد عثمان عمرا أن يكون على : قال. رجع إىل حديث يزيد بن أيب حبيب
فأىب ! أنا إذا كماسك البقرة بقرنيها وآخر حيلبها: احلرب وعب اهللا بن سعد على اخلراج، فقال عمرو

  .عمرو

ثنا ابن وهب، عن موسى بن علي، عن أبيه، عن عمرو بن العاص، أنه حدثنا عبد امللك مب مسلمة، حد
  .فتح اإلسكندرية الفتحة األخرية عنوة قسرا يف خالفة عثمان بعد موت عمر بن اخلطاب

    

كان فتح اإلسكندرية األول سنة إحدى وعشرين، وفتحها : حدثنا عبد امللك، حدثنا ابن هليعة، قال
  .اآلخر سنة مخس وعشرين
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وأقام عمرو بعد فتح اإلسكندرية، مث عزله عثمان رضي اهللا عنه، ووىل عبد اهللا بن : ري بن هليعةقال من
سعد؛ وكان عمر بن اخلطاب وىل عبد اهللا بن سعد من الصعيد إىل الفيوم، فكتب عثمان بن عفان، 

سطنطني فلما كان سنة مخس وثالثني مشت الروم إىل ق. إىل عبد اهللا بن سرح يؤمره على مصر كلها
ما أصنع بكم؟ ما : نترك اإلسكندرية يف أيدي العرب، وهي مدينتنا الكربى، فقال: بن هرقل، فقالوا

فتبايعوا على ذلك، فخرج يف ألف . فاخرج على أنا منوت: قالوا! تقدرون أن متالكوا ساعة إذا العرب
حيا فغرقتهم، إال قسطنطني مركب يريد اإلسكندرية، فسار يف أيام غالبة من الريح، فبعث اهللا عليهم ر

جنا مبركبه، فألقته الريح بسقلية فسألوه عن أمره فأخربهم، فقالوا شأمت النصرانية، وأفنيت رجاهلا، 
خرجنا مقتدرين، فأصابنا هاذ، فصنعوا له احلمام، : لو دخل العرب علينا مل جند من يردهم، فقال

كأنه عرق معهم مث قتلوه، : قالوا! ككمتذهب رجالكم، وتقتلون مل! ويلكم: ودخلوا عليه، فقال
  .وخلوا من كان معهم يف املركب

  ذكر رابطة اإلسكندرية

ملا استقامت البالد، وفتح اهللا : أخرج ابن عبد احلكم، عن يزيد بن أيب حبيب وعبد اهللا بن هبرية، قاال
الناس خاصة؛ على املسلمني اإلسكندرية، قطع عمرو بن العاص من أصحابه لرباط اإلسكندرية ربع 

  .الربع يقيمون ستة أشهر والربع يف السواحل، والنصف الثاين مقيمون معه

وكان عمر بن اخلطاب يبعث كل سنة غازية من أهل املدينة ترابط باإلسكندرية، فكانت : قال غريمها
  .الوالة ال تغفلها، وتكشف رابطتها، وال تأمن الروم عليها

د علمت كيف كان هم أمري املؤمنني باإلسكندرية، وقد نقضت ق: وكتب عثمان إىل عبد اهللا بن سعد
  .الروم مرتني، فألزم اإلسكندرية رابظتها، مث أجر عليهم أرزاقهم، وأعقب منهم يف كل ستة أشهر

وأخرج عن أيب قبيل، أن عتبة بن أيب سفيان عقد لعلقمة بن يزيد الغطفي على اإلسكندرية، وبعث 
فكتب إليه معاوية . مة إىل معاوية يشكو عتبة حني غدر به ومبن معهمعه اثين عشر ألفا، فكتب علق

قد أمددتك بعشرة آالف من أهل الشام وخبمسة آالف من أهل املدينة، فكان فيها سبعة : إين
  .وعشرون ألفا

وأخرج ابن حبان يف الضعفاء، من طريق عبد امللك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جده، عن علي 
  ".اإلسكندرية وعسقالن، وقزوين، وجدة: بعة أبواب من اجلنة مفتحة يف الدنياأر: "مرفوعا

حيول اهللا : "وأخرج ابن اجلوزي يف املوضعات من طريق عمرو بن صبيح، عن أبان، عن أنس مرفوعا
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  ".عسقالن، واإلسكندرية، وقزوين: القيامة ثالثة قرى من زبر جدة خضراء

  . على الثقاتعمرو بن صبيح يضع: وقال ابن اجلوزي

يا مصري، أين تسكن؟ : قال أمحد بن صاحل، قال يل سفيان بن عيينة: وقال الكندي يف فضائل مصر
تلك كنانة اهللا حيمل فيها خري : نعم، قال يل: أتأيت اإلسكندرية؟ قلت: أسكن الفسطاط، قال: قلت

  .سهامه

 - وكان تويف باإلسكندرية-يدملا نعى إيل ابن عمي خالد بن يز: وقال عبد اهللا بن مرزوق الصديف

أليس مات : لقيين موسى بن علي بن رباح وعبد اهللا بن هليعة والليث بن سعد متفرقني، كلهم يقولون
هو حي عند اهللا يرزق، وجيري عليه أجر رباطه ما قامت الدنيا، : بلى، فيقولون: فأقول! باإلسكندرية

  .وله أجر شهيد حىت حيشر على ذلك

  ذكر وسيم

بن عبد احلكم، من طريق هليعة، عن بكر بن سوادة، عن أيب غطيف، عن حاطب بن أيب وأخرج ا
  .يقاتلكم أهل األندلس بوسيم، حىت يبلغ الدم ثنن اخليل، مث ينهزمون: بلتعة، أن عمر بن اخلطاب قال

  ذكر ما يقع مبصر قرب الساعة

    

ثين الليث، حدثين أبو قبيل، حد: أخرج احلاكم يف املستدرك، وصححه من حديث عبد اهللا بن صاحل
عند عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، أن رجال من أعداء املسلمني باألندلس، يقال له ذو العرف، 
جيمع مب قبائل املشركني مجعا عظيما؛ يعرف من باألندلس أن ال طاقة هلم به، فيهرب أهل القوة من 

لناس ومجاعتهم، ليس هلم سفن جييزون عليها، املسلمني يف السفن، فيجيزون إىل طنجة، ويبقى ضعفة ا
: فيبعث اهللا جال وعال وينشر هلم يف البحر، فيجيز الوعل، ال يغطي املاء أظالفه، فرياه الناس فيقولون

اتبعوه، فيجيز الناس على أثره كلهم، مث يصري البحر على ما كان عليه، وجييز العدو ! الوعل، الوعل
إفريقية هربوا كلهم من إفريقية، ومعهم من كان باألندلس من يف املراكب؛ فإذا حبسهم أهل 

املسلمني، حىت يدخلوا الفسطاط، ويقبل ذلك العدو حىت يرتلوا فيما بني ترنوط إىل األهرام، مسرية 
مخسة برد، فيملئون ما هناك شرا، فتخرج إليهم راية املسلمني على اجلسر، فينصرهم اهللا عليهم، 
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ىل لوبية، مسرية عشرة ليال، ويستوقد أهل الفسطاط بعجلهم وأدام سبع فيهزموم ويقتلوم إ
سنني، وينقلب ذو العرف من القتل، ومعه كتاب ال ينظر فيه إال وهو منهزم، فيجيد فيه ذكر 

اإلسالم، وأنه يؤمر فيه بالدخول يف السلم، فيسأل األمان على نفسه وعلى من أجابه إىل اإلسالم من 
 يأيت العام الثاين رجل من احلبشة يقال له أنيس، وقد مجع مجعا عظيما، فيهرب قومه، فيسلم، مث

املسلمون منهم من أسوان حىت ال يبقى فيها وال فيما دوا أحد من املسلمني، إال دخل الفسطاط، 
فيرتل أنيس جبيشه منف، فيخرج إليهم راية املسلمني على اجلسر، فينصرهم اهللا عليهم، فيقتلوم 

  .وم، حىت يباع األسود بعباءةويأسر

  .صحيح موقوف: قال احلاكم

  ذكر من دخل مصر من الصحابة

  رضي اهللا عنهم 

قد ألف اإلمام حممد بن الربيع اجليزي يف ذلك كتابا يف جملد، ذكر فيه مائة ونيفا وأربعني صحابيا، 
يه ما ذكره، وزدت عليه وقد فاته مثل ما ذكر أو أكثر، وقد ألفت يف ذلك تأليفا لطيفا، استوعبت ف

ما فاته من تاريخ ابن عبد احلكم، وتاريخ ابن يونس وطبقات ابن سعد، وجتريد الذهيب، وغريها؛ فزاد 
  : يف العدة على ثالمثائة؛ وها أنا أسوق كتايب املذكور برمته، ليستفاد، وهو هذا

  در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 محدا كثريا، والصالة والسالم على سيدنا حممد املبعوث بشريا ونذيرا، وبعد فقد ألف اإلمام احلمد هللا
حممد بن الربيع اجليزي الذي والده صاحب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه كتابا فيمدن دخل مصر من 

فيه أحاديثهم، الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني يف جملد، فأورد منه مائة ونيفا وأربعني رجال، وأورد 
وما رواه أهل مصر، وقد فاته مجاعة مل يذكرهم؛ ذكر بعضهم ابن عبد احلكم يف فتوح مصر، 

وقد أردت أن أخلص كتاب حممد . وبعضهم ابن يونس يف تاريخ مصر، وبعضهم ابن سعد يف طبقاته
 وأزيد بن الربيع اجليزي، وأضم إليه ما فاته مرفوعا عليه صورة ، وأرتبه على حروف املعجم،
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التراجم، فأذكر االسم والكنية واللقب، واسم األب واجلد والنسب والسن والوفاة، وما تفرد 
در السحابة فيمن دخل مصر من : "ومسيته. الصحايب بروايته، وقد أورد نادرة، أو غريبة، أو كرامة

  : واهللا أسأل التوفيق إنه ويل اإلجابة وإليه اإلنابة" الصحابة

  حرف اهلمزة

وفد على النيب : قال الرشاطي يف األنساب. صحايب.  بن شرحبيل بن أبرهة بن الصباح احلمرييأبرهة
  .وكان بالشام، وكان يعد من احلكماء، وله رواية. صلى اهللا عليه وسلم، ففرش له رداءه

وقد يف مرآة الزمان، عن اهليثم أن عمرو بن العاص بعثه إىل الفرما، ففتحها بعد ما فرغ من أمر 
  .سطاطالف

قال ابن الربيع .  املأريب السبئيت- بضم الالم- بن مرثد ابن ذي حليان- باحلاء املهملة-أبيض بن محال
له صحبة وأحاديث : قال البخاري وابن السكن. أخربين حيىي بن عثمان أنه شهد فتح مصر: اجليزي

ه ملا انتقض عليه عمال تعد يف أهل اليمن، وروى البطراين أنه وفد على أيب بكر رضي اهللا تعاىل عن
وروى حديثه أصحاب السنن األربعة وابن حبان، وروى أن أبيض بن محال، كان بوجهه . اليمن

حزازة، وهي القوباء، فالتقمت أنفه، فمسح النيب صلى اهللا عليه وسلم على وجهه، فلم ميس ذلك 
  .اليوم وبه أثر

    

له : قال ابن يونس. هللا عليه وسلم بأبيضكان امسه أسود، فغريه النيب صلى ا. غري منسوب. أبيض
كان : ذكر فيمن دخل مصر؛ وروى من طريق ابن هلبعة عن بكر بن سوادة، عن سهل بن سعد، قال

  .تفرد به ابن هلبعة: رجل يسمى أسود، فسماه النيب صلى اهللا عليه سومل أبيض قال الطرباين

  .ال، أو غريهال أدري هو أبيض بن مح: قال احلافظ ابن حجر يف اإلصابة

أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وشهد فتح : قال يف اإلصابة. أبيض بن هين بن معاوية أبو هبرية
  .مصر، ذكره ابن منده يف تارخيه، واستدركه أبو موسى وذكره ابن الكليب يف اجلمهرة

 فيمن دخل أحد من صلى للقبلتني، ذكره ابن عبد احلكم.  بكر العني، وقيل بضمتها- أيب بن عمارة
ألهل مصر عنه حديث واحد، ذكر ابن الكليب أن أباه عمارة أدرك خالد : مصر من الصحابة، وقال

  .بن سنان الذي يقال له إنه كان نبيا

  .مدين، سكن مصر، له صحبة وحديث يف املسح على اخلفني: وقال املزي يف التهذيب
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مهداين وفد على النيب .  وقبل بوزن عليان جبيم ومثناة حتتية بوزن عثمان،- بن عجيان-  باجليم-أمجد
ال أعلم له رواية، وخطته معروفة : صلى اهللا عليه وسلم وشد فتح مصر؛ ذكره ابن يونس، وقال

  .جبيزة مصر

  .وضبطه ابن العريب باحلاء املهملة، فوهم: قال يف اإلصابة

 صلى اهللا عليه وسلم، ذكره ابن الربيع فيمن دخلها ممن أدرك النيب. األحب بن مالك بن سعد اهللا
  .وال نعرف له رواية

  .وسيأيت". الحب"؛ والصواب "أحب"مساه ابن الدباغ : وقال يف اإلصابة

شهد فتح مصر؛ يقال له صحبة، ذكره ابن ماكوال عن ابن : قال يف اإلصابة. أمحر بن قطن اهلمداين
  .يونس

  .يلة بن خلم أدهم بن حظرة اللخمي الرشدي، من بين راشدة، ابن أذينة بن جد

وذكره ابن . هو صحايب، ذكره سعيد بن عفري يف أهل مصر، ومل يقع له رواءة: قال ابن ماكوال
  .يونس

إنه شهد : مسعت ابن يونس يقول: من بين نصر بن معاوية، قال ابن منده. األرقم بن حفيتة التجييب 
  .فتح مصر، وعداده يف الصحابة

بايع حتت الشجرة، وشهد فتح : ذكره ابن يونس، وقال. يأسعد بن عطية بن عبيدة القضاعي البلو
  .له ذكر، وليست له رواية. مصر

شهد فتح مصر وله ذكر يف الصحابة، قاله . امرؤ القيس بن الفاخر بن الطماح اخلوالين أبو شرحبيل
  .ابن منده

  .صابةله صحبة، ذكره يف اإل: قال القضاعي يف اخلطط. نزيل مصر. أؤس بن عمرو بن عبد القارئ

بدري شهد : قال ابن الربيع.  بن عبد ياليل بن ثابت الليثي- ويقال بن أيب البكري-إياس بن البكري
فتح مصر، وألهل مصر عنه حديث واحد، أخربنيه مقدم ابن داود؛ حدثنا أبو األسود نصر بن عبد 

، أن رسول اهللا اجلبار، عن ابن هليعة، عن عياش بن عباس، عن عيسى بن موسى، عن إياس بن البكري
  ".من مات يوم اجلمعة، كتب اهللا له أجر شهيد، ووقى فتنة القرب: "صلى اهللا عليه وسلم قال

واستشهد أخوه عاقل ببدر، وأخوهم . شهد فتح مصر، ومات سنة أربع وثالثني: وقال ابن يونس
  .خالد يوم الرجيع، وأخوهم عامر باليمامة

  .دوا بدرا غري إياس واخوته وهاجروا مجيعاًال يعلم أربعة اخوة شه: قال ابن إسحاق
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حليف بين زهرة، ذكره سعيد بن عفري، فيمن شهد فتح مصر من . إياس بن عبد األسد القاري
  .أخرجه ابن منده، وذكره أيضاً ابن عبد احلكم. الصحابة، واختط ا دارا

قال املربد يف . األسدي بن األخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك - باملعجمة مث الراء-أمين بن خرمي
  .له صحبة: الكامل

  .يقال له صحبة: وقال املرزباين

  .أسلم يوم الفتح وهو غالم يفعة: وقال ابن عبد الرب

وأخرج له الترمذي حديثا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . يقال له صحبة: وقال ابن السكن
  .ال نعرف مساعا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: واستغربه، وقال

  .كان أمين يسمى خليل اخللفاء، إلعجام به وحبديثه لفصاحته وعلمه: وقال الصويل

 يواكله، وحيتمل ما به - وهو أمري مصر-وكان به وضح يغريه بزعفران، فكان عبد العزيز بن مروان
  .من الوضح إلعجابه به؛ كذا نقله يف اإلصابة؛ وهو صريح يف أنه كان مبصر

شامي : الشاعر؛ وقال:  ذكره ابن منده وغريه يف الصحابة، وكناه أبو عطية:وقال املزي يف التهذيب
  .خمتلف يف صحبته

  : ومن شعره يف قتل عثمان

  لقوا أثاما وخسرانا وما ربحوا  الذين تولوا قتله سفها إن

شهد : قال سعيد بن عفري. لد إدراك: قال يف اإلصابة. األكدر بن محام بن عامر بن صعب اللخمي
  .صر هو وأبوهفتح م

    

حدثين حيىي بن أيب معاوية بن خلف ابن ربيعة؛ عن أبيه، : وقال أبو عمر الكندي يف كتاب اخلندق
كان أكدر علويا، وكان ذا دين وفضل وفقه اهللا يف الدين، وجالس : حدثين الوليد بن سليمان، قال

ن سار إىل عثمان؛ وكان وهو صاحب الفريضة اليت تسمى األكدرية، وكان مم. الصحابة، وروى عنهم
معاوية يتألف قومه به، وكان يكرمه؛ ويدفع إليه عطاءه، ويرفع جملسه؛ فلما حاصر مروان أهل مصر، 

أجلب عليه األكدر بقومه، وحاربه بكل أمر يكرهه؛ فلما صاحل مروان أهل مصر، علم أن األكدر 
فدعاه، فأقاموا عليه . قتل رجل منهمسيعود إىل فعالته؛ فألب عليه قوما من أهل الشام، فادعوا عليه 

كنت واقفا بباب مروان، : فحدثين موسى بن علي ابن رباح، عن أبيه، قال: قال. الشهادة، فأمر بقتله
قتل : حني دعي األكدر، فجاء ومل يدر فيم دعي له، فما كان بأسرع من أن قتل، فتنادى اجلند
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وحضروا باب مروانوهم زيادة على مثانني ألف فلم يبق أحد حىت لبس سالحه، ! األكدر، قتل األكدر
  .إنسان؛ فأغلق مروان بابه خوفا، فمضوا وذهب دم األكدر هدرا

مرض األكدر بن محام باملدينة ليايل عثمان، فجاءه : وروى أبو عمر الكندي من طريق ابن هليعة، قال
كال : قال! ا أمري املؤمننيبأيب أنت ي: كيف جتدك؟ قال: علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عائدا، فقال

  .لتعيشن زمانا، ويغدر بك غادر، وتصري إىل اجلنة إن شاء اهللا تعاىل

: مل مسيتم الفريضة األكدرية؟ قال: قلت لألعمش: حدثنا وكيع عن سفيان، قال: وقال ابن أيب شيبة

  .فيهاطرحها عبد امللك بن مروان على رجل يقال له األكدر، وكان ينظر يف الفرائض، فأخطأ 

لعله طرحها عليه قدميا؛ وعبد امللك يطلب العلم باملدينة، وإال فاألكدر قتل قبل أن : قال يف اإلصابة
  .يلى عبد امللك اخلالفة

قدم رجل من : ، قال)مل ميسسهم سوء: (وروى ابن املنذر يف التفسري عن ابن جريج يف قوله تعاىل
  : بوا فجلسوا فقالاملشركني من بدر، فأخرب أهل مكة خبيل حممد، فرع

  نفرت قلوصى من خيول محمد

  وكتيبة منثورة كالعسجد

  اتخذت ماء قديد موعد

زعموا أنه األكدر بن محام؛ أورده احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل يف اإلصابة يف قسم املخضرمني؛ 
قول ابن عبد الرب وهم من أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يسلم إال بعد وفاته؛ وهم صحابة يف 

  .وطائفة

  حرف الباء

قال ابن .  بن أنسة اين حيمد الرعيين- بضمتني أيضاً-  بن ضبع- بضم أوله وضم املهملة أيضاً-حبر
وقال يف ترمجة حفيده مروان بن . وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وشهد فتح مصر: يونس

  : كان شاعرا، وهو القائل: جعفر بن خليفة بن حبر

 إليه من بعيد رواحله وحنت  وجدي الذي عاطى الرسول يمينه

ذكره . وحفيده اآلخر أبو بكر بن حممد بن حبر، ويل مراكب دمياط خالفة عمر بن عبد العزيز: قال
  .ابن يونس
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له صحبة، شهد فتح مصر وقتل يوم فتح : قال ابن يونس. برتا بن األسود بن عبد مشس القضاعي
  .اإلسكندرية

 بن عسكر ، بضم العني املهملة وسكون السني -سر أوله وسكون الراء بعدها مهملة بك- برح
  .كذا ضبطه ابن ماكوال، ونسبه إىل قضاعة. املهملة وضم الكاف بعدها راء

  .عسكل بالم: كان السلفي يقول: وقال املنذري

  .ابن حسكل، والصواب عسكل: يقال: وقال ابن عبد احلكم

لى النيب صلى اهللا عليه وسلم، وشهد فتح مصر واختط ا، وسكنها وهو له وفادة ع: قال ابن يونس
  .معروف من أهل البصرة

وقال يف . وهو الصواب: قال حبان.  بن أرطاة، أو ابن أيب أرطاة- بضم أوله وسكون املهملة- بسر
  .وهو األصح: اإلصابة

ف يف صحبته، وصحح أنه له واسم أيب أرطاة عمري بن عومير القرشي العامري أبو عبد الرمحن، خمتل
  .صحبة أهل الشام وابن حبان والدار قطين

كان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، شهد فتح مصر، واختط ا، : قال ابن يونس
  .وكان من شيعة معاوية، شهد صفني معه، وويل البحرين له، ووسوس يف آخر أيامه

  .مات وهو خرف: وقال ابن السكن

  .كان يلي ملعاوية األعمال، وكان إذا دعا رمبا استجيب له: نوقال ابن حبا

  .مات أيام معاوية بدمشق: قال ابن الربيع وابن السكن

  .مات يف أيام عبد امللك بن مروان باملدينة: وقال خليفة وابن حبان

  .مات يف خالفة الوليد سنة ست ومثانني: وقال املسعودي

  .ى اهللا عليه وسلم بسنتنيولد قبل وفاة النيب صل: وقال الواقدي

  .مات النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو صغري: وقال حيىي بن معني

    

مث روى عن طريق ابن هليعة عن يزيد بن . وألهل مصر عنه حديث واحد وحكاية: وقال ابن الربيع
وا أنت حبر وأنا بسر، علي وعليك الطاعة هللا، سري: كان بسر إذا ركب البحر قال: أيب حبيب، قال
  .على بركة اهللا

ال تقطعوا األيدي : :حديث: ملر يرو عن النيب صلى اهللا عليه سوى حديثني: وقال املزي يف التهذيب
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، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وحديث يف الدعاء، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه "يف الغزو
  ". خزي الدنيا وعذاب اآلخرةاللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها، وأجرنا من: "وسلم كان يقول

  .مصري له صحبة: قال أبو حامت. بشر بن ربيعة اخلثعمي، ويقال الغنوي

  .عداده يف أهل الشام: وقال ابن السكن

دخل مصر؛ روى حديثه أمحد والبخارى يف التاريخ والطرباين وابن السكن وغريهم، : وقال ابن الربيع
عبيد اهللا بن بشري بن ربيعة الغنوي، عن أبيه، أنه مسع النيب من طريق املندر بن املغرية املعافري، عن 

". لتفتحن القسطنطينية، ولنعم األمري أمريها، ولنعم اجليش ذلك جيشها: "صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .فدعاين مسلمة بن عبد امللك، فسألين، فحدثته ذا احلديث، فغزا القسطنطينية: قال عبيد اهللا

وفد : قال ابن يونس.  العبسي - بضم املهملة- بن جابر بن عراب-ر املعجمة بفتح أوله وكس-بشري
  .على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وشهد فتح مصر وال تعرف له رواية

  .ضبطه ابن املسعاين بتحتيه مث مبهملة، مصغر: وقال يف اإلصابة

رج حديث مالك أخ. وألبيه صحبة، معدود فيمن نزل مصر: بصرة الغفاري قال يف اإلصابة له
  .واألربعة بسند صحيح

  .يقال إن له صحبة: وقال ابن حبان

له عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث واحد، رواه عنه أبو هريرة، وهو : وقال املزي يف التهذيب
  ".ال تعمل املطي إال ثالثة مساجد: "حديث

بوه وابنه صحبوا النيب هو وأ: قد ذكره ابن سعد أيضاً فيمن نزل مصر من الصحابة، وقال: قلت
  .صلى اهللا عليه وسلم ورووا عنه

  .هو وأبوه صحابيان نزال مبصر: وقال الذهيب يف التجريد

من أهل املدينة، أقطعه النيب صلى . بالل بن حارث بن عصم بن سعيد بن قرة املزين، أبو عبد الرمحن
سكن وراء املدينة، مث حتول إىل اهللا عليه وسلم العقيق، وكان صاحب لواء مزينة يوم الفتح، وكان ي

  .البصرة، ذكره ابن سعد يف الطبقة الثالثة من املهاجرين

  .شهد فتح مصر، وتويف سنة ستني، وهو ابن مثانني سنة: وقال ابن الربيع

ذكر أبو الفرج األصبهاين أنه شاعر خمضرم، وأسلم فيمن أسلم يف عهد عمر، . بدر بن عامر اهلذيل
  .ر، وأورد له يف ذلك أشعاراونزل هو وابن عمه مص

  .ذكره يف اإلصابة يف قسم املخضرمني
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  حرف التاء

 من مشاهري الصحابة، أسلم سنة تسع، هو - بقاف مصغر-متيم بن أوس بن حارثة الداري، أبو رقية
وأخوه نعيم، وذكر للنيب صلى اهللا عليه وسلم قصة اجلساسة والدجال؛ فحدث عنه النيب صلى اهللا 

لك املنرب، وعد ذلك من مناقبه؛ وأورده أهل احلديث أصال لرواية األكابر عن عليه وسلم بذ
  .األصاغر؛ وكان نصرانيا من علماء أهل الكتاب

وهو . وكان راهب أهل عصره، وعابد فلسطني، وغزا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو نعيم
  .عمرأول من أسرج السراج يف املسجد، وأول من قص، وذلك يف خالفة 

شهد فتح مصر؛ وألهل مصر عنه حديث واحد، وسكن فلسطني بعجد قتل عثمان، : قال ابن الربيع
  .مات سنة أربعني. وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم أقطعه ا قرية عينون

شهد فتح مصر، وقتل ا مع من : تقدم والده؛ ذكره ابن يونس وقال. متيم بن إياس بن البكري الليثي
  .استشهد

وكان ذلك سنة عشرين؛ ومقتضاه أن يكون ولد يف عهد النيب صلى اهللا عليه : ال يف اإلصابةوق
  .وسلم

أدرك : قال يف اإلصابة يف قسم املخضرمني. تبيع بن عامر احلمريي أبو عبيدة، ابن امرأة كعب األحبار
  .اجلاهلية

  .وذكره خليفة يف الطبقة األوىل من أهل الشام

وكان رجال دليال : قال.  يف الطبقة العليا من أهل محص اليت تلي الصحابةوذكره أبو بكر البغدادي
للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فعرض عليه اإلسالم، فلم يسلم، حىت تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .فأسلم مع أيب بكر

  .مات باإلسكندرية سنة إحدى ومائة: قال ابن يونس

  حرف الثاء?

يعد يف املصريني، روى : قال الذهيب يف التجريد.  األنصاري-بن حارثة، ويقال ا-ثابت بن احلارث
  .عنه احلارث بن يزيد

  .ال أعلم له غري حديث واحد: وقال البغوي
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  .بل له حديثان آخران، والثالثة من طريق ابن هليعة عن احلارث ابن يزيد عنه: قال يف اإلصابة

  .مصري شهد بدرا: وقال احلسيين

ثابت بن رويفع، له صحبة، مسعت أيب : قال ابن أيب حامت.  األنصاري- ويقال رفيع-ثابت بن رويفع
  .وهو عندي رويفع بن ثابت. هو شامي: يقول

  .نزل مصر: وقال ابن السكن

أخربين ثابت بن : وروى البخاري يف تارخيه وابن منده وابن السكن من طريق احلسن البصري، قال
:  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول-السرايا وكان يؤمر على -رويفع من أهل مصر

  .، احلديث"إياكم والغلول"

ثابت بن رويفع بن ثابت بن السكن األنصاري، روى عن ابن مليكة البلوى، روى : وقال ابن يونس
عنه يزيد بن أيب حبيب، وقد روى احلسن البصري عن ثابت بن رفيع من أهل مصر، وأظنه ثابت بن 

  .فإن أباه معروف الصحبة يف املصرينيرويفع، هذا، 

ثابت بن رويفع بن ثابت األنصاري املصري وكان يؤمر على : وقال البخاري يف كتاب الصحابة
  ".إياكم والغلول يف املصريني: "السرايا؛ مسع من النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث

  .ه ابن منده عن ابن يونسشهد فتح مصر، وله صحبة ذكر: قال يف اإلصابة. ثابت بن طريف املرادي

: قاله ابن الربقي وابن يونس. شهد فتح مصر. ثابت بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس أبو حية

  .وليس هو البدري، ووهم ابن منده فوحدمها

ذكر عبدان أنه شهد بدرا، وال تعرف له رواية، وقد : قال يف اإلصابة. ثابت موىل األخنس بن شريق
  .ه أبو موسىأخرج. شهد فتح مصر

  .مهاجر شهد فتح مصر: وقال الذهيب يف التجريد

أخرجه . نزيل مصري، روى عنه ابنه عبد الرمحن حديثا يف السرقة. ثعلبة األنصاري، والد عبد الرمحن
  .قاله يف اإلصابة. ابن ماجه

  .شهد فتح مصر، ذكره ابن يونس، وأخرجه ابن منده. ثعلبة بن أيب رقية اللخمي

 موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من أهل السراة، أصابه - ويقال ابن جحدر- دثوبان بن جيد
سباء فاشتراه النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأعتقه، ومل يزل معه يف احلضر والسفر، حىت تويف صلى اهللا 

أربع عليه وسلم، فخرج إىل الشام، فرتل الرملة، مث انتقل إىل محص، فأقام ا إىل أن مات ا سنة 
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  .إنه تويف مبصر: ويقال: قال ابن كثري. ومخسني

  .شهد فتح مصر واختط ا، وهلم عنه حديث واحد: وقال ابن الربيع

أنا من أهل : وروى ابن السكن عن ثوبان، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا ألهله، فقلت
  .ريا تسألهنعم، ما مل تقم على باب سدة، أو تأيت أم: البيت؟ فقال يف الثالثة

من تكفل يل أال يسأل الناس : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى أبو داود عن ثوبان، قال
  .أنا، فكان ال يسأل أحدا شيئا: فقال ثوبان" وأتكفل له باجلنة؟

له إدراك، شهد مع مواله خارجة بن عراك فتح مصر صحبة : قال يف اإلصابة. مثامة الردماين، موالهم
  .بن العاص، ذكره ابن يونسعمرو 

  .له ذكر يف تاريخ مصر وصحبة: قال يف التجريد. مثامة بن أيب مثامة بكر اجلذامي أبو سوادة

  حرف اجليم

  .نزل مصر، ومات ا، قاله ابن يونس. يكىن أبا سعاد. جابر بن أسامة اجلهين

 عبد الرمحن وأبا حممد، املكثرين جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري، يكىن أبا عبد اهللا وأبا
  .مع النيب صلى اهللا عليه وسلم تسع عشرة غزوة

كان جلابر بن عبد اهللا حلقة يف املسجد النبوي، يؤخذ : ويف مصنف وكيع، عن هشام بن عروة، قال
  .عنه العلم

  يسأله عن حديث- ويقال على عبد اهللا بن أنيس-قدم مصر على عقبة بن عامر: قال ابن الربيع

  .وألهل مصر عنه حنو عشرة أحاديث. القصاص، وذلك يف أيام مسلمة بن خملد

كان آخر أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم موتا باملدينة جابر، بعد : أخرج البغوي، عن قتادة، قال
  .أن عمى

 وقيل سنة سبع، وقيل سنة أربع، وقيل سنة -مات بعد أن عمى سنة مثان وسبعني: قال ابن حبان
  . وستني وقيل إنه عاش أربعا وتسعني سنة- ثالث

حدثنا عبد اهللا بن : قال ابن عبد احلكم: ذكر احلديث الذي رحل فيه جابر بن عبد اهللا إىل مصر
قدم جابر بن عبد اهللا على مسلمة بن خملد، وهو : يوسف، حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال

ر اجلهين حىت أسأله عن حديث مسعه من رسول اهللا أرسل إىل عقبة بن عام: أمري على مصر، فقال له
  .صلى اهللا عليه وسلم، فأرسل إليه
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حدثين أمحد بن عبد الرمحن بن وهب، حدثين عمي ابن وهب، حدثين حممد مسلم : وقال ابن الربيع
الطائفي، عن القاسم بن عبد الواحد، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل ابن أيب طالب، عن جابر بن عبد 

 حيدث عن رسول اهللا - وكان عداده يف األنصار- كان عبد اهللا بن أنيس اجلهين: اهللا األنصاري، قال
فخرجت إىل السوق، فاشتريت بعريا، : قال جابر بن عبد اهللا. صلى اهللا عليه وسلم حديثا يف القصاص

على بابه، مث شددت عليه رحال، مث سرت إليه شهرا، فلما قدمت عليه مصر، سألت عنه؛ حىت وقفت 
جابر بن عبد اهللا، فدخل عليه فذكر ذلك، : من أنت؟ قلت: فسلمت، فخرج إيل غالم أسود، فقال

نعم، : أصاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فخرج الغالم، فقال ذلك، فقلت: قل له: فقال
 صلى حديث حتدث به عن رسول اهللا: ما جاء بك يا أخي؟ قلت: فخرج إيل والتزمين والزمته، فقال

اهللا عليه وسلم يف القصاص، مل يبق أحد حيدث به عن رسول اهللا غريك، أردت أن أمسعه منك قبل أن 
إذا كان يوم القيامة حشر : نعم، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: متوت أو أموت، قال

بصوت يسمعه من بعد اهللا الناس حفاة عراة غرال ما، مث جلس على كرسيه تبارك وتعاىل، مث ينادي 
أنا امللك الديان، ال ظلم اليوم؛ ال ينبغي ألحد من أهل اجلنة يدخل اجلنة، : كما يسمعه من قرب يقول

من احلسنات والسيئات، : وال ينبغي ألحد من أهل النار يدخل النار عنده حفاة عراة غرال ما؟ قال
  .الذين ال شيء معهم: د اهللا فقالسألت عنها جابر بن عب: ما البهم؟ قال: قال له بعض القوم

وحدثنا علي بن احلسن، بن الربيع بن إسحاق، عن أمحد بن حيىي بن دريد، عن أيب : قال ابن الربيع
نعيم، عن ابن املبارك، عن داود، عن عبد الرمحن العطار، عن القاسم بن عبد الواحد بن حممد بن 

. . .  بن أيب أنيس وهو مبصر أسأله عن حديث سرت إىل عبد اهللا: عقيل، عن جابر ابن عبد اهللا، قال

  .مث ذكره

وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وشهد فتح مصر؛ : قال ابن يونس. جابر بن ماجد الصديف
: وروى ابن هليعة، عن عبد الرمحن بن قيس بن جابر الصديف، عن أبيه، عن جده مرفوعا، قال

 وبعد األمراء ملوك، وبعد امللوك جبابرة، وبعد اجلبابرة سيكون بعدي خلفاء، وبعد اخللفاء أمراء،"
خيرج رجل من أهل بييت، ميأل األرض عدال كما ملئت جورا؛ مث يكون من بعده القحطاين؛ والذي 

  ".نفس حممد بيده ما هو بدونه

وقد خالف فيه األوزاعي، فرواه عن قيس بن جابر، عن أبيه، عن جده، فعلى هذا : قال يف اإلصابة
. يعود إىل قيس" عن جده: "لرواية ملاجد، والد جابر، ويكون الضمري يف رواية ابن هليعة يف قولهفا
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  .انتهى

جابر الصفدي، وأورد احلديث من طريق ابن هليعة، عن عبد الرمحن بن جابر : قال ابن الربيع: قلت
  .مواهللا أعل. روى عبد الرمحن بن قيس بن جابر: بن قيس، عن أبيه عن جده، مث قال

. له ذكر يف الصحابة: قال ابن منده.  الرعيين القتباين- مبهملتني بوزن قدير-جابر بن ياسر بن عويص

  .شهد فتح مصر؛ وهو جد عباس ابن جابر، ال يعرف له حديث: وقال ابن يونس

روى ابن منده من طريق بن وهب؛ حدثنا أبو األشيم مؤذن مسجد دمياط، . جاحل أبو حممد الصديف
ل بن يزيد، عن حممد بن مسلم بن جاحل، عن أبيه، عن جده، عن رسول اهللا صلى عليه عن شرحبي
هذا حديث غريب ال نعرفه إال من : ، قال"إن أحصاهم هلذا القرآن من أميت منافقوهم: "وسلم، قال
  .هذا الوجه

  .ليست له صحبة؛ ومل يذكره أحد من املتقدمني وال من املتأخرين: وذكره أبو نعيم، فقال

ال : وقد ذكره حممد بن الربيع اجليزي يف تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر، وقال: ال يف اإلصابةق
  .نعرف له حضور الفتح، وال خطة مبصر، وللمصريني عنه حديث واحد، وذكره

  .انتهى. وذكره أيضاً ابن يونس وابن زيد؛ فالبن منده فيهم أسوة

  .مصر فيما أعلمومل يرو عنه غري أهل : قال ابن الربيع: قلت

صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، : قال ابن يونس.  من زرارة البلوى-  بالكسر والتخفيف - جبارة 
  .وشهد فتح مصر، وليست له رواية

  .بايع حتت الشجرة، وشهد فتح مصر، وكان امسه حبارة، فسماه النيب جبارة: وقال ابن الربيع

قال يف . يقال موىل بين غفار، ويقال موىل أيب بصرة الغفاريجرب بن عبد اهللا القبطي، موىل بين غفار، و
حكى ابن يونس عن احلسن بن علي بن خلف بن قديد، أنه كان رسول املقوقس مبارية إىل : اإلصابة

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وقد رأيت بعض ولده مبصر: قال احلسن

    

  . بأن منهم من صحب النيب صلى اهللا عليه وسلموالقبط تفتخر: قال سعيد بن عفري: قال يف التجريد

  .مات سنة ثالث وستني: وقال هانئ بن املنذر

: وذكر ابن ماكوال جرب بن أنس بن سعد بن عبد اهللا من عبد ياليل بن حرام بن غفار الغفاري، وقال

  .انتهى. وهو جرب بن عبد اهللا القبطي
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جالً منهم قد صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه تزعم القبط أن ر: ويف فتوح عبد احلكم ما نصه: قلت
وسلم، يريدون جرباً؛ وهو كان رسول املقوقس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبارية وأختها وما 

  .أهدى معهما

ذكره الطرباين فيمن شهد . جبلة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيد األنصاري، أخو أيب مسعود البدري
  .صفني مع علي يف الصحابة

وى البخاري يف تارخيه وابن السكن من طريق بكري بن األشج، عن سليمان بن يسار، أم كانوا يف ور
غزوة باملغرب مع معاوية بن حديج، فنفل الناس ومعه أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلم يرد 

ران، عن ورواه ابن منده وابن الربيع من طريق خالد بن أيب عم. ذلك غري جبلة بن عمرو األنصاري
مل أر أحداً يعطيه، غري ابن حديج، نفلنا يف : سلمان بن يسار، أنه سئل عن النقل يف الغزو، فقال

إفريقية الثلث بعد اخلمس، ومعنا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املهاجرين األولني 
  .ناس كثري، فأىب جبلة بن عمرو األنصاري أن يأخذ منه شيئاً

شهد أحداً، وشهد فتح مصر، وشهد صفني، وغزا إفريقية مع معاوية بن حديج : ريدوقال يف التج
روى عنه نت أهل املدينة : وقال. قاله ابن عبد الرب. وكان فاضالً من فقهاء الصحابة. سنة مخسني

  .ثابت بن عبيد وسليمان بن يسار

ني امرأة رجل وابنته من كان مبصر رجل من األنصار يقال له جبلة، صحايب مجع ب: وقال ابن سريين
  .غريها

  .له صحبة، وشهد فتح مصر: قال ابن يونس.  بن سربة الثقفي- بضم مث سكون -جدرة 

له صحبة، وخدم : قال ابن يونس يف تاريخ مصر.  املرادي الكعيب- بالتصغري فيهما -جديع بن ندير 
  .بد الرمحن بن مالكالنيب صلى اهللا عليه وسلم، وال أعلم له رواية؛ وهو جد أيب ظبيان ع

  .كان من أهل الصفة. جرهد بن خويلد بن حبرة األسلمي أبو عبد الرمحن

شهد فتح مصر، روى الطرباين عن جرهد أنه أكل بيده الشمال، فقال له النيب صلى : قال ابن الربيع
  .إا مصابة، فنفث عليها فما شكا حىت مات: ، فقال"كل باليمني: "اهللا عليه وسلم

مات سنة : وقال غريه. كانت له صحبة ولد دار باملدينة، ومات ا يف آخر خالفة يزيد: قديقال الوا
  .إحدى وستني

بايع حتت الشجرة، وكساه النيب صلى اهللا عليه . جعثم اخلري بن خليبة بن ساجي بن موهب الصديف
  .شهد فتح مصر: قال ابن يونس. وسلم قميصه ونعليه، وأعطاه من شعره
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  .إنه قتل يف الردة لتصحيف وقه له؛ نبه عليه يف اإلصابة:  الربحيث قالووهم ابن عبد

له صحبة، وكان قاضيا لعمر بن اخلطاب، : قال املربد يف الكامل. مجيل بن معمر بن حبيب اجلمحي
وال نسب بينه وبني مجيل العذري الشاعر، املشهور صاحب بثينة، وهو الذي أخرب قريشا بإسالم عمر 

  .ستكتمه، مث أسلم، وشهد فتح مكة وحنيناحني أخربه، وا

وشهد فتح مصر، ومات يف أيام عمر، وحزن عليه حزنا شديدا، وقارب املائة، فإنه : قال ابن يونس
  .فتح الفجار وهو رجل؛ وكان أبوه من كبار الصحابة

  .يعد يف الصحابة، وشهد فتح مصر: قال ابن منده عن ابن يونس. جنادح بن ميمون

وقد روى حديثني : قال يف اإلصابة. خمتلف يف صحبته. ة األزدي، أبو عبد اهللا الشاميجنادة بن أمي
كان من : وقال ابن يونس: ومل يصح عندي اسم أبيه: صحيحني دالني على صحة صحبته، قال

  .وكذا قال ابن الربيع. الصحابة، شهد فتح مصر، وروى عنه أهلها، ووىل البحر ملعاوية

  .له صحبة، شهد فتح مصر واسم أبيه كثري: انني، وقال يف التجريدمات سنة مث: قال خليفة

إنه غري جنادة بن أيب : وقد قال ابن سعد: قال. نزل مصر: قال يف التجريد. جنادة بن مالك األزدي
  .أمية،وتابعه على ذلك ابن عبد الرب

  .وفرق بينهما أيضا أبو حامت وغري واحد: زاد يف اإلصابة

ومجع بينهما أيضا ابن السكن : سرور املقدسي على أيب نعيم اجلمع بينهما، قالوأنكر عبد الغين بن 
  .وابن منده، والذي يظهر أنه وهم

مث . أسلم يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وبايع معاذا باليمن. جناب بن مرثد أبو هانئ الرعيين
  .خضرمنيوأورده يف اإلصابة يف قسم امل. ذكره ابن يونس وغريه. شهد فتح مصر

  حرف احلاء

    

يعد يف املصريني، وروى عنه : وقال ابن السكن. له صحبة: قال ابن حبان. حابس بن ربيعة التميمي
رواه أمحد . العني حق:  أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم، يقول- بتشديد التحتية-ابنه حية

  .والبخاري يف تارخيه، والترمذي، وابن خزمية

، ذكره عبد الصمد بن سعيد احلمصي يف تسمية من نزل حبمص من الصحابة، حابس بن سعيد الثمايل
  .وكان حبمص، مث ارحتل إىل مصر: قال
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ذكر عبد الغين بن سعيد، عن ابن يونس أنه وفد على رسول اهللا صلى اهللا . احلارث بن تبيع الرعيين
  .ماكوال بفتحهاعليه وسلم، مث شهد فتح مصر وأبوه، ضبطه عبد الغين بضم الفوقية، وابن 

ذكره خليفة بن . احلارث بن حبيب بن خزمية بن مالك بن جبل بن عامر بن لؤي القرشي العامري
  .وقتل بإفريقية مع معبد بن العباس بن عبد املطلب: خياط فيمن نزل مصر من الصحابة، قال

قال ابن عبد . احلارث بن العباس بن عبد املطلب اهلامشي، ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وأمه حجيلة بنت جندب اهلاللية؛ وقيل أم ولد، غضب أبوه عليه العباس، فطرده إىل . له رواية: الرب

  .قال ابن الكليب وغريه. الشام، فسار إىل الزبري مبصر، فقدم به الزبري على العباس، وشفع له

. ن عمرو بن عمري اللخمي اب- بفتح املوحدة والفوقية واملهملة والم ساكنة-حاطب بن أيب بلتعة

شهد بدرا، ودخل مصر رسوال من النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املقوقس، مث ورد عليه أيضا رسوال 
يا رسول : روى مسلم عن جابر، أن عبدا حلاطب بن أيب بلتعة، جاء يشكو حاطبا، فقال. من أيب بكر

، مات سنة ثالثني، وله مخس وستون "يةال، إنه شهد بدرا واحلديب: "اهللا، ليدخلن حاطب النار، فقال
  .سنة

احلديث، ووجد له ثالثة . . ." من زارين بعد مويت : "ال أعلم له غري حدث واحد: قال ابن عبد الرب
  .أحاديث غريه

 بضم -  ابن بح- بكسر أوله على املشهور، وقيل بفتحها وهو باملوحدة، وقيل بالتحتانية-حبان
وله . ذكره ابن الربيع، وقال ألهل مصر عنه حديث واحد. نصاريأ. املوحدة بعدها مهملة مشددة

  .عند الطرباين حديثان

  .له وفادة، وشهد فتح مصر: وقال يف التجريد

بعثه عمر بن : قال ابن يونس. له إدراك: قال يف اإلصابة.  ابن أيب جبلة- بالكسر وموحدة-حبان
  .اخلطاب إىل أهل مصر يفقههم

  .مات بإفريقية: وقال غريه. التابعنيوذكره ابن حبان يف ثقات 

: قال يف اإلصابة.  الثقفي، ذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مصر- أو ابن أيب أوس-حبيب بن أوس

فدل على أن له إدراكا، ومل يبق من ثقيف يف حجة الوداع أحد إال وقد أسلم، وشهدها فيكون 
  .صحابيا

  .وقد ذكره ابن حبان يف ثقات التابعني

له صحبة فيما قيل، وال أعلم : قال ابن يونس.  بضم أوله وفتح الالم وفاء- خلى السفلياحلجاج بن
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  .له رواية

  .أدرك اجلاهلية، وشهد فتح مصر: قال يف التجريد. حذيفة بن عبيد املرادي

  .وال تعرف له رواية فيما ذكره ابن منده، عن ابن يونس: زاد يف اإلصابة

ذكره ابن الربيع فيمن نزل . بكسر أوله وزاي: قال يف اإلصابةمن بين جعل، . حزام بن عوف البوي
  .مصر من الصحابة، وحكى عن سعيد بن عفري أنه ممن بايع حتت الشجرة يف رهط من قومه

  .قاله ابن يونس. بالراء، له صحبة، وشهد فتح مصر: وقال يف التجريد

  .ح مصر ذكره الكنديله إدراك، شهد فت: قال يف اإلصابة. من بين برد. حرملة بن سلمى

ذكر ابن يونس أنه له صحبة، وأنه شهد فتح .  احلجري-ابن سعيد:  ويف التجريد-حسان بن أسد
  .مصر

شهد فتح مصر، : قال يف التجريد. احلكم بن الصلت بن خمرمة بن املطلب بن عبد مناف القرشي
ا سار إىل عمرو بن وشهد خيرب، وكان من رجال قريش، استخلفه حممد بن أيب حذيفة على مصر مل

العاص بالعريش، وله حديث أخرجه أبو موسى من طريق ابن هوب عن حرملة بن عمران، عن عبد 
ال تقدموا بني أيديكم يف صالتكم، وعلى جنائزكم : "العزيز بن حبان، عن احلكم بن الصلت، رفعه

  ".سفهاءكم

جلاهلية، ومسع من عمر، وذكره أدرك ا.  ابن عبد كالل بن عريب الرعيين- بضم أوله وبالراء- محرة
  .أبو زرعة يف الطبقة العليا اليت تلي الصحابة

  .شهد فتح مصر، وروى عنه رشدان بن سعد وغريه، ووثقه ابن حبان: وقال ابن يونس

  .شهد فتح مصر: قال ابن الربيع. أبو حممد: وقيل. محزة بن عمر األسلمي املدين أبو صاحل

مات سنة إحدى وستني، وله إحدى . ب بن مالك بتوبة اهللا عليهويف التهذيب للمزي الذي بشر كع
  .حديثه يف الصحيحني. وستني سنة

    

ذكره ابن سعد فيمن نزل من الصحابة، وقال .  بن بصرة بن أيب بصرة الغفاري - بالتصغري -محيل 
  .وروى عنه. صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أبيه وجده

  .ويقول مجيل، وهو وهم: قال. حديثه يف املصريني: ابة، وقالوذكره البخاري يف تاريخ الصح

هل يعرف فيكم مجيل بن بصرة؟ قلته بفتح : سألت شيخاً من بين غفار، فقلت له: وقال علي بن املدين
 وأشار إىل - صحفت يا شيخ، واهللا إمنا هو محيل، بالتصغري واملهملة، وهو جد هذا الغالم: اجليم، فقال
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  .غالم معه

  .دخل مصر، كذا ذكره ابن الربيع ومل يزد عليه. صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلمحنظلة 

يف الصحابة مجاعة يسمون ذا االسم، وأقرم إىل هذا حنظلة الثقفي، أحد من نزل محص، : قلت
  .أو حنظلة بن الطفيل السلمي، أحد األمراء يف فتوح الشام. روى عنه غطيف بن احلارث

  .قاله ابن يونس. شهد فتح مصر، وله صحبة.  كرز البلوي بن- بالتحتية-حيان

ألهل مصر عنه حديث واحد، وذكره ابن : قال ابن الربيع.  بن حرام الليثي- يتحتيتني مصغر-حيي
  .له صحبة: يونس يف تاريخ مصر، وقال

  .له صحبة، عداده يف املصريني: وقال ابن السكن

  .نزل بالشام: قال يف التجريدو. يقال إن له صحبة: وقال القضاعي يف اخلطط

أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، : قال يف اإلصابة. حيويل بن ناشرة بن عبد عامر الكنفي أبو ناشرة
  .ومل يره، وشهد فتح مصر وصفني مع معاوية، وهو جد قرة بن عبد الرمحن بن حيويل

  .شهد فتح مصر، وال أعلم له روايةلد إدراك، و: قال يف اإلصابة. حيوة بن مرثد التحييب، مث األندوين

  حرف اخلاء

كان يعد بألف فارس؛ وهو من : أحد الفرسان؛ قيل. خارجة بن حذافة بن غامن بن عامر العدوي
وكان على شروط عمرو . مسلمة الفتح، وأمد به عمرو بن العاص، فشهد معه فتح مصر، واختط ا

الة، فقتله اخلارجي الذي انتدب لقتل بن العاص، فحصل لعمرو ليلة مغص، فاستخلفه على الص
؛ وذلك ليلة قتل علي بن أيب طالب، )وأراد اهللا خارجة. (أردت عمرا: عمرو، وهو يظنه عمرا، وقال

  : وفيه يقول الشاعر

  فدت عليا بمن شاءت من البشر  إذ فدت عمرا بخارجة فليتها

  .صرينيمل يرو عنه غري امل: قال ابن الربيع. له حديث واحد يف الوتر

  .عبد الرمحن وأبان: قال يف املرآة؛ وله من الولد

شهد فتح مصر، وويل حبر مصر سنة : قال ابن يونس. خالد بن ثايت بن ظاعن العجالين الفهمي
  .إحدى ومخسني، وأغزاه مسلمة بن خملد إفريقية سنة أربع ومخسني

  .توح إال الصحابةذكرته اعتمادا على أم كانوا ال يؤمرون يف الف: قال يف اإلصابة
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وذكر سعيد بن عفري . صحايب دخل مصر، وال تعرف له رواية، كذا قاله ابن الربيع. خالد بن العنبس
وتعقب مغلطاي على . وذكره ابن يونس أيضا. أنه من بلي، وأنه بايع حتت الشجرة، وشهد فتح مصر

  .بن الربيعابن األثري يف نقله إياه عن ابن الربيع اجليزي، بأنه ليس يف كتاب ا

  .ليس كما عزم، بل هو يف آخر كتابه كما سبقت عبارته أول الترمجة: قلت

  .له صحبة، نزل مصر: قال ابن السكن.  احملاريب األزدي-ابن احلر:  ويقال له- خرشة بن احلارث

  .وذكره ابن سعيد فيمن نزل مصر من الصحابة

  .ألهل مصر عنه حديث واحد: وذكره ابن الربيع، وقال

  .له وفادة، وشهد فتح مصر: يف التجريدوقال 

الراجح ابن احلارث، وأما خرشة بن احلر فرجل آخر تابعي، وقد فرق بينهما : وقال يف اإلصابة
  .البخاري وابن حبان

خرشة بن احلارث أبو احلارث املرادي، نزل مصر له صحبة ورواية : وقال احلسيين يف رجال السند
  .عند يزيد بن أيب حبيب

مصري له صحبة، حديثه عن أيب هليعة، عن يزيد ابن أيب حبيب، قاله ابن عبد الرب .  احلارثخزمية بن
  .وتبعه يف التجريد

  .أظنه ومها نشأ عن تصحيف، وإمنا هو خرشة بن احلارث: قال يف اإلصابة

إن رجال يقال له خليد، له صحبة كان مبصر، كذا يف : قال بكر بن عبد اهللا املزين. خليد املصري
  .تجريد تبعا لعبدان والباورديال

وهو غلط نشأ عن تصحيف؛ واحملفوظ أنه مسلمة بن خملد، روى عنه يزيد بن أيب : قال يف اإلصابة
  .حبيب، قاله ابن هليعة

  .له إدراك، شهد فتح مصر: قال يف اإلصابة. خارجة بن عقال الرعيين الرمادي

شهد فتح مصر، وكان : قال ابن يونس.  له إدراك:قال يف اإلصابة. خيار بن مرثد التجييب مث األندوين
  .رئيسا فيهم

  .أخشى أن يكون تصحف حبيوة بن مرثد السابق: قلت

  حرف الدال
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 - وقيل أحد-من مشاهري الصحابة، أول مشاهده اخلندق. دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكليب

روى .ة والسالم يرتل على صورتهوطكان يضرب به املثل يف حسن الصورة، وكان جربيل عليه الصال
  .أمجل الناس من كان جربيل يرتل على صورته: العجلي يف تارخيه، عن عوانة بن احلكم قال

ذكره ابن قتيبة يف . كان دحية إذا قدم املدينة مل يبق معصر إال خرجت تنظر إليه: وعن ابن عباس
  .الغريب

له حديث عن النيب صلى اهللا عليه : بن الربقيقال ا. وهو رسول النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل قيصر
  .وسلم

شهد فتح مصر، وقد نزل دمشق : قال ابن الربيع. اجتمع لنا عنه حنو ستة أحاديث: وقال يف اإلصابة
  .وسكن املزة، إىل خالفة معاوية

ملغرية رفيق املغرية بن شعبة يف سفره إىل املقوقس مبصر، وله معه قصة يف قتل ا: قال يف اإلصابة. دمون
ورفيقه وأخذه إسالمهم، وجميئه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقبل منه اإلسالم، ومل يتعرض للمال، 

  .ذكره الوقدي

:  قال يف اإلصابة-ابن فريوز: هو ابن أيب ديلم، ويقال:  ويقال-ديلم بن هوشع اجليشاين احلمريي

  .ك، ونزل مصر، فروى عن أهلهاصحايب، سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن األشربة وغري ذل

كان أول وافد وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم من عند معاذ بن جبل من اليمن، : قال ابن يونس
وقد ذكر مجاعة أنه يكىن أبا وهب، ورده ابن يونس .  وروى عنه أبو اخلري مرثد-وشهد فتح مصر

. وصوب أن اسم أيب الصحايب هوشع. بأن تلك كنية رجل آخر، جيشاين تابعي، وصوبه يف اإلصابة

  .إن أبا اخلري مرثد املصري تفرد بالرواية عنه: وقال

  .وألهل مصر عنه حديث واحد: وذكر ابن الربيع أنه من موايل بين هاشم، قال

  .والصواب ديلم: ديلم، قال يف اإلصابة: وقال بعضهم يف امسه

  حرف الذال

  .احلكم فيمن دخل مصر من الصحابة احلمريي ذكره ابن عبد -  بفتحات -ذو قربات 

الصحيح : وقال يف التجريد. اختلف يف صحبته: يقال إن له صحبة، وقال ابن منده: وقال ابن يونس
  .أنه ال صحبة له
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  حرف الراء

  .نزل مصر، كذا يف التجريد. أكل مع النيب صلى اهللا عليه وسلم رطبا. رافع بن ثابت

  .رق بينهما ابن منده، ومها واحد قاله أبو نعيمهو رويفع بن ثابت، ف: قال يف اإلصابة

  .ذكره الكندي فيمن دخل مصر من الصحابة: رافع بن مالك

  .والذي يف اإلصابة ذا االسم رافع بن مالك العجالين الزرقي، شهد العقبة، وكان أحد النقباء

اله ابن يونس؛ من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، شهد فتح مصر، ق. ربيعة بن زرعة احلضرمي
  .ذكره يف التجريد واإلصابة

  .صحايب شهد فتح مصر، وال يعرف له حديث: قال ابن الربيع. ربيعة بن شرحبيل بن حسنة

  .له رواية، شهد فتح مصر، وروى عنه ابنه جعفر: وقال يف التجريدة

  .يقال إن عمرو بن العاص استعمله على بعض العمل: وقال ابن يونس

. ذكره الواقدي فيمن دخل مصر من الصحابة لغزو الغرب: قال ابن الربيع. بليربيعة بن عباد الد

قال . وأبوه بكسر املهملة وختفيف املوحدة على الصواب؛ ويقال بالفتح والتشديد: قال يف اإلصابة
  .وذكر خليفة وابن سعد أنه مات يف خالفة الوليد. عمر ربيعة طويال: ابن عبد الرب

يعد يف املصريني، روى عنه زياد بن : قال يف التجريد واإلصابة. الفارسي: ل ويقا-ربيعة بن الفراس
  .نعيم، وذكره ابن يونس

 من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذكر يف أهل -  بفتح العني-رشيد بن مالك أبو عمرية املزين
  .مصر، وألهل مصر عنه حديث

  .قال ابن الربيع وابن يونس، وكذا يف التجريد واإلصابة

رشدان : كذا ذكره البخاري يف كتاب الصحابة ومل يزد عليه، قال يف اإلصابة. رشدان املصري
 يعين بغني - روى ابن السكن عنه أنه كان يدعى يف اجلاهلية غيان: قال البخاري. اجلهين، له صحبة

  .بل أنت رشدان:  فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم- معجمة وحتتانية مشددة

  .له صحبة: وقال عباس الدوري. كذا ذكره البخاري يف كتاب الصحابة ومل يزد عليه. ركب املصري

كندي، له حديث حسن، وليس مبشهور يف الصحابة، وقد أمجعوا على ذكره : وقال ابن عبد الرب
  .فيهم، روى عنه نصيح العبسي

 عليه سلم أوال، ال أدري أمسع من النيب صلى اهللا: وقال البغوي. ال يعرف له صحبة: وقال ابن منده
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  .يقال إن له صحبة، وذكره ابن الربيع: وقال ابن حبان

نزل مصر، وواله معاوية على طرابلس سنة ست . رويفع بن ثابت بن السكن البخاري األنصاري
  .وأربعني، فغزا فريقية

    

يف وقال . تويف بربقة، وهو أمري عليها من قبل مسلمة بن خملد سنة ست ومخسني: قال ابن يونس
  .يعد من املصريني، له صحبة ورواية، روى عنه مجاعة: التجريد

  .شهد فتح مصر، واختط ا، وألهل مصر عنه حنو عشرة أحاديث: وقال ابن الربيع

  حرف الزاي

حواري رسول اهللا صلى اهللا . الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي األسدي أبو عبد اهللا
ية، وأحد العشرة املشهود هلم باجلنة، وأحد أعالم السادة السالفني عليه وسلم وابن عمته صف

  . وهاجر اهلجرتني- وقيل مثاين سنني-البدريني، أسلم وله اثنتا عشرة سنة

  .أخرجه الزبري ابن بكار. وكان الزبري طويال، ختط رجاله األرض إذا ركب: قال عروة

أخرجه . ل بيته منها شيئا، يتصدق به كلهوكان له ألف مملوك يؤدون إليه اخلراج، وكان ال يدخ
  .يعقوب بن سفيان

شهد فتح مصر، واختط ا، وألهل مصر عنه حديث واحد، قتل راجعا من وقعة : قال ابن الربيع
  .اجلمل بوادي السباع يف مجادى األوىل سنة ست وثالثني، وله ست أو سبع ستون سنة

قال له صحبة، شهد فتح مصر، وندبه عبد العزيز ي: قال ابن يونس. زهري بن قيس البلوي أبو شداد
تقول لرجل مجع ما أنزل : بن مروان وهو أمري على مصر إىل برقة، فخاطبه بشيء يكرهه، فأجابه زهري

وض إىل برقة فلقي الروم يف عدد قليل، فقاتل حىت قتل، ! اهللا على نبيه قبل أن جيتمع أبوك هذا
  .وذلك سنة ست وسبعني

  .روى عنه سويد بن قيس التجييب فقط: دقال يف التجري

شهد فتح مصر، وألهل مصر عنه حديث : قال ابن الربيع. بضم املهملة. زياد بن احلارث الصدائي
  .بايع، وحديثه يف األذان يف جامع الترمذي، نزل مبصر: وقال يف التجريد. واحد

  .زياد بن حارثة، وزياد بن احلارث أصح: قال بعضهم: وقال البخاري

  .نزل مبصر، روى عنه املصريون: قال ابن سعدو
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  .مصري له صحبة، روى عنه يزيد بن نعيم: قال يف التجريد تبعا البن عبد الرب. زياد الغفاري 

يعد يف أهل مصر، أخرج حديثه ابن أيب خيثمة وابن السكن من طريق زيد بن : وقال يف اإلصابة
مسعت رسول اهللا صلى :  املنرب يف الفسطاط، يقولمسعت زيادا الغفاري على: عمرو، عن يزيد بن نعيم

  .احلديث. . ." من تقرب إىل اهللا شربا تقرب إليه ذراعا : "عليه وسلم يقول

شهد فتح مصر، وعاش إىل رثي األكدر : قال يف اإلصابة يف قسم املخضرمني. زياد بن قائد اللخمي
  .ومئذ مبصر، ذكره أبو عمر الكنديبن محام ملا قتل يف مجادى اآلخرة سنة مخس وستني ومروان ي

ذكره ابن أيب : وقال يف افصابة. مصري، قيل له صحبة: قال يف التجريد. زياد بن نعلم احلضرمي
  .خيثمة والبغوي يف الصحابة

  .شهد فتح مصر، ونزل فلسطني، روى عنه ابناه: قال يف التهذيب. زياد بن مجهور اللخمي

له إدراك، شهد فتح مصر، مث شهد صفني مع معاوية، وكانت : ابةقال يف اإلص. زبيد بن عبد اخلوالين
  .ذكره ابن يونس ومن تبعه. معه الراية، فلما قتل عمار حتول إىل عسكر علي

  حرف السني

شهد فتح مصر، وقدم على عقبة، فاستذكره : قال ابن الربيع. السائب بن خالد بن سويد األنصاري
  .ل فيه السائب بن خالد إىل مصر، الذي رح. . ."من ستر عورة : "حديث

إن سائب بن : ذكر حيىي بن حسان، عن ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، قال: قال ابن عبد احلكم
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر : خالد األنصاري قدم على عقبة بن عامر اجلهين، فقال

، "من ستر مسلماً ستره اهللا: " عليه وسلم يقولمسعت رسول اهللا صلى اهللا: يف الستر شيئاً؟ فقال عقبة
. ومل يقدم من املدينة إال لذلك. فراح: أنت مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: فقال

  .أخرجه حممد ابن الربيع اجليزي

وحدثنا عبد اهللا بن صاحل، حدثنا حيىي بن أيوب، عن عياش بن عباس القتباين، عن وهب بن عبد اهللا 
قدم رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األنصار على مسلمة بن : عافري، قالامل

لست فاعالً، فأيقظوه مسلمة، : بل ترتل حىت يستيقظ، قال: أيقظوه، فقالوا: خملد فألفاه نائماً، فقال
هل :  فقالال، حىت ترسل إىل عقبة بن عامر، فأرسل إليه، فأتاه،: انزل، فقال: فخرج مسلمة، فقال

من وجد مسلماً على عورة فسترها فكأمنا أحيا : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .قد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ذلك: ؟، قال عقبة"موؤودةً من قربها
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 عبد أخربين حيىي بن عثمان بن صاحل، أنبأنا يوسف بن عبد األعلى، أخربين: وقال حممد بن الربيع
اجلبار بن عمر، أن مسلم بن أيب حرة، حدثه عن رجل من أهل قباء، أنه قدم مصر على مسلمة بن 

ال، ولكن أرسل : انزل، فقال: خملد، فضرب عليه الباب، واستأذن عليه، فخرج مسلمة إليه، فقال
فذهب  -سرق : حسبت أنه قال:  رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال- معي إىل فالن 

هل تذكر جملساً كنت أنا وأنت فيه مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ليس : إليه يف قرية، فقال له
من اطلع من أخيه على : "مسعته يقول: كيف مسعته يقول؟ قال: نعم، فقال: معنا أحد غرينا؟ فقال

ذلك؛ ولكين أومهت، كنت أعرف : ، قال"عورة صم سترها جعلها اهللا له يوم القيامة حجاباً من النار
  .مث ركب على صدر راحلته مث رجع. فكرهت أن أحدث به على غري ما كان

ال يوقف له على حضور الفتح، وألهل مصر عنه حديث : ذكره ابن الربيع، وقال. السائب الغفاري
واحد من طريق ابن هليعة، عن أيب قبيل، عن رجل من بين غفار، حدثه أن أمه أتت به إىل رسول اهللا 

ما اسم : فقطع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متيميت، وقال: صلى اهللا عليه وسلم وعليه متيمة، قال
أجتيب بكلتيهما؟ : بل مسه عبد اهللا، فقلت: السائب، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ابنك؟ قالت

  . مساينال واهللا؛ ما كنت ألجيب إال على اسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي: فقال

يقال إنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم، : قال يف التجريد. السائب بن هشام بن عمرو العامري
  .وشهد فتح مصر، ووىل القضاء ا ملسلمة بن خملد، وكان جبانا وأبوه صحايب

 بن مالك احلضرمي أبو -بشني معجمة مث حاء مهملة :  بسني مهملة مث خاء معجمه، وقيل-سخدور 
وهو الذي حضهم على حرب . له صحبة، شهد فتح مصر، ذكره ابن يونس:  قال يف التجريد.علقمة

  .مروان ملا قصد مصر

نزل مصر . األنصاري:  اجلهين، ويقال له الديلمي، ويقال- أسد :  ويقال- سرق بن أسيد 
 كنت مبصر،: ذكره ابن الربيع وابن سعد؛ وأخرج عن عبد الرمحن السلماين، قال. واإلسكندرية

بلى، فأشار إىل : أال أدلك على رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ قلت: فقال يل رجل
ينبغي لك أال تسمى ! سبحان اهللا: أنا سرق، فقلت: من أنت يرمحك اهللا؟ قال: رجل، فجئته فقلت

 إن رسول اهللا صلى اهللا: ذا األسم، وأنت رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ قال

قدم رجل من البادية : ومل مساك سرفاً؟ قال: عليه وسلم مساين سرفاً، فلم أدع ذلك أبداً؛ فقلت
انطلق حىت أعطيك حقهما، فدخلت بييت، مث خرجت من : ببعريين له يبيعهما، فابتعتها منه، وقلت
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جت خلف بييت، وقضيت بثمن البعريين حاجةً يل، وتغيبت حىت ظننت أن األعرايب قد خرج، فخر
فإذا األعرايب مقيم، فأخذين فقدمين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخربه اخلرب، فقال النيب 

: قضيت بثمنها حاجةً يا رسول اهللا، قال: ما محلك على ما صنعت؟ قلت: "صلى اهللا عليه وسلم

، فجعل "أنت سرق، اذهب به يا أعرايب، فبعه حىت تستويف حقك: "ليس عندي، قال: فاقضه، قلت
نريد أن نفتديه منك؛ ! وماذا نريد: ما تريدون؟ قال: الناس يسومونه بشيء، فيلتفت إليهم، فيقول

  .أخرجه احلاكم يف املستدرك وصححه. فواهللا ما منكم أحد أحوج إليه مين؛ اذهب فقد أعتقتك: قال

  .سعد بن أيب وقاص، وامسه مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي أبو إسحاق الزهري

أحد العشرة، فارس اإلسالم، وسابع سبعة يف اإلسالم وصاحب الدعوة اابة، بدعاء النيب صلى اهللا 
  .عليه وسلم له بذلك

وألهل مصر عنه حديث . وألهل عثمان. شهد فتح مصر، ووردها رسوالً من قبل عثمان: قال الربيع
سنة ست، وقيل سبع، : سني وقيلمات بالعقيق ومحل إىل املدينة، فدفن بالبقيع سنة مخس ومخ. واحد

  .ولع بضع وسبعون سنة؛ وهو آخر العشرة وفاة

  .ذكره ابن يونس. روى عنه ابنه: قال يف التجريد. سعد بن سنان الكندي

له وفادة على النيب : قال أبن يونس. سعد بن مالك بن األقيصر بن مالك بن قريع، أبو الكنود األزدي
  .ومن ولده اليوم بقية مبصر، وروى عنه ابنه األشيم. صرصلى اهللا عليه وسلم، وشهد فتح م

  .ذكره ابن سعد فيمن نزل مصر من الصحابة، ومل يزد عليه. سعيد بن يزيد األزدي

  .مصري، روى عنه أبو اخلري اليزين، وزعم أن له صحبة: وقال يف التجريد

  .ه روايةمصري، ول: قال يف التجريد. سفيان بن هانئ بن جري، أبو سامل اجليشاين

    

  .شهد فتح مصر، ومات باإلسكندرية، زمن عمر بن عبد العزيز ابن مروان: قال ابن يونس

شهد حجة الوداع وفتح مصر . له صحبة ورواية ووفادة. سفيان بن وهب اخلوالين، أبو أمين
. يثانوهلم عنده حد. مل يرو عنه غري أهل مصر فيما أعلم: وقال ابن الربيع. وإفريقية، وسكن املغرب

  .مات سنة إحدى وتسعني

شهد فتح مصر، وألهلها عنه حديث : قال ابن الربيع. سلمة:  وقيل- سالمة بن قيصر احلضرمي 
  .واحد

  .ذكره الواقدي فيمن دخل مصر من الصحابة لغزو املغرب: قال ابن الربيع. سلكان بن مالك
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  .هو من الصحابة الذين دخلوا مصر: قال يف التجريد

  .مصري، روي عنه يزيد بن أيب حبيب:  قال يف التجريد.سلم بن نذير 

 بن األكوع، واسم األكوع سنان بن -ابن وهب :  وهو سلمة بن عمرو، ويقال-سلمة بن األكوع 
ذكره الواقدي فيمن : قال ابن الربيع. بايع حتت الشجرة. عبد اهللا بن قشري األسلمي أبو مسلم إياس

 سنة سبع وسبعني، وهو ابن مثانني سنة، وكان شجاعا راميا، مات باملدينة. دخل مصر لغزو املغرب
  .وكان يسبق الفرس شدا على قدميه

وجده مواله يقبل جارية له، فخصاه .  موىل زنباع اجلذامي-أبو األسود :  وقيل-سندر أبو عبد اهللا 
. نية األصبغسكن مصر يف خالفة عمر، وأقطع ا م. وجدعه، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأعتقه

  .يقال سندر بن سندر، واهللا أعلم بالصواب: قال ابن عبد احلكم

ألهل مصر عنه حديثان، مث أوردمها، وأحدمها من طريق يزيد ابن أيب حبيب، عن : قال ابن أيب الربيع
احلديث؛ وهذا تصريح بأن . . . ربيعة بن لقيط عن عبد اهللا بن سندر، عن أبيه؛ أنه كان عبدا لزنباع 

 أبناء؛ فالظاهر أنه ولد له قبل اخلصي؛ فيكون صحابيا أيضاً سهل بن سعد بن مالك بن خالد له
قدم مصر بعد الفتح على : قال ابن الربيع. أبو حيىي: األنصاري الساعدي املدين أبو العباس، وقيل

وهو سنة مثان ومثانني؛ : مسلمة بن خملد؛ وألهل مصر عنه أحاديث؛ مات سنة إحدى وتسعني، وقيل
  .مائة سنة؛ وهو آخر من مات من الصحابة باملدينة

  .روى عنه سعيد بن أيب هالل، عداده يف املصريني، قاله يف التجريد. سهل بن أيب سهل 

أسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ونزل : قال يف التجريد. سيف بن مالك الرعيين اجليشاين 
  .مصر

  حرف الشني

. شهد فتح مصر، وله صحبة، روى عنه أبان؛ قاله يف التجريد. بلويشبث بن سعد بن مالك ال

  .شيبة: شعث، ويقال: ويقال فيه. وذكره ابن الربيع، عن سعيد بن عفري

  .تقدم يف احلرق قبله. شخدور بنا مالك

أبو عبد . وقيل التميمي.  واسم أبيه عبد اهللا بن املطاع الكندي- وهي أمه -شرحبيل بن حسنة 
ف بين زهرة، أحد أمراء أجناد الشام؛ وهو من مهاجرة احلبشة؛ ذكره ابن عبد احلكم فيمن حلي. اهللا 

شهد فتح مصر، وألهلها عنه حديث واحد؛ لكن يف ذيب املزي أنه مات بالشام سنة مثاين عشرة، 
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  .وهو ابن سبع وستني سنة؛ وهذا يقدح فيما قاله ابن عبد احلكم

 له صحبة، قدم مصر؛ روى عنه حممد بن وداعة اليمامي، وذكره :قال يف التجريد. شريح بن أبرهة 
  .ابن قائع

  .له صحبة، قدم مصر، وشهد فتحها: قال يف التجريد. شريح اليافعي 

وفد على رسول اهللا صلى اهللا : قال ابن يونس: قال يف التجريد. شريك بن أيب األعقل التجييب االعر
  .عليه وسلم، وشهد فتح مصر

له وفادة، وكان على مقدمة عمرو بن العاص ليوم : قال يف التجريد. لغطيفي املرادي شريك بن مسي ا
  .فتح مصر

  .مات سنة مخس ومائة. له صحبة؛ واألصح أنه تابعي: قيل. شفي بن ماتع األصبحي املصري 

  .نزل مصر، روى عنه جابر بن عبد اهللا، وسار إليه يسأله عن حديث: قال يف التجريد. شهاب

  دحرف الصا

  .نزل مصر، مث سار من مصر إىل املدينة مع مارية القبطية: قال يف التجريد. صاحل القبطي 

شهد فتح مصر، :  العبدي قال ابن الربيع- وقيل ابن عياش، وقيل ابن عباس -صحار بن صخر 
 :نزل البصرة، وكان من الفصحاء، سأله معاوية عن البالغة فقال. عبد الرمحن وجعفر: روى عنه ابناه

  .ال ختطئ وال تبطئ

  .وكان فيمن طلب بدم عثمان: قال يف التهذيب

  .وذكره ابن الربيع، وأورد له أثرا. مصري له صحبة: قال يف التجريد. صلة بن احلارث الغفاري

  حرف الضاد

  .شهد فتح مصر، وبايع حتت الشجرة: قال ابن الربيع. ضمرة بن احلصني بن ثعلبة البلوي

  . نزل مصرصحايب: وقيل يف التجريد

  حرف العني
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  .شهد فتح مصر، وله صحبة، وهو أصبحي: قال يف التجريد. عامر بن احلارث 

  .قاله ابن يونس. له صحبة، شهد فتح مصر: قال يف التجريد. عامر بن عبد اهللا بن جهيزة اخلوالين 

  .صحايب شهد فتح مصر: قال يف التجريد. عامر بن عمرو بن حذافة أبو هالل التجييب

. بايع حتت الشجرة، واختط مبصر واستشهد بالربلس: قال ابن الربيع. عائذ بن ثعلبة من وبرة البلوي

  .شهد فتح مصر، واستشهد سنة ثالث ومخسني: وقال يف التجريد

شهد العقبتني، وكان أحد النقباء، وشهد : عبادة بن الصامت بن قيس األنصاري اخلزرجي أبو الوليد
  .كان من سادات الصحابةبدرا وسائر املشاهد، و

ومات بفلسطني سنة أربع : قال. شهد فتح مصر، وألهلها عنه عشرة أحاديث: وقال ابن الربيع
  .وثالثني، وله اثنتان وسبعون سنة

مات بالشام يف خالفة معاوية، وأمه أسلمت أيضا، وبايعت، وامسها قرة العني بنت : قال يف التهذيب
  . الصحابيات من يسمى ذا االسم سواهاعباد بن فضلة اخلزرجية؛ وليس يف

حليف األنصار، شهد .  أبو حيىي املدين-ويقال ابن أنيسة :  قال ابن الربيع-عبد اهللا بن أنيس اجلهين 
العقبة مع السبعني من األنصار، وأحدا وما بعدها من املشاهد، ولقبه النيب صلى اهللا عليه وسلم سرية 

مات يف خالفة معاوية سنة أربع . ابن عبد اهللا يف حديث القصاصنزل مصر، ورحل إليه جابر . وحده
  .ومخسني

وفرق الذهيب يف التجريد بني الثالثة، فذكر عبد اهللا بن أنيسة اجلهين حليف األنصار، وعبد اهللا بن 
  .أنيس السليمي، وعبد اهللا بن أيب أنيس، رحل إليه جابر يف حديث القصاص، فجعلهم ثالثة

ذكره ابن . قدم مصر، وروى عنه أبو عبد الرمحن اجلبلي: قال الذهيب.  بن ربيعةعبد اهللا بن برير
  .يونس

شهد فتح مصر واختط . عبد اهللا بن احلارث بن جزء بن عبد اهللا بن معد يكرب الزبيدي املذحجي
 ومثانني، بعد أن عمي؛ وهو آخر - أو سبع، أو مثان -مات سنة ست . ا، وسكنها، وعمر ا دهرا

  . مات اصحايب

  .ألهل مصر عنه عشرون حديثاً: قال ابن الربيع

أسلم قدميا، وهاجر إىل احلبشة، . عبد اهللا بن حذافة بن قيس بن عدي القرشي السهمي أبو حذافة
هو من الصحابة البدريني الذين دخلوا مصر، : قال ابن الربيع. وقيل إنه شهد بدرا، وكانت فيع دعابة
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  .وال رواية ألهل مصر عنه

وقال . وذكر ابن أيب جنيح وابن هليعة أيضا أنه مات مبصر. مات مبصر يف خالفة عثمان: قال أبو نعيم
  .هذا وهم؛ وإمنا الذي مات ا خارجة ابن حذافة. حيىي بن عثمان

شهد فتح مصر، وألهلها : قال ابن الربيع. له صحبة ورواية. عبد اهللا بن حوالة األزدي، أبو حوالة
  .؛ نزل األردن سنة مثان ومخسني، وهو ابن اثنتني وسبعني سنةعنه حديث واحد

. أمه أمساء بنت أيب بكر الصديق. أبو بكر وأبو خبيب. عبد اهللا بن الزبري بن العوام؛ أمري املؤمنني

وكان . وهو أول ملولود ولد يف اإلسالم باملدينة. هاجرت به محال، فولدته بعد اهلجرة بعشرين يوما
  . وشجاعة، وكان أطلس ال حلية لهفصيحا ذا لسانة

قدم مصر يف خالفة عثمان، وشهد إفريقية، وألهل مصر عنه حديث واحد، بويع له : قال ابن الربيع
باخلالفة بعد موت يزيد بن معاوية سنة أربع ستني، وغلب على أهل احلجاز واليمن والعراق ومصر 

  . احلجاج سنة ثالث وسبعنيوأكثر الشام؛ فأقام يف اخلالفة تسع سنني؛ إىل أن قتله

.  بن احلارث القرشي العامري أبو حيىي-عريف :  وامسه حسام، وقيل-عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح 

مث افتنن، وخرج من . أسلم قدمياً، وكتب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الوحي: قال ابن سعد
سلم دمه يوم الفتح، فجاء عثمان بن عفان املدينة يريد مكة مرتداً، فأهدر رسول اهللا صلى اهللا عليه و

إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فاستأمنه فأمنه، وكان أخاه من الرضاعة، وسأل منه املبايعة، فبايعه 
اإلسالم جيب ما قبله، واله عثمان بن : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ على اإلسالم، وقال

  .ابتىن ا داراً، فلم يزل والياً ا حىت قتل عثمانعفان مصر بعد عمرو بن العاص، فرتهلا و

 فيما أعلم -شهد فتح مصر، وألهلها عنه حديث واحد، ومل يرو عنه غري أهل مصر : قال ابن الربيع
  . مات بعسقالن سنة ست وثالثني، واحلديث الذي رواه يف قصة اسكن حراء-

سكن . اب النيب صلى اهللا عليه وسلمرجل من أصح: قال ابن سعد يف الطبقات. عبد اهللا بن سعد
  .مصر؛ حل حديث يف مؤاكلة احلائض

    

عبد اهللا بن سندر؛ تقدمت اإلشارة إليه يف أبيه سندر؛ مث رأيت الذهيب تقدمين إىل ما فطنت إليه؛ فقال 
عبد اهللا بن سندر، أبو األسود احلذامي صحايب، وألبيه صحبة أيضاً، وروى عنه : يف التجريد
  .املصريون

  .له وفادة، مث رجع إىل اليمن مع معاذ، وشهد فتح مصر: قال يف التجريد. عبد اهللا بن شفي الرعيين 
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  .حل صحبة، شهد فتح مصر: قال يف التجريد.  اخلوالين-مشران :  ويقال-عبد اهللا بن مشر 

سمى البحر كان ي. عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب، أبو العباس، ابن عم النيب صلى اهللا عليه وسلم
قال ابن الربيع، دخل مصر يف خالفة عثمان، وشهد فتح املغرب، وألهل مصر عنه . لسعة علمه

ما : قال مسلم.  وسبعني-  أو اثنني -مات بالطائف، سنة مثان وستني، وهو ابن إحدى . أحاديث
د اهللا بالطائف، عب: رأيت مثل بين أٍم واحدة أشرافاً ولدوا يف دار واحدة، أبعد قبوراً من بين العباس

  .وعبيد اهللا بالشام، والفضل باملدينة، ومعبد وعبد الرمحن بإفريقية، وقثم مبرقند، وكثري بالينبع

  .إن املفضل بأجنادين، وعبد اهللا باليمن: وقيل

إنه بايع حتت : نزل مصر، ويقال: قال يف التجريد. عبد اهللا بن عديس البلوى، أخو عبد الرمحن
  .الشجرة

  .ال يعرف له رواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: الربيع، وقالوذكره ابن 

شهد فتح مصر واختط ا دار الربكة، : قال ابن الربيع. عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، أبو عبد الرمحن
 وله من العمر أربع ومثانون -  وقيل سنة أربع -مات مبكة سنة ثالث وسبعني، . وهلم عنه أحاديث

  .ومثانون سنةسبعة : سنة، وقيل

  .أسلم قبل أبيه، وكان أصفر منه بإحدى عشرة. عبد اهللا بن عمرو بن العاص، أبو حممد

  .شهد فتح مصر، واختط ا، وألهلها عنه أكثر من مائة حديث: قال ابن الربيع

 -مبكة : بعسقالن، ويقال: بالشام، وقيل:  مبصر، وقيل- فيما ذكره ابن عبد احلكم -ومات : قال

وحكى ابن سعد أنه توىف مبصر، ودفن بداره سنة سبع .  وستني، وله اثنان وسبعون سنةسنة مخس
  .وسبعني يف خالفة عبد امللك

شهد فتح مصر، : قال يف التجريد.  املزين- بفتح املهملة والنون، وقيل بإسكاا -عبد اهللا بن عنمة 
  .أخرجه ابن يونس. وله صحبة

 كان امسه السائب، فغريه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، له :عبد اهللا الغفاري، قال يف التجريد
  .حديث يف تاريخ مصر

  .له صحبة، وشهد فتح مصر، وتويف سنة تسع وأربعني: قال يف التجريد. عبد اهللا بن قيس القيين

  .كذا يف التجريد. روى عنه ثعلبة بن أيب الكنود مبصر. عبد اهللا بن مالك الغافقي

روى عنه . مصري؛ جاء ذكره يف حديث ال يصح: قال يف التجريد. رد األسديعبد اهللا بن املستو
  ".أصحايب أمان ألميت: "موسى بن وردان
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شهد فتح مصر، وله خطة، وألهل مصر عنه . جد زهرة بن سعيد. عبد اهللا بن هشام بن زهرة التيمي
حلديث؛ وله عنه ا. . .". ألنت أحب إيل يا رسول اهللا من نفسي : "حديث واحد، وهو قول عمر

  .حكايات

  .ولد سنة أربع، وله أربع، وله رواية: وقال يف التجريد

  .هاجر قبل الفتح. شقيق عائشة أم املؤمنني. عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق أبو حممد

مات مبكة سنة . دخل مصر يف سبب أخيه حممد، وألهل مصر عنه حديث واحد: قال ابن الربيع
  .مخس أو ستوقيل سنة . ثالث ومخسني

وكذا . وشهد فتح مصر. له رواية: قال يف التجريد. عبد الرمحن بن شرحبيل بن حسنة، أخو ربيعة
  .قاله ابن الربيع

ولد على عهد النيب . عبد الرمحن بن العباس بن عبد املطلب ، ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .صلى اهللا عليه وسلم، وقتل بإفريقية

شهد فتح مصر، وهلم عنه حديث واحد، : قال ابن الربيع. ديس بن عمرو البلويعبد الرمحن بن ع
 أو -خيرج أناس من أميت ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية، فيقتلون جببل لبنان : "متنه

  .تويف بالشام سنة ست وثالثني. مل يرو عنه غري أهل مصر". اخلليل

وكان أحد اجليش القادم من مصر حلصار . وى عنه مجاعةبايع حتت الشجرة؛ ر: وقال يف التجريد
  .عثمان

وروى . ذكره ابن منده يف الطبقة األوىل من التابعني من أهل مصر. عبد الرمحن بن عسيلة الصاحلي 
ما فاتين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال خبمس ليال، تويف وأنا باجلحفة، فقدمت : عنه، أنه قال

  .خمتلف يف صحبته: قال يف التهذيب. وذكره مجاعة يف الصحابة. نعلى أصحابه متوافري

    

ويف طبقات . أدرك النبوة: قال يف التجريد. عبد الرمحن بن عمر بن اخلطاب، شقيق عبد اهللا وحفصة
  .أنه كان مبصر غازيا: ابن سعد

هلها عنه له صحبة، دخل مصر يف زمن مروان، وأل: قال ابن الربيع. عبد الرمحن بن غنم الشعري
  .حديث واحد

وفد مع : وقال بعضهم. أسلم يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وصحب معاذا: وقال يف التجريد
  .جعفر إذ هاجر إىل احلبشة
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  .خمتلف يف صحبته، مات سنة مثان وسبعني: وقال يف التهذيب

  .ويد بن قيسله صحبة، وال يصح، وروى عنه س: قيل: قال يف التجريد. عبد الرمحن بن معاوية

له : قال يف التجريد. يكىن أبا مكنف. عبد رضا اخلوالين ، بضم الراء وفتح الضاد، ضبطه ابن ماكوال
  .وفادة

شهد فتح مصر، هو وابنه شفعة، وكان امسه عبد : قال ابن الربيع. عبد العزيز بن سخربة الغافقي
  .هيب يف جتريدهقاله الذ. العزي، فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد العزيز

  .مصري، روى عنه هليعة ابن عقبة:  قال يف التجريد-عبيد بن قشري 

إنه أول من قرأ : شهد فتح مصر، له صحبة؛ ويقال: قال يف التجريد. عبيد بن حممد ، أبو أمية املعاريف
  .القرآن مبصر

  .ن يونسقاله اب. صحايب، شهد فتح مصر: قال يف التجريد. عبيد بن عمر بن صاحل الرعيين 

شهد فتح مصر، : قال ابن الربيع.  السلمي- بضم النون وفتح الدال املهملة -عبيد بن الندر 
  .وألهلها عنه حديث واحد

  .مات سنة أربع ومثانني؛ حديثه يف سنن ابن ماجه. شامي، له صحبة ورواية: وقال يف التهذيب

دخل مصر يف اجلاهلية للتجارة، وصار : عقال ابن الربي. عثمان بن عفان أمري املؤمنني أبو عمر األموي
  .إىل اإلسكندرية

شهد فتح مصر مع أبيه، وهو أول من قضى : قال يف التجريد. عثمان بن قيس بن العاص السهمي 
  .له صحبة، قاله ابن يونس: قيل. مبصر، وكان شريفا سريا

  .هو أول من بىن مبصر دارا للضيافة للناس: وقال يف مرآة الزمان

  .صحايب، نزل مصر، وال رواية له: قال يف التجريد. مانع السكسكيعجري بن 

شهد فتح مصر، وهلم عنه : قال ابن الربيع.  الكندي، أبو زرارة- بفتح أوله -عدي بن عمرية 
  .مات بالكوفة سنة أربعني: قال الواقدي. روى عنه ابنه عدي. حديث

شهد فتح : قال ابن الربيع.  الذي قبلهأخو.  بن عمرية الكندي-  بضم أوله وسكون الراء -العرس 
  .روى عنه ابن أخيه عدي وغريه. مصر، وألهل مصر عنه حديثان

  .روى عنه ابنه غاضرة. حديثه يف املصريني: قال البخاري. أبو غاضرة. عروة الفقيم التميمي

  .قاله ابن يونس. شهد فتح مصر: قال يف التجريد. عسجدي بن مانع السكسكي 

  .ي بن مانع؛ فالظاهر أمها واحد، وأحد االثنني مصحفتقدم عجر: قلت
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. صحب أبا بكر؛ وكانت معه رواية كندة يوم الريموك. عقبة بن حبرة الكندي، مث التجييب املصري

  .ذكره يف التجريد

قال ابن . أبو سروعة ابن مسلمة الفتح. عقبة بن احلارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف املكي
وله رواية عن النيب . ر؛ وهو الذي شرب ا مع عبد الرمحن بن عمر اخلمرشهد فتح مص: الربيع

  .صلى اهللا عليه وسلم؛ وليس ألهل مصر عنه شيء

  .حديثه يف البخاري والسنن: قلت

يقال له صحبة، : قال ابن يونس: قال يف التجريد. عقبة بن احلارث الفهري، أمري املغرب ملعاوية ويزيد
  .ومل يفتح

كان من أحسن : قال يف التجريد. أبو عمرو؛ أحد مشاهري الصحابة.  بن عبس اجلهينعقبة بن عامر
: قال الذهيب. كان مقرئا فصيحا مفوها من فقهاء الصحابة: وقال يف العرب. الناس صوتا بالقرآن

  .فتح أحدا: صحايب شهد فتح مصر، ويقال

ألهل : لصحابة، قال ابن الربيعذكره ابن عبد احلكم فيمن دخل مصر من ا. عقبة بن كرمي األنصاري
  .مصر عنه حنو مائة حديث؛ مات مبصر سنة مثان ومخسني

ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : أمري املغرب، قال يف التجريد. عقبة بن نافع الفهري
  .وقد ذكره ابن الربيع فيمن شهد مصر من الصحابة، وال يعرف له حديث. ال تصح له صحبة

 بن عبد القيس بن لقيط القرشي الفهري األمري، -ابن نافع : عقبة بن رافع، وقيل: ذهيب أيضاوقال ال
  .شهد فتح مصر، وويل إمرة املغرب، استشهد بإفريقية

  .اختط القريوان، ومل يزل ا إىل سنة اثنتني وستني، فغزا قوما من الرببر، فقتل شهيدا: قال ابن كثري

    

 عبد امللك بن مسملة، حدثنا الليث بن سعد، أن عقبة بن نافع غزا حدثنا: قال ابن عبد احلكم
إفريقية، فأتى وادي القريوان، فبات عليه هو وأصحابه؛ حىت إذا أصبح وقف على رأس الوادي، 

يا أهل الوادي؛ اظعنوا فإنا نازلون، قال ذلك ثالث مرات، فجعلت تناسب والعقارب وغريها، : فقال
 خترج ذاهبة، وهم قيام ينظرون إليها من حني أصبحوا حىت أوجعتهم مما ال يعرف من الدواب،

  .الشمس؛ وحىت مل يروا منها شيئا، فرتلوا الوادي عند ذلك

فحدثين زياد بن عجالن أن أهل إفريقية أقاموا بعد ذلك أربعني سنة، ولو التمست حية : قال الليث
  .أو عقربا بألف دينار ما وجدت
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  .له ذكر يف الصحابة، شهد فتح مصر: قال يف التجريد. عكرمة بن عبيد اخلوالين 

يزعمون أنه قد رأى النيب : قال ابن عبد احلكم. العالء بن أيب عبد الرمحن بن يزيد بن أنيس الفهري 
  .انتهى. صلى اهللا عليه وسلم، وقدم مصر بعد موت أبيه هو وأخوه، وعاد إىل املدينة فقتل باحلرة

  .يب صلى اهللا عليه وسلم، ونزل مصر، وترك له ا عقبرأى الن: وقال يف التجريد

  .بايع حتت الشجرة ونزل مصر، روى عنه ابنه الوليد وغريه: قال يف التجريد. علسة بن عدي البلوي

تويف . الذهيب صحايب شهد فتح مصر، ووىل البحر ملعاوية: قال. علقمة بن جنادة األزدي احلجري
  .سنة تسع ومخسني

شهد فتح مصر، وألهلها : حديثه يف املصريني وقال ابن الربيع: قال البخاري. لبلويعلقمة بن رمثة ا
  .عنه حديث واحد

  .بايع حتت الشجرة: قال الذهيب

  .مصري له صحبة ورواية، روي عنه زهري بن قيس البلوي: وقال احلسيين يف رجال السند

  . يعرف له روايةصحايب، شهد فتح مصر، وال: قال الذهيب. علقمة بن مسي اخلوالين 

وله وفادة، وشهد فتح مصر، وويل اإلسكندرية زمن : قال الذهيب. علقمة بن يزيد املرادي مث الغطيفي
  .معاوية

دخل مصر رسوال من قبل : قال ابن الربيع. أحد السابقني األولني. عمار بن ياسر العبسي أبو اليقظان
قتل بصفني سنة سبع وثالثني، . واحدعثمان بن عفان وصار إىل صقلية، وألهل مصر عنه حديث 

  .وهو ابن ثالث وتسعني سنة، بتقدمي التاء على السني

قدم مصر، روى عنه أبو عبد الرمحن : قال يف التجريد.  بن شبيب السبأي-عمارة ويقال عمار 
  .حديثه يف الترمذي. الشيباين اجلبلي

  .احلديث مرسل: قال ابن يونس

  .تهخمتلف يف صحب: وقال يف التهذيب

رأيت يف بعض الكتب أنه دخل مصر يف اجلاهلية، ورأى ا اخليام . عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني
  .تضرب؛ ومل أقف على ما يصحح ذلك يف كالم أحد من أهل احلديث

نزل مصر، روى عنه يزيد بن أيب حبيب، عن هليعة عن : قال يف التجريد. عمرو بن مالك األنصاري
  .عقبة عنه

: وقال ابن الربيع. حديثه يف املصريني: قال البخاري. مق بن كاهن بن حبيب اخلزاعيعمرو بن احل
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  .دخل مصر يف خالفة عثمان، وهلم عنه حديث يف اجلند الغريب

  .بايع يف حجة الوداع، وصحب بعد ذلك، وقتل باحلرة: وقال التهذيب

  .بد الرمحن بن أم احلكمكان فيمن سار إىل عثمان، وأعان على قتله، مث قتله ع: وقال ابن سعد

  .أول رأس محل اإلسالم راس عمرو بن احلمق: وعن الشعيب قال

أسلم قبل الفتح وهاجر، وكان من مجلة من أعان حجر بن عدي فتطلبه زياد، فهرب : وقال ابن كثري
إىل املوصل، فبعث معاوية إىل نائبها، فوجده قد اختفى يف غار فنهشته حية، فمات، فقطع رأسه، 

وورد يف حديث أن : قال.  به إىل معاوية، فطيف به يف الشام وغريها، فكان أول رأس طيف بهوبعث
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا له أن ميتعه اهللا بشبابه، فبقى مثانني سنة ال ترى يف حليته شعرة 

  .بيضاء

يقال إنه رأى : كثريقال ابن . عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية األموي أبو أمية املعروف باألشدق
دخل مصر مع مروان، وقتله عبد امللك سنة تسع . النيب صلى اهللا عليه وسلم، وروى عنه حديثني

  .وقيل سنة سبعني. وستني

  .شهد فتح مصر، وعد يف الصحابة: قال الذهيب. عمرو بن شغو اليافعي 

ر وصاحب فتحها، أسلم أمري مص. عمرو بن العاص ابن وائل السهمي أبو عبد اهللا، وقيل أبو حممد
بأرض احلبشة عند النجاشي، مث قدم يف صفر سنة مثان، ومات مبصر ليلة عيد الفطر سنة ثالث 

  .وأربعني وهو ابن تسعني سنة

  .عاش حنو مائة سنة، ودفن باملقطم، يف ناحية الفج؛ وكان طريق الناس إىل احلجاز: وقال ابن اجلوزي

    

: و عشرة أحاديث، وقد روى الترمذي عن طلحة بن عبيد اهللاألهل مصر عنه حن: قال ابن الربيع

  ".إن عمرو بن العاص من صاحلي قريش: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .شهد فتح مصر، وهلم عنه حديث روى عنه غيسى بن طلحة: قال ابن الربيع: عمرو بن مرة اجلهين

مات يف خالفة . وشهد املشاهد، وكان قواال باحلقيكىن أبا طلحة، أسلم قدميا، : وقال يف التهذيب
  .عبد امللك

وأوردناه اقتداء بأيب موسى؛ : قال: روى عنه عثمان بن صاحل املصري: قال يف التجريد. عمرو اجلين
  .ألن اجلن آمنوا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مرسل إليهم

  .فيمن شهد فتح مصرذكره ابن عبد احلكم . عمري بن وهب اجلمحي أبو أمية 
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  .من أبطال قريش قدم املدينة ليغدر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال الذهيب

قاله ابن . بايع حتت الشجرة، وشهد فتح مصر، ورجع إىل احلجاز. عنبسة بن عدي أبو الوليد البلوي
  .الربيع وابن يونس والذهيب

ذكره . ايع حتت الشجرة، وشهد فتح مصرله صحبة، ب. عنيس بن ثعلبة بن هالل بن عنبس البلوي
  .ابن الربيع وابن يونس

شهد فتح خيرب، وكانت راية : قال الواقدي. شهد فتح مكة. عوف بن مالك األشجعي الغطفاين
  .أشجع معه يوم الفتح، وحتول إىل الشام، ومات سنة ثالث وسبعني

  .دخل مصر مع معاوية، وألهلها عنه حديثان: قال ابن الربيع

  .شهد فتح مصر وال رواية له:  قال يف التجريد- بالنون واجليم -بن جنوة عوف 

  .شهد فتح مصر، ومل يرو شيئاً: قال يف التجريد. عياض بن سعيد األزدي احلجري

  حرف الغني

سكن : وقال الذهيب. شهد فتح مصر وهلم عنه حديث. غرفة بن احلارث الكندي، أبو احلارث اليماين
  .يف سنن أيب داودمصر، وهو نقل حديثه 

  .كندي حديثه يف املصريني: وقال البخاري يف كتاب الصحابة. له صحبة ووفاة ورواية: وقال املزي

قاله ابن . شهد فتح مصر، وذكر يف الصحابة، وال نعرف له رواية: قال يف التجريد. غين بن قطيب 
  .يونس

  حرف الفاء

شهد أحد واحلديبية، وويل قضاء . سي أبو حممدفضالة بن عبيد اهللا بن نافد بن قيس األنصاري األو
مات سنة ثالث . شهد فتح مصر وألهلها عنه حنو عشرين حديثا: قال ابن الربيع. دمشق ملعاوية

  .ومخسني، وقيل سنة مخس ومخسني

  .حديثه يف املصريني: قال البخاري يف كتاب الصحابة. فضالة الليثي

م أبيه خالف؛ روى عنه ابنه عبد اهللا وأبو حرب بن أيب له صحبة ورواية، ويف اس: وقال يف التهذيب
  .األسود
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  حرف القاف

  .له صحبة، شهد فتح مصر: قال الذهيب. قتادة بن قيس الصديف 

  .له وفادة، وشهد فتح مصر: قال الذهيب. قدامة بن مالك ، من ولد سعد العشرية

  .صرينزل محص، روى عنه سويد بن قيس امل. قيس بن ثور الكندي السكوين

: قال ابن الربيع. صحايب من زهاد الصحابة وكرمائهم. قيس بن سعد بن عبادة األنصاري أبو عبد اهللا

كان قيس بن سعد بن عبادة من النيب : قال أنس. شهد فتح مصر، واختط ا، وهلم عنه أحاديث
يف خالفة أخرجه البخاري، ويل إمرة مصر . صلى اهللا عليه وسلم مبرتلة صاحب الشرطة من األمري
قالت . وكان سيدا كرميا ممدوحا شجاعا مطاعا. علي بن أيب طالب، ومات باملدينة سنة تسع ومخسني

املئوا بيتها خبزا وحلما ومسنا ! ما أحسن هذه الكناية: أشكو إليك قلة اجلرذان، فقال: له عجوز
وكان أبوه . م والثريدهلموا إىل اللح: وكانت له صحفة يدار ا حديث دار، وينادي له مناد. ومترا

وكان مديد القامة جدا، كتب ملك الروم إىل معاوية، أن أبعث إىل . وجده من قبله يفعالن كفعله
سراويل أطول رجل من العرب، فأخذ سراويل قيس، فوضعت على أنف أطول رجل يف اجليش، 

  .فوقعت باألرض

    

مها أقوى الروم، واآلخر أطول إن ملك الروم بعث برجلني من جيشه، يزعم أن أحد: ويف رواية
إن كان يف جيشك من يفوقهما؛ هذا يف قوته، وهذا يف طوله، بعثت إليك من األسارى : الروم، وقال

كذا وكذا؛ وإن مل يكن يف جيشك من يشبههما فهادين ثالث سنني، فدعا للقوي مبحمد بن احلنفية، 
 من القوة أن يزيله عن مكانه، أو فجلس وأعطى الرومي يده، فاجتهد الرومي بكل ما يقدر عليه

حيركه ليقيمه؛ فلم جيد إىل ذلك سبيال، مث جلس الرومي، وأعطى ابن احلنفية يده، فما لبث أن أقامه 
فسر بذلك معاوية سرورا عظيما، ودعا بسراويل قيس . سريعا ورفعه إىل اهلواء، مث ألقاه إىل األرض

ت إىل ثدييه، وأطرافها ختط األرض، فاعترف الرومي بن سعد، وأعطاها الرومي الطويل فلبسها، فبلغ
  .بالغلب، وبعث ملكهم مبا كان التزمه ملعاوية

أدرك اإلسالم عشرة، طول كل رجل منهم عشرة أشبار؛ عبادة بن الصامت، : قال حممد بن الربيع
 وسعد بن معاذ، وقيس بن سعد بن عبادة، وجرير بن عبد اهللا البجلي، وعدي بن حامت الطائي،

وعمرو بن معدي كرب الزبيدي، واألشعث بن قيس الكندي، ولبيد بن ربيعة، وأبو زيد الطائي، 
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  .طلحة ابن خويلد:  ويقال- وعامر بن الطفيل 

ويل قضاء مصر لعمر بن اخلطاب، وهو من : قال الذيب. قيس بن أيب العاص بن قيس عدي السهمي
  .مسلمة الفتح

وال أعلم له صحبة، لكنه : ذكره الذهيب يف التجريد، قال. قيس بن عدي السهمي اللخمي الراشدي 
  .وكان طليعة لعمرو بن العاص؛ وكان ممن شيعه إىل مصر. شريف، شهد فتح مصر

  . بن كلثوم- بتحتانية مثناة ساكنة، مث مهملة مفتوحة مث موحدة - قيسبة 

 فتح مصر، عداده يف له وفادة، وشهد: وقال الذهيب. ذكره ابن الربيع فيمن دخل مصر من الصحابة
  .كندة، وكان شريفا مطاعا يف قومه

  حرف الكاف

  .له صحبة، نزل مصر، وروى عنه عقبة ابن مسلم: الذهيب. قال. كثري بن أيب األزدي

  .هلم عنه حديث: وقال ابن الربيع

 مل: ذكره ابن عبد الرب يف الصحابة، وقال. كريب بن أبرهة بن الصباح األصبحي العامري أبو رشدين
جند له رواية إال عن الصحابة، شهد اجلابية، ووىل رابطة اإلسكندرية لعبد العزيز بن مروان، ومات 

  .مبصر سنة مثان وسبعني، وقيل مخس، وقيل سبع وسبعني

  .نزل مصر، كذا يف التجريد: شامي، وقيل. كعب بن عاصم األشعري؛ أبو مالك

وى عنه جابر وأم الدرداء؛ والصحيح أنه كعب بن عاصم، له صحبة ورواية، ر: وقال يف التهذيب
وقال . غري أيب مالك األشعري الذي يروى عنه الشاميون، فإن ذاك مشهور بكنيته، خمتلف يف امسه

  .سكن مصر: البغوي

شهد فتح مصر، وهلم عنه : كعب بن عدي بن حنظلة التنوخي؛ من أهل احلرية، قال ابن الربيع
  .حديث

 اجلاهلية، فأرسله سنة مخس عشرة إىل املقوقس، مث روى عنه أنه كان شريك عمر يف: وقال الذهيب
قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومسع كالمه وقراءته وصالته، ومات قبل أن يسلم، فأسلم 

  .فهو على هذا من التابعني الذين حديثهم موصول: قال. بعده

ه أسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه األثر أخرجه ابن الربيع من وجه آخر، وفيه التصريح بأن: قلت
  .وسلم، وقد سقته يف قصة املقوقس
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  .ألهل مصر عنه حديث: قال ابن الربيع. كعب بن يسار بن ضنة العبسي املخزومي

  .شهد فتح مصر، وويل القضاة: وقال الذهيب

 التجييب، وأما عمار ابن سعد: وهو أول قاٍض مبصر، وكان قاضياً يف اجلاهلية: وقال سعيد بن عفري
ال ينجيين اهللا من ذلك يف : فروى أن عمر كتب إىل عمرو بن العاص ليوليه القضاء، فقال كعب

  .اجلاهلية مث أعود إليه؛ وأىب أن يقبل

  حرف الالم

حج : قال يف التجريد.  مبثناة من فوق مث راء وآخره مهملة، يوزن عظيم- لبدة بن كعب أبو تريس 
  .عداده يف املصريني. ريف اجلاهلية، وصلى خلف ابن عم

نزل مصر، وشهد فتحها، عداده يف الصحابة، ومل يرو لصيب بن : لبيد بن عقبة التجييب، قال الذهيب
  .قال الذهيب ذكر يف الصحابة، وشهد فتح مصر. جشم بن حرملة

من الصحابة املعدودين مبصر، كان على كمني جيش عمرو بن : قال الذهيب. لقيط بن عدي اللخمي
  .وقت فتح مصرالعاص 

  : مكتوب يف الصحابة، شهد فتح مصر: قال الذهيب. ليشرح بن حلى، أبو حممد الرعيين

  حرف امليم

  .قاله مصعب. أهداه املقوقس مع مارية وسريين: قال الذهيب. مأبور اخلصي

وهلم عنه :  ذكره ابن الربيع فيمن دخل مصر من الصحابة، قال- وقيل أزهر -مالك بن زاهر 
  .حديث

    

  .أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال يف التجريد

أحد األبطال، شهد فتح مصر مع عمرو بن العاص، : قال يف التجريد. مالك بن أيب سلسلة األزدي
  .فكان أول الناس صعوداً للحصن

مصري له أحاديث يف مصنف ابن : قال يف التجريد.  املعافري-  ويقال ابن عبدة -مالك بن عبد اهللا 
  .عاصمأيب 
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قال . شهد فتح مصر وهلم عنه حديث: قال ابن الربيع. مالك بن عتاهية بن حرب الكندي التجييب
  .مصري له حديث واحد يف مسند أمحد: الذهيب

  .له صحبة ورواية، عداده يف أهل مصر، وا كان سكناه: وقال احلسيين

 بايع النيب صلى اهللا عليه :ذكره ابن الربيع فيمن دخل مصر من الصحابة، وقال. مالك بن قدامة
  .وسلم

  .انتهى. وذكر ابن وزير أنه من أهل مصر

  .وهو أنصاري أوسي بدري، اسم أمه عرفجة

شهد فتح مصر، وهلم عنه : قال ابن الربيع. مالك بن هبرية بن خالد الكندي السكوين التجييب
  .حديث

  .له صحبة ورواية: قال يف التهذيب

ني، روى عنه مرثد اليزين، ووىل محص سنة اثنتني ومخسني، وكان من عداده يف املصري: وقال الذهيب
  .مات زمن مروان بن احلكم. أمرائها

  .مصري، روى عنه ربيعة بن لقيط، له حديث: قال يف التجريد. مالك بن هدم التجييب

  . أحد وفد رعني- ويقال الرعيين - مربح بن شهاب بن احلارث اليافعي 

 وكان على ميسرة عمرو بن العاص يوم دخل مصر، وخطته باجليزة نزل مصر،: قال يف التجريد
  .معروفة

  .له إدراك: قال ابن منده. حممد بن إياس بن البكري

  .شهد فتح مصر: قال ابن الربيع. حممد بن بشري األنصاري

  .له حديث يف ذم البناء، روى عنه ابن حيىي: وقال يف التجريد

 الوداع يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وويل إمرة من ولد يف حجة. حممد بن أيب بكر الصديق
  .قبل علي، وقتل ا سنة مثان وثالثني

  .قاله ابن يونس. بعد يف الصحابة، شهد فتح مصر: قال الذهيب. حممد بن جابر بن غراب

حممد بن أيب حبيب املصري ذكره ابن الربيع فيمن دخل مصر من الصحابة، وروى له حديثاً من 
  ".ال تنقطع اهلجرة ما قوتل الكفار: "ية عبد اهللا بن السعدي، متنهروا

  .روى عنه أبو إدريس اخلوالين أيضاً: قال ابن أيب حامت

ولد باحلبشة، أقام : قال يف التجريد. حممد بن أيب حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس أبو القاسم
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تعاىل عنه، وملا بلغه حصر عثمان تغلب على مبصر مدة، وكان أحد املستنفرين على عثمان رضي اهللا 
وقيل بعدها، . مصر، وأخرج منها عبد اهللا بن أيب سرح، وصلى بالناس فيها، مث قتل سنة ست وثالثني

  .وهو ابن خال معاوية

  .عداده يف املصريني: قال يف التجريد: حممد بن علية القرشي

 تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، له صحبة،: قال العدوي: حممد بن عمرو بن العاص السهمي
  .وله حديث ذكره يف التجريد

أبو عبد اهللا :  وقيل- حممد بن مسلمة بن خالد بن عدي األنصاري األوسي احلارثي أبو عبد الرمحن 
 شهد بدراً واملشاهد كلها، وكان من فضالء الصحابة، واستخلفه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف -

مات . قدم مصر رسوالً من عمر إىل عمرو بنت العاص، يقامسه ماله: ن الربيعقال اب. بعض غزواته
  .باملدينة يف صفر سنة ثالث وأربعني، وله سبع وسبعون سنة

خيرج حديثه على املصريني واخلراسانيني، ذكره ابن عبد : قال يف التجريد: حممود بن ربيعة األنصاري
  .الرب

 وهو ابن عم عبد اهللا بن احلارث بن جزء من مهاجرة حليف بين مجح،. حممية بن جزء الزبيدي
  .شهد فتح مصر: قال ابن الربيع. احلبشة

  .حتول إىل مصر، فرتهلا: وقال ابن سعد

قال ابن . مروان بن احلكم بن أيب العاص األموي أبو عبد امللك، ويقال أبو احلكم، ويقال أبو القاسم
  .ياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وتويف وله مثاين سننيصحايب عند طائفة كثرية، ألنه ولد يف ح: كثري

خمتلف يف صحبته، ولد بعد اهلجدرة بسنتني أو حنومها، ومل حيصل له رواية، ألنه خرج مع : وقال غريه
أبيه إىل الطائف، فأقام ا، ودخل مصر، وكان كاتباً لعثمان، وبويع له باخلالفة بعد موت معاوية بن 

  .شهر، ومات بدمشق يف رمضان سنة مخس وستنييزيد، فأقام تسعة أ

  .وذكر سعيد بن عفري أنه مات حني انصرف من مصر بالصرية، ويقال بلد: قال ابن عساكر

هو صحايب، شهد فتح مصر، واختط ا، : قال ابن يونس. املستورد بن سالمة بن عمرر الفهري
ذكره يف . أبو عبد الرمحن اجليليوتويف باإلسكندرية سنة مخس وأربعني، روى عنه علي بن رباح و

  .التجريد

    

كذا . صحايب نزل الكوفة مث مصر، روى عنه مجاعة. املستورد بن شداد بن عمرو القرشي الفهري
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  .ذكره يف التجريد بعد ذكره الذي قبله

  .شهد فتح مصر، واختط ا، وهلم عنه أحاديث: وذكر ابن الربيع هذا فقط، وقال

له صحبة، نزل مصر، وهو أبو : قال الذهيب. موىل زنباع بن روح اجلذامي. مسروح بن سندر اخلصي
  .األسود، مساه ابن يونس

بايع حتت الشجرة، يعد يف املصريني، وغزا : قال الذهيب.  وقيل العدوى- مسعود بن األسود البلوي 
  .إفريقية

الربيع فيمن دخل بدري، ذكره ابن . مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم األنصاري البخاري أبو حممد
  .قيل إنه شهد صفني مع علي: قال الذهيب. مصر من الصحابة

قال ابن . ولد عام اهلجرة.  بن الصامت األنصاري الزرقي أبو معمر-  بوزن حممد -مسلمة بن خملد 
شهد فتح مصر، واختط ا، وهلم عنه حديثان، مات مبصر سنة اثنتني وستني، وقيل مات : الربيع

  .باإلسكندرية

  .مات باملدينة، حتول من مصر إليها، وقد ويل إمرة مصر زمن معاوية: وقال ابن سعد

  .له صحبة ورواية يسرية: قال الذهيب

  .مات مبصر يف ذي القعدة: وقال ابن كثري

له وألبيه صحبة، وأمه عاتكة أخت عبد الرمحن بن . املسور بن خمرمة بن نوفل الزهري أبو عبد الرمحن
  .مات سنة أربع وستني. دخل مصر لغزو املغرب: بيعقال ابن الر. عوف

والد سعيد بن املسيب، وله وألبيه صحبة ورواية، ذكره . املسيب بن حزن بن أيب وهب املخزومي
  .قاله ابن عبد احلكم. الواقدي فيمن دخل مصر لغزو املغرب

  .شهد فتح مصر: قال ابن الربيع. مطعم بن عبيد البلوي

  .صحبة، وروى عنه ربيعة بن لقيطمصري له : وقال الذهيب

له وألبيه صحبة، ومها من . املطلب بن أيب وداعة احلارث بن ضبرية القرشي، أبو عبد اهللا السهمي
  .دخل مصر لغزو املغرب، فيما ذكره الواقدي: قال ابن الربيع. مسلمة الفتح

  .ن حديثاًشهد فتح مصر، وهلم عنه ستة وأربعو: قال ابن الربيع. معاذ بن أنس اجلهين

  .له صحبة ورواية، مل يرو عنه سوى ابنه سهل فقط: قال املزي

  .سكن مصر، روى عنه ابنه أحاديث كثرية: وقال ابن سعد والذهيب

شهد فتح مصر، : قال ابن الربيع. معاوية بن حديج السكوين التجييب، وقيل الكندي، وقيل اخلوالين
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  .وهو الوافد على عمر بفتح اإلسكندرية

  .نزل مصر، ومات قبل عبد اهللا بن عمر: بخاريوقال ال

  .يعد يف املصريني، مشهور، وهو قاتل حممد بن أيب بكر: وقال الذهيب

  .له صحبة ووفادة ورواية. ذكر البخاري وأبو حامت، وغري واحد: وقال املزين

  .مات مبصر سنة اثنتني ومخسني: وقال ابن كثري

  .أمري املؤمنني أبو يزيدمعاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب األموي 

. وهلم عنه حديثان. دخل مصر، وبلغ إىل سلمنت من كورعني مشس، ورجع من مث: قال ابن الربيع

  .مات بدمشق يف رجب سنة ست وستني، وله اثنتان ومثانون سنة

ذكره ابن عبد احلكم فيمن دخل . معبد بن العباس بن عبد املطلب، ابن عم النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ر لغزو املغربمص

  .ولد على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، واستشهد بإفريقية يف زمن عثمان شاباً: قال الذهيب

  .معن أصح: قال ابن يونس.  له صحبة- ويقال حرملة بن معن -معن بن حرملة املدجلي 

امت النيب أسلم قدمياً، وهاجر اهلجرتني، وشهد بدرا، وكان على خ. معيقيب بن أيب فاطمة الدوسي
صلى اهللا عليه وسلم، واستعمله أبو بكر وعمر على بيت املال، نزل به اجلذام، فعاجله بأمر عمر 

  .باحلنظل، فوقف

  .مل يبتل أحد من الصحابة إال رجالن؛ هذا باجلذام، وأنس بن مالك بالوضح: قال العجلي

  .شهد فتح مصر، مات سنة أربعني يف خالفة عثمان: قال ابن الربيع

أحد مشاهري الصحابة، وأحد .  الثقفي- ويقال أبو حممد -ة بن شعبة بن أيب عامر أبو عيسى مغري
الزهاد، وأحد األمراء، دخل مصر يف اجلاهلية، واجتمع باملقوقس، وذاكره بأمر النيب صلى اهللا عليه 

سبعني مات يف رمضان سنة مخسني عن . وسلم، مث رجع، فأسلم عام اخلندق، وأول مشاهده احلديبية
  .سنة

    

أبو بكر، وعمر، وابن مسعود، : القضاة أربعة: وقال الشعيب. كان يقال له مغرية الرأي: قال ابن سعد
ما غلبين : مسعت املغرية يقول: وقال. معاوية، وعمر، واملغرية، وزياد: والزهاد أربعة. وأبو موسى

 هلا مثانية أبواب ال خيرج منها إال صحبت املغرية بن شعبة، فلو أن مدينةً: وقال قبيصة بن جابر. أحد
بل نظر إىل : وقيل. وكانت إحدى عينيه أصيبت يوم الريموك. مبكر، خلرج املغرية من أبواا كلها
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  .الشمس وهي كاسفة فذهب ضوء عينيه

 وليس األسود أباه، وإمنا تبناه األسود بن عبد يغوث وهو صغري فعرف به؛ واسم -املقداد بن األسود 
أحد السابقني، شهد أحداً وبدراً واملشاهد كلها، ومل يثبت .  أبو معبد-رو بن ثعلبة الكندي أبيه عم

شهد فتح مصر، وهلم عنه حديثان، مات باملدينة سنة ثالث : قال ابن الربيع. أنه شهد بدراً فارس غريه
بن األسود غزا مع أخرج ابن الربيع، عن يزيد بن أيب حبيب، أن املقداد . وثالثني، وله حنو سبعني سنة

كيف ترى بنيان : عبد اهللا ابن سعد إفريقية، فلما رجعوا قال عبد اهللا بن سعد للمقداد يف دار بناها
إن كان من مال اهللا فقد أفسدت، وإن كان من مالك فقد أسرفت، فقال : هذه الدار؟ فقال له املقداد

  .أفسدت مرتني، هلدمتها: لوال أن يقول قائل: عبد اهللا

. دخل مصر، وهلم عنه حديث، وسكن إفريقية:  قال ابن الربيع- ويقال املنذر -ذر األسلمي املني

: قال عبد امللك بن حبيب. له صحبة، كان بإفريقية روى عنه أبو عبد الرمحن اجليلي: وقال ابن يونس

  .دخل األندلس من الصحابة منذر اإلفريقي

دخل مصر، وسكن الصعيد، وهلم : قال ابن الربيع. فةمهاجر، موىل أم املؤمنني أم سلمة، يكىن أبا حذي
: خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخس سنني، مل يقل لشيء صنعته: وكان يقول. عنه حديث

مل تركته؟ روى سعنه بكري جد حيىي بن عبد اهللا بن بكري، ومل يرو عنه : مل صنعته؟ ومل يقل لشيء تركته
  .غري أهل مصر

  حرف النون

أدرك زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وروى عن عمرو أيب عبيد . ن مسي اليزين املصريناشرة ب
  .وغريمها

إنه أحد من أسس : نبيه بن صؤاب املهري، ذكره ابن يونس فيمن دخل مصر من الصحابة، وقال
  .اجلامع

ى عنه عبد له وفادة، وكان أحد األربعة الذين أقاموا قبلة مصر، وقد شهد فتحها، رو: وقال الذهيب
  .امللك بن أيب رابطة، ويزيد بن أيب حبيب، وعبد العزيز بن مليك، وداود بن عبد اهللا احلضرمي

ذكره . له وفادة، وشهد فتح مصر: قال يف التجريد. النعمان بن جزء بن النعمان بن قيس العطيقي
  .ابن نويس
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: وقال. ر من الصحابةمن وفد جنيب، ذكره ابن الربيع فيمن دخل مص. نعيم بن خباب العامري

  .له وفادة، وذكره ابن يونس وابن ماكوال: الذهيب

  حرف اهلاء

  .له وفادة، شهد فتح مصر: قال الذهيب. هانئ بن جزء بن النعمان املرادي

شهد فتح مصر، واختط ا، وهلم عنه حديث، وإليه ينسب وادي : قال ابن الربيع. هبيب بن مغفل
  . عثمان هناك، وتويف بههبيب؛ ألنه كان اعتزل يف فتنة

كان باحلبشة مث أسلم، وهاجر وشهد فتح مصر، مث سكنها، وحديثه : وقال احلسيين يف رجال املسند
  .عندهم يف جر اإلزار

  .قيل ألبيه مغفل ألنه أغفل مسة إبله: وقال الذهيب

  .له وفادة، وشهد فتح مصر: قال يف التجريد. هوذة بن عرفطة احلمريي

  حرف الواو

  .له صحبة، عداده يف أهل مصر، روى عنه قيس بن وكيع: قال الذهيب. بن احلارث األنصاريواقد 

  .كذا ذكره الذهيب يف التجريد. روى عنه أبو قبيل املعافري. وهب بن مغفل الغفاري، نزيل مصر

  .أخشى أن يكون هو هبيب بن مغفل السابق: قلت

  حرف ال

. بايع حتت الشجرة، وشهد فتح مصر، وال رواية لهصحايب، . ال حب بن مالك بن سعد اهللا البلوى

  .قال ابن الربيع وابن يونس والذهيب

  حرف الياء

شهد فتح مصر، واختط ا، ومل : قال ابن الربيع. يزيد بن أنيس بن عبد اهللا أبو عبد الرمحن الفهري
  .يرو إال حديثاً واحداً يف غزوة حنني، رواه عنه غري أهل مصر

  .مات بالشام. فتح مصر، وشهد حنيناً، وله حديثشهد : وقال الذهيب
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  .له صحبة ورواية، تزوج مبصر نصرانية: قال الذهيب. أخو أيب عبيدة. يزيد بن عبد اهللا بن اجلراح

  .نزل مصر، وروى عنه أبو قبيل: قال الذهيب.  األسلمي- أو ابن زياد -يزيد بن أيب زياد 

    

أعتقه عن دبر، فاشتراه نعيم بن النحام، : قال الذهيب. ياألنصار. يعقوب القبطي، موىل أيب مذكور
  .ومات يف أيام ابن الزبري. والقصة يف الصحيح

  باب الكىن

  .ذكر ابن يونس والذهيب. له وفادة. أبو األسود مرثد بن جابر العبدي

 قدم مصر مع مروان بن: قال ابن الربيع. أبو األعور السلمي عمرو بن سفيان، حليف بين عبد مشس

  .احلكم، وهلم عنه حديث

  .ال تصح له صحبة: وقال أبو حامت

. مث سكن مصر، سكن محص: قال الذهيب. من مشاهري الصحابة. أبو أمامة الباهلي صدى بن عجالن

كان آخر من مات بالشام من الصحابة، وكانت وفاته سنة ست ومثانني، وهو ابن : قال ابن عيينة
  .إحدى وتسعني سنة

: قال ابن الربيع. حضر العقبة وبدراً واملشاهد كلها: ي، خالد بن زيد بن كليبأبو أيوب األنصار

مات بالقسطنطينية غازياً مع يزيد بن . شهد فتح مصر، وغزا حبرها، وهلم عنه حنو عشرين حديثاً
  .معاوية يف سنة اثنتني ومخسني، وقربه هناك يستسقي به الروم إذا قحطوا

  .كذا يف التجريد. روى عنه ابنه معتب. ريأبو بردة األنصاري األوسي الظف

  .مث روى له حديثاً من رواية ابنه معتب أو مغيث، عنه. صحايب نزل مصر: وقال ابن سعد يف الطبقات

قال . له صحبة ورواية.  بن بصرة بن وقاص- باحلاء املهملة مصغر -امسه محيل . أبو بصرة الغفاري
م عنه عشرة أحاديث، وكانت وفاته مبصر، ودفن شهد فتح مصر، واختط ا، وهل: ابن الربيع

  .قاله ابن سعد. باملقطم

وقال ابن أيب . صحايب ال يعرف أحد أمسه، حديثه عند أهل مصر: قال ابن عبد الرب. أبو ثور الفهمي
: قال ابن الربيع. وله صحبة. ال أعرف امسه: ما امسه؟ فقال: سئل أبو زرعة عن أيب ثور الفهمي: حامت

  . مصر، وهلم عنه حديثشهد فتح

  .له صحبة، وحديثه عند املصريني، روى عنه يزيد بن عمرو: وقال الذهيب
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  .بدري، أخربين حيىي بن عثمان بذلك، وأنه دخل مصر: قال ابن الربيع. أبو جرب

جنيد بن :  حبيب بن سباع، وقيل ابن وهب، وقيل-  وقيل الكناين - أبو مجعة األنصاري السباعي 
  .شهد فتح مصر، وهلم عنه حديث: قال ابن الربيع. وروايةله صحبة . سبع

  .كان بالشام، مث حتول إىل مصر فرتهلا: وقال ابن سعد

  .صحايب نزل مصر: قال الذهيب. أبو جندب العتيقي

له صحبة، وحديثه عند املصريني مقرون بعقبة بن : قال الذهيب.  األنصاري-  أو أبو حامد -أبو محاد 
  .هليعةعامر، من طريق ابن 

ذكره ابن سعد فيمن نزل مصر من الصحابة، وأورد له حديثاً من حديث عمران . أبو خراش السلمي
  ".من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه: "بن أيب أنس عنه مرفوعاً

  .أبو خراش السلمي أو األسلمي، له حديث، وامسه حدرد: وقال الذهيب يف التجريد

أسلم يوم بدر، وشهد .  األنصاري اخلزرجي-  ابن مالك : ويقال-أبو الدردراء عومير بن عامر 
شهد : قال ابن الربيع. أحداً، فأبلى يومئذ، وقد أحلقه عمر رضي اهللا تعاىل عنه بالبدريني يف العطاء

  .فتح مصر، وهلم عنه مخسة أحاديث، مات سنة اثنتني وثالثني

مالك ال تشعر، فانه ليس رجل له : اءقيل أليب الدرد: أخرج أبو نعيم، عن حممد بن يزيد الرحيب، قال
  : وأنا قلت، فامسعوا: قال! بيت يف األنصار إال وقد قال شعراً

 اهللا إال ما أرادا ويأبى  المرء أن يعطى مناه يريد

  وتقوى اهللا أفضل ما استفاد  فائدتي وأهلي: يقول المرء

  .له صحبة، ذكره ابن يونس. أبو درة البلوي

جندب بن : يزيد بن عبد اهللا، وقيل بربر بن جنادة، وقيل: وقيل.  بن جنادةأبو ذر الغفاري جندب
قال . أسلم قدميا مبكة، وكان من فضالء الصحابة ونبالئهم وقرائهم. خلف بن عبد اهللا: سكن، وقيل

شهد فتح مصر، واختط ا، وهلم عنه عشرون حديثا، وقد سكن مصر مدة، مث خرج : ابن الربيع
مات . ني يتنازعان يف موضع لبنة، كما أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلكمنها ملا رأى اثن

  .بالربذة يف ذي احلجة سنة اثنتني وثالثني

كان مسلما على عهد النيب صلى : قال الذهيب يف التجريد. أبو ذؤيب اهلذيل الشاعر، خويلد بن خالد
يب بكر والصالة على النيب صلى اهللا عليه وقدم وشهد السقيفة ومبايعة أ. اهللا عليه وسلم، ومل يره

  .تويف غازيا بإفريقية يف خالفة عثمان: قال ابن كثري. وسلم ودفنه، وكان أشهر هذيل
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إبراهيم، وقيل صاحل، شهد أحدا : أبو رافع القبطي موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، امسه أسلم، وقيل
مات باملدينة بعد . مصر واختط ا، وهلم عنه حديثشهد فتح : قال ابن الربيع. واخلندق وما بعدها

  .عثمان بيسري

  .سكن مصر، ومات بإفريقية، وحديثه عند املصريني: قال الذهيب. أبو رمثة البلوي 

حديثه يف املسند . له صحبة ورواية. قيل امسه رفاعة بن يثريب، وقيل بالعكس: وقال يف التهذيب
  .والسنن

له صحبة امسه : وقال الذهيب. شهد فتح مصر، وهلم عنه حديث: ن الربيعقال اب. أبو الرمداء البلوي
  .ياسر

امسه أحزاب بن أسيد، بالفتح وقيل بالضم، وقيل ابن . ، وقيل السمعي بفتحتني-أبو رهم السماعي 
أدرك اجلاهلية، وعداده يف التابعني، : خمتلف يف صحبته، قال ابن يونس. أسد بالكسر وقيل بالفتح 

  .ليست له صحبة: وقال أبو حامت. ه يف التابعني البخاري وابن حبانوكذا ذكر

  .وذكره ابن أيب خثيمة وابن سعد يف الصحابة فيمن نزل الشام منهم

له صحبة .  ابن زيد حليف األنصار- بالغني املعجمة، وقيل باملهملة - امسه مشغون . أبو رحيانة األزدي
  . ثالثةورواية، شهد فتح مصر، وهلم عنه حديثان أو

مصري له صحبة، روى عنه أبو عبد الرمحن اجليلي يف األئمة الفاضلني، : قال الذهيب. أبو الزعراء 
  .وذكره ابن الربيع فيمن دخل مصر من الصحابة، وهلم عنه حديث

 بن أرقم بايع حتت الشجرة، ونزل مصر، - وقيل عبيد -امسه عبد : قال الذهييب. أبو زمعة البلوي
شهد فتح مصر، وهلم عنه حديث يف الذي قتل : وقال ابن الربيع. مع معاوية بن حديجوغزا إفريقية 

هل يل من توبة؟ ومل يرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم غريه، ومات : تسعة وتسعني نفسا وسأل
  .بإفريقية

  .امسه مسعود بن األسود: ويقال: قال

  .صحايب، شهد فتح مصر: قال الذهيب. أبو الزهراء البلوي

  .عداده يف املصريني، كذر يف التجريد. روى عنه عمرو بن شرحبيل. أبو زيد الغافقي

سكن مصر، كذا يف طبقات ابن سعد، ومل يزد . أبو سعاد، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .عليه
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أبو سعاد، وامسه عبد اهللا بن بشر، ذكر فيمن دخل مصر من : أبو سعيد، ويقال: وقال ابن الربيع
أبو سعاد اجلهين، قيل هو عقبة بن عامر، وليس بشيء أو لعقبة كنيتان، مث : وقال الذهيب. حابةالص
  .امسه جابر ابن أيب أسامة: أبو سعاد، نزل محص، قيل: قال

ذكره ابن سعد يف الصحابة الذي نزلوا مصر، وأورد له حديثا من رواية . أبو سعد اخلري األمناري 
  .قيس بن احلارث العامري عنه

امسه عامر بن سعد، ويقال أبو سعيد اخلري، شامي، له حديث يف الشفاعة ويف الوضوء، : وقال الذهيب
  .روى عنه قيس بن احلارث وعبادة بن نسيء

  .له حديث يف السحور، كذا يف التجريد. أبو سعيد اإلسكندري 

  .صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، ونزل مصر: أبو الشموس البلوي قال ابن سعد

  .شهد تبوكا، وله حديث أورده البخاري يف تارخيه: وقال يف التجريد

قال . أبو صرمة األنصاري، امسه مالك بن قيس بن مالك، ويقال لبابة بن قيس، وقيل قيس بن مالك
شهد فتح : قال ابن الربيع. مل خيتلفوا يف شهوده بدرا وما بعدها، وكان شاعرا حمسنا: ابن عبد الرب

  .مصر

  .دخل مصر لغزو املغرب: وقال ابن الربيع. مصري له صحبة: قال الذهيب. لبلويأبو ضبيس ا

يعد يف املصريني، روى عنه مرثد ابن عبد اهللا اليزين حديثني : قال الذهيب. أبو عبد الرمحن اجلهين
  .هلم عنه حديثان: وذكره ابن الربيع فيمن دخل مصر من الصحابة، وقال. حسنني

امسه عبيد، وقيل يزيد بن أنيس، شهد حنينا، وقد تقدم يف :  قال الذهيب.أبو عبد الرمحن الفهري
  .حرف الياء

  .هلم عنه حديث: أبو عبد الرمحن القيين، ذكره ابن الربيع فيمن دخل مصر من الصحابة، وقال

أبو عبد اهللا القيين، روى عنه أبو عبد الرمحن : ذكره الطرباين يف الصحابة، ويقال فيه: وقال الذهيب
  .حلبليا

  .نزل مصر. اعتمر يف اجلاهلية، روى عنه أبو قبيل املعافري: قال الذهيب. أبو عثمان األصبحي 

  .عداده يف املصريني، تفرد حبديثه بكر ابن سوادة. قال يف التجريد. أبو عطية املزين 

  .أبو عمرية املزين، هو رشيد بن مالك، تقدم

  .واختط ا، وهلم عنه حديث: هد فتح مصرش: أبو فاطمة الدوسي األزدي قال ابن الربيع

  .امسه أنيس، وقيل عبد اهللا بن أنيس، نزل الشام، وشهد فتح مصر: وقال يف التهذيب
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مصري، روى عنه كثري بن مرة وأبو : ذكره يف التجريد عقب األول، وقال. أبو فاطمة الضمري 
  .عبد الرمحن احلبلي

شهد فتح مصر، وهلم عنه حديث،وقد تقدم أن : ن الربيعقال اب. أبو فاطمة األشعري كعب بن عاصم
الصحيح أن أبا مالك غري كعب بن عاصم، وقد اختلف يف امسه، فقيل احلارث، وقيل عبيد اهللا، وقيل 

  .مات يف خالفة عمر. عمرو

  .كذا يف التجريد. نزل مصر روى عنه سنان بن سعد، والصحيح عن أنس بن مالك. أبو مالك

أبو املنيذر كذا يف : روى عنه حي املعافري، له صحبة، ونزل إفريقية، وقيل. أبو املبتذل خلف
  .التجريد

  .وهلم عنه حديث: ذكر ابن الربيع فيمن دخل مصر من الصحابة، قال. أبو مسلم الغافقي

  .له وفادة، وشهد فتح مصر: أبو مكنف ، قال يف التجريد

. هلم عنه ثالثة أحاديث: من الصحابة، وقالذكره ابن الربيع فيمن دخل مصر . أبو ملكية البلوي

  .نزل مصر له صحبة، روى عنه علي بن رباح: وقال الذهيب

هو : نزل مصر، روى عنه دويد بن نافع، خرجه أبو يعلى، وقيل: قال الذهيب. أبو منصور الفارسي
  .تابعي

: لدار، قال ابن الربيع من حلفاء بين عبد ا- ويقال ابن عبد اهللا - أبو موسى الغافقي مالك بن عبادة 

  .خدم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وشهد فتح مصر، وهلم عنه ثالثة أحاديث

  .صحايب، عداده يف املصريني:وقال احلسيين يف رجال املسند

  .تويف سنة مثان ومخسني. مصري، له صحبة: وقال الذهيب يف التجريد

قدم مصر على مسلمة بن خملد : ل ابن الربيع يف امسه واسم أبيه أقوال كثرية، قا-أبو هريرة الدوسي 
  .خالفة معاوية، وهلم عنه ثالثة وثالثون حديثا

.  ويقال بدير بن عبد اهللا بن بدير، وهو ابن عم متيم الداري وأخوه ألمه- امسه بدير . أبو هند الداري

  .دخل مصر، وهلم عنه حديث: قال ابن الربيع

روى عنه ابن هليعة عن بكر : وقال الذهيب. مصر من الصحابةذكره ابن الربيع فيمن دخل . أبو اهليثم
  .بن سواد عنه، يف معجم الطرباين

  .ذكره ابن الربيع فيمن دخل مصر من الصحابة، وهلم عنه حديث. أبو وحوح البلوي



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  147

 

أبو اليقظان صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ذكره ابن سعد فيمن دخل مصر من الصحابة، 
ابشروا فو : "  أيب عشانة أنه مسع أبا اليقظان صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم يقولوأورد من طريق

  ".اهللا ألنتم أشد حبا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل تروه من عامة من رآه 

أبو اليقظان هذا هو عمار بن ياسر، وهي كنيته؛ وقد تفطن لذلك ابن الربيع، فأورد هذا األثر : قلت
مسعت أبا اليقظان عمار بن ياسر بصقلية : مار من طرق صرح يف بعضها يقول أيب عشانةيف ترمجة ع

وقد كنت أتعجب من ابن سعد، كيف خيفي عليه؛ هذا حىت رأيته خفي على الذهيب . يقول، فذكره
أبو اليقظان، ذكره البخاري، يف الصحابة، وقد سكن مصر، : أيضاً، فقال يف التجريد يف آخر الكىن

رجل من صداء، ذكره ) باب املبهمات: ( أبو عشانة فقط، هذه عبارته، وهي أعجوبة كربىروى عنه
وهلم عنه حديث : ابن الربيع بعد ما ذكر ابن زياد بن احلارث الصدائي وحبان بن بح الصدائي، قال

: واحد، مث أخرج من طريق أيب عبد اهللا بن جزء، عن أيب بكر بن سوادة، عن رجل من صداء، قال

بايعه يا رسول : ا النيب صلى اهللا عليه وسلم اثنا عشر رجالً، فبايعناه وترك منا رجالً مل يبايعه، فقلناأتين
لن أبايعه، حىت يرتع اليت عليه، إنه من كان عليه مثل الذي عليه كان مشركاً ما كانت : اهللا فقال

  .فنظرنا، فإذا يف عضده سري فيه شيء من حلا شجرة: قال. عليه

ذكر ابن وزير وعبد العزيز بن ميسرة أنه كان عامالً للنيب صلى : قال ابن الربيع. املراديأبو جديع 
  .اهللا عليه وسلم، وأنه كان من أهل مصر

  باب النساء

من أهل حفن من كورة . مارية بنت مشعون القبطية، أم إبراهيم بن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ماتت مارية : قال ابن عبد احلكم. لسيد إبراهيم سيد الصديقنيأنصنا، أهداهاله املقوقس، فاستولدها ا

ماتت : وقال ابن عبد الرب. يف احلرم سنة مخس عشرة، وصلى عليها عمر بن اخلطاب، ودفنت بالبقيع
  .سنة ست عشرة

    

سريين أخت مارية، أهداها املقوقس لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فوهبها حلسان بن ثابت، 
وسريين بالسني املهملة، كما ذكره ابن عبد . بد الرمحن، روى عنها ابنها، وهلا حديثانفولدت له ع

وقد ورد أن . قاله األعرج، وقيل قيصر، قاله ابن هليعة. اسم أخت مارية حسنة: الرب والذهيب؛ وقيل
املقوقس أهدى له ثالث جوار؛ فلعل هذا اسم الثالثة، وقد وهبها أليب جهم بن حذيفة العبدي، 
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  .فولدت له زكريا الذي كان خليفة عمرو بن العاص على مصر

  .أم زكريا، اجلارية اليت أهداها املقوقس، قد شرح أمرها

نعم أهل : "صحابية قال صلى اهللا عليه وسلم. امرأة عمرو بن العاص. أم عبد اهللا نبيه بن احلجاج 
ر مع زوجها، وهو مقيم ا أمريا عشر ، الظاهر أا كانت مبص"عبد اهللا، وأبو عبد اهللا، وأم عبد اهللا

  .سنني

  .صحابية معروفة، وقد سكن زوجها أبو ذر يف مصر مدة. أم ذر، زوجة أيب ذر الغفاري 

فالظاهر أا كانت معه، فإا كانت تنتقل معه حيث انتقل، وهلا رواية عن أيب ذر يف املسند، : قلت
  .روى األشتر التخمي عنها

  .كذا يف التجريد. صحابية، هلا حديث. ة ابن أنيس اجلهينامرأ. فاضلة األنصارية 

  .والظاهر أا كانت مبصر مع زوجها حني أقام ا: قلت

  .هلا وألبيها صحبة، بايعت بعد الفتح: قال الذهيب. سودة بنت أيب ضبيس اجلهنية

  .وأبوها كان مبصر، فلعلها كانت معه: قلت

  تنبيه 

 منده وأبو نعيم يف كتابيهما يف الصحابة وابن قانع يف معجم املقوقس صاحب اإلسكندرية ذكره ابن
وامسه : وال مدخل له يف الصحابة فما زال نصرانيا قال: الصحابة، وأورده الذهيب يف التجريد، قال

  .جريج

  خامتة 

ذكر ابن وزير أنه دخل مصر عمرو بن العاص من بلي ممن بايع حتت الشجرة مائة : قال ابن الربيع
  .سبعون رجال: قلل يقولرجل، وامل

غزونا إفريقية مع ابن حديج، ومعنا بشر كثري من : وأخرج ابن عبد احلكم، عن سليمان بن يسار قال
  .أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املهاجرين واألنصار

ت فرغ: قال مؤلفه رمحه اهللا تعاىل: وقال احلافظ الشمس الداوردي تلميذ املؤلف. هذا آخر الكتاب
  .من حتريره يوم األحد مستهل احملرم سنة مثان ومثانني ومثامنائة
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  ذكر من كان مبصر من مشاهري التابعني

  الذين رووا احلديث 

: قال ابن يونس. عن علي وعقبة بن عامر، وعنه ابن أخيه موسى بن أيوب. إياس بن عامر الغافقي

  .وفد على علي، وشهد معه مشاهده

شهد فتح مصر، وثقة ابن . عن عمر وعلي. مريي، أبو كريب املصريحسان بن كريب الرعيين احل
  .حبان

  .يف اتهدين، وكذا مجلة من التابعني وأتباعهم. سليم بن عرت التجييب يأيت

  .مات سنة مثانني. مصري تابعي ثقة: قال العجلي. عن عمرو. عبد اهللا بن زرير الغافقي املصري

مات سنة مخس . وثقة العجلي. عن ابن عمر وأيب ذر. صريزياد بن ربيعة بن نعيم احلضرمي امل
  .وتسعني

مات . وثقة ابن حبان. عن أبيه وعثمان وعلي ومعاوية. شقيق بن ثور بن عنرب السدوسي املصري 
  .سنة أربع وستني

عن رويفع بن ثابت وأيب عمرية املزين، . القتباين أبو حذيفة املصري .  ويقال بن قيس-شيبان بن أمية 
  .فيه جهالة: قال يف التهذيب. ه بكر بن سوادة وشييم القتباينوعن

ليس . شهد فتح مصر، وروى عن عمرو بن العاص وعنه سويد بن قيس. قيس من مسي التجييب
  .مبشهور

  .عن عقبة بن عامر وأيب فاطمة الدوسي. كثري بن قلب الصديف األعرج

  .مات سنة أربع ومخسني. ابن حبانوثقة . عنه وعن أم سلمة. أبو قيس موىل عمرو بن العاص 

  .وعنه عبد اهللا بن أيب جعفر املصري وغريه: عن عمر وحذيفة وسلمان. أبو األزهر املصري 

. عن أيب أيوب وعقبة بن عامر وعنه يزيد بن أيب حبيب. أسلم بن يزيد أبو عمران التجييب املصري

  .ألونه يف حوائجهمكان وجيها مبصر يف أيامه، وكانت األمراء يس. وثقة النسائي

وثقة . نزيل اإلسكندرية عن عقبة بن عامر وفضالة بن عبيد. مثامة بن شفي اهلمداين أبو علي املصري
  .مات قبل العشرين ومائة. النسائي

وعنه . عن جبري بن نفري وعبد الرمحن بن حجرية.. احلارث بن يزيد احلضرمي أبو عبد الكرمي املصري
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مات بربقة سنة ثالثني ومائة، وله . كان يصلي كل يوم ستمائة ركعة: قال الليث. األوزعي والليث
  .قاله الذهيب يف التجريد. مائة سنة

  .وثقة ابن معني. عن علي بن رباح، وعنه يزيد بن أيب حبيب. احلكم بن عبد اهللا البلوي املصري

    

 أمحد وحيىي، وابن حبان وثقة. عن ابن عمرو وعقبة بن عامر. أبو عشانة املعاريف حي بن يومن املصري
  .مات سنة مثاين عشرة ومائة. وغريهم

  .وثقة ابن حبان. وعنه قتادة. عن ابن سعيد اخلدري. داود السراج الثقفي املصري 

وثقة . عنه وعن بكر بن سوادة وعدة. كاتب عقبة بن عامر. دخني بن عامر احلجري أبو ليلى املصري
  .ةابن حبان، قتله الروم سنة اثنتني ومائ

  .عن علي بن رباح، وعنه سويد ابن قيس. زهري بن قيس البلوي املصري

  .وثقة ابن حبان. عن علي بن رباح، وعنه بكر بن سوادة. زياد بن نافع التجييب املصري

عن أبيه وابن عمرو، وعن ابنه عبد اهللا ويزيد بن . سامل بن أيب سامل سفيان بن هانئ اجليشاين املصري
  . حبانوثقة ابن. أيب حبيب

مات . وثقة النسائي. عن مواله، عن أيب هريرة وأيب أسيد الساعدي. سلني بن جبري املصري أبو يونس
  .سنة ثالث وعشرين ومائة

أرسل عن سهيل بن بيضاء، وروى عن ابن عباس وغريه، وعنه . سعيد بن الصلت بن يعقوب املصري
 بفتح -هو سعيد : قال البخاري وأبو حامت. وثقة ابن حبان. حممد بن إبراهيم التيمي وبكر بن سوادة

  .وهو الصواب: قال احلسني. سعيد بالضم:  وقال ابن أيب عاصم يف كتاب اآلحاد واملثاين-أوله 

عن أيب سعيد وأيب هريرة وأيب بصرة . أبو اهليثم املصري. سليمان بن عمرو بن عبيد الليثي العتواري
  .وثقة ابن معني. وعنه دراج وغريه. الغفاري

  .وثقة ابن حبان. عن ابن عمرو بن عمرو. سويد بن قيس التجييب املصري

  .وثقة ابن معني وغريه. عن أبيه ورويفع بن ثابت. شييم بن بيتان القتباين البلوي املصري

عن ابن عمر وعقبة بن عامر .  السبئي املصري - بفتح املعجمة، وقيل باملهملة - صاحل بن خيوان 
  . ابن حبانوثقة. والثابت بن خالد

. عن ابن عمر وعبد اهللا بن احلارث الزبيدي.  احلجري املصري-  باجليم، مصغر -عباس بن جليد 

  .مات قريبا من سنة مائة. وثقة العجلي وأبو زرعة
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ذكره ابن . عن أيب هريرة، وعنه سليمان بن راشد. عبد اهللا بن رافع احلضرمي املصري أبو سلمة
  .حبان يف الثقات

روى عن خارجة بن حذافة حديث . شهد فتح مصر، واختط ا. أيب مرة الزويف املراديعبد اهللا بن 
  .الوتر، وعنه عبد اهللا بن راشد ورزين بن عبد اهللا الزويف

  .عن ابن عمرو، وعنه احلارث بن سعيد العتقي. عبد اهللا بن منني اليحصيب املصري

عن ابن مسعود وأيب ذر وأيب أيوب وجابر . عبد اهللا بن يزيد املعاريف أبو عبد اهللا احلبلي املصري
  .مات بإفريقية سنة مائة. وعدة

  .مات سنة سبع وتسعني. عن أيب الدرداء وعدة. عبد الرمحن بن جبري املصري املؤذن

قال احلاكم يف . عن عبد اهللا بن حوالة، وعنه ضمرة بن حبيب. عبد الرمحن بن زغب اإليادي
  .يف تابعي أهل مصر: املستدرك

قاضي إفريقية، عن ابن عمرو وغريه، وعنه ابنه .  الرمحن بن رافع التنوخي أبو اجلهم املصريعبد
  .يف حديثه بعض مناكري: قال البخاري. إبراهيم، وبكر بن سوادة

  .مات بعد املائة. عن أيب ذر وزيد بن ثابت وعائشة. عبد الرمحن مب مشاسة املهري املصري

عن ابن عمرو، وعنه عبد العزيز بن عمر بن عبد .  أمري األندلس.عبد الرمحن بن عبد اهللا الغافقي
  .قتلته الروم باألندلس سنة مخس عشرة ومائة: وقال ابن يونس. ال أعرفه: قال ابن معني. العزيز

  .عن ابن عمرو وابن عباس، وعنه أبو اخلري اليزين. عبد الرمحن بن وعلى السبئي املصري 

وعنه ابنه . عن أبيه وأيب هريرة وعقبة بن عامر. أمري مصر. األموي عبد العزيز بن مروان بن احلكم 
 - وقيل مخس - مات سنة اثنتني . وثقة النسائي وابن سعد. عمر أمري املؤمنني، والزهري وطائفة

  .ومثانني

عن أبيه، وأيب أفلح اهلمداين، وعنه يزيد بن أيب . عبد العزيز بن أيب الصعبة التيمي موالهم املصري
  . وثقة ابن حبان.حبيب

  .عن عبد اهللا بن احلارث بن جزء، وعنه عبد امللك بن أيب كرمية. عبيد بن مثامة املرادي املصري 

عن عمرو بن العاص وأيب الدرداء، وفضالة بن عبيد، وثقة . شهد فتح مصر. عمار بن سعد التجييب
  .ابن معني

يد اخلدري وفضالة بن عبيد، وثقة ابن عن أيب سع. عمرو بن مالك اهلمداين أبو علي اجلنيب املصري
  .معني
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شهد فتح . عن ابن عمرو قيس بن سعد، وعنه يزيد بن أيب حبيب. عمرو بن الوليد بن عبدة املصري 
  .ومات سنة مائة وثقة ابن حبان. مصر

ضعفه ابن . عن ابن عمر، وعنه عبد الرمحن ابن زياد بن أنعم. عمران بن عبد اهللا املعافري املصري
  .معني

    

  .وثقة ابن حبان. عن ابن عمرو، وعنه دراج. عيسى بن هالل الصديف املصري

  .وثقة ابن حبان وأبو حامت. عن ابن عمرو، وعنه يزيد بن أيب حبيب ومكحول. قيصر التجييب املصري

  .وثقة ابن حبان. عن عبيد بن جرب، وعنه يزيد أيب حبيب. كليب بن ذهل احلضرمي املصري 

عن سفيان بن وهب الصحايب، وعنه يزيد بن أيب .  املصري-  والد عبد اهللا -حلضرمي هليعة بن عقبة ا
  .مات سنة مائة. وثقة ابن حبان. حبيب وغريه

مصري ال بأس : قال أبو زرعة. عن ابن عباس، وعنه مالك بن جرب الزيادي. مالك بن سعد التجييب
  .وثقة ابن حبان. به

: وقال ابن يونس. وثقة ابن حبان. عنه شراحيل املعافريعن ابن عمرو، و. حممد بن هدية الصديف

  .ليس له غري حديث واحد

وثقة ابن . عن ابن عباس الفراسي، وعنه بكر بن سوادة. مسلم خمشي املدجلي أبو معاوية املصري
  .حبان

مات بإفريقية زمن هشام بن . عن ابن عمر وأيب هريرة. مسلم بن يسار املصري أبو عثمان الطنبذي
  .امللكعبد 

وثقة النسائي . عن أيب هريرة، وعنه سعيد بن مسلمة املخزومي. املغرية بن أيب بردة العبدري املصري
  .وغريه

  .عن عقبة بن عامر، وعنه عثمان ابن نعيم الرعيين. املغرية بن يك احلجري املصري

تابعي :  العجليقال. عن دحية، وعنه أبو اخلري مرثد. منصور بن سعيد بن األصبغ الكليب املصري 
  .وثقة

عنها وعن عثمان عليوابن عمر وابن . ناعم بن أجيل اهلمداين أبو عبد اهللا املصري موىل أم سلمة
  .عباس، وعنه األعرج ويزيد بن أيب حبيب

عن ابن عمرو، وعقبة بن عامر ومسلمة بن خملد، وعنه عمرو بن احلارث . هشام بن أيب رقية املصري
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  .وثقة ابن حبان. وغريه

  .هن ابن عمرو، وأيب رحيانة، وعنه يزيد بن أيب حبيب. اهليثم بن شفي الرعيين املصري أبو احلصني

عن أيب سعيد اخلدري، وعنه ابنه عبد اهللا وسامل بن غيالن . الوليد بن قيس بن األخرم التجييب املصري
  .وثقة ابن حبان. ويزيد بن أيب حبيب

 ابن عمرو وابن عمر وأم سلمة، وعنه الزهري وبكر بن عن مواله. يزيد بن رباح أبو فراس املصري
  .مات سنة تسعني. سوادة

  .وثقة ابن حبان. عن عقبة بن عامر، وعنه عمرو بن احلارث ومجاعة. يزيد بن صبح املصري

  .عن عبد اهللا بن زرير الغافقي، وعنه بكر بن سوادة وغريه. أبو أفلح اهلمداين املصري

  . سعيد اخلدري، وعنه أبو اخلري اليزينعن أيب. أبو اخلطاب املصري 

  .ال أعرفه: قال النسائي

  .عن أيب ذر، وعنه يزيد بن أيب حبيب. شهد فتح مصر. أبو طلحة درع بن احلارث اخلوالين املصري

عن أيب رحيانة األزدي، وعنه اهليثم بن شفي الرعيين . أبو عامر عبد اهللا بن جابر احلجري املصري
  .اهللا اخلوالينوعبد امللك بن عبد 

عن أبيه وأخيه عياض وابن عمرو، عنه . قيل امسه مرة. أبو عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري املصري
  .وثقة ابن حبان. عبد الكرمي بن احلارث وغريه

  .عن جابر وأيب هريرة، وعنه يزيد بن أيب حبيب وغريه، ال يعرف امسه. أبو عياش املعافري املصري

  .عن مواله، وعنه كعب بن علقمة التنوخي. موىل عقبة بن عامر. ريأبو اهليثم كثري املص

  .عن فضالة بن عبيد، وعنه عطاء بن دينار. . يزيد اخلوالين املصري الكبري

  ومن صغار التابعني طبقة قتادة والزهري 

قال . عن نافع وعطاء، وعنه الليث وطائفة. نزيل مصر. إسحاق بن أسيد األنصاري اخلراساين
  . لني:الذهيب

يف حديثه . عن سهل بن معاذ، وعنه عبد اهللا ابن سليمان الطويل. إمساعيل بن حيىي املعافري املصري 
  .نكارة

مات . إمام جامعها، عن عكرمة وبكري بن األشج، وعنه ابن هليعة. بكر بن عمرو املعافري املصري 
  .يف خالفة املنصور
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  .وىل ابن عمر، وعنه عمرو بن احلارثعن ثعلب األسلمي ونافع م. ثبات بن ميمون املصري

عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وحنش . موىل عبد العزيز ابن مروان. اجلالح أبو كثري األموي املصري
كان عمر بن عبد العزيز قد جعل إليه : قال ابن يونس. الصنعاين، وعنه عمرو بن احلارث والليث

  .مات سنة عشرين ومائة. القصص باإلسكندرية

  .جمهول. عن عبد اهللا بن منني، وعنه نافع ابن يزيد وابن هليعة. بن سعيد العتقي املصرياحلارث 

موىل قيس بن سعد بن عبادة، والد الفقيه . العابد) م، ت، ن(احلارث بن يعقوب األنصاري املصري 
  .وثقة ابن معني وغريه. عن سهل بن سعد وعبد الرمحن بن مشاسة، وعنه ابنه عمرو والليث. عمرو

    

عن ابن عباس وابن عمر وعمرو بن العاص وابنه، وعنه موسى . حبان ابن أيب جبلة املصري القرشي
  .مات بإفريقية سنة اثنتني وعشرين ومائة. بن علي بن رباح

وثقة ابن . عن أيب صاحل الغفاري، وعنه حيوة بن شريح وعدة. حجاج بن شداد الصنعاين املصري 
  .ائةومات سنة تسع وعشرين وم. حبان

عن ابن عمر وعامر بن سعد، وعنه . حكيم بن عبد اهللا بن قيس بن خمرمة بن املطلب املطليب املصري
  .مات سنة مثاين عشرة ومائة. يزيد بن أيب حبيب والليث

  .وعنه الليث. عن احلسن البصري. حكيم بن عبد الرمحن املصري أبو غسان

امسه عبد : يقال.  اهللا بن عمرو بن العاصموىل عبد. دراج بن مسعان أبو السمح املصري القاص
  .مات سنة ست وعشرين ومائة. عن عبد اهللا بن احلارث بن جزء، وعنه الليث. الرمحن، ودراج لقب

عداده يف : عن ابن عمرو، قال الدار قطين. قاضي اإلسكندرية. محري بن مالك الكالعي احلمريي 
  .املصريني

: وثقة ابن حبان، وقال. س الثقفي، وعنه يزيد بن أيب حبيبعن حبيب بن أو. راشد بن جندل اليافعي

  .يروي املراسيل

: وثقة ابن حبان، وقال. عن مواله، وعنه يزيد بن أيب حبيب. موىل حبيب بن أوس. راشد الثقفي

  .يروي املراسيل

بن عن حنش الصنعاين، وبشر بن عبيد اهللا، وعنه حيىي بن أيوب وا. ربيعة بن سليم التجييب املصري 
  .وثقه ابن حبان. هليعة

مصري : قال الدارقطين. عن فضالة بن عبيد، وعنه الليث. ربيعة بن سيف املعافري اإلسكندراين
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  .تويف يف حدود عشرين ومائة. صاحل

عن عبد اهللا بن حوالة ومالك بن هبرية، وعنه يزيد بن أيب حبيب . ربيعة بن لفيط التجييب املصري
  .وثقة ابن حبان. وغريه

. عن أخيه عمر بن عبد العزيز، وعنه أسامة بن زيد والليث. ن بن عبد العزيز بن مروان األمويزبا

قتل ببوصري مع مروان احلمار سنة . يروي املراسيل، كان أحد الفرسان: قال ابن حبان يف الثقات
  .اثنتني وثالث ومائة

جده، وله صحبة، وعن ابن نزيل مصر، عن . زاهر بن معبد بن عبد اهللا بن هشام التيمي أبو عتبل
مات باإلسكندرية سنة مخس وثالثني ومائة عن سن عالية، وذكر أنه كان من . عمرو بن الزبري

  .األبدال

ذكره . عن رويفع بن ثابت وعقبة بن عامر، وعنه حيوة بن شريح. زياد بن عبيد احلمريي املصري 
  .ابن حبان يف الثقات

عن أنس وغريه، .  الكندي املصري-قال سعيد بن سنان  ويقال سنان بن سعد، وي-سعد بن سنان 
  .قال النسائي ليس بثقة. وعنه يزيد بن أيب حبيب فقط

عن عبد اهللا بن رافع احلضرمي، وعنه خالد ابن يزيد وسعيد بن أيب . سليمان بن راشد املصري 
  .ذكره ابن حبان يف الثقات. هالل

وثقة ابن . ارث بن جزء، وعنه ابنه غوث وابن هليعةعن عبد اهللا بن احل. سليمان بن زياد احلضرمي 
  .شيخ صحيح احلديث: معني، وقال أبو حامت

  .وثقة ابن حبان. عن أبيه، وعنه الليث وثور بن يزيد. شامي نزل مصر. سهل بن معاذ بن أنس اجلهين

  .عن أيب عشانة املعافري، وعنه ابنه معروف. سويد اجلذامي

وثقة ابن . عن حنش الصنعاين وعكرمة، وعنه ابنلهيعة والليث. ملصريسيار بن عبد الرمحن الصديف ا
  .حبان، وضعفه ابن معني

وعنه كثري بن مرة، وعنه . عن خالد ابن السائب. صاحل بن أيب غريب قليب بن حرمل احلضرمي
  .وثقة ابن حبان. حيوة بن شريح والليث

مات قبل . الة بني عبيد، وعنه الليثعن ابن عمر، وفض. عامر بن حيىي املعافري أبو خنيس املصري
  .عشرين ومائة

  .وثقة ابن حبان. عن عبد الرمحن بن حجرية. عبد اهللا بن ثعلبة احلضرمي املصري 



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  156

 

وثقة . عن عبد اهللا ابن أيب مرة، وعنه يزيد بن حبيب. عبد اهللا بن راشد الزويف أبو الضحاك املصري
  .ابن حبان

  .عن أم العالية بنت سبيع، وعنه كثري بن فرقد فقط. نزل مصرحجازي . عبد اهللا بن مالك بن حذافة

مات . عن أيب متيم اجليشاين وقبيصة بن ذؤيب. عبد اهللا بن هبرية السبيت احلضرمي أبو هبرية املصري
  .سنة ست وعشرين ومائة

قال . عن املستورد بن شداد وعنه الليث. عبد الكرمي بن احلارث احلضرمي املصري العابد أبو احلارث
  .مات بربقة سنة ست وثالثني ومائة. كان من العباد اتهدين: ابن يونس

فيه : قال يف التهذيب. عن املغرية بن يك، وعنه ابن هليعة فقط. عثمان بن نعيم الرعيين املصري 
  .نظر

مات . وثقة أمحد. عن أيب يزيد اخلالين، وعنه حيوة بن شريح. عطاء بن دينار اهلذيل أبو الريان املصري
  .سنة ست وعشرين ومائة

    

إمام جامعها، عن ابن عمر وابن عمرو، وعنه حيوة . عقبة بن مسلم التجييب أبو حممد القاص املصري
  .مات قريبا من سنة عشرين ومائة. وثقة العجلي. بن شريح

ن وثقة اب. عن أسامة بن زيد، وعنه ابن هليعة والليث. عمر بن السائب املصري، موىل بين زهرة 
  .حبان

عن جابر بن عبد اهللا وسهل بن سعد، وعنه ابنه عمران . عمرو بن جابر احلضرمي أبو زرعة املصري
  .ليس بثقة: قال النسائي. وابن هليعة

عن أيب هريرة وسلمان األغر، وعنه ابنه عبد احلميد ويزيد بن . عمران بن أيب أنس العامري املصري
  .مات سنة سبع عشرة ومائة. أيب حبيب

عن ابن عمر ابن عمرو وأيب هريرة، وعنه ابن هليعة وعبد . س بن رافع األشجعي املصري أبو رافعقي
  .ذكره ابن حبان يف الثقات. الكرمي بن احلارث ويزيد بن أيب حبيب

عن عمر بن عبد العزيز وأيب أمامة بن سهل بن حبيب، . قيس بن سامل املعافري أبو جزرة املصري 
  .ذكره ابن حبان يف الثقات. ث وحيىي بن أيوبوعنه بكر بن مضر واللي

مات سنة ثالثني . عن سعيد بن املسيب، وعنه الليث. كعب بن علقمة بن كعب التنوخي املصري
  .ومائة
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وثقة ابن معني، . عن عقبة ابن عامر، وعنه الليث. مشرح بن هاعان املعافري أبو املصعب املصري
  .مات قريبا من سنة عشرين ومائة.  يتابع عليهايروى عن عقبة مناكريه ال: وقال ابن حبان

عن جابر وأيب سعيد وأيب هريرة، وعنه ابنه سعيد، والليث . موسى بن وردان املصري القاص أبو عمر
مات سنة سبع . ال بأس به: وثقة أبو داود والعجلي، وضعفه أبو حامت، وقال الدار قطين. وابن هليعة

  .عشرة ومائة

مات . وثقة ابن حبان. عن ابن عمر وأيب هريرة، وعنه ابن هليعة. عافري املصريواهب بن عبد اهللا امل
  .سنة سبع وثالثني بربقة

عن سهل بن سعد واملستورد بن شداد، وعنه بكر بن سوادة وزيادة . وفاء بن شريح الصديف املصري 
  .وثقة ابن حبان. بن نعيم

  .ال بأس به: قال أبو حامت. ليث وابن هليعةعن ابن عمرو، وعنه ال. يزيد بن عمرو املعافري املصري

عن أيب اهليثم العتواري وحممد بن عمرو بن حلحلة، وعنه . يزيد بن حممد بن قيس املطليب املصري
  .وثقة ابن حبان. الليث ويزيد بن أيب حبيب

 شامي سكن. عن ابن عمر، وماله وعنه ابن هليعة. أبو طعمة هالل موىل عمر بن عبد العزيز القارئ

  .مصر، ضعفه أبو أمحد احلاكم، ووثقه غريه

عن .  قيالمسه سليمان بن كيسان، وقيل حممد بن عبد اهللا - نزل مصر -أبو عيسى اخلراساين 
  .وثقة ابن حبان. الضحاك وعطاء، وعنه حيوة بن شريح وابن هليعة

  طبقة أخرى أصغر من اليت قبلها 

  وهي طبقة األعمش وأبو حنيفة 

دخل على عبد اهللا بن احلارث بن جزء، وروى عن نافع والزهري، وعنه . الوعالينإبراهيم بن نشيط 
: وقال الذهيب.  أو اثنتني وستني ومائة- مات سنة إحدى . وثقة أبو زرعة وغريه. الليث وابن وهب

  .مصري تابعي، غزا القسطنطينية زمن سليمان

وعنه حيوة بن . وليد ابن قيس التجييبعن عكرمة وال. بشري بن أيب عمرو اخلوالين املصري أبو الفتح
  .مصري ثقة: قال أبو زرعة. شريح وابن هليعة والليث

رأى عبد اهللا بن احلارث بن جزء، وروى عن األعرج، . جعفر بن ربيعة الكندي أبو شرحبيل املصري 
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  .مات سنة ست وثالثني ومائة. ثقة. كان شيخا من أصحاب احلديث: قال أمحد. وعنه الليث

عن عبد الرمحن بن . جد حرملة ابن صاحب الشافعي. بن عمران التجييب أبو حفص املصريحرملة 
  .وثقة أمحد وحيىي. مشاسة، وعنه املبارك وابن وهب

  .وثقة ابن حبان. عن سعيد بن أيب هالل، وعنه حيوة بن شريح وغريه. حسان بن عبد اهللا املصري 

قال ابن . وثقة ابن حبان. عكرمة، وعنه الليثعن . احلسن بن ثوبان اهلوزين املصري أبو ثوبان 
  .مات سنة أربع ومخسني ومائة. كان له عبادة وفضل: يونس

وثقة . عن الزهري، وعنه الليث. أمري مصر. حفص بن الوليد بن سيف احلضرمي أبو بكر املصري 
  .استشهد مبصر يف شوال سنة مثان وعشرين ومائة. ابن حبان

  .عن نافع واملقربي، وعنه ابن وهب ومجاهة. سكن مصر. اطمحيد بن زياد أبو صخر اخلر

  .حكى عن عمر بن عبد العزيز. مصري. محيد بن زياد األصبحي

عن أيب عبد الرمحن احلبلي وعلي بن رباح، وعنه ابن هليعة . محيد بن هانئ أبو هانئ اخلوالين املصري
  .مات سنة اثنتني وأربعني ومائة. والليث وابن وهب

وثقة ابن . وعنه الليث وابن هليعة. عن علي بن رباح ومكحول ونافع.  حكيم املصريحنني بن أيب
  .حبان

    

وعنه . عن أيب عبد الرمحن احلبلي. حيي بن عبد اهللا بن شريح املعافري احلبلي أبو عبد اهللا املصري
أحاديثه : وقال أمحد. ليس به بأس، وضعفه النسائي: قال ابن معني: الليث وابن هليعة وابن وهب

  .مات سنة ثالث وأربعني ومائة. مناكري

عن أيب صاحل السمان والزهري، وعنه ابنه . ويقال ذويد. نزل مصر. دويد بن نافع أبو عيسى الشامي
  .مستقيم احلديث: قال ابن حبان. عبد اهللا والليث

ي، وعنه ابن هليعة عن أيب عبد الرمحن احلبل.  املعافري- ويقال ابن عبد اهللا أو حيىي - راشد بن حيىي 
  .وعبد الرمحن بن زياد اإلفريقي

  .جمهول. عن عبد الرمحن بن مشاسة، وعنه ابن هليعة. رزيق الثقفي

قال . عن سهل بن معاذ بن أنس، وعنه الليث وابن هليعة. زبان بن فائد املصري أبو جوين احلمزاوي
  . ومائةصاحل مات سنة مخس ومخسني: قال أبو حامت. أحاديثه مناكري: أمحد

قال البخاري . عن حممد بن كعب القرضي، وعنه الليث وابن هليعة. زيادة بن حممد األنصاري 
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  .منكر احلديث: وغريه

: قال أمحد وغريه. عن يزيد بن أيب حبيب، وعن ابن هليعة وابن وهب. سامل بن غيالن التجييب املصري

  .ليس به بأس

مات سنة تسع وأربعني .  عن نافع وعدة، وعنه الليث.سعيد بن أيب هالل الليثي أبو العالء املصري
  .ومائة

عن خالد بن أيب عمران ودراج، وعنه . سعيد بن يزيد احلمريي القتباين أبو شجاع اإلسكندراين
  .مات سنة أربع ومخسني ومائة. ثقة يف احلديث. كان من العباد: قال ابن يونس. الليث

  .وثقة ابن حبان. عن أيب قالبة، وعنه ابن هليعة . شراحيل بن يزيد املعافري أبو حممد املصري

  .وعنه الليث وأبو هليعة. عن أيب عبد الرمحن احلبلي. شرحبيل بن شريك املعافري أبو حممد املصري

عن ابن عمر وأيب هريرة وزيد بن اسلم، وعنه ابن . الضحاك بنم شرحبيل بن عبد اهللا الغافقي املصري
  .بن حبانوثقة ا. هليعة وحيوة بن شريح

. عن سعيد املقربي، وعنه الليث وابن وهب. طلحة بن أيب سعيد اإلسكندر أيب أبو عبد امللك املصري

  .وثقة أبو زرعة وغريه

عن أيب عبد الرمحن اجلبلي، وعنه حيىي بن أيوب وسعيد بن أيب . عبد اهللا بن جنادة املعافري املصري
  .وثقة ابن حبان. أيوب

عن نافع، وعنه الليث ) ??د، ه(رعة احلمريي أبو محزة املصري الطويل عبد اهللا بن سليمان بن ز
  .ومفضل بن فضالة، وثقة ابن حبان

قال ابن . أمري مصر، عن الزهري، وعنه الليث. عبد الرمحن بن خالد بن مسافر الفهمي أبو خالد
  .مات سنة سبع وعشرين ومائة. كان ثبتاً يف احلديث: يونس

عن أبيه وأيب . عداده يف أهل مصر. قاضي إفريقية. أنعم الشعباين اإلفريقيعبد الرمحن بن زياد بن 
رأيت البخاري : وقال الترمذي. رواه أمحد وغريه. عبد الرمحن احلبلي، وعنه ابن املبارك وابن وهب

  .مات سنة ست ومخسني ومائة. يقوى أمره، ويقول، هو مقارب احلديث

زبري املكي، وعنه أبو شريح، كذا وقع يف نسخ ابن ماجة، عن أيب ال. مصري. عبد الرمحن بن متران 
  .قاله املزي وغريه. عبد اهللا: والصواب

عن الزهري وأيوب السختياين، وعنه ابن وهب . عبد اجلليل بن محيد اليحصيب أبو مالك املصري 
  .مات سنة مثان وأربعني ومائة. ليس به بأس: قال النسائي. وآخرون



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  160

 

عن سهل بن معاذ وعلي بن رباح، . نزيل مصر أبو مرحوم املعافري. ملزينعبد الرحيم بن ميمون ا
زاهد، يعرف باإلجادة : وقال ابن ماكوال. ضعفه ابن معني. وعنه سعيد بن أيب أيوب وابن هليعة

  .مات سنة ثالث وأربعني ومائة. والفضل

.  جزء، وعنه ابن هليعة وطائفةعن عبد اهللا احلارث بن. عبيد اهللا بن املغرية السبئي أبو املغرية املصري

  .صدوق، مات سنة إحدى وثالثني ومائة: قال أبو حامت

عن عبد الرمحن ابن حجرية، وعنه حيوة بن شريح . عبيد اهللا بن سوية بن أيب األنصاري املصري 
  .مات سنة مخس وثالثني ومائة. ومجاعه

وثقة . وعنه ابن هليعة والليث. بن سوادةعن أبيه وبكر . عمرية بن أيب ناجية الرعيين أبو حيىي املصري 
  .النسائي

عن توبة بن منر احلضرمي وسعيد بن املسيب، . موىل قريش أبو حممد. العالء بن كثري اإلسكندراين 
كان : ابن يونس: وقال. مصري ثقة: قال أبو زرعة. وعنه بكر بن مضر وحيوة بن شريح والليث

  .ع وأربعني ومائةمات باإلسكندرية سنة أرب. مستجاب الدعوة

: وعنه ابناه. عن بكري بن األشج وأيب عبد الرمحن احلبلي. عياش بن القتباين أبو عبد الرحيم املصري

  .عمرو وعبد اهللا، وحيوة بن شريح والليث

    

وثقة . عن عكرمة وعلي بن رباح، وعنه ابن هليعة وعدة. قباث بن رزين اللخمي أبو هاشم املصري 
  .ال بأس به: دوقال أمح. ابن حبان

  .وعنه األوزعي والليث. عن أبيه والزهري. قرة بن عبد الرمحن بن حيوئيل املعافري أبو حممد املصري

عن حنش الصنعاين وأيب عبد الرمحن احلبلي، . قيس بن احلجاج بن خلي الكالعي احلمريي املصري
  .وثقة ابن حبان. وعنه ابن هليعة والليث

وعنه حيوة بن شريح .  عن مالك بن سعد التحييب وأيب قبيل املعافري.مالك بن خري الزبادي املصري
  .وثقة ابن حبان. وابن وهب

وثقة . عن أيب علي اجلنيب، وعنه عبد الرمحن بن شريح. حممد بن مشري الرعيين املصري أبو الصباح 
  .ابن حبان

قال أبو . ن أيب حبيب وعدةعن أبيه ونافع، وعنه يزيد ب. نزيل مصر. حممد بن يزيد بن أيب زياد الثقفي
  .جمهول: حامت
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  .وثقة ابن حبان. عن يزيد بن أيب حبيب، وعنه بقية وأبو مطيع. معروف بن سيعد التجييب املصري 

عن أبيه وعلي بن رباح وأيب عشانة، وعنه ابن هليعة . معروف بن سويد اجلذامي أبو سلمة املصري
  .وثقة ابن حبان. وابن وهب

وثقة حيىي . عن أبيه إياس وعكرمة، وعنه الليث وابن هليعة. مر الغافقي املصريموسى بن أيوب بن عا
  .وأبو داود وابن املديين

عن أيب عقيل زهرة بن معبد ويزيد بن أيب . أبو معن املصري عبد الواحد بن أيب موسى اإلسكندراين 
  .وكان عابداً ناسكاً. حبيب، وعنه ابن املبارك وغريه

  .عن القاسم بن عبد الرمحن، وعنه عمرو بن احلارث املصري. عله متيمل. ابن حرشيف األزدي

  .عن سيار الصديف، وعنه ابنه ومروان الطاطري، وأثىن عليه خرياً. أبو يزيد اخلوالين املصري الصغري

  ذكر مشاهري أتباع التابعني

  الذي خرج هلم أصحاب الكتب الستة من أهل مصر 

بكر بن مضر، الليث بن سعد بن هليعة، . ىي بن أيوب الغافقيعمرو بن احلرث، حيوة بن شريح، حي
  .يأتون. املفضل بن فضالة

وثقة ابن . وعنه وهب. عن حيي بن عبد اهللا وعقيل بن خالد. جابر بن إمساعيل احلضرمي املصرمي
  .حبان

ي عن أيب هارون العبد. نزل مصر.  أبو عبدة البصري- ويقال الرعيين -احلكم بن عبدة الشيباين 
  .ضعفه األزدي. وأيوب السختياين، وعنه ابنه ومجاعة

عن بكر بن عمرو املعافري وأيب عقيل زهري . خالد بن محيد أبو محيد املهري املصري اإلسكندراين 
  .بن معبد، وعنه ابن وهب وعبد اهللا بن صاحل، كاتب الليث، وآخر من حدث عنه مبصر

  .مات باإلسكندرية سنة تسع وستني ومائة. تذكره ابن حبان يف الثقا. روح بن جناح املصري

وقال . وثقة ابن اجلنيد. عن نافع، وعنه ابن وهب. خالد بن سليمان احلضرمي أبو سليمان املصري 
  .مات سنة مثان وسبعني ومائة. كان من اخلالفني: ابن يونس

  .ابن حبانوثقة . عن سهل بن أيب أمامة، وعنه ابن وهب وغريه. سعيد بن عبد الرمحن املصري 

مات سنة . عن يزيد بن أيب حبيب، عنه ابن وهب. سعيد أيب أيوب مقالص اخلزاعي أبو حيىي املصري 
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  .إحدى وستني ومائة، وقد نيف عن الستني

: وقال يف العرب. كان صدوقاً متعبداً: قال أبو حامت. عن أيب قبيل املعافري. ضمام بن إمساعيل املصري

  . باإلسكندرية سنة مخس ومثانني ومائةمات. هو من مشاهري احملدثني

  .جمهول كشيخه. عن أيب شراحيل، عن بالل، عن أبيه، وعنه اهليثم بن خارجه. طيسان اإلسكندراين

  .وثقة ابن حبان. عن موسى بن علي بن رباحخ، وعنه ابن وهب وضمرة ابن ربيعة. عاصم بن حكيم

ياش القتباين، وعنه ابن وهب وسعيد بن أيب عن ع. عبد اهللا بن سويد بن حبان أبو سليمان املصري 
  .ذكره ابن حبان يف الثقات. مرمي وحيىي بن بكري

  .جمهول. عن عبد الكرمي بن احلارث، وعنه ابن وهب. عبد اهللا بن طريف أبو خزمية املصري 

  .وثقة ابن حبان. عن عكرمة، وعنه ابن وهب. عبد اهللا بن املسيب أبو السواد املصري 

مات سنة . عن أبيه والزهري، وعنه الليث وابن وهب.  عياش بن عباس القتباين املصريعبد اهللا بن
  .سبعني ومائة

عن عمرو بن أيب عمرو ويزيد بن عبد اهللا بن اهلاد، . عبد الرمحن بن سلمان احلجري الرعيين املصري
  .مضطرب احلديث: ثقة، وقال أبو حامت: قال ابن يونس. وعنه ابن وهب فقط

. عن أيب الزبري، وعنه ابن وهب. ن بن شريح بن عبد اهللا املعافري أبو شريح اإلسكندراينعبد الرمح

  .مات سنة سبع وستني ومائة

    

عن عبيد اهللا بن أيب جعفر ويزيد بن عبد اهللا بن اهلاد، وعنه . عمر بن مالك الشرعيب املعافري املصري
  .صاحل احلديث: قال أبو زرعة. ابن هليعة وابن وهب

: قال النسائي والدار قطين. عن موسى بن وردان، وعنه ابن املبارك.  بن عقبة احلضرمي املصريعياش

  .ليس به بأس

  .عن الزهري، وعنه ابن هليعة والليث. نزيل مصر. عياض بن عبد اهللا بن عبد الرمحن الفهري املدين

ال أعرفه، : أبو حامتقال . عن مالك وغريه، وعنه ابن وهب فقط. املاضي بن حممد املصري الغافقي
  .وحديثه باطل

عن داود بن أيب هند، وعنه ابن أخته سعيد بن احلكم وابن . موسى بن سلمة بن أيب مرمي املصري 
  .وثقه ابن حبان. وهب

عن أبيه، والزهري، وعنه أسامة بن . أمري مصر أبو عبد الرمحن. موسى بن علي بن أيب رباح اللخمي



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  163

 

مات باإلسكندرية سنة . وثقة حيىي والعجلي والنسائي وأبو حامت. ليثزيد الليثي وابن املبارك وال
  .ثالث وستني ومائة

عن حيوة ابن شريح وهشام بن عروة، وعنه بقية وسعيد بن . نافع بن يزيد الكالعي أبو يزيد املصري
  .مات سنة مثان وستني ومائة. احلكم

ح بن هاعان، وعنه ابن وهب وعبد اهللا بن عن مشر. الوليد بن املغرية املعافري املصريب أبو العباس
  .مات يف ذي القعدة سنة اثنتني وسبعني ومائة. ذكره ابن حبان يف الثقات. يوسف التنيسي

  .وثقه ابن حبان. وعنه ابن وهب ومجاعة. عن أفلح بن محيد وعمار بن سعد. حيىي بن أزهر املصري 

د بن أيب أنيسة وعمر بن عبد العزيز، وعنه عن زي. حيىي بن عبد الرمحن الكناين أبو شيبة املصري
  .وثقة ابن حبان. هشيم والوليد ومسلم وغريمها

عن يزيد بن حممد القرشي، وعنه سعيد بن أيب أيوب وابن . يزيد بن عبد العزيز الرعيين املصري 
  .وثقة ابن حبان. هليعة

  .قاله الذهيب. مصري جمهول. يزيد بن يوسف الفارسي 

قيل هو حمب بن . عداده يف املصريني. ى بن وردان، وعنه سعيد بن أيب أيوبعن موس. أبو خرية
  .خويلم

  .حديثه يف املصريني. عن أيب بردة بن أيب موسى، وعنه سعيد بن أيب أيوب. أبو عبد اهللا القرشي 

عن شعبة وعكرمة بن عمار، وعنه سعيد األشج . نزيل مصر. إبراهيم عن أعني الشيباين البصري 
  .منكر احلديث: قال أبو حامت.  عماروهشام بن

عن عقيل ويونس بن زيد، وعنه قتيبة وأبو كريب وهاه . رشدين بن سعد الفهري أبو احلجاج املصري
كان رجالً صاحلاً ال شك يف صالحه وفضله، فأدركته غفلة : وقال ابن يونس. ابن معني وغريه

  .مات سنة مثان ومثانني ومائة. خملط يف احلديث. الصاحلني

عن عقيل بن خالد وأيب .. عبد الرمحن بن عبد احلميد اللهري موالهم أبو رجاء املصري املكفوف
  .مات سنة اثنتني وتسعني ومائة. وثقة أبو داود. هانئ، وعنه ابن أخته أبو الطاهر ابن السرح وغريه

وقال .  ابن حبانوثقة. عن مسلم بن يسار، وعنه بكر بن عمرو املعافري. عمرو بن أيب نعيمة املعافري
  .مصري جمهول، يترك: الدار قطين

  .وثقة ابن حبان. عن سامل، وعنه الليث ومجاعة. مصري. منصور بن وردان

  .وثقة ابن حبان. عن األوزعي، وعنه ابن وهب. موسى بن شيبة احلضرمي املصري 
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ة، وعنه ابن عن أبيه وموسى بن عقب. نزيل اإلسكندرية. يعقوب بن عبد الرمحن بن حممد القاري 
  .مات سنة إحدى ومثانني ومائة. وثقة ابن معني. وهب

  طبقة تلي هذه 

. عن جرير بن عثمان واألوزعي، وعنه الشافعي واحلميدي. بشر بن بكر البجلي التنيسي أبو عبد اهللا

  .مات سنة مخس ومائتني

أمحد بن األزهر عنه وعن ابن أيب ذيب، وعنه . كاتب مالك. حبيب بن أيب حبيب أبو حممد املصري
  .مات مبصر سنة مثاين عشرة ومائتني. كذبه امحد وأبو داود. وخلق

. وعنه الربيع املرادي والذهلي وأبو حامت. نزيل مصر) د، ن(حجاج بن إبراهيم األزرق البغدادي 

  .وثقة العجلي وأبو حامت وابن يونس

 وشعبة، وعنه أمحد بن عبد عن الثوري وابن عيينة. بصري، نزل مصر. اخلصيب بن ناصح احلارثي 
ذكره ابن حبان يف . املؤمن املصري والربيع بت سليمان املرادي وعبد الرمحن بن عبد اهللا بن احلكم

  .الثقات

. عن مالك والليث، وعنه يونس بن األعلى وعدة. زياد بن يونس أبو سالمة احلضرمي اإلسكندراين

  .ى عشر ومائتنيتويف مبصر سنة إحد: مستقيم احلديث: قال ابن حبان

    

سعيد بن زكريا األدم املصري أبو عثمان عن بكر بن مضر وسليمان ابن القاسم الزاهدي املصري 
قال ابن . وابن وهب والليث واملفضل بن فضالة، وعنه أبو الظاهر بن الشرح واحلارث بن مسكني

  .مات بإمخيم سنة تسع ومائتني. كان له عبادة وفضل: يونس

عن ابن وهب والشافعي وابن فضالة، وعنه .  تليد الرعيين القتباين املصريسعيد بن عيسى بن
  .مات يف ذي احلجة سنة تسع عشرة ومائتني. البخاري وأبو حامت

عن أيب وموسى بن علي، وشعنه ابن عبد امللك ويونس بن عبد . شعيب بن الليث بن سعد املصري
  .مات سنة تسع ومائتني.  مفتياً، من أهل الفضلكان فقيهاً: وقال ابن يونس. وثقة ابن حبان. األعلى

وعنه احلارث بن مسكني . عن مالك والليث. شعيب بن حيىي بن السائب التجييب أبو حيىي املصري 
  .مات سنة إحدى وتسعني ومائتني. كان رجالً صاحلاً: وقال ابن يونس. وثقة ابن حبان. وغريه

عن حيوة بن شريح وابن هليعة، وعنه . أبو السمح طلق بن السمح بن شرحبيل املصري اإلسكندراين 
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مات باإلسكندرية . ابنه حيوة والربيع اجليزي وسعيد بن عفري وعبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد احلكم
  .سنة إحدى عشرة ومائتني

وعنه حفص بن مسافر . عن حيوة بن شريح والليث. عبد اهللا بن حيىي املعافري الربلسي أبو حيىي
  .ات سنة اثنيت عشرة ومائتنيم. وآخرون

وابن علية، وعنه إسحاق الكوسج . عن مالك والشافعي. نزيل مصر. علي بن معبد بن شداد العبدي
  .قدم مصر مع أبيه، ومات ا يف رمضان سنة مثاين عشرة ومائتني: قال ابن يونس. ووثقه. وأبو حامت

عن زهري بن معاوية ومحاد بن . صرنزيل م. عمرو بن خالد بن فروخ التميمي أبو احلسن اجلزري
  .وثقه العجلي وغريه. وعنه البخاري وأبو زرعة وأبو حامت وخلق. سلمة

عن مالك وابن هليعة والليث، وعنه البخاري وابن . عمرو بن الربيع بن طارق اهلاليل الكويف املصري
  .مات سنة تسع عشرة ومائتني. معني وأبو حامت

وعنه الدارمي . عن الليث وغريه. قاضي اإلسكندرية. و العباسالقاسم بن كثري بن النعمان أب
  .وثقة النسائي وغريه. وآخرون

وعنه يونس بن عبد األعلى . عن ابن جريح. ليث بن عاصم مب كليب القتباين أبو زرارة املصري 
  .مات سنة إحدى عشرة ومائتني. كان رجالً صاحلاً: قال ابن يونس. وغريه

عن احلسن ابن ثوبان، وعنه ابن وهب . إمام مصر زمن الرشيد. املصريليث بن عاصم اخلوالين 
  .وثقه ابن حبان. وغريه

مات يف . وثقه ابن يونس. عن مالك وعدة، وعنه الذهلي وغريه. حممد بن عاصم بن جعفر املعافري 
  .صفر سنة مخس عشرة ومائتني

عن ابن هليمة والليث ونافع .. د العابدالنضر بن عبد اجلبار بن نصري املرادي أبو األسود املصري الزاه
مات سنة تسع . وثقه ابن معني والنسائي. بن يزيد، وعنه أبو عبد القاسم وحممد بن إسحاق الصنعاين

  .عشرة ومائتني

وكان إماماً . عن محاد بن سلمة ومعاوية بن سالم ومالك والليث. حيىي بن حسان التنيسي أبو زكريا
  . يف رجب سنة مثانني ومائتنيمات. حجة من مجلة املصريني

عن شريك وحممد بن فضيل، . نزل مصر. أمحد بن إشكاب احلضرمي أبو عبد اهللا الصفار الكويف 
مات سنة سبع . كتبت عنه مبصر. ثقة مأمون صدوق: قال أبو حامت. وعنه البخاري وبكر بن سهل

  .عشرة أو بعدها ومائتني
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عن شعبة واحلمادين، وعنه أبو زرعة وأبو . نزيل مصر . إمساعيل بن مسلمة بن قعنب القعنيب املدين
  .ووثقه احلاكم. صدوق: حامت، وقال

عن الليث وابن هليمة، وعنه . نزيل مصر. حسان بن عبد اهللا بن سهل الكندي أبو علي الواسطي
مات مبصر سنة اثنتني وعشرين . صدوق حسن احلديث: قال ابن يونس. البخاري وأبو حامت، ووثقه

  .نيومائت

مات قبل . عن الليث وابن ليهمة وعنه البخاري. خلف بن خالد القرشي موالهم أبو املهنأ املصري
  .الثالثني ومائتني

  .عن حيية بن أيوب. خلف بن خالد أبو املضاء املصري

عن املفضل بن فضالة، وعنه . زكريا بن حيىي بن صاحل القضاعي املصري القاضي كاتب العمري 
  .مات يف شعبان سنة اثنتني وأربعني ومائتني. كانت القضاة تقبله: نسقال ابن يو. مسلم

عن مالك وخلف ابن خليفة، وعنه أبو داود وأبو حامت . سعيد بن شبيب احلضرمي أبو عثمان املصري
  .كان شيخاً صاحلاً: اجلوزجاين، وقال

مات سنة مخس . ويعن ابن عيينة، وعنه، أبو داود والطحا. عبد الغين بن رفاعة اللخمي املصري 
  .ومخسني ومائتني

    

وعنه مسلم والنسائي . عن الشافعي وابن وهب. عمرو سواد بن األسود العامري السرحي املصري
  .مات سنة مخس وأربعني ومائتني. وابن ماحه

وعنه مسلم وأبو . عن أبو هب والليث. عيسى بن محاد بن مسلم التجييب أبو موسى املصري زغبة
  .مات سنة مثان وأربعني ومائتني. وابن ماجهداود والنسائي 

. صاحل: عن سعيد بن أيب مرمي وحيىي بن بكري، وعنه النسائي وقال. أخوه أمحد أبو جعفر املصري 

  .كان ثقة مأموناً، بلغ أربعاً وتسعني سنة، ومات سنة ست وتسعني ومائتني: وقال ابن ونس

  .ي بكاركان حاجباً للقاض. نزيل مصر. قيس بن حفص البصري

عن عبد السالم بن . نزيل مصر. حممد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو جعفر البزاز الضرير 
مات مبصر يف آخر سنة مثان . ووثقه ابن حبان. صدوق: وقال. حرب، وعنه أبو داود، وأبو حامت

  .وأربعني ومائتني

عن ابن هليعة والليث، وعنه . ن حممد بن احلارث بن راشد األموي موالهم أبو عبد اهللا املصري املؤذ
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  .يغِرب: قال ابن حبان يف الثقات. ابن ماجه وغريه

. عن أبيه وابن وهب. حممد بن أيب ناجية داود بن رزق بن ناجية أبو عبد اهللا املهري اإلسكندراين

  .مستقيم احلديث، مات سنة مخسني ومائتني: وقال ابن حبان. وعنه أبو داود والنسائي؛ ووثقه

وعنه مسلم وأبو داود . عن ابن ةوهب. د بن سلمية بن عبد اهللا املرادي أبو احلارث املصريحمم
  .مات سنة مثانني وأربعني ومائتني. والنسائي وابن ماجه

  .نزيل مصر. حممد بن سوار بن راشد األزدي أبو جعفر الكويف 

  .يغرب: ثقاتقال ابن حبان يف ال. عن عبد السالم بن حرب، وعنه أبو داود وأبو حامت

عن ابن عيينة وحيىي القطان، . نزيل مصر) خ، د، ن(حممد بن هشام بن أيب خرية السدوسي البصري 
كان ثقة ثبتاً حسن احلديث، : وقال ابن يونس. صدوق: وعنه أبو داود والنسائي وأبو حامت، وقال

  .مات مبصر سنة إحدى ومخسني ومائتني

عن ابن وهب والوليد بن .. و الكويف املعروف بالبينموسى بن هارون بن بشري القيسي أبو عمر
  .مات بالفيوم يف مجادى اآلخرة سنة أربع وعشرين ومائتني. مسلم، عنه حممد بن حيىي الذهلي

مات . عن ابن عيينة وابن وهب، وعنه أبو داود والنسائي ووثقة. نزيل مصر. وهب بيان الواسطي
  .سنة ست وأربعني ومائتني

عن ابن وهب والد راوردي، عنه . نزيل مصر. بن حيىي أبو سعيد الكويف اجلعفيحيىي بن سليمان 
  .رمبا أغرب: قال ابن حبان يف الثقات. البخاري وأبو زرعة وأبو حامت

عن مالك وشريك، وعنه ابنه حممد والبخاري مات . نزيل مصر. يوسف بن عدي التيمي الكويف
  .مبصر

عن ابن هليعة ومالك والليث، وعنه أبو سعيد . د املصرييوسف بن عمرو بن يزيد الفارسي أبو يزي
  .مات كهالً. يزيد وآخرون

  طبقة تلي هذه 

عن عمه سعيد وابن معني وأيب اليمان، وعنه أبو . أمحد بن سعد، ابن أيب مرميي أبو جعفر املصري
  .مات سنة ثالث ومخسني ومائتني. ال بأس به: داود، والنسائي وقال

عن ابن وهب والشافعي، وعنه أبو داود، وضعفه . ري اهلمذاين أبو جعفر املصري أمحد بن سعيد بن بش
  .مات سنة ثالث ومخسني ومائتني.النسائي



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  168

 

عن عمه ابن وهب والشافعي، وعنه . أمحد بن عبد الرمحن بن وهب القرشي أبو عبد اهللا املصري 
  .نة أربع وستني ومائتنيمات س. ضعفه النسائي وابن يونس وابن عدي وغريهم. مسلم وابن خزمية

كان متجراً إىل . أمحد بن عيسى بن حسان املصري حبشل أبو عبد اهللا السكران املعروف بالتستري
. عن ابن وهب واملفضل بن فضالة، وعنه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. تستر، فعرف بذلك

  .مات سنة ثالث وأربعني ومائتني

كان : قال ابن يونس. عن ابن وهب، وعنه النسائي ووثقه. صري أمحد بن حيىي الوزير التجييب امل
  .مات يف شوال سنة مخسني ومائتني. فقيهاً عاملاً بالشعر واألدب واألخبار وأيام الناس

  .روى عنه أبو داود. أمحد بن أيب عقيل املصري 

. والطحاويعن روح بن عبادة، وعنه النسائي . نزيل مصر. إبراهيم بن مرزوق بن دينار البصري 

مات سنة سبعني . ثقة، إال أنه كان خيطئ فيقال له فال يرجع: صاحل، وقال الدارقطين: قال النسائي
  .ومائتني

. عن بشر ابن بكر، وعنه النسائي، ووثقه. احلارث بن أسد بن معقل اهلمذاين أبو األسد املصري 

  .مات سنة ست ومخسني

  .عيد بن أيب مرمي، وعنه النسائيعن س. احلسن بن غليب األزدي موالهم املصري 

    

عن سعيد بن أيب مرمي، وعنه أبو داود مات سنة مخس . محزة بن نصري األسلمي املصري العسال 
  .ومخسني ومائتني

عن أبيه وجده ألمه احلجاج بن رشدين بن سعد . سليمان بن داود بن محاد املهري أبو الربيع املصري
قل من رأيت : وثقة النسائي، وقال أبو داود.  وزكريا الساجيوابن وهب، وعنه أبو داود والنسائي

  .مات سنة ثالث ومخسني ومائتني. يف فضله مثله

عن ابن وهب، وعنه ابن ماجه . عبد اهللا بن حممد بن رمح بن املهاجر التجييب أبو سعيد املصري 
  .وغريه

 بن عبد اهللا بن بكري، وعنه النسائي عن حيىي. عبيد اهللا بن حممد بن عبد اهللا الرقي املصري أبو القاسم 
  .صاحل: وقال

عن أبيه وآدم ابن أيب إياس، وعنه ابن . علي بن عبد الرمحن املخزومي املصري املعروف بعالن 
  .جوصاء وخلق
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. عن يزيد بن هارون، وعنه النسائي وابن جوصاء. علي بن معبد بن نوح البغدادي مث املصر الصغري 

مات يف رجب سنة تسع ومخسني : قال الطحاوي. مستقيم احلديث: حبانوثقة العجلي، وقال ابن 
  .ومائتني

  .عن أبيه وحيىي بن بكري، وعنه النسائي ووثقه. عمر بن عبد العزيز بن مقالص املصري 

عن ابن عيينة وابن وهب، وعنه أبو ) د، ن(عيسى بن إبراهيم بن عيسى بن مثرود الغافقي املصري 
  .ال بأس به: داود والنسائي، وقال

عن ابن عيينة والوليد بن مسلم، وعنه النسائي وأبو داود . حممد بن عبد اهللا بن ميمون اإلسكندراين
  .مات باإلسكندرية سنة اثنتني ومائتني: وثقة ابن يونس، وقال. وأبو عوانة

  .عن الشافعي وبشر مب بكر وغريمها، وعنه أبو داود فقط. حممد بن الوزير املصري 

عن أمحد وأيب . أبو العالء، ويعرف بالوكيعي. نزيل مصر. محد بن جعفر الذهلي الكويف حممد بن أ
مات مبصر سنة ثالمثائة، عن ست وتسعني . وثقة ابن يونس. الطاهر بن السرح، وعنه النسائي وخلق

  .سنة

: ئي وقالعن أبيه وجده أبو زرارة ونعيم ابن محاد، وعنه النسا. ياسني بن عبد األحد القتباين املصري

  .مات سنة تسع ومائتني. ال بأس به

: عن عبد الغفار بن داود احلراين، وعنه النسائي وقال. حيىي بن ايوب اخلوالين املصري العالف 

  .صاحل

مات مبصر سنة . عن أيب عامر العقدي، وعنه النسائي ووثقة. يزيد بن سنان األموي أبو خالد القزاز 
  .أربع وستني ومائتني

  ".توفيت يف هذين الفصلني مع ما سيأيت رجال الكتب الستة ومسند أمحد من أهل مصرقد اس: قلت

  ذكر من كان مبصر من األئمة اتهدين

من الطبقة األوىل من . قاضي مصر وقاضيها وناسكها. سليم بن عتر التجييب املصري أبو سلمة
شدة عبادته، وكان خيتم يف شهد خطبة عمر باجلابية، وكان يسمى الناسك لكثرة فضله و. التابعني

كل ليلة ثالثة ختمات، وهو أول من قص مبصر سنة ثالثني، وواله معاوية القضاء ا سنة أربعني، 
مات بدمياط سنة مخس . وهو أول من أسجل مبصر سجالً يف املواريث. فأقام قاضياً عشرين سنة

  .وسبعني
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قرأ القرآن على معاذ، وروى عن . عيين املصريأبو متيم اجليشاين عبد اهللا بن مالك بن أيب األسجم الر
مات سنة . كان من عباد أهل مصر وعلمائهم: قال يف العرب. عمر وعلي، وعنه أبو اخلري اليزين وغريه

  .سبع وسبعني

امسه مسلم بن : مصري فقيه، وقال ابن عدي: قال الذهيب يف التجريد. أبو علقمة موىل بين هاشم
: قال أبو حامت. مسعود وأيب هريرة وطائفة، وعنه أبو الزبري املكييسار، روى عن عثمان وابن 

  .أحاديثه صحاح

روى عن ابن مسعود وأيب ذر وأيب . عبد الرمحن بن حجرية اخلوالين أبو عبد اهللا املصري قاضي مصر
 وروى ابن هليعة عن عبيد. هريرة، وكان عبد العزيز بن مروان يرزقه يف السنة ألف دينار فال يدخرها

عبد اهللا أبو ! تسألين وفيكم ابن حجرية ولده: اهللا املغرية أن رجالً سأل ابن عباس عن مسلة، فقال
قاضي مصر أيضاً، روى عن أبيه وغريه، وكان عاملاً زاهداً زرعاً، روى عنه عبد اهللا بن . عبد الرمحن

  .وذكره ابن حبان يف الثقات. الوليد وغريه

  .نة مخس ومثاننيمات س. مالك بن شراحيل قاضي مصر

  .قاضي مصر، وكان على الشرط أيضاً، مات سنة ست ومثانني. يونس بن عطية احلضرمي

روى عن ابن عمر وأيب سعيد، وعنه ابن بكر . امسه ظليم: قيل. أبو النجيب العامري الرحي املصري
  .مات بإفريقية سنة مثان ومثانني. بن سوادة، وكان فقيهاً

    

روى عن ثابت وابن عمرو وأيب أمامة، وعقبة بن عامر .  اهللا اليزين احلمرييأبو اخلري مرثد بن عبد
كان مفيت أهل مصر يف : قال ابن يونس. اجلهين، وعنه يزيد بن أيب حبيب وجعفر بن ربيعة وآخرون

تفقه على عقبة بن : وقال الذهيب يف العرب. زمانه، وكان عبد العزيز بن مروان حيضره فيجلسه للفتيا
  .مات سنة تسعني من اهلجرة. كان مفيت أهل مصر يف وقتهعامر، و

روى عن أبيه وابن عمر، . عبد الرمحن بن معاوية بن حديج الكندي أبو معاوية املصري قاضي مصر
  .مات سنة مخس وتسعني. وعنه يزيد بن أيب حبيب

 وقيل -نة إحدى ولد مبصر وأبوه أمري عليها س. عمر بن عبد العزيز اخلليفة الصاحل أمري املؤمنني 
مات يف رجب إحدى . وتفقه حىت بلغ رتبة االجتهاد، ومناقبه كثرية: قال الذهيب.  وستني-ثالث 
  .ومائة

حدث . فقيه طرابلس الغرب، من املتأخرين. حبيب بن الشهيد أبو مروان التجييب موالهم املصري
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  .ت سنة تسع ومائةما. عن رويفع األنصاري وعمر بن عبد العزيز، وعنه يزيد بن أيب حبيب

إنه ولد مبصر، روى عن ثوبان وأيب أمامة : وقيل. أحد األئمة، عامل الشام. مكحول أبو عبد اهللا الفقيه
ما أعلم بالشام أفقه منه، مات سنة : قال أبو حامت. وأنس وغريهم، وعنه الزهري وأبو حنيفة وخلق

  .كان نوبيا: اثنيت عشرة ومائة، وقال ابن كثري

كان من علماء زمانه، محل عدة من الصحابة، مات : قال يف العرب. ح اللخمي املصريعلي بن ربا
  .وقيل سنة سبع عشرة ومائة. وهو يف عشر املائة سنة أربع عشرة

روى عن سهل بن سعد الساعدي وغريه، . قاضي مصر. حيىي بن ميمون احلضرمي أبو عمرو املصري
  .وعنه ابن هليعة ومجاعه، وثقة ابن حبان

روى عن ابن عفري عريف بن سريع، . قاضي مصر. ة بن منر بن حومل احلضرمي أبو حمجن املصريثوب
تويف سنة . وكان فاضالً عابداً. مجع له القضاء والقصص مبصر: وعنه الليث وطائفة قال الدار قطين

  .عشرين ومائة

لمهم السنن، فأقام ا بعثه عمر بن عبد العزيز إىل مصر يع. فقيه أهل املدينة. نافع موىل ابن عمر 
  .مات سنة عشر، وقيل عشرين ومائة. ذكره الذهيب يف العرب. مدة

. روى عن ابن متيم اجليشاين، وعنه بكر بن سوادة. جعثل بن هاعان بن سعيد الرعيين القتباين املصري

رب كان أحد القراء الفقهاء، أمره عمر بن عبد العزيز باخلروج من مصر إىل املغ: قال ابن يونس
  .تويف قريباً من سنة مخس عشرة ومائة. ليقرئهم، وويل القضاء بإفريقية هلشام بن عبد امللك

نزيل مصر أبو عبد اهللا عن أيب أمامة سهل وحممود بن لبيد، . بكري بن عبد اهللا األشج املدين الفقهي 
من ابن شهاب وحيىي مل يكن باملدينة بعد كبار التابعني أعلم : قال ابن املديين. وعنه الليث ومحاد

مات سنة : قال الذهيب. من ثقات أهل مصر وقرائهم: وقال ابن حبان. األنصاري وبكري بن األشج
  .اثنتني وعشرين ومائة

روى عن ابن عمر وسهل بن سعد، وعنه . بكر بن سوادة اجلذامي بن مثامة املصري الفقيه مفيت مصر
بل غرق يف حبار اإلسكندرية سنة مثان : يقية وقيلتويف بإفر: قال ابن يونس. عمر بن احلارث والليث

  .وعشرين ومائة

روى عن عقبة بن عامر وابن عمرو، وعنه .  باملعجمة- أبو قبيل املعافري املصري حيي بن ناضر 
  .مات سنة مثان وعشرين ومائة. وكان له علم باملالحم والفنت. عمرو بن احلارث والليث

روى عن ابن عمر، ومل . قاضي إفريقية. م أبو عمر التونسي الفقيه خالد بن أيب عمران التجييب مواله
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قال ابن . يسمع عنه، وعن عبد اهللا بن احلارث بن جزء، وعنه حيىي األنصاري وابن هليعة والليث
  .مات بإفريقية سنة تسع وعشرين ومائة. كان ثقة، وكان ال يدلس: سعد

لقي عبد . فقيه مصر وشيخها ومفتيها.  املصري يزيد بن أيب حبيب، وامسه سويد األزدي، أبو رجاء
اهللا بن احلارث بن جزء وروى عن سامل ونافع وعكرمة وعطاء وخلق، وعنه ابن هليعة والليث 

كان مفيت أهل مصر؛ وهو أول من : وقال ابن يونس. كان ثقة كثري احلديث: قال ابن سعد. وآخرون
بل ذلك كانوا يتحدثون يف الترغيب واملالحم والفنت؛ و. أظهر العلم مبصر واملسائل يف احلالل واحلرام

مات سنة . هو سيدنا وعاملنا: وقال الليث. وهو أحد ثالثة جعل إليهم عمر بن عبد العزيز الفتيا مبصر
  .مثان وعشرين ومائة

    

 عن أيب عبد الرمحن احلبلي والشعيب. عبيد اهللا بن أيب جعفر املصري الفقيه أبو بكر، موىل بين أمية

أحد : وكان ثقة فقيه زمانه، وقال يف العرب: قال ابن سعد. وعطاء ونافع وعدة، وعنه ابن هليعة والليث
  . ومائة- وقيل مخس، أو ست وثالثني -العلما والزهاد، ولد سنة ستني، ومات سنة اثنتني 

 وابن قاضي مصر، روى عن عطاء وأيب الزبري، وعنه الليث. جرب بن نعيم بن مرة احلضرمي املصري
ما أدركت من قضاة : ويل القضاء والقصص مبصر، وقال يزيد بن أيب حبيب: قال الدارقطين. للهيعة

  .مات سنة سبع وثالثني ومائة. مصر أفقه منه

. عن عطاء والزهري، وعنه الليث. خالد بن يزيد اجلمحي موالهم أبو عبد الرحيم املصري الفقيه 

  .مات سنة تسع وثالثني ومائة

عن أبيه والزهري، . احلارث بن يعقوب بن عبد اهللا األنصاري موالهم أبو أمية املصري عمرو بن 
وعنه جماهد، وهو أكرب منه، وبكري بن األشج وقتادة ومها من شيوخه، ومالك وابن وهب، وهو 

 -مات سنة سبع . ما رأيت أحفظ منه: كان أحفظ أهل زمانه، وقال ابن وهب: قال أبو حامت. راويته

  . وأربعني ومائة، وله ست ومخسون سنة-ن أو مثا

الفقيه الزاهد العابد، أحد الزهاد والعلماء . حيوة بن شريح بن صفوان التجييب أبو زرعة املصري 
هو أحب إيلّ من الليث بن : سئل عنه أبو حامت، فقال. عن يزيد بن أيب حبيب، وعنه الليث. السادة

ما وصف يل أحد ورأيته إال كانت رؤيته دون صفته : اركوقال ابن املب. سعد، ومن املفضل بن فضالة
مات سنة مثان . عرض عليه قضاء مصر فأىب. إال حيوة بن شريح، فإن رؤيته كانت أكرب من صفته

  .ومخسني ومائة
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كان كثري : قال يف العرب. عن بكري بن األشج ويزيد ابن أيب حبيب. حيىي بن أيوب الغافقي املصري 
  . مات سنة ثالث وستني ومائة.العلم، فقيه النفس

كان ذا جاللة وفضل وعبادة، روى عن أيب : قال يف العرب. عبد الرمحن بن شريح املعافري أبو شريح
  .مات باإلسكندرية سنة سبع وستني ومائة. قبيل وطبقته

. اأبو عبد الرمحن الفقيه، قاضي مصر ومسنده. ابن هليعة عبد اهللا بن عقبة بن هليعة احلضرمي املصري

وابن املبارك . عن عطاء وعمرو بن دينار واألعرج وخلق، وعنه الثوري واألوزعي وشعبة، وماتوا قبله
مات مبصر يوم األحد نصف ربيع األول سنة . وثقه أمحد وغريه، وضعفه حيىي القطان وغريه. وخلق

  .أربع وستني ومائة

األعالم، ولد بقلقشندة سنة أربع أحد . الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي أبو احلارث املصري 
قال ابن . وتسعني، وروى عن الزهري وعطاء ونافع وخلق، وعنه ابنه شعيب وابن املبارك وآخرون

كان ثقة كثري احلديث صحيحه، وكان قد اشتغل بالفتوى يف زمانه مبصر، وكان سرياً من : سعد
حداً أكمل من الليث، كان فقيه النفس، ما رأيت أ: وقال حيىي بن بكري. رجال، نبيالً سخياً له ضيافة

كان : وقال الشافعي. عريب اللسان، حيسن القرآن والنحو، وحيفظ احلديث والشعر، حسن الذاكرة
  .الليث أفقه من مالك إال أنه ضيعه اصحابه

كان نائب : وقال الذهيب يف العرب. وقد حكى بعضهم أنه ويل القضاء مبصر وهو غريب: قال ابن كثري
اضيها من حتت أوامر الليث، وإذا رابه مع أحد شيئ كاتب فيه فيعزل، وقد أراده املنصور أن مصر وق

  .بلى إمرة مصر فامتنع

: وقال ابن سعد. مات يوم اجلمعة رابع عشر شعبان سنة مخس وسبعني ومائة، كذا ذكره غري واحد

  : وحكى ابن خلكان أنه مسع قائل يقول يوم مات الليث. سنة مخس وستني

  ومضى العلم غريباً وقبر  الليث فال ليث لكم بذه

  .فالتفتوا فلم يروا أحداً

مشهور من أصحاب مالك املصريني، وهو أول من أدخل : قال ابن فرحون. عثمان بن احلكم اجلذامي
روى عن مال وابن جريج وموسى بن عقبة وسعيد بن أيب . علم مالك مصر، ومل يأت مصر أنبل منه

  .ثني وستني ومائةمات سنة ثال. مرمي

أصله أندلسي سكن . من كبار أصحاب مالك وجلسائه، أبو خالد. طليب بن كامل اللخمي
مات يف . اإلسكندرية، روى عنه ابن القاسم وابن وهب، وبه تفقه ابن القاسم قبل رحلته إىل مالك
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  .حياة مالك باإلسكندرية سنة ثالث وسبعني ومائة

عن يزيد بن . قاضي مصر) ?د، ت، ه( أبو معاوية املصري الفقيه املفضل بن فضالة بن عبيد الرعيين
مات سنة إحدى ومثانني . وكان زاهداً ورعاً قانتاً جماب الدعوة. أيب حبيب وخلق، وعنه قتيبة وغريه

  .ومائة عن أربع وسبعني سنة

    

ولد يف ذي . أحد األعالم. عبد اهللا بن وهب بن مسلمة املصري الفهري موالهم أبو حممد اخلري 
من جلة : قال ابن عدي. القعدة سنة مخس وعشرين ومائة، وروى عن عن مالك والسفيانني وغريهم

مجع بني الفقيه والرواية : وقال ابن يونس. الناس وثقام، ال أعلم له حديثاً منكراً، تفقه مبالك والليث
  .والعبادة، وله تصانيف كثرية، وكانوا أرادوه على القضاء فتغيب

إىل عبد اهللا : مل يكتب مالك ألحد بالفقيه إال إىل ابن وهب، فكان يكتب إليه: قالوا. ل ابن فرحونوقا
عامل، وابن : وقال فيه ابن وهب. بن وهب فقيه مصر، وإىل أيب حممد املفيت؛ ومل يكن يفعلب هذا لغريه

  .القاسم فقيه

حديث، قرى عليه كتابه يف أهوال ما رأيت أكثر حديثاً منه، حدث مبائة ألف . وقال أمحد بن صاحل
وذلك يف شعبان سنة سبع وتسعني . القيامة، فخر مغشياً عليه، فلم يتكلم بكلمة حىت مات بعد أيام

  .ومائة

راوية املسائل عن مالك، ) خ، ن(عبد الرمحن بن القاسم بن خالد العتقي املصري أبو عبد اهللا الفقيه 
كان حرباً فاضالً، تفقه : قال ابن حبان. نون وآخرونروى عن أيب عيينة وغريه، وعنه أصبغ وسح

على مذهب مالك، وفرع على أصوله، ولد سنة مثان وعشرين ومائة، ومات يف صفر سنة إحدى 
  .وكان زاهداً صبوراً جمانباً للسلطان. وتسعني ومائة

 بن عبيد اهللا اإلمام الشافعي أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب
بن عبد يزيد بن هشام بن احلارث بن عبد املطلب بن عبد مناف، جد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

صحايب أسلم يوم بدر؛ وكذا ابنه شافع، لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو . والسائب جده
  .مترعرع

 ونشأ مبكة، وحفظ -قول  أ-ولد الشافعي سنة مخسني ومائة بغزة أو بعسقالن أو اليمن أو مىن 
القرآن وهو ابن سبع سنني، واملوطأ وهو ابن عشر، وتفقه على مسلم بن خاله الزجني مفيت مكة، 

وأذن له يف اإلفتاء وعمره مخس عشرة سنة، مث الزم مالكاً باملدينة، وقدم بغداد سنة مخس وتسعني، 
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 عاد إىل مكة، مث خرج إىل بغداد سنة فاجتمع عليه علماؤها، وأخذوا عنه وصنف ا كتابه القدمي، مث
وصنف ا كتبه اجلديدة كاألم واألمايل الكربى . مخس وتسعني، فأقام ا شهراً، مث خرج إىل مصر

: قال ابن زوالق. واإلمالء الصغري وخمتصر البويطي وخمتصر املزين وخمتصر الربيع والرسالة والسنن

ا ناشراً للعلم، مالزماً لإلشغال جبامع عمرو إىل أن ومل يزل . صنف الشافعي حنواً من مائيت جزء
  .أصابته شديدة فمرض بسببها أياماً، مث مات يوم اجلمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتني

ملا محلت أم الشافعي به رأت كأن املشتري خرج من فرجها حىت انقض مبصر، مث : قال ابن عبد احلكم
ؤيا أنه خيرج عامل خيص علمه أهل مصر، مث يتفرق يف وقع يف كل بلد منه شظية؛ فتأول أصحاب الر

  .سائر البلدان

إن اهللا تعاىل يقيض للناس يف رأس كل مائة سنة من يعلمهم السنن، وينفي عن : وقال اإلمام أمحد
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الكذب؛ فنظرنا فإذا يف رأس املائة عمر بن عبد العزيز، ويف رأس 

  .املائتني الشافعي

  .كان الشافعي يفيت وله مخس عشرة سنة؛ وكان حييي الليل إىل أن مات: وقال الربيع

كتب عبد الرمحن بن مهدي إىل الشافعي أن يضع له كتاباً فيه معاين القرآن، وجيمع : وقال أبو ثور
قبول األخيار فيه وحجة اإلمجاع وبيان الناسخ واملنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له كتاب 

  .ةالرسال

الشافعي أول من صنف يف أصول الفقه باإلمجاع، وأول من قرر ناسخ احلديث من : قال األسنوي
  .منسوخه، وأول من صنف يف أبواب كثرية من الفقه معروفة

ما رأيت مبصر : قال الشافعي. صاحب مالك، قاضي ديار مصر. إسحاق بن الفرات أبو نعيم التجييب 
  .مات مبصر سنة أربع ومائتني. روى عن الليث وغريه. الفراتأعلم باختالف الناس من إسحاق بن 

انتهت إليه الرياسة مبصر . ، صاحب مالك)فقيه ديار مصر.. أشهب بن عبد العزيز العامري أبو عمرو
وكان حممد بن عبد . ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لوال طيش فيه: بعد ابن القاسم، قال الشافعي
كان فقيهاً حسن الرأي : وقال ابن عبد الرب. ب على ابن القاسماهللا بن عبد احلكم يفضل أشه

  .امسه مسكني، وأشهب لقب: والنظر، ولد سنة أربعني ومائة، ومات سنة أربع ومائتني؛ قيل

    

كان من جلة أصحاب مالك، . عبد اهللا بن عبد احلكم بن أعني بن ليث بن رافع املصري أبو حممد 
كان ممن عقد : وقال ابن حبان. اشهب، وله مصنفات يف الفقه وغريهألقيت إليه الرياسة مبصر بعد 
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حممد وعبد : روى عن مالك وابن هليعة والليث، وعنه بنوه. على مذهب مالك وفرع على أصوله
ولد سنة مخس ومخسني . وثقة أبو زرعة وغريه. الرمحن وسعد وحممد بن عبد اهللا بن منري وآخرون

  .ودفن إىل جانب الشافعي. عشرة، وقيل أربع عشرة ومائتنيومائة ومات يف رمضان سنة مخس 

كان فقيهاً مفتياً، وكان جيلس يف حلقة : قال ابن يونس. إسحاق بن بكر بن مضر املصري الفقيه
مات مبصر سنة مثاين عشرة . ال أعلمه روى عن غري أبيه: قال يف العرب. الليث، ويفيت بقوله وحيدث

  .ومائتني

قاضي مصر، روى عن مالك والليث وابن . فوان السهمي أبو حيىي املصرعثمان بن صاحل بن ص
  .مات يف احملرم سنة تسع عشرة ومائتني. وهب، وعنه البخاري وابن معني وأبو حامت وخلق

أحد احلفاظ املربزين، واألئمة املذكورين؛ كان إماماً فقيهاً نظاراً . أمحد بن صاحل املصري أبو جعفر
قرأ على ورش وقالون، ومسع من . ديث وعلله، إماماً يف القراءات والفقه والنحومتقناً، رأساً يف احل
روى عنه البخاري وأبو داود، وكان يرى يف اجلنب إذا مل يقدر على املاء لربد أنه . ابن وهب وغريه

  .ولد سنة سبعني ومائة، ومات يف ذي القعدة سنة مثان وأربعني ومائتني. يتوضا وجيزئه

: قال العبادي يف طبقاته. عي، حممد بن عبد اهللا بن حممد بن العباس بن عثمان بن شافعابن عم الشاف

  .كان من فقهاء أصحاب الشافعي، وله مناظرات مع املزين، وتزوج بابنة الشافعي زينب فأولدها أمحد

ذكور؛ ولد ابن عم الشافعي امل.  أمحد-  أو أبو عبد الرمحن أو أبو حممد -ابن بنت الشافعي أبو بكر 
قال أبو . تفقه بأبيه، وروى الكثري عنه عن الشافعي، وله أوجه منقولة يف املذهب: قال العبادي

  .كان واسع العلم، فاضالً، مل يكن يف آل شافع بعد اإلمام أجل منه: احلسني الرازي

 كان .البويطي أبو يعقوب يوسف بن حيىي القرشي اإلمام اجلليل؛ أحد أئمة اإلسالم وأركانه وزهاده
ليس أحد أحق مبجلسي من أيب يعقوب، وليس أحد من : قال الشافعي. خليفة الشافعي يف حلقته بعده

وكان ابن أيب الليث احلنفي قاضي مصر حيسده، فسعى به إىل الواثق باهللا أيام احملنة . أصحايب أعلم منه
لك، فامتنع؛ فجلس ببغداد إىل خبلق القرآن، فأمر حبمله إىل بغداد مغلوالً مقيداً، وأريد منه القول بذ
وكان الشافعي له كرامة يقول . أن مات يف القيد والسجن يوم اجلمعة من رجب سنة إحدى وثالثني

  .أنت متوت يف احلديد: له

قال النووي يف شرح . حرملة بن حيىي بن عبد اهللا التجييب أبو حفص املصري صاحب الشافعي
كان إماماً : وقال اإلسنوي. هو صاحب وجه:  الطبقاتله مذهب لنفسه، وقال السبكي يف: املهذب

ولد سنة ست . حافظاً للحديث والفقه، صنف املبسوط واملختصر، وروى عنه مسلم وابن ماجه
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  .وستني ومائة، ومات يف شوال سنة ثالث وأربعني ومائتني

ل، ناصر املذهب، املزين أبو إبراهيم إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن عمرو بن إسحاق، اإلمام اجللي
. لو ناظر الشيطان لغلبه، وكان إماماً ورعاً زاهداً جماب الدعوة، متقلالً من الدنيا: قال فيه الشافعي

صنف كتباً، منها املبسوط، واملختصر، : قال اإلسنوي. املزين صاحب مذهب مستقل: قال الرافعي
ائق والعقارب؛ مسي بذلك لصعوبته، واملنثور، واملسائل املعتربة، والترغيب يف العلم، وكتاب الوث

وكان إذا . كذا ذكره البندنيجي يف تعليقه. وصنف كتاباً مفرداً على مذهبه ال على مذهب الشافعي
أفعله لريق : فاتته صالة يف اجلماعة صالها مخساً وعشرين مرة، ويغسل املوتى تعبداً واحتساباً، ويقول

 سنة مخس وسبعني ومائة، وتويف لست بقني من رمضان ولد. قليب، وكان جبل علم، مناظراً حمجاجاً
  .سنة أربع وستني ومائتني، ودفن قريباً من قرب الشافعي

    

الفقيه مفيت أهل ) ح، د، ت، ن. (أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع األموي أبو عبد اهللا املصري
كان من أعلم : ابن معنيقال . عن عبد الرمحن بن القاسم وابن وهب، وعنه البخاري وأبو حامت. مصر

كان : وقال ابن يونس. كان من أجل أصحاب ابن وهب: وقال أبو حامت. خلق اهللا كلهم برأى مالك
ما أخرجت مصر مثل أصبغ، وقال ابن : وقال بعضهم. وله تصانيف حسان. مضطلعاً بالفقه والنظر

ومائة، ومات يوم األحد ألربع ولد بعد اخلمسني . ما انفتح يل طريق الفقه إال من أصول أصبغ: اللباد
  .بقني من شوال سنة مخس وعشرين ومائتني

احلافظ العالمة قاضي الديار املصرية، روى عن مالك . سعيد بن كثري بن عفري أبو عثمان املصري
ولد سنة ست . والليث، وكان فقيهاً نسابة إخبارياً، شاعراً كثري االطالع قليل املثل، صحيح النقل

  .، ومات سنة ست وعشرين ومائتنيوأربعني ومائة

عن أبيه وابن وهب، وعنه مسلم وأبو داود . عبد امللك بن شعيب بن الليث بن سعد املصري
  .كان أحد الفقهاء، مات سنة مثان وأربعني ومائتني: قال يف العرب. والنسائي

مة، روى عنه احلافظ الفقيه العال. احلارث بن مسكني بن حممد بن يوسف األموي أبو عمرو املصري
. وله تصانيف. ثقة يف احلديث، ثبتا. كان فقيهاً على مذهب مالك: قال اخلطيب. أبو داود والنسائي

  .ولد سنة أربع ومخسني ومائة، ومات ليلة األحد لثالث بقني من ربيع األول سنة مخسني ومائتني

روى عن ابن .  العالمةأبو الطاهر أمحد بن عمرو بن السرح األموي موالهم املصري احلافظ الفقيه
قال أبو . عيينة وابن وهب، وعنه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، والسرح هو طاهر بن وهب
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مات يوم االثنني رابع عشرة ذي القعدة سنة مخسني . كان ثقة فهماً من الصاحلني األثبات: حامت
  .ثقة صدوقاًكان فقيهاً : وذكره ابن فرحون يف طبقات املالكية، وقال. ومائتني

ولد سنة اثنتني ومثانني ومائة، وأخذ مذهب . حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم املصري أبو عبد اهللا 
مالك عن ابن وهب، وأشهب، فلما قدم الشافعي مصر صحبه، وتفقه به، فلما مات الشافعي رجع 

: وقال غريه.  يف أيامهكان املفيت مبصر: قال ابن يونس. وانتهت إليه الرياسة مبصر. إىل مذهب مالك

كان من العلماء الفقهاء، مربزاً، من أهل النظر واملناظرة واحلجة، وإليه كانت الرحلة من الغرب 
واألندلس يف العلم والفقه، وكان فقيه مصر يف عصره على مذهب مالك، ورسخ يف مذهب 

مات يوم . فات كثريةالشافعي، ورمبا ختري قوله عند ظهور احلجة، وكان أفقه أهل زمانه؛ له مصن
  .األربعاء ثاين ذي القعدة سنة مثان وستني ومائتني

روى عن . يونس بن عبد األعلى بن موسى الصديف املصري اإلمام أبو موسى الفقيه املقري احملدث
ابن عيينة، وتفقه على الشافعي، وقرأ على ورش، وتصدر لإلقرار والفقه، وانتهت إليه رياسة العلم 

يونس كان ركناً من أركان اإلسالم، وكان : قال حيىي بن حبان. يف الكتاب والسنةوعلو اإلسناد 
ولد يف ذي احلجة سنة سبعني ومائة، ومات يف ربيع اآلخر سنة أربع . ورعاً صاحلاً عابداً كبري الشأن

  .وستني ومائتني، روى عنه مسلم والنساي وابن ماجه

صاحب التصانيف، أحد عن أصبغ بن . راهيم اإلسكندراينابن املواز العالمة أبو عبد اهللا حممد بن إب
الفرج وعبد اهللا بن عبد احلكم، وانتهت إليه الرياسة يف مذهب مالك، وإليه الرياسة يف مذهب مالك، 

وإليه كان املنتهى يف تفريع املسائل، وله اختيارات خارجة عن مذهب مالك؛ منها وجوب الصالة 
  .مات سنة إحدى ومثانني ومائتني. يف الصالةعلى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

له رحلتان : قال يف العرب. حمدث األندلس. القرطيب الفقيه. قاسم بن حممد بن قاسم األموي موالهم
قال رفيقه بقي بن . وكان جمتهداً ال يقلد. إىل مصر، وتفقه على احلارث بن مسكني وابن عبد احلكم

مل يقدم علينا من األندلس : وقال ابن عبد احلكم. بن عبد احلكمهو أعلم من حممد بن عبد اهللا : خملد
ما رأيت أفقه منه، روى عن إبراهيم بن املنذر اخلزامي : وقال حممد بن عمر بن لبابة. أعلم من قاسم

  .مات سنة ست وسبعني ومائتني. وطبقته

    

اد، ونشأ بنيسابور، واقام مبصر ولد ببغد. أحد أئمة الفقهاء. حممد بن نصر املروزي اإلمام أبو عبد اهللا
كان من أعلم الناس باختالف الصحابة والتابعني فمن بعدهم؛ وله . مدة ورجع؛ فاستوطن مسرقند
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وكان رأساً يف الفقه، رأساً يف احلديث، رأساً يف العبادة، وقال شيخه يف الفقه حممد . تصانيف جليلة
مل يكن للشافعية : وقال غريه! ماً؛ فكيف خبراسانكان حممد بن نصر عندنا إما: بن عبد اهللا بن احلكم

مات يف احملرم . مكثت يف مصر مدة أنفق فيها يف كل سنة عشرين درمهاً: وعنه أنه قال. يف وقته مثله
  .سنة أربع وتسعني ومائتني وهو يف عشر التسعني

ن جرير وحممد بن روى أنه اجتمع يف الديار املصري حممد بن نصر وحممد ب: قال ابن كثري يف تارخيه
املنذر؛ فجلسوا يف بيت يكتبون احلديث؛ ومل يكن عندهم يف ذلك اليوم شيء يقتاتونه؛ فاقترعوا فيما 

بينهم من يسعى هلم يف شيء يأكلونه؛ ليدفعوا عنه ضرورم، فجاءت القرعة على أحدهم؛ فنهض إىل 
مصر وهو نائم وقت القيلولة الصالة، فجعل يصلي، ويدعو اهللا؛ وذلك وقت القيلولة، فرأى نائب 

! أنت هاهنا واحملمدون ليس عندهم شيء يقتاتونه: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو يقول له

من هاهنا من احملمدين؟ فذكر له هؤالء الثالثة، فأرسل إليهم يف الساعة : فانتبه األمري من منامه؛ فسأل
  .بألف دينار

من :  ترمجة احلسن بن سفيان الفسوي حمدث خراسان، قالويشبه هذا ما حكاه ابن كثري أيضاً يف
غريب ما اتفق له أنه كان هو ومجاعة من أصحابه مبصر يف رحلتهم للحديث؛ منهم حممد بن خزمية 

وحممد بن جرير وحممد بن هارون الروياين؛ فضاق عليهم احلال حىت مكثوا ثالثة أيام ال يأكلون شيئاً؛ 
 فأنفت نفوسهم من ذلك؛ مث أجلأم الضرورة إىل تعاطي ذلك؛ فاقترعوا واضطرهم احلال إىل السؤال؛

فيما بينهم، فوقعت القرعة على احلسن بن سفيان، فقام فاختلى يف زاوية املسجد الذي هم فيه فصلى 
ركعتني طال فيها، واستغاث باهللا وسأله بأمسائه العظام؛ فما انصرف من الصالة حىت دخل املسجد 

األمري ابن طولون يقرأ عليكم السالم، : ها حنن، فقال: ن احلسن ورفقته؟ فقالواأي: رجل، فقال
ما احلامل له على هذا؟ : ويعتذر إليكم يف تقصريه؟ وهذه مائة دينار؛ لكل واحد منكم؛ فقالوا له

ل إنه أحب اليوم أن خيتلي بنفسه؛ فبينما هو اآلن نائم إذ جاءه فارس يف اهلواء، بيده رمح؛ فدخ: فقال
قم فأدرك احلسن بن سفيان وأصحابه : عليه املرتل، ووضع عقب الرمح يف خاصرته، فوكزه به، وقال

من : قم فأدركهم، قم فأدركهم، قم فأدركهم؛ فإم منذ ثالثة أيام جياع يف املسجد الفالين، فقال له
فبعث بالنفقة يف أنا رضوان خازن اجلنان؛ فاستيقظ األمري وخاصرته تؤمله أملا شديدا؛ : أنت؟ قال

  .احلال؛ مث جاء لزيارم، واشترى ما حول ذلك املسجد، ووقفه على الواردين إليه

تفقه . أحد األئمة. أبو عبيد بن جويرية علي بن احلسني بن حرب بن عيسى البغدادي قاضي مصر
انفرد ا يف على أيب ثور؛ وكان يوافقه يف كثري من اختياراته، ويوافق الشافعي تارة، وله اختيارات 
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  .نفسه، ومن مذهبه أنه منع من تعجيل الزكاة، وأوجب اجتناب احلائض يف مجيع بدا

وقد خالف يف ذلك إمجاع املسلمني، ويل قضاء واسط، مث إقليم مصر، فأقام ا مدة : قال النووي
يف صفر سنة طويلة، وكانت اخللفاء تعظمه، مث استعفى من القضاء فاعفي، وعاد إىل بغداد، فمات ا 

  .تسع وثالمثائة

. له مصنفات يف املذهب، وهو صاحب وجه: قال الذهيب يف العرب. أبو بكر حممد بن عبد اهللا الصرييف

  .تويف مبصر يف رجب سنة ثالثني وثالمثائة

تفقه على ابن سريج، . أحد أئمة الدين، وأحد أصحاب الوجوه. أبو إسحاق املروزي إبراهيم بن أمحد
ليال غواصا على املعاين الدقيقة، حبرا خضما، ورعا زاهدا، انتهت إليه رياسة العلم وكان إماما ج

ببغداد، وانتشر الفقه عن أصحابه يف البالد، وشرح خمتصر املزين، وصنف األصول، مث انتقل يف آخر 
عمره إىل مصر سنة القرامطة، وجلس يف جملس الشافعي، واجتمع الناس عليه، وضربوا إليه أكباد 

تويف مبصر سابع رجب سنة . بل، وسار يف اآلفاق من جملسه سبعون إماما من أصحاب احلديثاإل
  .أربعني وثالمثائة، ودفن عند اإلمام الشافعي

    

ولد . اإلمام اجلليل، أحد أصحاب الوجوه. أبو بكر بن احلداد حممد أمحد بن جعفر الكناين املصري
مد بن عقيل الفريايب وبشر بن نصر بن غالم اهللا عرف يوم موت املزين، وأخذ الفقه عن أيب سعيد حم

وجالس أبا إسحاق املروزي ملا ورد مصر، ودخل إىل بغداد، فاجتمع بابن جرير، وأخذ العربية عن 
حممد بن والد، وروى احلديث عن مجاعة؛ منهم أبو عبد الرمحن النسائي ولزمه، وخترج به؛ وكان 

 واختالف الفقهاء وأيام الناس وسائر اجلاهلية والشعر والنسب، يعرف األمساء والكىن والنحو واللغة
ويل قضاء مبصر، وصنف . وكان كثري التعبد يصوم يوما ويفطر يوما، وخيتم يف كل يوم وليلة ختمة

الباهر يف الفقه يف مائة جزء، وكتاب جامع الفقه، وكتاب أدب القضاء يف أربعني جزءا، وكتاب 
 وأربعني -  وقيل مخس - سنة أربع -  وقيل يف صفر -يف احملرم كات . املولدات وهو مشهور

  .وثالمثائة، ودفن بسفح املقطم

أحد أصحاب . املاسرجسي أبو احلسن حممد بن علي بن سهل النيسابوري شيخ القاضي أيب الطيب
أخذ عن أيب إسحاق املروزي، وصحبه إىل . كان من أعرف أصحابنا للمذهب: قال احلاكم. الوجوه
والزمه إىل أن تويف، فانصرف إىل بغداد، ودرس ا؛ مث إىل خراسان، ومات ا يوم األربعاء مصر، 

  .سادس مجادى اآلخرة سنة أربع ومثانني وثالمثائة، وهو ابن ست وسبعني سنة
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كان رأس فقهاء املالكية مبصر يف وقته، وأحفظهم . ابن شعبان أبو إسحاق حممد بن القاسم بن شعبان
وكان شيخ الفتوى، حافظ البلد، انتهت إليه رياسة املالكية مبصر، وله تصانيف وأقوال ملذهب مالك، 

  .مات يف مجادى األوىل سنة مخس ومخسني وثالمثائة. وترجيحات

القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو حممد البغدادي أحد األعالم، وأحد أئمة املالكية اتهدين 
.  تفقه على ابن القصار وابن اجلالب، وانتهت إليه رياسة املذهب.يف املذهب، له أقوال وترجيحات

ويل قضاء داريا وحنوها، وحتول إىل مصر لضيق حاله . مل أر يف املالكية مثله، وال أفقه منه: قال اخلطيب
ال إله إال اهللا، عندما : ببغداد، فأكرم ا، ومتول وسعد جدا فأدركه املوت، فكان يقول يف مرضه

  .مات مبصر يف شعبان سنة اثنتني وعشرين وأربع مائة عن ستني سنة! عشنا متنا

كان فقيها حنفيا عاملا بالتفسري واحلساب واهليئة والطب، . احلسن بن اخلطري أبو النعماين الفارسي
مربزا يف النحو واللغة والعروض واألدب والتاريخ، ألف تفسريا، وشرح اجلمع بني الصحيحني 

أقام بالقاهرة مدة يدرس إىل أن . اختالف الصحابة والتابعني وفقهاء األمصارللحميدي، وكتابا يف 
قد انتحلت مذهب أيب حنيفة، وانتصر له فيما : وكان يقول. مات ا سنة مثان وتسعني ومخسمائة

  .وافق اجتهادي

ي الشيخ عز الدين بن عبد السالم بن عبد العزيز بن أيب القاسم بن حسن بن حممد بن مهذب السلم
 وسبعني ومخسمائة، وتفقه على - أو مثان -ولد سنة سبع . شيخ اإلسالم، سلطان العلماء. أبو حممد

الفخر بن عساكر، وأخذ األصول عن السيف األبذي، ومسع احلديث من عمر بن طربزد وغريه، 
 والورع، انتهت إليه معرفة املذهب، مع الزهد: قال الذهيب يف العرب. وبرع يف الفقه واألصول العربية

وبلغ رتبة االجتهاد، وقدم مصر، فأقام ا أكثر من عشرين سنة؛ ناشرا العلم، آمرا باملعروف، ناهيا 
وملا دخل مصر بالغ الشيخ زكي الدين املنذري يف األدب معه، . للمنكر، يغلظ على امللوك فمن دوم

. ره فمنصب الفتيا متعني فيهكنا نفيت قبل حضوره، وأما بعد حضو: وامتنع من اإلفتاء ألجله، وقال

  .وهو أول من فعل ذلك. وألقى التفسري مبصر دروسا

تفسري القرآن، وجماز الفرسان، والفتاوي املوصلية، وخمتصر النهاية، وشجرة : وله من املصنفات
  .املعارف، والقواعد الكربى والصغرى، وبيان أحوال الناس يوم القيامة

وكان حيضر عند الشيخ أيب . صوف من الشهاب السهرورديوله كرامات كثرية، ولبس خرقة الت
ما على وجه األرض جملس يف الفقه أى من جملس الشيخ عز الدين بن عبد : قيل يل: احلسن الشاذيل

السالم، وما على وجه األرض جملس يف احلديث أى من جملس الشيخ زكي الدين عبد العظيم، وما 
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    ! ق أى من جملسكعلى وجه األرض جملس يف علم احلقائ

انتهت إليه رياسة املذهب، وقصد بالفتاوي من اآلفاق، مث كان يف آخر : وقال ابن كثري يف تارخيه
: وقال تلميذه ابن دقيق العيد. عمره ال يتقيد باملذهب، بل اتسع نطاقه، وأفىت مبا أدى إليه اجتهاده

ابن عبد السالم : ل الدين بن احلاجبوقال الشيخ مجا. كان ابن عبد السالم أحد سالطني العلماء
وحكى القاضي عز الدين البكاري أن الشيخ عز الدين بن عبد السالم أفىت مرة . أفقه من الغزايل

من أفىت له ابن عبد السالم بكذا، : بشيء، مث ظهر له أنه أخطأ، فنادى يف مصر والقاهرة على نفسه
ان مع شدته وصالبته حسن احملاضرة بالنوادر وك: قال القطب اليونيين. فال يعمل به، فإنه خطأ

  .واألشعار، حيضر السماع ويرقص فيه

  .كان لطيفا يستشهد باألشعار، تويف مبصر عاشر مجادى األوىل سنة ستني وستمائة: وقال ابن كثري

أحد . القرايف العالمة شهاب الدين أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن الصنهاجي البهنسي املصري
 انتهت إليه رياسة املالكية يف عصره، وبرع يف الفقه وأصوله والعلوم العقلية، والزم الشيخ .األعالم

عز الدين بن عبد السالم الشافعي، وأخذ عنه أكثر فنونه، وألف التصانيف الشهرية كالذخرية 
: قال القاضي تقي الدين بن شكر. والقواعد وشرح احملصول والتنقيح يف األصول وشرحه وغري ذلك

القرايف، وناصر الدين بن املنري : أمجع املالكية والشافعية على أن أفضل عصرنا بالديار املصرية ثالثة
  .مات يف مجادى اآلخرة سنة أربع ومثانني وستمائة ودفن بالقرافة. وابن دقيق العيد

حد األئمة أ. ابن املنري العالمة ناصر الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن منصور اجلذامي اإلسكندري
أخذ عن مجاعة . املتبحرين يف العلوم من التفسري والفقه واألصلني والنظر والعربية والبالغة واألنساب

الديار املصرية تفتخر برجلني يف : وكان الشيخ عز الدين ابن عبد السالم يقول. منهم ابن احلاجب
فه تفسري القرآن واالنتصاف من ومن تصاني. ابن دقيق العيد بقوص وابن املنري باإلسكندرية: طرفيها

ولد سنة عشرين . الكشاف وأسرار اإلسراء، ومناسبات تراجم البخاري، وخمتصر التهذيب يف الفقه
  .ومات يف أول ربيع األول سنة ثالث ومثانني باإلسكندرية. وستمائة

 قرأ على ابن احلاجب وغريه، وكان بعض. أخوه زين الدين علي قاضي اإلسكندرية بعد أخيه

: قال ابن فرحون. وله شرح عظيم على البخاري. الفضالء يفضله على أخيه، وإن كان هو أشهر منه

  .وكان ممن له أهلية الترجيح واالجتهاد يف مذهب مالك

    

ابن دقيق العيد الشيخ تقي الدين أبو الفتح حممد بن الشيخ جمد الدين علي بن وهب بن مطيع 
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شيخ اإلسالم احلافظ الزاهد الورع الناسك اتهد :  الطبقاتقال ابن السبكي يف. القشريي القوصي
. املطلق ذو اخلربة التامة بعلوم الشريعة، اجلامع بني العلم والدين، والسالك سبيل السادة األقدمني

ولد بظهر البحر امللح قريبا من ساحل الينبع وأبواه متوجهان من قوص للحج يوم . أكمل املتأخرين
ن شعبان سنة مخس وعشرين وستماة، ونشأ بقوص وتفقه ا، مث رحل إىل مصر السبت خامس عشري
وأخذ من الشيخ عز الدين بن عبد السالم، وحقق العلوم، ووصل إىل درجة . والشام، ومسع الكثري

قال احلافظ فتح الدين بن سيد . االجتهاد، وانتهت إليه رياسة العلم يف زمانه، وشدت إليه الرحال
وكان للعلوم جامعا، ويف فنوا . مثله فيمن رأيت، وال محلت عن أجل منه فيمن رويتمل أر : الناس

بارعا؛ مقدما يف معرفة علل احلديث على أقرانه، منفردا ذا الفن النفيس يف زمانه، بصريا بذلك، 
يف شديد النظر يف تلك املسالك، أذكى أملعية، وأزكى لوذعية، ال يشق له غبار، وال جيري معه سواه 

مضمار، وكان حسن االستنباط لألحكام واملعاين من السنة والكتاب، بنكت تسحر األلباب، وفكر 
تستفتح له ما استغلق على غريه من األبواب، مستعينا على ذلك مبا رواه من العلوم، مبينا ما هنالك 

 واملدارك النظرية، مبا حواه من مدارك الفهوم، مربزا يف العلوم النقلية والعقلية، واملسالك األثرية
حبيث يقضى له من علم باجلميع، ومسع مبصر والشام واحلجاز، على حتر يف ذلك واحتراز، ومل يزل 
حافظا للسانه، مقبال على شانه، وقف نفسه على العلوم وقصرها، ولو شاء العاد أن حيصر كلماته 

مع ذلك يف األدب باع، حلصرها؛ ومع ذلك فله بالتجريد ختلق، وبكرامات الصاحلني حتقق، وله 
وكرم طباع، مل خيل يف بعضها من حسن انطباع، حىت لقد كان الشهاب حممود الكاتب احملمود يف 

  .هو أشبه من رأيناه مييل إىل االجتهاد: وقال أبو حيان. مل تر عيين آدب منه: تلك املذاهب، يقول

 أن ابن دقيق العيد هو العامل ومل أرد أحدا من أشياخنا خيتلف يف: قال الشيخ تاج الدين السبكي
  .املبعوث على رأس املائة السابعة، املشار إليه يف احلديث؛ فإنه أستاذ زمانه علما ودينا

وله مصنفات، منها اإلملام يف احلديث وشرحه الذي مل يؤلف أعظم منه ملا فيه من االستنباطات 
لعنوان يف أصول الفقه، وكتاب يف العظيمة، وشرح العمدة ، واالقتراح يف مصطلح احلديث، وشرح ا

  .أصول الدين، وله ديوان خطب، وشعر حسن

  .مات يوم اجلمعة حادي عشر صفر سنة اثنتني وسبعمائة

  : ورثاه الشرف حممد بن حممد بن عيسى القوصي بقوله

 الثرى من مدمعي المذروف أروي  بعدك في الطول وقوفي سيطول

 بناظر مطروف اتوالمكرم  على فقد العلوم بأسرها أبكي
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 قلب مشجون الفؤاد أسيف من  بن علي بن وهب دعوة أمحمد

 من علمائنا بألوف لفديت  كان يقبل فيك حتفك فدية لو

 سمر قنا وبيض سيوف منعتك  كان من جمر المنايا مانع أو

 بمحزون وال مأسوف ولت  كنت في الدنيا على الدنيا إذا ما

  من مطل ومن تسويف كنتمذ   عداتك ال عداتك كلها سلمت

 الفتى المعروف بالمعروف مات  طالبي المعروف أين مسيركم يا

 من غير ما بخس وال تطفيف  العليا بأغلى قيمة المشترى

 لم يخلها يوما من التعنيف  عنف الجلساء قط ونفسه ما

 الصواب ومنجد الملهوف طرق  مرشد الفتيا إذا ما أشكلت يا

 يا غوث كل ضعيف مستصرخا  ى أتىمن للضعيف يعينه أن

 في شتوة ومصيف يرجونه  لليتامى واألرامل كافل من

 ذات قالئد وشنوف حسناء  يثن عزمك من مواصلة العال لم

 للعلم أو تصنيف وإفادة  أفنيت عمرك في تقى وعبادة

 أمواجه والناس دون السيف  في بحر العلوم مكابدا وسبحت

 من تليد في العال وطريف لك  تدعسائر ما حويت فلم  وبذلت

 المعارف غيبت بكسوف شمس  شمس مالك تطلعين ألم ترى يا

 يا بدر الدجى بخسوف والعلم  كنت أحق من بدر الحجى وألنت

 من زمن الصبا مشغوف علياء  على حبر بكل فضيلة لهفي

 على الفجار غير خفيف لكن  الخفيف على تقي مؤمن كان

    

 وكأنه ابن طريف فقدانه  نها ليلى علىالعلوم كأ تبكي

 تبديل والتحريف والتصحيف  أحاديث الرسول به من ال أمنت

 كان منه على يديه عوفي قد  يخشى عودة الداء الذي والشرع

 ألم وخص بساحة التكليف لما  عم المصاب به الطوائف كلها
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 يوم حل بساحة التكليف من  وما كتبت عليه كبيرة ومضى

 بت ضيفا عند خير مضيف إذ  يا بن علي العالي الذرا بشراك

  جاني البغيض وجزت كل مخوف  من كبد الحسود ورومة ال وخلعت

 كما علمت رءوف بالنازلين  نزلت على كريم غافر ولقد

 صبر الكريم الماجد الغطريف  بنيه قوة من بعده صبرا

 يفليس الحزن فيه بموف شيئا  لو وفيتموه من حقه واهللا

واحد مصر، . ابن الرفعة اإلمام جنم الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن علي بن مرتفع األنصاري
كان إمام مصر بل : قال اإلسنوي. يف االعتماد عليه يف الترجيح: الرافعي والنووي: وثالث الشيخني

من يدانيه، وال يعلم سائر األمصار، وفقيه عصره يف مجيع األقطار، مل خيرج إقليم مصر بعد ابن احلداد 
يف الشافعية مطلقا بعد الرافعي من يساويه؛ كان أعجوبة يف استحضار كالم األصحاب؛ ال سيما من 

  .غري مظانه، وأعجوبة يف معرفة نصوص الشافعي، وأعجوبة يف قوة التخريج

ف ولد بالفسطاط سنة مخس وأربعني وستمائة، وتفقه على السديد والظهري التزمنيت وعلى الشري
الكفاية يف عشرين : العباسي، ودرس باملعزية مبصر، وويل حسبة مصر، وصنف التصميفني العظيمني

مات مبصر . وله النفائس يف هدم الكنائس، وتأليف يف املكيال وامليزان. جملدا، واملطلب يف ستني جملدا
  .يف ثاين عشر رجب سنة عشر وسبع مائة

قال . بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكرمي األنصاريابن الزملكاين العالمة كمال الدين حممد 
. كان عامل العصر، وكان من بقايا اتهدين، ومن أذكياء أهل زمانه، خترج به األصحاب: الذهيب

مولده بدمشق يف شوال سنة سبع وستني وستمائة، وقرأ األصول على الصفي اهلندي، والنحو على 
فمات ببلبيس يف سادس عشر :  وطلب لقضاء مصر، فقدمبدر الدين بن مالك، وألف عدة تصانيف،

رمضان سنة سبع وعشرين وسبعمائة، ومحل إىل القاهرة ميتا، ودفن قريبا من قرب اإلمام الشافعي رضي 
  .اهللا عنه

السبكي العالمة تقي الدين أبو احلسن علي بن عبد الكايف بن متام بن محاد ابن حيىي بن عثمان بن علي 
اإلمام الفقيه احملدث احلافظ املفسر األصويل : قال ولده يف الطبقات. م األنصاريبن سوار بن سلي

. املتكلم النحوي اللغوي األديب اجلديل اخلاليف النظار، شيخ اإلسالم بقية اتهدين، اتهد املطلق

خذ ولد بسبك من أعمال املنوفية يف صفر سنة ثالث ومثانني وستمائة، وتفقه على ابن الرفعة، وأ
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احلديث عن الشرف الدمياطي، والتفسري عن العلم العارقي، والقراءات عن التقي بن الصائغ، 
وصحب يف التصوف الشيخ تاج الدين . واألصول واملعقول عن العالء الباجي، والنحو عن أيب حيان

لعلم ومن كان أنظر من رأيناه من أهل ا: قال اإلسنوي. بن عطاء اهللا، وانتهت إليه رياسة العلم مبصر
: وقال الصالح الصفدي. أمجعهم للعلوم، وأحسنهم كالما يف األشياء الدقيقة وأجلدهم على ذلك

ما جاء بعد الغزايل مثله، وعندي أم يظلمونه ذا وما هو عندي إال مثل سفيان : الناس يقولون
 الكفاية وغريها قال الشيخ شهاب الدين ابن النقيب، صاحب خمتصر: الثوري، وقال ابنه يف الترشيح

لو قدر اهللا تعاىل بعد األئمة األربعة : جلست مبكة بني طائفة من العلماء وقعدنا نقول: من املصنفات
يف هذا الزمان جمتهدا عارفا مبذاهبهم أمجعني يركب لنفسه مذهبا من الربعة، بعد اعتبار هذه املذاهب 

 رأينا على أن هذه الرتبة ال تعدو الشيخ تقي املختلفة كلها، الزدان الزمان به، وانقاد الناس، فاتفق
  .الدين السبكي، وال ينتهي هلا سواه

    

وله من املصنفات اجلليلة الفائقة اليت حقها أن تكتب مباء الذهب، ملا فيها من النفائس البديعة، 
وصل والتدقيقات النفيسة؛ منها الدر النظيم يف تفسري القرآن العظيم، تكملة شرح املهذب للنووي 

الرقم اإلبريزي شرح خمتصر . فيه إىل أثناء التفليس، االبتهاج يف شرح املنهاج وصل فيه إىل الطالق
التربيزي، التحقيق يف مسألة التعليق، رفع الشقاق يف مسألة الطالق، أحكام كل وما عليه دل، بيان 

سلول على من سب حكم الربط يف اعتراض الشرط، شفاء السقام يف زيارة خري األنام، السيف امل
، منية الباحث عن حكم دين الوارث، الرياض "لتؤمنن به ولتنصرنه"الرسول، التعظيم واملنة، يف 

لالمتناع، وشيء احلال يف تأكيد النفي بال، االعتبار ببقاء " لو"األنيقة وقسمة احلديقة، اإلقناع يف إفادة 
كيف التدبري يف تقومي اخلمر واخلرتير، السهم اجلنة والنار، ضرورة التقدير يف تقومي اخلمر واخلرتير، 

الصائب يف قبض دين الغائب، الغيث املغدق يف مرياث ابن املعتق، فصل املقال يف هدايا العمال، 
خمتصره، نور املصابيح يف صالة التراويح، ضياء املصابيح، ضوء املفاليح، تقييد التراجيح؛ ومصنفان 

إذا : "براز احلكم من حديث رفع القلم، الكالم على حديثآخران يف ذلك، تكملة سبعة أجزاء، إ
، كشف الغمة يف مرياث أهل الذمة، االتساق يف بقاء وجه "مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث

االشتقاق، الطوالع املشرقة يف الوقف على طبقة بعد طبقة، النقول واملباحث املشرقة، طليعة الفتح 
ر، القول الصحيح يف تعيني الذبيح، القول احملمود يف ترتيه داود، والنصر يف صالة اخلوف والقص

قطف النور مسائل الدور، الدور يف الدور؛ وله فيه مؤلف ثالث ورابع وخامس، عقود اجلمان يف 
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عقود الرهن والضمان، ورد الغلل يف العلل، البصر الناقد يف ال كملت كل واحد، اجلمع يف احلضر 
عة يف ضمان الوديعة، التهدي إىل معىن التعدي، بيان احملتمل يف تعدية العمل، بعذر املطر، حسن الصني

، القول اجلد يف تبعية اجلد، اإلغريض يف الفرق بني "غري ناظرين إناه: "احلكم واألناه يف إعراب قوله
" باتيا أيها الرسل كلوا من الطي"الكناية والتعريض، املواهب الصمدية يف املواريث الصفدية، تفسري 

اآلية، كشف الدسائس يف هدم الكنائس، ترتيل السكينة على قناديل املدينة، الطريقة النافعة يف 
املساقاة واملخابرة واللمزارعة، من أقسطوا ومن غلوا يف حكم من يقول لو، نيل العال يف العطف بال، 

القول . ذهيبإذا صح احلديث فهو م: حفظ الصيام عن فوت التمام، معىن قول اإلمام املطليب
، كشف اللبس عن املسائل اخلمس، غرية اإلميان اجللي أليب بكر "كان إذا اعتكف"املختطف يف أدلة 

وعمر وعثمان وعلي، بيع املرهون يف غيبة املديون، االقتناص يف الفرق بني احلصر واالختصاص، 
ى كثرية مجعها ولده يف وله فتاو. تسريح الناظر يف انعزال الناظر، جزء يف تعدد اجلمعة؛ وغري ذلك

  .ثالثة جملدات

  .تويف جبزيرة الفيل على شاطئ النيل، يوم االثنني رابع مجادى اآلخرة سنة ست ومخسني وسبعمائة

  : ورثاه شاعر العصر األديب مجال الدين بن نباتة بقوله

 لألرض واألفالك والشهب ناعيه  للفضل والعلياء والنسب نعاه

 !حزن وقلب فيه لم يجب فأي  ين مضىندب رأيناه وجوب الندب ح

 يا سراة المجد والحسب فقيدكم  إلى األرض ينعى والسماء عال نعم

 أرض بكم وسماء أب فأب  والعمل المبرور قد ملئت بالعلم

 الوقت تقديم بسم اهللا في الكتب في  ذكر ماضيكم ووارثه مقدم

 والحرببات مجتهدا في الحزن  من  لمجتهد في العلم يندبه آها

 نازلتنا الليالي فيه عن كثب إذ  وفود العال والعلم ينزلهم بينا

 كان عونا على األيام والنوب إذ  نوب األيام ثائرة وأقبلت

 سفرة طال فيها شجو مرتقب عن  يد التفريق مسفرة ففاجأتنا

  لكن به السمع منصوب على النصب  من نحو مصر مبتدا خبر وجاء

 "فزعت فيه بآمالي إلى الكذب"  نهر واخبرادمشق بدمع ال قالت

 "شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي  إذا لم يدع لي صدقه أمال حتى"
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 "أصدق إنباء من الكتب السيف"  :سيوف الكتب قائلة وكلمتنا

 أكبر كل الحسن في العرب اهللا  موت فتى األنصار مغتبطا وقال

  الدين واألحكام والريبجال كانت  طوى الموت من ذاك الفريد حلى لقد

    

 أبانتها على وصب بفرقتين  وخص مغنى دمشق الحزن متصال

 له مقسما باهللا لم يؤب يجمع  بين وموت يؤوب الغائبون ومن

 الغصون بها معكوسة العذب حتى  رياح األسى والشجو يعكسها كادت

 والنسر ضم جناحيه من الرهب  الرحب أضحى صدره حرجا والجامع

 تدارك أبناء له نجب لوال  هم كاد يدرسها دارسوللم

 للفضل يسحب أذباال على السحب  للهدى والندى لوال بنوه ومن من

 الضيعتين ولآلداب واألدب في  للفتوة والفتوى يجالسه من

 النجوم وحيث الحكم في صبب على  للتواضع حيث القدر في صعد من

 صال العدى أوفى من النكبن سلت  أمضى من النصل في نصر الهدى فإذا

 !باغ فيا هللا من شهب ورجم  للتصانيف فيها رتبة وهدى من

 السراة إلى دان بها درب متن  للفضائل واإلفضال قد جمعت من

 السماك وما ينفك في دأب شأو  ذو همة في العال والعلم قد بلغت

 الوجود فينا راحتا تعب به  للتهجد أو من للدعا بسطت من

 من ذا وذا أدركت مطلبي فقال  ى العلم شفع الشافعي بهرأ حتى

 افتر منها الطرس عن شنب كأنما  للمدائح فيه قد جلت وصفت من

 على معاليه في قاص ومقترب  للمدائح قد قامت خطابتها من

 أسطر األشعار والخطب مدادها  وقد لبست حزنا لفرقته لهفي

 الذكا أمسى أبا لهبال ب بالهم  لمظلم مدح فكر أجمعهم لهفي

 عي أقالمها حمالة الحطب من  أيدي الورى تبت وقد قعدت كأن

 يخوضون في جد وال لعب فما  الشريعة من تخليط من جهلوا واقي
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 ومهيب غير محتجب عليائه  غير ممنوع اللقا بسنا محجب

 العراق فخار غير منتقب على  لسبك فخار من مناقبه أضحى

 موروث ومكتسب: لهفي لفضلين  ومجتهدمروي : لهفي لعلمين

 مثل الحقائب والطالب والحقب  لمرتحل عنا وأنعمه آها

 قضى نحبه يا طول منتحب حتى  حب على األوطان حركه إيمان

 الصواب بصوب واكف السرب وهو  لكل وقور من بنيه بكى لهفي

 "يا أخت خير أخ يا بنت خير أب"  نادبة للحجب قلن لها وكل

 يا خارجي الهم بالغلب منيت  لحسين انتهى مسرى علي فالا إلى

 أنت وأفنتنا يد الكرب بقيت  ثاويا والثنا والمجد ينثره يا

 في نار حزن غير متئب ونحن  في مقام نعيم غير منقطع ثم

 برق وإن ترم الحشا تصب تقسم  حزن قسمناها عليك فإن سهام

  ودمع العين في حلبجسم دمشق  أعجب الحال لي قلب بمصروفي ما

 بطون الثرى فيها فيا طربي ولو  لي بمصر التي ضمتك تجمعنا من

 ونحن مع األيام في لجب يسلي  بالرغم منا رثاء بعد مدحك ال

 نرى لصنيع الشعر من سبب وال  بين أكبادنا والهم فاصلة ما

 وعدت مقطوعة الجلب أسواقه  القريض فلوال نسلكم كسدت أما

 أوصى وصاة المرء بالعقب بالفضل  اة عزاء عن إمام تقيالقض قاضي

 يحدث عنه البحر بالعجب بحر  في رتبة عليا وما وسقت فأنت

 والتقى والجود لم يغب وعلمه  غاب عنا سوى شخص لوالدكم ما

 بذيل على مثواك منسحب تزهى  ثراك أبا السادات سحب رضا جادت

  القلب مكتئبكل شجي سالم  وسار نحوك منا كل شارقة

 فقدك ما في العيش من أرب فبعد  اهللا نهديها ونتبعها تحية

 فامضي شباة الحارب الدرب مضى  الحزن أنا الحقون بمن وخفف

 والليالي الدهم والشهب أيامنا  لم يسر نحونا سرنا إليه على إن
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 فال عجيب مآل الترب للترب  من الترب أشباح مخلقة إنا

  : دي بقولهورثاه الصالح الصف

 ركنه للنون فماال زعزعت  طود من الشريعة ماال أي

 أعيا على الملوك انتقاال حين  ظل قد قلصته المنايا أي

 منه بحر البسيطة آآل كان  بحر فاض بالعلم حتى أي

 للواردين عذبا زالال فاض  حبر مضى وقد كان بحرا أي

 أبقت يضي وهالال ثم  شمس قد كورت في ضريح أي

 رتب االجتهاد حاال فحاال  ت قاضي القضاة من كان يرقىما

    

 مسيرا وما تشكى كالال رض  مات من فضل علمه طبق األ

 أصبح األنام ذباال أشرقت  كالشمس في العلوم إذا ما كان

 عليه في كل علم عياال ر  كان كل األنام من قبل ذا العص

 علوم جماالأهل ال بمعالي  كان فرد الوجود في الدهر يزهى

 فاعتدى الزمان وصاال بعدهم  فمضوا قبله وكان ختاما

 البدر في الدياجي الكماال علم  ذاته بأوصاف علم كملت

 الخلق يمنة وشماال شمل  األنام في مهد عدل وأنام

 بعده نشد رحاال ولمن  بعده نسد رحابا فلمن

 تجد في السؤال عنه سوى ال لم  إن رمت مثله في عاله وهو

 بالمصاب فيه ثكالى فهمو  اهللا لألنام عزاهم أحسن

 وأودى منا الجلود انتحاال ب  ومصاب السبكي قد سبك القل

 م عال مجده عليه وطاال  األصول لو فاخر النجو خزرجي

 سحيرا وعرفه قد توالى ض  كالنسيم مر على الرو خلق

 ما أنعمت ودامت نواال تلك  جودها يفوق الغوادي ويد

 منه عز الدموع مذاال صار  الذاهب الذي حين ولى هاأي
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 بنفوس على الفدا ال تغالى  أفاد الفداء شخصا لجدنا لو

 كرب يكظها واستحاال منك  طال ما تنفس عنها نفس

 عزا وعزت مناال فاستفادت  أنت بلغتها المنى في أمان

 أذاها في الدهر داء عضاال من  لنا إن درجت شجوا شكونا من

 من عقلنا األسير عقاال حل  تجلو ظالمها ببيان نتك

 منه جاءت جوابها يتالال  يعيد الفتوى إلى كل قطر من

 ت هداها وقد محوت الضالال  أصبت الصواب فيها وأهدي قد

 هكذا وإال فالال هكذا  الورى إذا ما رأوها فيقول

 أردى الغضنفر الرئباال موت  ما يشا أما جاء أن ال فليقل

 الموت وحده والنزاال طلب  ما خال الجبان بأرض إذاو

 سبحان من يزيل الجباال ين  تقضي قاضي القضاة تقي الد قد

 ما بدا نراها خجالى وإذا  من بعده كاسفات فالدراري

 مد في الناس من بنيه ظالال  طودا في علمه مشمخرا كان

 فوق فرق العالء رف اعتداال  عزها ونعمة تاج فبه

 عوادي الزمان ربى تعالى من  قاضي القضاة صان حماههو 

 يرعى األيتام واألطفاال فيه  للحكم في كل يوم وهداه

 ثوابا يزجي سحابا ثقاال ه  وحباه الصبر الجميل ووفا

 الندى ويبدي الجداال فيعيد  العدا جالدا ويعدو ليفيد

مبصر سنة تسع وعشرين وسبعمائة، ولد . ولده قاضي القضاة تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب
والزم االشتغال بالفنون على أبيه وغريه حىت مهر وهو شاب، وصنف كتبا نفيسة، وانتشرت يف 

وأنا اليوم جمتهد : كتب مرة ورقة إىل نائب الشام يقول فيها. حياته، وألف وهو يف حدود العشرين
  .و مقبول فيما قال عن نفسهالدنيا على اإلطالق، ال يقدر أحد يرد على هذه الكلمة، وه

مجع اجلوامع ومنع املوانع، وشرح خمتصر ابن احلاجب، وشرح منهاج البيضاوي، : ومن تصانيفه
مات عشية يوم الثالثاء سابع ذي احلجة سنة إحدى . والتوشيح، والطبقات، ومفيد النعم وغري ذلك

  .وسبعني وسبعمائة
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 بن رسالن بن نصري بن صاحل الكناين، جمتهد البلقيين شيخ اإلسالم سراج الدين أبو حفص عمر
  .عصره، وعامل املائة الثامنة

ولد يف ثاين عشر رمضان سنة أربع وعشرين وسبعمائة، وأخذ الفقه عن ابن عدالن والتقي والسبكي، 
والنحو عن أيب حيان، وبرع يف الفقه واحلديث واألصول، وانتهت إليه رياسة املذاهب واإلفتاء، وبلغ 

وله ترجيحات يف املذهب خالف ما رجحه النووي، وله اختيارات خارجة عن . جتهادرتبة اال
  .إنه خارج عن مذهب الشافعي: املذهب، وأفىت جبواز إخراج الفلوس يف الزكاة، وقال

وله تصانيف يف الفقه واحلديث والتفسري منها، حواشي الروضة، وشرح البخاري، وشرح الترمذي، 
  .وحواشي الكشاف

  .ريس اخلشابية وغريها، وتدريس التفسري باجلامع الطولينوويل تد

هو أحق الناس بالفتوى يف زمانه، مات يف عاشر ذي القعدة سنة مخس : وكان البهاء ابن عقيل يقول
  .ومثامنائة

    

ذكر الشيخ كمال الدين الدمريي أن بعض : ومسعت ولده شيخنا قاضي القضاة علم الدين يقول
إن اهللا يبعث على رأس كل مائة هلذه األمة من جيدد هلا دينها، :  رأى قائال يقولإنه: األولياء قال له

  .بدئت بعمر، وختمت بعمر

عمر بن عبد العزيز يف األوىل، : ومن اللطائف أن شرط املبعوثني على رءوس القرون مصريون: قلت
 وعسى أن يكون املبعوث على والشافعي يف الثانية، وابن دقيق العيد يف السابعة، والبلقيين يف الثامنة؛

  .رأس املائة التاسعة من أهل مصر

  : وقال احلافظ ابن حجر يرثي البلقيين، وضمنها رثاء احلافظ أيب الفضل العراقي

 الدموع وال تبقي وال تذري واذري  عين جودي لفقد البحر بالمطر يا

 شهب الدموع بعيني جرية النهر  رد ترداد دمع ذاهبا سبقت لو

 دعها سماوية تجري على قدر  الورى فمتى الم العذول أقل تسقي

 "حالي ال سري بمستتر عدتك"  يا سائلي جهرة عما أكابده

 ولست أبصر دمعي غير منحدر  يعل مني سوى أنفاسي الصعدا لم

 ليلي في فكر وفي سهر وطول  نهاري في غم وفي حزن أقضي
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 !ي منه كالدررسقيط دموع ترى  قلبي في بحر الهموم أما وغاص

 سالمة ما بكى باك على عمر  اهللا والرضوان تشمله فرحمة

 المسائل إن تشكل وإن تذر من  بحر العلوم الذي ما كدرته دال

 حتى تجانس بين الحبر والحبر  كم حبرت طرسا براعته والحبر

 مثل الكواكب إذ يحففن بالقمر  أنس حين يحف الطالبون به لم

 الغيث بين النبت والشجر كقسمة  ت ومبتدئالعلم في مف فيقسم

 عمهم فضله بالبشر والبشر بل  يخص ببشر منه ذا نسب ولم

 فأضاء الكون للبشر سراجه  أقام منار الدين متضحا لقد

 لنا العمران الدين عن قدر أحيا  القرن األول والقرن األخير لقد في

 ا في العصر والعمرافترق وإنما  االسم والعلم والتقوى قد اجتمعا في

 مشترك في سبعة زهر وذاك  أضاء سراج الدين منفردا لكن

 للمسائل يلقيها بال ضجر من  من للفضائل أو من للفواضل أو

 للقواعد يبنيها بال خور من  للفوائد أو من للعوائد أو من

 الخطاب وظل القوم في فكر جل  للفتاوى وحل المشكالت إذا من

 والحكم فيها غير مستطر عمياء  الناس إن نعقتيكون اختالف  لمن

 !فمن بعده للمشكل العسر ونم  قالوا إذا عضلت نبه لها عمرا

 أو قر عينا منه بالنظر أقر  من لو رآه ابن إدريس اإلمام إذا

 العقل لوال شاهد البصر تهذيب  كان باألم برا حين هذبها قد

 ا يربو على الخبربحثه خبره من  حواسده لما رأوا غررا قالت

 هللا ما هذا من البشر وحاش  أكبر ما هذا سوى ملك اهللا

 البغاث لدى صقر من الصغر مثل  عهدي بأكبرهم قدرا بحضرته

 فزتم منه بالوطر: عنه ليسمعوا  قل لمن كانوا قد اجتمعوا محدث

 لما تواضع أقوام على غرر  على ثقة فتواضعتم علوتم

 رجوى نبي اهللا في عمر تحقيق  ددكم له بالفتح من م محقق
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 تذكير ناس وتنبيه لمدكر  الجنيد مقامات بها فله حكى

 وسهل ومعروف به وسرى بشر  يتلقى فيه قاصده وبابه

 له حجج يشرقن كالدرر قامت  لو قال هذي السواري الخشب من ذهب

 معناه عن إدراك ذي نظر يدق  وإن تكلم يوما في مناظرة

 واعدل إذا حكمت واعتبر حيان  ن تحقيقه وأباابن عدالن ع سل

 في سعيه خير حجاج ومعتمر  الرأي حجاج الخصوم غدا مسدد

 حوى عمر الخيرات من عمر وكم  حجة وغزاة قد سما بهما كم

 وأطلق أجفانا لمنكسر هانا،  أصم ناعيه آذانا، وقيد أذ

 لعطرالركب إال بالثنا ا أجابه  إلينا به يوم الوقوف فما سعى

 وضجوا أسى من حادث نكر عجوا  نعاه في يوم تعريف الحجيج فقد

 هنيئا فقلبي منك في سفر ارقد  يا من له جنة المأوى غدت نزال

 في رضاه عنك فافتخر زيادة  ربك بالحسنى ورؤيته حباك

 تتلو إذا شئت إال آخر الزمر  عنك تكاليف الحياة فما أزال

 ومنزال بك معمورا من الخفر  صحف علوم كنت تجمعها أوحشت

    

 من الشعر أو بيت من الشعر بيت  يستملك لشاد أو لغانية لم

 أو حل معضلة أعيت على الفكر  عكفت على استنباط مسألة لكن

 دل على التأثير باألثر كالسيف  قمت لنص تستدل به بالنصر

 فاهنأ بمقعد صدق عند مقتدر  عنا بساط العلم معتليا طويت

 مصر غدت والبيت في مضر الدار  لك مأوى وهي منتسب نةكنا

 تحل حاشاك من خاط ومن خطر  قسي ركوع مع سهام دعا تحمي

 العلم فيها أي مشتهر برتبة  وستين عاما ظلت منفردا بضعا

 انتبهت إلى كأس وال وتر وال  برحت مجدا للعال يقظا فما

 ه الجيد بالدررتقلد من حتى  كنت تحمي حمى اإلسالم مجتهدا قد
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 بين تأنيث ومنكسر بجمعهم  جمع عدو الدين حيث نجوا فرقت

 دون الوخز باإلبر بالسمهرية  غير محاب في مقالتهم طعنت

 بسهام الذكر في التتر تارة  بسيف الهدى في الملحدين سطا طورا

 والشيعي والقدري كاإلتحادي  عظيم يسر الملحدون به رزء

 هداية أهل النفع والضرر فيه  حدا جمعتالليالي أبقت وا ليت

 وأوالهم بذي عمر يطالبيه  إذ فدت عمرا فدت عمرا وليتها

 الشيخ من غير ثنيا أنفس البشر في  لو قبل الموت الفدا بذلت هيهات

 بان منه اتساع الصدر للبحر إذ  لقبر حواه إنه عجب عجبي

 عز مصطبريالمصاب وفيه  جل  لهفي على فقد شيخ المسلمين لقد

 ذكا بذكاء غير منحسر يسمو  عليه سراجا كان متقدا لهفي

 بنداه مطفئ الشرر لكنه  نداه خشينا نار فكرته لوال

 حزنا أال فاعجبوا من فطنة النهر  ناره ظل بحر النيل محترقا من

 !يغني كبير القلب بالفقر وكيف  وهل نافعي إبداع مرثية لهفي

 وذكرا وقرآنا إلى السحر نفال  هعليه لليل كان يقطع لهفي

 يشق فيه عليه فرقه السهر  عليه لعلم كان يجمعه لهفي

 فعال وقوال فما يؤتى من الحصر  عليه لعان كان ينفعه لهفي

 الخالئق من بدو ومن حضر عن  لهفي عليه لضد كان يدفعه

 الرحيم فحزني غير مقتصر عبد  ويا طول حزني ما حييت على نعم

 كاشتهار الشمس في الظهر أعالمه  ى حافظ العصر الذي اشتهرتعل لهفي

 يفجع بعد العين باألثر والدهر  الحديث انقضى لما قضى ومضى علم

 عندي من سمعي ومن بصري أعز  على فقد شيخي اللذين هما لهفي

 الرميم ويلهي الحي عن سمر يحيي  على من حديثي من كمالهما لهفي

 السما إن يلح واألرض إن يطر نسر  ن ما ارتقيالم يرتق النسرا اثنان

 جهينة إن يسأل عن الخبر وذا  شبه فرخ عقاب حجة صدقت ذا
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 كالعام حتى الشهر كالشهر العام  ينقضي عجبي عن وفق عمرهما ال

 عام سوى نقص لمعتبر وربع  ثمانين عاما بعدها سنة عاشا

 ا على بشرلم تهن يوم رزية  تتبعه الدنيا مضت بهما الدين

 الدياجي زين الدين في األثر بدر  وهو سراج الدين يتبعه بالشمس

 المنيرة عني وامحي قمري شمس  أظلم األفق في عيني وقد أفلت ما

 النعيم فساروا سير مبتدر الح  ذقت من بين أحبابي العذاب وهم قد

 إلى الرفيق لدى الجنات والنهر  قلب ساروا وما وافقتهم فعلوا يا

 الشوق ما أقساك من حجر تكابد  بعد نواهم مظهرا جلدا وعشت

 أنت عندي إن تنظر بذي نظر ما  يا طرف ال تنظر لغيرهم وأنت

 أنار فكم نور بال ثمر ولو  يغرنك بشر من خالفهم وال

 آخر الصفو هذا أول الكدر يا  ألسود عيني بعد أبيضه وقل

 ق في المرقى فال تطرلألف بلغت  بعدهم غاية يا موت تطلبها ما

 ذو كدر والطرف ذو سهر والقلب  بدور تم خلت منهم منازلهم

 لذاك المنظر النضر واوحشتاه  غصون روض ذوت في التراب أوجههم

 ما بين منظوم ومنتثر كالدر  عليهم وشعري في رثائهم دمعي

 قلبي فليت الكأس لم تدر أحباب  كؤوس المنايا حين غبت على دارت

 في وطني إذ فاتني وطري زهدت  أنى ألقاهم ففات، فقد خرجت

    

 الدين حيث لنا أدى السفر ل  لقد رجونا لها قاضي القضاة جال

 فانتظر يا خير منتظر تخالفه،  ولى عهد أبيه كان نص على اس

 هذا اتفاق فتى السن والكبر  سن وفي المقدار شبه أب فتى

 في شفق كالبدر في سحر والبدر  أباه وأخلق أن يساويه جارى

 سار فيها أعدل السير وسيرة  مناقب تسري ما سرى قمر له

 ونوال غير منحصر وعفة  وحلم وعدل شامل وتقى علم
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 والحت لنا كالزهر والزهر فاحت  في العال لما سمعت ونمت خالئق

 فضل العطايا غير منبتر بسيط  كامل األصل داني الفضل وافره يا

 ملكتها عنوة بالحق فاقتصر  عالي طال مطلبهيا سيدا في الم

 وصلت بالحق صول الصارم الذكر  فهت بالفقه فقت األقدمين ذكا إن

 وال فخر، مالرازي بمفتخر وقل  تكلمت في األصلين فاعل وطل وإن

 وسيف ذهنك شفاق على الطبري  تفسر تحقق كل مشتبه وإن

  غير منكسرللنحو طرفا نصبت  يرفع رأسا سيبويه إذا وليس

 في الحفظ والعليا إلى الزهر رقيت  ومن قديم زمان للحديث لقد

 رزئنا أسوة في سيد البشر في  صبرا فما يخفاك أن لنا موالي

 لغربة ظلت فيها أي معتذر  محبك في إبطاء تعزية واعذر

 لما أطلت المكث في سفري علي  تقولن لي في غير معتبة وال

 ونحن على عشر من العشر هال  يةحول توافينا بمرث أبعد

  راجعت فكري وال حققت في نظري  رأسك لوال القرب منك لما وحق

 يغم على األلباب والفكر غم  ذهن أقول الشعر وبي بأي

 ظلت فيها أي منكسر وغربة  وحزن بقلبي والحشا سكنا فكر

 انقضاء إلى أن ينقضي عمري عندي  على أن رزء الشيخ ليس له هذا

 أوجد ما القيت في سفري فالفقد  في سفري إذ مات منه دعا دتفق

 ناحت الورق في اآلصال والبكر ما  على لحده سحب الرضا ديما دامت

 عليه بمنهل ومنهمر عيني  أن رياضا قبره فهمت أيقنت

 غنى المطوق في زاه من الزهر  لنا أنت ما عن الهالل وما ودم

 والنصر واإلقبال والظفر زالع  :مجدك محروسا بأربعة ودام

ترمجة مؤلف هذا الكتاب عبد الرمحن بن الكمال أيب بكر بن حممد بن سابق الدين بن الفخر عثمان 
بن ناظر الدين حممد بن سيف الدين خضر بن جنم الدين أيب الصالح أيوب بن ناصر الدين حممد بن 

  .الشيخ مهام الدين اهلمام اخلضريي األسيوطي
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مجيت يف هذا الكتاب اقتداء باحملدثني قبلي، فقل أن ألف أحد منهم تارخيا إال وذكر وإمنا ذكرت تر
ترمجته فيه؛ وممن وقع له ذلك اإلمام عبد الغافر الفارسي يف تاريخ نيسابور، وياقوت احلموي يف 

معجم األدباء، ولسان الدين ابن اخلطيب يف تاريخ غرناطة، واحلافظ تقي الدين الفارسي يف تاريخ 
مكة، واحلافظ أبو الفضل بن حجر يف قضاة مصر، وأبو شامة يف الروضتني؛ وهو أروعهم وأزهدهم، 

أما جدي األعلى مهام الدين؛ فكان من أهل احلقيقة، ومن مشايخ الطريق، وسيأيت ذكره يف : فأقول
م من قسم الصوفية، ومن دونه كانوا من أهل الوجاهة والرياسة؛ منهم من ويل احلكم ببلده، ومنه

ويل احلسبة ا، ومنهم من كان تاجرا يف صحبة األمري شيخون، وبىن مدرسة باسيوط، ووقف عليها 
أوقافا، ومنهم من كان متموال، وال أعرف منهم من خدم العلم حق اخلدمة إال ولدي، وسيأيت ذكره 

  .يف قسم الفقهاء الشافعية

سبة إال باخلضريية، حملة ببغداد؛ وقد حدثين من وأما نسبتنا باخلضريي، فال أعلم ما تكون إليه هذه الن
أثق به، أنه مسع والدي رمحه اهللا تعاىل يذكر أن جده األعلى كان أعجميا أو من الشرق؛ فالظاهر أن 

النسبة إىل احمللة املذكورة، وكان مولدي بعد املغرب ليلة األحد مستهل رجب سنة تسع وأربعني 
  .ومثامنائة

    

إىل الشيخ حممد اذوب، رجل كان من كبار األولياء جبوار املشهد النفيسي، ومحلت يف حياة أيب 
فربك علي، ونشأت يتيما، فحفظت القرآن ويل دون مثاين سنني مث حفظت العمدة، ومنهاج الفقه 
واألصول، وألفية ابن مالك؛ وشرعت يف االشتغال بالعلم، من مستهل سنة أربع وستني، فأخذت 

اعة من الشيوخ، وأخذت الفرائض عن العالمة فرضي زمانه الشيخ شهاب الدين الفقه والنحو عن مج
الشار مساحي الذي كان يقال إنه بلغ السن العالية وجاوز املائة بكثري، واهللا أعلم بذلك؛ قرأت عليه 

  .يف شرحه على اموع، وأجزت بتدريس العربية يف مستهل سنة ست وستني

ول شيء ألفته االستعاذة والبسملة، وأوقفت عليه شيخنا شيخ وقد ألفت يف هذه السنة، فكان أ
اإلسالم علم الدين البلقيين، فكتب عليه تقريظا، والزمته يف الفقه إىل أن مات؛ فالزمت ولده، 

فقرأت عليه من أول التدريب لوالده إىل الوكالة، ومسعت عليه من أول احلاوي الصغري إىل العدد، 
اة، ومن أول التنبيه إىل قريب من باب الزكاة، وقطعة من الروضة من باب ومن أول املنهاج إىل الزك

القضاء، وقطعة من تكملة شرح املنهاج للزركشي؛ ومن إحياء املوات إىل الوصايا أو حنوها، وأجازين 
  .بالتدريس واإلفتاء من سنة ست وسبعني، وحضر تصديري
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فقرأت عليه قطعة من املنهاج، . دين املناويفلما تويف سنة مثان وسبعني لزمت شيخ اإلسالم شرف ال
ومسعته عليه يف التقسيم إال جمالس فاتتين، ومسعت دروسا من شرح البهجة، ومن حاشية عليها، ومن 

  .تفسري البيضاوي

ولزمت يف احلديث والعربية شيخنا اإلمام العالمة تقي الدين الشبلي احلنفي، فواظبته أربع سنني، 
رح ألفية ابن مالك وعلى مجع اجلوامع يف العربية تأليفي، وشهد يل غري مرة وكتب يل تقريظا على ش

بالتقدم يف العلوم بلسانه وبنانه، ورجع إىل قويل جمردا يف حديث؛ فإنه أورد يف حاشيته على الشفاء 
حديث أيب اجلمرا يف اإلسرا، وعزاه إىل ختريج ابن ماجه، فاحتجت إىل إيراده بسنده، فكشفت ابن 

يف مظنته، فلم أجده، فمررت على الكتاب كله، فلم أجده، فامت نظري، فمررت مرة ثانية ماجه 
فلم أجده، فعدت ثالثة فلم اجده؛ ورأيته يف معجم الصحابة البن قانع، فجئت إىل الشيخ وأخربته، 
فبمجرد ما مسع مين ذلك أخذ نسخته، وأخذ القلم فضرب على لفظ ابن ماجه، وأحلق ابن قانع يف 

أال تصربون، : حلاشية؛ فاعظمت ذلك وهبته لعظم مرتله الشيخ يف قليب، واحتقاري يف نفسي، فقلتا
ومل أنفك عن الشيخ إىل أن . ال، إمنا قلدت يف قويل ابن ماجه الربهان احلليب: فقال! لعلكم تراجعون

  .مات

ذت عنه الفنون من ولزمت شيخنا العالمة أستاذ الوجود حميي الدين الكافيجي أربع عشرة سنة؛ فأخ
  .التفسري واألصول والعربية واملعاين وغري ذلك؛ وكتب يل إجازة عظيمة

وحضرت عند الشيخ سيف الدين احلنفي دروسا عديدة يف الكشاف والتوضيح وحاشيته عليه، 
  .وتلخيص املفتاح، والعضد

وى ما غسلته وشرعت يف التصنيف يف سنة ست وستني، وبلغت مؤلفايت إىل اآلن ثالمثائة كتاب س
  .ورجعت عنه

وسافرت حبمد اهللا تعاىل إىل بالد الشام واحلجاز واليمن واهلند واملغرب والتكرور، وملا حججت 
شربت من ماء زمزم، ألمور؛ منها أن أصل يف الفقه إىل رتبة الشيخ سراج الدين البلقيين، ويف 

  .احلديث إىل رتبة احلافظ ابن حجر

  .بعنيوأفتيت من مستهل سنة إحدى وس

  .وعقدت إمالء احلديث من مستهل سنة اثنتني وسبعني

التفسري، واحلديث، والفقه، والنحو، واملعاين، والبيان، والبديع؛ على : ورزقت التبحر يف سبعة علوم
والذي أعتقده أن الذي وصلت إليه من . طريقة العرب والبلغاء، ال على طريقة العجم وأهل الفلسفة
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 الفقه والنقول اليت اطلعت عليها فيها، مل يصل إليه وال وقف عليه أحد من هذه العلوم السبعة سوى
أشياخي؛ فضال عمن هو دوم، وأما الفقه فال أقول ذلك فيه؛ بل شيخي فيه أوسع نظرا، وأطول 

أصول الفقه واجلدل والتصريف، ودوا اإلنشاء والتوسل : باعا؛ ودون هذه السبعة يف املعرفة
 القراءات، ومل آخذها عن شيخ، ودوا الطب، وأما علم احلساب فهو أعسر شيء والفرائض، ودوا

  .علي وأبعده عن ذهين؛ وإذا نظرت يف مسألة تتعلق به فكأمنا أحاول جبالً أمحله

    

وقد كملت عندي اآلن آالت اجلهاد حبمد اهللا تعاىل؛ أقول ذلك حتدثاً بنعمة اهللا تعاىل ال فخراً؛ واي 
!  حىت يطلب حتصيلها بالفخر، وقد أزف الرحيل، وبدا الشيب، وذهب أطيب العمرشيء يف الدنيا

ولو شئت أن أكتب يف كل مسألة مصنفاً بأقواهلا وأدلتها النقلية والقياسية، ومداركها ونقوصها 
وأجوبتها، واملوازنة بني اختالف املذاهب فيها لقدرت على ذلك من فضل اهللا، ال حبويل وال بقويت، 

  .ل وال قوة إال باهللا، ما شاء اهللا، ال قوة إال باهللافال حو

ومسعت أن أيب . وقد كنت يف مبادئ الطلب قرأت شيئاً يف علم املنطق، مث ألق اهللا كراهته يف قليب
  .الصالح أفىت بتحرميه فتركته لذلك، فعوضين اهللا تعاىل عنه علم احلديث الذي هو أشرف العلوم

اً وإجازة فكثري؛ أوردم يف املعجم الذي مجعتهم فيه، وعدم حنو مائة وأما مشاخيي يف الرواية مساع
  .ومخسني؛ ومل أكثر من مساع الرواية الشتغايل مبا هو أهم وهو قراءة الدراية

اإلتقان يف علوم القرآن، الدر املنثور : فن التفسري وتعليقاته والقراءات: وهذه أمساء مصنفايت لتستفاد
املسند، أسرار الترتيل يسمى قطف األزهار يف كشف .  ترمجان القرآن يف التفسري.يف التفسري املأثور

األسرار، لباب النقول يف أسباب الرتول، مفحمات األفران يف مبهمات القرآن، املهذب فيما وقع يف 
 القرآن من املعرب، اإلكليل يف استنباط الترتيل، تكملة تفسري الشيخ جالل الدين احمللي، التحبري يف

علوم التفسري، حاشية على تفسري البيضاوي، تناسق الدرر يف تناسب السور، مراصد املطالع يف 
تناسب املقاطع واملطالع، جممع البحرين ومطلع البدرين يف التفسري، مفاتيح الغيب يف التفسري، األزهار 

دير ألقيته ملا اللفائحة على الفاحتة، شرح االستعاذة والبسملة، الكالم على أول الفتح، وهو تص
باشرت التدريس جبامع شيخون حبضرة شيخنا البلقيين، شرح الشاطبية، األلفية يف القراءات العشر، 
: مخائل الزهر يف فضائل السور، فتح اجلليل للعبد الذليل يف األنواع البديعية املستخرجة من قوله تعاىل

عاً، القول الفصيح يف تعيني الذبيح، اليد اآلية، وعدا مائة وعشرون نو....) اهللا ويل الذين آمنوا(
  .البسطى يف الصالة الوسطى، معترك األقران يف مشترك القرآن



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  201

 

    

كشف املغطى يف شرح املوطا، إسعاف املبطا برجال املوطا، التوشيح على : فن احلديث وتعلقاته
 داود، شرح ابن اجلامع الصحيح، الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج، مرقاة الصعود إىل سنن أيب

ماجه، تدريب الراوي يف شرح تقريب النووي، شرح ألفية العراقي، األلفية وتسمى نظم الدرر يف 
علم األثر وشرحها يسمى قطر الدرر، التهذيب يف الزوائد على التقريب، عني اإلصابة يف معرفة 

رك، اآليل الصحابة، كشف التلبيس عن قلب أهل التدليس، توضيح املدرك يف تصحيح املستد
املصنوعة يف األحاديث املوضوعة، النكت البديعات على املوضعات، الذيل على القول املسدد، القول 

احلسن يف الذب عن السنن، لب اللباب يف حترير األنساب، تقريب العزيب، املدرج إىل املدرج، 
الورد املعلل يف تذكرة املؤتسى مبن حدث ونسى، حتفة النابه بتلخيص املتشابه، الروض املكلل و

املصطلح، منتهى اآلمال يف شرح حديث إمنا األعمال، املعجزات واخلصائص النبوية، شرح الصدور 
بشرح حال املوتى والقبور، والبدور السافرة عن أمور اآلخرة، ما وراء الواعون يف أخبار الطاعون، 

هيد الفرش يف اخلصال فضل موت األوالد، خصائص يوم اجلمعة، منهاج السنة، ومفتاح اجلنة، مت
املوجبة لظل العرش، بزوغ اهلالل يف اخلصال املوجبة للظالل، مفتاح اجلنة يف االعتصام بالسنة، مطلع 
البدرين فيمن يؤتى أجرين، سهام اإلصابة يف الدعوات اابة، الكلم الطيب، القول املختار يف املأثور 

وي، كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة، الفوائد من الدعوات واألذكار، أذكار األذكار، الطب النب
الكامنة يف إميان السيدة آمنة، ويسمى أيضاً التعظيم واملنة يف أن أبوي النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 
اجلنة، املسلسالت الكربى، جياد املسلسالت، أبواب السعادة يف سباب الشهادة، أخبار املالئكة، 

منة، مناهج الصفا يف ختريج أحاديث الشفا، األساس يف مناقب بين الثغور البامسة يف مناقب السيدة آ
العباس، در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة، زوائد شعب اإلميان للبيهقي، مل األطراف وضم 

األتراف، أطراف األشراف باإلشراف على األطراف، جامع املسانيد، الفوائد املتكاثرة يف األخبار 
تناثرة يف األخبار املتواترة، ختريج أحاديث الدرة الفاخرة، ختريج أحاديث الكفاية املتواترة، األزهار امل

يسمى جتربة العناية، احلصر واإلشاعة ألشراط الساعة، الدرر املتنثرة يف األحاديث املشتهرة، زوائد 
 عليه الرجال على ذيب الكمال، الدر املنظم يف االسم املعظم، جزء يف الصالة على النيب صلى اهللا

وسلم، من عاش من الصحابة مائة وعشرين، جزء يف أمساء املدلسني، اللمع يف أمساء من وضع، 
األربعون املتباينة، درر البحار يف األحاديث القصار، الرياضة األنيقة يف شرح أمساء خري اخلليقة، املرقاة 

ربعون حديثاً من رواية مالك عن العلية يف شرح األمساء النبوية، اآلية الكربى يف شرح قصة اإلسرا، أ
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نافع عن ابن عمرن فهرست املرويات، بغية الرائد يف الذيل على جممع الزوائد، أزهار اآلكام يف أخبار 
األحكام، اهلبة السنية يف اهليئة السنية، ختريج أحاديث شرح العقائد، فضل اجللد، الكالم على حديث 

لقيته ملا وليت درس احلديث بالشيخونية، أربعون حديثاً ، هو تصدير أ"احفظ اهللا حيفظك: "ابن عباس
يف فضل اجلهاد، أربعون حديثاً يف رفع اليدين يف الدعاء، التعريف بآداب التأليف، العشاريات، القول 

، كشف النقاب عن األلقاب، نشر العبري يف "من عرف نفسه فقد عرف ربه: "األشبه يف حديث 
 وافقت كنيته كنية زوجة من الصحابة، ذم زيارة األمراء، زوائد ختريج أحاديث الشرح الكبري، من

نوادر األصول للحكيم الترمذي، ختريج أحاديث الصحاح يسمى فلق الصباح، ذم املكس، آداب 
  .امللوك

األزهار الغضة يف حواشي الروضة، احلواشي الصغرى، خمتصر الروضة يسمى : فن الفقه وتعلقاته
سمى الوايف، شرح التنبيه، الشباه والنظائر، اللوامع والوارق يف اجلوامع القنية، خمتصر التنبيه، ي

والفوارق، نظم الروضة يسمى اخلالصة، شرحه يسمى رفع اخلصاصة، الورقات املقدمة، شرح 
الروض، حاشية على القطعة لإلسنوي، العذب السلسل يف تصحيح اخلالف املرسل، مجع اجلوامع، 

ضة من الفروع، خمتصر اخلادم؛ يسمى تصحني اخلادم، تشنيف األمساع الينبوع فيما زاد على الرو
مبسائل اإلمجاع، شرح التدريب، الكايف، زوائد املهذب على الوايف، اجلامع يف الفرائض، شرح 

  .الرحيبة يف الفرائض، خمتصر األحكام السلطانية للماوردي

    

ظفر بقلم الظفر، االقتناص يف مسألة ال: األجزاء املفردة يف مسائل خمصوصة على ترتيب األبواب
التماص، املستطرفة يف أحكام دخول احلشفة، الساللة يف حتقيق املقر واالستحالة، الروض األريض يف 
طهر احمليض، بذل العسجد لسؤال املسجد، اجلواب احلزم عن حديث التكبري جزم، القذاذة يف حتقيق 

، جزء يف صالة الضحى، املصابيح يف صالة التراويح، حمل االستعاذة، ميزان املعدلة يف شأن البسملة
بسط الكف يف إمتام الصف، اللمعة يف حتقيق الركعة إلدراك اجلمعة، وصول األماين بأصول التهاين، 

بلغة احملتاج يف مناسك احلاج، السالف يف التفصيل بني الصالة والطواف، شد األثواب يف سد 
ادلة عند تغيري املعاملة، إزالة الوهن عن مسألة الرهن، بذل اهلمة األبواب يف املسجد النبوي، قطع ا

يف طلب براءة الذمة، اإلنصاف يف متييز األوقاف، أمنوذج اللبيب يف خصائص احلبيب، الزهر الباسم 
فيما يزوج فيه احلاكم، القول املضي يف احلنث يف املضي، القول املشرق يف حترمي االشتغال باملنطق، 

 يف ذم الكالم، جزيل املواهب يف اختالف املذاهب، تقرير اإلسناد يف تيسري االجتهاد، فصل الكالم
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رفع منار الدين وهدم بناء املفسدين، ترتيه األنبياء عن تسفيه األغبياء، ذم القضاء، فضل الكالم يف 
إمكان حكم السالم، نتيجة الفكر يف اجلهر بالذكر، طي اللسان عن ذم الطيلسان، تنوير احللك يف 

رؤية النيب وامللك، أدب الفتيا، إلقام احلجر ملن زكى سباب أيب بكر وعمر، اجلواب احلامت عن 
السؤال اخلامت، احلجج املبينة يف التفضيل بني مكة واملدينة، فتح املغالق من أنت طالق، فصل اخلطاب 

  .يف قتل الكالب، سيف النظار يف الفرق بني الثبوت والتكرار

شرح ألفية ابن مالك، يسمى البهجة املضية يف شرح األلفية، الفريدة يف النحو : علقاتهفن العربية وت
والتصريف واخلط، النكت على األلفية والكافية والشافعية والشذور والرتهة، الفتح القريب على 
مغىن اللبيب، شرح شواهد املغين، مجع اجلوامع، شرحه يسمى مهع اهلوامع، شرح امللحة، خمتصر 

حة، خمتصر األلفية ودقائقها، األخبار املروية يف سبب وضع العربية، املصاعد العلية يف القواعد املل
النحوية، االقتراح يف أصول النحو وجدله، رفع السنة يف نصب الزنة، الشمعة املضيئة، شرح كافية 

وشحة، الشهد، ابن مالك، در التاج يف إعراب مشكل املنهاج، مسألة ضريب زيداً قائماً، السلسلة امل
شذا العرف يف إثبات املعنة للحرف، التوشيح على التوضيح، السيف الصقيل يف حواشي ابن عقيل، 

حاشية على شرح الشذور، شرح القصيدة الكافية يف التصريف، قطر الندا يف ورود اهلمزة للندا، 
م، نكت شرح تصريف العزي، شرح ضروري التصريف البن مالك، تعريف األعجم حبروف املعج

على شرح الشواهد للعيين، فجر الثمد يف إعراب أكمل احلمد، الزند الوري يف اجلواب عن السؤال 
  .الكندري

شرح ملعة اإلشراق يف االشتقاق، الكوكب الساطع يف نظم مجع : فن األصول والبيان والتصوف
صاح، عقود اجلوامع، شرحه، شرح الكوكب الوقاد يف االعتقاد، نكت على التلخيص يسمى اإلف

اجلمان يف املعاين والبيان، شرحه، شرح أبيات تلخيص املفتاح، خمتصره، نكت على حاشية املطول 
البن الفنري رمحه اهللا تعاىل، حاشية على املختصر، البديعية، شرحها، تأييد احلقيقة العلية وتشييد 

ج املعايل يف نصرة الغزايل الطريقة الشاذلية، تشييد األركان يف ليس يف اإلمكان أبدع مما كان، در
على املنكر املتغايل، اخلرب الدال على وجود القطب واألوتاد والنجباء واألبدال، خمتصر اإلحياء، 

املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة، النقابة يف أربعة عشر علماً، شرحها، شوارد الفوائد، قالئد الفرائد، 
  .والتفريق يف األنواع البديعيةنظم التذكرة، ويسمى الفلك املشحون، اجلمع 

    

الكربي : تاريخ الصحابة وقد مر ذكره، طبقات احلفاظ، طبقات النحاة: فن التاريخ واألدب
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والوسطى والصغرى، طبقات شعراء العرب، تاريخ اخللفاء، تاريخ مصر هذا، تاريخ سيوط معجم 
نتقى؛ ترمجة النووي، ترمجة شيوخي الكبري يسمى حاطب ليل وجارف سيل، املعجم الصغري يسمى امل

البلقينني، امللتقط من الدرر الكامنة، تاريخ العمر؛ وهو ذيل على إنباء الغمر، رفع الباس عن بين 
العباس، النفحة املسكية والتحفة املكية، على منط عنوان الشرف، درر الكلم وغرر احلكم، ديوان 

املكية، الرحلة الدمياطية، الرسائل إىل معرفة خطب، ديوان شعر، املقامات، الرحلة الفيومية، الرحلة 
األوائل، خمتصر معجم البلدان، ياقوت الشماريخ يف علم التاريخ، احلمانة، رسالة يف تفسري ألفاظ 

متداولة، مقاطع احلجاز، نور احلديقة من نظم القول، امل يف الرد على املهمل، املىن يف الكىن، فضل 
ء للنووي، األجوبة الزكية عن األلغاز السبكية، رفع شأن احلبشان، الشتاء، خمتصر ذيب األمسا

أحاسن األقباس يف حماسن االقتباس، حتفة املذاكرة يف املنتقى من تاريخ ابن عساكر، شرح بانت سعاد، 
  .حتفة الظرفاء بأمساء اخللفاء، قصيدة رائية، خمتصر شفاء الغليل يف ذم الصاحب واخلليل

  حفاظ احلديثذكر من كان مبصر من 

أبو ذر، عبد اهللا بن عمرو بن العاص، عقبة بن عامر اجلهين؛ الثالثة صحابة؛ ذكرهم الذهيب يف 
  .طبقات احلفاظ؛ وقد مروا

  .أبو اخلري مرثد، مكحول، نافع موىل ابن عمر، يزيد بن ابن حبيب، عبيد اهللا بن أيب جعفر؛ مروا

يرة ؛ أحد احلفاظ والقرء، أخذ القراءة عن أيب األعرج عبد الرمحن بن داود املدين صاحب أيب هر
أخذ القراءة عنه نافع بن أيب نعيم، وعنه، قال . هريرة وابن عباس، وأكثر من السنن عن أيب هريرة

قال الذهيب يف طبقات . أصح أسانيد أيب هريرة أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة: البخاري
هو أول من وضع العربية باملدينة؛ أخذ : قرآن والسنن، وقالواكان األعرج أول من برز يف ال: القراء

عن أيب األسود، وله خربة بأنساب قريش، وافر العلم، مع الثقة واألمانة؛ خرج إىل اإلسكندرية؛ 
  .مات يف سنة سبع عشرة ومائة. فأدركه أجله ا

مات مبصر .  هليعة والليثعقيل بن خالد األيلي أبو خالد ، موىل عثمان؛ عن عكرمة ونافع، وعنه ابن
  .سنة إحدى وأربعني ومائة

  .مات بالصعيد سنة تسع ومخسني ومائة. عن الزهري ونافع. يونس بن يزيد األيلي أبو يزيد الرقاشي 

عمرو بن احلارث، حيوة بن شريح، حيىي بن يوب الغافقي، الليث بن سعد بن هليعة، املفضل بن 
  .فضالة، مروا
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كان ثقة عابداً . عن يزيد بن أيب حبيب وغريه. سليمان أبو حممد املصريبكر مب مضر بن حكم بن 
  .صاحلاً؛ ولد سنة اثنتني ومائة؛ ومات يوم عرفة سنة أربع وسبعني

  .ابن وهب، ابن القاسم، اإلمام الشافعي، مروا

. يأسد السنة أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد امللك بن مروان بن احلكم اآلمدي املصر

عن شعبة وروح، وعنه الربيع اجليزي، وأمحد بن صاحل ولد مبصر سنة اثنتني وثالثني ومائة؛ ومات ا 
  .يف احملرم سنة اثنيت عشرة ومائتني

عن مالك . سعيد بن أيب مرمي احلكم بن حممد بن سامل اجلمحي املصري احلافظ املصري، أبو حممد 
  .ة أربع وأربعني ومائة، ومات سنة أربع وعشرين ومائتنيكان فقيهاً، ولد سن: والليث؛ قال ابن يونس

؛ كاتب الليث، مات سنة )ح، د، ت(عبد اهللا بن صاحل بن حممد بن مسلم اجلهين موالهم أبو صاحل؛ 
  .اثنتني وعشرين ومائتني

كان من أثبت الشاميني، مات مبصر : قال البخاري. عبد اهللا بن يوسف التنيسي أبو حممد الدمشقي
  .اين عشرة ومائتني؛ عن مثانني سنةسنة مث

أحد األئمة، صاحب املسند، كان مبصر مالزماً لإلمام الشافعي، . عبد اهللا بن الزبري احلميدي أبو بكر
هو رئيس : قال أبو حامت. فلما مات رجع إىل مكة يفيت ا إىل أن مات سنة تسع عشرة ومائتني

  .أصحاب ابن عيينة، وهو ثقة إمام

أول من مجع املسند، أخرج منها يف فتنة القول خبلق . نزيل مصر. املروزي أبو عبد اهللانعيم بن محار 
  .القرآن، فحبس بسامرا سنة مثان وعشرين ومائتني

مات يف صفر . راوي املوطأ؛ صنف التصانيف. حيىي بن عبد اهللا بن بكري املخزومي موالهم املصري
  .سنة إحدى وثالثني ومائتني

  .بن عفري، حرملة، أمحد بن صاحل املصري، مرواأصبغ بن فرج، سعيد 

    

قال . مسع من الليث وابن هليعة. املصري احلافظ. أبو عبد اهللا حممد بن رمح بن مهاجر التجييب موالهم
ثقة ثبت؛ كان من أعلم الناس بأخبار بلدنا، : وقال ابن يونس. ما أخطأ يف حديث واحد: النسائي

  . ومائتنيمات يف شوال سنة اثنتني وأربعني

  .احلارث بن مسكني، يونس بن عبد األعلى، مرا

  .احلسن بن عبد العزيز الوزير اجلذامي أبو علي اجلروي املصري 
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مل ير مثله فضالً وزهداً؛ محل من مصر إىل : روى عن بشر بن بكر، وعنه البخاري؛ وقال الدراقطين
  .العراق؛ فلم يزل ا حىت مات سنة سبع ومخسني ومائتني

: قال يف العرب. صاحب املسند؛ عن أيب نعيم وطبقته. د بن سنجر أبو عبد اهللا اجلرجاين احلافظ حمم

  .مات بصعيد مصر يف ربيع األول سنة مثان ومخسني ومائتني

  .حممد بن عبد احلكم، مر

أبو حممد املصري، صاحب اإلمام . الربيع بن سليمان بن عبد اجلبار بن كامل املرادي موالهم 
روى عنه أصحاب السنن األربعة، والطحاوي وأبو .  وراوي كتبه، واملؤذن جبامع الفسطاطالشافعي

وأملى احلديث جبامع طولون؛ وهو أول من أملى به، ووصله ابن طولون يومئذ جبائزة . زرعة وغريهم
  .سنية؛ ولد سنة أربع وسبعني ومائتني، ومات يوم االثنني لعشر بقني من شوال سنة سبع ومائتني

. عن أيب نعيم، وعنه ابن خزمية. نزيل مصر. يطة احلافظ الثقة، أبو علي احلسن بن سليمان البصريقب

  .مات سنة إحدى وستني ومائتني

وثقه ابن . عن أسد السنة، وعنه أبو داود والنسائي. أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم الربقي
مات سنة تسع . له تصانيف يف احلديث وغريه: يونس، وذكره ابن فرحون يف طبقات املالكية، وقال

  .وأربعني ومائتني

كان ثقة : قال ابن يونس. ابن أخت غزال اإلمام أبو بكر حممد بن علي بن داود البغدادي نزيل مصر
  .يف احلديث، مات ا يف ربيع األول سنة أربع وستني ومائتني

وكان . حدث مبصر والشام والعراق. ازقحممد بن محاد الطهراين الرازي؛ أحد من رحل إىل عبد الر
  .مات سنة إحدى وسبعني ومائتني؛ قاله يف العرب. ثقة

روى عن ابيه وأصبغ بن فرج وخلف، وعنه ابن ماجه . حيىي بن عثمان بن صاحل البهمي املصري
  .تويف سنة سنة اثنتني ومثانني ومائتني. كان حافظاً للحديث: قال ابن يونس. وآخرون

أقام مبصر . مد بن حممد بن عيسى املروزي الفقيه احلافظ، مفيت مرو وعاملها وزاهدهاعبدان أبو حم
سنني، وقرأ على املزين والربيع، مث انتقل؛ وهو الذي أظهر مذهب الشافعي خبراسان؛ تفقه به ابن 

خزمية وأبو إسحاق املروزي وخلق صاروا أئمة، وصنف كتاب املعرفة يف مائة جزء، وكتاب املوطأ، 
ولد ليلة عرفة سنة عشرين ومائتني، ومات ليلة عرفة سنة . ان يرجع إليه يف الفتاوي واملعضالتوك

ثالث وتسعني؟ النسائي أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي بن سنان بن حيىي القاضي احلافظ 
لبالد، أحد األئمة املربزين، واحلفاظ املثقفني واألعالم املشهورين، جال ا. اإلمام شيخ اإلسالم
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رأيت من أئمة احلديث أربعة يف : قال أبو علي النيسابوري. واستوطن مصر، فأقام بزقاق القناديل
النسائي مبصر، وعبدان باألهواز، وحممد بن إسحاق، وإبراهيم ابن أيب طالب : وطين وأسفاري

سفيم من كان النسائي أفقه مشايخ مصر يف عصره، وأعرفهم بالصحيح وال: وقال احلاكم. بنيسابور
له من املصنفات السنن الكربى . هو أحفظ من مسلم: وقااللذهيب. اآلثار، وأعرفهم بالرجال

ولد سنة مخس . والصغرى وهي إحدى الكتب الستة، وخصائص علي، ومسند علي، ومسند مالك
 وقيل -كان خروجه من مصر سنة اثنتني وثالمثائة، ومات مبكة : قال ابن يونس. وعشرين ومائتني

  . يف صفر سنة ثالث وثالمثائة-رملة بال

. نزيل مصر وحمدثها. يعرف بعلبك. علي بن سعيد بن بشري مهران احلافظ البارع أبو احلسن الرازي

  .مات يف ذي القعدة سنة سبع وتسعني ومائتني. كان يفهم وحيفظ: قال ابن يونس

م حممد بن عبد اهللا بن زكريا أحد احلفاظ، وهو ع. حيىي بن زكريا بن النيسابوري أبو زكريا األعرج
دخل مصر على كرب السن، ومات ا سنة سبع : قال يف العرب. بن حيوة، روى عن قتيبة وابن راهويه

  .وثالمثائة

بغدادي حافظ متعفف، روى عن : قال يف العرب. حممد بن حممد بن النفاح بن بدر الباهلي أبو احلسن
  .خر سنة أربع عشرة وثالمثائةتويف مبصر يف ربيع اآل. ابن إسرائيل وطبقته

    

صاحب التصانيف البديعة أبو جعفر أمحد ابن حممد بن سالمة بن . الطحاوي اإلمام العالمة احلافظ
تفقه بالقاضي أيب حازم، وكان ثقة ثبتاً، فقيهاً مل . مسلمة األزدي املصري احلنفي، ابن أخت املزين

وله معاين اآلثار، وأحكام القرآن، والتاريخ الكبري، . صرخيلف بعده مثله، انتهت إليه رئاسة احلنفية مب
ولد سنة تسع وثالثني ومائتني، ومات يف ذي القعدة سنة إحدى . واختالف العلماء، وكتاب الشروط

  .وعشرين وثالمثائة

مكحول احلافظ أبو عبد الرمحن حممد بن عبد اهللا بن عبد السالم البريوين؛ عن ابن عبد احلكم، وعنه 
  .كان من الثقات العاملني باحلديث، مات يف مجادى اآلخرة سنة إحدى وعشرين وثالمثائة. برابن ز

. عن بكار ابن قتيبة، وعنه ابن زبر. الطحان احلافظ اإلمام أبو بكر أمحد بن عمرو بن جابر الرملي

  .مات سنة ثالث وثالثني وثالمثائة

 بن اإلمام يونس ابن عبد األعلى الصديف ابن يونس احلافظ اإلمام أبو سعيد عبد الرمحن بن أمحد
ولد سنة إحدى ومثانني ومائتني، ومسع أباه والنسائي، ومل يرحل وال . املصري، صاحب تاريخ مصر
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مات يف . مسع بغري مصر، ولكنه إمام يف هذا الشأن، متيقظ حافظ مكثر، خبري بأيام الناس وتوارخيهم
  .مجادى األوىل سنة سبع وأربعني وثالمثائة

  .ابن احلداد، مر

مملي جزء البطاقة، . محزة بن حممد بن علي بن العباس الكناين املصري احلافظ الزاهد العامل أبو القاسم
متفق على تقدمه يف معرفة : قال احلاكم. عن النسائي وأيب يعلى، وعنه الدار قطين وابن سعيد

  .ع ومخسني وثالمثائةمات يف ذي احلجة سنة سب. احلديث، يذكر بالورع والزهد والعبادة

ولد سنة أربع . نزيل مصر. ابن السكن احلافظ احلجة أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن البغدادي
وتسعني ومائتني، ومسع أبا القاسم البغوي وابن جوصا، وعنه عبد الغين بن سعيد، وعين ذا الشأن 

  .ةوصنف الصحيح املنتقى؛ مات يف احملرم سنة ثالث ومخسني وثالمثائ

ولد سنة اثنتني . النقاش احلافظ اإلمام اجلوال أبو بكر حممد بن علي بن حسن املصري نزيل تنيس
مات رابع شعبان سنة تسع وستني . ومثانني ومائتني، ومسع النسائي وأبا علي، وعنه الدار قطين

  .وثالمثائة

لدار قطين وعبد الغين؛ عن النسائي، وعنه ا. احلسن بن رشيق اإلمام أبو بكر حممد العسكري املصري
ما رأيت عاملاً أكثر حديثاً منه؛ ولد يف صفر سنة ثالث ومثانني ومائتني، ومات يف : قال ابن الطحان

  .مجادى اآلخرة سنة سبعني وثالمثائة

. ابن النحاس املصري احلافظ اإلمام أبو العباس أمحد بن حممد بن عيسى بن اجلراح، نزيل نيسابور

مات سنة ست وسبعني وثالمثائة، عن .  مسع أبا القاسم البغوي، ومنه احلاكم.كان ذا رحلة واسعة
  .مخس ومثانني سنة

عن أيب سعيد . ابن مسرور احلافظ اجلوال أبو الفتح عبد الواحد من حممد بن أمحد بن مسرور البلخي
  .وطن مبصر، ومات يف ذي احلجة سنة مثان وسبعني وثالمثائة. بن يونس، وعنه عبد الغين

. باقعة يف احلفظ: قال احلاكم. محد بن أيب الليث نصر بن حممد احلافظ أبو العباس النصييب املصريأ

  .مات سنة ست ومثانني وثالمثائة

. ابن حرتابة الوزير الكامل احلافظ أبو الفضل جعفر بن الوزير أيب الفتح الفضل بن الفرات البغدادي

ورحل .  عن حممد بن هارون احلضرمي وغريهنزيل مصر، وزر لصاحب مصر كافور اخلادم، وحدث
كان من احلفاظ املتقنني، ميلي ويروي : قال السلفي. إليه الدارقطين، وعزم على التأليف على مسنده

. يف حال الوزارة، عندي من أماليه، ومن كالمه على احلديث، الدال على حدة فهمه وقوة علمه



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  209

 

مثائة، ومات يف ثالث عشر ربيع األول سنة إحدى ولد سنة مثان وثال. وحرتابة اسم جدته أم أبيه
  .وتسعني

إمام زمانه يف علم احلديث وحفظه؛ قال . عبد الغين بن سعيد بن علي األزدي احلافظ املتقن النسابة
ولد سنة . ما رأيت بعد الدار قطين أحفظ منه؛ له مؤلفات؛ منها املؤتلف واملختلف وغريه: الربقاين

  .ئة؛ ومات يف سابع صفر سنة تسع وأربعمائةاثنتني وثالثني وثالمثا

أبو سعيد املاليين أمحد بن حممد بن أمحد بن إمساعيل؛ كان أحد احلفاظ املكثرين الراحلني يف احلديث 
  .مات مبصر يف شوال سنة اثنيت عشرة وأربعمائة. إىل اآلفاق، روى عن ابن عدي

    

كان متقنا مكثرا . الوائلي البكري نزيل مصرأبو نصر السجزي احلافظ عبيد اهللا بن سعيد بن حامت 
: سألت احلبال عن الصوري والسجزي: قال أبو طاهر احلافظ. بصريا باحلديث والسنة، واسع الرحلة

السجزي أحفظ من مخسني مثل الصوري؛ مات يف احملرم سنة أربع وأربعني : أيهما أحفظ؟ فقال
  .وأربعمائة

صر، أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد بن عبد اهللا النعماين موالهم احلبال احلافظ اإلمام املتقن؛ حمدث م
ولد سنة إحدى وتسعني وثالمثائة، ومسع عبد الغين ابن سعيد وابن نظيف، ومنه أبو بكر عبد . املصري

الباقي؛ وآخر من روى عنه باإلجازة ابن ناصر احلافظ، ومجع عوايل سفيان بن عيينة وغري ذلك، 
  .مات سنة اثنتني ومثانني وأربعمائة. عا كبري القدروكان ثقة حجة صاحلا ور

كان إماما حافظا متقنا، ناقدا . السلفي احلافظ أبو طاهر عماد الدين أمحد بن حممد بن أمحد األصفهاين
وله تصانيف، وكان أوحد زمانه يف . روى عنه احلفاظ يف حياته. ثبتا دينا خريا، انتهى إليه علو اإلسناد

تويف يوم اجلمعة خامس ربيع . مهم بقوانني الرواية؛ وكان مقيما باإلسكندريةعلم احلديث، وأعل
  .اآلخر سنة ست وسبعني ومخسمائة وله مائة وست ستني

أوحد زمانه يف علم . عبد الغين بن عبد الواحد بن علي بن سرور املقدسي احلنبلي احلافظ اإلمام
صاحب العمدة والكمال وغري ذلك من احلديث واحلفظ؛ تقي الدين أبو حممد الزاهد العابد، 

نزل مصر يف آخر عمره، ومات ا يوم االثنني ثالث عشر ربيع األول سنة ستمائة؛ وله . التصانيف
  .تسع ومخسون سنة، ودفن بالقرافة

أكثر عن السلفي، ورأس يف : قال الذهيب. أبو احلسن علي بن فاضل بن سعد اهللا الصوري مث املصري
  .سنة ثالث وستمائةاحلديث؛ مات مبصر 
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ولد . أبو احلسن علي بن املفضل بن علي املالكي املقدسي مث السكندري، احلافظ العالمة شرف الدين
سنة أربع وأربعني ومخسمائة، وخترج بالسلفي، وكان من حفاظ احلديث وأئمة املذهب العارفني به؛ 

  .مات بالقاهرة يف شعبان سنة إحدى عشرة وستمائة. وله تصانيف

 األمناطي احلافظ البسارع تقي الدين أبو الطاهر إمساعيل بن عبد اهللا ابن عبد احملسن املصري ابن
وكان إماما حافظا . ولد يف حدود سنة سبع ومخسمائة، ومسع ابن اخلشوعي، ومنه املنذري. الشافعي

  .مات يف رجب سنة تسع عشرة وستمائة. مربزا مفيدا

بري أبو اخلطاب عمر بن حسن األندلسي السبيت؛ كان بصريا ابن دحية اإلمام العالمة احلافظ الك
باحلديث معتنيا به، له حظ وافر من اللغة، ومشاركة يف العربية؛ وله تصانيف، وطن مصر، وأدب 

امللك الكامل، ودرس بدار احلديث الكاملة، مات رابع عشر ربيع األول سنة ثالث وثالثني وستمائة 
  .عن نيف ومثانني سنة

احلافظ الكبري اإلمام شيخ اإلسالم زكي الدين أبو حممد عبد العظيم ابن عبد القوي بن عبد املنذري 
ولد مبصر يف غرة شعبان سنة إحدى ومثانني وخسمائة، وتفقه، وطلب هذا . اهللا املصري الشافعي

ين الشأن فربع فيه، وخترج باحلافظ أيب احلسن ابن املفضل، وويل مشيخة الكاملية، وانقطع ا عشر
سنة، وكان عدمي النظري يف معرفة علم احلديث على اختالف فنونه، متبحرا يف معرفة أحكامه ومعانيه 

قال الشيخ . ومشكله، قيما مبعرفة غريبه، إماما حجة بارعا يف الفقه والعربية والقراءات، ورعا متبحرا
ترغيب والترهيب، وشرح ألف ال. كان أدين مين، وأنا أعلم منه: تقي الدين بن دقيق العيد يف حقه

  .مات يوم السبت رابع ذي القعدة سنة ست ومخسني وستمائة. التنبيه، وغري ذلك

الرشيد العطار اإلمام احلافظ، رشيد الدين أبو احلسني حيىي بن علي بن عبد اهللا األموي النابلسي مث 
م يف فن احلديث، وانتهت ولد سنة أربع ومثانني ومخسمائة؛ وخترج بابن املفضل، وتقد. املصري املالكي

  .ومات يف مجادى األوىل سنة اثنتني وستني وستمائة. إليه رياسة احلديث بالديار املصرية، وألف وخرج

ولد سنة أربع وسبعني ومخسمائة، . الصدر البكري أبو علي احلسن بن حممد النيسابوري مث الدمشقي
يف ذي احلجة سنة ست ومخسني وعين ذا الشأن، وألف وخرج، وحتول إىل مصر، فمات ا 

  .وستمائة

    

. ابن العماد اإلمام احلافظ وجيه الدين أبو املظفر منصور بن سليمان اهلمداين اإلسكندراين الشافعي

ولد يف صفر سنة سبع وستمائة، وعين باحلديث وفنونه ورجاله وبالفقه، وألف يف احلديث وأنواعه 
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الفقه، وألف تاريخ اإلسكندرية ومعجم شيوخه وغري ذلك، ويف الفقه، وألف يف احلديث وأنواعه ويف 
  .روى عنه الدمياطي، مات يف شوال سنة ثالث وسبعني وستمائة، ومل خيلف بعده يف الثغر مثله

نزيل القاهرة؛ ولد . األبيوردي اإلمام احملدث احلافظ زين الدين أبو الفتح حممد بن حممد بن أيب بكر
لسخاوي وغريه، وألف وخرج، مات يف مجادى األوىل سنة سبع سنة إحدى وستمائة؛ ومسع من ا

  .وستني وستمائة

ولد سنة اثنتني . اإلسعردي اإلمام احلافظ مفيد القاهرة تقي الدين أبو القاسم عبيد بن حممد ابن عباس
مات يف شعبان . وعشرين وستمائة، وشرح الكثري، وبرع يف التخريج وأمساء الرجال والعايل واملوافقة

  .ة اثنتني وتسعني وستمائةسن

الشريف عز الدين نقيب األشراف أبو العباس أمحد بن حممد بن عبد الرمحن احلسين احلليب مث 
روى عن فخر القضاء أمحد بن احلباب وأكثر أصحاب البوصريي، وعين . املصري، احلافظ املؤرخ

  . العربذكره يف. مات يف سادس احملرم سنة مخس وتسعني وستمائة. باحلديث وبالغ

ابن الظاهري احلافظ الزاهد القدوة مجال الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن عبد اهللا احلليب احلنفي 
مات بزاويته باملقس . كان أحد من عين ذا الشأن، وكتب عن سبعمائة شيخ، وخرج وأعاد. املقرئ

  .بظاهر القاهرة، يف ربيع األول سنة ست وتسعني وستمائة، وله سبعون سنة

الدمياطي اإلمام العالمة احلافظ احلجة الفقيه النسابة شيخ احملدثني شرف الدين أبو حممد عبد املؤمن 
ولد سنة ثالث عشرة وستمائة، وتفقه، وبرع وطلب احلديث، فرحل ومجع . بن خلف التوين الشافعي

سع الفقه، رأسا ما رأيت يف احلديث أحفظ منه، وكان وا: قال املزين. فأوعى، وخترج باملنذري وألف
  .مات فجأة سنة مخس وسبعمائة. يف النسب جيد العربية، عزيز اللغة

ابن شامة اإلمام احلافظ احلجة الفقيه النسابة، مفيد مصر، مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن شامة 
مات يف ذي القعدة . روى عن ابن عبد الدائم، وكتب الكثري؛ وكان جيدا مبعرفة احلديث. احلنبلي

  .نة مثان وسبعمائة عن سبع وأربعني سنةس

  .ابن دقيق العيد، مر

ولد سنة . احلارثي قاضي القضاة سعيد الدين أبو حممد مسعود بن أمحد العراقي مث املصري احلنبلي
اثنتني ومخسني وستمائة، ومسع من النجيب وعدة، وتقدم يف هذا الشأن، وخرج وألف شرحا على 

  .مات يف ذي احلجة سنة إحدى عشرة وسبعمائة. ذهبهسنن أيب داود، وكان عارفا مب

القطب احلليب مفيد الديار املصرية وشيخها احلافظ قطب الدين أبو علي عبد الكرمي بن عبد النور بن 
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ولد يف رجب سنة أربع وستني وستمائة وعين بالفن، وبرع فيه، وألف شرح البخاري . منري احلنفي
مات يف رجب سنة مخس . يف بضعة عشر جملدا، وغري ذلكوشرح سرية عبد الغين، وتاريخ مصر 

  .وثالثني وسبعمائة

فتح الدين ابن سيد الناس اإلمام العالمة احلافظ األديب البارع أبو الفتح حممد بن حممد بن حممد بن 
ولد يف ذي القعدة سنة إحدى وسبعني وستمائة، . سيد الناس اليعمري األندلسي األصل املصري

ق العيد، وخترج به، وكان أحد األعالم احلفاظ؛ أديبا شاعرا بليغا مترسال، ويل درس والزم ابن دقي
احلديث بالظاهرية وغريها، وألف السرية النبوية، وشرح الترمذي، ومات يف شعبان سنة أربع وثالثني 

  .وسبعمائة

  .التقي السبكي، مر

ولد سنة .  أبو احلسني حمدث مصرأمحد بن أيبك بن عبد اهللا احلسامي الدمياطي احلافظ شهاب الدين
  .مات يف رمضان سنة تسع وأربعني وسبعمائة بالطاعون. سبعمائة، وبرع يف الفن، وخرج وألف

  .أمحد بن أمحد بن أمحد بن احلسني اهلكاري شهاب الدين أبو احلسني

اآلخرة مات يف مجادى . كان عارفا بالرجال، ألف كتابا يف رجال الصحيحني، وأعاد باجلامع احلاكم
  .سنة ثالث وستني وسبعمائة

البهائي عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن أيب بكر بن خليل العثماين املكي نزيل القاهرة، الشافعي 
مات . وعين بالفقه وبرع فيه. ولد سنة أربع وتسعني وستمائة. احلافظ الفقيه الزاهد القدوة، أبو حممد

  .ني وسبعمائةبالقاهرة يف مجادى األوىل سنة سبع وسبع

    

مسع من أصحاب النجيب، وأخذ عن الفخر . الزبلعي مجال الدين عبد اهللا بن يوسف بن حممد احلنفي
الزيلعي شارح الكرت والعالئي بن التركماين وابن عقيل، وألف ختريج أحاديث اهلداية، وختريج 

  .مات يف حمرم سنة اثنتني وستني وسبعمائة. أحاديث الكشاف

اعة قاضي القضاة الشيخ عز الدين أبو عمر قاضي القضاة بدر الدين حممد بن إبراهيم احلافظ ابن مج
ولد يف احملرم سنة أربع وتسيعن وستمائة، وأكثر السماع، . بن سعد اهللا بن مجاعة الكناين الشافعي

فبلغت شيوخه ألفا وثالمثائة نفس، وعين بالشأن، وصنف ختريج أحاديث الرافعي وغريه، وويل 
مات مبكة . ء بالدار املصرية، وتدريس اخلشابية، وكانت معرفته باحلديث أمثل من معرفته بالفقهالقضا

  .يف مجادى األوىل سنة سبع وستني وسبعمائة
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ولد سنة تسع ومثانني وستمائة، وكان حافظا . مغلطاي بن قليج احلنفي اإلمام احلافظ عالء الدين
ه أكثر من مائة تصنيف، كشرح البخاري وشرح ابن عارفا بفنون احلديث، عالمة يف األنساب، ول

  .ماجه وغري ذلك؛ مات يف شعبان سنة اثنتني وستني وسبعمائة

ابن سند احلافظ مشس الدين أبو العباس حممد بن موسى بن سند املصري، ولد يف ربيع اآلخر سنة 
ت يف صفر ما. تسع وعشرين وسبعمائة، وأخذ عن اإلسنوي، والزم التاج السبكي، وألف وخرج

  .سنة اثنتني وتسيعن وسبعمائة

  .البلقيين مر

  .ابن امللقن، يأيت يف الفقهاء

العراقي احلافظ اإلمام الكبري؛ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن، حافظ 
ن، ولد مبنشاة املهراين بالقاهرة يف مجادى األوىل سنة مخس وعشرين وسبعمائة، وعين بالف. العصر

فربع فيه وتقدم حبيث كان شيوخ عصره يبالغون يف الثناء عليه باملعرفة، كالسبكي والعالئي وابن 
وله مؤلفات يف الفن بديعة، كاأللفية اليت اشتهرت يف اآلفاق . كثري وغريهم؛ ونقل ابن سيد الناس

لناس؛ وشرع وشرحها ونظم االقتراح، وختريج أحاديث اإلحياء، وتكملة شرح الترمذي البن سيد ا
يف إمالء احلديث من سنة ست وتسعني فأحيا اهللا تعاىل به سنة اإلمالء بعد أن كانت دائرة، فأملى 

  .مات يف ثامن شعبان سنة ست ومثامنائة. وكان صاحلا متواضعا ضيق املعيشة. أكثر من أربعمائة جملس

  : ورثاه احلافظ ابن حجر بقوله

 ا للمآقيالدمع جار أصار  لم ينفس للخناق مصاب

 الفضل قد بلغ التراقي وروح  العلم بعد الزهو ذاو فروض

 الصبر يسري في المحاق وبدر  الدمع يجري باندالق وبحر

 حي على افتراق: الصبر ينادي  بالقلب اجتماع ولألحزان

 فهذا صبره مر المذق  بعد بأس من تالق فأما

 سباقتسوق أولي العلوم إلى ال  لقد عظمت مصيبتنا وجاءت

 وأذن بالنوى داعي الفراق  القيامة قد تبدت وأشراط

 بالفضائل في استباق وكانوا  وكان بمصر والبيت البقايا

 الشام للفضالء باق بأرض  تبق المالحم والرزايا فلم
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 بكأس الحين للعلماء ساقي  بأرض مصر كل علٍم وطاف

 الح ال داعي النفاق ونور  المنون سراج علٍم فأطفات

 إمام فألحقته بالسباق  الرجا في ابن الحسين ال وأخلقت

 عبد الرحيم بن العراقي على  فيا أهل الشآم ومصر فابكوا

 باإلنفراد على اتفاق له  الحبر الذي شهدت قروم على

 عن غيره ذات انغالق غدت  فتحت له قدماً علوم ومن

 دونه خيل السباق فأحرز  إلى الحديث قديم عهد وجاز

 بما إلى السبع الطباق أقل  السبع القراءات العواليوب

 !داواه مع ضيق النطاق أما  إحيا علوم الدين عنه فسل

 األحاديث الرفاق بتخريج  ذكره يسمو وينمو فصير

 قدماً إلى أعلى المراقي به  وشرح الترمذي لقد ترقى

 وهذا شرحه في األفق راق  ابن الصالح له صالح ونظم

 منهاج حق باستباق إلى  صول له وصولنظم األ وفي

 األجر من راقى البراق عليها  السيرة الغرا يجازي ونظم

    دعاه بحافظ العصر اإلمام الكبير اإلسنوي لدى الطباق

    وعلى قدره السبكي وابن العالئي واألئمة باتفاق

 طمع المجاري في اللحاق وال  ومن ستين عاماً لم يجاري

 تهجد في الليل راق وطول  في تصنيف علٍمويقضي اليوم 

 الكريمة في اغتباق وبالتحف  فأصبح بالكرامة في اصطباح

    

 ألهاه طبي باعتناق وال  شغلته كأس بالتثام فما

  يرى الطالب مع حمل المشاق  كرم يزيد وشيخ علٍم فتى

 وقراه في ذات اتساق قرى؛  طالبي علم ووفٍر فيقرئ

 من النسيمات الرفاق أرق  ناً عليهأسفا ويا حز فيا
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 بعد ذات انطالق تولت  ويا أسفا لتقييدات علٍم

 الرضا فيما يالقي يالقيه  سالم ربي كل حيٍن عليه

  إذا انهملت هممت ذات انطباق  لحده سحب الغوادي وأسقت

 إلى يوم التالقي تحيات  رئيه في كل يوم وزانت

ولد سنة . سن علي بن أيب بكر بن سليمان، رفيق أيب الفضل العراقياهليثمي احلافظ نور الدين أبو احل
مات يف تاسع عشر . مخس وثالثني وسبعمائة، ورافق العراقي يف السماع، والزمه، وألف ومجع

  .رمضان سنة سبع ومثامنائة

نتني ولد يف ربيع سنة اث. ابن عشائر، احلافظ ناصر الدين أبو املعايل حممد بن علي الساملي احلليب
وأربعني وسبعمائة، وأخذ عن التاج السبكي وابن قاضي اجلبل واألعمى، والبصري، وله جماميع وتاريخ 

  .مات مبصر يف ربيع سنة تسع ومثانني وسبعمائة. وتعاليق

ولد سنة ثالث وستني وسبعمائة وعين . األقفهسي صالح الدين خليل بن حممد عبد الرمحن املصري
  .نة إحدى وعشرين ومثامنائةمات س. بالفن وخرج، وصنف

ويل الدين أبو زرعة أمحد بن احلافظ أبو الفضل العراقي اإلمام العالمة احلافظ الفقيه األصويل، ذو 
ولد يف ذي احلجة اثنتني وستني وسبعمائة، وخترج يف الفن بوالده، والزم البلقيين يف الفقه، . الفنون

، كشرح البهجة والنكت، وخمتصر املهمات، وشرح وبرع يف الفنون؛ وألف الكتب النافعة املشهورة
وأملى أكثر من ستمائة جملس، . مجع اجلوامع يف األصلني، وشرح تقريب األسانيد لوالده، وغري ذلك

  .مات يف سابع عشرين شعبان سنة ست وعشرين ومثامنائة. وويل قضاء الديار املصرية

ولد يف احملرم سنة اثنتني وستني . كناينالبوصريي شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل ال
  .مات يف احملرم سنة وأربعني ومثامنائة. وسبعمائة، ومسع الكثري وعين بالفن، وألف وخرج

ابن حجر، إمام احلفاظ يف زمانه، قاضب القضاة شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن 
ثالث وسبعني وسبعمائة، وعاىن أوالً األدب ولد سنة . حممد بن علي الكناين العسقالين مث املصري

وعلم الشعر فبلغ فيه الغاية، مث طلب احلديث، فسمع الكثري، ورحل وخترج باحلافظ أيب الفضل 
العراقي، وبرع فيه، وتقدم يف مجيع فنونه، وانتهت إليه الرحلة والرياسة يف احلديث يف الدنيا بأسرها، 

اً كثرية كشرح البخاري، وتعليق التعليق، وذيب فلم يكن يف عصره حافظ سواه، وألف كتب
التهذيب، وتقريب التهذيب، ولسان امليزان، واإلصابة يف الصحابة، ونكت ابن الصالح، ورجل 

األربعة، والنخبة وشرحها، واأللقاب، وتبصري املنتبه بتحرير املشتبه، وتقريب املنهج بترتيب املدرج؛ 
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  .ذي احلجة سنة اثنتني ومخسني ومثامنائة، وختم به الفنوأملى أكثر من ألف جملس؛ تويف يف 

حدثين الشهاب املنصوري شاعر العصر أنه حضر جنازته، فأمطرت السماء على نعشه وقد قرب إىل 
  : فأنشدت يف ذلك الوقت: قال. املصلى ومل يكن زمان مطر

  قاضي القضاة بالمطر  بسكت السحب على قد

  من حجركان مشيداً  الركن الذي وانهدم

  : وقال شيخنا األديب شهاب الدين احلجازي يرثيه

 لها شيئاً فشيئاً سائره وقفوا  البرية للمنية صائره كل

 ترض كانت عند ذلك خاسره لم  إن رضيت بذا ربحت وإن والنفس

 ربنا البر المهيمن صادره عن  الذي راض بأحكام مضت وأنا

 فكار منا حائرهخلف األ قد  سئمت العيش من بعد الذي لكن

 كان أوحد عصره والنادره من  شيخ اإلسالم المعظم قدره هو

 ترفع الدنيا خصيماً ناظره لم  القضاة العسقالني الذي قاضي

 على عدد النجوم مكاثره أربى  دين اهللا ذي الفضل الذي وشهاب

 عال من قبله واآلخرة نيا  تعجبوا لعلوه فأبوه في الد ال

 جاء له فأضحى جابره بالكسر  م كم من طالبكيمياء العل هو

 بعد ذا الحجر المكرم بائره من  ال بدع إن عادت علوم الكيميا

  درس الدروس عليه إذ هي خاسرة  على من أورثني حسرةً لهفي

 أبياتي غدت متقاصره وقصور  على المدح استحالت للرثا لهفي

    

 ارس داثرهدروس والمد درست  عليه عالماً، بوفاته لهفي

 األسماع إذ هي شاغرة ومعاهد  لهفي على اإلمالء عطل بعده

 كان معدوداً لكل مناظره قد  عليه حافظ العصر الذي لهفي

  ر حاوي المقاصد عند كل محاضره  على الفقه المهذب والمحر لهفي

 اللبيب مساعد لمذاكره مغني  على النحو الذي تسهيله لهفي
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 نا معرباً بصحاحها المتظاهره  بة كم أراعلى اللغة الغري لهفي

 بفواصل متغايره أسبابه  على علم العروض تقطعت لهفي

 بها كل األفاضل ماهره كانت  لهفي عليه خزانة العلم التي

 وأوجه ناظريه ناظره صحب  على شيخي الذي سعدت به لهفي

 النواحي بالنواح صادره أمال  على التقصير مني حيث لم لهفي

 وعجزي أن أعد مآثره يحوي،  على عذري عن استيفاء ما فيله

 !كان ينفعني شديد محاذره أو  على لهفي، وهل ذا مسعدي لهفي

 الوفود إلى حماه مبادره تأتي  على منعام للهنا لهفي

 وعادوا بالدموع الهامره فيه،  واآلن في ذا العام جاءوا للقرا

 خرى لديه عامرهاأل لكنما  خلف الدنيا خراباً بعده قد

 انثنت في حالتيها شاغره ين  شغر الفؤاد وأعلم الع وبموته

 ناظم، وهي المدامع ناثره أنا  المحاجر طابقت إذ للرثا ولي

 الصدر واألفهام عنه قاصره في  في قبره سر غدا فكأنه

 بها درر العلوم الفاخره أعظم  في اللحد منه ذخيرة وكأنه

 الغمد مخبوء ليوم مثائره في  ىفي رمسه سيف ثو وكأنه

 مصر مت وما رأيت القاهره في  قهرتني األيام فيه فليتني

 حر قلبي قد رمى بالهاجره وا  األحالم بعدك سيدي هجرتني

 كانت عليك النفس قدماً حاذره  شاء بعدك فليمت أنت الذي من

 هم من مقلتي بالساهره فإذا  مذ صدح النعي يزجره وسهرت

 أبي قد سكنت مقابره أوليت  يه فليت أبي لم أكنف ورزئت

 لنفس عند ذلك صابره طوبى  جميع الناس فيه واحد رزء

 ال يأوي لعيٍن ساهره فالنوم  يا نوم عيني ال تلك بمقلتي

 جرت البحار الزاخره بعلومه  دمع واسقي تربه ولو إنها يا

 ثرهأحزان غدت متكا سكنته  صبري ارحل ليس قلبي فارغاً يا
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 أدمعي بالمزن كوني ساخره يا  نار شوقي بالفراق تأججي يا

 به إنسان قطب الدائره عيناً  قبر طب قد صرت بيت العل أو يا

 استضفت حباك نفساً حاضره ومذ  يا موتن إنك قد نزلت بذي الندى

 من فيض فضلك غامره بسحائب  رب فارحمه واسق ضريحه يا

 أعظم شافٍع في اآلخرة بوفاة  نفس صبراً فالتأسي الئق يا

 العال والمعجزات الباهره حاز  زين النبيين الذي المصطفى

 وجرد للبرية باترة فينا  عليه اهللا ما جال الردى صلى

 صحابته النجوم الزاهرة وعلى  عشيرته الكرام وآله وعلى

  ذكر من كان مبصر من احملدثني

  لو اإلسناد الذين مل يبلغوا درجة احلفظ واملنفردين بع

مات يف ربيع األول سنة . عن عبد اهللا بن يوسف التنيسي وطائفة. بكر بن سهل الدمياطي احملدث
  .تسع ومثانني ومائتني

أخذ عن القاضي . نزيل مصر، وا مات. الدينوري صاحب االسة، أبو بكر أمحد بن مروان املالكي
مات يف صفر سنة ثالث . ب يف فضائل مالكإمساعيل وحيىي بن معني؛ وغلب عليه احلديث، وله كتا

  .وتسعني ومائتني، وله أربع ومثانون سنة؛ ذكره ابن فرحون يف طبقات املالكية

مات مبصر سنة عشر . أبو شيبة داود بن إبراهيم بروزبة البغدادي عن حممد بن بكار بن الريان وطائفة
  .وثالمثائة

. روى عن حممد ابن رمح وحرملة. ي احملدثعلي بن احلسن بن خلف بن فرقد أبو القاسم املصر

  .مات سنة اثنيت عشرة وثالمثائة، وله بضع ومثانون سنة

عن حممد بن رمح . علي بن أمحد بن سليمان بن الصيقل أبو احلسن املصري، ولقبه عالن املعدل
  .مات يف شوال سنة سبع عشرة وثالمثائة عن تسعني سنة. وطائفة

مات . عن زكريا بن حيىي، كاتب العمري، وحممد بن رمح. كر املصريحممد بن زبان بن حبيب أبو ب
  .يف مجادى األوىل سنة عشر وثالمثائة، عن اثنتني وتسعني سنة
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مات يف ربيع . عن زكريا كاتب العمري وحممد ابن رمح. إمساعيل بن داود بن وردان املصري البزاين
  .اآلخر سنة عشرة وثالمثائة، عن اثنتني وتسعني سنة

أمحد بن عبد الوارث بن جرير أبو بكر األسواين العسال، آخر من حدث عن حممد بن رمح، وثقه 
  .مات يف مجادى اآلخرة سنة إحدى وعشرين وثالمثائة. ابن يونس

من أهل العلم واحلفظ، . قاضي مصر أبو جعفر أمحد بن عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري املالكي
قال يف . حفظه مبصر، ومل يكن معه كتاب، وهي إحدى وعشرون مصنفاًوحدث بكتب أبيه كلها من 

  .ويل قضاء مصر شهرين ونصف شهر، ومات ا يف ربيع األول سنة اثنتني وعشرين وثالمثائة: العرب

عن أيب الطاهر . عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن احلجاج وأبو حممد الرشيدي املهري املصري الناسخ
  .مات ست وعشرين وثالمثائة. ن شبيببن السرح، وسلمة ب

ويل قضاء مصر، وله عدة . عن عباس الدوري وطبقته. أبو عبد اهللا بن أمحد بن بدر الربعي البغدادي
  .مات سنة تسع وعشرين وثالمثائة، وله بضع وسبعون سنة. تصانيف، ضعفه غري واحد يف احلديث

مات سنة إحدى .  بن العالء وطائفةروى عن هالل. نزيل مصر. حممد بن أيوب بن الصمت الرقي
  .وأربعني وثلثمائة

روى مبصر عن أمحد بن شيبان الرملي : قال يف العرب. عثمان بن حممد بن أمحد أبو عمري السمرقندي
  .مات سنة مخس وأربعني وثلثمائة، وله مخس وتسعون سنة. وأيب أمية الطرسوسي وطائفة

وزر خلمارويه صاحب مصر، وحدث عن . غدادي الكاتبالوزير املاذرائي أبو بكر حممد بن علي الب
وأما . مات سنة مخس وأربعني وثلثمائة عن حنو تسعني سنة. وكان من صلحاء الكرباء. العطاردي

معروفة فإليه املنتهى، أعتق يف عمره مائة ألف رقبة، وأنفق يف حجة حجها مائة ألف دينار، وبلغ 
  .قاله يف العرب. ربعمائة ألف دينارارتفاع مغله مبصر من أمالكه يف العام أ

مات سنة ست وأربعني . حدث عن الربيع املرادي والقاضي بكار. أمحد بن مهران أبو احلسن السريايف
  .وثالمثائة

عن يونس . الثقة املعمر مسند ديار مصر. أبو الفوارس الصابوين أمحد بن حممد بن حسني بن السندي
مات يف شوال سنة تسع وأربعني . روى عنه ابن نظيف. رينبن عبد األعلى واملزين والكبار وآخ

  .وثلثمائة، وله مائة ومخس سنني

مات مبصر سنة . عن علي بن عبد العزيز البغوي. أبو العباس أمحد بن إبراهيم بن جامع السكري
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  .إحدى ومخسني وثلثمائة

مات . بن سهل الدمياطيعن بكر ا. يعرف بابن احلداد. أبو بكر أمحد بن إبراهيم بن عطية البغدادي
  .مبصر سنة أربع ومخسني وثلثمائة

مات مبصر ينة ست . الرافعي أبو الفضل العباس بن حممد بن نصر بن السري بن هالل بن العالء
  .ومخسني وثلثمائة

مات يف ربيع األول سنة إحدى . عن النسائي واملنجنيقي. أبو علي احلسن بن اخلضر األسيوطي
  .وستني وثلثمائة

. وثقه أبو نعيم. عن بكر بن سهل الدمياط والنسائي.  بن بدر احلمامي األمري أبو بكر الطولوينحممد

  .مات سنة أربع وستني وثلثمائة

مات سنة سبع . آخر من روى عن النسائي. أبيض بن حممد بن أبيض بن أسود الفهري املصري
  .وسبعني وثلثمائة

عن البغوي وحممد بن حممد . حمدث ديار مصر. اعيلأبو بكر بن املهتدي باهللا أمحد بن حممد بن إمس
  .الباهلي، مات سنة مخس ومثانني وثلثمائة

روى الكثري عن ابن قبيل . نزيل مصر. أبو احلسن االذين القاضي علي بن احلسني بن بندار احملدث
مات يف ربيع األول سنة مخس ومثانني . وعلي الغضائري وأيب عروبة وحممد بن الفيض الدمشقي

  .وثلثمائة

عن حممد بن . أبو القاسم عبيد اهللا بن حممد بن خلف بن سهل املصري البزاز، ويعرف بابن غالب
مات سنة سبع ومثانني . وكان من كرباء املصريني ومتموليهم. أمحد الباهلي وعلي بن أمحد عالن

  .وثلثمائة

ح مسلم عن أيب بكر أمحد روى صحي. عبد الوهاب بن عيسى أبو العالء ماهان البغدادي، مث املصري
  .مات سنة مثان ومثانني وثلثمائة. بن حممد األشقر، سوى ثالثة أجزاء يرويها عن اجللودي

نزيل مصر، يروي عن احملاملي وحممد بن . أمحد بن عبد اهللا بن محيد بن رزيق البغدادي أبو احلسن
  .مات سنة إحدى وتسعني وثلثمائة. خملد، وكان صاحب حديث

بغدادي ثقة، نزل مصر وحدث عن البغوي وابن . أمحد بن أيب القاسم الشيباين البزازاملؤمل بن 
  .مات سنة إحدى وتسعني وثلثمائة. صاعد، وعمر دهراً

    



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  221

 

مات يف ربيع . راوي االسة، عن الدينوري. أبو حممد الضراب احلسن بن إمساعيل املصري احملدث
  .سبعون سنةاآلخر سنة إحدى وتسعني وثلثمائة، وله تسع و

نزيل مصر، حدث عن البغوي وايب بكر بن أيب . أبو الفتح إبراهيم بن علي بن سيبخت البغدادي
  .مات مبصر سنة أربع وتسعني وثلثمائة. داود

عن حممد بن زيان بن حبيب وعلي بن أمحد . أبو احلسني حممد بن أمحد أبو العباس اإلمخيمي املصري
  .ائةمات سنة أربع وتسعني وثلثم. عالن

روى عن عبد اهللا بن . مؤلف فضائل الشافعي. حممد بن أمحد بن شاكر القطان أبو عبد اهللا املصري
  .مات يف احملرم سنة سبع وأربعمائة. الورد

عن احملاملي وحممد بن خملد، وله . أبو احلسن بن ثرثال أمحد بن عبد العزيز بن أمحد التميمي البغدادي
مات مبصر يف ذي القعدة سنة مثان وأربعمائة، وله إحدى . بالجزء واحد رواه عنه الصوري واحل

  .وتسعون سنة

شيخ اخللص، عن علي بن عبد . منري بن احلسن بن علي بن منري اخلشاب أبو العباس املصري العدل
مات يف ذي القعدة سنة اثنيت عشرة . كان ثقة ال جيوز عليه تدليس: اهللا بن أيب مطري، قال احلبال

  .وأربعمائة

مسع عثمان بن حممد السمرقندي وأبا الفوارس . أمحد بن حممد بن حيىي أبو العباس اإلشبيلي املعدل
  .مات مبصر يف صفر سنة مخس عشرة وأربعمائة. تفقه عليه أبو نصر السجزي. الصابوين

حدث عن أبيه . القاضي أبو احلسني احلصيب بن عبد اهللا بن حممد بن احلسني، ابن احلصيب املصري
  .قاله يف العرب. مات سنة ست عشرة واربعمائة. مان بن السمرقنديوعث

عن ابن . مسند الديار املصرية وحمدثها. أبو حممد بن النحاس عبد الرمحن بن عمر املصري البزاز
مات سنة ست عشرة واربعمائة، وله . األعرايب وأيب الطاهر املديين وعلي بن عبد اهللا بن أيب مطر

  .بضع وتسعون سنة

مات يف ذي القعدة . عن أيب أمحد بن الناصح.  النعمان تراب بن عمر بن عبيد الكاتب املصريأبو
  .سنة سبع وعشرين واربعمائة، وله مخس ومثانون سنة

مسند الديار املصرية، عن أيب الفوارس . حممد بن الفضل بن نظيف أبو عبد اهللا املصري الفراء
مات يف ربيع اآلخر سنة إحدى وثالثني وأربعمائة، . شافعياًوكان . الصابوين والعباس بن حممد الرافقي

  .عن تسعني وشهرين
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مات يف ذي القعدة . عن أيب حامد الناصح والذهلي. علي بن منري بن أمحد اخلالل أبو احلسن املصري
  .سنة تسع وثالثني وأربعمائة

مات .  الطاهر الذهليعن أيب. أبو احلسن أمحد بن حممد بن أمحد بن نصر احلكيمي املصري الوراق
  .يوم األضحى سنة أربعني وأربعمائة، وله إحدى ومثانون سنة

راوية احلسن بن رشيق مات يف صفر سنة أربعني . املصري البزاز. علي بن ربيعة أبو احلسن التميمي
  .وأربعمائة

  .يعرف بابن محصة. أبو احلسن علي بن عمر احلراين املصري الصواف

  .مات يف رجب سنة إحدى وأربعني وأربعمائة. زة الكناينراوي جزء البطاقة عن مح

مسند الديار املصري، أكثر عن أيب أمحد بن الناصح والذهلي وابن . أبو القاسم علي بن حممد بن علي
  .مات يف شوال سنة ثالث وأربعني وأربعمائة. رشيق

ولد سنة تسع . ملقرئ البزازابن الطفال أبو احلسن حممد بن احلسني بن حممد النيسابوري، مث املصري ا
ومخسني وثلثمائة، وروى عن ابن حيوة وأيب الطاهر الذهلي وابن رشيق؛ مات سنة مثان وأربعني 

  .وأربعمائة

مات . عن القاضي أيب احلسني احملاملي. حمدث ديار مصر. علي بن بقاء أبو احلسن املصري الوراق
  .سنة مخسني وأربعمائة

عن أيب احلسن احلكيمي وحممد بن أمحد . عثمان األزدي املصريأبو احلسني حممد بن مكي بن 
  .مات مبصر يف مجادى األوىل سنة إحدى وستني وأربعمائة، عن ست وسبعني سنة. اإلمخيمي

  .اخللعي يأيت يف الفقهاء

  .ابن رفاعة

 عن أيب احلسن بن الطفال وعلي بن حممد. أبو صادق مرشد بن حيىي بن القاسم املديين مث املصري

مات يف ذي القعدة سنة سبع عشرة ومخسمائة، . وكان أسند من بقي مبصر، مع الثقة واخلري. الفارسي
  .عن سٍن عالية

يعرف بابن احلطاب، . أبو عبد اهللا الرازي، صاحب السداسيات واملشيخة حممد بن أمحد بن إبراهيم
نة مخس وعشرين مات يف مجادى األوىل س. مسند الديار املصرية، وأحد عدول اإلسكندرية

  .ومخسمائة، عن إحدى وتسعني سنة
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حمدث اإلسكندرية بعد السلفي يف الرتبة، . أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن حيىي العثماين الديباجي
مات يف شوال سنة اثنتني وسبعني ومخسمائة، . روى عن أيب القاسم بن الفحام والطرسوسي وخلق

  .عن مثان وتسعني سنة

مات سنة .  سعد بن احلسني بن سعيد العباسي- راوي صحيح مسلم مبصر - اخر املأموين أبو املف
  .ست وسبعني ومخسمائة بالقاهرة

روى عن أيب صادق . األثري حممد بن حممد بن أيب الطاهر حممد بن بيان األمناري مث املصري الكاتب
مات يف ربيع اآلخر . لصويفمرشد املديين وغريه، وروى ببغداد صحاح اجلوهري عن أيب الربكات ا

  .سنة ست وتسعني ومخسمائة، وولد سنة تسع ومثانني

مسند الديار املصرية، . أبو القاسم البوصريي هبة اهللا بن علي بن مسعود األنصاري الكاتب األديب
ولد سنة ست ومخسمائة، ومسع من أيب صادق املديين وحممد بن بركات السعيدي وطائفة، وتفرد يف 

  .حل إليه؛ مات يف ثاين صفر سنة مثان وتسعني ومخسمائةزمانه، ور

مسند اإلسكندرية، وآخر من . أبو القاسم عبد الرمحن بن مكي بن محزة بن موقا األنصاري التاجر
مات يف ربيع اآلخر سنة تسع وتسعني ومخسمائة، وله أربع وتسعون . حدث عن أيب عبد اهللا الرازي

  .سنة

مات . حدث مبصر عن أيب احلصني. حاجب باب النويب. دادي الكاتبعلي بن محزة أبو احلسن البغ
  .يف شعبان سنة تسع وتسعني ومخسمائة

يعرف بابن ميسر العديل، . صنيعة امللك القاضي أبو حممد هبة بن حيىي بن علي بن حيدرة املصري
  .مات يف ذي احلجة سنة ستمائة. راوي كتاب السرية

قرأ القراءات على أيب الكرم الشهرزوري، وروى . يافا البغداديعبد الرمحن الرومي عتيق أمحد بن 
  .صحيح البخاري مبصر واإلسكندرية عن أيب الوقف مات يف ذي القعدة سنة مثان وستمائة

. أكثر عن السلفي. عبد الرمحن بن عبد اجلبار العثماين أبو حممد اإلسكندراين التاجر الكارمي احملدث

  .شرة وستمائة، عن سبعني سنةمات يف ذي احلجة سنة أربع ع

من بيت قضاء وحشمة، روى . أبو طالب أمحد بن عبد اهللا بن احلسني بن حديد اإلسكندراين املالكي
  .مات يف مجادى اآلخرة سنة تسع عشرة وستمائة. عن السلفي وغريه

 ذي مات يف. آخر من روى مبصر عن ابن رفاعة اخللعيات: احلسني بن حيىي بن أيب الرداد املصري
  .القعدة سنة عشرين وستمائة
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ابن احلباب القاضي األسعد أبو الربكات عبد القوي بن القاضي اجلليس عبد العزيز بن احلسني 
راوي السرية عن ابن رفاعة، كان ذا . التميمي السعدي األغليب املصري املالكي األخباري املعدل

شوال سنة إحدى وعشرين وستمائة، مات يف . فضل ونبل وسؤدد وعلم ووقار وحلم، مجاالً لبلده
  .وله مخس ومثانون سنة

جامع الترمذي . أبو احلسن علي بن أيب الكرم نصر بن املبارك القرايف اخلالل املعروف بابن النباراوي
  .مات مبكة يف صفر سنة اثنتني وعشرين وستمائة. وحدث مبصر واإلسكندرية وقربص. عن الكرخي

مات يف شوال سنة . مسع السلفي وغريه. ىي يعرف بابن رحال العدلنظام الدين علي بن حممد بن حي
  .مثان وعشرين وستمائة

مات يف شوال سنة تسع وعشرين . عن السلفي وغريه. عبد الغفار بن سخي احمللي الشروطي
  .وستمائة

. كان ذا علم وأدب. عن حيىي الثقفي. يعقوب بن حممد بن حسن األمري شرف الدين اهلذياين اإلربلي

  .مات مبصر يف ربيع األول سنة ست وأربعني وستمائة

مات يف ربيع األول سنة ست . عن السلفي. منصور بن سندي الدباغ أبو علي اإلسكندراين النحاس
  .وأربعني وستمائة

عبد العزيز بن عبد الوهاب بن العالمة أيب طاهر إمساعيل بن مكي الزهري العويف اإلسكندراين 
مات يف صفر سنة سبع وأربعني وستمائة عن . ملوطأ، وكان ذا زهد وورعمسع من جده ا. املالكي

  .مثانني سنة

مات يف . عن السلفي وابن بري. مجال الدين السماوي يوسف بن حممود أبو يعقوب املصري الصويف
  .رجب سنة سبع وأربعني وستمائة عن مثانني سنة

عن . عزيز بن احلسن السعدي املصريفخر القضاة بن احلباب أبو الفضل أمحد بن حممد بن عبد ال
  .مات يف رمضان سنة مثان وأربعني وستمائة، عن سبع ومثانني سنة. املأموين والسلفي وابن بري

. ابن رواج احملدث رشيد الدين أبو حممد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح اإلسكندراين املالكي

. خرج األربعني، وكان ذا دين وفقه وتواضعولد سنة أربع ومخسني ومخسمائة، ومسع من السلفي، و

  .مات يف ثامن عشر ذي القعدة سنة مثان وأربعني وستمائة

    

عن . مظفر بن السري أيب منصور بن عبد امللك بن عتيق الفهري اإلسكندراين املالكي الشاهد
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  .مات يف ثامن عشر ذي القعدة سنة مثان وأربعني وستمائة، عن تسعني سنة. السلفي

يعرف بابن . هللا بن حممد بن احلسني بن مفرج مجال الدين أبو الربكات املقدسي مث اإلسكندريهبة ا
  .مات يف صفر سنة مخسني وستمائة، عن إحدى ومثانني سنة. من عدول الثغر، عن السلفي. الواعظ

 روى صحيح مسلم عن أيب املفاخر. صاحل بن شجاع بن حممد بن سيدهم، أبو البقاء املدجلي املصري

  .مات يف صفر سنة إحدى ومخسني وستمائة. املأموين

. سبط السلفي مجال الدين أبو القاسم عبد الرمحن بن مكي بن عبد الرمحن الطرابلسي اإلسكندراين

وشهده، وانتهى إليه . ولد سنة سبعني ومخسمائة، ومسع من جده السلفي الكثري، وأجاز له عبد احلق
  . مبصر يف رابع شوال سنة إحدى ومخسني وستمائةمات. علو اإلسناد بالديار املصرية

ابن املقدسية العدل شرف الدين أبو بكر حممد بن احلسن بن عبد السالم التميمي السفاقسي األصل، 
ولد سنة ثالث وسبعني ومخسمائة وأحضره خاله احلافظ ابن املفضل عند السلفي، وله . اإلسكندراين

  .مات يف مجادى األوىل سنة أربع ومخسني وستمائة. ممشيخة خرجها له احلافظ منصور ابن سلي

مسع من عم جده أيب عبد اهللا . أبو الكرم الحق بن عبد املنعم بن قاسم األنصاري األرتاحي اللبان
مات مبصر مجادى اآلخرة سنة مثان ومخسني . األرتاحي، وتفرد باإلجازة من ابن املبارك بن الطباخ

  .وستمائة

مسع جده ألمه أيب عبد اهللا األرتاحي وابن ياسني . امد بن أمحد األنصاريأبو العباس أمحد بن ح
  .مات يف رجب سنة تسع ومخسني وستمائة. والبوصريي واحلافظ عبد الغين

أحد من عين . املتيجي حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عيسى ضياء الدين اإلسكندراين احملدث الرحال
مات يف مجادى اآلخرة سنة تسع ومخسني . وقا فمن بعدهباحلديث، روى عن عبد الرمحن بن م

  .وستمائة

آخر من روى البخاري عن منجب . الضياء عيسى بن سليمان بن رمضان الثعليب املصري العراقي
  .مات يف رمضان سنة ستني وستمائة عن تسعني سنة. املرشدي موىل املديين

عن . لف بن مصال اهلمداين اإلسكندراينابن عرق املوت أبو بكر بن حممد بن فتوح بن خلوف بن خي
مات يف . أجاز له أبو سعد بن أيب عضرون والكبار، وتفرد عن مجاعة. التاج املسعودي وابن موقا

  .مجادى األوىل سنة ستني وستمائة

مات يف احملرم سنة ستني . عن البوصريي. أبو بكر بن علي بن مكارم بن فتيان األنصاري املصري
  .وستمائة
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مات يف . آخر أصحاب عبد ايد بن دليل. بن علي بن منتصر أبو الفارسي مث اإلسكندرايناحلسن 
  .ربيع اآلخر سنة إحدى وستني وستمائة

ولد سنة مخس وسبعني ومخسمائة، ومسع . ابن بنني أثري الدين عبد الغين بن سليمان بن بنني املصري
مات يف . ، وانتهى إليه علو اإلسناد مبصرمن عشري احلنبلي؛ فكان آخر أصحابه، وأجاز له ابن بري

  .ثالث ربيع األول سنة إحدى وستني وستمائة

مات يف . عن األبوصريي وابن ياسني. إمساعيل بن صارم أبو الطاهر الكناين العسقالين، مث املصري
  .مجادى األوىل سنة اثنتني وستمائة

شيخ دار احلديث . اهيم األنصاري الشاطيبابن سراقة اإلمام حميي الدين أبو بكر حممد بن حممد بن إبر
ولد سنة انتني وتسعني ومخسمائة، ومسع من أيب القاسم أمحد بن بقي، وبالعراق عن أيب علي . الكاملية

  .مات يف العشرين من شعبان سنة اثنتني وستني وستمائة. بن اجلواليقي، وله مؤالفات يف التصوف

عن البوصريي وابن .  أبو الطاهر األنصاري املصريإمساعيل بن عبد القوي بن غزون زين الدين
  .ياسني، مات يف احملرم سنة سبع وستني وستمائة

ولد سنة إحدى وستمائة، ومسع . شرف الدين أبو الطاهر حممد بن احلافظ أيب اخلطاب عمر بن دحية
  .ستمائةمات سنة سبعني و. وكان فاضالً. أباه ومجاعة، وويل مشيخة دار احلديث الكاملية، وحدث

. عن البوصريي وابن ياسني. أمحد بن قاضي القضاة زين الدين علي بن يوسف بن بندار معني الدين

  .ولد سنة ست ومثانني ومخسمائة؛ مات يف رجب سنة سبعني وستمائة

. عن عبد الرمحن بن موقا. أبو الربكات أمحد بن عبد اهللا بن حممد األنصاري اإلسكندراين النحاس

  .األوىل سنة إحدى وسبعني وستمائةمات يف مجادى 

    

مسند الديار املصري، عن . النجيب عبد اللطيف بن عبد املنعم بن الصيقل أبو الفرج احلراين احلنبلي
ولد سنة . ويل مشيخة دار احلديث الكاملية. ابن كليب وابن املعطوش وابن اجلوزي وابن أيب اد

  . وسبعني وستمائةسبع وسبعني وخسمائة، مات يف صفر سنة اثنتني

يعرف بابن . ابن عالق أبو عيسى عبد اهللا بن عبد الواحد بن حممد بن عالق األنصاري املصري
مات يف ربيع األول سنة اثنتني وسبعني . احلجاج، آخر من روى عن البوصريي وإمساعيل بن ياسني

  .وستمائة، وله ست ومثانون سنة

ولد سنة ستمائة، ومسع . د العظيم بن أمحد املصرييكن الدين احلصين احملدث أبو احلسن بن عب
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  .مات يف رجب سنة أربع وسبعني. الكثري، وتعب واجتهد، وكان فاضالً

مات يف . عن األرتاحي واحلافظ عبد الغين. حممد بن مهلهل بن بدران سعد الدين أبو الفضل اهليثمي
  .ربيع األول سنة أربع وسبعني وستمائة

.  اهللا بن عبد الرمحن بن مكي بن إمساعيل ابن عوف الزهري اإلسكندراينأبو الفتح عثمان بن هبة

  .مات سنة أربع وسبعني وستمائة. آخر أصحاب عبد الرمحن بن موقا

. عن عبد العزيز بن منينا سليمان املوصلي. ابن الننن مشس الدين حممد بن عبد اهللا بن حممد البغدادي

  . وستمائة عن مثانني سنةمات باإلسكندرية يف رجب سنة إحدى وسبعني

عن أيب احلسن بن . والد الصاحب فخر الدين. اد ابن اخلليل عبد العزيز بن احلسني الداري املصري
مات يف ربيع األول سنة مثانني وستمائة . وكان رئيساً ديناً خرياً. جبري الكناين، والفتح بن عبد السالم

  .عن إحدى ومثانني سنة

ولد سنة تسع وستمائة ومسع من الكندي وابن .  الطاهر إمساعيل بن األمناطيأبو بكر بن احلافظ أيب
  .مات بالقاهرة يف ذي احلجة سنة أربع ومثانني وستمائة. احلرستاين وابن مالعب

عن التاج الكندي وابن . السراج بن فارس أبو بكر عبد اهللا بن أمحد بن إمساعيل التميمي اإلسكندراين
  .درية يف ربيع األول سنة مخس ومثانني وستمائةمات بإسكن. احلرستاين

قارئ دار . ابن املهتار احملدث الورع جمد الدين يوسف بن حممد بن عبد اهللا املصري، مث الدمشقي
مات . ولد سنة عشر وستمائة، ومسع من ابن الزبيدي وابن الصباح، وروى الكثري. احلديث األشرفية

  .يف تاسع ذي القعدة سنة مخس ومثانني

مسع من حممد ابن عمار وابن باقا، . مجال الدين أبو صادق حممد بن احلافظ رشيد الدين حيىي العطار
  .مات يف ربيع اآلخر سنة ست ومثانني وستمائة عن بضع وستني سنة. وخرج املوافقات

عني ولد سنة أربع وتس. مسند الوقت. عز الدين عبد العزيز بن عبد املنعم بن الصيقل احلراين أبو العز
ومخسمائة، ومسع من أيب حامد ويوسف بن كامل، وأجاز له ابن كليب، وكان آخر من روى عن 

  .استوطن مصر إىل أن مات ا يف رجب سنة ست ومثانني وستمائة. أكثر شيوخه

أجاز له ابن . النجيب أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد بن املؤيد بن علي اهلمذاين مث املصري احملدث
مات يف ذي القعدة سنة سبع ومثانني . وعفيفة، ومسع من عبد القوي بن احلباب وابن باقاطربزد 

  .وستمائة

أجاز له أسعد بن . حممد بن عبد اخلالق بن طرخان شرف الدين أبو عبد اهللا األموي اإلسكندراين
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تني ومثانني مات سنة سبع ومثانني وستمائة عن اثن. روح، ومسع من علي بن البناء واحلافظ بن املفضل
  .سنة

عمر . عن حنبل وابن طربزد. غازي احلالوي أبو حممد بن أيب الفضل بن عبد الوهاب الدمشقي
مات بالقاهرة يف صفر سنة تسعني وستمائة عن مخس وتسعني . دهراً، وانتهى إليه علو اإلسناد مبصر

  .سنة

مات . مذي، عن علي بن البناءآخر من روى عن التر. حممد بن إبراهيم بن ترجم أبو عبد اهللا املصري
  .سنة اثنتني وتسعني وستمائة

مات يف . عن جعفر اهلمداين وابن املقري. التاج إمساعيل بن إبراهيم بن قريش املخزومي املصري احملدث
  .رجب سنة أربع وتسعني وستمائة

مات مبصر . عن عبد السالم الزاهدي. ابن احلامض أبو اخلطاب حمفوظ بن عمر بن أيب بكر البغدادي
  .يوم األضحى سنة أربع وتسعني وستمائة

عن عبد . سعد الدين عبد الرمحن بن علي بن القاضي األشرف أمحد بن القاضي الفاضل عبد الرحيم
  .مات يف رجب سنة مخس وتسعني وستمائة، وقد قارب السبعني. الصمد الغضاري وجعفر اهلمداين

آخر من مسع من احلافظ علي بن املفضل . ملنعم املصريابن الدمريي حميي الدين عبد الرحيم بن عبد ا
مات يف احملرم سنة مخس وتسعني وستمائة، وله . وأيب طالب بن حديد، وأكثر عن الفخر الفارسي

  .تسعون سنة

    

قاضي القدس، عامل دين، حدث عن ابن . اجلالل عبد املنعم بن أيب بكر بن حممد األنصاري الشافعي
  . ربيع اآلخر سنة مخس وتسعني وستمائةمات بالقدس يف. املقري

مات . أحد من عين باحلديث، وأكثر عن أصحاب بن طربزد. الوجيه النفري احملدث موسى بن حممد
  .يف مجادي اآلخرة سنة مخس وتسعني وستمائة

عن عبد القوي بن . ابن األعالقي أبو العباس أمحد بن عبد الكرمي، ابن غازي الواسطي مث املصري
  .مات يف صفر سنة ست وتسعني وستمائة. وابن باقااحلباب 

ولد سنة ثالث . الضياء السبيت أبو اهلدى عيسى بن حيىي بن أمحد األنصاري الشافعي الصويف احملدث
مات بالقاهرة يف . عشرة وستمائة، ومسع من الصفراوي وابن املقري، ولبس اخلرقة من السهروردي

  .رجب سنة ست وتسعني وستمائة
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مات سنة سبع وتسعني . عن ابن باقا، وعنه الذهيب. صاحل بن خلف اجلهين املصري املغريبحممد بن 
  .وستمائة

. أحد من عين باحلديث. ابن الصرييف شرف الدين احلسن بن علي بن عيسى اللخمي املصري احملدث

  .مات يف ذي احلجة سنة تسع وتسعني وستمائة. روى عن ابن رواح

مات يف ربيع األول سنة تسع وتسعني . أبو السعود املنذري املصريحممد بن عبد الكرمي القوي 
  .وستمائة عن مخس وسبعني سنة

عن علي بن . ناظر اخلزانة. الفخر حممد بن عبد الوهاب بن أمحد بن حممد احلباب التميمي املصري
  .مات يف ربيع األول سنة تسع وتسعني وستمائة عن مخس وسبعني سنة. اجلمل

مات يف . روى مبصر عن ابن صباح واأليلي.  أيب املذكر القرشي الصقلي الرقامحممد بن مكي بن
  .ربيع اآلخر سنة تسع وتسعني وستمائة عن مخس وسبعني سنة

مات مبكة حاجا يف ذي . أبو املعايل أمحد بن إسحاق األبرقوهي مسند الديار املصرية، تفرد بأشياء
  .ةاحلجة سنة إحدى وسبعمائة وله سبع ومثانون سن

. عن املوفق عبد اللطيف وابن روزبة. عالء الدين علي بن عبد الغين بن الفخر، ابن تيمية الشاهد

  .مات مبصر سنة إحدى وسبعمائة

من بيت الرياسة والوزارة، . الصاحب فتح الدين عبد اهللا بن حممد بن أمحد املخزومي، ابن القيسراين
ا أديبا حمدثا، ألف يف رجال الصحيحني من ويل وزارة دمشق، مث أقام مدة موقعا، وكان شاعر

  .مات بالقاهرة يف ربيع اآلخر سنة ثالث وسبعمائة. الصحابة، روى عنه الدمياطي

حمدث اإلسكندرية، عن أيب احلسن . تاج الدين علي بن أمحد بن عبد احلسيين الغرايف الشريف
  .مائة عن ست وسبعني سنةمات يف ذي احلجة سنة أربع وسبع. القطيعي ومجاعة، تفرد ورحل إليه

مات مبصر سنة مخس . حممد بن عبد املنعم شهاب الدين املصري، عن ابن باقا، وعنه السبكي
  .وسبعمائة

وتفردت . عن الزبيدي وأمحد بن عبد الواحد البخاري. زينب بنت سليمان بن أمحد اإلسعردية
  .ماتت مبصر سنة مخس وسبعمائة عن بضع ومثانني سنة. بأشياء

. ب تاج الدين حممد بن الصاحب فخر الدين حممد بن الوزير اء الدين علي بن حممد بن حناالصاح

  .مات سنة سبع وسبعمائة. حدث عن سبط السلفي، وكان رئيسا شاعرا

عن ابن باقا، والعلم ابن . مجال الدين أبو بكر حممد بن عبد العظيم بن علي السقطي القاضي
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  . وسبعمائة عن مخس ومثانني سنةمات بالقاهرة سنة سبع. الصابوين

مات مبصر سنة مثان وسبعمائة عن . عن ابن املقري وابن رواح. شهاب الدين بن علي احملسين أبو علي
  .مثانني سنة

مات مبصر سنة تسع . عن ابن املقري وابن رواج. نبيه الدين حسن بن حسني بن جربيل األنصاري
  .وسبعمائة عن تسع وسبعني سنة

مات مبصر سنة عشر . عن ابن املقري وابن رواح، والعلم الصابوين. رعاف البغويعبد اهللا بن 
  .وسبعمائة

. عن الفخر الفارسي وابن باقا. اء الدين علي بن الفقيه عيسى بن سليمان الثعليب املصري، إن القيم

بع مات مبصر يف ذي القعدة سنة عشر وسبعمائة عن س. وذكر مرة للوزارة. وكان ناظر األوقاف
  .وتسعني سنة

. عن ابن املقري وابن اجلميزي. عمر بن عبد النصري القرشي اإلسكندراين أبو حفص الزاهد العابد

  .مات يف احملرم سنة إحدى عشرة وسبعمائة

حدث، . يروى عن مرتضى وابن املقري. القاضي املنشئ مجال الدين حممد بن مكرم بن علي األنصاري
مات مبصر يف شعبان سنة إحدى عشرة وسبعمائة عن . نظم ونثرواختصر تاريخ ابن عساكر، وله 

  .اثنتني ومثانني

    

. عن ابن صباح وابن الزبيدي وابن الليت. مسند ديار مصر. أبو احلسن علي بن هارون الثعليب احملدث

  .مات مبصر يف ربيع اآلخر سنة اثنيت عشرة وسبعمائة عن ست ومثانني سنة. وتفرد بالعوايل، واشتهر

اد الدين أمحد بن القاضي مشس الدين حممد بن العماد إبراهيم املقدس احلنبلي عن الكاشغري وابن عم
مات مبصر يف مجادى اآلخرة سنة اثنيت عشرة وسبعمائة عن مخس . تفرد بأجزاء. اخلازن وابن رواح

  .وتسعني سنة

.  النسائي عن ابن باقاراوي سنن. نور الدين علي بن نصر اهللا بن عمر القرشي املصري، ابن الصواف

مات يف . تفرد واشتهر. مسع جعفرا اهلمداين، والعلم ابن الصابوين، وأجاز له أبو الوفاء حممود بن منده
  .رجب سنة اثنيت عشرة وسبعمائة وقد قارب التسعني

عن احلسن بن دينار والعلم ابن . ست األكياس موفقية بنت عبد الوهاب بن عتيق بن وردان املصرية
  .ماتت سنة اثنيت عشرة وسبعمائة عن اثنتني ومثانني سنة. بوين وعبد العزيز بن البيطار، وتفردتالصا
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عن أيب . سبط الفقيه زيادة. زين الدين أبو حممد احلسن عبد الكرمي بن عبد السالم الغماري املصري
وسبعمائة عن مات سنة اثنيت عشرة . القاسم بن عيسى املقرئ وحممد بن عمر القرطيب، وتفرد عنهما

  .مخس وتسعني سنة

خطيب . عماد الدين علي بن الفخر عبد العزيز بن قاضي القضاة عماد الدين عبد الرمحن السكري
مات سنة ثالث عشرة . حدث عن جده ألمه ابن اجلميزي. جامع احلاكم، ومدرس مشهد احلسني

  .وسبعمائة وله أربع وسبعون سنة

لعاملة الفقيهة الزاهدة الفاتنة الواعظة، سيدة نساء زماا، أم فاطمة بنت بعاس البغدادية، الشيخة ا
كانت وافرة العلم، حريصة على النفع والتذكري، ذات إخالص وحشمة وأمر باملعروف؛ . زينب

ماتت مبصر يف ذي . وكان هلا قبول زائد، ووقع يف النفوس. انصلح ا نساء دمشق مث نساء مصر
  . عن نيف ومثانني سنةاحلجة سنة أربع عشرة وسبعمائة،

عن . مجال الدين عطية بن إمساعيل بن عبد الوهاب اللخمي اإلسكندراين، املنفرد بكرامات األولياء
  .مات سنة أربع عشرة وسبعمائة، وهو من أبناء الثمانني. املظفر الفوي

لسخاوي عن اإلربلي واملكرم وا. عز الدين أبو الفتح موسى بن علي بن أيب طالب العلوي املوسوي
  .مات مبصر يف ذي احلجة سنة مخس عشرة وسبعمائة. وابن الصالح، وتفرد ورحل إليه

مفيد املنصورية، حدث عن أيب حفص بن القواس وطبقته، . فخر الدين عثمان بن بلبان املقاتلي احملدث
  .مات مبصر سنة سبع عشرة وسبعمائة، عن اثنتني ومخسني سنة. وارحتل وحصل، وكتب وخرج

عن ابن رواح . دين حممد بن سليمان بن أمحد بن يوسف الصنهاجي املراكشي مث اإلسكندراينزين ال
  .مات يف ذي احلجة سنة سبع عشرة وسبعمائة. ومظفر بن الفوي

. عن ابن قمرية وابن اجلميزي والساري. طباخ الصوفية. اجلالل حممد بن حممد بن عيسى القاهري

  .مات يف سنة مثاين عشرة وسبعمائة

روى عن إبراهيم بن خليل والكمال الضرير، . ر الدين حممد بن منصور املصري، ابن اجلوهريبد
  .مات بدمشق سنة تسع عشرة وسبعمائة. وذكر للوزارة. وتال السبع، وتفقه

مات . وحدث. أبو علي الكردي احلسن بن عمر بن عيسى، تال على عيسى ومسع منه ومن ابن الليت
  .شرين وسبعمائة، عن نيف وتسعني سنةمبصر يف ربيع اآلخر سنة ع

عن . كمال الدين عبد الرمحن بن عبد احملسن بن ضرغام الكناين املصري خطيب جامع املقسية
  .السبط؛ مات يف ربيع اآلخر سنة عشرين وسبعمائة، وله ثالث وتسعون سنة
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 عشرين مات مبصر سنة. عن ابن عزون وابن عالق. شرف الدين يعقوب بن أمحد، ابن الصابوين
  .وسبعمائة عن ست وسبعني سنة

. فخر الدين أبو اهلدى أمحد بن إمساعيل بن علي بن احلباب الكاتب تفرد بأجزاء عن سبط السلفي

  .مات مبصر سنة عشرين، عن سبع وسبعني سنة

روى عن جده وابن رواح والسبط، . تاج الدين أمحد بن حمب الدين حممد بن الكمال الضرير القياسي
  . يف مجادى األوىل سنة إحدى وعشرين عن تسع وسبعني سنةمات مبصر

عن إمساعيل بن . احملدث الرحال. تقي الدين حممد بن عبد احلميد بن حممد اهلمداين مث املصري املهليب
  .مات سنة إحدى وعشرين عن نيف وسبعني سنة. عزون والنجيب

عن النجيب . له رحلة وفضائل. لزاهدتقي الدين عتيق بن عبد الرمحن بن أيب الفتح العمري احملدث ا
  .مات مبصر يف ذي القعدة سنة اثنتني وعشرين وسبعمائة. وابن عالق

    

مسند . حميي الدين أبو القاسم عبد الرمحن بن أيب صاحل بن خملوف، ابن مجاعة الربعي املالكي
 وعشرين مات يف ذي احلجة سنة اثنتني. عن جعفر والتسارسي وابن رواح، وتفرد. اإلسكندرية

  .وسبعمائة

زين الدين عبد الرمحن بن أيب صاحل رواحة بن علي بن احلسني بن مظفر ابن نصري بن رواحة 
عن جده ألمه أيب القاسم بن رواحة وصفية القرشية، وأجاز له ابن . األنصاري احلموي الشافعي

عشرين وسبعمائة مات بأسيوط يف ذي احلجة سنة اثنتني و. روزبة السهروردي، وتفرد، ورحل إليه
  .عن أربع وسبعني سنة

تفرد عن السبط جبزء سفيان، وبالدعاء . زكي الدين عمر ركن الدين بن حممد بن حيىي القرشي
  .مات باإلسكندرية يف صفر سنة أربع وعشرين عن مخس ومثانني سنة. للمحاملي ومشيخته

مات . حدث عن زكي البيلقاين. شيخ احلديث باملنصورية. نور الدين علي بن جابر اهلامشي احملدث
  .سنة مخس وعشرين عن بضع وسبعني سنة

مات يف احملرم . عن النجيب. كمال الدين حممد بن علي بن عبد القادر التميمي اهلمداين مث املصري
  .سنة ست وعشرين عن إحدى وسبعني سنة

تفرد . سبط واملرسيعن ابن رواج وال. نور الدين أبو احلسن علي بن عمر بن أيب بكر الواين الصويف
  .مات سنة سبع وعشرين وسبعمائة عن اثنتني وتسعني سنة. بعوايل
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مسع من أبيه واملرديين، وأجاز له ابن يعيش . عز الدين إبراهيم بن أمحد بن عبد احملسن احلسيين القرايف
  .مات يف احملرم سنة مثان وعشرين وسبعمائة عن تسعني سنة. وابن رواح، وتفرد

آخر من روى عن ابن . نس بن إبراهيم بن عبد القوي الكناين العسقالين مسند مصرفتح الدين يو
  .مات يف مجادى األوىل سنة تسع وعشرين وسبعمائة، وقد جاوز التسعني. املقري

مات يف رجب سنة . عن ابن عالق والنجيب، وكان مكثراً. عثمان بن احلافظ مجال الدين الظاهري
  .ثالثني وسبعمائة عن ستني سنة

مات مبصر يف . عن ابن رواج والبكري والرشيدي، تفرد بأشياء. بدر الدين يوسف بن عمر اخلتين
  .صفر سنة إحدى وثالثني وسبعمائة عن أربع ومثانني سنة

عن ابن عزون . تاج الدين أبو القاسم عبد الغفار بن حممد بن عبد الكايف السعدي الشافعي احملدث
مات . واملسلسالت، ومتيز وأتقن، وويل مشيخة الصاحلية وأفىتوالنجيب وعدة، وخرج التساعيات 

  .يف ربيع األول سنة اثنتني وثالثني وسبعمائة

. عن املنذري والرشيدي وابن عبد السالم. نور الدين علي بن التاج إمساعيل بن قريش املخزومي

  .مات يف رجب سنة اثنتني وثالثني وسبعمائة عن مثانني سنة

. عن البخاري ويوسف الشاويل ويعقوب اهلذباين. حيىي األنصارية البوصرييةوجيهة بنت علي بن 

  .ماتت باإلسكندرية يف رجب سنة اثنتني وثالثني وسبعمائة

وكان حسن العلم . عن املنذري والنجيب. مشس الدين حسني بن أسد بن مبارك، ابن األثري الواعظ
  .ربع ومثانني سنةمات مبصر سنة مخس وثالثني وسبعمائة عن أ. واملذاكرة

مات يف . مسند مصر، عن ابن رواح وابن اجلميزي وتفرد. شرف الدين حيىي بن يوسف املقدسي
  .مجادى اآلخرة سنة سبع وثالثني وسبعمائة عن نيف وتسعني سنة

مات يف . روى عن ابن عبد الدائم وغريه. كاتب السر مبصر. حميي الدين حيىي بن فضل اهللا العمري
  .ن وثالثني وسبعمائة، عن ثالث وتسعني سنةرمضان سنة مثا

آخر من حدث بالسماع عن جد . موفق الدين أمحد بن أمحد بن حممد بن حممد بن عثمان بن مكي
  .مات مبصر يف مجادى األوىل سنة تسع وثالثني وسبعمائة، وكان من أبناء التسعني. أبيه

ولد سنة مخس وستمائة، مات سنة . عن النجيب، وعنه البلقيين. حممد بن غايل بن جنم الدمياطي
  .إحدى وأربعني وسبعمائة

. عن ابن عالق والنجيب، وعنه البلقيين وابن الشيخة. إبراهيم بن علي بن يوسف بن سنان الزرزاري
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  .مات يف ذي القعدة سنة إحدى وأربعني وسبعمائة

روى مسند . ملصريةاجلاويل األمري علم الدين سنجر بن عبد اهللا، أحد مقدمي األلوف بالديار ا
. الشافعي عن ان دانيال، وشرحه بشرح مجع فيه بني شرحي الرافعي وابن األثري، ورتب األم للشافعي

  .مات يف رمضان سنة مخس وأربعني وسبعمائة. روى عنه املسجدي وابن رافع

اعيل يعرف بابن شاهد اجليش، مسع من إمس. مجال الدين عبد الرحيم بن عبد اهللا بن يوسف األنصاري
مات يف . بن عبد القوي بن عزون وغريه، وأجاز له الرشيدي العطار وابن سراقة والكمال الضرير

  .صفر سنة ست وأربعني وسبعمائة

    

عن أمحد بن شيبان وابن . شيخ دار احلديث بالكاملية. أبو العباس أمحد بن إبراهيم بن املهندس
  .عمائةمات يف شوال سنة سبع وأربعني وسب. البخاري وخلق

  .عن النجيب وغريه. عمر بن حسني بن مكي الشنطويف سراج الدين

  .مات يف رمضان سبع وأربعني

الصاحب شرف الدين حممد بن الصاحب زين الدين أمحد بن الصاحب فخر الدين بن الصاحب اء 
ة سبع مات سن. مسع من العز احلراين وغريه، وحدث ودرس بالشريفية. الفقيه الشافعي. الدين بن حنا

  .وأربعني وسبعمائة يف رمضان

عن جده ومجاعة، وويل قضاء . قطب الدين أبو بكر بن عامر بن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد
  .مات يف صفر سنة مخس ومخسني وسبعمائة. احمللة، ودرس بالسرورية

.  امللوكيعرف بابن. ناصر الدين حممد بن إمساعيل بن عبد العزيز بن عيسى بن أيب بكر بن أيوب

  .مات سنة ست ومخسني عن حنو مثانني سنة. مسند القاهرة، عن العز احلراين وغريه

نقيب األشارف، ويل قضاء . شرف الدين علي بن احلسني األرموي مث املصري الشافعي، الشريف
مات يف مجادى . العسكر، ووكالة بيت املال، ودرس باملشهد احلسيين، وحدث عن ست الوزراء

  . سبع ومخسني وسبعمائةاآلخرة سنة

حدث عن مجاعة، . فخر الدين حممد بن حممد بن احلارث بن مسكني الزهري نائب احلكم بالقاهرة
مات يف شعبان سنة إحدى . ولد سنة مثان وستني وستمائة. وأجاز له العز احلراين وابن البخاري وخلق

  .وستني وسبعمائة

ولد سنة سبع .  األصل، املصر املولد والوفاة، احملدثتقي الدين عبد الرمحن بن أمحد بن علي الواسطي
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مات يف شعبان سنة . وتسعني وستمائة، وتصدر لإلقراء بأماكن، وويل مشيخة احلديث بالشيخونية
  .إحدى ومثانني وسبعمائة

ولد سنة . عن احلجار وغريه. ابن الشيخة زين املدبر أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن املبارك الغزي
  .ومات يف ربيع اآلخر سنة تسع وتسعني وستمائة. عشرة وسبعمائةمخس 

عن أيب القماح واملزي . أمحد بن احلسن بن حممد بن حممد بن زكريا السويداوي شهاب الدين
  .مات يف ربيع سنة أربع ومثامنائة. ولد سنة مخس وعشرين وسبعمائة. وغريمها

  ذكر من كان مبصر من الفقهاء الشافعية

كان فقيهاً تويف مبصر سنة إحدى وثالثني : قال ابن يونس. حممد بن بن عم اإلمام الشافعيأبو عثمان 
  .ابن عم الشافعي. أخذ عن أبيه: قال الدرقطين. ومائتني

  .مروا يف اتهدين. ابن بنت الشافعي، البويطي، حرملة، املزين

  .الربيع بن سليمان املرادي، يونس بن عبد األعلى، مرايف احلفاظ

وكان . أخذ عن الشافعي. د احلميد بن الوليد بن املغرية املصري النحوي أبو زيد املعروف بكيدعب
  .مات يف شوال سنة إحدى وعشرين ومائتني. فقيهاً عاملاً باألخبار، أعجوبة فيها

كان فقيهاً فاضالً، زاهداً ثقة، . أبو علي عبد العزيز بن عمران بن أيوب بن مقالص اخلزاعي املصري
مات يف ربيع . ن من أكابر العلماء املالكية، فلما قدم الشافعي مصر لزمه، وتفقه على مذهبهوكا

  .اآلخر سنة أربع وثالثني ومائتني

مات باجليزة، ودفن ا يف ذي احلجة سنة ست . الربيع بن سليمان بن داود األزدي اجليزي أبو حممد
  .ومخسني ومائتني

كان أصله قبطياً، وكان من جلة أصحاب الشافعي . أيب حنيفةقحزم بن عبد اهللا األسواين، يكىن ب
مات ا سنة إحدى وسبعني . كان مقيماً بأسوان، يفيت ا على مذهبه مدة سنني. اآلخذين عنه

  .ومائتني

أخت املزين، كانت حتضر جملس الشافعي، ونقل عنها الرافعي يف الزكاة وذكرها ابن السبكي 
  .واإلسنوي يف الطبقات

كان من أئمة املذهب، تفقه على : قال الذهيب. لي كنيز، خادم اخلليفة املنتصر بن املتوكلأبو ع
الزعفراين، فلما قتل املنتصر خرج إىل مصر، وأخذ الفقه عن حرملة والربيع، وكان جيلس يف حلقة 
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وس، هذا جاس: ابن عبد احلكم ويناظرهم فقامت قيامتهم منه، فسعوا به إىل أمحد بن طولون، وقالوا
فحبسه سبع سنني، فلما مات ابن طولون ذهب إىل اإلسكندرية، فأقام سبع سنني، وأعاد كل صالة 

  .صالها يف احلبس، مث ذهب إىل الشام وأقام جبامع دمشق

  .كان أحد فقهاء عصره، من أصحاب املزين: قال العبادي. يوسف بن عبد األعلى

  .مر يف احلفاظ. عبدان املروزي

    

ويل قضاء مصر عن أمحد بن طولون، فأقام فيه مثاين . بن عثمان بن إبراهيم الدمشقيأبو زرعة حممد 
سنني، مث ويل قضاء دمشق، فأدخل فيها مذهل الشافعي، وحكم به القضاة بعد أن كان الغالب عليهم 

مذهب األوزاعي، وكان عفيفاً شديد التوقف يف األحكام، بالغاً يف الكرم أكوالً، تويف سنة اثنتني 
  .ثالمثائةو

مات يوم عيد . وولده أبو عبد اهللا احلسني، عارف بالقضاء، كرمي، مجع له بني قضاء مصر والشام
  .األضحى سنة سبع وعشرين وثلثمائة، عن ثالث وأربعني سنة

ارحتل إىل مصر : يعرف بغالم عرق، قال، ابن يونس. أبو القاسم بشر بن نصر بن منصور البغدادي
تويف مبصر يف مجادى اآلخرة سنة اثنتني . عي، وكان متضلعاً من الفقه ديناًوتفقه على مذهب الشاف

  .وثلثمائة

  .النسائي، مر يف احلفاظ

أحد أئمة الشافعية، له مصنفات يف املذهب وشعر . منصور بن إمساعيل بن عمر أبو احلسن الفقيه
  .ذكره ابن كثري. حسن، سكن الرملة، مث قدم مصر فمات ا سنة ست وثلثمائة

  .ابن جويرية، أبو إسحاق املروزي، ابن احلداد، املاسرجسي، مروا يف اتهدين

سكن مصر، وأخذ عن يونس بن عبد األعلى والربيع . عبد اهللا بن حممد بن جعفر القزويين أبو القاسم
مات سنة مخس عشرة وثلثمائة . وكان له حلقة للفتوى واإلشغال مبصر وللرواية. بن سليمان املرادي

  .ل عنه الرافعينق

نزيل مصر وشيخها، : قال يف العرب. أبو علي الروذباري حممد بن أمحد بن القاسم البغدادي الزاهد
أستاذي يف التصوف اجلنيد، ويف احلديث : صحب اجلنيد ومجاعة، وكان إماماً مفتياً، ورد عنه أنه قال

  . سنة اثنتني وعشرين وثلثمائهمات مبصر. إبراهيم احلريب، ويف الفقه ابن سريج، ويف األدب ثعلب

كان من كبار الشافعية، توىل قضاء : قال الذهيب. أبو هاشم إمساعيل بن عبد الواحد الربعي املقدسي
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مصر يف سنة إحدى وعشرين وثلثمائة، مث عزل وأصابه فاجل، فتحول إىل الرملة، فمات ا سنة مخس 
  .وعشرين

نسبته إىل حارة من مدينة مصر تسمى بالعسكر، . كريأبو بكر حممد بن علي املصري املعروف بالعس
روى عن . كان خمتار أهل العسكر ومفتيهم: قال ابن يونس. نزهلا عسكر صاحل بن علي أمري مصر

مات يوم األربعاء سابع ربيع األول سنة سبع عشرة . يونس بن عبد األعلى والربيع بن سليمان
  .وثلثمائة

:  قال ابن الصالح- بفتح املهملة والكاف - الزبريي العسكري أبو بكر حممد بن بشر بن عبد اهللا

تويف يوم اخلميس تاسع : وقال ابن يونس. من أهل مصر، حدث عن الربيع مبختصر البويطي وغريه
  .شوال سنة اثنتني وثالثني وثلثمائة

 قصيدة نظم كان فقيهاً أديباً شاعراً، مسع وحدث وألف. أبو رجاء حممد بن أمحد بن الربيع األسواين
مات يف ذي احلجة سنة . فيها قصص األنبياء وكتاب املزين والطب والفلسفة مائة بيت وثالثني ألفاً

  .مخس وثالثني وثلثمائة

. قدم مصر وتفقه ا، وأفىت ودرس يف جامعها العتيق: قال ابن يونس. عبد الرمحن بن سلمويه الرازي

  .وتويف ا سنة تسع وثالثني وثلثمائة

يعرف . ن إبراهيم بن احلسني بن احلسن بن عبد اخلالق، أبو الفرج البغدادي الفقيه الشافعيحممد ب
  .سكن مصر، وحدث ا، مات سنة اثنتني وأربعني وثلثمائة: قال ابن كثري. بابن سكرة

له كتاب يف الفقه . أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن احلسني بن اخلصيب بن الصقر اخلصييب األصبهاين
ويل قضاء دمشق، مث قضاء مصر سنة أربعني وثلثمائة، فأقام ا إىل أن مات ا يف . االسةيسمى 

احملرم سنة مثان وأربعني، وويل بعده ابنه حممد، فأقام شهراً واحداً، مث مرض، ومات يف سادس ربيع 
  .األول من السنة

يب، نسبة إىل جبة موضع يعرف بابن اجل. أبو بكر حممد بن موسى بن عبد العزيز الكندي املصري
ولد . وكان فقيهاً شاعراً فصيحاً أخذ عن ابن احلداد، وكان يتظاهر باالعتزال. يلقب سيبويه. مبصر

  .سنة أربع ومثانني ومائتني، ومات يف صفر سنة مثان ومخسني وثلثمائة

يف يف حدث بدمشق، وتو. أبو طاهر حممد بن عبد العزيز بن حسون اإلسكندراين الفقيه الشافعي
  .رجب سنة تسع ومخسني وثلثمائة

كان فقيهاً شافعياً، روى عنه الدار قطين . أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن الناصح املفسر
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وسكن مصرومات ا يوم الثالثاء . ولد بدمشق يف ربيع األول سنة ثالث وسبعني ومائتني. وأثىن عليه
  .يف رجب سنة مخس وستني وثلثمائة

    

كان إماماً من أئمة . بو احلسن حممد بن عبد اهللا بن زكريا بن حيوية القاضي النيسابوري مث املصريأ
ولد سنة . الشافعية يف الفرائض رحل مع عمه احلافظ حيىي بن زكريا األعرج إىل مصر واستوطنها

  .ثالث وسبعني ومائتني، وتويف مبصر يف رجب سنة ست وثلثمائة

نزل مصر، كان جيد املعرفة باملذهب، كثري النظم يف األم، صاحلاً . د الديبليأبو العباس أمحد بن حمم
مات يف رمضان سنة ثالث وسبعني وثلثمائة، وكان يرى . زاهداً، صاحب كرامات، كثري العبادات

  .اجلمع بني الصالتني بعذر املعذر املرض، وكانت جنازته شيئاً عجيباً مل يبق مبصر أحد إال حضرها

نزيل مصر، وروى عن علي بن عبد .  احلليب علي بن حممد بن غسحاق القاضي الشافعيأبو احلسن
  .قاله يف العرب. تويف سنة ست وتسعني وثلثمائة، وقد عاش مائة سنة. احلميد الغضائري وطبقته

تفقه على الشيخ أيب حامد، ومسع من مجاعة . القاضي أبو الفضل حممد بن أمحد بن عيسى البغدادي
  .مات ا يف شعبان سنة إحدى وأربعني وأربعمائة. كن مصر وأملى وأفادكثرية، وس

كان . أبو احلسن عبد امللك بن عبد اهللا بن حممود بن صهيب بن مسكني املصري املعروف بالزجاج
  .مات سنة سبع وأربعني وأربعمائة. فقيهاً، مسع من أبيض بن حممد الفهري صاحب النسائي

كان فقيهاً . صاحب الشهاب واخلطط وغريمها. ة بن جعفر القضاعيأبو عبد اهللا حممد بن سالم
  .شافعياً، توىل القضاء بالديار املصرية، روى عنه اخلطيب البغدادي

تويف مبصر ليلة اخلميس سابع عشر ذي القعدة سنة أربع . كان متفنناً يف عدة علوم: قال ابن ماكوال
  .ومخسني وأربعمائة

. مسع وحدث. كان فقيهاً حمققاً مناظراً مربزاً. لي العراقي نزيل مصرأبو القاسم نصر بن بشر بن ع

  .ومات يف ذي احلجة سنة سبع وسبعني وأربعمائة

وتويف . مسع وحدث. كان فقيهاً شافعياً. أبو عبد اهللا احلسني بن عبد اهللا بن احلسني بن شريح األموي
  .مبصر سنة ستني وأربعمائة

تفقه على . كان فقيهاً فرضياً.  بن أمحد بن املعروف باملصيصأبو القاسم علي بن حممد بن علي
وروى احلديث عن مجاعة مبصر والشام والعراق، واصله من املصيصة، . القاضي أيب الطيب الطربي

  .ولد مبصر يف رجب سنة أربعمائة، ومات بدمشق يف مجادي اآلخرة سنة سبع ومثانني وأربعمائة
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ونسبته إىل بيع اخللع؛ ألنه كان يبيعها امللوك .  احلسني املوصلياخللعي القاضي أبو احلسن علي بن
ولد مبصر يف احملرم سنة مخس وأربعمائة، وكان فقيهاً صاحلاً، له كرامات وتصانيف وروايات . مصر

وكان أعلى أهل مصر إسناداً، مجع له أبو نصر أمحد بن احلسن الشريازي عشرين جزءاً، . متسعة
. وويل قضاء الديار املصرية يوماً واحداً مث استعفى واختفى بالقرافة. خلليعاتوخرجها عنه، ومساها ا

مات بصر يف ذي احلجة سنة اثنتني وتسعني وأربعمائة؛ وكان والده أيضاً فقيهاً شافعياً، تويف مبصر يف 
  .شوال مثان وأربعني وأربعمائة

كان من أفقه الفقهاء : معجم شيوخهقال السلفي يف . أبو الفتح سلطان بن إبراهيم بن مسلم املقدسي
ولد بالقدس سنة اثنتني وأربعني وأربعمائة، . مبصر، وعليه قرأ أكثرهم؛ وهو شيخ صاحب الذخائر

  .وتفقه على الشيخ نصر املقدسي، ودخل مصر بعد السبعني، وتويف سنة مثاين عشرة ومخسمائة

دسي، وحدث عنه، وتوىل قضاء تفقه على الشيخ نصر املق. أبو احلسني حيىي اللخمي املقدسي
  .اإلسكندرية

كان عاملاً بارعاً فقيهاً أصولياً خالفياً، . أبو احلجاج يوسف بن عبد العزيز بن علي اللخمي امليورقي
روى عنه . تفقه على الكيا اهلراسي ببغداد، واستوطن اإلسكندرية، وصنف تعليقه يف اخلالف. زاهداً

  .ين ومخسمائةمات يف آخر سنة ثالث وعشر. السلفي

. صاحب الذخائر. جملي بن مجيع بن جنا املخزومي األرسويف األصل، مث املصري القاضي أبو املعايل

تفقه على الفقيه سلطان املقدسي، وبرع فصار من كبار األئمة، وتفقه عليه مجاعة، منهم العراقي 
. مث عزل سنة تسع وأربعنيوويل القضاء الديار املصرية سنة سبع وأربعني ومخسمائة، . شارح املذهب

كتاب أدب القضاء، وكتاب اجلهر : ومن تصانيفه. ومات يف ذي القعدة سنة مخسني ومخسمائة
  .بالبسملة، نقل عنه يف الروضة

    

قاضي اجليزة، كان فقيها ماهرا يف الفرائض . أبو حممد عبد اهللا بن رفاعة بن غدير السعدي املصري
ى القاضي اخللعي، والزمه، وهو آخر من حدث عنه، مث ترك القضاء واملقدرات، صاحلا دينا، تفقه عل

ولد يف ذي القعدة سنة سبع وستني وأربعمائة، ومات يف ذي . واعتزل يف القرافة، مشتغال بالعبادة
  .القعدة سنة إحدى وستني ومخسمائة

. ا شاعرا ماهراكان فقيها فرضي.  بن علي بن زيدان اليمين جنم الدين أبو حممد- بضم أوله - عمارة 

ولد سنة مخس عشرة ومخسمائة، ودخل مصر سنة مخسني، ومدح اخلليفة الفائز ووزيره الصاحل بن 
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رزيك واستوطنها، فلما أزال السلطان صالح الدين رمحه اهللا تعاىل دولة بين عبيد، اتفق عمارة هذا 
م، ومن مجلتهم عمارة هذا، مع مجاعة من الرؤساء على إعادة دولتهم، فعلم م السلطان، فأمر بشنقه

  .فشنقوا يف رمضان سنة تسع وستني ومخسمائة

تفقه على أيب : قال النووي. أحد األعيان مبصر. أبو القاسم علي بن أيب املكارم بن فتيان الدمشقي
  .مات سنة تسع وسبعني ومخسمائة. احملاسن يوسف الدمشقي، وله معرفة بفنون

كان فقيها فاضال، كثري الورع، وبه يضرب . حممد بن سعيد بن علياخليوشاين جنم الدين أبو الربكات 
وألف حتقيق احمليط يف شرع الوسيط يف ستة . تفقه على حممد بن حيىي تلميذ الغزايل. املثل يف الزهد

وكان شيخها وناظرها، وله . عشر جملدا، وتفقه باملدرسة الصالحية ااورة لضريح اإلمام الشافعي
ب سنة عشر ومخسمائة، ومات يوم األربعاء ثاين عشر ذي القعدة سنة سبع ومثانني، ولد يف رج. بنيت

  .ودفن يف قبة مفردة حتت رجلي اإلمام الشافعي

توىل . كان من أعيان الشافعية. أبو العباس أمحد املظفر بن احلسني الدمشقي، املعروف بابن زين التجار
وطالت مدته فيها، فعرفت املدرسة به، وهي اآلن تدريس الناصرية ااورة للجامع العتيق مبصر، 

مات يف ذي . معروفة بالشريفية؛ ألن الشريف العباسي شيخ ابن الرفعة توالها، وطالت مدته أيضاً ا
  .القعدة سنة إحدى وتسعني ومخسمائة

كان شيخ الفقهاء، : قال النووي يف طبقاته. الشهاب الطوسي أبو الفتح حممد بن حممود بن حممد
صدر العلماء يف عصره، إماما يف فنون؛ تفقه على مجاعة من أصحاب الغزايل؛ منهم حممد بن حيىي، و

وقدم مصر فنشر ا العلم، ووعظ وذك، وانتفع به الناس، وكان معظما عند اخلاصة والعامة، وعليه 
لقعدة سنة ولد سنة اثنتني وعشرين ومخسمائة، وتويف مبصر يف ذي ا. مدار الفتوى يف مذهب الشافعي

  .ست وتسعني ومخسمائة، ومحله أوالد السلطان على رقام

وإمنا قيل له العراقي، ألنه سافر إىل . العراقي شارح املهذب أبو إسحاق بن منصور بن املسلم املصري
ولد مبصر سنة عشر ومخسمائة، واشتغل على صاحب الذخائر، . بغداد وأقام ا مدة يشتغل ا

خللل وغريه؛ مث عاد إىل مصر، وتوىل خطابة اجلامع العتيق ا، وشرح املهذب وبالعراق على ابن ا
مات يوم اخلميس حادي عشر مجادى األوىل سنة ست وتسعني، ودفن بسفح املقطم، . شرحا حسنا

وله ولد فاضل جليل القدر امسه أبو حممد عبد احلكم، ويل اخلطابة بعد وفاة والده، وله خطب جيدة 
  .وشعر لطيف

 القاسم هبة اهللا بن معد بن عبد الكرمي القرشي الدمياطي املعروف بابن البوري، نسبة إىل بور بلد أبو
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تفقه على ابن أيب عصرون، وابن اخلل، مث انتقل إىل . قرب دمياط، ينسب إليها السمك البوري
  .تويف سنة تسع وتسعني ومخسمائة. اإلسكندرية، ودرس مبدرسة السلفي

رحل إىل بغداد، وتفقه على ابن .  حسان القاضي أبو طاهر األسواين األنصاريإمساعيل بن حممد بن
  .مات بالقاهرة يف رمضان سنة تسع وتسعني ومخسمائة. فضالن، ورجع فأقام بأسوان حاكماً مدرساً

صدر الدين أبو القاسم عبد امللك بن عيسى بن درباس الكردي املوصلي قاضي القضاة 
مات ببمصر يف . ست عشرة ومخسمائة، وتفقه حبلب على أيب احلسن املراديولد سنة . بالدياراملصرية

  .رجب سنة مخس وستمائة

صاحب االستقصاء يف . أخوه ضياء الدين أبو عمرو وعثمان بن عيسى بن درباس الكردي املوصلي
 كان من أعلم الفقهاء يف وقته باملذهب، ماهراً يف أصول الفقه، قرأ على اخلضر بن. شرح املهذب

عقيل اإلربلي وابن أيب عصرون، وشرح اللمع أليب إساق، وناب عن أخيه صدر الدين يف احلكم 
مات يف الثاين من ذي القعدة سنة اثنتني وعشرين وستمائة، وقد قارب التسعني، ودفن . بالقاهرة
  .بالقرافة

    

 رحل، فمات بني اهلند مجال الدين أبو إسحاق إبراهيم، كان فقيهاً حمدثاً شاعراً،: وله ولد يقال له
  .واليمن سنة اثنتني وعشرين وستمائة

حدث مبصر . كان عاملاً صاحلاً. السدسد بن مساقة أبو إسحاق إبراهيم ن عمر اإلسعردي
  .واإلسكندرية، وويل قضاء دمياط، مث عاد إىل بالده، فمات ا سنة اثنيت عشرة وستمائة

املصري؛ ولقب باملقترح ألنه كان حيفظه، وهو كتاب يف املقترح تقي الدين مظفر بن عبد اهللا بن علي 
اجلدل؛ كان إماماً كبرياً، له التصانيف يف الفقه واألصول واخلالف، ديناً متورعاً، كثري اإلفادة، 

ولد سنة ست وعشرين ومخسمائة، ومات يف شعبان . متواضعاً، خترج به مجاعة بالقاهرة واإلسكندرية
  .سنة اثنيت عشرة وستمائة

كان إماماً فقيهاً متكلماً، درس وأفاد، ولد . بد الواحد بن إمساعيل بن ظافر الدمياطي صابر الدينع
  .سنة ست ومخسني ومخسمائة، ومات يف ربيع األول سنة ثالث عشرة وستمائة

كان . ضياء الدين أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد بن إمساعيل القرشي املصري املعروف بابن الوراق
مات يف مجادى اآلخرة . تفقه على املنذري. عاملاً، تفقه بالطوسي وأعاد عنده، ومسع من ابن بريإماماً 

  .سنة ست عشرة وستمائة
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صدر الدين شيخ الشيوخ حممد بن شيخ الشيوخ عماد الدين حممود بن محويه اجلويين برع يف 
وكان كبري .  السعداءاملذهب، وأفىت ودرس، وويل تدريس الشافعي واملشهد احلسيين ومشيخة سعيد

القدر، بعثه امللك الكامل رسوالً إىل اخلليفة يستنجد به على الفرنج ملا أخذوا دمياط، فأدركه املوت 
  .باملوصل سنة سبع عشرة وستمائة عن ثالث وسبعني سنة

كان من كار الشافعية، تفقه حبماة، . شهاب الدين حممد بن إبراهيم احلموي املعروف بابن اجلاموس
مات يف ربيع األول سنة . م الديار املصرية، فويل خطابة اجلامع العتيق، وتدريس املشهد احلسيينوقد

  .مخس عشرة وستمائة

ولد بدمياط ورحل إىل بغداد، فتفقه . عبد السالم بن علي بن منصور الدمياطي املعروف بابن اخلراط
 مدرساً، مث ويل قضاء مصر والوجه ا، ومتيز يف الفقه واخلالف، ورجع إىل بلده فأقام ا قاضياً

  .ولد سنة إحدى وسبعني ومخسمائة، ومات سنة تسع وستمائة. القبلي

كان . صاحب املختصر املشهور، خلصه من الوجيز. أمني الدين مظفر بن حممد بن إمساعيل التربيزي
ن، وقدم مصر فأعاد ولد سنة مثان ومخسني ومخسمائة، وتفقه ببغداد على ابن فضال. عاملاً عابداً زاهداً

سافر . باملدرسة الشريفية، واختصر احملصول، وصنف كتاباً يف الفقه، ثالثة جملدات، مساه مسط الفوائد
  .إىل شرياز، فمات ا يف ذي احلجة سنة إحدى وعشرين وستمائة

 تفقه ببغداد على ابن فضالن وغريه، وقدم مصر، وويل القضاء بأعمال. صدقة بن أيب كرم اليعقويب

  .وويل قضاء يعقوبا. األمشونني، مث رجع إىل بغداد، وأعاد بالنظامية

تفقه باملوصل على مجاعة، مث رحل إىل أبيه عصرون، فتفقه . عماد الدين أبو عمرو عثمان الكردي
مات يف ربيع األول . عليه، مث قدم فتوىل قضاء دمياط، مث ناب بالقاهرة، ودرس باجلامع األقمر وغريه

  .ستمائةسنة عشرين و

  .كان عالمة، فقيهاً ورعاً، نقل عنه ابن الرفعة يف املطلب. أبو الطاهر طاهر خطيب اجلامع العتيق مبصر

ولد مبصر يف حدود مخس ومخسني ومخسمائة، ومسع من . اجلمال املصري يونس بن بدران بن فريوز
 الفرائض، ودرس السلفي وغريه، وكان يشارك يف علوم كثرية، واختصر األم للشافعي، وألف يف

  .مات يف ربيع اآلخر سنة ثالث وعشرين وستمائة. التفسري بالعادلية بدمشق، وويل قضاء الشام

تفقه ببغداد على . زين الدين أبو احلسن علي بن أيب احملاسن يوسف بن عبد اهللا بن بدران الدمشقي
 ا يف مجادى اآلخرة سنة والده، وبرع يف املذهب، ومسع وحدث، وويل قضاء الديار املصرية، ومات

  .اثنتني وعشرين وستمائة، وله اثنتان وسبعون سنة
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ولد مبصر سنة ثالث ومخسني ومخسمائة، . عماد الدين عبد الرمحن بن عبد العلي املعروف السكري
وله مصنف يف الدور، وحواش على الوسيط، نقل عنه ابن الرفعة يف . وتفقه على الشهاب الطوسي

  .الديار املصرية، ومات يف شوال سنة أربع وعشرين وستمائةاملطلب، ويل قضاء 

مات يف . تفقه على الشهاب الطوسي وتوىل القضاء. تقي الدين صاحل بن بدر بن عبد اهللا الزفتاوي
  .ذي القعدة سنة ثالث وستمائة، وهو ابن سبعني سنة

    

 ولد بالصعيد سنة تسع ومخسني .جالل الدين أبو الغنائم مهام الدين بن راجي اهللا بن سرايا الصعيدي
ومخسمائة، وقدم القاهرة، وأخذ العربية عن ابن بري، واألصول عن ابن ظافر بن احلسني، ورحل إىل 

مث عاد إىل مصر، وتوىل اخلطابة جبامع الصاحل بن . العراق فتفقه على ابن فضالن واري البغدادي
  . مات يف ربيع األول سنة ثالث وستمائة.رزيك، ودرس وأفىت، وصنف يف الفقه واخلالف واألصول

تقي الدين أبو الفتح حممد بن حممد؛ صنف كتابا يف األدعية واألذكار، مساه سالح : وله حفيد يقال له
  .مات يف ربيع األول سنة مخس وأربعني وستمائة بشاطئ النيل. املؤمن

طنها، وتفقه ا على قدم يف صباه مصر واستو. مشس الدين عثمان بن سعيد بن كثري الصنهاجي
ولد يف . الشهاب الطوسي، وبرع يف املذهب، ودرس باجلامع األقمر، وتوىل قضاء األعمال القوصية

  .حدود سنة مخس وستني ومخسمائة ومات بالقاهرة يف مجادى األوىل سنة تسع وثالثني وستمائة

: قال املنذري. بن عني الدولةشرف الدين أبو املكارم حممد بن عبد اهللا بن احلسن الكندري املعروف با

ولد باإلسكندرية سنة إحدى ومخسني ومخسمائة، وتفقه . كان عاملا باألحكام الشرعية على غوامضها
. مات يف ذي القعدة سنة تسع وثالثني وستمائة. بالعراقي شارح املهذب، وويل قضاء الديار املصرية

 أيضاً، تويف يف رجب سنة مثان وسبعني، ومولده ويل قضاء مصر. حميي الدين عبد اهللا: وله ولد يقال له
  .سنة سبع وتسعني ومخسمائة

كان فقيها مفتيا إمام يف القراءات . علم الدين علي بن حممد بن عبد الصمد السخاوي أبو احلسن
الزم الشاطيب، سكن دمشق، وتصدر لإلقراء، وانتفع به الناس، وله . والتفسري والنحو واللغة

ها التفسري، وشرح املفصل وشرح الشاطبية، مات ليلة ثاين عشر مجادى اآلخرة مصنفات كثرية؛ من
  .سنة ثالث وأربعني وستمائة

كان إماما عاملا بالفقه . شرف الدين عبد اهللا بن حممد بن علي الفهري املعروف بابن التلمساين
منها شرح التنبيه، واألصلني، تصدر لإلقراء مبدينة مصر، وانتفع به الناس، وصنف الكتب املفيدة؛ 
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ولد سنة سبع وستني ومخسمائة، . وشرحان على املعامل لإلمام حميي الدين عثمان بن يوسف القليويب
وأجاز أبو اليمن الكندي، وناب يف احلكم بالقاهرة، وألف اموع يف الفقه، وشرح اخلطب النباتية، 

  .خرة سنة أربع وأربعني وستمائةمات بالقاهرة ليلة السبت حادي عشر مجادى اآل. أجاز للدمياطي

كان فقيها مقرئا، . اء الدين أبو احلسن علي بن هبة اهللا بن سالمة اللخمي املعروف بابن اجلميزي
ولد مبصر يوم عيد األضحى سنة تسع ومخسني ومخسمائة، وقرأ على الشاطيب، وتفقه بالعراقي . حمدثا

كتب له ابن أيب .  ابن عساكر والسلفيوالشهاب الطوسي وابن أيب عصرون، ومسع من احلافظ
ملا ثبت عندي علم الولد الفقيه اإلمام ا الدين، وفقه اهللا، ودينه وعدالته رأيت : "عصرول ما نصه

تفرد يف زمانه، ورحل إليه : قال يف العرب. إىل آخر ما كتب..." متييزه من بني أبناء جنسه، وتشريفه
مات يف رابع عشر ذي احلجة سنة تسع وأربعني . ديار املصريةالطلبة، وانتهت إليه مشيخة العلم بال

  .وستمائة

. الشريف مشس الدين حممد بن احلسني بن حممد احلسيين األموي املصري املعروف بقاضي العسكر

كان إمام فقيها أصوليا، نظارا دينا، درس بالشريفية، وشرح احملصول وفرائض الوسيط، وويل نقابة 
  . ثالث عشر شوال سنة مخسني وستمائة، وقد جاوز السعبنيمات يف. وقضاء العسكر

الشهاب القوصي أبو احملامدي إمساعيل بن حامد بن أيب القاسم األنصاري ولد يقوص يف احملرم سنة 
وكان . أربعني وسبعني ومخسمائة، ومسع وتفقه، ودرس وحدث، وخرج لنفسه معجما يف أربع جملدات

روى عنه الدمياطي وغريه، ووقف دار حديث بدمشق، ومات ا يف . بصريا بالفقه، أديبا إخباريا
  .سابع عشر ربيع األول سنة ثالث ومخسني وستمائة

  .الزكي املنذري، الشيخ عز الدين بن عبد السالم، مرا

كان إماما عاملا بالفروع، درس بالشريفية مدة طويلة، وبه عرفت، . الشريف عماد الدين العباسي
  .لرفعة، ونقل عنه يف املطلبواشتغل عليه ابن ا

    

كان عاملا فقيها، . ابن األستاذ كمال الدين أمحد بن القاضي زين الدين عبد اهللا بن عبد الرمحن احلليب
شرح الوسيط يف عشرة جملدات وويل قضاء حلب، مث ملا . حمدثا أصيال يف العلم والرياسة والوجاهة

 وغريها، مات يف شوال سنة اثنتني وستني وستمائة، أخذها التتار ارحتل إىل مصر، ودرس بالكهارية
  .مولده سنة إحدى وعشرين

تفقه على الفخر ابن عساكر؛ حىت برع يف . تاج الدين أبو بكر عبد اهللا بن أيب طالب اإلسكندراين
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  .مات يف سابع ذي احلجة سنة ثالث وستني وستمائة. املذهب، ودرس وأفىت، وحدث

. محن قاضي القضاة شرف الدين أيب سعد عبد اهللا بن أيب عصرونشرف الدين يعقوب بن عبد الر

روى وحدث، ودرس باملدرسة القطبية بالقاهرة مدة، مات باحمللة يف رمضان سنة مخس وستني 
  .وستمائة، وله مسائل مجعها على املذهب

ولد باجلزيرة يف مجادى اآلخرة سنة تسعني . صدر الدين موهوب بن عمر بن موهوب اجلزري
سمائة، وأخذ عن العلم السخاوي والشيخ عز الدين بن عبد السالم وتفقه وبرع يف املذهب ومخ

مات . واألصول والنحو، وخترجت به الطلبة، ومجعت عنه الفتاوي املشهورة، وويل القضاء مبصر
  .فجأة يف تاسع رجب سنة مخس وستني وستمائة

 واألعز كان وزير -بن بدر العالئي ابن بنت األعز تاج الدين أبو حممد عبد الوهاب بن خلف 
 كان املذكور عاملا فاضال صاحلا، نزها، ويل قضاء الديار املصرية، وتدريس الشافعي -الكامل 

  .وله ولدان. مات يف سابع عشر رجب سنة مخس وستني وستمائة. والصاحلية والوزارة وغري ذلك

فة بالعربية، ودين وصالبة، درس كانة فقيها عارفا باملذهب له معر. صدر الدين عمر: أحدمها
  .بالصاحلية وغريها، مات يوم عاشوراء سنة مثانني وستمائة، عن مخس ومخسني سنة

تفقه على والده، وعلى ابن . كان فقيها إماما بارعا، شاعرا. واآلخر تقي الدين أبو القاسم عبد الرمحن
مات يف . افعي والصاحلية وغريهاوويل قضاء القضاة والوزارة وتدريس الشريفية والش. عبد السالم

  .سادس عشر مجادى األوىل سنة مخس وتسعني وستمائة

حميي الدين، ويل نظر اخلزانة وقضاء اإلسكندرية ومات يف ربيع اآلخر : ولصدر الدين ولد يقال له
  .سنة اثنتني وسبعني وسبعمائة

ولد . املا فاضال يف فنون كثريةكان ع. جنم الدين أبو نصر الفتح بن موسى بن مجاد املغريب اخلضراوي
باجلزيرة اخلضراء سنة مثان ومثانني ومخسمائة، وتفقه بدمشق، وأخذ النحو عن الكندي، واألصول عن 

توىل أسيوط وتدريس . اآلمدي، ونظم السرية البن هشام، واملفصل للزخمشري واإلشارات البن سينا
  .ستني وستمائةمات يف رابع مجادى األوىل سنة ثالث و. الفائزية ا

. كان إماما متبحرا يف الفروع. النصري ابن الطباخ، نصري الدين املبارك بن حيىي بن أيب احلسن البصري

له اعتناء بالتنبيه، يدعي أنه خيرج وسائل الفقه كلها منه، درس بالقبطية، وأعاد بالصاحلية عند ابن 
، ومات يف مجادى اآلخرة سنة تسع ولد يف ذي القعدة سنة تسع ومثانني ومخسمائة. عبد السالم

  .وستني وستمائة
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كان شافعيا إماما حافظا، متقنا حمققا، : قال النووي. أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى املرادي األندلسي
زاهدا، ورعا، مل تر عيين مثله يف وقته، وكان بارعا يف معرفة احلديث وعلومه؛ ذا عناية بالفقه والنحو 

  .تويف مبصر سنة مثان وستني وستمائة. واللغة ومعارف الصوفية

ولد سنة إحدى . كان فقيها فاضال، أصوليا بارعا خريا. الكمال التفليسي أبو الفتح عمر بن عمر
وستمائة، وويل قضاء الشام، وأقام مبصر مدة ينشر العلم إىل أنه مات يف ربيع األول سنة اثنتني 

  .وسبعني وستمائة

ولد يتزمنت سنة مخس وستمائة، وتفقه بالقاهرة، . مي بن أمحد التزمنيتسديد الدين عثمان بن عبد الكر
مات يف ذي القعدة سنة أربع . وصار إماما بارعا عارفا، باملذاهب، ودرس بالفاضلية وناب يف احلكم

  .وسبعني وستمائة

 يف مسع ببغداد ودمشق، مث انتقل إىل القاهرة، فناب. أبو الفضل حممد بن علي بن احلسني اخلالطي
مات . وحدث، وصنف كتبا، منها قواعد الشرع وضوابط األصل، والفرع على الوجيز. احلكم

  .بالقاهرة يف رمضان سنة مخس وسبعني وستمائة

كان فقيها أديبا، ولد بإربل ودخل القاهرة شابا، وانتفع به . الكمال طه بن إبراهيم بن بكر اإلربلي
يف مجادى األوىل سنة سبع وسبعني وستمائة وقد جاوز مات مبصر . خلق كثريون، روى عنه الدمياطي

  .الثمانني

    

كان إماما فقيها ورعا، تفقه بقوص . جالل الدين أمحد بن عبد الرمحن بن حممد الكندي الدشناوي
وشرح التنبيه، . مث بالقاهرة على ابن عبد السالم، هو وإياه. رفيقا للشيخ تقي الدين بن دقيق العيد

با يف األصول، وآخر يف احملو وعاد إىل قوص، فتفقه عليه ا مجاعة، وحتكى عنه وألف مناسك وكتا
  .مات بقوص يف رمضان سنة سبع وسبعني وستمائة. مكاشفات وأحوال صاحلة

ولد يف رجب سنة ست وأربعني . تاج الدين حممد، كان فقيها حمدثا قارئا بالسبع: وله ولد يقال له
مسع وحدث ودرس، وأفىت بقوص، مات ا ليلة اجلمعة، ثالث . وستمائة، تفقه على والده وغريه

  .احلجة سنة اثنتني وعشرين وسبعمائة

كان إماما بارعا يف الفقه . ابن رزين تقي الدين أبو عبد اهللا حممد بن احلسني بن رزين العامري
ل ويكفيك أن النووي نقل عنه يف األصو: والتفسري، مشاركا يف علوم كثرية، قال اإلسنوي

وقرأ النحو . ولد حبماة، يوم الثالثاء، ثالث شعبان سنة ثالث وستمائة. والضوابط، مع تأخر موته عنه
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على ابن يعيش، والفقه على ابن الصالح، والزمه، وانتقلغلى الديار املصرية، فانتفع به الطلبة، وويل 
وله .  ودفن بالقرافةمات ليلة األحد، ثالث رجب سنة مثانني وستمائة،. قضاءها وتدريس الشافعي

مات بدمشق يف رجب سنة مخس . صدر الدين عبد الرب، كان إماما فاضال، ومدرسا: أحدمها: ولدان
  .وتسعني

كان فقيها فاضال معتنيا باحلديث، درس وأفىت، وناب . بدر الدين أبو الربكات عبد اللطيف: واآلخر
عالء : ولبدر الدين ولد يقال له. ئةمات بالقاهرة يف مجادى اآلخرة سنة عشر وسبعما. يف احلكم

مات يف شعبان سنة ثالث وثالثني . الدين عبد احملسن، كان فقيها فاضال، عارفا باألدب والتاريخ
  .وسبعمائة

كان إماما كبريا يف مذهب الشافعي، أخذ عن أيب الطاهر احمللي، . اجلمال حيىي بن عبد املنعم املصري
  .سنة مثانني وستمائة وقد قارب الثماننيمات يف رجب . وتوىل قضاء الغربية

وشرح . كان شيخ الشافعية يف زمانه، تفقه على ابن اجلميزي. ظهري الدين جعفر بن حيىي التزمنيت
  .مشكل الوسيط، وأخذ عنه فقهاء زمانه كابن الرفعة فمن دونه، مات سنة اثنتني ومثانني وستمائة

كان فقيها نظارا شاعرا، تصدر بقوص . يق العبدسراج الدين موسى، أخو الشيخ تقي الدين بن دق
ولد بقوص سنة إحدى وأربعني وستمائة، ومات يف . لنشر العلم والفتوى، وصنف املغىن يف الفقه

  .شوال سنة مخس ومثانني

كان إماما كبريا يف الفقه دينا، ويل قضاء الديار املصرية، . الوجيه البهنسي عبد الوهاب بن احلسن
  .مثانني وستمائةومات سنة مخس و

ولد مبصر سنة أربع عشرة . القطب القسطالين، قطب الدين أبو بكر حممد بن أمحد بن علي املصري
وستمائة، وتفقه وأفىت، وكان ممن مجع العلم والعمل، وألف يف احلديث والتصوف، ووىل مشيخة دار 

  .مات يف احملرم سنة ست ومثانني وستمائة. احلديث الكاملية

كان عاملا صاحلا، له مصنفات كثرية، منها شرح التنبيه، . يويب أمحد بن عيسى بن رضوانالكمال القل
  .ويل قضاء احمللة، ومات سنة تسع ومثانني وستمائة

كان فقيها أديبا شاعرا، وله موشحات فائقة، مات سنة مخس . فتح الدين أمحد: وله ولد يقال له
  .وعشرين وسبعمائة

كان من علماء زمانه، دينا مستمسكا . فص عمر بن مكي بن عبد الصمدابن املرحل زين الدين أبو ح
بطريقة السلف، تفقه بابن عبد السالم، ومسع من املنذري، وقرأ األصلني على اخلسر وشاهي، ودرس 
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مات يف ربيع األول سنة إحدى وتسعني . وافىت وناظر، وويل خطابة دمشق ووكالة بيت املال ا
  .وستمائة

ولد بدمياط يف . كان إماما جامعا للعلوم الشرعية والعقلية واللغوية. ر الدين حممدولده الشيخ صد
. شوال سنة مخس وستني وستمائة، وتفقه بأبيه وغريه، ودرس باخلشابية واملشهد احلسيين والناصرية

 مات بالقاهرة يف ذي. ومجع كتاب األشباه والنظائر، ومات قبل حتريره، فحرره وزاد عليه ابن أخيه

  .احلجة سنة ست وسبعمائة

. كان عاملا فاضال يف الفقه، واألصلني. ابن أخيه زين الدين حممد بن عبد اهللا الشيخ زين الدين عمر

  .مات يف رجب سنة مثان وثالثني وسبعمائة. ولد بدمياط، وتفقه على عمه وغريه

. ، له نكت على التنبيهكان فقيها فاضال. عماد الدين عبد الرمحن بن أيب احلسن بن حيىي الدمنهوري

  .ومات يف رمضان سنة أربع وتسعني. ولد يف ذي القعدة سنة ست وستمائة

    

ولد سنة مثان وعشرين وستمائة، وتفقه بأبيه، ومتيز . عبد اللطيف بن الشيخ عز الدين بن عبد السالم
  .يف الفقه واألصول، ومات بالقاهرة يف ربيع اآلخر سنة مخس وتسعني

ولد سنة ستمائة، وقيل يف أواخر املائة قبلها، . بة اهللا بن عبد اهللا بن سيد الكل القفطياء الدين ه
وتفقه وبرع يف علوم كثرية، وويل احلكم بإسنا، ودرس، وقصده الطلبة من كل مكان، وانتهت إليه 

ني مات بإسنا سنة سبع وتسع. رياسة العلم يف إقليمه، وصنف تفسريا وكتبا كثرية يف علوم متعددة
  .وستمائة عن مائة سنة أو حنوها

. أحد كبار الشافعية. ضياء الدين أبو الفضل جعفر بن حممد بن الشيخ عبد الرحيم القناوي الشريف

ولد سنة مثاين عشرة وستمائة، وتفقه على اد ابن دقيق العيد، . كان إماما فقيها أصوليا أديبا مناظرا
ة بيت املال، واشتهر مبعرفة املذهب، وحدث، ومات يف والبهاء القفطي، وتوىل قضاء قوص، ووكال

كان عاملا صاحلا، شاعرا . تقي الدين أبو البقاء حممد: ربيع األول سنة ست وتسعني وله ولد يقال له
ولد بقوص سنة مخس وأربعني . وكانت والدته أخت الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد. زاهدا ورعا

 مبنشاة املهراين، وأقام ا إىل أن مات يف مجادى األوىل سنة مثان وستمائة، وتوىل مشيخة الرسالنية
كان فقيها فاضال، أديبا شاعرا، . أحدمها فتح الدين علي: ولتقي الدين ولدان. وعشرين وسبعمائة

  .كثري االنقطاع، لد يد يف حل األلغاز، درس بإسنا، ومات بقوص يف رمضان سنة مثان وسبعمائة

د بن حممد، أعاد باجلامع الطولوين، وويل حسبة القاهرة، ومات ا سنة إحدى واآلخر عز الدين أمح



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  249

 

  .عشرة وسبعمائة

. كان عاملا صاحلا، نظم التنبيه والوجيز وسرية نبوة، وله تفسري. عبد العزيز بن أمحد بن سعيد الديريين

  .مات سنة سبع وتسعني وستمائة

  .رواابن دقيق العيد، الشرف الدمياطي، ابن الرفعة، م

كان إماما فاضال يف فنون كثرية، خصوصا . العلم العراقي عبد الكرمي بن علي بن عمر األنصاري
وقيل . التفسري، وكان أبوه من األندلس، فقدم مصر، فولد ولده هذا ا سنة ثالث وعشرين وستمائة

صاف بني واشتغل هذا وبرع، وصنف اإلن. له العراقي نسبة إىل جده ألمه العراقي شارح املهذب
مات . الزخمشري وابن املنري، وشرح التنبيه، وأقرأ الناس مدة طويلة، وويل مشيخة التفسري باملنصورية

  .يف سابع صفر سنة أربع وسبعمائة

كان إماما يف الفقه، دينا صاحلا، . نور الدين علي بن هبة اهللا بن أمحد املعروف بابن الشهاب اإلسنائي
وملا حج كتب الروضة مبكة، وهو أول من أدخلها إىل . ل الدشناويتفقه بالبهاء القفطي، واجلال

  .قوص، وأقام بقوص يدرس إىل أن مات ا سنة سبع وسبعمائة

كان من أعيان الشافعية الصلحاء، كتب ابن . عز الدين احلسن بن احلارث املعروف بابن مسكني
شافعي، ومات يف مجادى درس بال". جوايب كجواب سيدي وشيخي: "الرفعة حتت خطه على فتوى 

  .األوىل سنة عشر وسبعمائة

كان عاملاً نظاراً، تصدى لالشتغال واإلفتاء، وويل . عز الدين عبد العزيز بن عبد اجلليل الغمراوي
  .مات ف ذي القعدة سنة إحدى عشرة وسبعمائة. درس التفسري باملنصورية

وص، يف صفر سنة سبع ومخسني ولد بق. حمب الدين علي بن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد
مات يف . وستمائة، وكان فاضالً ذكياً، شرح التعجيز شرحاً جيداً، وويل تدريس الكهاربة والسيفية

وهو زوج ابنه أمري املؤمنني : قال يف العرب. رمضان سنة ست عشرة وسبعمائة، ودفن عند والده
  .احلاكم بأمر اهللا

كان إماماً بارعاً يف الفقه والنحو والعلوم . بن مهديعز الدين النشائي أبو حفص عمر بن أمحد 
احلسابية، أصولياً حمققاً، ديناً ورعاً، زاهداً متصوفاً، حيب السماع وحيضره، درس بالفاضلية واجلامع 

مات يف ذي القعدة سنة . وصنف نكتاً على الوسيط. األقمر، وخترج به خلق؛ منهم اد الزنكلوين
  .إحدى وتسعني وسبعمائة

. ولد يف ذي القعدة سنة إحدى وتسعني وستمائة، وأخذ عن والده. ولد كمال الدين أبو العباس أمحد
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وكان إماماً حافظاً للمذهب، متصوفاً طارحاً للتكلف، درس جبامع اخلطريي ببوالق، وصنف جامع 
مات يوم السبت عاشر صفر سنة سبع ومخسني . املختصرات وشرحه، واملنتقى ونكت التنبيه

  .بعمائة ودفن بالقرافةوس

    

كان فقيهاً بارعاً، أخذ عن اجلالل . حميي الدين حيىي بن عبد الرحيم بن زكري القرشي الفرضي
وكان مدار ذلك عليه يف إقليمه، واختصر الروضة، . وانتصب للتدريس واإلفتاء. الدشناوي

  .مات بقوص يف احملرم سنة مثاين عشرة وسبعمائة. وانتشرت طلبته

كان إماماً حافظاً للمذهب، عارفاً . دين حممد بن عبد الصمد بن عبد القادر السنباطيقطب ال
باألصول، ديناً سريع الدمعة، صنف تصحيح التعجيز، وأحكام البعض، واستدراكات على تصحيح 

  .مات بالقاهرة يف ذي احلجة سنة اثنتني وعشرين وسبعمائة. التنبيه، واختصر قطعة من الروضة

الفقه واألصول : كان إماماً عاملاً ماهراً يف فنون كثرية. إبراهيم بن هبة اهللا بن علي اإلسنائينور الدين 
والنحو، أخذ عن البهاء القفطي، والشمس األصبهاين، والبهاء ابن النحاس، واختصر الوسيط 

مات بالقاهرة سنة إحدى وعشرين . والوجيز، وشرح املنتخب يف األصول وألفية ابن مالك
  .ائةوسبعم

كان عاملاً صاحلاً نظاراً، ذكياً متصوفاً، أوصى إليه ابن . نور الدين علي بن يعقوب بن جربيل البكري
الرفعة بأن يكمل املطلب، ملا علمه من أهليته لذلك دون غريه، فلم يتفق له ذلك، ملا كان يغلب عليه 

  .مات سنة أربع وعشرين وسبعمائة. من التجلي واالنقطاع

واشتغل بقوص . ولد يف احملرم سنة أربع وأربعني وستمائة. ونس بن عبد ايد األرمنيتسراج الدين ي
على اد ابن دقيق العيد، وأجازه بالفتوى، مث ورد مصر، فأخذ عن علمائها، وصار يف الفقه من كبار 

املهمة األئمة مع أفضليته يف النحو واألصول، وتصدر لإلقراء، وصنف كتاب اجلمع والفرق واملسائل 
  ....يف اختالف األئمة امسه ثعبان بقوص، فمات يف ربيع اآلخر سنة مخس وعشرين وسبعمائة

كان إماماً يف الفقه، عارفاً باألصول . القمويل جنم الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن أيب احلزم مكي
 األمساء احلسىن، ويل العربية، صاحلاً متواضعاً، صنف البحر احمليط يف شرح كافية ابن احلاجب، وشرح

  .حسبة مصر، مات يف رجب سنة سبع وعشرين وسبعمائة

تفقه بالقطب السنباطي، وصنف التنجيز يف : فخر الدين حممد بن حممد بن حممد املعروف بابن الصقلي
  .تصحيح التعجيز، مات يف ذي القعدة سنة سبع وعشرين وسبعمائة
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درس وأفىت، وأنف . يعرف بابن خطيب األمشونني. يعز الدين عبد العزيز بن أمحد بن عثمان الكرد
على حديث األعرايب الذي مجع يف رمضان كتاباً نفيساً فيه ألف فائدة وفائدة، ويل قضاء األعمال 

  .القوصية واحمللة، ودرس باملعزية مبصر، مات يف أواخر سنة سبع وعشرين وسبعمائة

روف بالوجيزي، لكونه كان حيفظ الوجيز مجال الدين أمحد بن حممد بن سليمان الواسطي، املع
للغزايل، كان إماماً حافظاً للفقه؛ ولد بأشون الرمان سنة ثالث وأربعني وسبعمائة، وتفقه بالقاهرة إىل 

مات يف رجب سنة سبع . نقل عنه ابن الرفعة على حاشية املطلب. أن برع، وناب يف احلكم ا
  .وعشرين وسبعمائة، أخذ عنه اإلسنوي

كان فقيهاً حمدثاً؛ ورعاً قواماً يف احلق، شرح التنبيه، . دين حممد بن عقيل بن أيب احلسن البالسيجنم ال
  .ودرس باملعزية، وناب يف احلكم مبصر عن ابن دقيق العيد مات سنة تسع وعشرين وسبعمائة

ولد . املصريقاضي القضاة بالديار . بدر الدين حممد بن إبراهيم بن سعد اهللا ن مجاعة الكناين احلموي
سنة تسع وثالثني وستمائة، واشتغل بعلوم كثرية، وأفىت قدمياً، وعرضت فتواه على النووي فاستحسن 

مات يف مجادى األوىل سنة ثالث . جوابه، وألف يف فنون كثرية وحدث ودرس بالكاملية وغريها
  .وثالثني وسبعمائة، ودفن بالقرافة

فاظ، وكذا ابن سيد الناس، وتقدم الكمال ابن الزملكاين تقدم يف احل. وولده قاضي القضاة عز الدين
  .يف اتهدين، وكذا الشيخ تقي الدين السبكي

ولد بالقاهرة سنة ثالث . زين الدين عمر بن أيب احلزم بن الكناين، شيخ الشافعية يف عصره باالتفاق
ن ابن دقيق العيد، وناب ومخسني وستمائة، وتفقه على التاج ابن الفركاح، وأفىت وويل قضاء دمياط ع

  .مات يف رمضان سنة مثان وثالثني وسبعمائة. بالقاهرة ودرس بعدة أماكن، وله حواش على الروضة

كان ماهراً يف الفقه فاضالً يف غريه؛ أفىت وتصدر . جنم الدين حسني بن علي بن سيد الكل األسواين
  .مائة، وقد قارب املائةلإلقراء بالقاهرة، ومات فيها يف صفر سنة تسع وثالثني وسبع

    

حنوياً . كان إماماً يف الفقه أصولياً، حمدثاً. الزنكلوين جمد الدين أبو بكر بن إمساعيل بن عبد العزيز
صاحلاً، قانتاً هللا، صاحب كرامات؛ ال يتردد إىل أحد من األمراء، ويكره أن يأتوا إليه، مالزماً 

ويل مشيخة البيربسية؛ ودرس احلديث . ه؛ وشرح املنهاجوله شرح التنبيه الذي عم النفع ب. لالشتغال
  .مات سنة أربعني وسبعمائة. ا وجبامع احلاكم

. كان عاملاً فقيهاً فاضالً حمدثاً، سريع احلفظ. ابن القماح مشس الدين حممد بن أمحد إبراهيم بن حيدة
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مات .  تدريس الشافعيوويل. ولد القاهرة سنة ست ومخسني وستمائة، واشتغل على الظهري التزمنيت
  .يف ربيع األول سنة إحدى وأربعني وسبعمائة

كان فقيهاً أصولياً، أديباً شاعراً، تفقه على قريبه . أبو الفتح السبكي تقي الدين حممد بن عبد اللطيف
  .مات يف ذي القعدة سنة أربع وأربعني وسبعمائة. وألف تارخياً. العالمة تقي الدين السبكي

ولد مبنية القائد، سنة مخس ومخسني وستمائة، وأخذ عن ابن . مد بن إبراهيم املناويضياء الدين حم
مات يف رمضان سنة ست . الرفعة واألصبهاين والبهاء ابن النحاس، ودرس بالشافعي، وشرح التنبيه

  .وأربعني وسبعمائة

ع عن أبناء الدنيا، شرف الدين إبراهيم ن اء الدين إسحاق، عامل فاضل منقط: وله ولدا أٍخ، أحدمها
  .أخذ عن عمه، ودرس وأفىت، وشرح فرائض الوسيط، مات يف رجب سنة سبع ومخسني

كان على منط أخيه، وتوىل قضاء العسكر وتدريس . تاج الدين حممد، أخو أشرف الدين: واآلخر
  .مات يف مجادى األوىل سنة مخس وستني وسبعمائة. الشافعي

شيخ الشافعية . محد بن حممد بن قيس، ويعرف بابن الظهري أيضاًالشهاب بن األنصاري أبو العباس أ
ولد يف حدود ستني وستمائة باجليزة، وأخذ عن الظهرب . بالديار املصرية، كان إماماً يف الفقه واألصلني

مات . ومسع من ابن خطيب املزة، ودرس باخلشابية والكهارية واملشهد احلسيين. والسديد التزمنيت
  .سع وأربعني وسبعمائةبالطاعون سنة ت

كان إماماً يف . من إقليم البهنسا. زين الدين عمر ن حممد بن عبد احلكم بن عبد الرزاق البلقيائي
الفقه، غواصاً على املعاين الدقيقة، مرتالً للحوادث على القواعد والنظائر ترتيال عجيباً، تفقه على العم 

 مات يف ربيع األول سنة تسع وأربعني وسبعمائة .العراقي والعالء الباجي، وشرح خمتصر التربيزي
  .شرع يف شرح الوسيط ومل يتممه. وكان والده أيضاً عاملاً. بالطاعون

كان من حفاظ املذهب، أخذ عن ابن . عماد الدين حممد ن إسحاق بن حممد ن املرتضى البلبسي
وقد . وأربعني وسبعمائةالرفعة وغريه، وويل قضاء اإلسكندرية، مات بالطاعون يف شعبان سنة تسع 

  .قارب السبعني

كان إماماً يضرب بن املثل يف . ابن عدالن مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن إبراهيم الكناين
ولد مبصر يف صفر سنة ثالث وستني . الفقه، عارفاً باألصلني والنحو والقراءات ذكياً نظاراً، فصيحاً

، واألصول عن الشمس األصبهاين، والنحو عن البهاء ابن وستمائة، وأخذ الفقه عن الوجيه البهنسي
  .النحاس، وشرح خمتصر املزين، مات بالطاعون يف ذي القعدة سنة تسع وأربعني وسبعمائة
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كان عارفاً بالفقه واألصلني والعربية، أديباً . ابن اللبان مشس الدين حممد بن أمحد الدمشقي مث املصري
الديار املصرية، فأنزله ابن الرفعة مبصر وأكرمه إكراماً كثرياً، وويل شاعراً، ولد بدمشق مث قدم إىل 

مات بالطاعون يف شوال سنة تسع وأربعني . تدريس الشافعي، واختصر الروضة، ورتب األم
  .وسبعمائة

ولد سنة سبع وسبعني وستمائة، . جنم الدين األصفوين أبو القاسم عبد الرمحن بن يوسف بن إبراهيم
مات مبكة . بهاء القفطي، وغريه، وانتفع به خلق بقوص، وألف خمتصر الروضة املشهوروتفقه على ال

  .يف ذي احلجة سنة مخسني وسبعمائة، وكان صاحلاً يتربك به

كان فقيهاً أصولياً، حنوياً ذكياً، تفقه بابن الزملكاين، . الفخر املصري حممد بن علي بن عبد الكرمي
ظر، وأشغل الناس مدة، ولد سنة اثنتني وتسعني وستمائة، ومات يف واشتهر مبعرفة املذهب، وأفىت ونا

  .ذي القعدة سنة إحدى ومخسني وسبعمائة

ويل . كان خبرياً باملذهب، مطلعاً على دسائس متعلقة بالروضة. ناصر الدين حممد بن إبراهيم النوبري
  .قضاء احمللة، ومات ا يف صفر سنة إحدى ومخسني وسبعمائة

    

كان فاضالً يف علوم، ماهراً يف اجلرب . ن سليمان بن جعفر اإلسنوي، خال الشيخ مجال الدينحميي الدي
ولد سنة سبعمائة، ومات يف مجادى األوىل . واملقابلة، صنف طبقات الشافعية، ودرس باملشهد النفيس

  .سنة ست ومخسني

فاضالً، انتفع به خلق، كان عاملاص . جنم الدين حممد بن ضياء الدين أمحد بن عبد القوي اإلسنوي
مات يف ذي احلجة سنة ثالث وستني وسبعمائة، وكان والده أيضاً عاملاً . وألف يف علوم متعددة

مات سنة اثنيت عشرة وسبعمائة يف . له كرامات، تفقه بالبهاء القفطي. فاضالً من كبار الصاحلني
  .شوال

كان : الشيخ مجال الدين يف طبقاتهقال أخوه . العماد اإلسنوي حممد بن احلسن بن علي اإلسنوي
ولد . فقيهاً إماماً يف األصلني واخلالف واجلدل والتصوف نظاراً حباثاً، طارحاً للتكلف، مؤثراً للتقشف
مات . سنة مخس وتسعني وستمائة، وأخذ عن مشايخ القاهرة، وانتصب للتدريس واإلفتاء والتصنيف

  .يف رجب سنة أربع وستني وسبعمائة

ولد سنة أربع .  مجال الدين عبد الرحيم، شيخ الشافعية، وصاحب التصانيف السائرةأخوه الشيخ
وسبعمائة، وأخذ عن التقي السبكي ولزنكلوين والقونوي وأيب حيان وغريهم، وبرع يف األصول 
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ومن تصانيفه . العربية والعروض، وتقدم يف الفقه فصار إمام زمانه، وانتهت إليه رياسة الشافعية
اجلواهر، وشرح املنهاج واأللغاز، والفروع، وخمتصر الشرح الصغري، واهلداية إىل أوهام املهمات و

الكفاية، وشرح منهاج البيضاوي، وشرح عروض ابن احلاجب، والتمهيد والكوكب وتصحيح 
التنبيه، والتنقيح، وأحكام اخلنائي، والزوائد على منهاج البيضاوي، وطبقات الفقهاء، والرياسة 

 الرد على من يعظم أهل الذمة ويستخدمهم على املسلمني، وكتاب األشباه والنظائر، الناصرية يف
مات عن مسودة، وشرح التنبيه، كتب منه جملداً، وشرح األلفية البن مالك، كتب منه عشر كراساً، 

مات يف مجادى األوىل سبع وسبعني وسبعمائة، ورثاه الربهان . وشرح التسهيل، كتب منه قطعة
  :  بقولهالقرياطي

 جمال الدين صدر األفاضل بموت  نعم قبضت روح العال والفضائل

 عنه فاضل أي فاضل وغيب  من عبد الرحيم مكانه تعطل

 !أعالي هضبها لألسافل وحطت  وجوه الفقه زال جمالها أحقاً

 كان يحمي بالقنا والقنابل ولو  هاب طرق المذهب اليوم سالك لقد

 فال يلفى له غير قائل يقول   عالمحل في ذ العام فقدان لقد

 !ذا يرد اآلن لهفة سائل ومن  خبرونا من يقوم مقامه قفوا

 !ويجزي في ميدان كل مناضل  قفوا خبرونا من يوقف ظالماً

 !قفوا خبرونا هل له من مماثل  خبرونا هل له من مشابه قفوا

 صحيح ليس بالمتكاسل بعزم  بحبر كان للعلم ساعياً فأعظم

 إذا قال لم يترك مقاالً لقائل  به يوم الجدال مناظراً عظموأ

 لم يفتقر للصياقل بجوهرها  في البحث قاطعة الظبا وأسيافه

 أو طالب أو مسائل لمستفهم  بإنضاج المسائل مرشداً يقوم

 بجد نحوها غير هازل ويسعى  أشتات الفوائد جاهداً ويجميع

 ده لألم وجد الثواكلفمن بع  الموت حقاً شافعي زمانه طوى

 أرضعته من ثدي الحوافل بها  رأته خير نجل لبره ومذ

  منزهة في الوصف عن سحر بابل  الخفايا شارحاً ببيانه أبان

 عنها كل حاف وناعل يقصر  له قدم في الفقه سابقة الخطا
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 له بالفضل كل مجادل يقر  من أعطاه فيه مراتباً تبارك

 من أبكاره بالعقائل ويظهر  بةكان يبدي فيه كل غري فكم

 دراري زهره بالحبائل يصيد  بات يحيى فيه ليالً كأنما وكم

 منها كل صعب التناول يقيد  قيد األوابد لم تزل فأفالمه

 هز في الحالين غير عوامل فما  ألفاظه حلوة الجنى مثقفة

 عليه الترب راحة هائل وهالت  مضى فمضى فقه كثير إلى الثرى

 الثنا عن فضله المتكامل بطيب  الدنيا ولكن تعرفت تنكرت

 بالرغم خير أنامل لفقدانها  شقت األفالم إال تعسفا وما

 غدا في سندٍس أي رافل لحبر  لبست ثوب الحداد محابر وكم

 فدع قول الغبي المجامل جمال،  كان لألصحاب منه بال مرا لقد

 مه غير عائلوحاز حقيقاً سه  من مواريث النبوة إرثه حوى

    

 أنه شمس الضحى في التعادل على  هو النجم إال أنه البدر كامال

 في الخلد أسنى المنازل ومنزله  إسنا محال ومحتداً وبلدته

 تسمعن من بعد نقل ناقل فال  ما أفاد النقل فهو ختامه إذا

 من تلك النقول البواطل وحاشاه  لدى عزو النقول محقق صدوق

 من له في درسه عي باقل فدع  ي الدروس فصاحةنطق ف وسحبان

 ويفتي مقدماً بالنوافل فروضاً  من األشغال بالعلم للورى يؤدي

 عنه كل خصم مناضل يناضل  نص الشافعي ولم يزل وينهر

 بسبق فضل هذى الخصائل وحاز  حوى العلم والعلياء والجود والتقى

 ضوء البدور الكواملفعاد دجى   النجم من أفق المعارف قد هوى هو

 فلألرض ميد بعده بالزالزل  الجبل الراسي تصدع ركنه هو

 هو أفتى في عويص المسائل إذا  ذا تطيب النفس يوماً بقوله فمن

 من بعده غير آفل فكوكبه  مهد التمهيد مضجعه له لئن



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  256

 

 أولي العلم الكرام األوائل مزايا  عالماً قد أذكر الناس آخراً فيا

 يا خير كاف وكافل بأعبائها،  رى أمر المهمات ناهضاًالو كفيت

 تشتغل عن أمرها بالشواغل ولم  فيها الدهر حتى تنقحت وأعلمت

 بحر ماله من مساحل ألنك  مكنون الجواهر للورى وأبرزت

 يرى في حسنه من مشاكل فليس  في اإليضاح للخلق مشكال وأوضحت

 عليا طراز المحافلال فألغازك  جمعت أهل العلوم محافل وإن

 أذهان الرجال األماثل تحير  يا من كان للعم جامعاً فروقك

 تهدي الورى بالدالئل هدايتها  ال تخفي محاسنها التي تصانيف

 فتغني عن سماع البالبل وتتلى  فتغني عن رياض أنيقة وتبدو

 ثووا من جهلهم في مجاهل حيارى  منها القصد فيها فأرشدت تمحض

  غدا السيف نائى الحد واهي الحمائل  ماً في األصول ألجلهسه توفرت

 في حال من الحزن حائل لموتك  إن النحو يا زيد قد بدا لعمرك

 لنحوك يسعى وهو في زي راجل  فارسي الفن غامرك اغتدي فلو

 صينت بعده في معاقل عقائل  شيخاً كم جال من علومه عدمناك

 أقوال أتت بالفواصل أحمدب  جاء في فن الخليل بن أحمد وكم

 في المجد غير مزايل فأوتاده  لئن نال أسباب السماء بعلمه

 لبحر وافر الجود كامل طويل  بحر مديد وحزننا وأدمعنا

 فواضله مقرونة بالفضائل  أبا للطالبين يريهم وكان

 يأل جهداً عند تعليم جاهل فلم  لطالب العلوم جميعهم نصيحاً

 تولى جملها خير حامل دروساً  إدريس للورىفي علم ابن  يحرر

 فينظر منهم كامالً بعد كامل  بالتهذيب طالب علمه ويرشد

 يمتري في علمه غير ناكل وال  يرتئي في شكره غير حاسد وال

 في إخفائها للفواضل ويجهد  بأنواع الفضائل جهرة يجود

 ه آلملمرج البحرين من لقد  البحر علماً بل هو البحر في ندى هو
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 طوى نحوه البيداء سير المحامل  وإن ابن رفعة لو تقدم عصره

 كان يوماً عن حماه بقافل لما  شاهد القفال يوماً دروسه ولو

 في إنشادها سمع ذاهل فأطرب  في أمداحه كل صادق ترنم

 من علم وبر حواصل لبحرين  سأبكيه بالدرين دمع ومنطق

 هجرت راء الهجا نفس واصل كما  هجرت صاد المناصب نفسه لقد

 الخداع خدع المجامل بزخرفها  تنزه عنها وهي ال تستفزه

 حسناء الحلى في الغالئل تبرج  مد عيناً نحوها إذ تبرجت وما

 تره إال كريم الشمائل فلم  بالترحيب والبشر دائماً ويلقاك

 منه للعافين شرب المناهل صفا  منه أخالق لقاصده كما صفت

 كان مأموماً بأعظم نازل وإن  ريب العال بإمامهامحا أعزى

 من بعده كل خامل لتصديرهم  دروس الفقه بعد دروسها أعزى

 التخجيل بين المحافل سيفضحك  لحسود ال يسد مكانه فقل

 كم حاولوها بباطل وأعداؤها  حوى عبد الرحيم سيادة بحق

 ظفروا مما تمنوا بطائل فما  قوم كي يحلوا محله تطاول

 !الثريا من يد المتناول وأين  نحو النجم راحة قاصر أتمتد

    

 عند الناس ليس بعاقل فذلك  رام في اإلقراء عالي شأنه ومن

 بعفو منه شاٍف وشامل ليحظى  جمال الدين في الخلد ربه أحل

 منها هاطل بعد هاطل يحييه  مواله الرحيم برحمة ورواه

 برضوان سريع معاجل يراًبش  ووافاه رضوان الجنان مبادراً

 البرايا في الضحى واألصائل إله  بالريحان والروح والرضا وحياه

  لمن لم يضيع في غد سعى عامل  كان في األعمال والعلم مخلصاً لقد

 مراثي تبكي بالدموع الهوامل  ألمداح عليه تحولت فلهفي

 من لوعتي بالبالبل وأغلبها  في الحمام بشجوها يساعدني
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 من هذا وهذا حواصلي فأفنيت  عليه كنز صبري وأدمعي فتصر

 ما أمليه صم الجنادل وأسمع  قبراً حل فيه رثاءه سأنشد

 أيامنا كالرواحل تسيرنا  نحن إال ركب موت إلى البلى وما

 بقيت إال أقل المراحل وما  إلى نحو القبور مراحالً قطعنا

  راحل بعد راحلالناس إال فما  سبيل العالمين جميعهم وهذا

مات يف رجب سنة مخس . شرح التعجيز. نور الدين علي، كان فقيهاً، فاضالً: وله أخ يقال له
  .وسبعني وسبعمائة

شهاب الدين بن النقيب، أبو العباس أمحد بن لؤلؤ، أحد علماء الشافعية، وصاحب خمتصر الكفاية 
ة اثنتني وسبعمائة، ومات ا يف رمضان ولد بالقاهرة سن. ونكت التنبيه وتصحيح املهذب، وغري ذلك

  .سنة تسع وستني وسبعمائة

ولد يف مجادى اآلخرة سنة تسع عشرة وسبعمائة، . اء الدين أبو حامد بن الشيخ تقي الدين السبكي
وبرع وهو . وأخذ عن أبيه وأيب حيان واألصبهاين وابن القماح والزنكلوين والتقي الصائغ وغريهم

وله تصانيف، . وويل تدريس الشافعي والشيخونية أول ما فتحت.  عشرين سنةشاب، وساد وهو ابن
مات مبكة . منها شرح احلاوي، وتكملة شرح املنهاج ألبيه، وعروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح

  .يف رجب سنة ثالث وسبعني

  : وقال الربهان القرياطي يرثيه

  ورى من ورا النهرفيومك قد أبكى ال  عيني أيها البحر بالبحر ستبكيك

 تجود علينا بالنفيس من الدر  كنت بحراً للشريعة لم تزل لقد

 صدق ال تقابل بالنكر مقالة  كنت في كل الفضائل أمة لقد

 لتيسير الجليل من العسر بنوها  كنت في الدنيا جليالً يعده لقد

 أن أتى ما ال يرد في من األمر إلى  يرد األمر في كل معضل إليك

 ما زلت العزيز على مصر بأنك  بك األمصار مصراً لعلمها ىتعز

 فما ثغر األقاحي بمفتر وبنت  فما وجه الصباح بمسفر مضيت

 فما برق المنى باسم الثغر وغبت  فما ودق النوال بهاطل وزلت

 بال زهر وهذا بال زهر فذاك  أرض العلم منك وأفقه وأوحش
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 من نقص فكان من العمر بدوال  تكاملت أوصافاً وفضالً وسؤدداً

 ما أتى تدبير زيٍد وال عمرو إذا  بهاء الدين ما ال يرده نحاك

 حملنا كل قاصمة الظهر فإنا  غادرتك األرض حمالً ببطنها لئن

 مني مطلق القلب في أسر وصيرت  مني دمع عيني بأسره وأطلقت

 زهرتزهو على األنجم ال مناقبه  عين شمس األمن للبدر موت من بكت

 من قصر يسير إلى قصر وأصبح  بالفردوس ممدود ظله تبوأ

 !تراه في احتراق وفي كسر ألست  قلب النيل فقدان ذاته توقع

 لما أن مضى مطلع البدر وأظلم  بشمس منه مغرب لحده أضاء

 في يوم اللقا طيب النشر سيبعث  عطرت أعماله ترب قبره لئن

 عيون الناس في الحول والشهر بكته  حلو لي بالصبر من بعد يوم من فال

 ال شهدي أقام وال صبري ترحل،  كان شهدي حين منطقه وقد وقد

 بالطيف الذي منه لي يسري تعللت  أن عيني يطرق النوم جفنها ولو

 لجنات الرضا كامل الطهر وصار  أخالقاً ونفساً وعنصراً تطهر

 ليه القدرنحو عليين عا سمت  في الثرى جسماً ولكن روحه ثوى

 من الغفران متصل الدر سحاب  تحت الترب هللا دره فرواه

 والقى ما يؤمل من ذخر بشيراً  رضوان برضوان ربه ووافاه

 وآنسه بالعفو في وحشة القبر  ريحان اإلله وروحه وحياه

 بأنواع البشاشة والبشر محلى  اهللا عن ذاك المحيا فإنه عفا

    

  ويحسب وهو الصدر من ذلك الصدر  السلف الماضين يذكر فضله مع

 كان حالها بعقد من الفخر وقد  عطلت منه الرياسة جيدها لقد

 الحزن يشكو فقد أقالمه الخضر من  الدواة األسود أبيض بسعده وطرف

 إذا قابلته بفتى حبر يفوق  كان للتفسير في الذكر آية لقد
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ولد يف رجب سنة اثنتني وعشرين . لدين السبكيأخوه مجال الدين احلسني أبو الطيب بن الشيخ تقي ا
  .وسبعمائة، وأخذ عن أبيه واألصبهاين والزنكلوين

مات يف حياة أبيه ". من امسه احلسني بن علي"وأيب حيان وفضل ودرس بعدة أماكن، وألف كتاباً يف 
  .يف رمضان سنة مخس ومخسني

ولد سنة مثان . بن علي بن متام السبكيقاضي القضاة أبو البقاء حممد بن عبد الرب بن الصدر حيىي 
وكان إماماً يف . وسبعمائة، وأخذ عن القطب السنباطي والزنكلوين والكتناين وأيب حيان والقونوي

علوم شىت، وله شرح احلاوي، واختصر قطعة من املطلب، وويل قضاء الديار املصرية، وتدريس 
  .ةمات يف ربيع األول سنة سبع وسبعني وسبعمائ. الشافعي

ويل قضاء الديار املصرية مراراً، وتدريس الشافعي، وكان ماهراً يف الفنون، . ولده بدر الدين حممد
  .منصفاً يف البحث، مات سنة اثنتني ومثامنائة

ولد سنة مخس وأربعني وسبعمائة، وأخذ عن . بدر الدين حممد بن عبد اهللا بن ادر الزركشي
وألف تصانيف كثرية يف عدة فنون، منها اخلادم . وغريهماإلسنوي ومغلطاي وابن كثري واألذرعي 

على الرافعي والروضة، وشرح املنهاج، والديباج، وشرح مجع اجلوامع وشرح البخاري والتنقيح على 
البخاري وشرح التنبيه، والربهان يف علوم القرآن، والقواعد يف الفقه، وأحكام املساجد، وختريج 

ن، وصل إىل سورة مرمي، والبحر يف األصول، وسالسل الذهب يف أحاديث الرافعي، وتفسري القرآ
مات يوم األحد ثالث رجب سنة أربع وتسعني . األصول والنكت على ابن الصالح وغري ذلك

  .وسبعمائة، ودفن بالقرافة الصغرى

ولد . الورع الزاهد، شيخ الشيوخ بالديرا املصرية. الربهان األبناسي، إبراهيم بن موسى بن أيوب
وله تصانيف، وويل مسيخة سعيد . نة مخس وعشرين وسبعمائة، وأخذ عن اإلسنوي وغريهس

مات يف احملرم سنة . وكان مشهوراً بالصالح، تقرأ عليه اجلن. السعداء، وعني لقضاء الشافعية فاختفى
  .اثنتني ومثامنائة، راجعاً من احلج، ودفن بعيون القصب

  : ة يقول فيهاورثاه احلافظ زين الدين العراقي بقصيد

 مسؤوالً بال تردد إليك  زهدت حتى في القضاء إذ أتى

ولد سنة ثالث وعشرين . ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد بن حممد األنصاري
وسبعمائة، ومسع على ابن سيد الناس، والزم الزين الرحيب ومغلطاي، واشتغل بالتصنيف وهو شاب 

  .مات يف ربيع األول سنة أربع ومثامنائة. عصر تصنيفاًحىت كان أكثر أهل ال
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ومن تصانيفه شرح البخاري وشرح العمدة، وشرحان على املنهاج وعلى التنبيه، وعلى احلاوي، 
  .وعلى منهاج البيضاوي، واألشباه والنظائر وغري ذلك

  .البلقيين والعراقي وولده مروا

بلقيين، أبو اليمن، ولد سنة إحدى وتسعني بدر الدين حممد بن شيخ اإلسالم سراج الدين ال
  .وسبعمائة

ولد يف رمضان سنة ثالث وستني وسبعمائة، . أخوه جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن قاضي القضاة
وكان ذكياً قوي احلافظة، واشتهر امسه، وطار ذكره يف البالد، وخصوصاً . واشتغل على والده وغريه

اسة الفتيا، وكان حسن السرية يف القضاء، عفيفاً نزهاً، قامعاً بعد موت والده، وانتهت إليه ري
  .مات يف عاشر شوال سنة أربع وعشرين وثلثمائة. للمبتدعة

. الزم البهاء السبكي، وخترج به وباإلسنوي وغريمها. الكمال الدمريي حممد بن موسى بن عيسى

وله تصانيف؛ منها شرح . سومسع على العرضي وغريه، ومهر يف األدب، ودرس احلديث بقبة بيرب
مات يف . واشتهرت عنه كرامات، وأخبار بأمور مغيبات. املنهاج واملنظومة الكربى وحياة احليوان

  .مجادى األوىل سنة مثان ومثامنائة

اشتغل قدميا، وأخذ عن اإلسنوي . ابن العماد شهاب الدين أمحد بن عماد بن يوسف األفقهسي
  .مات سنة مثان ومثامنائة. ا التعقبات على املهمات، وشرح املنهاجوغريه، وله تصانيف كثرية، منه

    

ولد يف حدود اخلمسني وسبعمائة، وأخذ عن اإلسنوي والزم . الربهان البيجوري إبراهيم بن أمحد
البلقيين، ورحل إىل األذرعي حبلب، وكان األذرعي يعترف له باالستحضار، وشهد العماد احلسباين 

لم الشافعية بالفقه يف عصره، وكان يسرد الروضة حفظاً، وانتفع به الطلبة، ومل عامل دمشق بأنه أع
مات سنة مخس . يكن يف عصره من يستحضر الفروع الفقهية مثله، ومل خيلف بعده من يقاربه يف ذلك

  .وعشرين ومثامنائة

، والزم ولد يف ذي القعدة سنة ثالث وستني. الربماوي مشس الدين حممد بن عبد الدائم بن موسى
وله تصانيف؛ منها شرح العمدة، ومنظومة يف . البدر الزركشي، ومتهر به، وأخذ عن السراج البلقيين

  .مات سنة إحدى وثالثني ومثامنائة. األصول

ولد يف حدود اخلمسني وسبعمائة، ومهر يف . اد الربماوي إمساعيل بن أيب احلسن علي بن عبد اهللا
مات يف ربيع اآلخر سنة أربع . يس، وأخذ عنه شيخنا البلقيين وغريهالفقه والفنون، وتصدى للتدر
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  .وثالثني ومثامنائة

ولد سنة . ابن احملمرة شهاب الدين أمحد بن صالح بن حممد بن حممد بن عثمان بن علي بن السمسار
ر مات يف ربيع اآلخ. وويل مشيخة الصالحية بالقدس. سبع وتسعني، والزم البلقيين والزين العراقي

  .سنة أربعني ومثامنائة

ولد سنة ستني وسبعمائة، واشتغل بالعلوم فربع يف . ابن ادي شهاب الدين أمحد بن رجب بن طيبغا
كثري منها، وصار رأس الناس يف الفرائض واحلساب بأنواعه واهلندسة وعلم الوقت بال منازعة، وله يف 

  .ة مخسني ومثامنائةمات ليلة السبت عاشر ذي القعدة سن. ذلك مصنفات فائقة

ولد يف شعبان . الونائي حممد بن إمساعيل بن حممد بن أمحد القرايف قاضي القضاة، مشس الدين الشافعي
سنة مثان ومثانني وسبعمائة، وأخذ عن الشيخ مشس الدين الربماوي وطبقته، وبرع يف الفقه والعربية 

ول، ويل تدريس الشيخونية والصالحية وكان ممن مجع املنقول واملعق. واألصول، واشتهر بالفضيلة
ومات يوم الثالثاء . ااورة لضريح اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه، وقضاء الشام مرتني، مث صرف

  .ثامن عشر صفر سنة تسع وربعني ومثامنائة

ولد . القايايت حممد بن علي بن يعقوب قاضي القضاة مشس الدين الشافعي العالمة النحوي املفنن
 سنة مخس ومثانني وسبعمائة، وحضر درس الشيخ سراج الدين البلقيين، وأخذ عن البدر تقريباً

وبرع يف الفقه والعربية واألصلني واملعاين، ومسع . الطنبذي والعز بن مجاعة والعالء البخاري وغريهم
احلديث، وحدث باليسري، وويل تدريس احلديث بالربقوقية، ودرس الفقه باألشرفية والشافعي 

شيخونية وقضاء الشافعية مبصر، فباشره برتاهة وعفة، وأقرأ زماناً، وانتفع به خلق، والزمه والدي وال
مات يوم االثنني ثامن عشر احملرم سنة . رمحه اهللا ثالثني سنة، وشرع يف شرح على املنهاج للنووي

  .مخسني ومثامنائة

    

حممد بن سابق الدين أيب بكر اخلضريي والدي اإلمام العالمة كمال الدين أبو املناقب أبو بكر بن 
ولد رمحه اهللا بسيوط بعد مثامنائة تقريباً، واشتغل ببلده، وتوىل ا القضاء قبل قدومه إىل . السيوطي

القاهرة، مث قدمها فالزم العالمة القايايت، وأخذ عنه الكثري من الفقه واألصول والكالم والنحو 
وأخذ عن الشيخ باكري، وعن . التدريس يف سنة تسع وعشرينواإلعراب واملعاين واملنطق؛ وأجازه ب

احلافظ ابن حجر علم احلديث، ومسع عليه صحيح مسلم إال فوتاً، مضبوطاً خبط الشيخ برهان الدين 
وأخذ أيضاً عن الشيخ عز . بن خضر سنة سبع وعشرين، وقرأ القرآن على الشيخ حممد اجليالين
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 مجة، وبرع يف كل فنون، وكتب اخلط املنسوب، وبلغ يف صناعة الدين القدسي ومجاعة، وأتقن علوماً
التوقيع النهاية، وأقر له كل من رآه بالرباعة يف اإلنشاء، وأذعن له فيه أهل عصره كافة، وأفىت 

ودرس سنني كثرية، وناب يف احلكم بالقاهرة عن مجاعة، بسرية محيدة، وعفة ونزاهة، وويل درس 
خطب باجلامع الطولوين؛ وكان خيطب من إنشاء خطبة تليق بذلك ليخطب الفقه باجلامع الشيخوين، و

وأم باخلليفة املستكفي باهللا، وكان جيله إىل الغاية ويعظمه، ومل يكن يتردد إىل أحد من . ا يف القلعة
وأخربين بعض القضاة أن الوالد دار يوماً على األكابر ليهنئهم بالشهر، فرجع آخر . األكابر غريه

قد درنا يف هذا اليوم ومل حتصل لنا شربة ماء، ولو ضيعنا هذا الوقت يف :  عطشان، فقال لهالنهار
وعني . العبادة حلصل لنا خري كثري، أو ما هذا معناه، ومل يهنئ أحداً بعد ذلك اليوم بشهر وال غريه

 النفس وكان على جانب عظيم من الدين والتحري يف األحكام وعزة. مرة لقضاء مكة، فلم يتفق له
والصيانة، يغلب عليه حب االنفراد وعدم االجتماع بالناس، صبوراً على كثرة أذاهم له، مواظباً على 

  .قراءة القرآن، خيتم كل مجعة ختمة، ومل أعرف من أحواله شيئاً باملشاهدة إال هذا

وحاشية حاشية على شرح األلفية البن املصنف، وصل فيها إىل أثناء اإلضافة، : وله من التصانيف
وما ضبب بذهب أو فضة : "على شرح العضد كتب منها يسرياً، ورسالة على إعراب قول املنهاج

وله كتاب يف التصريف وآخر يف التوقيع؛ . ، وأجوبة اعتراضات ابن املقرئ على احلاوي"ضبة كبرية
  .وهذان مل أقف عليهما

. فر سنة مخس ومخسني ومثامنائةتويف شهيداص بذات اجلنب وقت أذان العشاء، لليلة االثنني من ص

  .وتقدم يف الصالة عليه قاضي القضاة شرف الدين املناوي

 - ال هنا وال هناك : مل يبق هنا مثله، فقال: وذكر يل بعض الثقات أنه قيل له وهو ينتظر الصالة عليه

لدين ولصاحبنا الشيخ شهاب ا.  ودفن بالقرافة قريباً من الشمس األصفهاين- يشري إىل املدينة 
  : املنصوري فيه أبيات يرثيه ا وهي

 ولي الحجا والجالل  الكمال فقالوا مات

 وللدموع انهمال  بكاء فللعيون

 ال تزال ولوعة  وفي فؤادي حزن

 تلك الرمال وارته  علم وحلم هللا

 دماً وسر الضالل  الرشاد عليه بكى
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 مضى واختالل لما  قد الح في الخير نقص

 تولى الكمال وقد  صاًلم تر نق وكيف

 تزول منها الجبال  راسخات علومه

 واإلفضال والفضل  العلم ثاٍو يقبره

ولد يف ذي احلجة سنة مثان ومثانني وسبعمائة، . عالء الدين القرقشندي علي بن أمحد بن إمساعيل
. ر املصريةوتفقه بعلماء مصر، وأفىت ودرس، وانتفع به مجاعة وتوىل عدة مدارس، ورشح لقضاء الديا

  .مات يف احملرم سنة ست ومخسني ومثامنائة

    

ولد مبصر سنة إحدى وتسعني . الشيخ جالل الدين احمللي حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أمحد
وأخذ عن البدر . وسبعمائة، واشتغل وبرع يف الفنون؛ فقهاً وكالماً وأصوالً وحنواً ومنطقاً وغريها

وكان عالمة . هان والبيجوري والشمس البساطي والعالء البخاري وغريهمحممود األقصرائي والرب
: وكان يقول عن نفسه. إن ذهنه يثقب املاس: آيةً يف الذكاء والفهم؛ كان بعض أهل عصره يقول فيه

أنا فهمي ال يقبل اخلطأ؛ ومل يكن يقدر على احلفظ، وحفظ كراساً من بعض الكتب، فامتأل بدنه 
ذا العصر يف سلوك طريق السلف، على قدم من الصالح والورع واألمر وكان غرة ه. حرارة

باملعروف والنهي عن املنكر، يواجه بذلك أكابر الظلمة واحلكام، ويأتون إليه فال يلتفت إليهم، وال 
يأذن هلم بالدخول عليه؛ وكان عظيم احلدة جداً، ال يراعي أحداً يف القول، يوصي يف عقود االس 

قضاة وغريهم؛ وهم خيضعون له، ويهابونه ويرجعون إليه؛ وظهرت له كرامات كثرية، على قضاة ال
وويل تدريس الفقه باملؤيدية والربقوقية، وقرأ عليه مجاعة، وكان . وعرض عليه القضاء األكرب فامتنع

وكان . وكان مسع احلديث من الشرف ابن الكويك، وحدث. قليل اإلقراء، يغلب عليه امللل والسآمة
قشفاً يف ملبوسه ومركوبه، ويتكسب بالتجارة، وألف كتباً تشد إليها الرحال؛ يف غاية االختصار مت

والتحرير والتنقيح، وسالمة العبارة وحسن املزج، واحلل بدفع اإليراد؛ وقد أقبل عليها الناس 
اسك؛ وتلقوها القبول، وتداولوها؛ منها شرح مجع اجلوامع يف األصول، وشرح بردة املديح، ومن

وكتاب يف اجلهاد؛ ومنها أشياء مل تكمل؛ كشرح القواعد البن هشام، وشرح التسهيل؛ كتب منه 
قليالً جداً، وحاشية على شرح جامع املختصرات، وحاشية على جواهر اإلسنوي، وشرح الشمسية 

ه أول وأجل كتبه اليت مل تكمل تفسري القرآن، كتب من. يف املنطق، وخمتصر التنبيه، كتب منه ورقة
الكهف إىل آخر القرآن يف أربعة عشر كراساً؛ يف قطع نصف البلدي، وهو ممزوج حمرر يف غاية 
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احلسن؛ وكتب على الفاحتة وآيات يسرية من البقرة، وقد أكملته بتكملة على منطه من أول البقرة إىل 
  .تويف يف أول يوم من سنة أربع وستني ومثامنائة. آخر اإلسراء

اضي القضاة علم الدين صاحل بن شيخ اإلسالم سراج الدين، حامل لواء مذهب البلقيين شيخنا ق
الشافعي يف عصره؛ ولد سنة إحدى وتسعني وسبعمائة، وأخذ الفقه عن والده وأخيه، والنحو عن 

الشطنويف واألصول عن العز ان مجاعة، ومسع على أبيه جزء اجلمعة وختم الدالئل وغري ذلك؛ وعلى 
زء ابن جنيد، وحضر عند احلافظ أيب الفضل العراقي يف اإلمالء، وتوىل مشيخة الشهاب ابن حجي ج

. اخلشابية، والتفسري بالربقوقية بعد أخيه؛ وتدريس الشريفية بعد الفمين، واحلديث مبدرسة قايتباي

وتوىل القضاء األكرب سنة ست وعشرين، بعزل الشيخ ويل الدين، وتكرر عزله وإعادته؛ وتفرد 
وألف تفسري القرآن، . خذ عنه اجلم الغفري، وأحلق األصاغر باألكابر، واألحفاد باألجدادبالفقه؛ وأ

قرأت عليه الفقه، وأجازين بالتدريس وحضر تصديري؛ وقد . وكمل التدريب ألبيه وغري ذلك
  .مات يوم األربعاء خامس رجب سنة مثان وستني ومثامنائة.. أفردت ترمجته بالتأليف

ة شرف الدين حيىي بن حممد بن حممد بن حممد، شيخنا شيخ اإلسالم، ولد سنة املناوي قاضي القضا
مثان وتسعني وسبعمائة، والزم الشيخ ويل الدين العراقي، وخترج به يف الفقه واألصول، ومسع احلديث 
عليه، وعلى الشرف ابن الكويك، وتصدى لإلقراء واإلفتاء وخترج به األعيان، وويل تدريس الشافعي 

تويف ليلة االثنني ثاين عشر مجادى . الديار املصري، وله تصانيف، منها شرح خمتصر املزينوقضاء 
  .اآلخرة سنة إحدى وسبعني ومثامنائة، وهو آخر علماء الشافعية وحمققيهم

  : وقد رثيته بقويل

 حقاً باتفاق  قلت لما مات شيخ العصر

 جهول وفاق  صار األمر ما بين حين

 يوم التالق إلى  لالدنيا لك الوي أيها

  ذكر من كان مبصر من الفقهاء املالكية

  .عثمان بن احلكم اجلذامي

سعيد بن عبد اهللا بن أسعد املعافري املصري؛ من كبار أصحاب مالك، تفقه بابن وهب وابن القاسم، 
  .مات باإلسكندرية سنة ثالث وسبعني ومائة
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شهب، عبد اهللا بن عبد احلكم، ولده حممد، عبد الرمحن بن القاسم، ابن وهب، إسحاق بن الفرات، أ
  .أصبغ بن الفرج الغازي، مروا

  .ابن املواز، أبو بكر الدينوري صاحب االسة، أبو جعفر بن قتيبة، مروا

    

أبو القاسم، مصنف فتوح مصر، روى عن أبيه . عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد احلكم املصري
  .وأبو حامت ووثقهوشعيب بن الليث وخلق، وعنه النسائي 

هو أكرب أوالد ابن عبد احلكم : قال ابن فرحون. عبد احلكم بن عبد اهللا بن عبد احلكم أبو عثمان
وأفقههم، وأجل أصحاب ابن وهب، مات مبصر سنة سبع وثالثني ومائتني معذباً يف فتنة خلق القرآن، 

  .ودخن بالكربيت عليه حىت مات

ابن وهب وان القاسم : روى عن مالك، وتفقه بكبار أصحابه. عبد الرمحن بن أيب جعفر الدمياطي
  .وأشهب؛ وله مؤلفات، مات سنة ست وعشرين ومائتني

قال الشيخ . اإلمام أبو حيىي، تفقه بأصحاب مالك. نزيل بغداد. هارون بن عبد اهللا الزهري الكويف
 مصر، ومات سنة هو أعلم من صنف الكتب يف خمتلف قول مالك، ويل قضاء: أبو إسحاق الشريازي
  .اثنتني وثالثني ومائتني

أكثر عن ابن القاسم وابن . عبد الرمحن بن عمر بن أيب الفهم، موىل بين سهم أبو زيد؛ من أهل مصر
ولد سنة ستني ومائة، ومات سنة أربع . روى عنه البخاري وأبو زرعة. وهب، وكان فقيهاً مفتياً

  .وثالثني ومائتني

مات . أخذ عن أشهب وابن وهب.  أيب العاص أبو إسحاق الربقي املصريإبراهيم بن عبد الرمحن بن
  .سنة مخس وأربعني ومائتني

  .موسى بن عبد الرمحن بن القاسم الفقيه، ابن اإلمام املشهور

كان فقيهاً على : قال ابن يونس. سليمان بن داود بن محاد بن سعد الرشديين أبو الربيع املصري
لقراء وعبادهم، قرأ على ورش، وروى عن ابن وهب أشهب، وعنه مذهب مالك، وكان من أجلة ا

ولد سنة مثان وسبعني ومائة، . قل من رأيت يف فضله: وكان زاهداً، قال أبو داود. أبو داود والنسائي
  .وتويف يف ذي القعدة سنة ثالث ومخسني ومائتني

وهب وابن عيينة، وعنه روى عن ابن . من أهل مصر. عبد الغين بن عبد العزيز املعروف بالعسال
مات سنة أربع ومخسني . وكام حافظاً فقيهاً مفتياً مذكوراً يف فقهاء املالكية. ال بأس به: النسائي، وقال
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  .ومائتني

. قرأ على نافع بن أيب نعيم، وتفقه بابن وهب وابن القاسم وأشهب. زكريا بن حيىي الوقار املصري

  .ه، مات سنة أربع ومخسني ومائتني مبصروكان فقيهاً، ومل يكن باحملمود يف روايت

كان حافظاً للمذهب، تفقه بأبيه وابن عبد احلكم وأصبغ، وله . ولده أبو بكر حممد بن زكريا
  .مات يف رجب سنة تسع وستني ومائتني. تصانيف

  .كان فقيهاً مفتياً، مات مبصر سنة مخس وسبعني ومائتني. حممد بن أصبغ بن الفرج

عامل فقيه مبذهب مالك، من أهل مصر، أخذ : قال ابن فرحون. لزنباغ الزبرييروح بن الفرج أبو ا
روى عن عمرو بن خالد . عنه أبو الذكر الفقيه، وكان من أوثق الناس يف زمانه، ورفعه اهللا بالعلم

  .ولد سنة أربع ومائتني ومات سنة اثنتني ومثانني. وأيب مصعب، وعنه حممد بن سعد وقاسم بن أصبغ

موسى بن عيسى بن صدفة الصديف املصري أبو بكر الزيات فقيه مشهور مبصر من أصحاب أمحد بن 
  .مات ا سنة ست وثالمثائة. حممد بن عبد احلكم

ولد سنة . جلس جملس أبيه بعده جبامع عمرو، وأخذ الناس عنه. أمحد بن احلارث بن مسكني أبو بكر
  .ةتسع وثالثني ومائتني، ومات سنة إحدى عشرة وثالمثائ

تفقه بابن املواز، وانتهت إليه الرياسة مبصر . أمحد بن حممد بن خالد بن ميسر أبو بكر اإلسكندراين
  .مات سنة تسع وثالمثائة. وله تصانيف. بعده

كان فقيهاً مالكياً موصوفاً حبفظ املذهب، له كتاب يف . أمحد بن حممد بن عبيد أبو جعفر األزدي
  .إثبات الكرامات

كان فقيهاً على مذهب مالك، كتب : قال ابن يونس. بن هارون األسواين أبو موسىهارون بن حممد 
  .احلديث، ومات يف ربيع األول سنة سبع وعشرين وثلثمائة

من فقهاء مصر، درس جبامعها، وأخذ عنه الناس، . حممد بن أمحد بن أيب يوسف، أبو بكر بن اخلالل
  .مات سنة اثنتني وعشرين وثلثمائة. وألف

قاضي اإلسكندرية، روى عن . سن علي بن عبد اهللا بن أيب مطر املعافري اإلسكندراين الفقيهأبو احل
  .مات سنة تسع وثالثني وثالمثائة، وله مائة سنة. ابن أيب الدنيا

  .حممد بن حيىي بن مهدي التمار األسواين أبو الذكر الفقيه املالكي

  .مات يف شوال سنة أربعني وثلثمائة. قاضي مصر روى عن املعايف وحممد بن عمري األندلسي

صاحب التصانيف يف األصول . بكر بن حممد بن العالء العالمة أبو الفضل القشريي البصري املالكي



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  268

 

  .قاله يف العرب. روى عن أيب مسلم الكجي، ونزل مصر، وا تويف سنة أربع وثالمثائة. والفروع

    

روى عن ابن بشر الدواليب :  القاسم بن الطحانقال أبو. أمحد بن جعفر األسواين املالكي الصواف
 -أربع وسبعني :  وقيل- مات سنة أربع وستني . وأيب جعفر الطحان، وروى عنه عبد الغين بن سعيد

  .وثلثمائة

كان مالكي املذهب، فصيحاً فقيهاً شاعراً، : قال يف العرب. أبو الطاهر حممد بن عبد اهللا البغدادي
زير احلفظ، ويل قضاء واسط، مث قضاء بعض بغداد، مث قضاء دمشق، مث أخبارياً، حاضر اجلواب، غ

حدث عن بشر بن موسى وأيب مسلم الكجي . قضاء الديار املصرية، واستنساب على دمشق
  .تويف سنة سبع وستني وثلثمائة وقد قارب التسعني. وطبقتهما

  . يف علوم، وله تصانيفكان يذهب إىل ول مالك، ورمبا اختار، وكان متفنناً: قال ابن ماكوال

مسع منه أبو . حممد بن يوسف بن بالل األسواين املالكي أبو بكر روى عن ابن أيب سفيان الوراق
  .تويف سنة ست وسبعني وثلثمائة: القاسم بن الطحان، قال

أخذ عن ابن شعبان، وبكر بن العالء، . حممد بن سليمان أبو بكر النعايل، إمام املالكية مبصر يف وقته
عظم شأنه، وإليه كانت الرحلة واإلمامة مبصر، وكانت حلقته يف اجلامع تدور على سبعة عشر و

  .مات سنة مثانني وثلثمائة. عموداً من كثرة من حيضرها

أبو القاسم اجلوهري عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حممد الغافقي املصري، الفقيه املالكي الذي صنف 
مات يف رمضان سنة إحدى ومثانني . تفيضاً خرياً، من جلة الفقهاءكان فقيهاً ورعاً مس. مسند املوطأ

  .قاله يف العرب. وثلثمائة

نسبة إىل قرية من قرى مصر يقال هلا : قال ابن كثري. رجاء بن عيسى بن حممد أبو العباس األنصاري
احلافظ، مث أنصار، كان فقيهاً مالكياً، ثقة، قدم بغداد فحدث ا، قدم بغداد فحدث ا، ومسع منه 

  .عاد إىل بلده، فمات ا سنة تسعني وأربعمائة، وقد جاوز الثمانني

تفقه بأيب بكر األري، وسكن مصر، : األري الصغري حممد بن عبد اهللا أبو جعفر، قال ابن فرحون
  .فتفقه عليه خلق كثري، ومسع من املروزي

أفىت مبصر أربعني سنة، ومات ا سنة : رقال ابن ميس. عبد اجلليل بن خملوف الصقلي الفقيه املالكي
  .تسع ومخسني وأربعمائة

أخذ عن أيب حممد بن أيب . عبد اهللا بن الوليد بن سعيد أبو حممد األنصاري األندلسي الفقيه املالكي
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  .زيد وخلق، وسكن مصر، ومات بالشامفي رمضان سنة مثان وأربعني وأربعمائة عن مثان ومثانني سنة

فقيه مالكي، ألف يف . من أهل مصر.  حممد بن العباس بن فهر أبو احلسن الفهريعلي بن احلسن بن
  .لقيته مبصر، ومل ألق مثله: فضائل مالك، قال املهلب

  .رأيت تأليفه املذكور، ونقلت منه يف شرح املوطأ: قلت

، أخذ أحد األئمة الكبار. نزيل اإلسكندرية. أبو بكر الطرطوشي حممد بن الوليد الفهري األندلسي
مات يف مجادى األوىل سنة مخس . عن أيب الوليد الباجي، ورحل، ومسع ببغداد من تصانيف كثرية

ومن كراماته أن خليفة مصر العبيدي امتحنه، وأخرجه . وعشرين ومخسمائة، عن مخس وسبعني سنة
ح منه، من اإلسكندرية، ومنع الناس من األخذ عنه، وأنزله األفضل وزير العبيدي يف موضع ال يرب

امجع يل املباح من األرض، فجمع له فأكله ثالثة أيام؛ ! إىل مىت نصرب: فضجر من ذلك، وقال خلادمه
رميته الساعة، فركب األفضل من الغد، فقتل، وويل بعده : فلما كان عند صالة املغرب، قال خلادمه

  . امللوكاملأمون البطائحي، فأكرم الشيخ إكراماً كثرياً، وصنف له الشيخ كتاب سراج

أبو علي، تفقه بالطرطوشي، وجلس يف حلقته بعده، وانتفع به . سند بن عنان بن إبراهيم األزدي
الناس، وشرح املدونة، وكان من زهاد العلماء وكبار الصاحلني؛ فقيهاً فاضالً، مات باإلسكندرية سنة 

 عرضت على ريب، فقال :ما فعل اهللا بك؟ فقال: إحدى وأربعني ومخسمائة، ورثي يف النوم، فقيل له
صدر اإلسالم أبو الطاهر إمساعيل بن مكي بن إمساعيل بن ! أهالً بالنفس الطاهرة الزكية العاملة: يل

تفقه على أيب بكر الطرطوشي، ومسع منه ومن أيب عبد اهللا . عيسى بن عوف الزهري اإلسكندراين
ح الدين، ومسع منه املوطأ، الرازي، وبرع يف املذهب، وخترج به األصحاب، وقصده السلطان صال

: قال ابن فرحون. مات يف شعبان سنة إحدى ومثانني ومخسمائة، عن ست وتسعني سنة. وله مصنفات

  .كان إمام عصره يف املذهب، وعليه مدار الفتوى، مع الزهد والورع

 على ألف شرحاً عظيماً على التهذيب للربادعي يف جلد، وشرحاً. حفيدة أبو احلرم مكي نفيس الدين
  .ابن اجلالب يف عشر جملدات

    

أحد األئمة الكبار من املالكية، تفقه به أهل الثغر زماناً، . أبو القاسم بن خملوف املغريب مث اإلسكندري
  .قاله يف العرب. مات سنة ثالث وثالثني ومخسمائة

ساً يف القراءات كان رأ. أبو العباس أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن هشام بن احلطيئة اللخمي الفاسي
ولد بفاس يف مجادى اآلخرة سنة مثان وسبعني وأربعمائة، . السبع، ومن مشاهري الصلحاء وأعيام
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وانتقل إىل الديار املصرية، فقرأ على ابن الفحام، وقرأ الفقه والعربية، وسكن مصر، وتصدر ا 
. بن سيدهم، وروى عنه السلفيلإلقراء، وكان صاحلاً عابداً، كبري القدر، قرأ عليه شجاع بن حممد 

وقد شغرت مصر عن قاض ثالثة أشهر، يف سنة . مات آخر احملرم سنة ستني وخسمائة، ودفن بالقرافة
ثالث وثالثني ومخسمائة أيام اخلليفة العبيدي، فعرض القضاء على أيب العباس هذا، فاشترط أال يقضي 

  .مبذهب الدولة، فأبوا وتوىل غريه

ندرية أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن بن حممد املالكي، روى عن حممد بن احلضرمي قاضي اإلسك
  .قاله يف العرب. مات سنة تسع ومثانني ومخسمائة. أمحد الرازي وغريه

كان منتصباً لإلفادة والفتيا، انتفع به بشر . ظافر بن احلسني أبو منصور األزدي املصري شيخ املالكية
  .قاله يف العرب. رة سنة سبع وتسعني ومخسمائةكثري مات مبصر يف مجادى اآلخ

كان فقيهاً فاضالً حنوياً بارعاً زاهداً، وله يف . شيث بن إبراهيم بن حممد بن حيدرة أبو احلسن القفطي
ولد بقفط سنة مخس عشرة ومخسمائة، ومات . الفقه تعاليق، ويف النحو تصانيف، حدث عن السلفي

  .سنة مثان وتسعني

  .ن ابن املفضل مر يف احلافظاحلافظ أبو احلس

ابن شاس العالمة جالل الدين أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن شاس بن قرار اجلذامي السعدي املصري 
كان من كبار األئمة العاملني، حج يف آخر . شيخ املالكية، وصاحب كتاب اجلواهر الثمينة يف املذهب

اهداً يف سبيل اهللا يف رجب سنة ست عشرة عمره، ورجع، فامتنع من الفتيا إىل أن مات بدمياط جم
  .قاله ابن كثري والذهيب، وكان جده شاس من األمراء. وستمائة، والفرنج حماصرون لدمياط

برع يف علوم . أحد العلماء األعالم، وأئمة اإلسالم. أبو احلسن اإلبياري علي بن إمساعيل بن علي
يفضله على اإلمام فخر الدين يف األصول، تفقه وكان بعض األئمة . الفقه، واألصول، والكالم: شىت

ولد سنة سبع . بأيب الطاهر بن عوف، ودرس باإلسكندرية، وانتفع به الناس، وخترج به ابن احلاجب
  .ومخسني ومخسمائة، ومات سنة مثاين عشرة وستمائة

ء الورعني، كان من العلما: قال ابن فرحون. احلسني بن عتيق بن رشيق، مجال الدين أبو علي الربعي
ولد سنة سبع . وشيخ املالكية يف وقته، وعليه مدار الفتيا بالديار املصرية، عاملاً باألصلني واخلالف

  .وأربعني ومخسمائة، ومات سنة اثنتني وثالثني وستمائة

تلميذ الشيخ أيب . كمال الدين أبو العباس أمحد بن علي القسطالين مث املصري الفقيه املالكي الزاهد
درس وأفىت، مث جاور مبكة مدة، ومات ا يف مجادى اآلخرة سنة ست : قال يف العرب.  القرشيعبد اهللا
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  .وثالثني وستمائة عن سبع وسبعني سنة

مفت مدرس، مسع من زاهر بن رسم ويونس اهلامشي، وويل : ولده تاج الدين علي، قال يف العرب
  .ن سبع وسبعني سنةمشيخة الكاملية، مات يف شوال سنة مخس وستني وستمائة، ع

ولد سنة . جعفر بن علي بن هبة اهللا أبو الفضل اهلمداين اإلسكندراين املالكي املقري األستاذ احملدث
ست وأربعني ومخسمائة وقرأ القرآن على عبد الرمحن بن خلف اهللا صاحب ابن الفحام، وأكثر عن 

ات بدمشق يف صفر سنة ست م. السلفي، وتصدر لإلقراء، روى عنه التقي سليمان وعيسى املطعم
  .وثالثني وستمائة

ابن الصفراوي مجال الدين أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد ايد بن إمساعيل اإلسكندراين املالكي 
ولد سنة أربع وأربعني ومخسمائة، ومسع من السلفي، وتفقه بأيب طالب صاحل بن بنت . الفقيه املقري

 عبد الرمحن ابن خلف اهللا، وطال عمره، وبعد صيته، وانتهت معايف، وقرأ القراءات على أيب القاسم
مات باإلسكندرية يف خامس عشري ربيع اآلخر سنة ست وثالثني . إليه رياسة اإلقراء واإلفتاء ببلده

  .وستمائة

    

ابن احلاجب العالمة مجال الدين أبو عمرو عثمان بن أيب بكر الكردي اإلسنائي مث املصري املالكي 
صاحب التصانيف البديعة، كان أبوه حاجباً لألمري عز الدين موسك . قري النحوي األصويلالفقيه امل

الصالحي، فاشتغل هو، وقرأ القراءات على الغزنوي والشاطيب، وبرع يف األصول والفروع والعربية 
 وغريها، وكان ركناً من أركان الدين يف العلم والعمل، صنف املختصر يف األصول، ومنتهى السؤال

يف األصول، ومنتهى السؤال يف األصول، واملختصر يف الفقه، والكافية يف النحو وشرحها، والوافية 
مات . وشرحها، والشافية يف التصريف وشرح املفصل واألمايل النحوية وقصيدة يف العروض

باإلسكندرية سادس عشري شوال سنة ست وأربعني وستمائة عن مخس ومثانني سنة، حدث عنه 
  .دمياطي وغريهالشرف ال

كان إماماً يف الفقه واألصول والعربية، تفقه على أيب . عبد الكرمي بن عطاء اهللا أبو حممد اإلسكندراين
وله تصانيف، منها شرح التهذيب، وخمتصر التهذيب، وخمتصر . احلسن اإلبياري، رفيقاً البن احلاجب

  .تويف يف شهر رمضان سنة اثنيت عشرة وستمائة. املفصل

ولد .  أبو العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم األنصاري املالكي، الفقيه احملدث نزيل اإلسكندريةالقرطيب
سنة مثان وسبعني ومخسمائة، ومسع الكثري، وقدم اإلسكندرية، فأقام ا يدرس، وصنف املفهم يف شرح 
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  .مات يف ذي القعدة سنة ست ومخسني وستمائة. صحيح مسلم، واختصر الصحيحن

كان من صلحاء .  أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن عبد الرمحن التلمساين املالكي نزيل الثغرابن اجلرج
مات يف ذي القعدة سنة ست ومخسني . العلماء، مسع بسبته املوطأ من أيب حممد ابن عبيد اهللا احلجري

  .وستمائة عن اثنتني وسبعني سنة

إلسكندرية، وتفقه وبرع، وكان من أئمة نشأ با. عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عمر الشارمساحي
وله تصانيف يف الفقه والنظر واخلالف، وصل إىل بغداد فأكرمه . املالكية، حبراً ال تكدره الدالء

ولد سنة تسع ومثانني ومخسمائة، ومات سنة تسع وستني . اخلليفة املستنصر وواله تدريس املستنصرية
  .وستمائة

 دقيق العيد، والد الشيخ تقي الدين، شيخ أهل الصعيد، ونزيل العالمة جمد الدين علي بن وهب بن
كان جامعاً لفنون العلم، موصوفاً بالصالح والتأله، معظماً يف النفوس، روى عن علي بن . قوص

  .مات يف احملرم سنة سبع وستني وستمائة عن ست ومثانني سنة. املفضل وغريه

ولد سنة مخس ومثانني .  بن صاحل السبكيقاضي القضاة شرف الدين أبو حفص عمر بن عبد اهللا
ومخسمائة، وتفقه وأفىت، ودرس بالصاحلية، وويل حسبة القاهرة، مث قضاء الديار املصرية ملا ولوا من 

مات يف ذي القعدة سنة . كل مذهب قاضياً، وكان مشهوراً بالعلم والدين، روى عنه البدر بن مجاعة
  .تسع وستني وستمائة

ولد سنة مخس وستمائة، . الدين بن هبة اهللا بن شكر، قاضي الديار املصريةقاضي القضاة نفيس 
  .ومات سنة مثانني وستمائة

كان من سادات . حممد بن احلسني بن عتيق بن رشيق الربعي املصري علم الدين، شيخ املالكية
سمائة، ولد سنة مخس وتسعني ومخ. املشايخ، مجع بني العلم والعمل والورع، ويل قضاء اإلسكندرية

  .ومات سنة مثانني وستمائة

العالمة املفيت، ويل قضاء اإلسكندرية مرة، . مشس الدين حممد بن أيب القاسم بن محيد التونسي الربعي
  .ومات سنة مخسني ومثامنائة عن ست ومثانني سنة

ثني ويل قضاء الديار املصرية ثالثا وثال. قاضي القضاة زين الدين علي بن خملوف بن ناهض النويري
  .مات سنة ثالث عشرة وسبعمائة. سنة من بعد ابن شاس، وكان مشكور السرية

ويل قضاء . زين الدين أبو القاسم حممد بن العلم حممد بن احلسني بن عتيق بن رشيق املالكي
مات . اإلسكندرية اثنيت عشرة سنة، وذكر لقضاء دمشق، روى عن ابن اجلميزي، وله نظم وفضائل
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  .س وعشرين وسبعمائة عن اثنتني وسبعني سنةيف احملرم سنة مخ

كان فقيهاً متفنناً يف العلوم، صاحلاً . تاج الدين الفاكهاين عمر بن علي بن سامل اللخمي اإلسكندري
صنف شرح العمدة وشرح األربعني النووية وغري . عظيماً، صحب مجاعة من األولياء، وختلق بآدام

  .مات سنة أربع وثالثني وسبعمائةولد سنة أربع ومخسني وستمائة و. ذلك

    

كان شيخ : قال ابن فرحون. عبد الواحد بن شرف الدين بن املنري، ابن أخي القاضي ناصر الدين
اإلسكندرية، ويلقب بعز القضاة، فاضالً أديباً عمر وانتفع به الناس، أخذ الفقه عن عميه ناصر الدين 

د سنة إحدى ومخسني وستمائة، ومات سنة ست ول. وزين الدين، وألف تفسرياً يف عشرة جملدات
  .وثالثني وسبعمائة

أحد العلماء املشهورين . ابن احلاج صاحب املدخل، أبو عبد اهللا بن حممد بن حممد العبدري الفاسي
بالزهد والصالح، من أصحاب أيب حممد بن أيب مجرة، كان فقيهاً عارفاً مبذهب مالك، وصحب مجاعة 

  .بالقاهرة سنة سبع وثالثني وسبعمائةمات . من أرباب القلوب

شيخ : قال ابن فرحون. ابن القوبع ركن الدين حممد بن حممد بن عبد الرمحن التونسي، نزيل القاهرة
املالكية بالديار املصرية والشامية، العالمة الفريدة يف فنون العلم، مل خيلف بعده مثله، ولد سنة أربع 

  .مثان وثالثني وسبعمائةوستني وستمائة، ومات بالقاهرة سنة 

شيخ العلماء، وحيد عصره وفريد زمانه، حدث . أبو احلسني بن أيب بكر الكندي، قاضي اإلسكندرية
ولد سنة أربع ومخسني وستمائة، ومات سنة إحدى . عن الدمياطي، وصنف وأفىت، وانتفع به الناس

  .وأربعني وسبعمائة، ذكره ابن فرحون

كان فقيهاً عاملاً متفنناً، انتفع الناس، وانتهت إليه رياسة . لروحالزواوي عيسى بن مسعود أبو ا
املالكية بالديار املصرية والشامية، وله تصانيف؛ منها شرح مسلم وشرح خمتصر ابن احلاجب، وشرح 

ولد سنة أربع وستني . املدونة، وتاريخ ومناقب مالك، والرد على ابن تيمية يف مسألة الطالق
  .اهرة سنة ثالث وأربعني وسبعمائةوستمائة، ومات بالق

مات بالقاهرة سنة . صاحب املصنفات البديعة. مجال الدين عبد اهللا بن حممد املسيلي العالمة البارع
  .أربع وأربعني وسبعمائة

كان من فضالء املالكية وأعيام بالديار : قال ابن فرحون. عيسى بن خملوف بن عيسى املغيلي
  .مات سنة ست وأربعني وسبعمائة.  فحمدت سريتهاملصرية، ويل القضاء ا؛
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كان فقيهاً صاحلاً، . قاضي الديار املصرية تقي الدين حممد بن أيب بكر السعدي املعروف بابن األخنائي
مسع من الدمياطي، وله تصانيف حسنة، وكان من عدول القضاة وخيارهم، وكان بقية األعيان 

  .تمائة، ومات سنة مخسني وسبعمائةولد سنة مثان ومخسني وس. وفقهاء الزمان

خليل بن إسحاق اجلندي، أحد أئمة املالكية بالقاهرة، وصاحب املختصر املشهور، وله أيضاً شرح 
خمتصر ابن احلاجب، ومناسك احلج وغري ذلك، تفقه بالشيخ عبد اهللا املنويف، وكان ممن مجع العلم 

  .، ومات سنة سبع وستني وسبعمائةخترج به مجاعة من الفضالء. والعمل، والزهد والتقشف

أصله من املغرب، : قال احلافظ ابن حجر. الرهوين شرف الدين حيىي بن عبد اهللا الفقيه املالكي
وله ختاريج . واشتغل ومهر واشتهر، ودرس بالشيخونية، ودرس احلديث يف الصرغتمشية، وأفىت

  .عني وسبعمائة، ورثاه ابن الصائغمات يف ثالث شوال سنة ثالث وسب. وتصانيف، خترج به املصريون

كان مشهوراً بالعلم منصوباً للفتوى، مات : قال ابن حجر. القفصي عبد اهللا بن عبد الرمحن املالكي
  .يف رمضان سنة ست وسبعني وسبعمائة

اإلخنائي برهان الدين إبراهيم بن حممد بن أيب بكر، كان شافعياً، مث حتول مالكياً كعمه، وويل احلسبة، 
. ر اخلزانة، وناب يف احلكم، مث ويل القضاء استقالالً سنة ثالثني وستمائة، فاستمر إىل أن ماتونظ

صنف خمتصراً يف األحكام، . وكان مهيباً صارماً قواالً باحلق، قائماً بنصر الشرع، رادعاً للمفسدين
  .مات يف رجب سنة سبع وسبعني وسبعمائة

تفقه ومهر، وفاق . د بن عطاء اهللا الزبريي اإلسكندراينناصر الدين أمحد بن حممد بن حممد بن حمم
مات يف رمضان . األقران يف العربية، وشرح التسهيل وخمتصر ابن احلاجب، وويل قضاء الديار املصرية

  .سنة إحدى ومثامنائة

برع يف الفقه، وويل تدريس الظاهرية وعني . ابن مشس الدين حممد بن حممد بن إمساعيل البكري
  .امتنع، مات يف ربيع األول سنة ثالث ومخسني ومثامنائة، وقد بلغ الستنيللقضاء ف

ولد سنة أربع وثالثني وسبعمائة، وأخذ عن . رام بن عبد اهللا بن عبد العزيز بن عمر، بن عوض
الشيخ خليل وغريه، وصنف الشامل يف الفقه، وشرع خمتصر الشيخ خليل، وشرح أصول بن 

ك وغري ذلك، وويل تدريس الشيخونية وقضاء املالكية، أجاز للكمال احلاجب، وشرح ألفني بن مال
  .الشمين، ومات يف مجادي اآلخرة سنة مخس ومثامنائة

    

ولد سنة ثالث وثالثني . ابن خلدون قاضي القضاة ويل الدين عبد الرمحن بن حممد بن حممد احلضرمي
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جلماعة ابن عبد السالم وغريه، وبرع وسبعمائة، ومسع من الواديآشي وغريه، وأخذ الفقه عن قاضي ا
يف العلوم، وتقدم يف الفنون، ومهر يف األدب والكتابة، وويل كتابة السر مبدينة فاس، مث دخل القاهرة 

  .مات يف رمضان سنة مثان ومثامنائة. فويل مشيخة البيربسية وقضاء املالكية، وصنف التاريخ الكبري

ن أمحد بن عثمان شيخ اإلسالم، ولد سنة ست ومخسني البساطي قاضي القضاة مشس الدين حممد ب
وسبعمائة، وبرز يف الفنون، ودرس بالسيخونية وغريها، وويل قضاء املالكية، وصنف تصانيف، مات 

  .يف رمضان سنة اثنتني وأربعني ومثامنائة

ادى األوىل ولد يف مج. الشيخ عبادة بن علي بن صاحل بن عبد املنعم األنصاري الزرزائي اإلمام العالمة
سنة مثان وسبعني وسبعمائة، ومهر يف الفقه واألصلني والعربية، وصار رأس املالكية، وعني للقضاء بعد 

موت البساطي فامتنع، فأحل عليه، فتغيب إىل أن ويل غريه، وويل تدريس األشرفية والشيخونية 
. لناس، وامتنع من اإلفتاءوالظاهرية، وانقطع يف آخر عمره إىل اهللا تعاىل، وأعرض عن االجتماع ا

  .مات يف شوال سنة ست وأربعني ومثامنائة

  ذكر من كان مبصر من الفقهاء احلنفية

روى عنه . روى عن أيب رزين وأيب مالك. إمساعيل بن سبيع احلنفي أبو حممد الكويف قاضي مصر
  .إسرائيل، وحفص بن غياث، وخرج له مسلم وابو داود والنسائي

أبو بكر الفقيه قاضي . من ولد أيب بكرة الصحايب البصري. بة بن أسد الثقفيالقاضي بكار بن قتي
الديار املصرية، مسع أبا داود الطيالسي وأقرانه، روى عنه أبو عوانة يف صحيحه وابن خزمية، وواله 

املتوكل القضاء مبصر سنة ست وأربعني ومائتني، وله أخبار يف العدل والعفة والرتاهة والورع، 
ولد سنة اثنتني ومثانني .  يف الشروط والوثائق والرد على الشافعي فيما نقضه على أيب حنيفةوتصانيف

  .ومائة، ومات يف ذي احلجة سنة سبعني ومائتني

من أكابر . أمحد بن أيب عمران موسى بن عيسى البغدادي اإلمام أبو جعفر الفقيه قاضي الديار املصرية
حدث عن عاصم بن علي وطائفة، وروى الكثري، وهو شيخ احلنفية، تفقه على حممد بن مساعة، و

  .مات يف احملرم سنة مخس ومثانني ومائتني مبصر، وثقة ابن يونس يف تارخيه. الطحاوي

  .الطحاوي مر

قدم بغداد، وكان من أفاضل الناس : قال ابن كثري. احلسن بن داود بن بابشاذ أبو احلسن املصري
مات ببغداد سنة تسع وثالثني وثالمثائة، ومل . الذكاء قوي الفهموعلمائهم مبذهب أيب حنيفة، مفرط 
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  .يبلغ من العمر أربعني سنة

عبد املعطي بن مسافر بن يوسف بن احلجاج أبو حممد الرشيدي؛ من صحاب الفقيه أيب بكر حممد بن 
سألته عن : إبراهيم الرازي نزيل اإلسكندرية، كان إماماً حنفياً، مسع منه السلفي باإلسكندرية، وقال

  .سنة ستني وأربعمائة: مولده، فقال

يعرف بابن الشاعر، برع يف مذهل أيب حنيفة، وقدم صحبة . عبد اهللا بن حممد بن سعد اهللا اجلريري
صالح الدين بن أيوب مصر، فأقام ا يفيت ويدرس باملدرسة السيوفية ويعظ، إىل أن مات سنة أربع 

  .ة ثالث عشرة ببغدادومثانني ومخسمائة، ومولده يف صفر سن

كان حتت . احلسني بن أمحد بن احلسني بن سعيد بن علي بن بندار اإلمام أبو الفضل اهلمذاين اليزدي
يده يف بالده اثنتا عشرة مدرسة، فيها من الطلبة ألف ومائتا طالب، قدم من جدة إىل قوص، فمات ا 

  .فح املقطمسنة إحدى وتسعني ومخسمائة، ومحل إىل مصر ميتاً، فدفن بس

أحد الفقهاء والقراء والرواة املسندين، . حممد بن يوسف بن علي بن حممد الغزنوي اإلمام أبو الفضل
تفقه على عبد الغفور بن لقمان الكردي، ومسع احلديث من أيب الفضل بن ناصر، روى عنه الرشيد 

  .اهرة سنة تسع وتسعنيالعطار واملنذري باإلجازة، ولد سنة اثنتني وعشرين ومخسمائة، ومات بالق

تفقه وبرع يف : قال بن العدمي. عبد الوهاب احلنفي أبو حممد بن النحاس املعروف بالبدر بن ان
املذهب، وأفىت، وكان جميداً يف مناظرته، فريداً يف حماورته ناظر الفحول الواردين من وراء النهر 

  .وتسعني ومخسمائةقدم القاهرة وردس السيوفية، ومات ا سنة تسع . وخراسان

  .وله ولد يقال له حممد

    

كان فقيهاً حنفياً، فاضالً . عبد القوي بن عبد اخلالق بن وحشي املكي الكناين املصري أبو القاسم
أخذ عن أيب موسى وغريه، ورحل إىل بغداد . حسن الكالم يف مسائل اخلالف، مناظراً أديباً شاعراً

  .اثنتني ومخسني وستمائة، وقد جاوز اخلمسنيوأصبهان ونيسابور، ومات ببخاري سنة 

ولد بالقاهرة سنة ست وسبعني ومخسمائة، وبرع يف الفقه . امللك املعظم عيسى بن أيب بكر بن أيوب
مالك دمشق مثاين سنني وأشهراً، مات يف ذي . واألدب، وشرح اجلامع الكبري، وصنف يف العروض

  .احلجة سنة أربع وعشرين وستمائة

ولد . كان فقيهاً فاضالً، درس بالسيفية وغريها.  بن حممود العماد بن الغزنوي أبو احلسنعلي بن أمحد
  .سنة سبع وسبعني ومخسمائة، ومات يف مجادى األوىل سنة ثالث وثالثني وستمائة
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يعرف بابن فلوس، كان عاملاً مربزاً يف الفقه، له يد . إمساعيل بن إبراهيم بن غازي املارديين أبو الطاهر
وذكره . قدم مصر ودرس ا. ىل يف األصلني، ويعرف الطب واملنطق واحلكمة وعلوم األوائلطو

  .ولد سنة ثالث وتسعني ومخسمائة، ومات بدمشق سنة سبع وثالثني وستمائة. القطب يف تاريخ مصر

قال . عبد الرمحن بن حممد بن عبد العزيز اللخمي وجيه الدين أبو القاسم القوصي الفقيه النحوي
وله تصانيف يف علوم . كان متبحراً يف مذهب أيب حنيفة، درس وناظر، وطال عمره: حلافظ الدمياطيا

عديدة،نظماً ونثراً، تفقه على عبد اهللا بن حممد بن سعد البجلي مدرس السيوفية، وأخذ النحو عن ابن 
وأربعني ولد بقوص سنة مخس ومخسني ومخسمائة، ومات بالقاهرة يف ذي القعدة سنة ثالث . بري

  .وستمائة

اإلمام . عمر بن أمحد بن هبة اهللا الصاحب كمال الدين بن العدمي احلليب، امللقب رئيس األصحاب
ولد حبلب سنة مثان ومثانني ومخسمائة، وبرع وساد، . العامل احملدث املؤرخ األديب الكاتب البليغ

مات . دب، وله تاريخ حلبوصار أوحد عصره فضالً ونبالً، ورياسة، ألف يف الفقه واحلديث واأل
  .مبصر يف مجادى األوىل سنة ستني وستمائة، ودفن بسفح املقطم

كان عاملاً باملذهب، عارفاً باألدب؛ وهو أول حنفي خطب جبامع احلاكم، . ولده جمد الدين عبد الرمحن
 إليه وأول حنفي درس بالظاهرية حني بناها الظاهر بيربس بالقاهرة، مث ويل قضاء الشام، وانتهت

  .ولد سنة ثالث عشرةوستمائة، ومات يف ربيع اآلخر سنة سبع وسبعني. رياسة احلنفية مبصر والشام

كان إماماً عاملاً : قال الصفدي. الصدر سليمان بن أيب العز بن وهيب بن عطاء األذرعي العالمة
 تفقه على اجلمال متبحراً عارفاً بدقائق الفقه وغوامضه، انتهت إليه رياسة األصحاب مبصر والشام،

احلصريي وغريه، وسكن مصر، وحكم ا، وويل ا قضاء العسكر، ودرس بالصاحلية، مث ويل قضاء 
  .وله مؤلفات. مات سنة سبع وسبعني وستمائة عن ثالث ومثانني سنة. الشام

لنحو، كان عارفاً بالفقه وا: قال الدمياطي. لؤلؤ بن أمحد بن عبد اهللا الضرير أبو الدر جنيب الدين
  .ولد سنة ستمائة، ومات يف رجب سنة اثنتني وسبعني. تصدر لإلقراء جبامع احلاكم، وأعاد بالسيوفية

برع يف مذهب أيب حنيفة، . أبو بكر بن حممد بن عبد اهللا القزويين األصل اإلسنوي املولد مجال الدين
مات . ة والسيوفيةوأكب على العبادة، واشتهر، وقصده الناس لالشتغال عليه، ودرس بالصاحلي

  .بالقاهرة يف حدود الثمانني وستمائة، ذكره الطالع السعيد

كان عارفاً باملذهب، . قاضي احلنفية بالديار املصرية. النعمان بن احلسن بن يوسف اخلطييب معز الدين
  .خرياً، مات بالقاهرة يف شعبان سنة اثنتني وتسعني وستمائة
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ناب يف احلكم بالقاهرة عن ابن بنت األعز، .  بن السويسيعلي بن نصر بن عمر اإلمام نور الدين
  .مات يف مجادى األوىل سنة مخس وتسعني وستمائة. ومجع كتاباً فيه زوائد اهلداية على القدوري

. ابن النقيب اإلمام املفسر املفيت مجال الدين أبو عبد اهللا حممد بن سليمان بن حسن البلخي مث املقدسي

ولد يف شعبان سنة إحدى عشرة وستمائة، وقدم مصر، فسمع ا من . اهرةمدرس العاشورية بالق
يوسف بن املخبلي، واقام مدة باجلامع األزهر، وصنف تفسرياً كبرياً إىل الغاية، وكان إماماً عابداً 

 .مات بالقدس يف احملرم سنة مثان وتسعني. زاهداً أماراً باملعروف، كبري القدر، يتربك به بدعائه وزيارته

  .ذكره يف العرب

    

ويل . كان إماماً عالمة، كثري الفضائل. حسام الدين احلسن بن أمحد بن احلسن بن أنوشروان الرازي
قضاء احلنفية بالديار املصرية وقضاء الشام، وعدم يف وقعة التتار سنة تسع وتسعني وستمائة، ومولده 

  .يف احملرم سنة إحدى وثالثني

كان بارعاً يف علوم شىت، تفقه على . أمحد بن إبراهيم بن عبد الغينالسروجي العالمة مشس الدين 
مات يف ربيع اآلخر سنة إحدى . الصدر سليمان، وشرح اهلداية، وويل قضاء الديار املصرية

  .وسبعمائة، ومولده سنة سبع وثالثني وستمائة

مسع القاهرة من سنة . يةرشيد الدين إمساعيل بن عثمان بن املعلم القرشي الدمشقي العالمة شيخ احلنف
وله ولد . مخس ومخسني وسبعمائة إىل أن مات ا يف رجب سنة أربع عشرة عن إحدى وتسعني سنة

  .يقال له تقي الدين مفت أيضاً، مات قبل والده بقليل

كان رأساً يف . مشس الدين حممد بن عثمان بن أيب احلسن الدمشقي احلريري قاضي الديار املصرية
ولد يف صفر .  مهيباً، حدث عن ابن الصرييف وابن أيب اليسر والقطب بن أيب عصروناملذهب، عادالً

  .سنة ثالث ومخسني وستمائة، ومات يف مجادى اآلخرة سنة مثان وعشرين وسبعمائة

ولد سنة مخس وسبعني وستمائة، ومسع من . عالء الدين علي بن يلبان الفارسي أبو احلسن املصري
جي، وبرع يف املذهب وأصوله، وشرح اجلامع الكبري، ورتب صحيح ابن الدمياطي وتفقه بالسرو

مات بالقاهرة . حبان على األبواب، ورتب معجم الطرباين على األبواب، وشرح التلخيص للخالطي
  .يف شوال سنة إحدى وثالثني وسبعمائة

روى عن . صريةبرهان الدين بن علي بن أمحد بن علي، سبط ابن عبد احلق الواسطي قاضي الديار امل
جده وابن البخاري، وكان إماماً عاملاً، فقيهاً عارفاً بغوامض املذهب، حمدثاً، درس وناظر، وصنف 
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  .مات يف ذي احلجة سنة أربع وأربعني وسبعمائة. شرح اهلداية وغريه، واختصر سنن البيهقي الكبري

شيخ األصحاب يف وقته، . كماينفخر الدين عثمان بن إبراهيم بن مصطفى املارديين املشهور بابن التر
انتهت إليه رياسة احلنفية بالديار املصرية، وخترج به خلق كثري، وشرح اجلامع الكبري، وأنقاه دروساً 

  .مات بالقاهرة يف رجب سنة إحدى وثالثني وسبعمائة، عن إحدى ومثانني سنة. باملنصورية

 احلجة سنة إحدى ومثانني وستمائة، وتفقه ولد بالقاهرة يف ذي. تاج الدين أمحد: أحدمها: وله ولدان
ومن تصانيفه شرح اهلداية، . ودرس، وأفىت وصنف يف الفقه وأصوله والفرائض والنحو واهليئة واملنطق

  .مات بالقاهرة سنة أربع وأربعني وسبعمائة. وشرح اجلامع الكبري

 يف الفقه واألصول، ولد سنة ثالث ومثانني وسبعمائة، وكان إماماً. عالء الدين علي: واآلخر
له تصانيف بديعة منها خمتصر اهلداية، وخمتصر علوم احلديث . واحلديث، مالزماً لالشتغال، واإلفادة

ويل قضاء الديار املصرية، ومات يف احملرم سنة مخس وأربعني : البن الصالح، والرد على البيهقي
  .وسبعمائة

مات بالطاعون سنة تسع . ، درس بعدة أماكنعبد العزيز، كان فقيهاً فاضالً: أحدمها: وله ولدان
  .وأربعني يف حياة أبيه

ويل قضاء الديار املصرية بعد موت أبيه، ودرس احلديث بالكاملية . مجال الدين عبد اهللا: واآلخر
ولد سنة . برتول من القاضي عز الدين بن مجاعة، ودرس التفسري جبامع ابن طولون، وأفىت وصنف

  .مات يف شعبان سنة تسع وستنيتسع عشرة وسبعمائة، و

ولد سنة ثالث وأربعني وسبعمائة، . أفىت ودرس، وويل قضاء الديار املصرية. ولده صدر الدين حممد
  .ومات شاباً يف ذي القعدة سنة ست وسبعني

قدم القاهرة سنة مخس وسبعمائة، . الزيلعي شارح الكرت فخر الدين عثمان بن علي بن حمجن البارعي
مات يف رمضان سنة ثالث وأربعني وسبعمائة، ودفن .  ونشر الفقه، وانتفع به الناسودرس وأفىت،

  .بالقرافة

مجع الفقه والنحو واللغة، وصنف . أمحد بن عبد القادر بن أمحد بن مكتوم تاج الدين أبو حممد القيسي
 وستمائة، ومات ولد يف ذي احلجة سنة اثنتني ومثانني. تاريخ النحاة، والدر اللقيط من البحر احمليط

  .سنة تسع وأربعني وسبعمائة

    

درس ببغداد ودمشق، مث قدم . أمري كاتب بن أمري عمر بن أمري غازي قوام الدين أبو حنيفة اإلتقاين
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وكان رأساً يف مذهل احلنفية، بارعاً . إىل مصر فدرس باجلامع املاردين، وبالصرغتمشية أول ما فتحت
 شرح اهلداية، وشرح األخسيكثي، ورسالة يف عدم صحة اجلمعة يف صنف. يف الفقه واللغة والعربية

ولد يف شوال سنة مخس ومثانني وستمائة، ومات يف شوال سنة مثان ومخسني . موضعني من البلد
  .وسبعمائة

تفقه على الوجيه . السراج اهلندي عمر بن إسحاق بن أمحد الغرنوي قاضي القضاة بالديار املصرية
لثقفي، وصنف شرح اهلداية، والشامل يف الفروع، وشرح البديع، وشرح املغين الرازي، والسراج ا

  .مات سنة ثالث وسبعني وسبعمائة. وشرح تائية ابن الفارض، وغري ذلك

درس وأفىت، . عبد القادر بن حممد بن نصر اهللا بن سالم، حميي الدين أبو حممد بن أيب الوفا القرشي
. نفية، وشرح اخلالصة، وختريج أحاديث اهلداية وغري ذلكوصنف شرح معاين اآلثار، وطبقات احل

  .ولد سنة ست وسبعني وستمائة، ومات يف ربيع األول سنة مخس وسبعني وسبعمائة

برع يف الفقه والعربية واألدب، . ابن الصائغ مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن علي الزمرذي
ية ابن مالك، وشرح الربدة، وشرح مشارق ودرس وأفاد، وله تصانيف يف فنون، من ذلك شرح ألف

  .مات يف شعبان سنة سبع وسبعني وسبعمائة. األنوار

ويل القضاء بالديار املصرية، واختصر . أمحد بن علي بن منصور بن شرف الدين أبو العباس الدمشقي
اثنتني مات يف شعبان سنة . املختار يف الفقه؛ ومساه التحرير، وعلق عليه شرحاً، وله تصانيف أخر

  .ومثانني وسبعمائة

برع وساد، ودرس . أكمل الدين حممد بن حممد بن حممود البابريت عالمة املتأخرين، وخامتة احملققني
وأفاد، وصنف شرح اهلداية، وشرح املشارق، وشرح املنار، وشرح البزدوي، وشرح خمتصر ابن 

. شيته على الكشاف، وغري ذلكاحلاجب، وشرح تلخيص املعاين والبيان، وشرح ألفية ابن معط، وحا

مات يف رمضان سنة ست ومثانني . وويل مشيخة الشيخونية أول ما فتحت، وعرض عليه القضاء فأىب
  .وسبعمائة

أخذ عن القوام اإلتقاين والقوام السكاكي وابن عقيل وابن هشام، . جالل بن أمحد بن يوسف التباين
تغال والفتوى مدة طويلة، وسئل بقضاء مصر فلم وكان فقيهاً أصولياً حنوياص بارعاً، تنصب لالش

وله تصانيف، منها شرح املنار ورسالة يف عدم . يرض، وويل تدريس الصرغتمشية ومدرسة اجلاثي
  .مات يف رجب سنة ثالث وتسعني وسبعمائة. جواز صحة اجلمعة يف مواضع

وويل .  بالفنون، ومهرقدم القاهرة قدمياً، واشتغل. العجمي مجال الدين حممود بن علي القيصري
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احلسبة مراراً، ونظر اجليش، وقضاء احلنفية ومشيخة الشيخونية والصرغتمشية، ودرس التفسري 
  .مات يف سابع ربيع األول سنة تسع وتسعني وسبعمائة. باملنصورية، ودرس احلديث ا

دي وغريه، وكان تفقه بالسراج اهلن. الطرابلسي قاضي القضاة مشس الدين حممد بن أمحد بن أيب بكر
وويل القضاء بالقاهرة مرتني، ومات يف ذي . فقيهاً مشاركاً يف الفنون، عارفاً بالوثائق، خبرياً باألقضية

  .احلجة سنة تسع وتسعني وسبعمائة، وقد زاد على السبعني

له و. اشتغل ببالده، وقدم القاهرة فوىل مشيخة الصرغتمشية. الكلستاين بدر الدين حممود بن عبد اهللا
  .مات سنة إحدى ومثامنائة. نظم السراجية يف الفرائض وغريه، وكان بارعاً يف الفنون

خترج مبغلطاي . القاضي جمد الدين إمساعيل بن إبراهيم بن حممد بن علي بن موسى الكناين البلبيسي
ساب والتركماين، ومهر يف الفقه والفرائض، وشارك يف األدب، وله تأليف يف الفرائض، واختصر األن

  .مات يف ربيع األول سنة اثنتني ومثامنائة. للرشاطي، وويل قضاء احلنفية بالقاهرة

اشتغل حبلب حىت مهر، مث دخل إىل الديار املصرية، وتفقه . امللطي يوسف بن موسى بن حممد بن أمحد
سنة ثالث مات يف ربيع اآلخر . على القوام اإلتقاين وغريه، وأفىت ودرس، وويل قضاء احلنفية بالقاهرة

  .ومثامنائة، وقد قارب الثمانني

الديري قاضي القضاة مشس الدين حممد بن عبد اهللا املقدسي وولد بعد سنة أربع ومخسني وسبعمائة، 
واشتغل وواظب، ومهر يف الفنون، وناظر العلماء، واستدعاه املؤيد، فقرره يف قضاء احلنفية ويف 

  .عشرين ومثامنائةمات يف ذي احلجة سنة سبع و. مشيخة املؤيدة

    

كان يف أول أمره خياطاً باحلسينية، مث اشتغل ومهر يف الفقه . قارئ اهلداية سراج الدين عمر بن علي
إىل أن صار املشار إليه يف مذهب احلنفية، وكثرت تالمذته واآلخذون عنه، وويل مشيخة الشيخونية، 

  .على الثماننيومات يف ربيع اآلخر سنة تسع وعشرين ومثامنائة، وقد نيف 

قال احلافظ . التفهين قاضي القضاة زين الدين عبد الرمحن بن علي بن عبد الرمحن بن علي ابن هاشم
الزم االشتغال فمهر يف الفقه والعربية واملعاين، واشتهر امسه وناب يف احلكم، مث قرأ : ابن حجر

 مسموماً يف شوال سنة -   قيل-ومات . تدريس الصرغتمشية ومشيخة الشيخونية، مث قضاء احلنفية
  .مخس وثالثني ومثامنائة

. العيين قاضي القضاة بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني بن يوسف بن حممود

ولد يف رمضان سنة اثنتني وستني وسبعمائة، وتفقه، واشتغل بالفنون، وبرع ومهر ودخل القاهرة، 
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تصانيف؛ منها شرح البخاري وشرح الشواهد، وشرح معاين وويل احلسبة مراراً وقضاء احلنفية، وله 
. وغري ذلك. اآلثار، وشرح اهلداية وشرح الكرت، وشرح امع، وشرح درر البحار، وطبقات احلنفية

  .مات يف ذي احلجة سنة مخس ومخسني ومثامنائة

يواسي مث ابن اهلمام العالمة كمال الدين حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعود الس
ولد تقريباً سنة تسعني وسبعمائة، وتفقه بالسراج قارئ اهلداية وغريه، وتقدم على أقرانه يف . الكندري

وكان عالمة حمققاً جدلياً نظاراً، قرره . أنواع العلوم، من الفقه واألصول والنحو واملعاين وغريها
وله . شيخونية مث تركها أيضاًوويل مشيخة ال. األشرف شيخاً يف مدرسته، فباشرها مدة مث تركها

  .مات يف رمضان سنة إحدى وستني ومثامنائة. تصانيف، منها شرح اهلداية والتحرير يف أصول الفقه

ولد يف رجب سنة مثان وتني . قاضي القضاة سعد الدين سعد بن قاضي القضاة مشس الدين الديري
يف زمانه، وويل مشيخة املؤيدية وقضاء وسبعمائة، وأخذ، عن والده وغريه وانتهت إليه رياسة احلنفي 

  .مات سنة سبع وستني ومثامنائة. وله تصانيف، منها تكملة شرح اهلداية للسروجي. احلنفية

شيخنا الشمين اإلمام تقي الدين أبو العباس أمحد بن الشيخ احملدث، كمال الدين حممد بن حممد بن 
احد عصره يف العلوم حبيث خضعت له رجاهلا قدوة عني الزمان وإنساا، وو. حسن التميمي الداري

وفرساا، وشجرة املعارف اليت طاب أصلها فزكت فروعها وأغصاا، ورياض اآلداب اليت فاضت 
إن أخذ يف التفسري كل عنده الكشاف واختفى، أو احلديث . ينابيعها وفاحت زهورها وتنوعت أفنائها

د للنعمان شقيقاً، أو النحو كان للخليل رفيقاً، أو كان من ألفاظه الغريبة مزيل اخلفا، أو الفقه ع
أنت يف كل موقف مقدمه : الكالم فلو رآه النظام اختل نظامه، ولو أدركه صاحب املواقف لقال

وإمامه، أو األصول، ولو جادله السيف الختفى يف غمده، ولقطع له باإلمامة ومل يقطع حبضرته لكالل 
أنت إمام : حد أن يتقدم بني يدي هذا احلرب، وخاطبه لسان حالهما أل: حده، أو اإلمام الفخر لقال

  .الطائفة، والرازي على فرقة هي عن احلق صادفة، وال فخر

ولد باإلسكندرية يف رمضان سنة إحدى ومثامنائة، وتال على الزراتييت وتفقه بالشيخ حيىي السريامي، 
ين العراقي، والزم البساطي يف وأخذ النحو عن الشمس الشطنويف واحلديث عن الشيخ ويل الد

املعقول، وبرع يف الفنون، ومسع الكثري، وأجاز له العراقي والبلقيين واحلالوي واملراغي وغريهم، وقرأ 
الفنون، وانتفع به اخللق، وصنف حاشية على املغين، وحاشية على الشفا وشرح النقابة يف الفقه، 

مات يف ذي . وطلب لقضاء احلنفية فامتنع.  املناسكوشرح نظم النخبة ألبيه، وأرفق املسالك لتأدية
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  .احلجة سنة اثنتني وسبعني ومثامنائة

  : وقلت أرثيه

 جل فيه الخطب والغير وحادث  عظيم به تستنزل العبر رزء

 منه مكلوم ومنكسر وقلبهم  مصاب جميع المسلمين به رزء

    ما فقد شيخ شيوخ المسلمين سوى إنهدام ركن عظيم ليس ينعمر

 وطمت فما للقلب مصطبر عمت  رزية عظمت بالمسلمين وقد

 الفاجر المسرور والغمر ويضحك  عين أولي اإلسالم قاطبة تبكيه

 بالعلم ال يألو ويقتصر وقام  قام بالدين في دنياه مجتهداً من

 مهال يأيها البشر: لما قضي  العلوم تناغيه وتنشده كل

 العيان كمن قد جاءه الخبر وما  كان في كل علم آية ظهرت إذ

    

 رسوخ سواها ماله ظفر لها  طويل يد علياء مع قدٍم باع

 فاق من يأتي ومن غبروا بأنه  والعقل حقاً شاهدان رضاً النقل

 جال شبهاً حارت بها الفكر وكم  علم أصول الدين متضحاً أبان

 حين يتلوها ويعتبر آياته  الكتاب وفي آياته ظهرت وفي

 !وما عسى تبليغ األبيات والسطر  امل اآلالت مجتهدك محقق

 وشذا فياحها العطر آثارها  الحديث أياديه قد انتشرت وفي

 بالسيرا أبحاثه الغرر حلته  توج الفقه بالشرح المفيد وقد قد

 أصحابه الشيخ دامت فوقه الدرر  بنعمان عيناً حين يذكر في أنعم

 ى األصول ما في القوم مفتخرلد  بسيف على الرازي مفتخراً يسطو

 اللبيب إذا أعيت به الفكر مغنى  في علوم العرب أجمعها كالمه

 فيه انسجام القطر والنهر بحكيه  في الرتبة العلياء فضلته والنظم

 وقوالً وفعالً ما به نكر علماً  هدى األقدمين الغر منهجه على

 نه غبرال وال في شأ يشينه،  عرٍض تقي الدين ال دنس نقي
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 خائباً زهداً به حصر فرده  إليه قضاء العصر يخطبه سعى

  أكابر العصر إن طالوا وإن فخروا  مكارم أخالق يسود بها له

 وإن قلوا وإن كثروا لوافديه  حاتم يجري من أنامله وجود

 كل الورى والنص والنظر إجماع  فصاحة سحبان وشاهدها له

 المحاسن واإلحسان ما فجروا لك  يحلف الخلق بالرحمن إن له لو

 فوائده ما ليس ينحصر ومن  الورى منه علم ماله مدد عم

 عنه لعلياء ومفتخر باألخذ  أعيان أهل العصر مرتفع وكل

 عن غيره لهم ورد وال صدر  العذب حقاً للورود فما المنهل

 عفا ل ربع زانه الخفر وال  الشيوخ وال أوحشت من سكن شيخ

 العالمون بأموات وإن قبروا ما  ي الدارين ثابتةحياتك الحق ف

 نافعاً لفتى قد مسه الضرر أو  عمرك إما ناشراً لهدى قطعت

 مستظل ومن داٍن له الثمر من  دوحة علم للورى فهم غرست

 حل معضلة طارت بها الشرر أو  قصدت إلى إيضاح مشكلة وكم

  ويختبرمن حاسب يحصى تراع  ولم تشنك واليات القضاء فال

 فال يخاف، ونعم العمر والعمر  يكن عمره التقوى بضاعته ومن

 سوى الذي لك عند اهللا مدخر  العال في الورى علماً ومنقبه حزت

 ما به كدر وصفاء ورحمة  بروٍح وريحان ودار رضاً أبشر

 بها يشهد التنزيل واألثر كما  أبشر وبشراك صدق ما بها ريب

 الثناء على هذا لمعتبر إن  قاطبةعليك جميع الخلق  يثنى

 موت تقي الدين مدكر كمثل  الموت قرب االنتقال وما يذكر

 أعظم من يرجى وينتظر واهللا  يخلفه في نسله كرماً فاهللا

 بعد هداة الدين مصطبر للقلب  واهللا قضي بإسراع اللحوق فما

 به الهدى عون وال وزر وما  عجيب يطم السمع منكره دهر

 ضل الورى فلهم في غيتهم سكر  ت ترى األخيار قد أفلتوق وكل
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 شمسها وأبو إسحاق والقمر ال  األلي تشرق الدنيا ببهجتها هم

 فعما قليل يذهب األثر تترى  تكن أعين اإلسالم ذاهبة وإن

ولد سنة نيف وتسعني وسبعمائة، . الشيخ أمني الدين، األقصرائي حيىي بن حممد شيخ احلنفية يف زمانه
  .مات يف أواخر احملرم سنة مثانني ومثامنائة. وانتهت إليه رياسة احلنفية يف زمانه

. الشيخ سيف الدين احلنفي حممد بن حممد بن عمر بن قطلوبنا البكتمري العالمة الورع الزاهد العابد

وانتفع به، ولد تقريباً على رأس مثامنائة، وأخذ عن السراج قارئ اهلداية والتفهين، والزم ابن اهلمام، 
هو حمقق الديار املصرية، مع ما : وبرع يف الفقه واألصول والنحو، وكان شيخه ابن اهلمام يقوله عنه

هو عليه سلوك طريق السلف والعبادة واخلري، وعدم التردد إىل أحد أبداً مدة عمره، ومل ير مثله 
ا توىل مشيخة املؤيدية مث تورعاً، وويل التدريس بأماكن، منها درس التفسري باملنصورية، وآخر م

  .مات يف ذي القعدة سنة إحدى ومثانني ومثامنائة. وله حاشية على التوضيح كثرية الفوائد. الشيخونية

وهو آخر شيوخي موتاً مل يتأخر بعده أحد ممن أخذت عنه العلم إال رجل قرأت عليه ورقات من 
    : وقلت أرثيه. املنهاج

 ي اللحد منغمداف وغداً  سيف الدين منفرداً مات

 تزل أحواله رشدا لم  الدنيا وصالحها عالم

 أتاه ملحد كمدا ما  دين النبي إذا يبكيه

 غدا في الخير معتمدا قد  إنما يبكي على رجل

 ال وال للكبر منه ردا  يكن في دينه وهن لم

 العرس مجتهدا إلله  أفناه في نصب عمره

 صداكتاب اهللا مقت أو  صالٍة أو مطالعة من

 بشر أو مدع فندا  يوافيه لمظلمة ال

 لم يخلف بعده أحدا  الذي قد كان من ورع في

 الناس قد أفدا ورحيل  دنت الدنيا لمنصرم

 !هذا الحبر ملتحدا بعد  شعري من نؤمله ليت

 مالها من جابر أبدا  في الدين مؤتته ثلمة

 موصول لنا سندا وهو  روينا ذاك في خبر قد
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  ومن الغفران سحب ندى  ات رضاًهامع فعليه

  مع أهل الصدق والشهدا  ضمن زمرته وبعثنا

  ذكر من كان مبصر من أئمة الفقهاء احلنابلة

هم الديار املصرية قليل جداً، ومل أمسع خبربهم فيها إال يف القرن السابع وما بعده؛ وذلك إن اإلمام 
مذهبه خارج العراق إال يف القرن الرابع، ويف هذا أمحد رضي اهللا عنه كان يف القرن الثالث، ومل يربز 

القرن ملكت العبيديون مصر، وافنوا من كان ا من أئمة املذاهب الثالثة، قتالً ونفياً وتشريداً، 
واقاموا مذهب الرفض والشيعة، ومل يزالوا منها إىل أواخر القرن السادس، فتراجعت إليها األئمة من 

  .سائر املذاهب

ن احلنابلة علمت حلوله مبصر، احلافظ عبد الغين املقدسي صاحب العمدة، وقد مرت وأول إمام م
  .ترمجته يف احلفاظ

مصنف . جنم الدين أبو عبد اهللا أمحد بن محدان احلراين النمريي احلنبلي العالمة الكبري شيخ الفقهاء
.  إليه معرفة املذهبالرعاية الكبرية، روى عن عبد القادر الرهاوي وفخر الدين بن تيمية، وانتهت

  .قاله يف العرب. مات بالقاهرة يف صفر سنة مخس وتسعني وستمائة، وله اثنتان وتسعون سنة

مسع : قال ابن كثري. قاضي الديار املصرية عز الدين عمر بن عبد اهللا بن عمر بن عوض املقدسي
ة مات يف صفر سنة احلديث، وبرع يف املذهب، وويل قضاء احلنابلة بالقاهرة، وكان مشكور السري

  .ست وتسعني وستمائة وله مخسون وستون سنة

  .روى عن ابن الليت وجعفر اهلمذاين: قال يف العرب

  .عفيف الدين عبد السالم بن حممد بن مزروع بن أمحد عواري املصري احلنبلي

ات ا ولد سنة مخس وعشرين وستمائة ومسع احلديث، وجاوؤ باملدينة مخسني سنة، وم. العامل القدوة
  .يف صفر سنة ست وتسعني

مل يكن يف زمانه مثله علماء . قاضي القضاة شرف الدين عبد الغين بن حيىي بن عبد اهللا احلراين
ولد حبران سنة إحدى وتسعني وستمائة، وقدم مصر فوىل نظر اخلزانة وتدريس الصاحلية مث . ورياسة

  .ع ومخسني وسبعمائةمات يف ربيع األول سنة تس. القضاة، وكان مشكور السرية

  .مر يف احلفاظ. سعد الدين احلارثي
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أقام يف القضاء بديار مصر أكثر من ثالثني . قاضي القضاة موفق الدين عبد اهللا بن عبد امللك املقدسي
  .مات يف احملرم سنة تسع وستني وسبعمائة. سنة

كان من فضالء :  حجرقال احلافظ ابن. أبو بكر بن حممد العراقي مث املصري تقي الدين احلنبلي
  .مات يف مجادى األوىل سنة ثالث وسبعني وسبعمائة. احلنابلة

أقام يف قضاء الديار املصرية . قاضي القضاء ناصر الدين أبو الفتح نصر اهللا بن أمحد الكناين العسقالين
  .مات يف شعبان سنة مخس وتسعني وسبعمائة. ستا وعشرين سنة، وكان مشكور السرية

ولد يف رجب سنة مثان وستني وسبعمائة، وويل القضاء بعد والده، وعمره . الدين إبراهيمولده برهان 
وكان . بضع وعشرون سنة، وسلك طريق أبيه يف الفقه والتعفف يف األحكام، مع بشاشة ولني جانب

  .مات يف ربيع األول سنة اثنتني ومثامنائة. الظاهر برقوق يعظمه

ولد يف احملرم سنة تسع وستني وسبعمائة، وويل . ناصر الدينأخوه موفق الدين أمحد بن القاضي 
  .القضاء مرتني، ومات يف رمضان سنة ثالث ومخسني ومثامنائة

ولد سنة مخس وثالثني وسبعمائة، ومسع من . أبو بكر بن أيب اد ماجد السعد احلنبلي عماد الدين
لكمال، وسكن مصر، فقرر طالبا املزي والذهيب، وحصل طرفا صاحلا من احلديث، واختصر ذيب ا

ومن تصانيفه جتريد . بالشيخونية، فلم يزل ا حىت مات يف مجادى األوىل سنة أربع ومخسني ومثامنائة
  .األوامر والنواهي من الكتب الستة

    

كان فاضال نبيها، درس وأفاد، ويل قضاء احلنابلة عوضا . نور الدين احلكري علي بن خليل بن علي
  .مات يف احملرم سنة ست ومخسني ومثامنائة. ين، مث عزلعن موفق الد

ولد ببغداد، واشتغل ا وتفقه ومهر . عبد املنعم بن سليمان بن داود بن الشيخ شرف الدين البغدادي
وأفىت، ودرس وأخذ الفقه عن املوفق احلنبلي وعني للقضاء غري مرة، واستوطن القاهرة إىل أن مات يف 

  .مثامنائةشوال سنة سبع ومخسني و

ولد سنة ثالث وثالثني . جالل الدين نصر اهللا بن أمحد بن حممد بن عمر البغدادي نزيل القاهرة
وسبعمائة، وأخذ عن الكرماين وغريه، وويل غالب تداريس احلديث ببغداد، مث قدم القاهرة، فويل 

  .رة ومثامنائةمات يف سنة اثنيت عش. تدريس احلنابلة بالربقوقية، وغالب تداريس احلديث مبصر

مسع على العرضي ومجاعة، وأفىت ودرس، . جنم الدين الباهي حممد بن حممد بن حممد بن عبد الدائم
. كان أفضل احلنابلة بالديار املصرية، وأحقهم بوالية القضاء: قال احلافظ ابن حجر. وشارك يف العلوم
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  .مات سنة اثنتني ومخسني ومثامنائة

ولد سنة مخس وأربعني وسبعمائة، ومهر يف الفنون، وناب . د بن معايلاحلبيت مشس الدين حممد بن أمح
  .مات يف احملرم سنة مخس وعشرين ومثامنائة. يف احلكم، وتكلم على الناس

ولد سنة إحدى وسبعني . ابن مغلي قاضي القضاة عالء الدين علي بن حممود بن أيب بكر احلموي
ء الديار املصرية، ومات يف صفر سنة مثان وعشرين وسبعمائة، وكان آية يف سرعة احلفظ، ويل قضا

  .ومثامنائة

. قاضي القضاة حمب الدين أمحد بن العالمة جالل الدين نصر اهللا بن أمحد ابن حممد بن عمر البغدادي

ولد يف صفر سنة مخس وستني وسبعمائة ببغداد، ونشأ على اخلري واالشتغال بالعلوم، مث رحل إىل 
، فقرر صوفيا بالربقوقية، وناب يف القضاء عن ابن مغلي واد بن سامل، مث دمشق، مث دخل القاهرة

  .ومات يف مجادى األوىل سنة أربع وأربعني ومثامنائة. ويل قضاء احلنابلة بالقاهرة استقالال

ولد يف رجب سنة مثان . الزركشي زين الدين عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن حممد، أبو ذر
ئة، وتفقه على قاضي القضاة ناصر الدين بن نصر اهللا وغريه، ومسع صحيح مسلم ومخسني وسبعما

  .على البياين، وويل تدريس احلنابلة باألشرفية اجلديدة، وله تصانيف

أمحد بن إبراهيم بن نصر اهللا بن أمحد بن أمحد بن حممد بن أيب الفتح بن هاشم بن إمساعيل بن نصر اهللا 
 األصل املصري املولد، شيخنا قاضي القضاة عز الدين أبو الربكات بن بن أمحد الكناين العسقالين

قاٍض مشى على طريقة السلف، . قاضي القضاة برهان الدين بن قاضي القضاة ناثر الدين احلنبلي
وسعى إىل أن بلغ العال ملا كل غريه ووقف، من أهل بيت يف العلوم والقضاء عريق، وبالرياسة 

ن العلم إىل أن بلغ منها املىن، وتفرد مبذهب اإلمام أمحد فما كان يف عصره والنفاسة حقيق، خدم فنو
. من يشري إىل نفسه بأنا، وويل القضاء فأحيا سنة التواضع والتقشف، وترك الناموس وطرح التكلف

سهل الباب، عدمي احلجاب، خشن األثواب، لني اخلطاب، للدنيا به فخار، وللكسري به اجنبار، تعتقده 
 واألمراء، ويتردد إليه الفضالء والفقراء، يصل إليه لتواضعه املرأة والصغري، وا به لفرط دينه امللوك

اجلبار واألمري، ومل يزل على حاله اجلميل، سائراً من أنواع احملاسن يف أحسن سبيل، ما بني تأليف 
البد منه، فضحك له وجه ومطالعة، وإفتاء ومراجعة؛ إىل أن أتاه من املوت ما ال حميد عنه، وحل به ما 

ولد يف ذي القعدة سنة مثامنائة، وأخذ عن . الدار اآلخرة وأقبل، وبكى على فراقه مذهب ابن حنبل
وأجاز له . احملب بن نصر اهللا، والعز بن مجاعة، والشيخ عبد السالم البغدادي وغريهم، ومسع الكثري

 حنو العشرين سنة، مث ويل قضاء احلنابلة العراقي واملراغي وخلق، وناب يف القضاء عن ابن مغلي وله
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بالديار املصرية، فباشره بعفة ونزاهة وتواضع مفرط حبيث مل يتخذ نقيباً وال حاجباً، ودرس للحنابلة 
بغالب مدارس البلد، وله تعاليق وتصانيف ومسودات كثرية، يف الفقه وأصوله، واحلديث والعربية 

  . سنة ست وسبعني ومثامنائةوالتاريخ وغري ذلك مات يف مجادى األوىل

  ذكر من كان مبصر من أئمة القراءات

  .عقبة بن عامر اجلهين

  .أبو متيم اجليشاين

  .عبد الرمحن ن هرمز األعرج

    

 أصله قبطي موىل آل - وقيل أبو عمرو، وقيل أبو القاسم - ورش عثمان بن سعيد أبو سعيد املصري 
، وأخذ القراءة عن نافع، وهو الذي لقبه بورش لشدة ولد سنة مخس عشرة ومائة. الزبري بن العوام

انتهت إليه رياسة اإلفراء بالديار املصرية يف زمانه، وكان ماهراً . بياضه، وقيل لقبه بالورشان مث خفف
  .مات مبصر سنة سبع وتسعني ومائة. يف العربية

 أخذ عنه يونس بن .قرأ على نافع، وكان يقري يف أيام ورش. سقالب بن شنينة أبو سعيد املصري
  .مات سنة إحدى وتسعني ومائة. عبد األعلى ويعقوب بن األزرق

قرأ على نافع، وعليه يونس بن عبد األعلى، وعبد القوي بن كمونة، وأبو . معلى بن دحية أبو دحية
  .مسعود املدين

  .الغازي بن قيس مر

قرأ على ورش، . بن اخلطابداود بن أيب طيبة املصري أبو سليم بن هارون بن يزيد موىل آل عمر 
  .مات يف شوال سنة ثالث وعشرين ومائتني: قال ابن يونس. وعليه ابنه عبد الرمحن

مسع عبد العزيز الدراوردي . أبو سعيد بن حيىي بن سليمان اجلعفي الكويف املقرئ احلافظ نزيل مصر
  .قاله يف العرب.  وثالثني ومائتني-  وقيل سبع -مات سنة مثان . وطبقته

لزم ورشاً مدة طويلة، وأتقن عنه . و يعقوب األزرق يوسف بن عمرو بن يسار املدين مث املصريأب
قال أبو . األداء، وخلفه يف اإلقراء بالديار املصرية، وانفرد عنه يتغليط الالمات وترقيق الراءات

 يف تويف. أدركت أهل مصر واملغرب على أيب يعقوب وورش، ال يعرفون غريمها: الفضل اخلزاعي
  .حدود األربعني ومائتني
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أحد األئمة األعالم كوالده، حدث . عبد الصمد بن عبد الرمحن بن القاسم العتقي أبو األزهر املصري
عن أبيه وابن عيينة وابن وهب، وقرأ القرآن على ورش، وملكان أيب األزهر اعتمد األندلسيون على 

  . سنة إحدى وثالثني ومائتنيمات. قراءة ورش، وهو أخو الفقيه موسى بن عبد الرمحن

  .سليمان بن داود الرشدي مر يف املالكية

  .أمحد بن صاحل املصري مر يف اتهدين

  .يونس بن عبد األعلى مر يف اتهدين

قرأ : قال يف العرب. أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين بن سعد، احلافظ أبو جعفر املصري املقري
يكتب : قال ابن عدي.  عن سعيد بن عفري وطبقته وفيه ضعفالقرآن على أمحد بن صاحل، وروى

  .مات سنة اثنتني وتسعني ومائتني. حديثه

قرأ على . مقرئ الديار املصرية. إمسعيل بن عبد اهللا بن عمرو بن سعيد بن عبد اهللا أبو احلسن النحاس
قرأ عليه أبو . ريرهأيب يعقوب األزرق، وتصدر لإلقراء مدة جبامع عمرو فقرأ عليه خلق إلتقانه وحت

  .مات سنة بضع مثان وعشرين. احلسن بن شنبوذ

شيخ اإلقليم يف القراءات . أبو بكر بن عبد اهللا بن مالك بن عبد اهللا بن سيف التجييب املقرئ املصري
حدث عن حممد بن رمح صاحب الليث . قرأ على أيب يعقوب األزرق، وعمر دهراً طويالً. يف زمانه

  .مات يف مجادى اآلخرة سنة سبع ومخسني وثلثمائة. ابن يونسبن سعد، وحدث عنه 

نزيل مصر، أخذ . حممد بن حممد بن عبد اهللا بن النقاح بن بدر الباهلي أبو احلسن البغدادي املقرئ
روى عنه محزة . القراءة عن الدوري، وحدث عن أمحد بن إبراهيم الدورقي وإسحاق بن أيب إسرائيل

مات مبصر يف . كان ثقة ثبتاً صاحب حديث متقلالً من الدنيا: نس، وقالالكناين وأبو سعيد بن يو
  .ربيع األول سنة أربعني وثلثمائة

قرأ على أيب يعقوب األزرق وعبد الصمد بن عبد . حممد بن سعيد األمناطي أبو عبد اهللا املصري
أخذ عنه عبد . نيهو من كبار أصحاما ومن جلة املصري: قال أبو عمرو الداين. الرمحن بن القاسم

  .ايد بن مسكني وحممد بن خريون املقرئ

أخذ عن موسى بن حممد بن هرون صاحب . نزيل مصر. أمحد بن حممد بن شبيب أبو بكر الرازي
  .مات مبصر سنة اثنيت عشرة وثلثمائة. البزي والفضل بن شاذان، قرأ عليه أبو الفرج الشنبوذي

أحد األئمة القراء مبصر، قرأ على أبيه . و جعفر األزدي املصريأمحد بن عبد اهللا بن حممد بن هالل أب
  .مات يف ذي القعدة سنة مخس عشرة وثلثمائة. وعلى إمساعيل بن عبد اهللا النحاس، وتصدر لإلقراء
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قرأ . أحد أصحاب أمحد بن هالل وأضبطهم. عامر بن أمحد بن محدان أبو غامن املصري املقري النحوي
مات يف ربيع األول . دفوي وعامة أهل مصر، وله مؤلف يف اختالف السبعةعليه حممد بن علي األ

  .سنة ثالث وثالثني وثلثمائة

    

أمحد بن أسامة بن أمحد بن أسامة بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن السمح أبو جعفر بن أيب سلمة 
قرأ عليه حممد بن قرأ لورش على إمساعيل بن عبد اهللا بن النحاس، . التميمي موالهم املصري املقرئ

مات سنة اثنتني وأربعني وثلثمائة، وقد جاوز . النعمان، وعبد الرمحن بن يونس، وروايته يف التيسري
  .مات يف رجب سنة ست ومخسني وثلثمائة: وقيل. املائة

قرأ على أمحد ابن هالل ثلثمائة ختمة، مث . أحد احلذاق. محدان بن عون أبو جعفر اخلوالين املصري
مات سنة مخس وأربعني . قرأ عليه عمر بن حممد بن عراك. يل بن عبد اهللا النحاس ختمتنيعلى إمسع
  .وثلثمائة

قرأ على أمحد بن : حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن منري أبو بكر بن أيب األصبغ احلراين نزيل مصر
  .مات يف شوال سنة تسع وثالثني وثلثمائة. هالل، وكان بصرياً مبذهب مالك

قرأ على أمحد بن سهل األشناين .  عبد العزيز بن بدهن أبو الفتح البغدادي املقرئ نزيل مصرأمحد بن
أخذ . وابن جماهد، وحذق ومهر، وطال عمره واشتهر، وكان من أطيب الناس صوتاً، وأفصحهم أداء

  .مات سنة تسع ومخسني وثلثمائة. عنه عبد املنعم بن غليون وابنه طاهر

قرأ على أيب بكر بن محيد بن القباب، قرأ عليه خلف بن . افري أبو بكر املصريحممد بن عبد اهللا املع
  .مات مبصر سنة بضع ومخسني وثلثمائة. إبراهيم بن خاقان

قرأ على . عبد اهللا بن احلسني بن حسنون بن أمحد السامري البغدادي مسند القراء بالديار املصرية
جماهد وابن شنبوذ، ومسع من أيب بكر بن أيب داود وابن أمحد بن سهل األشناين وميوت بن املزرع وابن 

مشهور ضابط ثقة مأمون؛ غري : قال الداين. وكان عارفاً بالقراءات شديد العناية ا. األنباري ومجاعة
أخذ عنه يف وقت حفظه وضبطه فارس بن أمحد وحممد بن . أن أيامه طالت فاختل حفظه وحلقه الوهم

ولد سنة مخس وتسعني ومائتني، ومات يف احملرم سنة ست . ن املصرينياحلسني بن النعمان وخلق م
  .آخر من قرأ عليه موتاً أبو العباس بن نفيس: قال الذهيب. ومثانني وثلثمائة

أخذ عن ابن جماهد وابن شنبوذ، وكان ماهراً . غزوان بن القاسم بن علي بن غزوان أبو عمرو املازين
ولد سنة اثنتني وتسعني وثلثمائة، ومات مبصر سنة اثنتني ومثانني . ضابطاً شديد األخذ، واسع الرواية
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  .وثلثمائة

أخذ عن إبراهيم بن عبد . أحد أعالم القراء، نزيل مصر. حممد بن احلسن بن علي بن طاهر األنطاكي
الرزاق، وأخذ عنه عبد املنعم بن غلبون وفارس الضرير، خرج من مصر إىل الشام، فمات يف الطريق 

  .ة مثانني وثلثمائةقيل سن

يعرف بابن اإلمام، مسند القراء . عبد العزيز بن علي بن حممد بن إسحاق بن الفرج أبو عدي املصري
يف زمانه مبصر، تلى على أيب بكر بن عبد اهللا بن مالك بن سيف، قرأ عليه أئمة كطاهر بن غلبون 

مات يف . العباس أمحد بن نفيسومكي بن أيب طالب وأيب عمر الطلمنكي ومجاعة، آخرهم موتاً أبو 
  .عاشر ربيع األول سنة إحدى ومثانني وثلثمائة عن تسعني سنة أو أكثر

قرأ القرآن على أيب . حممد بن علي بن أمحد اإلمام أبو بكر األدفوي املصري املقري النحوي املفسر
علوم القرآن، وكان غامن املظفر بن أمحد، ولزم أبا جعفر النحاس النحوي، ومحل عنه كتبه، وبرع يف 

انفرد أبو بكر باإلمامة يف وقته يف قراءة نافع، مع سعة علمه : قال الداين. سيد أهل عصره مبصر
له كتاب التفسري يف مائة . وبراعة فهمه وصدق هلجته ومتكنه من علم العربية، وبصره باملعاين

 ربيع األول سنة مثان ومثانني مات يف سابع. وعشرين جملداً، ومساه كتاب االستغناء يف علوم القرآن
  .وثلثمائة

قرأ على محدان بن عون وعبد احلميد بن . عمر بن حممد بن عرك أبو حفص احلضرمي املصري
  .مات سنة مثان ومثانني وثلثمائة. مسكني، وكان متبحراً يف قراءة ورش

ق، مؤلف كتاب اإلرشاد يف عبد املنعم بن عبيد اهللا بن غلبون بن املبارك أبو الطيب احلليب املقري احملق
قرأ على إبراهيم بن عبد الرزاق، قرأ عليه . عداده يف املصريني، سكنها مدة: قال الذهيب. القراءات

وكان حافظاً للقراءة، ضابطاً، ذا عفاف ونسك . ولده مكي بن أيب طالب وأبو عمر الطلمنكي
 مبصر يف مجادى األوىل سنة ولد يف رجب سنة تسع ومخسني وثلثمائة، ومات. وفضل، وحسن تصنيف

  .تسع ومثانني

    

أحد احلذاق احملققني، مصنف التذكرة يف القراءات، برع يف الفن، وكان من . ولده أبو احلسن طاهر
مات مبصر يف سن . مل نر يف وقته مثله: كبار املقرئني يف عصره بالديار املصرية، قرأ عليه الداين، وقال

  .ة تسع وتسعني وثلثمائةالكهولة لعشر بقني من شوال سن

عبد الباقي بن احلسن بن أمحد بن السقا أبو احلسن اخلراساين أحد احلذاق قرأ على نظيف بن عبد اهللا 
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احلليب، وقرأ عليه فارس بن أمحد ومجاعة، وكان إماماً يف القراءات، عاملاً بالعربية، بصرياً باملعاين، خرياً 
ومات . عظيمة، وكنا ال نظنه هناك، إذ كان ببغدادقدم مصر، فقامت له ا شهرة . مأموناً

  .باإلسكندرية سنة نيف ومثانني وثلثمائة

كاتب الوزير . حممد بن احلسن بن أمحد بن علي بن احلسني أبو مسلم الكاتب البغدادي نزيل مصر
 داود أيب الفضل بن حرتابة، أخذ عن ابن جماهد، ومسع احلديث من أيب القاسم البنوي وأيب بكر بن أيب

وابن دريد ونفطويه وابن صاعد، روى عنه الداين واحلافظ عبد الغين ورشا بن نظيف والقضاعي 
. هو آخر من روى عن البغوي وغريه، وآخر من روى السبعة عن ابن جماهد: قال الذهيب. وخلق

  .مات يف ذي القعدة سنة تسع وتسعني وثلثمائة

أحد احلذاق يف قراءة ورش، قرأ . بو القاسم املصريخلف بن إبراهيم بن حممد بن جعفر بن خاقان أ
. كان مشهوراً بالفضل والنسك، واسع الرواية: على أمحد بن أسامة التجييب، قرأ عليه الداين وقال

  .مات مبصر سنة اثنتني وأربعمائة، وهو يف عشر الثمانني

قرأ على أيب عدي عبد شيخ القراءة مبصر يف زمانه، . عبد اجلبار بن أمحد الطرسوسي أبو القاسم
وله كتاب اتيب يف . قرأ عليه الطاهر إمساعيل بن خلف صاحب العنوان. العزيز وأيب أمحد السامري

  .مات غرة ربيع األول سنة عشرين وأربعمائة. القراءات

قرأ على جده ألمه . من ساكين قرية أيب اليبس. قسيم بن أمحد بن مطري أبو القاسم الظهراوي املصري
بد الرمحن الظهراوي صاحب أيب بكر بن سيف، وكان ضابطاً لراوية ورش، يقصد فيها، وتؤخذ بن ع

  .مات سنة مثان أو تسع وتسعني وثلثمائة. عنه، خرياً فاضالً

أحد احلذاق ذا الشأن، . فارس بن أمحد بن موسى بن عمران أبو الفتح احلمصي املقرئ الضرير
ان، قرأ على أيب أمحد السامري وعبد الباقي بن السقا وأيب ومؤلف كتاب املنشأ يف القراءات الثم

مات مبصر سنة إحدى وأربعمائة وله مثانون سنة . قرأ عليه ابنه عبد الباقي، والداين. الفرج الشنبوذي
  .وهو املذكور يف باب التكبري من الشاطبية

ك وقسيم الظهراوي، جود القراءات على والده عمر بن عرا. ولده عبد الباقي أبو احلسن املصري
  .مات يف حدود اخلمسني وأربعمائة. وجلس لإلقراء وعمر دهراً، قرأ عليه ابن الفحام وابن بليمة

قرأ على أيب عدي عبد العزيز . إمساعيل بن عمرو بن راشد احلداد أبو حممد املصري، املقرئ الصاحل
ريون، وحدث عنه أبو احلسن اخللعي، بن اإلمام وغزوان بن القاسم، قرأ عليه أبو القاسم اهلذيل واملص

  .مات سنة تسع وعشرين وأربعمائة
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قرأ على أيب احلسن طاهر بن غلبون . إبراهيم بن ثابت بن أخطل أبو إسحق األقليشي، نزيل مصر
مات سنة اثنتني وثالثني . وعبد اجلبار الطرسوسي، وأقرأ الناس مبصر مكان عبد اجلبار بعد موته

  .وأربعمائة، وقد شاخ

خطيب جامع احمللة من ديار مصر، تصدر لإلقراء، وكان . إمسعيل بن حممود بن أمحد أبو الطاهر احمللي
  .مات سنة نيف وثالثني وأربعمائة. ظاهر الصالح

. مصنف كتاب الروضة يف القراءات. احلسن بن حممد بن إبراهيم أبو علي البغدادي املقرئ املالكي

ابن احلمامي، وسكن مصر، وصار شيخ القراء ا، قرأ عليه . سنقرأ على أيب أمحد الفرضي وأيب احل
  .مات يف رمضان سنة مثان وثالثني وأربعمائة. أبو القاسم اهلذيل وابن شريح صاحب الكايف

قرأ على عمرو ابن عراك وأيب عدي عبد . أمحد بن علي بن هاشم، تاج األئمة أبو العباس املصري
قرأ عليه أبو القاسم اهلذيل، . غلبون، وأقرأ الناس دهراً طويالً مبصرالعزيز بن اإلمام وأيب الطيب بن 

مات يف شوال سنة مخس وأربعني . وحدث عنه أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الرازي يف مشيخته
  .وأرعمائة

قرأ عليه حيىي بن . قرأ على طاهر بن غلبون. حممد بن أمحد بن علي أبو عبد اهللا القزويين نزيل مصر
  .مات يف ربيع اآلخر سنة اثنتني ومخسني وأربعمائة. وعلي بن بليمةاخلشاب 

    

انتهى إليه علو اإلسناد، قرأ على أيب أمحد . أمحد بن سعيد بن أمحد بن نفيس أبو العباس املصري
السامري وعبد املنعم بن غلبون، وحدث عن أيب القاسم اجلوهري صاحب املسند، قرأ عليه أبو 

مات يف رجب سنة ثالث . الفحام، وحدث عنه أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الرازيالقاسم اهلذيل وابن 
  .ومخسني وأربعمائة وهو يف عشر املائة

مقرئ الديار املصري ومسندها، . نصر بن عبد العزيز بن أمحد بن نوح الفارسي الشريازي أبو احلسني
أ عليه ابن الفحام، وحدث عنه قر. قرأ على أيب احلسن احلمامي، وحدث عن أيب احلسني ابن بشران

  .مات سنة إحدى وستني وأربعمائة. روزبة بن موسى

مصنف العنوان يف . إمسعيل بن خلف بن سعد بن عمران أبو الطاهر األنصاري األندلسي مث املصري
القراءات، أخذ عن عبد اجلبار الطرسوسي، وتصدر لإلقراء زماناً ولتعليم العربية، وكان رأساً يف 

  .مات يف أول احملرم سنة مخس ومخسني وأربعمائة. تصر كتاب احلجة أليب علي الفارسيذلك، اخ

مثقري الديار املصرية يف . حيىي بن علي بن الفرج األستاذ أبو احلسني املصري املعروف بابن اخلشاب
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مات سنة أربع . قرأ على ابن نفيس وإمساعيل بن خلف، وعليه ناصر بن احلسني ومجاعة. وقته
  .ائةومخسم

نزيل اإلسكندرية، ومصنف . احلسن بن خلف بن عبد اهللا بن بليمة األستاذ أبو احلسن القريواين
ولد سنة سبع وعشرين وأربعمائة، وعين بالقراءات، وتقدم . كتاب تلخيص العبارات يف القراءات

  .مات باإلسكندرية يف ثالث عشر رجب سنة أربع عشرة ومخسمائة. فيها، وتصدر لإلقراء مدة

عبد الرمحن بن أيب بكر عتيق بن خلف العالمة األستاذ أبو القاسم بن الفحام الصقلي صاحب كتاب 
قال سليمان بن عبد . انتهت إليه رياسة اإلقراء باإلسكندرية علواً ومعرفة. التجريد يف القراءات

أ العربية على ابن قر. ما رأيت أحداً أعلم بالقراءات منه؛ ال باملشرق وال باملغرب: العزيز األندلسي
ولد سنة اثنتني وعشرين وربعمائة، ومات يف ذي القعدة سنة ست عشرة . بابشاذ، وشرح مقدمته

  .ومخسمائة، روى عنه السلفي

مسع من . عبد الكرمي بن احلسن بن احملسن بن سوار األستاذ أبو علي املصري التككي املقرئ النحوي
 علي ابن حممد بن محيد الواعظ، وبرع يف القراءات اخللعي، ومنه السلفي، وقرأ على أيب احلسن

مات يف ربيع اآلخر سنة . وعللها والتفسري ووجوهه والعربية وغوامضها، وكان له حلقة إقراء مبصر
  .مخس وعشرين ومخسمائة، وله مثان وستون سنة

رأ على حيىي ق. ناصر بن احلسن بن إمساعيل الشريف أبو الفتوج الزيدي اخلطيب مقرئ الديار املصرية
انتهت إليه رياسة اإلقراء بالديار املصرية، . بن اخلشاب، ومسع من ابن القطاع اللغوي وغري واحد

قرأ عليه غياث بن فارس، وآخر من روى عنه مساعاً القاضي أبو . وكان من جلة العلماء يف زمانه
لفطر سنة ثالث وستني الكرم وأسعد بن قادوس املتويف يف حدود األربعني وستمائة مات يوم عيد ا

  .ومخسمائة عن إحدى ومثانني سنة

  .أبو العباس مر يف املالكية

قرأ على ابن الفحام وابن . عبد الرمحن بن خلف اهللا أبو القاسم اإلسكندراين املالكي املقرئ املؤدب
اسم قرأ عليه أبو الق. بليمة، وحدث عن أيب عبد اهللا الرازي، وأقرأ الناس مدة على صدق واستقامة

مات قريباً من سنة اثنتني وسبعني . الصفراوي والفضل اهلمداين، روى عنه علي ابن املفضل احلافظ
  .ومخسمائة

أخذ عن أبيه وغريه، وأجاز له أبو حممد بن عتاب، . اليسع بن حزم أبو حيىي الغافقي األندلسي اجلياين
ر صالح الدين بن أيوب، وكان ورحل فسكن اإلسكندرية، وأقرأ ا مث رحل إىل مصر فأكرمه الناص
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مات . روى عنه املفضل املقسي. وله تاريخ املغرب، مساه املغرب. فقيهاً مشاوراً مقرئاً، حافظاً نسابة
  .يف رجب سنة مخس وسبعني ومخسمائة

ولد سنة تسعني وأربعمائة، . عساكر بن علي بن إمساعيل اجليوشي املصري املقرئ النحوي الشافعي
ناصر الزيدي وإبراهيم بن أغلب النحوي، وتفقه على جملي، وتصدر لإلقراء، وأخذ عن الشريف 

  .مات يف احملرم سنة إحدى ومثانني ومخسمائة. أخذ عنه السخاوي وغريه. وانتفع به الناس

ولد سنة مخس ومخسني . أمحد بن جعفر بن أمحد بن إدريس اإلمام أبو القاسم الغافقي اخلطيب املقرئ
ى أيب الربكات حممد بن عبد اهللا بن عمر املقرئ صاحب أيب معشر الطربي، وعليه ومخسمائة، وقرأ عل

  .مات سنة مخس وستني وستمائة باإلسكندرية. أبو القاسم الصفراوي

    

أحد . القاسم بن فرية بن خلف بن أمحد اإلمام أبو حممد وأبو القاسم الرعيين الشاطيب املقرئ الضرير
ني ومخسمائة، وقرأ على أيب عبد اهللا املقرئ الشريف، ومسع من أيب ولد سنة مثان وثالث. األعالم

احلسن بن هذيل، وارحتل للحج، فسمع من السلفي، واستوطن مصر، واشتهر امسه، وبعد صيته، 
وكان إماماً عالمة كثري الفنون، منقطع القرين، رأساً يف القراءات، حافظاً . وقصده الطلبة من النواحي

لعربية، واسع العلم، وقد سارت الركبان بقصيدته حرز األماين والرائية، وخضع للحديث، بصرياً با
قرأ عليه أبو احلسن السخاوي والكمال الضرير، وآخر من روى . هلما فحول الشعراء وحذاق القراء

عنه الشاطبية أبو حممد عبد اهللا بن عبد الوارث األنصاري املعروف بابن فار اللنب، وهو آخر أصحابه 
  .موتاً

مات مبصر، يف ثامن عشر مجادى اآلخرة سنة تسعني . انتهت إليه الرياسة يف اإلفراء: قال ابن األبار
  .ومخسمائة

  .كان موصوفاً بالزهد والعبادة واالنقطاع، تصدر لإلقراء باملدرسة الفاضلية: وقال الذهيب

  : ومن شعره

  ال تركنن إلى فقيه  قل لألمير نصيحة

  أبوابكم ال خير فيه  الفقيه إذا أتى إن

وترك الشاطيب أوالداً، منهم زوجة الكمال الضرير، ومنهم أبو عبد اهللا حممد، بقي إىل سنة مخس 
  .ومخسني ومخسمائة، وروى عنه وعن البوصريي، وعاش قريباً من مثانني سنة

ان وعشرين ولد سنة مث. شجاع بن حممد بن سيدهم اإلمام أبو احلسن املدجلي املصري املقرئ املالكي
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ومخسمائة، وقرأ على أيب العباس بن احلطيئة، ومسع من السلفي، وتفقه على أيب القاسم عبد الرمحن بن 
مات يف ربيع اآلخر سنة إحدى . احلسني احلباب، وتصدر لإلقراء جبامع مصر، وانتفع به الناس

  .وتسعني ومخسمائة

. نزيل القاهرة.  املقرئ الفقيه النحويحممد بن يوسف بن علي بن شهاب الدين، أبو الفضل الغزنوي

ولد سنة اثنتني وعشرين ومخسمائة، وقرأ على أيب حممد سبط اخلياط، ومسع من أيب بكر قاضي 
املارستان، وتصدر لإلقراء، فأخذ عنه العلم السخاوي واجلمال بن احلاجب، وروى عنه ابن خليل 

مات بالقاهرة يف . الغزنوي املعروف بهوالضياء املقدسي والرشيد العطار، ودرس املذهب مبسجد 
  .نصف ربيع األول سنة تسع وتسعني

األستاذ أبو اجلود اللخمي املنذري املصري املقرئ الفرضي النحوي . غياث بن فارس بن سكن
. قرأ على الشريف ناصر، ومسع من عبد اهللا بن رفاعة السعدي. الضرير شيخ القراء بديار مصر

ولد سنة مثاين عشرة ومخسمائة، ومات يف . ، وقرأ عليه خلق، ورحل إليهوتصدر لإلقراء من شبيبته
  .تاسع رمضان سنة مخس وستمائة

عبد الصمد بن سلطان بن أمحد بن الفرج أبو حممد اجلذامي املصري املقرئ النحوي املعروف باملعتمد 
عربية، رأساً يف ولد سنة أربعني ومخسمائة، وقرأ على الشريف ناصر؛ وكان متقناً لل. بن قراقيش

  .مات يف مجادى اآلخرة سنة مثان وستمائة. الطب

شيخ عايل اإلسناد يف القراءات، . عبد السالم بن عبد الناصر بن عبد احملسن أبو حممد املصري املقرئ
  .مات سنة ثالث عشرة وستمائة. قرأ على الشريف ناصر، وأقرأ بدمياط مدة. يعرف بابن عديسة

ن عيسى األستاذ أبو القاسم بن احملدث أيب حممد اللخمي الشريشي مث عيسى بن عبد العزيز ب
مسع من السلفي وغريه، وقرأ على أيب الطيب عبد املنعم بن اخللوف وغريه، . اإلسكندراين املقرئ

وعين ذا الشأن، ورأس فيه، وتصدر مدة، روى عنه املنذري وغريه، وآخر من روى عنه باإلجازة 
  .مات يف مجادى اآلخرة سنة تسع وعشرين وستمائة. يمانالقاضي تقي الدين سل

. علي بن عبد الصمد بن حممد بن نفيع بن الرماح عفيف الدين أبو احلسن املصري املقرئ الشافعي

ولد سنة سبع ومخسني . قرأ على عساكر وغياث، ومسع من السلفي، وتصدر لإلقراء بالفاضلية
  .ث وثالثني وستمائةومخسمائة، ومات يف مجادى األوىل سنة ثال

  . مروا- أبو الفضل اهلمداين، ابن الصفراوي، ابن احلاجب، العلم السخاوي، البهاء بن اجلميزي

علي بن علي بن عبد اهللا بن ياسني بن جنم الدين اإلمام أبو احلسن الكناين العسقالين مث التنيسي 
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مخسمائة، وقرأ على أيب اجلود، ولد سنة بضع ومخسني و. يعرف بابن البالن املقرئ النحوي. املصري
مات . والعربية على ابن بري، ومسع منه ومن شرف ابن علي األمناطي، وتصدر باجلامع العتيق مبصر

  .يف ذي القعدة سنة ست وثالثني وستمائة

    

قرأ على أيب اجلود، وتفقه على . زيادة بن عمران بن زيادة أبو النماء املصري املالكي املقرئ الضرير
  .مات يف شعبان سنة تسع وعشرين وستمائة. ملنصور ظافر، وتصدر لإلقراء مبصر وبالفاضليةأيب ا

قدم مصر، . عبد الكرمي بن غازي بن أمحد الفقيه أبو نصر الواسطي املقرئ املصري ابن األعالقي
  .مات يف نصف رجب سنة أربعني وستمائة بالقاهرة. واقرأ ا

قرأ على أيب اجلود، وتصدر وأقرأ، أخذ عنه الربهان . قرئعبد القوي بن املغربل تقي الدين امل
  .مات سنة أربعني وستمائة. الوزيري

أخذ عن أيب اجلود، ومسع من البوصريي . عبد القوي بن غزون بن داود أبو حممد املصري
  .مات سنة أربعني وستمائة، وله ثالث وسبعون سنة. واخلشوعي

نصاري املصري املقرئ األستاذ شرف الدين أبو علي منصور بن عبد اهللا بن جامع بن مقلد األ
مات . قرأ على أيب اجلود وأيب اليمن الكندي، واقرأ بالفيوم، وكان بصرياً ذا الشأن. الدهشوري

  .سنة أربعني وستمائة

. عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر اإلمام رشيد الدين أبو حممد اجلذامي املصري املقرئ الضرير

أيب اجلود، ومسع من أيب القاسم البوصريي، وبرع يف العربية وتصدر لإلقراء، وانتهت إليه قرأ على 
مات يف . رياسة الفن يف زمانه، وكان ذا جاللٍة ظاهرة، وحرمة وافرة، وخربة تامة بوجوه القراءات

  .رمجادى األوىل سنة ست وأربعني وستمائة، وهو والد الكاتب البليغ حميي الدين بن عبد الظاه

قرأ على أيب . أمحد بن علي بن حممد بن علي بن سكن اإلمام أبو العباس األندلسي، أحد احلذاق
مات يف حدود األربعني . اختصر التيسري، وشرح الشاطبية. الفضل جعفر اهلمذاين، وسكن الفيوم

  .وستمائة

إمام جامع . السديد أبو القاسم عيسى بن أيب احلرم مكي بن حسني بن يقظان العامري املصري
مات يف شوال سنة تسع وأربعني وستمائة عن . قرأ القراءات على الشاطيب، وأقرأها مدة. احلاكم

  .مثانني سنة

كان من . منصور بن سرار بن عيسى بن سليم أبو علي األنصاري اإلسكندراين املعروف باملسدي
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 يف رجب سنة إحدى ولد سنة سبعني ومخسمائة، ومات. حذاق القراء؛ نظم أرجوزة يف القراءات
  .ومخسني وستمائة

ولد سنة سبع . ابن وثيق شيخ القراء أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبد الرمحن األموي اإلشبيلي
وستني ومخسمائة، وأخذ عن أصحاب أيب احلسن بن شريح، وتنتقل يف البالد، وقرأ، مبصر والشام 

  .يع اآلخر سنة أربع ومخسني وستمائةمات باإلسكندرية يف رب. واملوصل، وكان عايل اإلسناد

قرأ على أيب اجلود، وتصدر لإلقراء، وبعد . الناشري البارع تقي الدين عبد الرمحن بن مرهف املصري
  .مات سنة إحدى وستني وستمائة عن نيف ومثانني سنة. صيته

صاحب الكمال الضرير شيخ القراء أبو احلسن علي بن شجاع بن سامل اهلامشي العباسي املصري 
وقرأ على الشاطيب وشجاع املعطي وأيب اجلود، ومسع من البوصريي وطائفة، . الشاطيب، وزوج بنته

مات يف سابع ذي . وتصدر لإلقراء دهراً، وانتهت إليه رياسة القراء، وكان إماماً جيري يف فنون العلم
  .احلجة سنة إحدى وستني وستمائة

آخر من . هللا بن حممد بن عبد الوارث األنصاري املصريابن فار اللنب معني الدين أبو الفضل عبد ا
  .مات سنة أربع وستني وستمائة. قرأ الشاطبية على مؤلفها، قرأها عليه البدر التاذيف

ولد سنة سبع : قال يف العرب. أبو احلسن الدهان علي بن موسى السعدي املصري املقري الزاهد
مداين وغريه، وتصدر بالفاضلية، وكان ذا علم وتسعني ومخسمائة، وقرأ القراءات على جعفر اهل

  .مات يف رجب سنة مخس وستني وستمائة. وعمل

مات . نزيل مصر: علي بن عبد اهللا بن أيب بكر اإلمام زين الدين أبو احلسن بن القالل اجلزائري
  .بالقاهرة سنة مثان وستني وستمائة

 قرأ على أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن .القصال أبو عبد اهللا حممد بن حممد املغريب نزيل الصعيد
  .مات سنة بضع ومخسني وستمائة. مسعود الشاطيب؛ والتقى ابن ماسوية، وتصدر لإلقراء

ولد سنة سبع . خطيب جامع املقياس. عبد اهلادي بن عبد الكرمي بن علي أبو الفتح القيسي املصري
 إبراهيم املقدسي، وأجاز له أبو الطاهر وسبعني ومخسمائة، وقرأ على أيب اجلود، ومسع من قاسم ابن

مات يف شعبان سنة إحدى . بن عوف وأبو طالب أمحد بن املسلم اللخمي وتفرد بالرواية عنهم
  .وسبعني وستمائة

انتفع به مجاعة مات يف ربيع اآلخر سنة . الكمال احمللى أمحد بن علي الضرير شيخ القراء القاهرة
  .ومخسني سنةاثنتني وسبعني وستمائة عن إحدى 
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الكمال بن فارس أبو إسحاق إبراهيم بن الوردي بن جنيب الدين أمحد بن إمساعيل ابن فارس التميمي 
ولد سنة ست وتسعني ومخسمائة، ومات يف صفر . آخر من قرأ بالرواية على الكندي. اإلسكندراين

  .سنة ست وسبعني وستمائة

قرأ على أيب اجلود غياث بن فارس، وعمر . مي املصريإمساعيل بن هبة اهللا بن علي أبو الطاهر احللي
دهراً، واحتيج إىل إسناده العايل، فقرأ عليه مجاعة منهم أبو حيان، وختم مبوته أصحاب أيب اجلود، 

  .مات يف رمضان سنة إحدى ومثانني وستمائة. وكان تاركاً للفن؛ وإمنا ازدمحوا عليه لعلو روايته

ولد .  القاضي معني الدين أبو النكزاوي اإلسكندراين النحوي املقرئعبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا
باإلسكندرية سنة أربع عشرة وستمائة، وقرأ على أيب القاسم الصفراوي، وصنف كتاباً يف القراءات، 

  .مات سنة ثالث ومثانني وستمائة. وتصدر وأفاد، وخترج به مجاعة

ولد سنة تسع عشرة وستمائة، وقرأ . ري الوزيريبرهان الدين إبراهيم بن إسحاق بن املظفر املص
  .مات يف ذي احلجة سنة أربع ومثانني وستمائة. على أصحاب الشاطيب وأيب اجلود، واقرأ بدمشق

  .يأيت يف النحاة واللغويني. الرضة الشاطيب

أيب من كبار القراء باإلسكندرية، قرأ على أيب القاسم الصفراوي و. عبد النصري املريوطي أبو حممد
  .مات سنة مثانني وستمائة. قرأ عليه أبو حيان. الفضل اهلمداين

تصدر لإلقراء . الراشدي املقرئ األستاذ أبو علي احلسن بن عبد اهللا بن وحييان، الرجل الصاحل
واإلفادة، وأخذ عنه مثل الشيخ جمد الدين التونسي وشهاب الدين بن جبارة، ومل يقرأ على غري 

  . صفر سنة مخس ومثانني وستمائة بالقاهرة؛ ذكره يف العربمات يف. الكمال الضرير

ولد سنة بضع وتسعني . الصفي خليل بن أيب بكر بن حممد بن صديق املراغي الفقيه احلنبلي املقرئ
وقرأ القراءة على ابن . ومخسمائة، مسع من احلرستاين وابن مالعب، وتفقه على املوفق املقدسي

. ، وتصدر بالقاهرة لإلقراء، وناب يف القضاء، مع وفور الديانة والورعباسوية، وهو آخر من قرأ عليه

  .مات يف ذي القعدة سنة مخس ومثانني وستمائة، روى عنه املزين وابن حيان

أخذ . اجلرائدي تقي الدين يعقوب بن بدران بن منصور املصري شيخ القراء يف وقته بالديار املصرية
سنة مثان ومثانني وستمائة، عن نيف ومثانني سنة، وقد حدث مات يف شعبان . عن السخاوي، وتصدر

  .عن ابن الزبيدي وابن املنجي وابن الليت

نور الدين بن الكفيت أبو احلسن علي بن ظهري بن شهبا الدين املصري شيخ القراء بديار مصر، أخذ 
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يزي، مع الورع عن ابن وثيق أيب اجلود، واشتهر باالعتناء بالقراءات وعللها، ومسع من ابن اجلم
  .مات يف ربيع اآلخر سنة تسع ومثانني وستمائة. والتقي واجلاللة

أخذ عن أيب القاسم بن . شيخ القراء باإلسكندرية. املكني األمسر عبد اهللا بن منصور اإلسكندراين
  .مات يف ذي القعدة سنة اثنتني وتسعني وستمائة عن نيف ومثانني سنة. الصفراوي، وأقرأ الناس مدة

أخذ عن السخاوي، وتصدر، واحتيج إىل علو . س الدين حممد بن عبد العزيز الدمياطي املقرئمش
  .مات يف صفر سنة ثالث وتسعني وستمائة، وله نيف وسبعون وسنة. روايته

قرأ على أيب القاسم عيسى، وروى عن . شهاب الدين أمحد بن عبد البارئ الصعيدي مث اإلسكندراين
مات يف أوائل سنة مخس وتسعني وستمائة عن ثالث . ان أحد الصاحلنيالصفراوي واهلمداين، وك

  .ومثانني سنة

سحنون العالمة صدر الدين أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد احلكيم بن عمران األوسي الدكايل 
وكان إماماً عارفاً . قرأ على الصفراوي، ومسع منه ومن علي بن خمتار. املالكي املقرئ النحوي

  .مات باإلسكندرية يف شوال سنة مخس وتسعني وستمائة، وقد جاوز الثمانني. ياًباملذهب مفت

ولد . حيىي بن أمحد بن عبد العزيز اإلمام شرف الدين أبو احلسني بن الصواف اجلذامي اإلسكندراين
سنة تسعني وستمائة، وقرأ على أيب القاسم بن الصفراوي؛ وهو آخر من قرأ عليه وفاة، وآخر من 

مات يف شعبان سنة . بن عماد ومجاعة، مسع منه املزي والربزايل وابن سيد الناس والسبكيحدث عن ا
  .مخسني وسبعمائة، ونزل القراء مبوته درجة

قرأ على علم . إبراهيم بن فالح بن حممد بن حامت برهان الدين أبو إسحاق اجلذامي اإلسكندراين
قرأ عليه البدر بن . صدر لإلقراء مدة طويلةالدين القاسم وغريه، وتفقه بالنووي وأفىت ودرس، وت

  .مات بدمشق يف شوال سنة اثنتني وسبعمائة، وهو يف عشر الثمانني. نصحان

    

اعتىن به أبوه فأمسعه من الكمال الضرير واحلافظ . إسحاق بن الربهان الوزيري السابق أبو الفضل
 سنة مخس ومخسني وستمائة، ومات ولد. عبد العظيم، وقرأ القراءات على والده والكمال بن فارس

  .بعد السبعمائة

قرأ على الكمال احمللي وابن . حممد بن عبد احملسن مشس الدين املصري الضرير امللقب باملرزاب
  .مات سنة ثالث وسبعمائة وقد جاوز الستني. فارس

 حدود سنة ولد يف. حممد بن نصري بن صاحل اإلمام أبو عبد اهللا املصري املقرئ الصويف نزيل دمشق
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مخسني وستمائة، وقرأ على الرشيد بن أيب الدر والزواوي، وجلس لقراء، وكان شيخ اإلقراء بدار 
  .مات بعد السبعمائة. احلديث األشرفية

شيخ اإلقراء بالديار . علي بن يوسف بن جرير اللخمي الشطنويف اإلمام األوحد نور الدين أبو احلسن
أربعني وستمائة، وقرأ على التقي اجلرائدي والصفي خليل، ومسع ولد بالقاهرة سنة أربع و. املصرية

مات يف ذي احلجة . من النجيب عبد اللطيف، وتصدر لإلقراء باجلامع األزهر، وتكاثر عليه الطلبة
  .سنة ثالث عشرة وسبعمائة

 ولد يف حدود سنة سبعني وستمائة، وقرأ على. حممد بن أمحد بن علي بن غدير مشس الدين الواسطي

العز الفاروثي وغريه، وعين ذا الشأن حىت تقدم فيه، وصار من كبار املقرئني، حتول إىل مصر 
  .فسكنها

. حممد بن عبد اهللا بن عبد املنعم بن رضوان أمني الدين أبو بكر الكناين املصري يعرف بابن الصواف

  .مائةمات سنة مخس عشرة وسبع. تصدر جبامع عمرو إلقراء القرآن، وأخذ عنه مجاعة

. قرأ على الكمال الضرير، واقرأ زماناً. حممد بن أيب بكر بن عبد الرزاق الصقلي الضرير شرف الدين

  .ولد سنة بضع وعشرين وستمائة، ومات بالقاهرة سنة ثالثني وسبعمائة

قرأ على أيب طاهر املليجي، وتصدر بالقاهرة . حممد بن جماهد الضرير شرف الدين امللقب بالوراب
  .القرآن، ومات سنة مخس عشرة وسبعمائةإلقراء 

تصدر مدة جبامع ابن طولون إلقراء . إمساعيل بن أمحد بن إمساعيل القوصي جالل الدين أبو طاهر
  .القرآن والنحو، ومات سنة مخس عشرة وسبعمائة

مات . قرأ على إمساعيل بن املليجي، وتصدر. الصدر بن األعمى حممد بن عثمان بن عبد اهللا املدجلي
  .بالقاهرة سنة سبع عشرة وسبعمائة

أبو العالء رافع بن حممد بن هجرس بن شافع الصمدي السالمي املقرئ احملدث مجال الدين، والد 
تفقه يف مذهب الشافعي على العلم العراقي، وأخذ النحو عن البهاء . احلافظ تقي الدين حممد بن رافع

، وتال على أيب عبد اهللا حممد بن احلسن اإلربلي من النحاس، ومسع من أيب احلسن بن البخاري ومجاعة
الضرير، وتصدر لإلقراء بالفاضلية ولد بدمشق سنة مثان وستني وستمائة، ومات بالقاهرة يف ذي 

  .احلجة سنة مثاين عشرة وسبعمائة

قرأ على . التقي الصائغ مشس الدين حممد بن أمحد بن عبد اخلالق املصري شيخ القراء يف عصره
لضرير والكمال إبراهيم بن فارس، ورحلت إليه الطلبة من أقطار األرض النفراده بالقراءة الكمال ا
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ولد يف مجادى سنة ست وثالثني . وكان أيضاً فقيهاً شافعياً مشاركاً يف فنون أخرى. دراية ورواية
  .وستمائة، ومات مبصر يف صفر سنة مخس وعشرين وسبعمائة، ذكره ابن مكتوم يف ذيله

  .نوي يف طبقاته أنه بلغ من العمر أربعاً وتسعني سنةوذكر اإلس

قرأ على . ضياء الدين موسى بن علي بن يوسف الزرازري القطيب، لسكنه باملدرسة القطبية بالقاهرة
أيب احلسن بن الكفيت، وتصدر لإلقراء باجلامع الظاهري، وحدث عن أيب الفرج احلراين وأيب عيسى 

  .ستمائة ومات يف رجب سنة ثالثني وسبعمائةولد سنة إحدى وستني و. بن عالق

  .يأيت يف النحاة. أبو حيان

قرأ على ابن الكفيت واملكني األمسر وتصدر . مشس الدين حممد بن حممد بن منري املعروف بابن السراج
ولد بعد . لإلقراء، وأخذ عنه مجاعة، وكتب اخلط املنسوب، وبرع فيه، وصار معلماً له باجلامع األزهر

  .ني وستمائة، ومات بالقاهرة يف شعبان سنة سبع وأربعني وسبعمائةالسبع

تصدر جبامع أمري . كان عاملاً بالقراءات والنحو شافعياً. برهان الدين إبراهيم بن الجني الرشيدي
مات بالطاعون يف . حسني مدة، وانتفع به الناس، وويل درس التفسري باملنصورية بعد موت أيب حيان

  .ربعني وسبعمائةشوال سنة تسع وأ

كان إماماً يف القراءات حنوياً مفسراً، يضرب به . برهان الدين إبراهيم بن عبد اهللا بن علي احلكري
مات بالطاعون يف ذي القعدة سنة تسع . تصدر لإلقراء، وانتفع به اخللق. املثل يف حسن التالوة

  .وأربعني وسبعمائة

    

ع على التقي الصائغ، وكان متصدراً لإلقراء حىت إن تال بالسب. حممد بن مسعود املقرئ املالكي
  .مات سنة مخس وسبعني وسبعمائة. القاضي حمب الدين ناظر اجليش كان يقرأ عليه

  .التقي الواسطي مر يف احملدثني

ولد بعد . العسقالين إمام جامع ابن طولون فتح الدين أبو الفتح حممد بن أمحد بن حممد املصري
وتال على التقي الصائغ، ومسع عليه الشاطبية، وكان خامتة أصحابه بالسماع، العشرين وسبعمائة، 

  .مات يف احملرم سنة ثالث وتسعني وسبعمائة. وأقرأ الناس بأخرة، فتكاثروا عليه

كان إماماً يف . نور الدين علي بن عبد اهللا بن عبد العزيز الدمريي أخو القاضي تاج الدين رام
  .مات سنة مثان وتسعني وسبعمائة. نون، ويل مشيخة القراء بالشيخونيةالقراءات، مشاركاً يف ف

خليل بن عثمان بن عبد الرمحن بن عبد اجلليل املقرئ، املعروف باملشبب أقرأ الناس بالقرافة دهراً 
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مات يف ربيع األول سنة إحدى . طويالً، وكان منقطعاً بسفح اجلبل، وللسلطان وغريه فيه اعتقاد كبري
  .ةومثامنائ

قرأ على اد الكفيت، ونظم قصيدة يف القراءات، وكان . علي بن حممد بن الناصح نور الدين املقرئ
  .مات يف ذي احلجة سنة إحدى ومثامنائة. يقرئ جبامع املاردين

عثمان بن عبد الرمحن املخزومي البلبيسي، فخر الدين الضرير إمام جلامع القاهرة، أقنت القراءة 
  .ذي احلجة سنة ثالثني ومثامنائةوالعروض، مات يف 

ولد سنة مثان وأربعني وسبعمائة، واشتغل . الزراتييت مشس الدين حممد بن علي بن حممد الغزويل
مات يف مجادى اآلخرة سنة مخس وعشرين . بالعلم، وعين بالقراءات من سنة ثالث وستني وهلم جرا

  .ومثامنائة

  يةذكر من كان مبصر من الصلحاء والزهاد والصوف

ولده عبد الكرمي . احلارث بن يزيد احلضرمي. زهرة بن معبد. أبو عقيل. ابن حجرية. سليم بن عتر
أبو األسود النضر بن عبد . حيوة بن شريح. عبد الرحيم بن ميمون املدين. بن احلارث احلضرمي

  .اجلبار املرادي

كان أبوها . ضي اهللا عنهمالسيدة نفيسة بنت األمري حسن بن زيد بن احلسن بن علي بن أيب طالب ر
أمري املدينة للمنصور، وله رواية يف سنن النسائي، ودخلت هي مصر مع زوجها املؤمتن إسحاق بن 

وكانت ذات مال؛ فكانت حتسن إىل . جعفر الصادق، فأقامت ا، وكانت عابدة زاهدة، كثرية اخلري
 إليه، ورمبا صلى ا يف شهر وملا ورد الشافعي مصر كانت حتسن. الزمىن واملرضى وعموم الناس

ماتت يف رمضان سنة مثان . وملا تويف أمرت جبنازته فأدخلت إليها املرتل، فصلت عليه. رمضان
وكان عزم زوجها على أن ينقلها فيدفنها باملدينة النبوية؛ فسأله أهل مصر أن يدفنها عندهم، . ومائتني

  .فدفنت مبرتهلا بدرب السباع؛ حملة بني مصر والقاهرة

ذو النون املصري ثوبان بن إبراهيم أبو الفيض، أحد مشايخ الطريق املذكورين يف رسالة القشريي؛ 
أحدث علما مل تتكلم فيه : وهو أول من عرب عن علوم املنازالت، وأنكر عليه أهل مصر، وقالوا

ربيد، فلما الصحابة، وسعوا به إىل اخلليفة املتوكل، ورموه عنده بالزندقة، وأحضره من مصر على ال
وكان مولده بإمخيم، وحدث عن مالك . دخل سر من رأى، وعظمه، فبكى املتوكل، ورده مكرما

كان أهل مصر : قال السلمي. وقد قارب التسعني. والليث وابن هليعة، روى عنه اجلنيد وآخرون
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 دفن يسمونه الزنديق، فلما أظلت الطري اخلضر جنازته ترفرف عليه إىل أن وصل إىل قربه، فلما
  .غابت، فاحترم أهل مصر بعد ذلك قربه

  .مر يف احلنفية. القاضي بكار

ملا مات : قال الكتاين. أبو بكر أمحد بن نصر الدقاق الكبري، من أقران اجلنيد وأكابر مشايخ مصر
من مل يصحبه التقي يف فقره، أكل : ومن كالمه. الدقاق انقطعت حجة الفقراء يف دخوهلم إىل مصر

كنت مارا يف تيه بين إسرائيل، فخطر ببايل أن علم احلقيقة مباين لعلم الشريعة، : وقال. ضاحلرام احمل
  .كل حقيقة ال تتبع الشريعة، فهي كفر: فهتف يب هاتف من حتت شجرة

قال . من الصاحلات املتعبدات. فاطمة بنت عبد الرمحن بن أيب صاحل احلرانية الصوفية أم حممد
ت إىل مصر، فطال عمرها؛ حىت جاوزت الثمانني، وأقامت ستني سنة ال ولدت ببغداد، ومحل: اخلطيب

. تنام إال وهي يف مصالها بغر وطاء، مسعت من أبيها، وروى عنها ابن أخيها عبد الرمحن بن القاسم

  .ماتت سنة اثنيت عشرة وثلثمائة

    

من كبار . خهانزيل مصر وشي. أبو احلسن ابن بنان بن حممد بن محدان احلمال الزاهد الواسطي
صحب اخلزاز، وإليه ينتمي، مات يف التيه؛ : مشايخ مصر ومقدميهم، قال ابن فضل اهللا يف املسالك
اجتنبوا رياء األخالق كما جتتنبوا : ومن كالمه. وذلك أنه ورد عليه وارد فهام على وجهه، فمات به

الدرجات، وذكر اهللا بالقلب ذكر اهللا باللسان يورث : وقال. الوحدة جلسة الصديقني: وقال. احلرام
  .يورث القبابات

صحب اجلنيد، وحدث عن احلسن بن حممد الزعفراين ومجاعة، وكان ذا مرتلة : وقال الذهيب يف العرب
تويف يف رمضان سنة ست : وثقة ابن يونس، وقال. عظيمة يف النفوس، وكانوا يضربون بعبادته املثل

 مصر؛ وكان شيئا عجبا، ومن كراماته أنه أنكر على ابن عشرة وثالمثائة، وخرج يف جنازته أكثر أهل
طولون يوما شيئا من املنكرات، وأمره باملعروف، فأمر به فألقي بني يدي األسد؛ فكان يشمه وحيجم 

كيف كان حالك وأنت بني يدي : وسأله بعض الناس. عنه؛ فرفع من بني يديه، وزاد تعظيم الناس له
أهو طاهر أم جنس؟ وجاءه رجل، :  ولكن كنت أفكر يف سؤر السباعمل يكن على بأس؛: األسد؟ فقال

إين رجل قد . يل على رجل مائة دينار، وقد ذهبت الوثيقة، وأخشى أن ينكر، فادع يل، فقال له: فقال
كربت، وأنا أحب احللوى، فاذهب فاشتر يل رطال، وائتين به حىت أدعو لك، فذهب الرجل فاشترى 

خذ : يف ورقة، فإذا هي وثيقة باملائة دينار؛ فجاء إىل الشيخ فأخربه، فقالفوضع له البائع احللوى 
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  .احللوى فأطعمها صبيانك

  .مر يف الشافعية. أبو علي الروذباري

  .أبو احلسن علي بن حممد بن سهل الدينوري الصائغ الزاهد

من : ة، ومن كالمهأحد املشايخ الكبار، تويف مبصر يف رجب سنة إحدى وثالثني وثلثمائ: قال يف العرب
  .أيقن أنه لفترة فما له يبخل بنفسه

ومن كراماته أنه رئي يصلي بالصحراء يف شدة احلر، ونسر قد نشر جناحيه يظله من : قال ابن كثري
  .احلر

 فسريه تكني إىل -  وكان تكني ظاملا -وحكى صاحب املرآة أنه أنكر على تكني أمري مصر شيئا 
 وقد جيء به يف تابوت إىل هنا، فإذا - يعين تكني -  كأين بالبائس :القدس، فلما وصل القدس، قال

فلم نلبث إال مدة يسرية، وإذا بقائل . أدىن من الباب عثر على البغل، ووقع التابوت، فبال عليه البغل
قد وصل تكني، وهو ميت يف تابوت، فلما وصل إىل الباب عثر على البغل يف املكان الذي : يقول

نوري، فوقع التابوت وغفل عنه املكاري، فبال عليه البغل، وخرج الدينوري، فقال أشار إليه الدي
. مث ركب الدينوري، وعاد إىل مصر، فمات ا! جئت بالبائس إىل املكان الذي نفانا إليه: للتابوت

  .ودفن بالقرافة

الد وغريه، وكان أصله من املغرب، وصحب أبا عبد اهللا ابن اجل. أبو اخلري األقطع املعروف بالتينايت
مات سنة ثالث . أوحد عصره يف طريقة التوكل، وكانت السباع واهلوام تأنس به، وله فراسة حادة

  .وأربعني وثلثمائة

من كبار مشايخ املصريني، صحب أبا بكر املصري وأبا . أبو علي احلسن بن أمحد الكاتب املصري
إذا انقطع العبد إىل اهللا بكليته، أول : مهعلي الروذباري وغريمها، وكان أوحد مشايخ وقته، ومن كال

إذا سكن : وقال. من صرب علينا وصل إلينا: يقول اهللا: وقال. ما يفيده اهللا االستغناء به عن الناس
  .مات سنة ثالث وأربعني وثلثمائة. اخلوف يف القلب، مل ينطق اللسان مبا ال يعنيه

كان عابدا صاحلا زاهدا قواال باحلق، : ال يف العربق. أبو بكر حممد بن أمحد بن سهل الرملي النابلسي
لو كان معي عشرة أسهم، رميت الروم بسهم ورميت بين عبيد بتسعة، فبلغ صاحب مصر املعز : قال

  .فقتله يف سنة ثالث وستني وثلثمائة

إياك نعبد : (قال اهللا تعاىل: حكى صاحب املرآة أن كافورا اإلخشيدي بعث إليه مبال، فرده وقال
له : (قال اهللا تعاىل: قل له: فرد كافور الرسول باملال إليه، وقال. ، فاالستعانة باهللا تكفي)إياك نستعنيو
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: فقال أبو بكر! ، فأين ذكر كافور هنا)ما يف السموات وما يف األرض وما بينهما وما حتت الثرى

  .صدق، امللك واملال هللا، كافور صويف ال أنا، مث قبل املال

  .مات بعد السبعني وثلثمائة.  املصري الزاهدعيسى بن يوسف

مات مبصر يف : قال يف العرب. ابن الترمجان حممد بن احلسني بن علي الغزي شيخ الصوفية بديار مصر
  .مجادى األوىل سنة مثان وأربعني وأربعمائة، وله مخس وتسعون سنة، ودفن بتربة ذي النون

    

حد املزارات بالقرافة، مات يف رمضان سنة سبع وثالثني أبو القاسم الصامت أحد الصاحلني، وقربه أ
  .وأربعمائة، ذكره ابن ميسر

أصله من سبتة، وقدم . عبد الرحيم بن أمحد بن حجون القنائي الشريف السيد الكبري اإلمام الشهري
: ذريقال احلافظ املن. من املغرب فأقام مبكة سبع سنني، مث قدم قنا فأقام ا سنني كثرية إىل أن مات

كان أحد الزهاد املشهورين، والعباد املذكورين، ظهرت بركاته على مجاعة ممن صحبه، وخترج به 
مات يف تاسع صفر . وكان مالكي املذهب، وكراماته كثرية. مجاعة من أعيان الصاحلني بصاحل أنفاسه

  .سنة اثنتني وتسعني ومخسمائة

ية الفقهاء الفضالء العلماء أرباب األحوال وكان للشيخ ولد يقال له احلسن، كان أيضاً من الصوف
مات بقنا يف مجادى األوىل . والكرامات وعلو املقامات؛ روى عنه املنذري من شعره، وتربك بدعائه

  .سنة مخس ومخسني وستمائة، وقد قارب الثمانني

 ويقرئ وللحسن هذا ولد يقال له حممد، مجع بني العلم والعبادة، والورع والزهادة، فقيها مالكيا،
مذهب الشافعي، حنويا فرضيا، حاسبا، انتفع بعلومه وبركته طوائف من اخللق، وله كرامات 

كنت يف بعض السياحات، فكنت أمر باحلشائس فتخربين من : ومكاشفات؛ حكى عنه أنه قال
  .مات يف ربيع اآلخر سنة اثنتني وتسعني وستمائة. منافعها

صاحب املعارف .  أبو احلسن الصباغ القوصيعلي بن أمحد بن إمساعيل بن يوسف، الشيخ
قال املنذري وظهرت بركاته على الذين صحبوه، . والكرامات، أخذ عن الشيخ عبد الرحيم القنائي

وهدى اهللا به خلقا، وكان حسن التربية للمريدين، وصحبه مجاعة من العلماء منهم الشيخ جمد الدين 
  .الث عشرة وستمائة، ويف العرب سنة اثنيت عشرةمات بقنا منتصف شعبان سنة ث. بن دقيق العيد

قدم من املغرب، فأقام بقنا إىل أن تويف . يوسف بن حممد بن علي بن أمحد اهلامشي أبو احلجاج املغاوري
مات . وكان من املشهورين بالوالية، وله كرامات كثرية. ا، وصحب الشيخ أبا احلسن بن الصباغ
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  .ذكره يف الطالع السعيد. يقال إنه عاش مائة وثالثني سنةيف صفر سنة تسع عشرة وستمائة؛ و

الشيخ أبو العباس البصري أمحد بن حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن جزي اخلزرجي األنصاري 
كان أبوه من ملوك املغرب، فولد له الشيخ أبو العباس أطمس العينني، فخافت أمه سطوة . األندلسي

مث إن والده خرج إىل الصيد فلقيه فأخذه، وهو ال . ية فأرضعته الغزالنأبيه، فأمرت به فألقي يف الرب
فلما كرب قرأ القرآن، واشتغل بالعلوم . ربيه، هلل اهللا أن جيعل لنا فيه خريا: يشعر أنه ابنه وقال لزوجته

 الشرعية إىل أن برع فيها، وصحب يف التصوف جعفر بن عبد اهللا بن شيندبونة اخلزاعي األندلسي، مث

قال الشيخ برهان . سافر على قدم التجريد، فدخل الصعيد، وأقام بالقاهرة يقرئ الناس وينفعهم
كان الشيخ أبو العباس يشغل الناس بالقراءات السبع، وكان حافظا بارعا : الدين األبناسي يف ترمجته

نت له األحوال يف علم احلديث، حافظا ملتونه، عارفا بعلله ورجاله، حسن االستنباط بذهن وقاد، وكا
تويف سنة ثالث وعشرين . الغريبة، واألساليب العجيبة، أجاز سبعة آالف رجل بالقراءات السبع

  .وستمائة، وقد بلغ ثالثا وستني سنة، ودفن بالقرافة

كان من املشايخ : قال احلافظ رشيد الدين العطار. حيىي بن موسى بن علي القنائي يعرف بابن احلالوي
 -مسعت الشيخ العارف عبد الرحيم بن أمحد بن حجون املغريب : ح، مسعته يقولاملعروفني والصال

من طلب العلم تكفل اهللا : " يقول يف قوله صلى اهللا عليه وسلم-وكان شيخ وقته وإمام عصره 
ومسعت منه جزءا : قال الرشيد. حمضه باحلالل من الرزق ملكان طلب العلم: ، معناه واهللا أعلم"برزقه

  .مات بقنا يف ذي القعدة سنة مخس وعشرين وستمائة. كالم شيخه عبد الرحيممنتخبا من 

ولد بالقاهرة . ابن الفارض شرف الدين أبو القاسم عمر بن علي بن مرشد احلموي األصل املصري
ترمجه الرشيد العطار يف . يف ذي القعدة سنة ست وسبعني ومخسمائة؛ وكان أبوه يكتب فروض النساء

كان حسن النظم، متوقد اخلاطر، وكان يسلك طريق . شيخ الفاضل األديبال: معجمه، فقال
وترمجه أيضاً . التصوف، وينتحل مذهب الشافعي، وأقام مبكة مدة، وصحب مجاعة من املشايخ

  .مات يف ثالث مجادى األوىل سنة اثنتني وثالثني وستمائة. املنذري يف معجمه وغريه

    

يوسف بن عبد الرحيم بن غزي، شيخ الزمان وواحد األوان، أبو احلجاج األفصري الشيخ العارف 
انتفع به خلق من أصحابه، وكان يف أول . صاحب املعارف والكرامات واملكاشفات واالستغراقات

أمره مشارف الديوان مث جترد، وصحب الشيخ عبد الرزاق تلميذ الشيخ أيب مدين، فحصل له من 
  .وأربعني وستمائة باألقصر من الصعيد األعلىتويف يف رجب سنة اثنتني . الفتح ما حصل
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مات ببلده سنة نيف ومثانني . مشهور أيضا بالصالح، له كرامات ومكاشفات. وولده جنم الدين أمحد
  .وستمائة

تويف . وولد جنم الدين هذا مجال الدين حممد، له أيضاً مكاشفات؛ منها أنه أخرب بفتح عكا يوم وقوعه
  .ئةيف شعبان ست وتسعني وستما

مولده بباذبني بلد يقرب واسط العراق؛ . أبو السعود بن أيب العشائر بن شعبان بن الطيب الباذييين
ينبغي للسالك الصادق يف سلوكه أن جيعل : مسعته يقول: ذكره كذلك املنذري يف معجمه، وقال

دفن بسفح ومات بالقاهرة يوم األحد تاسع شوال سنة أربع وأربعني وستمائة، و: قال. كتابه قلبه
  .املقطم

صحب الشيخ أبا احلسن بن الصباغ، وله كرامات . أبو بكر وأبو حيىي بن شافع القنائي، شيخ عصره
مات يف شوال سنة سبع وأربعني . استفاضت وأحوال اشتهرت، ومعارف رت، وانتفع به مجاعة

  .وستمائة

ملوصوفة، واملعاين املعروفة، صاحب املكاشفات ا. مفرج بن موفق بن عبد اهللا الدماميين أبو الغيث
كان من مشاهري الصاحلني، وممن ترجى : صحب أبا احلسن بن الصباغ، قال احلافظ الرشيد العطار

  .مات يف مجادى األوىل سنة مثان وأربعني وستمائة، وقد قارب التسعني. بركاته، واشتهرت كراماته

أحد أصحاب أيب احلسن بن . علم الدينإمساعيل بن إبراهيم بن جعفر املنفلوطي مث القنائي الشيخ 
. له كرامات ومكاشفات ومعارف صوفية. كان ممن مجع الشريعة واحلقيقة، فقيها مالكيا. الصباغ

  .مات بقنا يف صفر سنة اثنتني ومخسني وستمائة

أمحد املشهورين . من أصحاب أيب احلسن ابن الصباغ. رفاعة بن أمحد بن رفاعه القنائي اجلذامي
والكرامات واملقامات، حكى الشيخ عبد الغفار ابن نوح أن الشيخ أبا احلسن بن الصباغ بالصالح 

يا سيدي، أقول؟ : حتدث مع وايل قوص أن يعزل وايل قنا، فامتنع، وكان رفاعة حاضرا، فقال رفاعة
زل إن الوايل ملا رد على الشيخ ع: ال، فلما خرج سأله الفقراء، ما الذي كنت تريد تقول؟ فقال: قال

  .فأرخوا ذلك يف الوقت، فجاء املرسوم بعزله يف ذلك التاريخ. يف ساعته

. إبراهيم بن علي بن عبد الغفار بن أيب القاسم بن حممد بن فضل بن أيب الدنيا األندلسي مث القنائي

كان من املشهورين بالكرامات، وذكروا أن الشيخ عبد الرحيم كان : قال األدفوي يف الطالع السعيد
مات بقنا يوم اجلمعة مستهل . يأيت بعدي رجل من الغرب يكون له شأن، فقدم هذا: ، ويقوليذكره

  .صفر سنة ست ومخسني وستمائة
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هو الشريف تقي الدين علي بن عبد اهللا بن عبد . الشيخ أبو احلسن الشاذيل شيخ الطائفة الشاذلية
وقال الشيخ تاج .  من الشاذيلما رأيت أعرف باهللا: قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد. اجلبار

منشؤه بالغرب األقصى، ومبدأ ظهوره بشاذلة، وله السياحات الكثرية، : الدين بن عطاء اهللا
واملنازالت اجلليلة، والعلوم الكثرية، مل يدخل يف طريق اهللا حىت كان يعد للمناظرة يف العلوم الظاهرة، 

شرح من علم احلقيقة األطناب، ووسع للسالكني وعلوم مجة، جاء يف هذا الطريق بالعجب العجاب، و
قال الشيخ تاج . وكان الشيخ عز الدين بن عبد السالم حيضر جملسه، ويسمع كالمه. الركاب

واهللا لقد يسألونين : دخلت على الشيخ أيب احلسن الشاذيل، فسمعته يقول: أخربين والدي قال: الدين
مات يف . واب مسطرا يف الدواة واحلصري واحلائطعن املسألة ال يكون هلا عندي جواب، فأرى اجل

  .ذي القعدة سنة ست ومخسني وستمائة بصحراء عيذاب متوجها إىل مكة

أحد العباد املشهورين بكثرة . أبو القاسم بن منصور بن حيىي املالكي اإلسكندري املعروف بالقباري
مات بظاهر اإلسكندرية يف . أليفالورع والتحري واالنقطاع، أفرد ناصر الدين بن املنري ترمجته بت
ومن غريب ما حكي عنه أنه باع . سادس شعبان سنة اثنتني وستني وستمائة عن مخس وسبعني سنة

رقاص : ما صنعتك؟ قال: دابة لرجل، فأقامت أياما تأكل عنده شيئا فجاء إليه وأخربه، فقال له الشيخ
  .ليه درامههإن دابتنا ال تأكل احلرام، مث رد إ: عند الوايل، فقال

    

إن شئت أن : من كالمه: ذكره ابن فضل اهللا يف املسالك يف صوفية مصر وقال. أبو احلسن بن قفل
تصري من األبدال، فحول خلقك إىل بعض خلق األطفال، ففيهم مخس خصال لو كانت يف الكبار 

معني، وإذا ختاصموا ال يهتمون وال يشكون من خالقهم إذا مرضوا، ويأكلون الطعام جمت: لكانوا أبداال
  .وتسارعوا إىل الصلح، وإذا خافوا جرت عيوم بالدموع

مات ببلده سنة اثنتني وسبعني . من املشهورين بالصالح والكرامات. اجلنيد بن مقلد السمهودي
  .وستمائة، ذكره يف الطالع السعيد

كان أحد املشهورين بالعبادة . الشاطيب الزاهد نزيل اإلسكندرية أبو عبد اهللا حممد بن سليمان املعافري
  .مات سنة اثنتني وسبعني وستمائة عن بضع ومثانني سنة. والتأله

صحب الشيخ عبد . كان مقيما بالصعيد، وله كرامات وعجائب. أبو العباس امللثم أمحد بن حممد
  .مات بقوص يف رجب سنة اثنتني وسبعني وستمائة. الغفار

مات سنة ثالث . ان صاحلا متعبدا يقصد للتربك بدعائهك. مسلم الربقي صاحب الرباط بالقرافة
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  .ذكره ابن كثري. وسبعني وستمائة

له حال وكشف، وكان الظاهر بيربس خيضع له، مث تغري عليه، فاراد قتله . خضر بن أيب بكر املهراين
، إمنا بيين وبينك يف املوت شيء يسري، فوجم هلا السلطان وتركه: يف سنة إحدى وسبعني، فقال له

  .فأقام إىل أن مات يف سادس احملرم سنة ست وسعمائة، ومات الظاهر بعده باثنني وعشرين يوما

سيدي أمحد البدوي، هو أبو الفتيان أمحد بن علي بن إبراهيم بن حممد بن أيب بكر القدسي األصل 
سبع ولد سنة ست وتسعني ومخسمائة مع أبيه وأهله، وأقام مبكة إىل أن مات أبوه سنة . امللثم

ولبس لثامني ال يفارقهما، وعرض على التزويج فأىب، . وعشرين، وعرف بالبدوي ملالزمته اللثام
وكان حفظ القرآن، وقرأ شيئا من الفقه على مذهب الشافعي، واشتهر بالعطاب . إلقباله على العبادة

، واعتزل الناس لكثرة ما يقع مبن يؤذيه من الناس، مث الزم الصمت حىت كان ال يتكلم إال باإلشارة
فلما كان يف احملرم سنة ثالث وثالثني، ذكر أنه رأى يف النوم من بشره بأنه . مجلة، وظهر عليه الوله
مث إن أخاه حسن بن علي دخل العراق، وعهو صحبته، والزم أمحد الصيام، . ستكون له حالة حسنة

 وال ينام وهو يف أكثر حاله، وأدمن عليه حىت كان يطوي أربعني يوما ال يتناول طعاما وال شرابا،
شاخص البصر إىل السماء وعيناه كاجلمرتني، مث صار إىل مصر سنة أربع وثالثني، فأقام بطندتا من 

وكان طواال غليظ . الغربية على سطح دار ال يفارقه، وإذا عرض له احلال يصيح صياحا متصال
مرة، وتؤثر عنه كرامات وخوارق، من الساقني، عبل الذراعني، كبري الوجه، ولونه بني البياض والس

أشهرها قصة املرأة اليت أسر الفرنج ولدها، فالذت به، فأحضره إليها يف قيوده، ومر به رجل حيمل 
تويف يوم الثالثاء . قربة لنب فأومأ إليها باصبعه، فانقدت فانسكب اللنب، فخرجت منه حية قد انتفخت

  .ئةثاين عشر ربيع األول سنة مخس وسبعني وستما

قد . ابن النعمان القدوة الزاهد أبو عبد اهللا حممد بن موسى بن النعمان التلمساين مث املرسي
اإلسكندرية شابا، فسمع ا من الصفراي، وكان عارفا مبذهب مالك، راسخ القدم يف العبادة 
  .العربوالنسك، ولد سنة سبع وستمائة، ومات يف رمضان سنة ثالث ومثانني ودفن بالقرافة ذكره يف 

كان صاحب توجه وتعبد، : قال يف العرب. شرف الدين حممد بن احلسن بن إمساعيل اإلمخيمي الزاهد
  .مات بدمشق يف مجادى األوىل سنة أربع ومثانني وسبعمائة. وللناس فيه عقيدة عظيمة

قكب زمانه ورأس أصحاب . أمحد بن عمر األنصاري العارف الشهري. الشيخ أبو العباس املرسي
واهللا حجب عين : يخ أيب احلسن الشاذيل، ذكر الشيخ تاج الدين بن عطاء اهللا عنه أنه قال يوماالش

مات باإلسكندرية سنة ست . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طرفة عني ما عددت نفسي مع املسلمني
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  .ومثانني وستمائة

روى عن السخاوي، : لعربقال يف ا. اجلعربي أبو إسحاق إبراهيم بن معضاد الزاهد الواعظ املذكر
مات يف احملرم سنة . وسكن القاهرة وكان لكالمه وقع يف القلوب لصدقه وإخالصه وصدعه باحلق

  .سبع ومثانني وستمائة عن سبع ومثانني سنة وشهر

مات سنة سبع . كان صاحلا معتقدا يعظ الناس مكان والده ولوعظه رونق. ولد ناصر الدين حممد
  .وثالثني وسبعمائة

كان قواال أمارا : قال ابن كثري. مام أبو حممد بن أيب مجرة املقرئ املالكي العامل البارع الناسكاإل
  .مات مبصر يف ذي القعدة سنة مخس وتسعني وستمائة. باملعروف

    

صاحب املناقب املأثورة . الشيخ كمال الدين بن عبد الظاهر علي بن جعفر اهلامشي اجلعفري القوصي
رة ولد بقوص، وتفقه باد بن دقيق العيد، وأجازه بالتدريس مث تصوف وانقطع والكرامات املشهو

للذكر والعبادة، وصحب الشيخ إبراهيم اجلعربي بالقاهرة، مث استوطن وانتصب لتذكري الناس، 
  .مات ا يف رجب سنة إحدى وسبعمائة. وانتفع كثريون

. انتفع به اخللق الكثري. الجتهاد وتذكري الناسوله ولد يقال له أبو العباس، حنوه يف العلم والعمل وا

  .ومات بإمخيم يف رجب سنة سبع ومخسني وسبعمائة

صحب أبا العباس امللثم . عبد الغفار بن أمحد بن عبد ايد األقصري مث القوصي املعروف بابن نوح
 التوحيد، وله ألف الوحيد يف علم. وعبد العزيز املنويف، وجترد زمانا وتعبد، وله أحوال وكرامات

  .مات بالقاهرة يف ذي القعدة سنة مثان وسبعمائة وله ثالث وستون سنة. شعر حسن

الشيخ تاج الدين بن عطاء اهللا أبو العباس أمحد بن حممد بن عبد الكرمي اجلذامي اإلسكندراين اإلمام 
ل وفقه على كان جامعا ألنواع العلوم من تفسري وحديث وحنو وأصو. املتكلم على طريقة الشاذيل

 أخذ عنه - وكان أعجوبة زمانه فيه - مذهب مالك وصحب يف التصوف، الشيخ أبا العباس املرسي 
وله تصانيف منها التنوير يف إسقاط التدبري، واحلكم ولطائف املنن يف مناقب الشيخ . التقي السبكي

. دونة للربادعي يف الفقهأيب العباس والشيخ أيب احلسن، واملرقى إىل القدس األبقى، وخمتصر ذيب امل

  .مات باملدرسة املنصورية من القاهرة يف ثالث عشر مجادى اآلخرة سنة تسع وسبعمائة ودفن بالقرافة

مات بالقاهرة يف ذي القعدة سنة أربع . صاحب كرامات ومكاشفات. عمر بن أيب الفتوح الدماميين
  . الطالع السعيدذكره يف. عشرة وسبعمائة، ومولده سنة سبع وأربعني وستمائة
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حدث عن إبراهيم بن خليل، . القدوة العابد شيخ مصر. نصر بن سلمان بن عمر املنجي أبو الفتح
وتال على الكمال الضرير، وتفقه على مذهب أيب حنيفة، مث اعتزل وزاره السلطان واألعيان 

  . بضع ومثانني سنةمات بزاويته، باحلسينية يف مجادى اآلخرة سنة تسع عشرة وسبعمائة عن. والعلماء

ياقوت بن عبد اهللا احلبشي القرشي العارف، تلميذ الشيخ أيب العباس املرسي تسبك عليه، قال ابن 
أخذ الطريق عن الشيخ أيب العباس املرسي وصحبه . كان شيخا صاحلا مباركا ذا هيبة ووقار: أيبك

مات باإلسكندرية . بعده مثلهمدة ومسع من كالمه، وكان يقصد للدعاء والتربك، ومل خيلف بناحيته 
  .ليلة الثامن عشر من مجادى اآلخرة سنة اثنتني وثالثني وسبعمائة وهو من أبناء الثمانني

مات بطندتا يف ذي . كان له شهرة بالصالح، يقصد للزيارة والتربك. عبد العال خليفة سيدي البدوي
  .احلجة سنة اثنتني وثالثني وسبعمائة

من أهل منية مرشد من الوجه البحري، ذكره ابن . بد اهللا بن إبراهيم املرشديأبو عبد اهللا حممد بن ع
إنه كان مع اشتهاره بالصالح فقيها على مذهب الشافعي، يفيت من : فضل اهللا يف صوفية مصر، وقال
  .مات يف شعبان سنة سبع وثالثني وسبعمائة. استفتاه من غري أن يكتب خطه

    

مجع بني العلم والعمل والصالح تفقه على : قال ابن فضل اهللا. املنويفعبد اهللا بن حممد بن سليمان 
مذهب مالك، واعتزل، وانقطع باملدرسة الصاحلية مقتصرا على خويصة نفسه، ال يكاد خيرج إال إىل 

وقع يف نفسي إشكال يف مسألة، : الصالة، وله كرامات ظاهرة حكى األمري اجلائي الدوادار قال
فقهاء احلنفيه أتردد إليه، فركبت إليه ألسأله على تلك املسألة فلم أجده، وكان يل صاحب من ال

: نعم، قال: فقلت! كأنك مشتغل بشيء من الفقه: فأتيت الشيخ عبد اهللا املنويف فلما جلست قال يل

فما قولك يف كذا وكذا؟ لتلك املسألة بعينها، فقلت، منكم تستفاد، فأخذ يتكلم يف تلك املسألة وما 
 مث شرع جييب عنه حىت اجنلى، فسألته - وذكر اإلشكال الذي وقع يف نفسي - من اإليرادات عليها

ولد سنة ست ومثانني وستمائة، وتويف . ال، قم مع السالمة، والقصد قد حصل: عن شيء آخر، قال
مسعت شيخنا : يف رمضان سنة تسع وأربعني وسبعمائة، رأيت خبط الشيخ كمال الدين الشمين قال

مل أر قط جنازة الشيخ عبد اهللا املنويف، وذلك أنه صادف اليوم الذي : ظ أبا الفضل العراقي يقولاحلاف
وكان الناس إمنا خرجوا يف احلقيقة ألجل : قال العراقي. خرج فيه أهل مصر ليدعوا رم ملا كثر الفناء

ملا : خ خليل، قالمث رأيت بعد ذلك يف مناقب الشيخ اليت مجعها تلميذه الشي: قال. جنازة الشيخ
حصل الفناء، وأراد الناس أن خيرجوا ليدعوا رم جئت إىل الشيخ، وطلبت منه احلضور مع الناس، 
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نعم، أنا أكون معهم يف ذلك اليوم؛ ولكن ال أظهر؛ فكان ذلك يوم موته، ففهمت أنه أشار : فقال يل
  .إىل خفائه عنهم بالكفن

رئي سبعا فصار عنده كاهلر . كان صاحلا عابدا، له كراماتكان مقيما جبامع الفيلة، و. مسلم السلمي
مات . يدور يف البيوت، فلما مات الشيخ أخذه السباعون، فتوحش عندهم يف الغابة وعجزوا عنه

  .سنة أربع وستني وسبعمائة

سيدي يوسف العجمي العارف املسلك مجال الدين أبو احملاسن عبد اهللا بن عمر بن علي بن خضر 
مات سنة مثان وستني وسبعمائة، وقربه . إمام املسلكني يف عصره، وله رسالة يف التصوف. الكوراين

  .مشهور بالقرافة

صاحب كرامات ومكاشفات وأحوال خارقة، وكان . حيىي بن علي ين حيىي الصنافرييس اذوب
  .مات يف شعبان سنة اثنتني وسبعمائة. الغالب عليه السكرة

 قدم عظيم من العبادة والزهد والورع، وللناس فيه اعتقاد كبري مبنية كان على. صاحل بن جنم املصري
  .السريج يف رمضان سنة مثان وسبعمائة

مات يف مجادى األوىل سنة مثانني . صاحب كرامات وأحوال. ار املغريب السكندري اذوب
  .وسبعمائة

رم سنة مثانني وسبعمائة، وقربه مات يف احمل. أحد الصلحاء املعتقدين. الشيخ عبد اهللا اجلرييت الزيلعي
  .مشهور بالقرافة

وذكر : قال. كان أيب يعتقده: قال احلافظ بن حجر. أحد املشايخ املعتقدين. حسن بن عبد اهللا الفرات
أصابه، فلم يلبث إال يسريا : يل مشس الدين األسيوطي أنه غضب عليه، فرمى بسهم يف اهلواء، فقال

  .بيع اآلخر سنة إحدى ومثانني وسبعمائةمات الشيخ حسن يف ر. حىت مات

نشأ إىل طريقة حسنة، واشتغل بالعلم، مث انقطع . صاحب الزاوية بإنبابة. إمساعيل بن يوسف اإلنبايب
  .مات يف شعبان سنة تسعني وسبعمائة. بزاويته

. صحب ياقوت العرشي، وتزوج بابنته، وجلس للوعظ، وانتفع به الناس. حسن بن عبد اهللا احلبار

  .مات يف ربيع اآلخر سنة إحدى وتسعني وسبعمائة

ابن املليق قاضي القضاة ناصر الدين أبو املعايل حممد بن عبد الدائم بن حممد بن سالمة املصري 
ولد سنة إحدى وثالثني وسبعمائة، واشتغل وحصل، وتصوف وتزهد، وتكلم على الناس . الشاذيل

  .مات سنة سبع وتسعني وسبعمائة. زاهةدهرا، مث ويل قضاء الشافعية فباشره بعفة ون
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كان صاحب مكاشفات، وللناس فيه . الزهوري أمحد بن أمحد بن عبد اهللا العجمي نزيل القاهرة
اعتقاد كثري، وكان برقوق جيله وجيلسه معه يف جملسه العام على املقعد الذي هو عليه، وكان يسب 

  . مات سنة إحدى ومثامنائة.برقوقا حبضرة األمراء، ورما بصق يف وجهه وال يتأثر

كان كثري الثالوة، مالزما لداره واخللق . أمحد املعتقدين مبصر. خلف بن حسني بن عبد اهللا الطوخي
  .يهرعون إليه، وشفاعاته مقبولة عند السلطان فمن دونه

  .مات يف ربيع اآلخر سنة إحدى ومثامنائة

صحب حسن احلبار، وخلفه يف . اذليةأحد املذكرين على طريقة الش. صالح الدين حممد الكالئي
  .مات يف ربيع األول سنة إحدى ومثامنائة. مكانه، فصار يذكر الناس

    

مات يف . كان مقيما بزاوية يف مصر، وللناس فيه اعتقاد كبري، وله كرامات. إبراهيم بن عبد اهللا الرفا
  .مجادى األوىل سنة أربع ومثامنائة

مات بالروضة يف مجادى اآلخرة سنة مخس .  كان يعتقد مبصرأحد من. حممد بن عبد اهللا اخلواص
  .ومثامنائة

. أقام باجلزيرة مدة طويلة، وللناس فيه اعتقاد كبري. كان ال يتكلم البتة. حممود بن عبد اهللا الصامت

  .مات يف ذي القعدة سنة مخس ومثامنائة

ات يف ربيع األول سنة ست م. أحد مشايخ املعتقدين مبصر. حممد بن حسن بن الشيخ مسلم السلمي
  .ومثامنائة

ولد . سيدي علي بن وفا الشاذيل العارف الكبري أبو احلسن بن العارف الكبري سيدي حممد بن حممد
بالقاهرة سنة تسع ومخسني وسبعمائة، وكان يقظا حاد الذهن، مالكي املذهب، وله نظم كثري، وكان 

مات يف ذي احلجة سنة سبع . و دون العشرينأبوه معجبا به، وأذن له يف الكالم على الناس وه
  .ومثامنائة

ولد سنة مخس وأربعني وسبعمائة، وأخذ . ابن زقاعة برهان الدين إبراهيم بن حممد بن ادر الغزي
القراءة من احلكري، والفقه عن ناصر الدين القونوي، والتصوف عن الشيخ عمر حفيد عبد القادر، 

، واشتغل باآلداب، وقال الشعر، مث ساح يف األرض، وجترد ومسع احلديث من نور الدين الفوي
  .مات يف ذي احلجة سنة ست عشرة ومثامنائة. وتزهد، وعظم قدره، وشاع ذكره

ولد قبل اخلمسني وسبعمائة، واشتغل . نزيل القاهرة. مشس الدين الباليل بن علي بن جعفر العجلوين
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له بإحياء علوم الدين ملكة، واختصره اختصارا بالعلم قليال، وسلك طريق الصوفية، فمهر، وصارت 
  .مات يف شوال سنة اثنيت عشرة ومثامنائة. حسنا، وويل مشيخة سعيد السعداء، وكان خريا معتقدا

، وأخذ عن العراقي وابن مجاعة، وكان أبوه ...ولد سنة ست. يوسف بن إمساعيل بن يوسف اإلنبايب
مات يف . مع مالزمة االشتغال واإلشغال واخلشوع والتعبدممن يعتقد يف ناحيته، مث صار ابنه كذلك، 

  .شوال سنة ثالث وعشرين ومثامنائة

نشأ نشأة حسنة، واشتغل . ابن عرب أبو العباس أمحد بن إبراهيم بن حممد اليماين الزاهد بالشيخونية
 اجلمعة ونسخ باألجرة مث انقطع عن الناس، فلم يكن جيتمع بأحد، واختار العزلة مع مواظبته على

واجلماعة، واقتصر على ملبس خشن جدا، وقنع بيسري من القوت، وأقام على هذه الطريقة أكثر من 
مات يف ربيع األول سنة . ثالثني سنة، ومل يكن يف عصره ما داناه يف طريقته، وكان يدري القراءات

  .ثالث عشرة ومثامنائة

كان جده أيوب معتقدا، . الشيخ زين الدينأبو بكر بن عبد اهللا بن أيوب بن أمحد امللوي الشاذيل 
وولد هذا سنة اثنتني وستني وسبعمائة، وصحب القراء، وتلمذ للشيخ حسن احلبار، مث الزم صاحبه 

صالح الدين الكالعي، وصار يتكلم على الناس، وكان كثري الذكر والعبادة، يتكسب بداللة الغزل، 
  .س ذي احلجة سنة إحدى وأربعني ومثامنائةمات ليلة اجلمعة خام. وللناس فيه اعتقاد كبري

ولد سنة مخس وسبعني وسبعمائة، . الشيخ مشس الدين احلنفي حممد بن حسن بن علي الشاذيل
ابن هشام وغريه، وأخذ طريق القوم عن الشيخ ناصر الدين بن املليق، وحضر إمالء . . . وأخذ 

مات . الناس، واشتهر امسه، وشاع ذكرهالشيخ زين الدين العراقي، ومسع على غالب سرية ابن سيد 
  .يف ربيع اآلخر سنة سبع وأربعني ومثامنائة

وكان . الشيخ أبو العباس احلنفي أمحد بن حممد عبد الغين املرسي صاحب الشيخ مشس الدين احلنفي
يقال إنه أعظم منه، وكان الشيخ كمال الدين بن اهلمام يتردد إليه، وأتى إليه يوما ومعه تأليف 

هو كتاب مليح، إال أنه ال ينتفع به أحد، : حرير يف أصول الفقه، فنظره الشيخ أبو العباس، فقالالت
  .مات الشيخ أبو العباس يف مجادى اآلخرة سنة إحدى وستني ومثامنائة. فكان األمر كما قال

    

 الزاهد أمحد بن إمساعيل بن أيب بكر بن عمر بن خالد الشيخ شهاب الدين األبشيطي العالمة الصاحل
ويهابه لفرط صالحه الليث، معرض عن . رجل يستسقي به الغيث. الويل الكبري، واإلمام الشهري

الدنيا، حال باملرتبة العليا، بعيد عن اخللق، قريب من احلق، مواظب على الصالة والصيام، قائم خبدمة 
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نثورة، ازدان به هذا مواله والناس نيام، هذا مع تفنن وعلوم كثرية، وتصانيف ما بني منظومة وم
الزمان، وانتفع بإقرائه اإلنس واجلان، اختذ طيبة املشرفة دارا، وفاز جبوار سيد املرسلني وما أكرمه 

كان مولده . جارا، إىل أن جاءه الرسول من ربه بالبشرى، واالرحتال من دار الدنيا إىل الدار األخرى
وألف تصانيف . ، ومجاعة، ونبغ يف العلومبأبشيط، وأخذ عن الربهان البيجوري والشمس الربماوي

. نظماً ونثراً، مث تزهد وانقطع، وسافر إىل املدينة فأقام ا إىل أن نات سنة مثان ومثانني ومثامنائة

مل يا : اجتمعت به ملا حججت، فسألته أن حيدثين بشيء ألكتبه عنه يف املعجم، فامتنع، فقلت له
  : رضي اهللا عنهقال الشافعي : سيدي، وهذا خري؟ فقال

  وإن تجتذبها نازعتك كالبها  تجتنبها كنت سلماً ألهلها فإن

  .فعلمت أنه يشري إىل أن ذلك من أمور الدنيا

  ذكر من كان مبصر من أئمة النحو واللغة

صاحب السرية، هذب سرية ابن إسحاق فصارت . عبد امللك بن هشام بن أيوب املعافري أبو حممد
سكن مصر ومات : قال الذهيب.  يف اللغة والنحو والعربية، أديباً أخباراً نسابةكان إماماً. تنسب إليه

  .يف سنة مثاين عشرة ومائتني

كان مقيماً بديار مصر وقد اجتمع به الشافعي حني وردها، وتناشدا من أشعار العرب : وقال ابن كثري
  .مات لثالث خلت من ربيع اآلخر. أشياء كثرية

كان حنوياً يعلم أوالد : قال ابن يونس يف تاريخ مصر. مد بن مسلم أبو بكرحممد بن عبد اهللا بن حم
مات يوم السبت ألربع وعشرين . امللوك النحو، حدث عن القاضي بكار، وأم باجلامع العتيق مبصر

  .خلت من ربيع اآلخر سنة ثالثني وثالمثائة

نف كتاب االنتصار لسيبويه على مص. ابن والد أبو العباس أمحد بن حممد بن الوليد التميمي املصري
تويف سنة اثنتني . كان شيخ الديار املصرية يف العربية مع أيب جعفر النحاس: قال يف العرب. املربد

  .وثالثني وثالمثائة

كان ينظر بابن : قال يف العرب. أبو جعفر النحاس أمحد بن حممد بن إمساعيل املرادي املصري النحوي
مات يف ذي احلجة سنة مثان وثالثني وثالمثائة، وقد أخذ . ه تصانيف كثريةاألنباري ونفطويه ببلده، ل

تفسري القرآن، والناسخ : ومن تصانيفه. عن األخفش الصغري وغريه، وروى احلديث عن النسائي
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  .غرق حتت املقياس ومل يد أين يذهب. واملنسوخ، وشرح أبيات سيبويه، وشرح املعلقات

أحد أئمة النحو كان يلقب سيبويه، . د العزيز الكندي املصريابن اجليب حممد بن موسى بن عب
  .مات يف صفر سنة مثان ومخسني وثالمثائة، ومولده سنة أربعني ومثانني ومائتني. العتنائه بذلك

  .مر يف القراء. أبو بكر األدفوي

لعربية كان إماماً يف ا. احلويف صاحب إعراب القرآن اإلمام أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سعيد
: قال يف العرب. والنحو واألدب، وله تصانيف كثرية، وهو من قرية يقال هلا شربا من أعمال الشرقية

  .مات مسهل ذي احلجة سنة ثالثني وأربعمائة. أخذ عن األدفوي، وانتفع به أهل مصر

 ابن بابشاذ أبو احلسن طاهر بن أمحد املصري اجلوهري صاحب التصانيف، دخل بغداد تاجراً يف

املقدمة : ومن تصانيفه. اجلوهر، وأخذ عن علمائها، وخدم مبصر يف ديوان اإلنشاء مث تزهد بأخرة
سقط من سطح جامع عمرو بن . وشرحها، وشرح اجلمل، وتعليقة يف النحو حنو مخسة عشر جملداً

  .العاص، فمات يف ساعته يف رجب سنة تسع وستني وأربعمائة

. أخذ عن الزجاج، وكان شيخ أهل األدب. و النضر املصريحممد بن إسحاق بن أسباط الكندي أب

  .صنف يف النحو املغىن وغريه

مسع من كرمية والقضاعي . حممد بن بركات بن هالل أبو عبد اهللا السعيدي املصري النحوي اللغوي
  .مات يف ربيع اآلخر سنة عشرين ومخسمائة، وله مائة سنة وثالثة أشهر. وعبد العزيز بن الصراب

القطاع أبو القاسم علي بن جعفر بن علي السعدي الصقلي، مث املصري اللغوي، مصنف كتاب ابن 
فأكرمه أهلها، وأقام ا إىل أن مات سنة مخس عشرة . قدم مصر يف حدود سنة مخسمائة. األفعال

  .ومخسمائة، وقد جاوز الثمانني

    

: قال يف العرب. صاحب التصانيف. يعبد اهللا بن بري بن عبد اجلبار أبو حممد املصري النحوي اللغو

روى عن أيب صادق املديين، وطائفة، وانتهى إليه علم العربية واللغة يف زمانه، وقصد من البالد 
ولد مبصر يف رجب سنة تسع وتسعني : له حواش على صحاح اجلوهري: وقال غريه. لتحققه

  .نني ومخسمائةوأربعمائة، ومات ا يوم األحد تاسع عشر شوال سنة اثنتني ومثا

كان إماماً مربزاً يف العربية، شاعراً حمسناً، قرأ على . حيىي بن معط بن عبد النور زين الدين الزواوي
ولد . وصنف األلفية املشهور والفصول. اجلزويل، وتصدر جبامع عمرو إلقراء النحو، ومحل الناس عنه

  .سنة أربع وستني ومخسمائة، ومات سنة مثان وعشرين وستمائة
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تصدر إلقرائه، وانتفع . أحد أئمة النحو بالقاهرة. أمني الدين احمللي حممد بن علي بن موسى األنصاري
  .وله تصانيف حسنة، مات يف ذي القعدة سنة ثالث وسبعني وستمائة. به الناس

ولد بتاهرت بظاهر تلمسان . حايف رأسه حممد بن عبد اهللا بن عبد العزيز بن حميي الدين اإلسكندراين
كان شيخ أهل : قال أبو حيان. نة ست وستمائة، وكان من أئمة العربية تصدر إلقرائها أزماناًس

  .مات يف رمضان سنة ثالث وتسعني وستمائة. خترج به أهلها. اإلسكندرية يف النحو

ولد ببلنسية سنة إحدى وستمائة، وكان إمام عصره يف . الرضي الشاطيب حممد بن علي بن يونس
  .مات سنة أربع ومثانني وستمائة. لقاهرة، وأخذ عنه الناس، روى عنه أبو حيان وغريهتصدر با. اللغة

ولد سنة ثالثني . صاحب لسان العرب، حممد بن مكرم اإلفريقي املصري مجال الدين أبو الفضل
  .وستمائة ومات يف شعبان سنة إحدى عشرة وسبعمائة

حنوي .  يوسف بن حيان األندلسي الغرناطيأبو حيان اإلمام أثري الدين حممد بن يوسف بن علي بن
ولد يف شوال سنة أربع ومخسني وستمائة، وأخذ عن أيب احلسن األبذي وابن . عصره ولغويه ومقرئه

وأخذ مبصر عن البهاء بن النحاس، وتقدم يف النحو يف حياة شيوخه، واشتهر امسه، . الصائغ وخلق
مات يف صفر سنة . بر عصره وتقدموا يف حياتهوطار صيته، وألف الكتب املشهورة، وأخذ عنه أكا

  .مخس وأربعني وسبعمائة

  : ورثاه الصالح الصفدي بقوله

 البارق واستعبرا فاستعر  ألثير الدين شيخ الورى مات

 في األسحار لما سرى واعتل  من حسٍن نسيم الصبا ورق

  رثته في السجع على حرف را  األيك في نوحها وصادحات

 بها ما ضمه من ثرى يروى  الدموع التيعين جودي ب يا

 اقتضى أكثر مما جرى قد  دماً فالخطب في شأنه وأجري

 يرى إماماً والورى من ورا  إمام كان في علمه مات

 القبر على ما ترى فضمه  منادي للبال مفردا أمسى

 في تربته مضمرا فعاد  أسفا كان هدى ظاهراً يا

 ما أن قضى كسراصح فل  جمع الفضل في عصره وكان

 لما أن مضى نكرا واآلن  الفضل به برهة وعرف
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 من وافاه خطب عرا يطرق  ممنوعاً من الصرف ال وكان

 من أعرفه في الورى وبين  أفعل التفضيل ما بينه ال

 ففعله كان له مصدرا  بدل عن نعته بالتقي ال

 من الصبر وثيق العرا فك  يدغم في اللحد إال وقد لم

 النحو وممن قرا أمثلة   زيد وعمرو فمنله بكى

 له من عمره يسرا فكم  عقل التسهيل من بعده ما

 كان في النحو قد استبحرا إذ  الناس على خوضه وجسر

 قد رجع القهقري وحظه  بعده قد حال تمييزه من

 له فن به استأثرا وكم  من ساواه في فنه شارك

  بقايا الكرىفيه بدمعهم  بني اآلداب أن يغسلوا دأب

 للتصريف قد غيرا والصرف  قد سار الردى نحوه والنحو

 الذي في ضبطها قررا يلغي  الفصحى غدت بعده واللغة

 يهدي إلى وارده الجوهرا  البحر المحيط الذي تفسيره

 فيها نعقد الخنصرا عليه  من فضله جمة فوائد

 ضياء الصبح إذ أسفرا مثل  ثبتاً نقله حجة وكان

 من تسمع إن خبرا أصدق  في سنة المصطفى ةورحل

 عنها سوامي الذرا فاستسفلت  األسانيد التي قد علت له

 لماض فاته من طرا فاعجب  بها األحفاد أجدادهم ساوى

 حرر اللفظ وكم حبرا كم  في نظمه مغلقا وشاعرا

 تستر ما يرقم في تسترا  معان كلما خطها له

    

 من ربه بالقرى مستقبال  من ماض ألمر الردى أفديه

  إال وأضحى سندساً أخضرا  بات في أبيض أكفانه ما

 تعبت في كل ما سطرا كم  الحور له راحةً تصافح
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 يحيا به من قبل أن ينشرا  مات فالذكر له خالد إن

 بالسقيا له بكرا مساه  ثرى واراه غيث إذا جاد

 تورده في حشره الكوثرا  وخصه من ربه رحمة

ولد مبصر، وأخذ عن أيب حيان . م القاسم املرادي بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهللا بن عليابن أ
وغريه، وأتقن العربية والقراءات، وألف كتباً، منها شرح التسهيل، وشرح األلفية، وشرح املفصل 

  .مات يوم عيد الفطر سنة تسع وأربعني وسبعمائة. واجلين الداين يف حروف املعاين

ولد يف ذي القعدة سنة . م مجال الدين عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا املصري اإلمام املشهورابن هشا
مثان وسبعمائة، والزم الشهاب عبد اللطيف بن املرحل، وتال على ابن السراج، وأتقن العربية، ففاق 

ستدراكات األقران بل الشيوخ، وخترج به خلق، وانفرد بالفوائد الغريبة، واملباحث الدقيقة، واال
ما : قال ابن خلدون. العجيبة، والتحقيق البالغ، واالطالع املفرط واالقتدار على التصرف يف الكالم

مات يف ذي . زلنا وحنن باملغرب نسمع أنه ظهر مبصر عامل بالعربية يقال له ابن هشام أحنى من سيبويه
  .القعدة سنة إحدى وستني وسبعمائة

شهاب الدين أمحد بن يوسف بن عبد اهللا الدائم احلليب نزيل السمني صاحب اإلعراب اتلمشهور 
تعاين النحو، فمهر فيه، والزم أبا حيان إىل أن فاق أقرانه، وأخذ : قال احلافظ ابن حجر. القاهرة

القراءات عن التقي الصائغ، ومهر فيها، وويل تدريس القراءات جبامع ابن طولون، واإلعادة بالشافعي 
مات يف مجادى .  تفسري القرآن واإلعراب وشرح التسهيل وشرح الشاطبيةوناب يف احلكم، وله

  .األوىل سنة ست ومخسني وسبعمائة

ابن عقيل قاضي القضاة اء الدين عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عقيل العقبلي من ولد عقيل بن أيب 
صائغ، والفقه عن الزين ولد يف احملرم سنة مثان وتسعني وستمائة، وأخذ القراءات عنه التقي ال. طالب

الكتناين، والزم العالء القونوي واجلالل القزويين وأبا حيان، وتفنن يف العلوم، وويل قضاء الديار 
وله تصانيف، منها املساعد يف شرح التسهيل، . املصرية وتدريس اخلشابية، والتفسري باجلامع الطولوين

  .بعمائةمات يف ربيع األول سنة تسع وستني وس. وشرح األلفية

ولد سنة سبع وتسعني . ناظر اجليش حمب الدين حممد بن يوسف بن أمحد بن عبد الدائم احلليب
وستمائة، واشتغل ببالده، مث قدم القاهرة، والزم أبا حيان واجلالل القزويين والتاج التربيزي، وتال 

 وويل نظر اجليش، على التقي الصائغ، ومهر يف العربية وغريها، وله شرح التسهيل وشرح التلخيص،
  .مات يف ذي احلجة سنة مثان وسبعني وسبعمائة. ودرس التفسري باملنصورية
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مات يف مجادى . كان عارفاً بالعربية شرح األلفية. برهان الدين إبراهيم بن عبد اهللا احلكري املصري
  .اآلخرة سنة مثان وسبعمائة

س وسبعمائة وكان أوحد عصره يف ولد سنة مخ. حمب الدين حممد بن الشيخ مجال الدين بن هشام
  .مات سنة تسع وتسعني وسبعمائة. حتقيق النحو

أخذ عن أيب حيان، وغريه، ومسع من . الغماري مشس الدين حممد بن حممد بن علي بن عبد الرزاق
وكان عارفاً باللغة والعربية بارعاً فيهما، كثري احملفوظ للشعر، . اليافعي والشيخ خليل املالكي، وحدث

البلقيين بالفقه، والعراقي باحلديث، والغماري : تفرد على رأس الثمامنائة مخسة خبمسة: ل بعضهمقا
  .بالنحو، وصاحب القاموس باللغة، وابن امللقن بكثرة التصانيف

  .ولد الغماري يف ذي القعدة سنة عشرين وسبعمائة، ومات يف شعبان سنة اثنتني ومثامنائة

مات سنة سبع . كان عاملاً بالعربية ماهراً فيها انتفع به خلق. حلسنمشس الدين األسيوطي حممد بن ا
  .ومثامنائة

ولد بعد اخلمسني وسبعمائة، ومهر يف . الشطنويف. وقيل ابن أيب بكر. مشس الدين حممد بن إبراهيم
 العربية، وتصدر باجلامع الطولوين يف القراءات وبالشيخونية يف احلديث، وانتفع به خلق، منهم شيخنا

  .مات يف ربيع األول سنة اثنتني وثالثني ومثامنائة. الشمين

    

ولد باإلسكندرية سنة ثالث وستني . ابن الدماميين بدر الدين حممد بن أيب بكر بن عمر اإلسكندراين
وسبعمائة، وتعاين اآلداب ففاق يف النحو والنظم والنثر، وشارك يف الفقه وغريه، ومهر واشتهر ذكره، 

ع األزهر إلقراء النحو، وصنف حاشية على مغين اللبيب وشرح التسهيل وشرح وتصدر باجلام
  .مات باهلند يف شعبان سنة سبع وعشرين ومثامنائة. البخاري وشرح اخلزرجية

  ذكر من كان مبصر من أرباب املعقوالت

  وعلوم األوائل واحلكماء واألطباء واملنجمني 

مات سنة ست ومثانني . ابن فضل اهللا يف املسالكذكره . كان بديار مصر. طبيب نصراين. بليطان
  .ومائة

  .ذكره ابن فضل اهللا يف حكماء مصر. طبيب نصراين، كان يف خدمة أمحد بن طولون. سعيد بن ترفيل
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  .مات يف رجب سنة مثان وعشرين وثالمثائة. له مؤلفات. نصراين مشهور بالطب. سعيد بن البطريق

له مؤلفات، كان يف خدمة العزيز بن . من أطباء مصر.  عبد اهللاحممد بن أمحد بن سعيد التميمي أبو
  .مات يف حدود سنة سبعني وثالمثائة. املعز

كان منجماً : قال ابن كثري. أبو احلسن علي بن اإلمام احلافظ أيب سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر
رجع احملدثون إىل أقوال شديد االعتناء بعلم الرصد، له زيج مفيد يرجع إليه أصحاب أهل الفن، كما ي

  .مات سنة تسع وتسعني وثلثمائة. وله شعر جيد، وكان مغفالً. أبيه وتوارخيه، ويسمى الزيج احلاكمي

كان ماهراً يف علوم : قال يف العرب. أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أيب الصلت الداين األندلسي
الطبيعي والرياضي واإلهلي، كثري التصانيف بديع األوائل، رأساً يف معرفة اهليئة والنجوم واملوسيقى و

  .مات سنة مثان وعشرين ومخسمائة عن مثان وستني سنة. النظم

: قال العماد يف اخلريدة. الرشيد بن الزبري األسواين أبو احلسن أمحد بن أيب احلسن علي بن إبراهيم

ئل، شاعراً، توىل نظر اإلسكندرية كان ذا علم غزير، وفضل كثري، عاملاً باهلندسة واملنطق وعلوم األوا
  .مث قتل ا يف احملرم سنة ثالث وستني ومخسمائة

من أعيان أمراء مصر وأفاضل علمائها إمام يف : قال ابن أيب أصيبعة. املبشر بن فاتك األموي أبو الوفا
  .اهليئة والعلوم الرياضية والطب، وله تصانيف جليلة يف املنطق وغريه

أخذ الصناعة : قال يف العرب.  بن علي الشيخ السديد، شيخ الطب بالديار املصريةشرف الدين عبد اهللا
أخذ عنه نفيس الدين بن . عن املوفق بن العني زريب، وخدم العاضد، صاحب مصر، وعمر دهراً

  .مات سنة اثنتني وتسعني ومخسمائة. الزبري

اشتهر بصناعة الطب، : ع السعيدقال يف الطال. احلسني بن منصور أبو علي احلسام الطبيب اإلسنائي
  .تويف يف أوائل املائة السادسة. فكان ا قيماً، وكان أديباً فاضالً

كان فاضالً بارعاً، له . الفارسي أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن أمحد الشريازي نزيل مصر. الفخر
تمائة، وقد نيف على مات مبصر يف ذي القعدة سنة اثنتني وعشرين وس. مصنفات يف األصول والكالم

  .التسعني

أصله من املغرب، مث . القطب املصري قطب الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن حممد السلمي
انتقل إىل مصر، وأقام ا مدة، مث سافر إىل العجم، وأخذ عن اإلمام فخر الدين، وكان من أشهر 

كمة، منها شرح كليات القانون قتله التتار تالمذته، عاملاً باملعقوالت، وألف كتباً كثرية يف الطب واحل
  .بنيسابور ملا استولوا عليها وقتلوا أهلها سنة مثاين عشرة وستمائة
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كان عاملاً بأصول الدين . املوفق عبد اللطيف بن يوسف بن حممد البغدادي موفق الدين أبو حممد
ولد ببغداد سنة سبع ومخسني . ثاًوالنحو واللغة والطب والفلسفة والتاريخ، يف غاية الذكاء شافعياً حمد

ومخسمائة، وتفقه، على ابن فضالن، وصنف التصانيف الكثرية يف أنواع من العلوم، منها شرح 
قام مبصر، ومات ببغداد يف ثاين . املقامات واجلامع الكبري يف املنطق والطبيعي واإلهلي عشرة جملدات

  .عشر احملرم سنة تسع وعشرين وستمائة

ولد سنة . صاحب التصانيف النافعة منها، األحكام وغريه. أبو احلسن علي بن عليالسيف اآلمدي 
إحدى ومخسني ومخسمائة واشتغل مبذهب احلنابلة، مث انتقل إىل مذهب الشافعي، ومهر يف املعقوالت 
حىت مل يكن يف زمانه احلنابلة، مث سكن مصر، وتصدر مدة لإلقراء باجلامع الظافري، وانتفع به الناس 

 حسده مجاعة ونسبوه إىل فساد العقيدة فخرج إىل الشام فمات ا يف ثالث صفر سنة إحدى مث
  .وثالثني وستمائة

    

ولد سنة تسعني ومخسمائة، وبرع يف . أفضل الدين اخلوجني حممد بن ناماوار بن عبد امللك الفيلسوف
ل، وكشف األسرار يف علوم األوائل حىت صار أوحد وقته فيها، وصنف املوجز يف املنطق واجلم

ويل قضاء الديار املصرية بعد عزل الشيخ عز الدين بن . الطبيعي، وشرح مقالة ابن سينا وغري ذلك
  .عبد السالم

فاعتربوا يا أويل األبصار، يعزل شيخ اإلسالم وإمام األئمة شرفاً وغرباً ويويل عوضه رجل : قلت
  .ضان سنة اثنتني وأربعني وستمائةمات اخلوجني يف رم! ما زال الدهر بالعجائب! فلسفي

أوحد زمانه صاحب كتاب األودية . ابن البيطار الطبيب البارع ضياء الدين عبد اهللا بن أمحد املالقي
. خدم امللك الكامل، مث ابنه الصاحل. انتهت إليه معرفة حتقيق النبات وصفاته وأماكنه ومنافعه. املفردة

  .ستمائةمات بدمشق يف شعبان سنة ست وأربعني و

كان عاملاً . ينعت بالعلم، ويعرف بتعاسيف األصفوين. قيصر بن أيب القاسم بن عبد الغين بن مسافر
بالرياضيات وأنواع احلكمة واملوسيقى عارفاً بالقراءات فقيهاً حنفياً، ولد بأصفون من الصعيد سنة 

  .أربع وستني ومخسمائة، وتويف بدمشق يف رجب سنة تسع وأربعني وستمائة

كان عاملاً بعلوم األوائل من : قال يف الطالع السعيد. عفر بن مطهر بن نوفل األدفوي، جنم الدينج
  .تويف ببلده يف حدود الستني. الطب والفلسفة، أديباً شاعراً فاضالً

شيخ الطب بالديار املصرية وصاحب . ابن النفيس العسالمة عالء الدين علي بن أيب احلزم القرشي
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زة وشرح القانون وغري ذلك، وأحد من انتهت إليه معرفة الطب؛ مع الذكاء املفرط املوج: التصانيف
مات يف ذي القعدة سنة . والذهن احلاذق باملشاركة يف الفقه واألصول واحلديث والعربية واملنطق

  .سبع ومثانني وستمائة، وقد قارب الثمانني، ومل خيلف بعده مثله

. كان إماماً بارعاً يف األصلني واجلدل واملنطق. مد بن حمموداألصبهاين شارح احملصول مشس الدين حم

ولد . صنف كتاباً يف هذه العلوم مساه القواعد، وكان عارفاً بالنحو والشعر، مشاركاً فيما عداها
بأصبهان سنة ست عشرة وستمائة، واشتغل ببغداد، وقدم القاهرة فواله تاج الدين بن بنت األعز 

مات بالقاهرة ليلة . لق هناك، وعاد فوىل تدريس الشافعي ومشهد احلسنيقضاء قوص، فانتفع به خ
  .الثالثاء والعشرين من رجب سنة مثان ومثانني وستمائة، ودفن بالقرافة

اخلويي قاضي املقضاة شهاب الدين أبو عبد اهللا حممد بن قاضي القضاة مشس الدين، أمحد بن اخلليل 
له تصانيف منها كتاب يف عشرين فناً، ونظم . مانه بالفتوىكان من أعلم أهل ز. بن سعادة الشافعي

ويل قضاء الديار . علوم احلديث البن الصالح، وكفاية املتحفظ وروى عن ابن أمحد الليت وابن املقري
  .املصرية وقضاء الشام، ومات ا يف رمضان سنة ثالث وتسعني وستمائة عن سبع وستني سنة

له نظم فائق وتقدم يف الطب، . حلراين الطبيب الكحال الشاعرالتقي شبيب بن محدان بن شعيب ا
  .ذكره يف العرب. ومات سنة مخس وتسعني وستمائة مبصر. روى عن أيب احلسن بن روزبة وغريه

كان إماماً يف األصلني واملنطق . مشس الدين حممد بن أيب بكر بن حممد الفارسي املعروف باأليكي
احلاجب، ودرس بالغزالية بدمشق، مث قدم مصر فويل مشيخة وعلوم األوائل، شرح خمتصر ابن 

الشيوخ ا، فتكلم فيه الصوفية، فرجع إىل دمشق، فمات باملزة يوم اجلمعة ثالث رمضان سنة سبع 
  .وعشرين وستمائة

أخذ عن . كان إماماً يف العلوم العقلية. عز الدين إمساعيل بن هبة اهللا بن علي احلمريي اإلسنائي
مات مبصر سنة . صفهاين والبهاء بن النحاس وانتصب لإلقراء، وخترج به خلق، وألفالشمس األ

  .مخس ومخسني وسبعمائة

كان ذكياً إىل الغاية، فاضالً يضرب به املثل ولكن غلب عليه : قال اإلسنوي يف طبقاته. أخوه املفضل
  .ابمات وهو ش. علم الطب واحلكمة واملنطق، ومهر فيها إىل أن فاق أبناء جنسه

متيز يف الفقه واألصول والنحو وغلب عليه الطب واحلكمة واملنطق : وقال يف الطالع السعيد
  .مات مبصر يف حدود تسعني وستمائة. والفلسفة، وألف يف الترياق جملداً

  .مات سنة مثان وسبعمائة. العلم بن أيب خليفة رئيس الطب مبصر
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ن بن خطاب، كان إماماً يف األصلني واملنطق فاضالً عالء الدين الباجي علي بن حممد بن عبد الرمح
ولد سنة إحدى وثالثني وستمائة، . فيما سوامها، وكان أنظر أهل زمانه ال يكاد ينقطع يف املباحث

وتفقه على الشيخ عز الدين بن عبد السالم، واستوطن القاهرة، وصنف خمتصرات يف علوم متعددة، 
  .ربعاء سادس ذي القعدة سنة أربع عشرة وسبعمائةمات يوم األ. وأخذ عنه التقي السبكي

كان فقيهاً : قال اإلسنوي. مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن يوسف بن عبد اهللا اجلزري مث املصري
ولد سنة سبع وثالثني وستمائة، واشتغل بقوص على . عارفاً باألصلني والنحو والبيان واملنطق والطب

توطن مصر، ودرس بالشريفة وشرح منهاج البيضاوي وأسئلة قاضيها الشمس األصفهاين، مث اس
  .مات مبصر يف ذي القعدة سنة إحدى عشرة وسبعمائة. األرموي على التحصيل

ولد باهلند يف . كان فقيهاً أصولياً متكلماً ديناً متعبداً. الصفي اهلندي حممد بن عبد الرمحن بن حممد
 الديار املصرية فأقام ا أربع سنني، وانتقل إىل دمشق ربيع اآلخر سنة أربع وأربعني وستمائة، ودخل

  .مات ا يف صفر سنة مخسني وسبعمائة. يدرس ويفيت ويصنف

كان فاضالً يف الفقه واألصلني . تاج الدين حممد بن علي البارنباري الشافعي امللقب طوير الليل
صفهاين شارح احملصول، ومات ولد سنة أربع ومخسني وستمائة، واشتغل على األ. والعربية واملنطق

  .بالقاهرة سنة سبع عشرة وسبعمائة

ويل قضاء دمشق، . فخر الدين أمحد بن سالمة بن أمحد اإلسكندراين املالكي العالمة األصويل البارع
  .ومات ا يف ذي احلجة سنة مثان عشرة وسبعمائة عن سبع ومخسني سنة

كان عاملاً يف علوم كثرية، خترج به فضالؤها . ل القاهرةالتاج التربيزي أبو احلسن علي بن عبد اهللا نزي
  .مات بالقاهرة سنة ست وأربعني وسبعمائة. له تصانيف

  : وقال الصالح الصفدي يرثيه

 ذا رأى مثلي بتبرير من  :يقول تاج الدين لما قضي

  يقضي على الكل بتبريزي  وأهل مصر بات إجماعهم

كان إماماً بارعاً يف العقليات، عارفاً . مود بن عبد الرمحن بن أمحداألصفهاين مشس الدين أبو الثناء حم
ولد سنة أربع وسبعني وستمائة، واشتغل بتربيز، وقدم الديار املصرية فويل تدريس . باألصلني، فقيهاً

. وصنف الكتب احملررة النافعة، وانتشرت تالميذه. املعزية مبصر ومشيخة خانقاه قوصون بالقرافة

  . بالطاعون يف أواخر سنة تسع وأربعني وسبعمائةمات شهيداً
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قرأ على ابن نفيس : قال ابن فضل اهللا. حممد بن إبراهيم املتطبب صالح الدين املعروف بابن الدهان
  .وغريه، واملعقوالت على الشمس حممود األصفهاين، وكان طبيباً حكيماً، فاضالً متفلسفاً

ن غاية يف العلوم العقلية واألصول والطب أقدمه كا. أرشد الدين حممود بن قطلوشاه السراي
صرغتمش بعد وفاة القوام اإلتقاين، فواله مدرسته، فلم يزل ا إىل أن مات يف رجب سنة مخس 

  .وسبعني وسبعمائة وقد جاوز الثمانني

كان فاضالً . مدرس األطباء جبامع ابن طولون. مشس الدين حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن املصري
  .مات يف شوال سنة ست وسبعني وسبعمائة. ه نظمل

قدم من بالد العجم، وأخذ عن القطب التحتاين وبرع يف : قال ابن حجر. حممد بن حممد التربيزي
  .مات يف ذي احلجة سنة ست وسبعني وسبعمائة. املعقول، وشغل الناس كثرياً بالقاهرة وانتفعوا به

بن املغريب الطبيب، رئيس األطباء بالقاهرة وصاحب صالح الدين يوسف بن عبد اهللا املعروف با
  .مات يف مجادى اآلخرة سنة ست وسبعني وسبعمائة. اجلامع الذي على اخلليج احلاكي

كان من أكابر العلماء باملعقوالت وإليه . العالء علي بن أمحد بن حممد بن أمحد السراي عالء الدين
مات يف مجادى األوىل سنة . برقوق، فقرره شيخاً يف مدرستهاملنتهى يف علم املعاين والبيان، استدعى به 

  .تسعني وسبعمائة وقد جاوز السبعني

أخذ عنه العز بن مجاعة، . كان إماماً يف املعقوالت. ضياء الدين عبد اهللا بن سعد القرمي الشافعي
مات يف ذي احلجة سنة مثانني وسبعمائة، وكانت حليته . ودرس بالشيخونية بعد البهاء بن السبكي

: ليه وإذا نام جيعلها يف كيس، وإذا ركب انفرقت فرقتني، فكل من رآه يقولطويلة جداً تصل إىل رج

فكان يقول أشهد أن العوام مؤمنون باالجتهاد ال بالتقليد، ألم يستدلون بالصنعة : سبحان اخلالق
  .على الصانع

    

 العلم ال سيما كان إماماً يف فنون. موالنا زاده شهاب الدين أمحد بن أيب يزيد بن حممد السراي احلنفي
مات يف احملرم . ويل تدريس احلديث بالصرغتمشية والربقوقية وانتفع به اخللق. دقائق املعاين والعربية

  .سنة إحدى وتسعني وسبعمائة ومولده سنة أربع ومخسني

. كان أعجوبة الدهر يف الفن. ابن صغري الرئيس عالء الدين علي بن عبد الواحد بن حممد الطبيب

الطب دهراً طويالً، وله فيه املعرفة التامة، حبيث كان يصف الدواء الواحد للمريض الواحد ويل رياسة 
مات يف ذي . مبا يساوي ألفاً ومبا يساوي درمهاً، وكان الشيخ عز الدين بن مجاعة يثين على فضائله
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  .احلجة سنة ست وتسعني وسبعمائة

ديار املصرية قبل التسعني، فأقام باجلامع األزهر استغل يف بالده، وقدم ال. قنرب بن عبد اهللا السبزواين
يشغل الطلبة وكان ماهراً يف العلوم العقلية حسن التقرير، معرضاً عن الدنيا، قانعاً باليسري، ال يتردد 

مات يف . ميسح على رجليه من غري خف، وكان حيب السماع والرقص. إىل أحد، مذكور بالتشيع
  .شعبان سنة إحدى ومثامنائة

كان فاضالً يف املعقول واهليئة واحلكمة واملنطق والعربية وله تصانيف واقتدار . خ زاده اخلرزباينالشي
. على حل املشكالت، طلبه برقوق من صاحب بغداد، فواله مشيخة الشيخونية عوضاً عن الكلستاين

  .مات يف ذي احلجة سنة مثان ومثامنائة، ودفن بالشيخونية مع شيخها أكمل الدين

كان عاملاً فاضالً، نشأ بتربيز، مث قدم حلب، مث استدعاه . مي سيف الدين حممد بن عيسىالسريا
الظاهر برقوق من حلب، فقرره شيخاً مبدرسته عوضا عن عالء الدين السريامي سنة تسعني، مث واله 

مشيخة الشيخونية، بعد وفاة عز الدين الرازي مضافة إىل الظاهرية، وأذن له أن يستنيب عنه يف 
الظاهرية ولده، فباشر مدة مث ترك الشيخونية، واقتصر على الظاهرية، وكان الشيخ عز الدين بن 

  .مات يف ربيع األول سنة إحدى ومثامنائة. مجاعة يثين على فضائله

ابن مجاعة الشيخ عز الدين حممد بن شرف الدين أيب بكر بن قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن 
ولد سنة تسع ومخسني وسبعمائة، واشتغل صغرياً، ومال إىل فنون . ين حممدقاضي القضاة بدر الد

املعقول فأتقنها إتقاناً بالغاً إىل أن صار هو املشار إليه يف الديار املصرية واملفاخر به علماء العجم، 
مات بالطاعون يف . وله تصانيف عديدة تقرب من ألف مصنف. ختضع له الرقاب وتسلم إليه املقاليد

  .ادي اآلخرة سنة تسع عشرة ومثامنائةمج

ولد يف حدود األربعني وسبعمائة وقدم القاهرة شيخاً . الشيخ مهام الدين مهام بن أمحد اخلوارزمي
  .فدرس ا، وكان يقرر الكشاف والعربية، ويل مشيخة اجلمالية ومات سنة تسع عشرة ومثامنائة

مد بن أمحد بن حممود ولد راة سنة سبع وستني اهلروي قاضي القضاة مشس الدين بن عطاء اهللا بن حم
وسبعمائة، واشتغل يف بالده بالعلوم وفاق يف العقليات، مث قدم القاهرة فويل قضاء الشافعية وكتابة 

  .مات يف ذي القعدة سنة تسع وعشرين ومثامنائة. السر

بالد العجم ولقي تفنن يف العلوم ببالده ودخل . عالء الدين الرومي علي بن موسى بن إبراهيم
مات يف شعبان سنة إحدى وأربعني . الكبار، مث قدم القاهرة سنة سبع وعشرين، فويل مشيخة األشرفية

  .ومثامنائة
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عالمة الوقت، ولد سنة تسع وسبعني . الشيخ عالء الدين البخاري علي بن حممد بن حممد احلنفي
 ورحل إىل القطار، وأخذ عن علماء، وسبعمائة، وأخذ عن أبيه وعمه والشيخ سعد الدين التفتازاين

قدم القاهرة، وتصدر لإلقراء ا، وأخذ عنه غالب . عصره حىت برع يف املعقول وصار إمام عصره
أهلها، وكان مع ما اشتمل عليه من العلم غاية يف الورع والزهد والتحري وعدم التردد إىل بين 

  .مات يف رمضان سنة إحدى وأربعني ومثامنائة. الدنيا

ولد يف حدود سنة سبعني وسبعمائة، . الشيخ باير زين الدين أبو بكر بن إسحاق بن خالد الكختاوي
مات يف مجادى األوىل سنة . وكان إماماً بارعاً يف العلوم وتفرد باملعاين والبيان وويل مشيخة الشيخونية

  .سبع وأربعني ومثامنائة

  .مرا. البساطي وابن اهلمام

  .مات سنة سبع وأربعني ومثامنائة. مد عالمة الوقت يف املعقوالت والتحقيقالشرواين مشس الدين حم

    

الكافيجي شيخنا العالمة حميي الدين حممد بن سليمان بن سعد بن مسعود اإلمام احملقق عالمة الوقت 
ولد قبل مثامنائة تقريبا، وأخذ عن الربهان حيدرة، والشمس ابن العرتي . أستاذ الدنيا يف املعقوالت

  .ومجاعة، وتقدم يف فنون املعقول حىت صار إمام الدنيا فيها، وله تصانيف كثرية

  .مات ليلة اجلمعة رابع مجادى األوىل سنة تسع وسبعني ومثامنائة

  : وقال الشهاب املنصوري يرثيه

 بدموع من دم المهج عيوننا  بكت على الشيخ محيي الدين كافيجي

 فبدل ذاك الدر بالسبج تزهي  أسارير هذا الدهر من درر كانت

 وقوم باإلعطاء من عوج فقرا  نفى بسماح من مكارمه فكم

 الناس تمشي منه في سرج وكانت  نور أراه اليوم منطفئا يا

 رأيتها من نجيع الدمع في لجج  رأيت الفتاوي وهي باكية فلو

 الستنشقوا من شذاها أديب األرج  سرت بثناء عنه ريح صبا ولو

 فتوارت في دجى الرهج أبطاله  لم من فيه إذا اعتركتوحشة الع يا

 !أنى ورتبته في أرفع الدرج  يلحقوا شأو علم من خصائصه لم

 في حالتيه بوجه منه مبتهج  طال ما كان يقرينا ويقرئنا قد
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 سندس بيد الغفران منتسج من  له، وكساه اهللا نور سنا سقيا

  ذكر من كان مبصر من الوعاظ والقصاص

  . بن عرتةسليم

  .عبد الرمحن بن حجرية

  .توبة بن منر

  .عقبة بن مسلم التجييب

  .احلالج

  .أبو كثري

  .موسى بن وردان

  .دراج أبو السمح

  .خري بن نعيم

ارحتل إىل : قال ابن كثري. أبو احلسن علي بن حممد بن أمحد بن احلسن الواعظ البغدادي مث املصري
  .وكان له جملس وعظ عظيم. ه الدار قطين وغريهروى عن. مصر، فأقام ا حىت عرف باملصري

مات يف . كان مقدم زمانه يف الوعظ، وله مصنفات كثرية يف احلديث والوعظ والزهد: وقال يف العرب
  .ذي القعدة سنة ثالث وثلثمائة، وله سبع ومثانون سنة

ولد سنة . نزيل مصرابن جنا الواعظ زين الدين أبو احلسن علي بن إبراهيم بن جنا الدمشقي، احلنبلي 
مثانني ومخسمائة، وتفقه ببغداد، وعاد إىل دمشق وقد مصر وصحب السلطان صالح الدين بن أيوب 

  .مات يف رمضان سنة تسع وتسعني ومخسمائة. وحظي عنده، وكان له مكانة مبصر

ان ك. زين الدين أمحد بن حممد األندلسي األصل املعروف بكثاكث واملصري الواعظ األديب الشاعر
  .ومات بالقاهرة يف ربيع اآلخرة سنة أربع ومثانني وستمائة. ولد سنة مخس وستمائة. إماما يف الوعظ

. كان جيلس للوعظ ولوعظه تأثري يف القلوب. شهاب الدين أبو العباس أمحد بن ميلق الشاذيل الواعظ

  .مات سنة تسع وأربعني وسبعمائة

  ذكر من كان مبصر من املؤرخني
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  .سعيد بن عفري

  .عبد الرمحن بن عبد اهللا بن احلكم

  .مروا. حممد بن الربيع اجليزي

ولد : قال ابن كثري. عمارة بن وثيمة بن موسى أبو رفاعة الفارسي، صاحب التاريخ على السنني
  .مات سنة تسع ومثانني ومائتني. مبصر، وحدث عن أيب صاحل كاتب الليث وغريه

  . مر- الطحاوي 

كان أخباريا : قال ابن كثري. من أبناء احملدثني. بن دحية أبو علي الدمشقياحلسن بن القاسم بن جعفر 
مات مبصر سنة سبع وعشرين . له يف ذلك مصنفات، حدث عن العباس بن الوليد السدوسي وغريه

  .وثلثمائة، وقد أناف على الثمانني

  .أبو سعيد بن يونس، صاحب تاريخ مصر، مر يف احلفاظ

كان يف زمن . وسف بن يعقوب، صنف فضائل مصر، وكتاب قضاة مصرأبو عمر الكندي حممد بن ي
  .كافور

صنف كتابا يف فضائل مصر، . ابن زوالق أبو حممد احلسن بن إبراهيم بن احلسني املصري املؤرخ
مات يف ذي القعدة سنة سبع ومثانني وثلثمائة عن إحدى ومثانني . وذيال على قضاة مصر للكندي

  .سنة

: قال يف العرب. ختار عز امللك حممد بن عبد اهللا بن أمحد احلراين صاحب التصانيفاملسبحي األمري امل

كان رافضياً، صنف تاريخ مصر، وكتاباً يف النجوم وكتاب التلويح والتصريح من الشعر، وكتاب 
  .مات سنة عشرين وأربعمائة عن أربع ومخسني سنة. أنواع اجلماع

  .مر يف الشافعية. القضاعي

وزير حلب، صاحب تاريخ النحاة، . ر مجال الدين علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباينالقفطي الوزي
ولد بقفط سنة مثان وستني . وتاريخ اليمن، وتاريخ مصر، وتاريخ بين بويه وتاريخ بين سلجوق

  .ومخسمائة ومات حبلب سنة ست وأربعني وستمائة

    

: ضالء احملدثني وأعيام، مسع الكثري وألفكان من ف. حممد بن عبد العزيز اإلدريسي الشريف الفاوي

ولد يف رمضان سنة مثان وستني ومخسمائة؛ وتويف بالقاهرة يف صفر سنة تسع . املفيد يف أخبار الصعيد
  .وأربعني وستمائة



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  332

 

ولد بالقاهرة يف شوال سنة إحدى عشرة وستمائة، ومسع من ابن اجلميزي وابن املقري، . ولده جعفر
وكان نسابة الشرفاء مبصر أديباً، صنف تارخياً للقاهرة، ومات سنة . أبو حيانروى عنه الدمياطي و
  .ست وسبعني وستمائة

. ابن خلكان قاضي مشس الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر اإلربلي الشافعي

وابن شداد، ولد سنة ستمائة، وأجاز له املؤيد، الطوسي، وتفقه بابن يونس . صاحب وفيات األعيان
ولقي كبار العلماء، وسكن مصر مدة، وناب يف القضاء ا، مث ويل قضاء الشام عشر سنني مث عزل 

. كان سرياً ذكياً أخبارياً عارفاً بأيام الناس: قال يف العرب. فأقام مبصر سبع سنني مث رد إىل قضاء الشام

  .مات يف رجب سنة إحدى ومثانني وستمائة

ي بن موسى بن عبد امللك بن سعيد الغرناطي األديب األخباري الشهري أبو احلسن بن سعيد عل
ولد بغرناطة سنة عشر وستمائة، وأخذ عن الشلوبني وغريه، وجال يف . صاحب التصانيف األديبة

األقطار، ودخل مصر والشام وبغداد، وألف املغرب يف حلى املغرب، واملشرق يف حلى املشرق، 
  .مات بتونس سنة مخس ومثانني وستمائة. دهوالطالع السعيد يف تاريخ بل

األمري ركن الدين بيربس املنصوري الدوادار صاحب التاريخ املسمى بزبدة الفكرة، يف أحد عشر 
  .مات سنة مخس وعشرين وسبعمائة. جملداً والتفسري

ولد ا . أحد العدول مبصر. ابن املتوج تاج الدين حممد بن عبد الوهاب ابن املتوج بن صاحل الزبريي
إيقاظ املتغفل : يف ربيع األول سنة تسع وثالثني وستمائة، ومسع وحدث، وألف تاريخ مصر مساه

  .مات مبصر يف احملرم سنة ثالثني وسبعمائة. روى عنه البدر بن مجاعة. واتعاظ املتأمل

 السعيد صنف الطالع. كان فاضالً أديباً شاعراً. الكمال األدفوي أبو الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر
مات بالطاعون بالقاهرة سنة تسع وأربعني وسبعمائة، . يف تاريخ الصعيد، واإلمتاع يف أحكام السماع

  .وقد قارب التسعني

مات . النويري شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب بن أمحد البكري املؤرخ صاحب التاريخ املشهور
  .يف رمضان سنة ثالث وثالثني وسبعمائة

  .يف احلفاظالقطب احلليب، مر 

كان هلجاً بالتاريخ، . ابن الفرات ناصر الدين حممد بن عبد الرحيم بن علي بن احلسن املصري احلنفي
. فكتب تارخياً كبرياً جداً، ومسع من أيب بكر بن الصناج، وأجاز له أبو احلسن البندنيجي وتفرد ما

  .عون سنةمات ليلة عيد الفطر سنة مخس وسبعني ومثامنائة، وله اثنتان وسب
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مجع تارخياً على احلوادث، وتارخياً . مؤرخ الديار املصرية. صارم الدين إبراهيم بن حممد بن دقماق
  .مات يف ذي احلجة سنة تسعني وسبعمائة وقد جاوز الثمانني. على التراجم، وطبقات احلنفية

 وسبعمائة، ولد سنة إحدى وستني. شهاب الدين األوحدي أمحد بن عبد اهللا بن احلسن بن طوغان
وكان هلجاً بالتاريخ، ألف كتاباً كبرياً يف خطط مصر والقاهرة وكان مقرئاً أديباً، تال على التقي 

  .مات يف مجادى األوىل سنة إحدى عشرة ومثامنائة. البغدادي

ولد سنة تسع وستني . املقريزي تقي الدين أمحد بن علي بن عبد القادر بن حممد مؤرخ الديار املصرية
مائة، واشتغل يف الفنون وخالط األكابر، وويل حسبة القاهرة، ونظم ونثر، وألف كتباً كثرية، وسبع

منها درر العقود الفريدة يف تراجم األعيان املفيدة، واملواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار، وعقد 
، والسلوك مبعرفة جواهر األسقاط من أخبار مدينة الفسطاط، واتعاظ اخلفاء بأخبار الفاطميني اخللفاء

  .دول امللوك، والتاريخ الكبري، وغري ذلك مات سنة أربعني ومثامنائة

  .ابن حجر، مر يف احلفاظ

  .شيخنا العز احلنبلي، مر يف احلنابلة

  ذكر من كان مبصر من الشعراء واألدباء

 شاعر إسالمي من أفصح. صاحب بثينة، أحد عشاق العرب. مجيل بن عبد اهللا بن معمر العذري

قدم مصر على عبد العزيز ابن مروان فأكرمه، ومات ا : إن ميسر وغريه: قال. الشعراء يف زمانه
  .سنة عشرين ومثامنائة

  : وأنشد ملا احتضر

  وثوى بمصر ثواء غير قفول  النعمي وما كأن بجميٍل بكر

 وأبكى خليلك قبل كل خليل  بثينة فاندبي بعويل قومي

    

مات . يقال إنه أشعر اإلسالميني. ن بن األسود بن عامر أبو صخر اخلزاعيكثرية عزة بن عبد الرمح
أقام مبصر مدة ميدح عبد العزيز بن مروان وهو يف كنفه، وزار .  ومائة- وقيل سبعني -سنة مخسني 

  .قرب صاحبته عزة ا

ديثاً، كانت أبرع اخللق أدباً، وأحالهم ح. عزة بنت مجيل بن حفص أم عمرو الضمرية صاحبة كثري
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ماتت مبصر يف أيام : قال ابن كثري. وقد أمر عبد امللك بن مروان بإدخاهلا على حرمه ليتعلمن من أدا
ما بال شعرك : عبد العزيز بن مروان وقد زار كثري قربها، ورثاها، وتغري شعره بعدها، فقال له قائل

ات عبد العزيز بن ماتت عزة فال أطرب، وذهب الشباب فال أعجب، وم: فقال! قد قصرت فيه
  .مروان فال أرغب، وإمنا الشعر عن هذه اخلالل

من الطبقة السادسة من شعراء اإلسالم . نصيب بن رباح الشاعر أبو حمجن موىل عبد العزيز بن مروان
  .قاله يف املرآة. مات سنة مثانني ومائة. كان مبصر ايام مواله. ومن شعراء احلماسة

أقام مبصر مدة، وركب ذات يوم يف النيل، فحذر من . ر املشهورأبو نواس احلسن بن هانئ الشاع
  : التمساح، فقال

  إذ قيل لي إنما التمساح في النيل  للنيل عجرانا وتقليةً أضمرت

  .مات ببغداد سنة مخس وتسعني ومائة

أصله : أبو متام حبيب بن أوس الطائي املشهور صاحب احلماسة ملك شعراء العصر، قال ابن خلكان
  . قرية جاسم بالقرب من طربية، وكان بدمشق، مث صار إىل مصر وهو يف شبيبتهمن

هو شامي، وكان مبصر يف حداثته يسقي املاء يف املسجد اجلامع، مث جالس األدباء : وقال اخلطيب
وبلغ املعتصم خربه، فحمله إليه، . وأخذ عنهم حىت قال الشعر فأجاد، وشاع ذكره، وسار شعره

مات باملوصل سنة مثان . لس األدباء، وعاشر العلماء، وتقدم على شعراء وقتهفقدم بغداد، فجا
  .وعشرين ومائتني، وقيل بعد الثمانني

أصله من األنبار وأقام ببغداد مدة، مث . أبو العباس الناشي الشاعر املتكلم املعتزيل عبد اهللا بن حممد
شاعراً مطيقاً مفنناً يف علوم منها املنطق، وكان . انتقل إىل مصر، فمات ا سنة ثالث وتسعني ومائتني

ذكياً فطناً، وله قصيدة يف فنون من العلم على روٍى واحد تبلغ أربعة آالف بيت، وله عدة تصانيف 
  .وأشعار كبرية

كان نقيب . أمحد بن حممد بن إمساعيل بن إبراهيم طباطبا الشريف احلسين أبو القاسم املصري الشاعر
  . يف شعبان سنة مخس وأربعني وثالمثائةالطالبيني مبصر، مات

قال صاحب سجع . يكىن أبا نصر. كشاجم امسه حممود بن حممد بن احلسني بن السدي بن شاهك
  : كان أقام مبصر مدة فاستطاا، مث رحل عنها، فكان يتشوق إليها، مث عاد إليها فقال: اهلديل

  دارافاآلن عدت وعادت مصر لي   كان شوقي إلى مصر يؤرقني قد
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أقام مبصر مدة أربع سنني عند كافور األخشيدي . املتنيب أمحد بن احلسني أبو الطيب الشاعر املشهور
ولد بالكوفة سنة ست وثلثمائة، وقتل ف رمضان سنة أربع ومخسني، وسبب قتله أنه كان . ميدحه

رسل كافور يف أثره يركب يف مجاعة من مماليكه فتوهم منه كافور فجفاء، فخاف منه املتنيب وهرب، فأ
هذا رجل أراد أن يكون نبياً بعد حممد : فقال! ما قيمة هذا حىت تتوهم منه: فأعجزه، فقيل لكافور

  .قدس إليه من قتله! صل اهللا عليه وسلم، فهال يروم أن يكون ملكاً بديار مصر

يه العزيز، وكان كان من أكابر أمراء دولة أبيه وأخ. متيم بن صاحب القاهرة اخلليفة املعز العبيدي
تشبه بابن : ذكره ابن سعيد يف شعراء مصر، وتبعه ابن فضل اهللا يف املسالك، فقال. شاعراً، وله فضل

عمه ابن املعتز، وتشبث بذيله فما قدر أن يبتز، وهو وإن مل يزاحم ابن املعتز، فإنه ال يقع دون مطاره، 
  .وال يقصر ذهبه املوزون عن قنطاره

اتفق له كائنة غريبة وهي أنه أرسل إىل بغداد، فاشتريت له جارية مغنية مبال وقد : قال ابن كثري
البد أن . فقال هلا. جزيل، وكانت حتب شخصياً ببغداد، فلما حضرت عند متيم، غنت فاشتد طربه

فأرسلها مع بعض . أحج وأمر على بغداد: ومع هذا؟ قالت: عافيتك، فقال: فقالت. تسأليين حاجةً
ا، مث سار ا على طريق العراق، فلما كانت على مرحلة من بغداد، ذهبت يف الليل أصحابه فأحججه

  .فلما وصل اخلرب إىل متيم تأمل أملاً شديداً! فلم يدر أين ذهبت

  .مات متيم سنة مثان وستني ومثامنائة

ياً، شاعراً كان شيعياً غال: قال يف العرب. قاضي قضاة مصر للدولة العبيدية. علي بن النعمان القريواين
  .مات سنة أربع وسبعني وثلثمائة. جموداً

    

جاء بالبيان وحربه، وحقق اإلحسان : ذكره ابن فضل اهللا يف شعراء مصر، وقال. املقداد املصري
  .وحرره، وجاء بسحر عظيم، ودٍر نظيم

دح دخل مصر، وم. أبو الرقعمق الشاعر صاحب اون والنوادر أبو حامد أمحد بن حممد األنطاكي
  .قاله يف العرب. املعز وأوالده والوزير ابن كلس، ومات سنة تسع وتسعني وثلثمائة

له مقصورة يف اهلزل، . صريع الدالء الشاعر املشهور املاجن أبو احلسن علي بن عبد الواحد البغدادي
  : عارض ا مقصورة ابن دريد، يقول فيها

 نوىللمسكين من لقط ال أنفع  حمٍل من متاع تشتري وألف

  طار من القدر إلى حيث انتهى  من طبخ الديك وال يذبحه



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  336

 

 من ساعته كيف العمى فسله  أدخلت في عينه مسلة من

 كذلك العقصة من خلف القفا  شعر في الوجوه طالع والذقن

  : إىل إن حتمها بالبيت الذي حسد عليه وهو قوله

  فذاك والكلب على حٍد سوا  فاته العلم وأخطاه الغني من

  .قدم مصر، ومدح صاحبها، فمات ا يف رجب سنة اثنتني عشرة وأربعمائة: قال ابن كثري

ذكره ابن فضل اهللا يف شعراء مصر، وهو . شاعر احلاكم. صناجة الدوح حممد بن القاسم بن عاصم
  : صاحب البيت املشهور

 رقصت من عدله فرحا لكنها  ما زلزلت مصر من سرد يراد بها

ما حكت مصر مبثله إقليمها وال حكت شبيه فضله : قال ابن فضل اهللا.  املصريهاشم بن العباس
  : ومن شعره. قدميها

  بياض بناٍن في إخضرار نقوش  بياض البدر من خلف نخلٍة كأن

  .شاعر، كان ميدح ابن األفضل، فلما قتل احلافظ بن األفضل قتل هذا معه. علي بن عباد اإلسكندري

  : ذكره ابن فضل اهللا وأورد له. يإبراهيم بن شعيب املصر

  عن مثل هذا األسمر الفائق  ذا الذي يدخر أمواله يا

 في الذهب الناطق مستنكر  ما الذهب الصامت إنفاقه

  .أبو الصلت أمية بن عبد العزيز األندلسي مر

مات سنة تسع . ظافر بن القاسم احلداد اجلذامي اإلسكندري الشاعر احملسن، صاحب الديوان
  .شرين، ومخسمائةوع

كان أشعر أهل زمانه، : ذكره العماد يف اخلريدة، وقال. أبو الغمر حممد بن علي اهلامشي اإلسنائي
  .مات سنة أربع وأربعني ومخسمائة. وأفضل أقرانه

كاتب اإلنشاء بالديار املصرية وشيخ القاضي . حممود بن إمساعيل بن قادوس أبو الفتح الدمياطي
مات سنة إحدى ومخسني .  ذا البالغتني، ذكره العماد الكاتب يف اخلريدةالفاضل، وكان يسميه

  .ومخسمائة

عبد العزيز بن احلسني بن احلباب األغليب السعدي القاضي أبو املعايل املعروف باجلليس، ألنه جيالس 
مات سنة إحدى . له فضل مشهور، وشعر مأثور: ذكره العماد يف اخلريدة، وقال. صاحب مصر
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  .سمائةوستني ومخ

  .مر. الرشيد بن الزبري األسواين

ذكره العماد . احلسن بن علي بن إبراهيم األسواين املعروف باملهذب بن الزبري، أخو الرشيد ابن الزبري
تويف سنة إحدى . مل يكن مبصر يف زمنه أشعر منه، وأنه أعرف به من أخيه الرشيد: يف اخلريدة، وقال
  .وستني ومخسمائة

ين يوسف بن حممد املصري أبو احلجاج بن اخلالل صاحب ديوان اإلنشاء بالديار القاضي موفق الد
مات يف مجادى األوىل سنة مثان . املصرية، اشتعل على القاضي الفاضل يف هذا الفن، وخترج به

  .وعشرين ومخسمائة

ابن قالقس اإلسكندري نصري الدين عبد اهللا بن خملوف بن علي بن عبد القوي اللخمي، ويلقب 
كان شاعراً جميداً فاضالً نبيالً، ومل : من شعراء الدولة الصالحية، قال ابن خلكان. بالقاضي األعز

ولد باإلسكندرية يف ربيع اآلخر سنة اثنتني وثالثني . يكن له حلية، صحب السلفي فانتفع به
  .ومخسمائة، ومات ثالث شوال سنة سبع وستمائة يف عيداب عن مخس وثالثني سنة

  .مين مرعمارة الي

كتب . فخر الدولة األسواين إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن أمحد بن نصر األديب الشاعر الكاتب
مات حبلب سنة إحدى ومثانني . اإلنشاء للملك الناصر صالح الدين بن أيوب، مث كتب ألخيه العادل

  .ومخسمائة

شاب بقوص، له باألدب : قالذكره العماد يف اخلريدة، ف. علي بن عمر أبو احلسن اهلامشي القوصي
  .خصوص

    

القاضي الفاضل أبو حممد علي عبد الرحيم بن علي بن احلسن اللخمي البيساين مث العسقالين مث 
ولد سنة تسع . الوزير صاحب ديوان اإلنشاء وشيخ البالغة. وقيل جمري الدين. املصري حميي الدين

بلغت مائة جلد، وكان له حدبة خيفيها إن مسودات رسائله لو مجعت : وعشرين ومخسمائة، وقيل
مات يف سابع ربيع اآلخر سنة ست وتسعني ومخسمائة، . الطيلسان، وله آثار مجيلة وأفعال محيدة

  .ودفن بالقرافة

ولد سنة تسع عشرة . العماد الكاتب الوزير العالمة أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن حامد األصبهاين
د على ابن الرزاز، وأتقن الفقه واخلالف والعربية، مث تعاين الكتابة، ومخسمائة بأصبهان، وتفقه ببغدا
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. والترسل والنظم، ففاق األقران، وحاز قصب السبق، وصنف التصانيف األدبية، وحتم به هذا الشأن

  .مات يف رمضان سنة سبع وتسعني

 أهل االدب شيخ من: ذكره العماد يف اخلريدة، وقال. علي بن أمحد بن عرام الربعي األسواين
  .مات يف حدود الثمانني ومخسمائة. بأسوان، واثىن عليه

كان ناظر . األسعد بن اخلطري مهذب بن ممايت املصري الكاتب الشاعر، من شعراء الدولة الصالحية
الدوادين، وفيه فضائل، وله مصنفات عديدة ونظم السرية الصالحية، ونظم كتاب كليلة ودمنة، وله 

مجادى األوىل سنة ست عشرة وستمائة عن اثنتني وستني سنة، وجده ممايت مات يف . ديوان شعر
  .نصراين

صاحب . السعيد أبو القاسم هبة اهللا بن الرشيد جعفر بن سنساه امللك املصري الشاعر املشهور
كان أحد الفضالء الرؤساء النبالء، أخذ احلديث . الديوان البديع املوشحات، الذي مساه در الطراز

ي والنحو عن ابن بري، وكتب بديوان اإلنشاء مدة، وكان بارع الترسل والنظم، واختصر عن السلف
ولد يف حدود مخسني ومخسمائة، ومات سنة مثان . كتاب احليوان للجاحظ، ومساه روح احليوان

  .ومخسني وستمائة

 نبيالً، ذا من مشاهري الشعراء مبصر، كان فاضالً. وجيه الدين علي بن احلسني بن الذروي أبو احلسن
  .معرفة تامة له نظم فائق، ونثر رائق

كان أشعر أهل زمانه، وأفضل أقرانه، وكان من أعالم أدباء مصر . علي بن املنجم أبو احلسن املصري
ولد يف احملرم سنة تسع وأربعني ومخسمائة، ومات سنة . مدح امللوك والوزراء وفيه فضائل. املشاهري

  .ست عشرة وستمائة

ولد يف مجادى اآلخرة سنة اثنتني ومخسني ومخسمائة، . لدباغ املصري الشاعر األديبالنجيب بن ا
  .مات يف ربيع اآلخر سنة عشرين وستمائة. وأقام مبصر مدة، وكان له فضل مشهور، وشعر مأثور

يلقب جمد امللك األديب . جعفر بن مشس اخلالفة حممد بن خمتار املصري أبو الفضل األفضلي الشاعر
ولد يف احملرم سنة ثالث وأربعني ومخسمائة، ومات يف احملرم سنة اثنتني .  له ديوان وتصانيفالكبري،

  .وعشرين وستمائة

ولد يف مجادى اآلخرة سنة أربع وأربعني . مظفر بن إبراهيم بن مجاعة بن علي العيالين احلنبلي األعمى
  .ومخسمائة، ومات يف احملرم سنة ثالث وعشرين وستمائة

مات سنة إحدى وعشرين .  علي بن حممد بن النبيه الشاعر املشهور، أحد شعراء العصرابن النبيه
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  .وستمائة

مات يف شعبان . سار شعره ومدائحه للملوك. راجح بن إمساعيل احللي األديب شرف الدين الشاعر
  .سنة سبع وعشرين وستمائة

ج بالصعيد، وكان حسن من شعراء مصر، ويل النظر على ديوان اخلرا. الربهان بن الفقيه نصر
  .ذكره ابن فضل اهللا. األدب

  : احلسن بن شاور بن العاضد، ذكره ابن فضل اهللا، وأورد له

 وداٍد بصفاء في  تثق من آدمي ال

  !وهو من طين وماء  ترجو منه صفوا كيف

. لكان أبوه وزير الكامل وأخيه إمساعيل بن العاد. شرف الدين الديباجي حممد بن احلسن بن أمحد

  .ذكره ابن فضل اهللا. وكان هو وابنه ممن جريا يف األدب إىل غاية

كان أكتب أهل . ابن بصاقة كاتب اإلنشاء فخر القضاة نصر اهللا بن هبة اهللا بن عبد الباقي الغفاري
زمانه بال مدافعة، وأعرفهم بالقواعد اإلنشائية وأجودهم ترسال، وأحسنهم عبارة، وأطوهلم باعاً يف 

ولد بقوص سنة سبع وسبعني ومخسمائة ومات بدمشق يف مجادى اآلخرة . ه ديوان شعراألدب، ول
  .سنة ست وأربعني وستمائة

أحد . ابن مطروح الصاحب مجال الدين أبو احلسن حيىي بن عيسى بن إبراهيم بن مطروح املصري
  .ائةتويف سنة أربع ومخسني وستم. الشعراء ايدين، وصاحب التصانيف املفيدة يف األدب

    

أحد الشعراء ايدين، . ابن أيب اإلصلغ عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر البغدادي مث املصري
  .تويف سنة أربع ومخسني وستمائة. وصاحب التصانيف املفيدة يف األدب

اهلاء زهري بن حممد بن علي بن حيىي بن احلسن األزدي املصري الشاعر الكاتب صاحب الديوان 
مات مبصر يف ذي القعدة سنة . د مبكة ونشأ بقوص، وقدم القاهرة، وخدم امللك الصاحلول. املشهور

  .ست ومخسني وستمائة

ولد مبصر يف شوال . سيف الدين أبو احلسن علي بن عمر بن قزل املعروف باملشد الشاعر املشهور
 سنة ست مات يوم عاشوراء. سنة عشرين وستمائة، وتوىل شد الدواوين، وله ديوان شعر مشهور

  .ومخسني وستمائة

ولد سنة اثنتني ومخسني وستمائة، ومات بالفيوم . أحد الشعراء. أمني الدولة علي بن عمار السليماين
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  .سنة مخس وسبعني

مات . ذكره ابن فضل اهللا يف شعراء مصر. أمحد بن موسى بن يغمور بن جلدك األمري شهاب الدين
  . وستمائةباحمللة يف مجادى األوىل سنة ثالث وسبعني

. أبو احلسني اجلزار األديب مجال الدين حيىي بن عبد العظيم بن حيىي بن حممد املصري الشاعر املشهور

مات يف شوال سنة تسع وسبعني وستمائة وله ست وسبعون . مدح امللوك واألمراء والوزراء والكرباء
  .سنة

  : ومن شعره

 ئم الذرعليها سكر دا وجاد  اهللا أكتاف الكنانة بالقطر سقى

 بال نفع وتحسب من عمري تمر  وتبا ألوقات المخلل إنها

 الحمى إال العطارة بالسعر وليس  غراماً كلما ذكر الحمى أهيم

    وأشتاق أن هبت نسيم قطائف السحور سحيراً وهي عاطرة النشر

 ما القاهرية في مصر: لها أقول  ولي زوجة إن تشتهي قاهرية

  .كان شاعراً أديباً، له معرفة تامة، وفضائل عامة. نزيل مصر. اإلسكندريالشرف النساج بن غنوم 

مات يف شعبان سنة مثانني . املشهور من كبار شعراء الدولة الناصرية. البدر يوسف بن لؤلؤ الشاعر
  .وستمائة وقد نيف على السبعني

هرة يف ربيع األول سنة مات بالقا. املعني ابن لؤلؤ الشاعر املشهور عثمان بن سعيد الفهري املصري
  .مخس ومثانني وستمائة، وله مثانون سنة وبه خترج احلكيم بن دانيال، وتأدب

قال ابن فضل . مث املصري. ابن اخليمي شهاب الدين أبو الفضل حممد بن عبد املنعم األنصاري اليمين
، وعلم الشعر فيه قدوة يف الطريقة، وأسوة يف علم احلقيقة؛ إال أن صناعة األدب عليه أغلب: اهللا

  .أرجح

صويف شاعر حمسن، حامل لواء النظم يف وقته، مسع الترمذي من علي ابن البنا، وأجاز : وقال يف العرب
  .مات يف رجب سنة مخس ومثانني وستمائة عن نيف ومثانني سنة. له عبد الوهاب بن سكينة

من أعالم : قال ابن فضل اهللا. جماهد بن أيب الربيع سليمان بن مرهف بن أيب الفتح التميمي املصري
  .مات يف مجادى اآلخرة سنة اثنتني وسبعني وستمائة. أدباء مصر املشاهري

له تصانيف عديدة يف فن اآلداب املفيدة، وله . كان حجة يف األدب، ماهراً يف الشعر. نصري احلمامي
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  .معرفة كبرية، وفضائل كثرية

شاعر له معرفة .  الدين أبو الفضل بن اهلمنداريوسف بن سيف الدولة أيب املعايل بن رباح بدر
  .بالنسب، مدح الظاهر بيربس، وأقام مبصر مدة، وله فضل مشهور وشعر مأثور

مات يف ربيع األول . من مشاهري الشعراء. ابن النقيب حممد بن احلسن بن شاور الكناين ناصر الدين
  .سنة سبع ومثانني وستمائة، عن تسع وسبعني سنة

  .خل األمري مشس الدين أبو عبد اهللا األمويحممد بن با

  .جندي متأدب، له شعر بديع: وايل البحر، قال ابن فضل اهللا. علم الدين الصوايب عبد اهللا

  .من شعراء مصر: قال ابن فضل اهللا. أبو بكر حممد بن عمار بن إمساعيل التلمساين

  .اجلمال التلمساين

 بن محاد الدالصي املولد املغريب األصل البوصريي الشرف البوصريي صاحب الربدة حممد بن سعيد
قال فيه . ولد بناحية دالص يف يوم الثالثاء أول شوال سنة مثان وستمائة، وبرع يف النظم. املنشأ

مات سنة مخس وتسعني . هو أحسن شعراً من اجلزار والوراق: احلافظ فتح الدين بن سيد الناس
  .وستمائة

كاتب اإلنشاء بالديار املصرية، وأحد . الظاهر بن نشوان املصري األديبحميي الدين عبد اهللا بن عبد 
ولد سنة . البلغاء املذكورين، له النظم الفائق والنثر الرائق، ومصنفات، منها سرية امللك الظاهر

  .عشرين وستمائة، ومات مبصر يف رجب سنة اثنتني وتسعني ودفن بالقرافة

    

ولد بالقاهرة سنة مثان . اإلنشاء، وأول من مسي بكاتب السرولده فتح الدين حممد صاحب ديوان 
. وثالثني وستمائة، ومسع احلديث من ابن اجلميزي، وتفقه مهر يف اإلنشاء وساد، وتقدم على والده

  .مات يف رمضان سنة إحدى عشرة وستمائة قبل والده

باشر كتابة اإلنشاء .  املنشئتاج الدين أمحد بن شرف الدين سعيد بن حممد، ابن األثري احلليب الكاتب
مات . بدمشق مث مبصر بعد موت فتح الدين بن عبد الظاهر، وكان فاضالً نبيالً؛ له يد يف النظم والنثر

  .سنة إحدى وتسعني وستمائة

ديوانه يف جملدين مات مبصر سنة اثنتني . شهاب الدين أمحد بن عبد امللك العزازي الشاعر احملسن
  .وتسعني وستمائة

الدين عبد الوهاب بن فضل اهللا بن جملي العدوي كاتب السر مبصر، وأحد أرباب اإلنشاء شرف 
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مات يف رمضان سنة سبع عشرة وسبعمائة عن أربع . روى عن ابن عبد الدائم. واخلط احلسن
  .وتسعني سنة

شيئن من كبار املن. عالء الدين علي بن الصاحب فتح الدين حممد بن عبد اهللا بن عبد الظاهر األديب
  .مات مبصر سنة سبع عشرة وسبعمائة. وعلمائهم

الكاتب املنشئ . ناصر الدين شافع بن علي بن عباس الكناين، سبط حميي الدين بن عبد الظاهر
  .ولد سنة تسع وأربعني وستمائة، ومات سنة ثالثني وسبعمائة. الشاعر األديب الفاضل

األديب البليغ الناظم، . لسر بالديار املصريةشهاب الدين أمحد بن حميي الدين بن فضل اهللا كاتب ا
ولد يف شوال سنة سبعمائة، ومات يف ذي . الناثر، صاحب مسالك األنصار يف ممالك األمصار وغريه

  .احلجة سنة تسع وأربعني وسبعمائة

  .مات سنة تسع وأربعني وسبعمائة. املعمار األديب إبراهيم املصري املشهور

ولد مبصر . ر حممد بن حممد بن حممد بن حممد ابن احلسن اجلذامي املصرياملشهور مجال الدين أبو بك
سنة ست ومثانني وستمائة، وفاق أهل زمانه يف انظم والنثر؛ وهو أحد من حذا حبذو القاضي الفاضل 

  .مات بالقاهرة يف صفر سنة مثان وستني وسبعمائة. وسلك طريقه

كاتب السر بالديار املصري أكثر من . هللا العمريعالء الدين علي بن القاضي حميي الدين بن فضل ا
  .مات سنة تسع وستني وسبعمائة. ثالثني سنة، كان أوحد عصره يف الكتابة

ولد . ابن أيب حجلة شهاب الدين أمحد بن حيىي بن أيب بكر بن عبد الواحد التلمساين، نزيل القاهرة
نثر فأجاد، وترسل فأفاق، وعمل سنة مخس وعشرين وسبعمائة ومهر يف األدب والنظم الكثري، و

مات . وله جماميع كثرية؛ منها السكردان، وحاطب ليل، وديوان الصبابة وغري ذلك. املقامات وغريها
  .يف ذي احلجة ست وسبعني وسبعمائة

ولد يف صفر سنة . القرياطي برهان الدين إبراهيم بن شرف الدين، بن عبد اهللا بن حممد البارع املفنن
بعمائة، والزم علماء عصره وبرع يف الفنون ودرس بعدة أماكن وفاق يف النظم ست وعشرين وس

  .مات مبكة يف ربيع األول سنة إحدى ومثانني. والشعر له ديوان مشهور

شاعر مشهور، مات يف ربيع . ابن العطار األديب شهاب الدين أمحد بن حممد بن علي الدنيسري
  .اآلخر سنة أربع وتسعني وسبعمائة

نس الوزير فخر الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عبد الرزاق القبطي، وزير دمشق، وناظر ابن مكا
مات يف ذي احلجة سنة أربع . الشاعر املشهور، أحد فحول الشعراء، وله ديوان إنشاء. الدولة مبصر
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  .وستني ومثامنائة

مات . دبيات ومهرولد يف شعبان سنة تسع وستني وسبعمائة وتعاين األ. ولده جمد الدين فضل اهللا
  .بالطاعون يف ربيع اآلخر سنة اثنتني وعشرين ومثامنائة

البارزي ناصر الدين حممد بن حممد بن الفخر عثمان بن الكمال حممد بن عبد الرحيم ابن عد اهللا بن 
ولد يف شوال سنة تسع وستني وسبعمائة، وبرع يف األدب وتنقلت به األحوال إىل أن ويل . املسلم

  .مات يف شوال سنة ثالث وأربعني ومثامنائة. ر بالديار املصريةكتابة الس

  .ولد يف ذي احلجة سنة ست وتسعني وسبعمائة، ومات سنة مخس ومثامنائة. ولده جمد الدين حممد

ولد سنة مثان . البدر البشتكي حممد بن إبراهيم بن حممد الدمشقي األصل األديب الفاضل املشهور
  . مجادى اآلخرة سنة ثالثني ومثامنائةومات يف. وأربعني وسبعمائة

صاحب البديعية . ابن حجة رأس أدباء العصر تقي الدين أبو بكر بن علي احلموي نزيل القاهرة
مات يف شعبان سنة سبع وثالثني . املشهورة وشرحها، ومثار األوراق، وغري ذلك من التصانيف األدبية

  .ومثامنائة

    

ولد يف صفر سنة مخس وسبعني .  بن أمحد بن عمر امنصوريابن كميل القاضي مشس الدين حممد
  .مات يف شعبان سنة سبع وأربعني ومثامنائة. وسبعمائة وعين باألدب كثرياً، وتقدم على أقرانه

ولد سنة بضع ومثانني . النواحي أديب العصر مشس الدين حممد بن حسن بن علي بن عثمان
فاق أهل العصر، وألف كتباً منها تأهيل األديب وسبعمائة، وأمعن النظر يف علوم األدب حىت 

والشفاء يف بديع االكتفاء، وروضة االسة يف بديع احملاسبة، وحلبة الكميت يف وصف اخلمر وغري 
  .مات يف يوم الثالثاء خامس عشر مجادى األوىل سنة تسع ومخسني ومثامنائة. ذلك

. سن بن إبراهيم األنصاري اخلزرجيالشهاب احلجازي أبو الطيب أمحد بن حممد بن علي بن ح

ولد يف شعبان سنة تسعني، وسبعمائة، ومسع على اد احلنفي . الفاضل األديب الشاعر البارع
والربهان األبناسي، وأجاز له العراقي واخليثمي، وعين باألدب كثرياً حىت صار أحد أعيانه، وصنف 

مات يف . من شرح املقامات والتذكرة وغري ذلكروض اآلداب والقواعد واملقامات : كتباً أدبية، منها
  .رمضان سنة مخس وسبعني ومثامنائة

  : وقال الشهاب املنصوري يرثيه

 تحفة القوم نزهة األصحاب  لهف قلبي على أفول الشهاب
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 من الثرى بحجاب فتواري  كان في مطلع البالغة يسرى

 جواهر اآلداب ويتامى  بره أيامي المعاني فقدت

 فيه دموع السحاب وقليل  ع السحاب عليهأدم هطلت

 كلهم جامعاً بال محراب  الجمع أصبحوا حين ولي وذوو

 من سؤاله والجواب كتبي  ربع بلواي آهل منذ أخلى

    يا شهاباً طلوعه في سما الفضل ولكن أقوله في التراب

    لك فيما ألفت تذكرة مما انتقى دره أولو األلباب

 لفظ كثيرة وشراب حسن   منروضة أينعت بفاكهة

   فسقى تربها الرباب لتهتز وتربو على سماع الرباب

    ورأى كسره فقابله اهللا تعالى بالجبر يوم الحساب

الشهاب املنصوري أبو العباس أمحد بن حممد بن علي بن حممد بن أمحد بن عبد الدائم السلمي 
عني وسبعمائة واشتغل، وفهم شيئاً من العلم ولد سنة تسع وتس. األديب البارع. املعروف باهلائم

مات يف مجادى اآلخرة سنة سبع . وبرع يف الشعر وفنونه وتفرد به يف آخر عمره، وله ديوان كبري
  .ومثانني ومثامنائة

القادري الشيخ مشس الدين حممد بن أيب بكر بن عمر بن عمران بن جنيب األنصاري السعدي 
 مخس عشرة ومثامنائة، واشتغل بالعلم على مجاعة من الشيوخ مع ولد سنة. الدجناوي، شاعر العصر

ذكاء مفرط، وقال الشعر فأكثر، وبرع يف فنون األدب نظماً ونثراً وهو اآلن شاعر الدنيا على 
  .مات يف مجادى األوىل سنة ثالث وتسعمائة. اإلطالق، ال يشاركه يف طبقته أحد

  : ومن نظمه وأنشده عندي يف اإلمالء

 أنكرت عيناك ما كنت تعهد به  ربع العامرية معهدب شجاك

 غيد من العين خرد بأحداجها  عنه أهله بأهلة ترحل

 بأغصان النقا يتأود بدور  أتراب حسان كأنها كواعب

 ترجع ألحاناً لها وتغرد  شجاني فوق عوٍد حمامة ومما

 وبقلبي حرها يتوفد نأت  بدمعي الكف منها مخضب كأن

 من التهديد وهو مهدد ألمسى  ي بتبريج هجرهاولو هددت رضو
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 أرداٍف تقيم وتقعد ثقيلة  أعطاف نشاوي من الصبا خفيفة

 عنها سحر هاروت يسند بنجالء  النافثات السحر في عقد النهى من

 عن عذل العذول مسدد وسمعي  تروي عن معين دموعها وعيني

 و جلمدبلطٍف قلبها وه يقل  من جسم حكى الماء رقةً وأعجب

 يظل به غصن النقا يتأود  كبدر النم في جنٍح طرٍة محيا

 النور نار أصبحت تتوقد على  وجنّات وجناٍت بماء نعيمها

 متن سمطي لؤلؤ يتردد على  إذا استنت بعود أراكٍة مهاة

 النقا منه العذيب المبرد جاللي  ثنيات العقيق ببارق تربك

 جالل الدين فهو منضد جاله  كأن بفيها سنا العلم جوهراً

 فضل ناسك متهجد بجامع  اجتهاد عالم العصر عامل إمام

 بات ليالً فيه وهو مسهد إذا  ويحسد طرف النجم بالعلم طرفه

 منه فكره يتوقد فيصبح  زند العز زند ذكائه ويقدح

 يحيا ويحمي ويحمد وتوفيقه  مدد المولى وعين عنايٍة ومن

 وباعاً ففي كل العلوم له يد  دركاقد طال في العلم م ومجتهد

    

 آية الكرسي معنى يخلد تلي  من آية بعد آية ومستنبط

 فيها جمعه فهو مفرد تفرد  أشتات البديع التي بها فوائد

 فيها بالذكا فهو أوحد توحد  عشرون مع مائة وقد وأنواعها

 دلمن للفضل في الناس يجح فسحقاً  يك للماضين في الجمع مثلها ولم

 البحر علماً زاخر اللج مزبد هو  له دعوى اجتهاد ألنه فحق

 أئمة دين اهللا من حيث تقصد  بآالت اجتهاد أولى النهى عليم

 ما في بحره فهو مورد تبين  ذاك علم بالكتاب وسنٍة فمن

 مطلق ينفك عنه المقيد ومن  كان فيها مجمالً ومفصالً وما

 لى مفهومه حيث يوجدع يدل  خطاب ثم مفهوم ما به وفحوى
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 عليها بالخناصر يعقد ثالث  اإلجماع فهي لديننا ومعرفة

 نزل الذكر العزيز الممجد بها  الفصحى من العرب التي وباللغة

 ومن بالطعن فيه تردد عدوالً  ومعرفة األخبار ثم رواتها

 وما فيه اإلباحة تقصد وندب  بالفرق الذي بين واجب وبالعلم

 والعلم نعم المقيد وتقييدها  وبق وكراهٍةبين حظر م وما

 اللحن فاللحان باللحن مكمد من  النحو والتصريف للمرء عصمة وفي

 لمن يرقى إليه ويصعد فطوبى  اإلعراب أرفع مرتقى ومعرفة

 إلى علم البديع ومصعد مراق  المعاني والبيان كالهما وعلم

 ل فهو مؤيدمن المعقو وزيرا  منقول الفقيه متى يجد وسلطان

 لكوكب علم بالضيا يتوقد  الجاللي السيوطي للهدى وإن

 له بالعلم فرع ومحتد فطاب  وقد جاد صيب العلم روضة أصله

 نفسه يبكي أسى ويعدد على  وذى حسد مغرى ببغداد فضله

 شاهدوا تقريره لتشهدوا وقد  أبصر الكفار في العلم درسه فلو

 جيد حسن بالنجوم مقلد لها  باجالل الدين في المدح كاع فخذها

 برحت أهل الفضائل تحسد فما  تبتئس من قول واش وحاسد وال

 فطرف أعاديه مدى الدهر أرمد  ومن لحظت مسعاه عين عناية

 بوعد الفوز موعده غد فإن  من يأمن وعيد إلهه وبالعلم،

 في الدنيا له من يجدد يقيض  وهى ثوب اجتهاد فذو العال وحيث

 بالحق للدين تعضد لطائفة  بر المختار عنهم وإنهمأخ بمن

 سرهم مدح الذي راح يحمد وال  ال الهجو يوما يسوءهم بإخالصهم

 يك في هذا لديك تردد فال  اعتقاد المؤمنين أولي النهى وهذا

  بيمنى علوم من تصانيف فليست مجرد  جالل الدين منهم فإنه وإن

 من نصانيف فليست تعدد هل  وإن القوافي ضقن ذرعا عن الذي

 المدح في علياه إذ يتقصد عن  وإن الفقير القادري لعاجز
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 وما أضمرت يوما عداه وحسد  إله العرش من كل محنة وقاه

 جاء الكتاب الممجد بأمداحه  بجاه رسول اهللا أحمد مرسل

 على طول المدى تتجدد صالة  مع اآلل الكرام وصحبه عليه

  ذكر أمراء مصر

   فتحت إىل أن ملكها بنو عبيد من حني

أول أمري عمرو بن العاص رضي اهللا عنه، واله عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على الفسطاط وأسفل 
  .األرض، وويل عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح على الصعيد إىل الفيوم

ا أمري ي: أتى رجل من أهل مصر إىل عمر بن اخلطاب فقال: أخرج ابن عبد احلكم، عن أنس، قال
سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته، فجعل : عذت معاذا، قال: املؤمنني، عائذ بك من الظلم، قال

فقدم فقال . فكتب عمر إىل عمرو يأمره بالقدوم بابنه معه! أنا ابن األكرمني: يضربين بالسوط، ويقول
.  األكرمنياضرب ابن: أين املصري؟ خذ السوط فاضرب، فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر: عمر

يا أمري املؤمنني، إمنا ابنه الذي ضربين وقد أشتفيت : ضعه على صلعة عمرو، قال: مث قال للمصري
يا أمري املؤمنني، مل أعلم : قال! مذ كم تعبدمت الناس وقد ولدم أمهام أحرارا: منه، فقال عمر لعمرو

  .ومل يأتيين

بيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن وأخرج ابن عبد احلكم عن نافع موىل ابن عمر، أن ص
يف أجناد املسلمني، حىت قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إىل عمر ابن اخلطاب، فضربه ونفاه إىل 

  .الكوفة، وكتب إىل أيب موسى األشعري أن أال جيالسه أحد من املسلمني

    

بن صاحل، حدثين ابن هليعة، عن يزيد بن حدثنا عبد اهللا : وقال إبراهيم بن احلسني بن ديزيل يف كتابه
أيب حبيب أن عمرو بن العاص استحل مال قبطي من قبط مصر ألنه استقر عنده أنه كان يظهر الروم 

: قال أبو صاحل. على عورات املسلمني إليهم بذلك، فاستخرج منه بضعا ومخسني إردبا دنانري

  .ثني ألف دينارواإلردب ست ويبات وعرينا الويبة، فوجدناها تسعا وثال

فعلى هذا يكون مبلغ ما أخذ من هذا القبطي يقارب ثالثة عشر : قال احلافظ عماد الدين بن كثري
  .ألف ألف دينار
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عمرو بن العاص بأسفل األرض وعبد اهللا بن : تويف عمر، وعلى مصر أمريان: قال ابن عبد احلكم
 العاص ووىل عبد اهللا بن سعد بن فلما استخلف عثمان بن عفان عزل عمرو بن. سعد على الصعيد

  .أيب سرح أمريا على مصر كلها؛ وذلك يف سنة مخس وعشرين

  .يف سنة سبع وعشرين: وقال الواقدي وأبو معشر

فانتقل عمرو بن العاص إىل املدينة، ويف نفسه من عثمان أمر كبري؛ وجعل عمرو بن العاص يؤلب 
د بعد عمرو بن العاص؛ واشتغل عبد اهللا بن سعد الناس على عثمان؛ وكره أهل مصر عبد اهللا بن سع

عنهم بقتال أهل املغرب وفتحه بالد الرببر واألندلس وإفريقية، ونشأ مبصر ناس من أبناء الصحابة 
يؤلبون الناس على حرب عثمان، واإلنكار عليه يف عزل عمرو، وتولية من دوم؛ وكان عظم ذلك 

 حذيفة، حىت استنفر حنوا من ستمائة راكب يذهبون إىل مسندا إىل حممد بن أيب بكر وحممد بن أيب
املدينة لينكروا على عثمان، فساروا إليها، وسألوه أن يعزل عنهم ابن أيب سرح، ويويل حممد بن أيب 

بكر أمريا، فأجام إىل ذلك، فلما رجعوا إذا هم براكب، فأخذوه وفتشوه، فإذا يف إداوته كتاب إىل 
ماله علم بذلك، وثبت أنه زوره على السانه مروان : ن على ذلك، فحلفابن سرح على لسان عثما

بن احلكم، وزوره على خامته، فكان ذلك سبب حتريض املصريني على قتل عثمان حىت حصروه 
وكان الذي باشر قتله رجال من أهل مصر من كندة يسمى أسود بن محران، ويكىن أبا . وقتلوه

 لعنه اهللا - ومان، وقيل أشقر أزرق، وقتل هو أيضا يف احلال امسه ر: رومان، ويلقب محارا، وقيل
 وفعل املصريون يف املدينة من الشر ما ال يفعله فارس والروم، -ورضي عن عثمان أمري املؤمنني 

وبوا دار عثمان، وعدلوا إىل بيت املال فأخذوا ما فيه، وكان فيه شيء كثري جدا، وذلك يف ذي 
  .احلجة سنة مخس وثالثني

الذي قتل عثمان كنانة بن بشر بن غياث التجييب، : أخرج الواقدي عن عبد الرمحن بن احلارث، قالو
  : حىت قال القائل

  قتيل التجيبي الذي جاء من مصرا  إن خير الناس بعد ثالثة أال

كانت املرأة جتيء يف زمان عثمان إىل بيت املال، : وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن املسيب، قال
  : فلما قتل عثمان، قال حسان بن ثابت. اللهم بدل، اللهم غري:  وقرها، وتقولفتحمل

  سنة حرى وحربا كاللهب  بدل فقد بدلكم قلتم

 وعبيد وإماء وذهب  نقمتم من ثياب خلفة ما
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: وروى حممد بن عائذ، عن إمساعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرمحن بن جبري، قال

: فقال ابن سالم. قتل عثمان بن عفان فلم ينتطح فيها عرتان:  سالم رجال يقول آلخرمسع عبد اهللا بن

أجل إن البقر والغنم ال تنتطح يف قتل اخلليفة، ولكن تنتطح فيه الرجال بالسالح؛ واهللا ليقتلن به أقوام 
يلحون على وبقيت املدينة مخسة أيام بال خليفة، واملصريون . إم لفي أصالب آبائهم ما ولدوا بعد

علي أن يبايعوه وهو يهرب منهم؛ ويطلب الكوفيون الزبري فال جيدونه، والبصريون طلحة فال جييبهم، 
ال نويل أحدا من هؤالء الثالثة، فمضوا إىل سعد بن أيب وقاص فلم يقلب منهم، مث : فقالوا فيما بينهم

ن رجعنا بقتل عثمان عن غري إمرة، إن حن: جاءوا إىل ابن عمر، فأىب عليهم، فحاروا يف أمرهم، وقالوا
اختلف الناس، فرجعوا إىل علي فأحلوا عليه فبايعوه، فأشار عليه ابن عباس باستمرار نواب عثمان يف 
البالد إىل حني آخر، فأىب عليه، وعزل عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح عن مصر ووىل عليها قيس بن 

  .سعد بن عبادة

    

بلغه حصر عثمان تغلب على الديار املصرية، وأخرج منها ابن أيب سرح، وكان حممد بن أيب حذيفة ملا 
فجاءه اخلرب يف الطريق بقتل عثمان، فذهب إىل الشام، فأخرب معاوية مبا كان يف أمره بديار مصر، وأن 
حممد بن أيب حذيفة قد استحوذ عليها، فسار معاوية وعمرو بن العاص ليخرجاه منها، فعاجلا دخول 

وجاء عمرو بن . قدرا، فلم يزاال به حىت خرج إىل العريش يف ألف رجل، فتحصن امصر، فلم ي
  .العاص، فنصب عليه املنجنيق حىت نزل يف ثالثني من أصحابه فقتلوا؛ ذكره ابن جرير

مث سار إىل مصر قيس بن سعد بن عبادة بوالية من علي، فدخل مصر يف سبعة نفر، فرقي املنرب، وقرأ 
 املؤمنني علي، مث قام قيس فخطب الناس، ودعاهم إىل البيعة لعلي، فبايعوا، عليهم كتاب أمري

واستقامت له طاعة بالد مصر سوى قرية منها يقال هلا خربتا، فيها أناس قد أعظموا قتل عثمان، 
وكانوا سادة الناس ووجوههم، وكانوا يف حنو من عشرة آالف، منهم بشر بن أرطاة، ومسملة بن 

بن حديج ومجاعة من األكابر، وعليهم رجل يقال له يزيد بن احلارث املدجلي، وبعثوا خملد، ومعاوية 
  .إىل قيس ابن سعد فوادعهم وضبط مصر، وسار فيها سرية حسنة

إا : ملا ويل قيس مصر اختط ا دارا قبلي اجلامع، فلما عزل كان الناس يقولون: قال ابن عبد احلكم
إمنا تلك بنيتها من مال املسلمني، ال :  يل مبصر؟ فذكروها له فقالوأي دار: له، حىت ذكرت له، فقال

  .حق يل فيها

إين كنت بنيت مبصر دارا وأنا واليها، واستعنت فيها مبعونة : إن قيسا أوصى ملا حضرته الوفاة: ويقال
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  .املسلمني؛ فهي للمسلمني يرتهلا والم

اوية إىل قيس يدعوه إىل القيان بطلب دم فكتب مع. وكان والية قيس مصر يف صفر سنة ست وثالثني
عثمان، وأن يكون هو أزرا له على ما هو بصدده يف ذلك، ووعده أن يكون نائبه على العراقني إذا مت 

 مل خيالفه ومل يوافقه، بل بعث يالطف معه - وكان قيس رجال حازما - فلما بلغه الكتاب . له األمر
د الشام؛ وما مع معاوية من اجلنود، فسامله قيس وتاركه؛ األمر؛ وذلك لبعده من علي، وقربه من بال

  .فأشاع بعض أهل الشام أن قيس بن سعد يكاتبهم يف الباطن، وميالئهم على أهل العراق

وروى ابن جرير أنه جاء من جهته كتاب مزور مببايعته معاوية، فلما بلغ ذلك عليا امه، وكتب إليه 
لبيعة، فبعث يعتذر إليه بأم كثري عددهم، وهم وجوه الناس، يغزو أهل خربتا الذين ختلفوا عن ا

  .إن كنت إمنا أمرتين ذا لتختربين ألنك امتين، فابعث على عملك مبصر غريي: وكتب إليه

فوىل على مصر حممد بن أيب بكر، وارحتل قيس إىل املدينة، مث ركب إىل علي، واعتذر إليه، وشهد معه 
يب بكر مبصر قائم األمر، مهيبا بالديار املصري، حىت كانت وقعة صفني، صفني، فلم يزل حممد بن أ

. وبلغ أهل مصر خرب معاوية ومن معه من أهل الشام على قتال أهل العراق، وصاروا إىل التحكيم

فطمع أهل مصر يف حممد بن أيب بكر، واجترءوا عليه، وبارزوه بالعداوة، وندم علي بن أيب طالب 
فلما بلغ علي من صفني، وبلغه أن أهل مصر . ر ألنه كان كفؤا ملعاوية وعمروعلى عزل قيس من مص

استخفوا مبحمد بن أيب بكر لكونه شابا ابن ست وعشرين سنة أو حنو ذلك، عزم على رد مصر إىل 
  .قيس بن سعد

 كان مث إنه وىل عليها األشتر النخعي، فلما بلغ معاوية تولية األشتر ديار مصر، عظم ذلك عليه؛ ألنه
فلما سار . طمع يف استرتاعها من يد حممد بن أيب بكر، وعلم أن األشتر سيمنعها منه حلزمه وشجاعته

 فقدم إليه طعاما، - وهو مقدم على اخلراج -األشتر إليها وانتهى إىل القلزم، استقبله اجلايسار 
.  هللا جندا من عسلإن: فلما بلغ ذلك معاوية وأهل الشام قالوا. وسقاه شرابا من عسل، فمات منه

إن معاوية كان تقدم إىل هذا الرجل يف أن حيتال على األشتر ليقتله ففعل ذلك، ذكره ابن : وقيل
  .جرير

    

فلما بلغ عليا وفاة األشتر تأسف عليه لشجاعته، وكتب إىل حممد بن أيب بكر باستقراره واستمراره 
ن العثمانية الذين ببلد خربتا، وقد كانوا بديار مصر، وكان ضعف جأشه مع ما فيه من اخلالف عليه م

استفحل أمرهم؛ وكان أهل الشام حني انقضت احلكومة سلموا على معاوية باخلالفة، وقوى أمرهم 
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جدا، فعند ذلك مجع معاوية أمراءه، واستشارهم يف املسري إىل مصر، فاستجابوا له؛ وعني نيابتها 
فكتب معاوية إىل مسلمة بن خملد ومعاوية بن خديج لعمرو بن العاص إذا فتحها، ففرح بذلك عمرو، 

 خيربهم بقدوم اجليش إليهم سريعا، فأجابوه، فجهز معاوية - ومها رؤساء العثمانية ببالد مصر -
فكتب . عمرو بن العاص يف ستة آالف، فسار إليها، واجتمعت عليه العثمانية وهم عشرة آالف

ك، فإين ال أحب أن يصيبك مين ظفر، وإن الناس قد أن تنح عين بدم: عمرو إىل حممد بن أيب بكر
فأغلظ حممد بن أيب بكر لعمرو يف اجلواب، وركب يف ألفي فارس . اجتمعوا ذه البالد على خالفك

من املصريني، فأقبل عليه الشاميون، فأحاطوا به من كل جانب، وتفرق عنه املصريون، وهرب هو 
طاط مصر، مث دل على حممد بن أيب بكر، فجيء به؛ فاختفى يف خربة، ودخل عمرو بن العاص فس

وقد كاد ميوت عطشا، فقدمه معاوية بن حديج فقتله، مث جعله يف جيفة محار، فأحرقه بالنار؛ وذلك يف 
  .صفر سنة مثان وثالثني

وكتب عمرو بن العاص إىل معاوية خيربه مبا كان من األمر، وأن اهللا قد فتح عليه بالد مصر، فأقام 
مريا مبصر إىل أن مات ا ليلة عيد الفطر سنة ثالث وأربعني على املشهور، ودفن باملقطم، من عمرو أ

ناحية الفج؛ وكان طريق الناس يومئذ إىل احلجاز، فأحب أن يدعو له من مر به؛ وهو أول أمري مات 
  .مبصر

  : ويف ذلك يقول عبد اهللا بن الزبري

  مي تجبى له مصرعلى عمر السه  تر أن الدهر أخنت ريوبه ألم

 عنه وأمواله الدثر مكائده  نبيذا بالعراء وضللت فأضحى

 كيده حتى أتيح له الدهر وال  يغن عنه جمعه المال برهة ولم

  .فلما مات عمرو بن العاص وىل معاوية على ديار مصر ولده عبد اهللا بن عمرو

  .زله ووىل عتبة ابن أيب سفيانمث ع. بل أشهرا: وقال غريه. فعمل له عليها سنتني: قال الواقدي

  .مث عزله ووىل عقبة بن عامر سنة أربع وأربعني، فأقام إىل سنة سبع وأربعني فعزله

  .ووىل معاوية بن حديج، فأقام إىل سنة مخسني، فعزله

  .ووىل مسلمة بن خملد ومجعت له مصر واملغرب؛ وهو أول وال مجع له ذلك

: ن مسملة، عن ابن هليعة عن بعض شيوخ أهل مصر، قالحدثنا عبد امللك ب: قال ابن عبد احلكم

أول كنيسة بنيت بفسطاط مصر الكنيسة اليت خلف القنطرة أيام مسلمة بن خملد، فأنكر ذلك اجلند 
حىت كاد يقع بينهم وبينه شر، فاحتج عليهم ! أتقر هلم أن يبنوا الكنائس: على مسلمة، وقالوا له
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  .قريوانكم، وإمنا هي خارجة يف أرضهم، فسكتوا عند ذلكإا ليست يف : مسلمة يومئذ، فقال

  .فأقام مسلمة أمريا إىل سنة تسع ومخسني

 وأم احلكم هي -وكان عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عثمان بن ربيعة الثقفي املشهور بابن أم احلكم 
ريدا، فرجع  أمريا على الكوفة، فأساء السرية يف أهلها، فأخرجوه من بني أظهرهم ط-أخت معاوية 

ألوليتك مصر خريا منها، فواله مصر، فلما سار إليها تلقاه معاوية بن حديج : إىل خاله معاوية، فقال
ارجع إىل خالك، فلعمري ال تسري فينا سريتك يف أهل الكوفة، فرجع : على مرحلتني من مصر، فقال

 - وجده عند أخته أم احلكم فلما دخل عليه. ابن أم احلكم وحلقه معاوية بن حديج وافدا على معاوية

هذا معاوية بن حديج؛ ! بخ بخ:  فلما رآه معاوية، قال-وهي أن عبد الرمحن الذي طرده عن مصر 
على رسلك يا : فقال معاوية بن حديج. تسمع باملعيدي خري من أن تراه! ال مرحبا: فقالت أم احلكم

ت؛ أردت أن يلي ابنك الفاسق علينا، أم احلكم، أما واهللا لقد تزوجت فما أكرمت، وولدت فما أجنب
فيسري فينا كما سار يف أهل الكوفة، فما كان اهللا لرييه ذلك، ولو فعل لضربنا ابنك ضربا يطأطئ منه 

كفى، فاستمر مسلمة على إمرة مصر إىل أن :  فالتفت إليها معاوية، فقال-  وإن كره هذا اجلالس -
  .وستنيمات يف خالفة يزيد يف ذي احلجة سنة اثنتني 

  .فوىل بعده سعيد بن يزيد بن علقمة األزدي

    

فلما وىل الزبري اخلالفة بعد موت يزيد، وذلك يف سنة أربع وستني، استناب على مصر عبد الرمحن بن 
قحزم القرشي الفهري، فقصد مروان مصر ومعه عمرو بن سعيد األشدق فقاتل عبد الرمحن، فهزم 

  .عبد الرمحن وهرب

مصر، فتملكها، وجعل عليها ولده عبد العزيز، وذلك يف سنة مخس وستني، فلم ودخل مروان إىل 
وكان أبوه جعل إليه عهد اخلالفة بعد عبد امللك، فكتب إليه عبد امللك . يزل أمريا ا عشرين سنة

: قال ابن عبد احلكم. مث إنه مات من عامه. يسترتله عن العهد الذي من بعده لولده الوليد فأىب عليه

 الطاعون بالفسطاط، فخرج عبد العزيز إىل حلوان، وكان ابن حديج يرسل إليه يف كل يوم خبرب وقع
ما امسك؟ : ما حيدث يف البلد من موت وغريه، فأرسل إليه ذات يوم رسوال فأتاه، فقال له عبد العزيز

ما ! لبأبو طا: أسألك عن امسك فتقول: أبو طالب، فثقل ذلك على عبد العزيز وغاظه، فقال: قال
  : مدرك فتفاءل عبد العزيز بذلك فمرض، فدخل نصيب الشاعر فأنشأ يقول: امسك؟ قال

 التشكي كان بالعواد ليت  ونزور سيدنا وسيد غيرنا
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  بالمصطفى من طار في وتالدي  كان يقبل فدية لفديته لو

  .ودفن مبقربافأمر له بألف دينار، مث مات عبد العزيز حبلوان، فحمل يف البحر إىل الفسطاط، 

  : وكتب على قصره حبلوان. وكانت وفاته ليلة االثنني ثاين عشر مجادى األوىل سنة ست ومثانني

  !أين رب القصر الذي شيد القصر، وأين العبيد واألجناد

  !أين تلك الجموع واألمر والنهى وأعوانهم، وأين السواد

  : بن مروان وابنه أبا زبانوقال عمر بن أيب اجلدير العجالين يرثي عبد العزيز 

 أبي زبان يستعتب الدهر وبعد  يا عبد العزيز لحجة أبعدك

  وال سقيت بالنيل بعدكما مصر  صلحت مصر لحي سواكما فال

فأمر بعده عبد امللك، فأقام شهرا إال ليلة، مث صرف وويل بعده ابنه عبد اهللا بن أمري املؤمنني عبد 
ن حدثا، وكان أهل مصر يسمونه نكيس، وهو أول من نقل وكا: قال الليث بن سعد. امللك

الدواوين إىل العربية؛ وإمنا كانت بالعجمية، وهو أول من ى الناس عن لباس الربانس، فأقام إىل 
  .التسعني، فعزله أخوه الوليد

  : ووىل قرة بن شريك العبسي، فقدمها يوم االثنني ثالث عشر ربيع األول، ويف ذلك يقول الشاعر

  أن قد أمرت قرة بن شريك  ما عجبت حين أتانا جباع

 فيلت فيه رأى أبيك ثم  الفتى المبارك عنا وعزلت

وكان قرة ظلوما عسوفا، قيل كان يدعو باخلمر واملالهي يف جامع مصر؛ أخرج أبو نعيم يف احللية، 
عثمان بن حيان الوليد بالشام، واحلجاج بالعراق، وقرة مبصر، و: قال عمر بن عبد العزيز: قال

أنبأنا سعيد بن عفري، أن عمال الوليد بن : وقال ابن عبد احلكم! امتألت واهللا األرض جورا. باحلجاز
أن ابنوا املساجد، : عبد امللك كتبوا إليه أن بيوت األموال قد ضاقت من مال اخلمس؛ فكتب إليهم

ب الرحيان قبالة املوضع فأول مسجد بين بفسطاط مصر املسجد الذي يف أصل حصن الروم عند با
  .الذي يعرف بالقالوس يعرف مبسجد العيلة، فأقام قرة واليا مبصر إىل أن مات سنة ست وتسعني

  .فويل بعده عبد امللك بن رفاعة القيين، فاقام سنة تسع وتسعني

  .مث ويل أيوب بن شرحبيل األصبحي فأقام إىل سنة إحدى ومائة

  .إىل سنة ثالث ومائةمث ويل بشر بن صفوان الكليب فأقام 

  .مث ويل أخوه حنظلة فأقام إىل سنة مخس ومائة
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  .مث ويل حممد بن عبد امللك أخو هشام بن عبد امللك اخلليفة

  .مث ويل احلر بن يوسف

  .مث ويل حفص بن الوليد، فأقام إىل آخر سنة مثان ومائة

  .وويل بعده سنة تسع ومائة عبد امللك بن رفاعة، وصرف يف السنة

  .أخوه الوليد، فأقام إىل أن تويف سنة تسع عشرةوويل 

وويل بعده عبد الرمحن بن خالد الفهمي، فأقام سبعة أشهر، وصرف، وأعيد حنظلة ابن صفوان يف 
  .سنة عشرين، مث صرف وأعيد حفص بن الوليد، فأقام ثالث سنني مث صرف

  .وويل بعده سنة سبع وعشرين حسان بن عتاهية التجييب

  . الوليد، وعزل عنها سنة مثان وعشرينمث أعيد حفص بن

  .وويل احلوثرة بن سهيل الباهلي

  .مث ويل املغرية بن عبيد الفزاري سنة إحدى وثالثني

  .مث ويل عبد امللك بن مروان موىل خلم سنة اثنتني وثالثني ومائة

    

ر املصرية، ويل مث ملا قامت الدولة العباسية، وقام السفاح، وازم مروان احلمار، وهرب إىل الديا
السفاح نيابة الشام ومصر صاحل بن علي بن عبد اهللا بن عباس، فسار صاحل حىت قتل مروان ببوصري 
يف ذي احلجة سنة اثنتني وثالثني ومائة، مث رجع إىل الشام واستخلف على مصر أبا عون عبد امللك 

  .بن أيب يزيد األزدي، فأقام إىل سنة ست وثالثني

  .ي مث صرف، وأعيد أبو عون سنة سبع وثالثني، فأقام إىل سنة إحدى وأربعنيمث أعيد صاحل بن عل

  .مث ويل بعده موسى بن كعب التميمي، فأقام سبعة أشهر ومات

  .وويل حممد بن األشعث اخلزاعي، مث عزل سنة اثنتني وأربعني

  .وللي نوفل بن الفرات، مث عزل نوفل

  . وأربعنيوويل محيد بن قحطبة الطائي، مث صرف سنة أربع

  .وويل يزيد بن حامت املهليب، فأقام إىل سنة اثنتني ومخسني فعزل

وويل أبا ضمرة . وويل حممد بن سعيد، فأقام إىل أن استخلف املهدي، فعزله يف سنة تسع ومخسني
إنه ويل بعد يزيد بن حامت عبد اهللا بن : حممد بن سليمان، كذا يف تاريخ ابن كثري؛ وأما اجلزار فقال

  .لرمحن بن معاوية بن حديج التجييبعبد ا
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  .مث ويل بعده أخوه فأقام سنة وشهرين

  .مث ويل بعده موسى بن علي اللخمي سنة مخس ومخسني، فأقام إىل سنة إحدى وستني

  .مث ويل عيسى بن لقمان اللخمي

  .مث ويل واضح موىل املنصور سنة اثنتني وستني

  .مث صرف من عامه وويل منصور بن يزيد احلمريي

  .مث ويل بعده حيىي بن داود أبو صاحل اخلرسي

  .مث ويل سامل بن سوادة التميمي سنة أربع وستني

  .مث ويل إبراهيم بن صاحل العباسي سنة مخس وستني

  .مث ويل موسى بن مصعب موىل خثعم

  .مث ويل الفضل بن صاحل العباسي سنة تسع وستني

  .مث ويل علي بن سليمان العباسي من السنة

  .سى بن عيسى العباسيمث ويل مو

  .وويل مسلمة بن حيىي األزدي. مث عزل سنة اثنتني وسبعني

  .مث ويل حممد بن زهري األزدي سنة ثالث وسبعني

  .مث ويل داود بن يزيد املهليب سنة أربع وسبعني

وويل عليها جعفر بن . مث أعيد موسى بن عيسى سنة مخس وسبعني، مث عزله الرشيد سنة ست وسبعني
 وكان سبب - وكان شيعياً زري الشكل أحول -مكي، فاستناب عليها عمر بن مهران حيىي الرب

واهللا ألولني عليها أخس الناس، : ذلك أن الرشيد بلغه أن موسى بن عيسى عزم على خلعه، فقال
فاستدعى عمر بن مهران، واله عليها نيابة عن جعفر، فسار عمر إليها على بغل، وغالمه أبو درة 

، فدخلها كذلك، فانتهى إىل جملس موسى بن عيسى، فجلس يف أخريات الناس، حىت على بغل آخر
نعم، : ألك حاجة يا شيخ؟ قال: انفضوا فأقبل عليه موسى بن عيسى، وهو ال يعرف من هو، فقال

نعم، : أنت عمر بن مهران؟ قال:: مث مال بالكتب، فدفعها إليه، فلما قرأها قال! أصلح اهللا األمري
  .، مث سلم إليه العمل وارحتل منها)أليس يل ملك مصر: (هللا فرعون حني قاللعن ا: قال

مث يف سنة سبع وسبعني عزل الرشيد جعفرا عن مصر، وويل عليها إسحاق بن سليمان، كذا يف تاريخ 
: وذكر األديب أبو احلسني اجلزار يف أرجوزته يف أمراء مصر خالف ذلك؛ فإنه قال. ابن كثري وغريه

  .بن عيسى سنة مخس وسبعنيأعيد موسى 
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  .مث أعيد إبراهيم بن صاحل العباسي سنة ست وسبعني، مث ويل عبد اهللا بن املسيب الضيب

  .كذا قال واهللا أعلم. مث ويل إسحاق بن سليمان العباسي سنة سبع وسبعني

  .مث عزل إسحاق سنة مثان وسبعني وويل هرمثة بن أعني، فأقام حنوا من شهر

  .مللك بن صاحل العباسي، فأقام إىل سلخ سنة مثان وسبعنيمث عزل وويل عبد ا

  .وويل عبيد اهللا بن مهدي العباسي سنة تسع وسبعني

  .مث أعيد موسى بن عيسى سنة مثانني

  .مث أعيد عبيد اهللا املهدي، وصرف يف رمضان سنة إحدى ومثانني

  .وويل إمساعيل بن صاحل العباسي

  .مثانني، مث صرف وويل الليث بن الفضل البريودذيمث ويل إمساعيل بن عيسى سنة اثنتني و

  .مث ويل أمحد بن إمساعيل العباسي سنة سبع ومثانني

  .مث ويل عبد اهللا بن حممد العباسي

  .مث ويل احلسني بن محل األزدي سنة تسعني

  .مث ويل مالك بن دهلم الكليب سنة اثنتني وتسعني

  .مث ويل احلسن بن التختاخ سنة ثالث وتسعني

  .ويل حامت بن هرمثة بن أعنيمث 

  .وويل جابر بن األشعث الطائي. مث صرف يف سنة مخس وتسعني

  .مث ويل عباد بن نصر الكندي سنة ست وتسعني

  .مث ويل املطلب بن عبد اهللا اخلزاعي سنة مثان وتسعني

  .مث ويل العباس بن موسى يف السنة

    

  .مث أعيد املطلب سنة تسع وتسعني

  .حلكم سنة مائتنيمث ويل السري بن ا

  .مث ويل سليمان بن غالب سنة إحدى

مث أعيد السري بن احلكم يف السنة، فمات يف سنة مخس ومائتني، فويل بعده أبو نصر حممد بن 
  .السري

مث تغلب عليها عبيد اهللا بن السري يف سنة ست فأقام إىل سنة عشر، فوجه إليه املأمون عبد اهللا بن 
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  .روب يطول ذكرهاطاهر فاستنقذها منه بعد ح

أن البطيخ العبدالوي الذي مبصر منسوب إىل عبد اهللا بن طاهر : وقد ذكر الوزير أبو القاسم املغريب
  .إما ألنه كان يستطيبه، أو ألنه أول من زرعه ا: هذا، قال ابن خلكان

  .مث ويل بعده عيسى بن يزيد اجللودي

مها عبد السالم وابن حليس، فخلعا املأمون، مث يف سنة ثالث وعشرين ومائتني ثار رجالن مبصر، و
واستحوذا على الديار املصري، وتابعهما طائفة من القيسية واليمانية فوىل املأمون أخا أبا إسحاق بن 

الرشيد نيابة مصر مضافة إىل الشام، فقدمها سنة أربع عشرة، وافتتحها، وقتل عبد السالم وابن 
  .حليس، وأقام مبصر

  . بن الوليد التميميمث ويل عليها عمري

  .مث صرف وأعيد عيسى بن يزيد اجللودي

  .مث ويل عبدويه بن جبلة سنة مخس عشرة

  .مث ويل عيسى بن منصور موىل بين نصر، ويف أيامه قدم املأمون مصر يف سنة ست عشرة

  .مث ويل نصر بن كيدر السعيدي سنة تسع عشرة

  .مث ويل املظفر بن كيدر

  .اس احلنفيمث ويل موسى بن أيب العب

  .مث ويل مالك بن كيدر سنة أربع وعشرين ومائتني

  .مث أعيد بن منصور ثانية سنة تسع وعشرين

  .مث ويل هزمية بن النضر اجلبلي سنة ثالث وثالثني

  .مث ويل ابنه حامت يف السنة، فأقام شهرا

  .مث ويل علي بن حيىي سنة أربع وثالثني

  .س وثالثنيمث ويل أخوه إسحاق بن حيىي اجلبلي سنة مخ

  .مث ويل عبد الواحد بن حيىي، موىل خزاعة سنة ست وثالثني

مث ويل عنبسة بن إسحاق الضيب سنة مثان وثالثني، مث عزل وويل يزيد بن عبد اهللا من املوايل سنة اثنتني 
  .وأربعني

  .مث ويل مزاحم بن خاقان سنة ثالث ومخسني

  .مث ويل ابنه أمحد يف السنة
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  .ي يف السنة، مث صرف فيها أيضاًمث ويل أزجور الترك

وويل أمحد بن طولون التركي، مث أضيفت إليه نيابة الشام والعواصم والثغور وإفريقية، فأقام مدة 
طويلة، وفتح مدينة أنطاكية، وبىن مبصر جامعه املشهور، وكان أبوه طولون من األتراك الذين أهداهم 

 ويقال إىل الرشيد يف سنة تسعني ومائة -يف سنة مائتني نوح بن أسد الساماين عامل خباري إىل املأمون 
 ومات طولون سنة ثالثني، وقيل سنة - وقيل عشرين ومائتني - وولد ابنه أمحد يف سنة أربع عشرة -

  .أربعني

وحكى ابن عساكر عن بعض مشايخ مصر أن طولون مل يكن أبا أمحد؛ وإمنا تبناه وأمه جارية، تركية 
واهللا ال جترأت : تراك طلبوا منه أن يقتل املستعني، ويعطوه واِسطّا فأىب وقالأمسها هاشم، وكان األ

لقد وعدين األتراك إن قتلت املستعني أن يولوين واسطاً، : على قتل أوالد اخللفاء، فلما ويل مصر، قال
  .فخفت اهللا ومل أفعل، فعوضين والية مصر والشام وسعة األحوال

جلسنا دكان، ومعنا : قال بعض أهل مصر: ين يف كتاب عنوان السريقال حممد بن عبد امللك اهلمدا
 فسألناه عما جيده يف الكتب - وذلك قبل دخول أمحد بن طولون بساعة -أعمى يدعى علم املالحم 

هذا رجل من صفته كذا وكذا، يتقلد هو وولده قريباً من أربعني سنة؛ فما مت كالمه : ألجله، فقال
  .صفته وواليته ووالية ولده كما قالحىت اجتاز أمحد، فكانت 

رمبا امتدت إىل اليد : ألزمين ابن طولون صدقاته، وكانت كثرية، فقلت له يوماً: وقال بعض أصحابه
هؤالء املستورون : فقال! املطوقة باجلوهر، وامعصم ذو السوار، والكم الناعم، أفأمنع هذه الطبقة

 أن ترد يداً امتدت إليك، وأعط من استعطاك، فعلى الذين حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف، أحذر
اهللا تعاىل أجره؛ وكان يتصدق يف كل أسبوع بثالثة آالف دينار سادة سوى الراتب، وجيري على أهل 
املساجد يف كل شهر ألف دينار، ومحل إىل بغداد يف مدة أيامه، وما فرق على العلماء والصحالني ألفي 

 وكان خراج مصر يف أيامه أربعة آالف دينار وثلثمائة ألف دينار، وكان ألف دينار ومائيت ألف دينار،
  .البن طولون ما بني رحبة مالك بن طوق إىل أقصى املغرب

    

واستمر ابن طولون أمرياً مبصر إىل أن مات ا ليلة األحد لعشر خلون من ذي القعدة سنة سبعني 
ما : ورأيته يف املنام بعد وفاته حبال حسنة، فقال: قال بعض الصوفية. ومائتني، وخلف سبعة عشر ابناً

ينبغي ملن سكن الدنيا أن حيقر حسنة فيدعها وال سيئة فيأا، عدل يب عن النار إىل اجلنة بتثبيت على 
متظلم عيي اللسان شديد التهيب، فسمعت منه وصربت عليه حىت قامت حجته، وتقدمت بإنصافه، 



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  359

 

  .يا من احلجاب مللتمس اإلنصافوما يف اآلخرة أشد على رؤساء الدن

وويل بعده ابنه أبو اجليش مخاوريه، وأقام أيضاً مدة طويلة، مث يف ذي احلجة سنة اثنتني ومثانني قدم 
الربيد فأخرب املعتضد باهللا أن مخاوريه ذحبه بعض خدمه على فراشه وولوا بعده ولده جيش فأقام تسعة 

 بن مخاوريه، وقد التزم يف كل سنة بألف ألف دينار أشهر، مث قتلوه وبوا داره، وولوا هارون
ومخسمائة ألف دينار، حتمل إىل باب اخلليفة، فأقره املعتضد على ذلك، فلم يزل إىل صفر سنة اثنتني 
وتسعني، فدخل عليه عماه شيبان وعدي ابنا أمحد بن طولون، وهو مثل يف جملسه، فقتاله، وويل عمه 

 اثنيت عشر يوماً من واليته من قبل املكتفي والية حممد بن سليمان أبو املغامن شيبان، فورد بعد
الواثقي، فسلم إليه شيبان األمر، واستصفى أموال آل طولون، وانقضت دولة الطولونية عن الديار 

  .املصرية

وأقام حممد بن سليمان مبصر أربعة أشهر، وويل عليها بعده عيسى بن حممد الوشري فأقام والياً عليها 
 وشهرين ونصفا، ومات سنة سبع وتسعني، ومائتني، فويل املقتدر أبا منصور تكني اخلاصة مث سنني

  .صرف يف سنة ثالث وثلثمائة، وويل دكاء أبو احلسن، مث صرف وأعيد تكني مث صرف سنة تسع

  .وويل هالل بن بدر يف سنة إحدى عشرة

قام إىل أن مات سنة إحدى وويل أمحد بن كيغلغ صم صرف من عامه، وأعيد تكني اخلاصة، فأ
وعشرين وثلثمائة، وورد اخلرب مبوته إىل بغداد، وأن ابنه حممداً، قد قام باألمر من بعده، فسري إليه 

  .القاهر اخللع بتنفيذ الوالية واستقرارها، مث صرف

وويل أبو بكر حممر بن طغج امللقب باألخشيد، مث صرف من عامه، وأعيد أمحد بن كيغلغ، مث صرف 
  .ث وعشرينثال

وأعيد حممد بن طغج اإلخشيدي، ويف هذا الوقت كان تغلب أصحاب األطراف عليها لضعف أمر 
اخلالفة وبطل معىن الوزارة، وصارت الدواوين حتت حكم أمري األمراء حممد بن رائق، وصارت الدنيا 

، ومضر يف يف أيدي عماهلا؛ فكانت مصر والشام يف يد اإلخشيد واملوصل وديار بكر وديار ربيعة
أيدي بين محدان، وفارس يف يد على بن بويه، وخراسان يف يد نصر بن أمحد، وواسط والبصرة 

واألهواز يف يد اليزيدي، وكرمان يف يد حممد بن الياس، والري وأصفهان واجلبل يف يد احلسن بن 
والبحرين واليمامة بويه، واملغرب وإفريقية يف يد أيب عمرو الغساين، وطربستا وجرجان يف يد الديلم، 

وهجر يف يد أيب طاهر القرمطي؛ فأقام حممد بن طغج يف مصر إىل أن مات يف ذي احلجة سنة أربع 
  .وثالثني وثلثمائة
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 وكان صغرياً، - ومعناه بالعربية حممود مقامه :  قال الذهيب يف العرب-وقام ابنه أبو القاسم أنوجوز 
  .، فكان يدبر اململكة فاستمر إىل سنة تسع وأربعنيفأقيم كافور اإلخشيد اخلادم األسود أتابكاً

فمات أنوجور، وقام بعده أخوه علي، فاستمر إىل أن مات سنة مخس ومخسني؛ فاستقرت اململكة باسم 
كافور، يدعى له على املنابر بالبالد املصرية والشامية واحلجاز، فأقام سنتني وأربعة أشهر، ومات مبصر 

كان كافور خصياً حبشياً، اشتراه اإلخشيد من بعض : قال الذهيب.  ومخسنييف مجادى األوىل سنة سبع
أهل مصر بثمانية عشر دينار مث تقدم عنده لعقله ورأيه إىل أن صار من كبار القواد، مث ملا مات أستاذه 

كان أتابك ولده أنوجور، وكان صبياً فغلب كافور على األمور، وصار االسم للولد، والدست 
استقل باألمر، ومل يبلغ أحد من اخلصيان ما بلغ كافور ومؤنس املظفري الذي ويل سلطنة لكافور، مث 

  : العراق، ومدحه املتنيب بقوله

  ومن قصد البحر استقل السواقيا  كافور توارك غيره قواصد

 وخلت بياضاً خلفها ومآقيا  بنا إنسان عين زمانه فجاءت

  : وهجاه بقوله

 أقومه البيض أم آباؤه الصيد  مةًعلم األسود المخصي مكر من

  عن الجميل، فكيف الخصية السود  أن الفحول البيض عاجزة وذاك

    

انظروا إىل : كان مبصر واعظ على الناس، فقال يوماً يف قصصه: وقال حممد بن عبد امللك اهلمداين
 وهو أشل، وكافور عندنا ابن بويه ببغداد: هوان الدنيا على اهللا تعاىل، فإنه أعطاها ملقصوصني ضعيفني

مل يقل هذا إال : مبصر وهو خصي، فرفعوا إليه قوله وظنوا أنه يعاقبه، فتقدم له خبلعة ومائة دينار، وقال
لقمان، وبالل : ما أجنب من ولد حاٍم إال ثالثة: جلفائي له، فكان الواعظ يقول بعد ذلك يف قصصه

  .املؤذن، وكافور

كنت أساير كافور يوماً، وهو يف موكب خفيف، :  بن طاهر العلويوقال أبو جعفر مسلم بن عبد اهللا
فسقطت مقرعته من يده، فبادرت الرتول، وأخذا من األرض ودفعتها إليه، ايها الشريف، أعود باهللا 

 أنا صنيعة األستاذ، -  وكاد يبكي -من بلوغ الغاية، ما ظننت أن الزمان يبلغين حىت يفعل يب هذا 
أمر : اب داره ودعته وسرت، فإذا أنا بالبغال واجلنائب مبراكبها، وقال أصحابهووليه، فلما بلغ ب

  .األستاذ حبمل هذا إليك، وكان مثنها يزيد على مخسة عشر ألف دينار
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وملا مات كافور ويل املصريون مكانه أبا الفوارس أمحد بن علي بن اإلخشيد وهو ابن اثنتني وعشرين 
  .ر القائد من املغرب فانتزعها منهسنة، فأقام شهوراً حىت أتى جوه

  ذكر أمراء مصر من بين عبيد

ملا تويف كافور اإلخشيدي مل يبق مبصر من جيتمع القلوب عليه، وأصام غالء شديد أضعفهم؛ فلما 
بلغ ذلك املعز أبا متيم معد بن املنصور إمساعيل، وهو ببالد إفريقية بعث موىل أبيه جوهر؛ وهو القائد 

ائة ألف مقاتل، فدخلوا مصر يف يوم الثالثاء سابع عشر شعبان سنة مثان ومخسني الرومي، يف م
وثلثمائة، فهرب أصحاب كافور، وأخذ جوهر مصر بال ضربٍة وال طعنٍة وال ممانعٍة، فخطب جوهر 

للمعز يوم اجلمعة على منابر الديار املصرية وسائر أعماهلا، وأمر املؤذنني جبامع عمرو وجبامع ابن 
 أن يؤذنوا حبي علي خري العمل؛ فشق ذلك على الناس، وما استطاعوا له رداً، وصربوا حلكم طولون

اهللا، وشرع يف بناء القاهرة والقصرين واجلامع األزهر، وأرسل بشرياً إىل املعز يبشره بفتح الديار 
بن هانئ بقصيدة ففرح املعز بذلك، وامتدحه شاعره حممد . املصرية وإقامة الدعوة له ا، وطلبه إليها

  : أوهلا

 قد قضي األمر: لبني العباس فقل  هل فتحت مصر؟: يقول بنو العباس

وابن هانئ هذا قد كفره غري واحد من العلماء، منهم القاضي عياض يف الشفاء ملبالغته يف مدائحه، 
  : من ذلك قوله يف املعز

 فأنت الواحد القهار فاحكم  شئت الما شاءت األقدار ما

    لطالما زاحمت تحت ركابه جبريال . . .

مث توجه املعز من املغرب يف شوال سنة إحدى وستني، فوصل اإلسكندرية يف شعبان سنة اثنتني 
وستني، وتلقاه أعيان مصر إليها، فخطب هناك خطبةً بليغة، وجلس قاضي مصر أبو الطاهر الذهلي 

ر أحداً من اخلالئف سوى أمري املؤمنني؛ فقال مل أ: هل رأيت هليفةً أفضل مين؟ فقال: إىل جنبه، فسأله
وقرب أيب : نعم، قال: وزرت قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: نعم، قال: أحججت؟ قال: له

شغلين عنهما : مث نظرت فإذا ابنه قائم مع كبار األمراء، فقلت! فتحريت ماذا أقول: بكر وعمر؟ قال
شغلين أمري املؤمنني عن السالم على ويل العهد، وضت إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما 

فسلمت عليه، فانفسح الس إىل غريه، مث صار من اإلسكندرية إىل مصر، فدخلها يف خامس 
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رمضان، فرتل بالقصرين، فكان أول حكومة انتهت إليه أن امرأة كافور اإلخشيدي تقدمت إليه، 
ليهود الصواغ قباء من لؤلؤ منسوج بالذهب، وأنه جحد فذكرت له أا كانت أودعت رجالً من ا

ذلك، فاستحضره وقرره، فأنكر اليهودي، فأمر أن تفتش داراه، فوجد القباء قد جعله يف جرة، 
. فدفعه املعز إليها، فقدمته إليه، وعرضته عليه، فأىب أن يقبله منها، ورده عليها. ودفنها فيها

وكافر، وسار إليه احلسن بن أمحد القرمطي يف جيش فاستحسن ذلك منه احلاضرون من مؤمن 
  : كشيف، وأنشد يقول

 إذن ما بينهم مطلول فدمى  رجال الغرب أنى هبتهم زعمت

 ثراك فال سقاني النيل يروي  يا مصر إن لم أسق أرضك من دٍم

    

عوا مصر والتفت معه أمري العرب ببالد الشام، وهو حسان بن اجلراح الطائي يف عرب الشام، ليرت
فراسل حسان، ووعده مبائة ألف دينار، إن هو خذل بني . منه، وضعف جيش املعز عن مقاومتهم

فأرسل . أن بعث إيلّ مبا التزمت، وتعال مبن معك، فإذا التقينا ازمت مبن معي: الناس، فأرسل إليه
عله يف أسفل إليه املعز مائة ألف دينار يف أكياس أكثرها زغل ضرب النحاس، ولبسه الذهب، وج

األكياس ووضع يف رؤوس األكياس الدنانري اخلالصة، وركب يف أثرها جبيشه، فالتقى الناس، فلما 
نشبت احلرب بينهم، ازم حسان بالعرب، فضعف جانب القرمطي، وقوى عليه املعز فكسره، 

ه يف السنة اليت وكان منجمة قال ل. واستمر املعز بالقاهرة إىل أن مات يف ربيع اآلخر سنة مخس وستني
إن عليك قطعاً يف هذه السنة فتوار عن وجه األرض حىت تنقضي هذه املدة، فعمل له سرداباً، : قبلها

ودعا األمراء وأوصاهم بولده نزار، ولقبه العزيز، وفوض إليه األمر حىت يعود، فبايعوه على ذلك، 
فارس منهم سحاباً سارياً ترجل ودخل ذلك السرداب، فتوارى فيه سنة، فكانت املغاربة إذا رأى ال

مث برز إىل الناس بعد مضي سنة، . عن فرسه، وأومى إليه بالسالم، ظانني أن املعز يف ذلك الغمام
وويل بعده ابنه العزيز أبو منصور نزار، فأقام . وجلس للحكم على عادته، فعاجله اهللا يف هذه السنة

  .إىل أن مات سنة ست ومثانني

زر رجالً نصرانياً يقال له عيسى بن نسطورس، وآخر يهودياً امسه ميشا، فعز ومن غرائبه أنه استو
بسببهما اليهود والنصارى على املسلمني يف ذلك الزمان، حىت كتبت إليه امرأة يف قصة يف حاجة هلا 

بالذي أعز النصارى بعيسى بن نسطورس، واليهود مبيشا، وأذل املسلمني بك؛ ملا كشفت عن : تقول
عند ذلك أمر بالقبض على هذين، وأخذ من النصراين ثلثمائة ألف دينار، وويل بعده ابنه ف! ظالميت
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احلاكم، فكان شر اخلليقة، مل يل مصر بعد فرعون شر منه؛ رام أن يدعي اإلهلية كما ادعاها فرعون، 
حتراماً فأمر الرعية إذا ذكره اخلطيب على املنرب أن يقوموا على أقدامهم صفوفاً إعظاماً لذكره، وا

وكان أهل مصر على اخلصوص إذا . المسه؛ فكان يفعل ذلك يف سائر ممالكه حىت يف احلرمني الشريفني
وكان جباراً عنيداً، . قاموا خروا سجداً؛ حىت أنه يسجد بسجودهم يف األسواق الرعاع وغريهم

خرب قمامة مث أعادها، وشيطاناً مريداً، كثري التلون يف أقواله وأفعاله، هدم كنائس مصر مث أعادها، و
  .ومل يعهد يف ملة اإلسالم بناء كنيسة يف بلد اإلسالم قبله وال بعده إال ما سنذكره

  .وقد نقل السبكي اإلمجاع على أن الكنيسة إذا هدمت ولو بغري وجه ال جتوز إعادا

، وألزم الناس ومن قبائح احلاكم أنه ابتىن املدارس، وجعل فيها الفقهاء واملشايخ، مث قتلهم وخرا
بإغالق األسواق اراً وفتحها ليالً؛ فامتثلوا ذلك دهراً طويالً حىت اجتاز مرة بشيخ يعمل النجارة يف 

يا سيدي، أما كان الناس يسهرون ملا كانوا : فقال! أمل ننهكم عن هذا: أثناء النهار، فوقف عليه، وقال
وكان يعمل . وأعاد الناس إىل أمرهم األولفتبسم وتركه، . فهذا من مجلة السهر! يتعيشون بالنهار

احلسبة بنفسه يدور يف األسواق على محار له، وكان ال يركب إال محاراً، فمن وجده قد غش يف 
معيشته أمر عبداً أسود معه يقال له مسعود أن يفعل به الفاحشة العظمى، وكان منع النساء من 

تل خلقاً من النساء على خمالفته يف ذلك، وهدم اخلروج من منازهلن، ومنعهن من دخول احلمامات، وق
وله رعونات كثرية ال تنضبط، فأبغضه اخللق، وكتبوا . بعض احلمامات عليهن، ومنع من طبخ امللوخيا

له األوراق بالشتم له وألسالفه يف صورة قصص، حىت عملوا صورة امرأة من ورق خبفها وإزارها، 
 فلما رآها ظنها امرأة، فذهب من ناحيتها وأخذ القصة من ويف يدها قصة فيها من الشتم شيء كثري،

يدها، فلما رأى ما فيها غضب، وأمر بقتلها؛ فلما حتققها من ورق، ازداد غضباً إىل غضبه، وأمر 
العبيد من السود أن حيرقوا مصر وينهبوا ما فيها من األموال واحلرمي، ففعلوا، وقاتلهم أهل مصر قتاالً 

واجتمع الناس يف اجلوامع، ورفعوا املصاحف، .  والنار تعمل يف الدور واحلرميعظيماً ثالثة أيام،
وجأروا إىل اهللا واستغاثوا به، وما اجنلى احلال حىت اخترق من مصر حنو ثلثها، وب حنو نصفها، 

واشترى الرجال من سيب هلم من النساء واحلرمي من أيدي . وسيب حرمي كثري وفعل ن الفواحش
  .العبيد

    

مث زاد ظلم احلكم، وعن له أن يدعي الربوبية، فصار قوم من اجلهال إذا رأوه : قال ابن اجلوزي
كان يف عصرنا أمري يقال له أزدمر الطويل، اعتقاده : قلت! يا واحد، يا أحد، يا حميي يا مميت: يقولون
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لك فعل حنو ما فعله قريب من اعتقاد احلاكم هذا، وكان يروم أن يتوىل اململكة، فلو قدر اهللا له بذ
احلاكم وقد أطلعين على ما يف ضمريه، وطلب مين أن أكون معه على هذا االعتقاد يف الباطن إىل أن 

فضقت بذلك ذرعاً، وما زلت . يؤول إىل السلطنة، فيقوم يف اخللق بالسيف حىت يوافقوه على اعتقاده
استغاث بالنيب صلى اهللا عليه وسلمن أتضرع إىل اهللا تعاىل يف هالكه، وأال يوليه على املسلمني، و

مث كان من أمر احلاكم أن تعدى شره ! وأسأل فيه أرباب األحوال حىت قتله اهللا فلله احلمد على ذلك
إىل أخته يتهمها بالفاحشة، ويسمعها أغلظ الكالم، فعملت على قتله، فركب ليلة إىل جبل املقطم 

إىل أخته ليالً فدفنته يف دارها، وذلك سنة إحدى عشرة ينظر يف النجوم، فأتاه عبدان فقتاله، ومحاله 
  .وأربعمائة

وويل بعده ابنه أبو احلسن علي، ولقب الظاهر إلعزاز دين اهللا فأقام إىل أن تويف يف سبع وعشرين 
  .وأربعمائة، وكانت سريته جيدة

ه، وكانت وفاته سنة فإنه أقام ستني سنة، ومل يقم هذه املدة خليفة وال ملك يف اإلسالم قبله وال يعد
  .سبع ومثانني وأربعمائة

وويل بعده ابنه أبو القاسم أمحد، ولقب املستعلي، فأقام إىل أن تويف يف ذي احلجة سنة مخس وتسعني 
  .وأربعمائة

وملا تويف املستعلى : قال ابن ميسر يف تارخيه. وويل بعده ابنه أبو علي منصور، ولقب اآلمر بأحكام اهللا
ا علي، وبايعه باخلالفة، ونصبه مكان أبيه، ولقبه باآلمر بأحكام اهللا، وكان له من أحضر األفضل أب

العمر مخس سنني وشهر وأيام، فكتب ابن الصرييف الكاتب السجل بانتقال املستعلى ووالية األمر، 
ري من عبد اهللا ووليه أيب علي اآلمر بأحكام اهللا أم: وقرئ على رؤوس كافة األجناد واألمراء، وأوله

املؤمنني بن اإلمام املستعلى باهللا، إىل كافة أولياء الدولة وأمرائها وقوادها وأجنادها ورعاياها، شريفهم 
ومشروفهم، وآمرهم ومأمورهم، مغربيهم ومشرقيهم، أمحرهم وأسودهم، كبريهم وصغريهم؛ بارك 

 هو، يسأله أن يصلي على سالم عليكم فإن أمري املؤمنني حيمد إليكم اهللا الذي ال إله إال. اهللا فيهم
جده حممد خامت النبيني، صلى اهللا عليه وعلى آله الطيبني الطاهرين األئمة املهديني، وسلم تسليماً، أما 

بعد، فاحلمد هللا املنفرد بالثبات والدوام الباقي على تصرم الليايل واأليام، القاضي على أعمار خلقه 
قوداً بكمال اإلمتام، جاعل املوت حكماً يستوي فيه مجيع بالتقصي واإلنصرام، اجلاعل نقض األمور مع

كل من : (األنام، ومنهالً ال يعتصم من ورده كرامة نيب وال إمام، والقائل معزياً لنبيه ولكافة أمته
، الذي استرعى األئمة هذه األمة، ومل ختل األرض )عليها فاٍن ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام
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باده ونعمة، وجعلهم مصابيح الشبه إذا غدت داجية مدهلمة، لتضيء للمؤمنني من أنوارهم لطفاً بع
سبل اهلداية، وال يكون أمرهم عليهم غمة حيمده أمري املؤمنني محد شاكر على ما نقله فيه من درج 

اإلنافة، ونقله إليه من مرياث اخلالفة، صابر على الرزية اليت أطار هجومها الباب، والفجيعة اليت أطال 
طروقها األسف واالكتئاب، ويسأله أن يصلي على جده حممد خامت أنبيائه وسيد رسله وأمنائه، وجملي 
غياهيب الكفر ومكشف عمائه، الذي قام مبا استودعه اهللا من أمانته، ومحله من أعباء رسالته، ومل يزل 

 وجاء احلق وظهر أمر اهللا هادياً إىل اإلميان، داعياً إىل الرمحن؛ حىت أذعن املعاندون وأقر اجلاحدون،
مث إنكم بعد ذلك : (وهم كارهون؛ فحينئذ أنزل اهللا عليه إمتاماً حلكمته اليت ال يعترضها املعترضون

صلى اهللا عليه وعلى أخيه وابن عمه أبينا أمري املؤمنني علي بن أيب ) مث إنكم يوم القيامة تبعثون. مليتون
 وانتخبه لإلمامة رأفة بالربية، وخصه بغوامض علم الترتيل، طالب، الذي أكرمه اهللا باملرتلة العلية،

وجعل له مربة التعظيم ومزية التفضيل، وقطع بسيفه دابر من زل عن القصد، وضل عن سواء 
السبيل، وعلى األئمة من دريتها العترة اهلادية من ساللتهما آبائنا األبرار املصطفني األخيار، ما 

  . والنهارتصرفت األقدار، وتواىل الليل

    

وإن اإلمام املستعلى باهللا أمري املؤمنني قدس اهللا روحه، كان ممن أكرمه اهللا باالصطفاء، وخصه بشرف 
االجتباء، ومكن له يف بالده، فامتدت أفياء عدله، واستخلفه يف أرضه، كما استخلف أباه من قبله، 

عليه مبواد توفيقه وإسعاده، ذلك هدى اهللا وأيده مبا استرعاه إياه دايته وإرشاده، وأمده مبا استحفظه 
فلم يزل ألعالم الدين رافعاً، ولشبه املضلني دافعاً، ولراية العدل ناشراً، . يهدي به من يشاء من عباده
إىل أن استوىف املدة احملسوبة، وبلغ الغاية املوهوبة؛ فلو كانت الفضائل . وبالندى غامراً وللعدو قاهراً

 حتمي من ضروب األقدار، أو تؤخر ما سبق تقدميه يف علم الواحد القهار، حلمى تزيد يف األعمار، أو
نفسه النفيسة كرمي جمدها وشريف مسها، وكفاها خطري منصبها، وعظيم هيبتها، ووقتها أفعاهلا اليت 

تستقي من منبع الرسالة، وصانتها خالهلا اليت ترتقي إىل مطلع اجلاللة؛ لكن األعمار حمررة مقسومة، 
ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم : (اآلجال مقدرة معلومة، واهللا تعاىل يقول، وبقوله يهتدي املهتدونو

فأمري املؤمنني حيتسب عند اهللا هذه الرزية اليت عظم أمرها ) ال يستأخرون ساعةً وال يستقدمون
وفدح، وجرح خطبها وقدح، وغدت هلا القلوب واجفة، واآلمال كاسفة، ومضاجع السكون 

صرباً على بالئه، وتسليماً ألمره وقضائه، ! قضة، ومدامع العيون مرفضة، فإن هللا وإنا إليه راجعونمن
  ).إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب(واقتداء مبن أثىن عليه يف الكتاب 
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ا وقد كان اإلمام املستعلي باهللا قدس اهللا روحه عند نقلته، جعل يل عقد اخلالفة من بعده، وأودعين م
حازه من أبيه عن جده، وعهد إيل أن أخلفه يف العامل، وأجرى الكافة يف العدل واإلحسان على منهجه 

املتعامل، وأطلعين من العلوم على السر املكنون، أفضى إيل من احلكمة بالغامض املصون، وأوصاين 
يه من الفضل، بالعطف على الربية، والعمل فيهم بسريم املرضية، على علمي مبا جبلين اهللا عل

وخصين به من إيثار العدل، وإنين فيما استرعيته سالك منهاجه، عامل مبوجب الشرف الذي عصب 
اهللا يل تاجه، وكان ممن ألقاه إيل، وأوجبه علي، أن أعلى حمل السيد األجل األفضل، من قلبه الكرمي، 

ما عهد إليه، ونص باخلالفة وإن اإلمام املستنصر باهللا كان عند. وما جيب له من التبجيل والتكرمي
عليه، أوصاه أن يتخذ هذا السيد األجل خليفة وخليال، وجيعله لإلمامة زعيما وكفيال، ويغدق به أمر 
النظر والتقرير، ويفوض إليه تدبري ما وراء السرير، وإنه عمل ذه الوصية، وحذى على تلك األمثلة 

ط أمر الكافة بعزمته املاضية، ومهته العلية؛ فكان النبوية، وأسند إليه أحوال العساكر والرعية، ونا
قلمه بالسداد يرجف وال حيف، وسيفه من دماء ذوي العناد يكف وال يكف، ورأيه يف حسم مواد 

الفساد يرجح ال خيف، فأوصاين أن أجعله يل كما كان له صيفا وظهريا، وأن ال أستر عنه يف األمور 
 األحوال إىل تكلفه، وإسناد األسباب إىل تدبريه والناهض صغريا وال كبريا، وأن أقتدي به يف رد

بياهظ اخلطب ومنتقله، إىل غري ذلك مما استودعين إياه، وألقاه إيل من النص الذي يتضوع نشره 
ورياه، نعمة من اهللا قضت يل بالسعد العميم، ومنة شهدت بالفضل املتني واحلظ اجلسيم، واهللا يؤيت 

فتعزوا معاشر األولياء واألمراء والقواد واألجناد والرعايا واخلدام، . عليمملكه من يشاء واهللا واسع 
حاضركم وغائبكم، ودانيكم وقاصيكم، عن اإلمام املنقول إىل جنات اخللود، واستبشروا بإمامكم 

ولكم من أمري . هذا اإلمام احلاضر املوجود؛ وابتهجوا بكرمي نظره املطلع لكم كواكب السعود
يغمض جفنا عن مصابكم، وأن يتوخى ما عاد مبيامنكم ومناجحكم، وأن حيسن السرية املؤمنني أال 

فيكم، ويرفع أذى من يعاديكم، ويتفقد مصلحة حاضركم وباديكم، وألمري املؤمنني عليكم أن 
تعتقدوا مواالته خبالص الطوية، وجتمعوا له يف الطاعة بني العمل والنية، وتدخلوا يف البيعة بصدور 

وآمال منفسخة، وضمائر يقينية، وبصائر يف الوالء قوية، وأن تقوموا بشروط بيعته، منشرحة، 
وتنهضوا بفروض نعمته، وتبذلوا الطارف والتالد يف حقوق خدمته، وتتقربوا إىل اهللا سبحانه 

وأمري املؤمنني يسأله اهللا أن تكون خالفته كافلة باإلقبال، ضامنة ببلوغ األماين . باملناصحة لدولته
  .اآلمال، وأن جيعل دميها دائمة باخلريات، وقسمتها نامية على األوقات إن شاء اهللا تعاىلو
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وأقام اآلمر بأحكام اهللا خليفة إىل أن قتل يف ذي احلجة سنة أربع وعشرين ومخسمائة، عدي إىل 
  .الروضة يف فئة قليلة، فخرج عليه منها قوم بالسيوف فأثخنوه

املصرية غالم أرمين من غلمانه، فاستحوذ على األمور ثالثة أيام ورام أن وملا قتل تغلب على الديار 
يتأمر، فحضر الوزير أبو علي أمحد بن األفضل بدر اجلمايل، فأقام اخلليفة احلافظ لدين اهللا أبا امليمون 

ال عبد ايد بن األمري أيب القاسم بن املستنصر باهللا، واستحوذ على األمور دونه، وحصره يف جملس 
يدخل إليه أحد إال من يريده، وخطب لنفسه على املنابر، ونقل األموال من القصر إىل داره، ومل يبق 
للحافظ سوى االسم فقط، فلم يزل كذلك حىت قتل الوزير، فعظم أمر احلافظ من حينئذ، وجدد له 

ه الدين بعد أصلح اهللا من شيدت ب: ألقاب مل يسبق إليها، وخطب له ا على املنابر، فكان يقول
دثوره، وأعززت به اإلسالم بأن جعلته سببا لظهوره، موالنا وسيدنا إمام العصر والزمان أبا امليمون 

وكان احلافظ كثري املرض بعلة القولنج، فعمل له سرماه : قال ابن خلكان! عبد ايد احلافظ لدين اهللا
عة يف أشرافها كل واحد منها يف وقته، الديلمي طبل القولنج ركبة من املعادن السبعة والكواكب السب

فكان من خاصته أنه إذا ضرب به أحد خرج الريح من خمرجه، فكان هذا الطبل يف خزائنهم إىل أن 
فضرب به فضرط ! ملك السلطان صالح الدين بن أيوب أخذ الطبل املذكور كردي وال يدري ما هو

  .فخجل، فألقى الطبل من يده فانكسر

  .الوالية إىل أن مات يف مجادى اآلخرة سنة أربع وأربعني ومخسمائةواستمر احلافظ على 

  .وويل بعده ولده الظافر أبو املنصور إمساعيل، فأقام إىل أن قتل يف احملرم سنة تسع وأربعني

وويل بعده ولده الفائز بنصر اهللا أبو القاسم عيسى، وهو صيب صغري ابن مخس سنني؛ فإن مولده يف 
ربعني، فأقام إىل أن تويف يف صفر سنة مخس ومخسني؛ وعمره يومئذ إحدى عشرة احملرم سنة أربع وأ

  .سنة، وكان مدبر دولته أبو الغارات طالئع ابن رزيك

ومات يف . وويل بعده العاضد لدين اهللا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف بن احلافظ، وهو آخر العبيديني
لطان امللك الناصر صالح الدين يوسف بن عاشوراء سنة سبع وستني، وزالت دولتهم على يد الس

  .أيوب؛ رمحه اهللا تعاىل

، "ال يعضد شجرها: "ومن الغريب أن العاضد يف اللغة، القاطع، ومنه احلديث: قال ابن كثري
  .فبالعاضد قطعت دولة بين عبيد

ض إن هؤالء القوم أوائل دولتهم قالوا لبع: مسعت مجاعة من املصريني يقولون: وقال ابن خلكان
اكتب لنا ألقابا يف ورقة؛ تصلح للخلفاء؛ حىت إذا توىل واحد لقبوه ببعض تلك األلقاب، : العلماء
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ومل يكن . فاتفق أن آخر من ويل منهم العاضد". العاضد"فكتب هلم ألقابا، وآخر ما كتب يف الورقة 
تلقبهم بألقاب بعده من اخلالفة سوى االسم فقط؛ الستيالء وزرائهم على األمور وحجرهم عليهم، و

  .امللوك؛ فكانوا معهم كخلفاء عصرنا مع ملوكهم، وكخلفاء بغداد مع بين بويه، وأشباههم

  : حسن الوفاء ملشاهري اخللفاء: ومن قصيدة ابن فضل اهللا اليت مساها

 عبيد اهللا در فاخر إلى  من بني فاطمة والخلفاء

    ترأبناء إسماعيل في بحل جعفر الصادق في القول أبوه البا

 المنصور وهو اآلخر والثالث  بالغرب مهدي تاله قائم

 إلى مصر، ونعم السائر سار  المعز قائد الجيش الذي ثم

 المعروف ثم الظاهر والحاكم  ثم ابنه العزيز عز مشبها

 مستعل وجاء اآلمر تاله  المستنصر النائي الذي وبعده

 ثم المليك الناصر وعاضد  وحافظ وظافر وفائز

 عند علمه السرائر واهللا  لقد ساء لهم معتقد الواق

 فكافر أو فاجر طغيانه  الحاكم ممن لج في لكنما

ذكر أمراء مصر من : "مت اجلزء األول من كتاب حسن احملاضرة، ويليه إن شاء اهللا اجلزء الثاين وأوله
  ".حني ملكها بنو أيوب إىل أن اختذها اخللفاء العباسية دار اخلالفة

  هللا الرمحن الرحيم بسم ا

  ذكر أمراء مصر من حني ملكها بنو أيوب

  إىل أن اختذها اخللفاء العباسيون دار اخلالفة 

    

ملا قتل صاحب مصر الظافر، وصلت األخبار إىل بغداد، بأن مصر قتل صاحبها، ومل يبق فيهم إال صيب 
املقتفي عهداً للملك نور الدين صغري، أبن مخس سنني، قد ولوه عليهم، ولقبوه الفائز، فكتب اخلليفة 

حممود زنكي على البالد الشامية واملصرية، وأرسله إليه، فسار حىت أتى دمشق، فحاصرها وانتزعها 
من يد ملكها جمري الدين بن طغتكني، وشرع يف فتح بالد الشام بلدا بلدا، وأخذها من أيدي من 
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  .استوىل عليها من الفرنج

 أقبلت الفرنج يف حمافل كثرية إىل الديار املصرية، فأرسل نور الدين فلما كان يف سنة اثنتني وستني
حممود أسد الدين شريكوه بن شادي، ومعه ابن أخيه صالح الدين يوسف بن أيوب، فسار إليها يف 

ربيع اآلخر، وقد وقع يف النفوس أن صالح الدين سيملك الديار املصرية، ويف ذلك يقول عرقلة 
  : الشاعر

 إلى حرب األعاريب مصر  اك قد أزمعتواألتر أقول

    رب كما ملكتها يوسف الصديق من أوالد يعقوب

    يملكها في عصرنا يوسف الصادق من أوالد أيوب

 وضراب العراقيب حقاً  من لم يزل ضراب هام العدا

سر الفرنج وسار إىل الفرنج، فاقتتلوا قتاال عظيما، فهزم الفرنج وهللا احلمد، وسار أسد الدين بعد ك
  .إىل اإلسكندرية، فملكها، واستناب عليها ابن أخيه صالح الدين، وعاد إىل الصعيد، فملكه

مث إن الفرنج واملصريني اجتمعوا على حصار اإلسكندرية، فصاحل شاور وزير العاضد أسد الدين عن 
 املصريني، اإلسكندرية خبمسني ألف دينار، فأجاب إىل ذلك، وخرج صالح الدين منها، وسلمها إىل

وعاد إىل الشام يف ذي القعدة، وقرر شاور للفرنج على مصر يف كل عام مائة ألف دينار، وأن يكون 
وسكن القاهرة أكثر شجعان الفرنج، وحتكموا فيها حبيث كادوا يستحوذون . هلم شحنة بالقاهرة

ج يف حمافل هائلة، فلما كانت سنة أربع وستني، قدم إمداد الفرن. عليها، وخيرجون املسلمني منها
مث . فأخذوا مدينة نلبيس، فقتلوا وأسروا ونزلوا ا، وتركوا فيها أثقاهلم، وجعلوها موئالً ومعقال

جاءوا فرتلوا على القاهرة من ناحية باب الشرقية، فأمر الوزير شاور الناس أن حيرقوا مصر، وأن 
 وبقيت النار يف مصر أربعة ومخسني فنهب البلد، وذهب للناس أموال كثرية،. ينتقلوا إىل القاهرة

: يوما؛ فعند ذلك أرسل اخلليفة العاضد يستغيث بامللك نور الدين، وبعث إليه بشعور نسائه يقول

وألتزم له بثلث خراج مصر على أن يكون أسد الدين . أدركين؛ واستنقذ نسائي من أيدي الفرنج
  .مقيماً عندهم، وهلم إقطاعات زائدة على الثلث

ر الدين اجليوش وعليهم أسد الدين ومعه صالح الدين، فدخلوا القاهرة وقد رجع الفرنج ملا فجهز نو
وفرح . وعظم أمر أسد الدين بالديار املصرية، وقتل الوزير شاور، قتله صالح الدين. مسعوا بوصوهلم

الوزارة، املسلمون بقتله، ألنه الذي كان ميالئ الفرنج على املسلمني، وأقيم أسد الدين مكانه يف 
ولقب امللك املنصور؛ فلم يلبث إال شهرين ومخسة أيام، ومات يف السادس والعشرين من مجادى 
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  .اآلخرة

وصفة اخللعة : قال أبو شامة. فأقام العاضد مكانه يف الوزارة صالح الدين يوسف، ولقبه امللك الناصر
بيقي بطراز ذهب، وجبة اليت لبسها صالح الدين يومئذ عمامة بيضاء تنيسي بطرف ذهب، وثوب د

بطراز ذهب، وطيلسان بطراز ذهب، وعقد جوهر بعشرة آالف دينار، وسيف حملي خبمسة آالف 
دينار، وحجره بثمانية آالف دينار، وعليها سرج ذهب وسريسار ذهب جموهر، ويف رأسها مائتا حبة 

اء بأعالم بيض، جوهر، ويف قوائمها أربعة عقود جوهر، ويف رأسها قصبة بذهب، وفيها شدة بيض
ومع اخللعة عدة بقج، وخيل وأشياء آخر، ومنشور الوزارة مكتوب يف ثوب أطلس أبيض؛ وكل 

ذلك يوم االثنني اخلامس والعشرين من مجادى اآلخرة سنة أربع وستني؛ وكان يوماً مشهوداً، وارتفع 
واضطهد العاضد يف قدر صالح الدين بالديار املصرية، وائتلفت عليه القلوب، وخضعت له النفوس، 

  .أيامه غاية االضطهاد

    

فلما كان سنة مخس وستني حاصرت الفرنج دمياط مخسني يوما، فقاتلهم صالح الدين حىت أجالهم، 
وأرسل نور الدين إىل صالح الدين يأمره أن خيطب للخليفة املستنجد العباسي مبصر؛ الن اخلليفة 

أتفق موت املستنجد، وقام املستضيئ، وشرع بعث يعاتبه يف ذلك؛ فلما كان سنة ست وستني، 
صالح الدين يف متهيد اخلطبة لبين العباس، وقطع األذان حبب على خري العمل من ديار مصر كلها، 
وعزل قضاة مصر ألم كلهم كانوا شيعة، ووىل أقضي القضاة ا صدر الدين بن درباس الشافعي، 

  .واستناب يف سائر األعمال شافعية

نة سبع وستني أمر امللك صالح الدين بإقامة اخلطبة لبين العباس مبصر يف أول مجعة من فلما دخل س
احملرم وبالقاهرة يف اجلمعة الثانية، وكان ذلك يوما مشهودا؛ والعجب أن أول من خطب للمعز حني 
أخذت مصر عمر بن عبد السميع العباسي اخلطيب جبامع عمرو وجبامع ابن طولون؛ فكان أول من 

وملا . لبين العباس هذه النوبة شريف علوي، يقال له حممد بن احلسن بن أيب الضياء البعلبكيخطب 
بلغ اخلرب نور الدين أرسل إىل اخلليفة املستضيئ يعلمه بذلك، فزينت بغداد، وغلقت األسواق 

: وقد ألفت يف ذلك كتابا مسيته: وعملت القباب، وفرح املسلمون فرحا شديدا، قال ابن اجلوزي

وكتب العماد الكاتب عن السلطان صالح الدين إىل امللك نور الدين يبشره ". النصر على مصر"
  : بذلك

  نائب المصطفى إمام العصر  خطبنا للمستضيئ بمصر قد



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  371

 

  .يف أبيات ذكرا يف تاريخ اخللفاء

  : وقال بعض شعراء بغداد يف ذلك

 به خوص الركائب توجف إليك  يا موالي فتح تتابعت ليهنك

  من الشرك ناس في لها الحق تقذف  به مصراً وقد حال دونها أخذت

 تتيه على كل البالد وتشرف  بحمد اهللا باسم إمامنا فعادت

 إلى عليائه تتشوف وكانت  غرق أن ذلت ليوسف مصره وال

  وخلصها من عصبة الرفض يوسف  من قبضة الكفر يوسف تملكها

 أبى إال بسيفك يكشف وعاراً  بها عن آل هاشم سيئاً كشفت

  .وهي طويلة

أنشدت هذه القصيدة للخليفة قبل موته، عند تأويل منام رئي يف هذا املعىن، وأراد : قال أبو شامة
بيوسف الثاين اخلليفة املستنجد، فلم خيطب إال لولده املستضيئ، فجرى الفأل باسم امللك الناصر 

يئ بأمر اهللا إىل امللك صالح الدين خلعة سنية، صالح الدين يوسف بن أيوب، وأرسل اخلليفة املستض
ومعها أعالم سود، ولواء معقود، ففرقت على اجلوامع بالشام وبالد مصر، وكتب له تقليداً؛ وهذه 

أما بعد، فإن أمري املؤمنني يبدأ حبمد اهللا الذي يكون لكل خطبة قيادا، ولكل أمر مهادا، : صورته
ى هلا زادا، ومحلته أعباء اخلالفة فلم يضعف عنه طوقاً ومل يأل فيه ويستزيده من نعمه اليت جعلت التقو

اجتهادا، وصغرت لديه أمر الدنيا فما تسورت له حمرابا وال عرضت عليه جياداً، وحققت فيه قوله 
  ).تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علوا يف األرض وال فسادا: (تعاىل

لنصره إمدادا، وأسرى به إىل السماء حىت ارتقى سبعاً شدادا، وجتلى مث يصلى على من أنزلت املالئكة 
  .له ربه فلم يزغ منه بصر وال كذب فؤادا

مث من بعده على أسرته الطاهرة اليت زكت أوراقاً وأعوادا، وورثت النور املبني بالدا، ووصفت بأا 
فظ نفسا وأوالدا، وان تبقى أحد الثقلني هداية وإرشادا؛ وخصوصاً عمه العباس املدعو له بأن حي

  .كلمة اخلالفة فيهم خالدة ال ختاف دركا وال ختشى نفادا

وإذا استوىف العلم مراده من هذه احلمدلة، وأسند القول فيها عن فصاحته املرسلة فإنه يأخذ يف إنشاء 
أسه؛ هذا التقليد الذي جعله حليفاً لقرطاسيه، واستدام سجوده على صفحته حىت مل يكد يرفع من ر

وليس ذلك غال قاضية يف وصف املناقب اليت كثرت فحسن هلا مقام اإلكثار، واشتبه التطويل فيها 



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  372

 

باالختصار، وهي اليت ال يفتقر واضعها إىل القول املعاد، ومل يستوعر سلوك أطوادها؛ ومن العجب 
  .وجود السهل يف سلوك األطواد

كبري، العامل العادل ااهد املرابط صالح الدين وتلك هي مناقبك أيها امللك الناصر السيد األجل ال
  .أبو املظفر يوسف بن أيوب

    

أنت الذي : والديوان العزيز يتلوها عليك حتدثاً بشكرك، ويباهي أولياء تنويهاً بذكرك، ويقول
نستكفي فتكون للدولة سهمها الصائب، وشهاا الثاقب، وكرتها الذي تذهب الكنوز وليس 

 وقد حضرت يف نصرا إذا كان غريك هو الغالب؛ فاشكر إذن مساعيك اليت وما ضرها. بذاهب
ولئن شوركت يف الوالء بعقيدة اإلضمار، فلم . أهلتك ملا أهلتك، وفضلتك على األولياء مبا فضلتك

وفرق بني من أمد بقلبه وبني من أمد . تشارك يف عزمك الذي أنتصر للدولة فكان له بسطة االنتصار
  .لو أمرتنا لضربنا أكبادها إىل برك الغماد: ت اإلمداد، وما جعل اهللا القاعد كالذي قالبيده يف درجا

وقد كفاك من املساعي أنك كفيت اخلالفة أمر منازعيها، وطمست على الدعوة الكاذبة اليت كانت 
ولقد مضى عليها زمن وحمراب حقها حمفوف من الباطل مبحرابني، ورأت ما رآه رسول اهللا . تدعيها

صلى اهللا عليه وسلم من السوارين اللذين أوهلما كذابني؛ فبمصر منهما واحد جتري أارها من حتته؛ 
  .ودعا الناس إىل عبادة طاغوته وجبته، ولعب بالدين حىت مل يدر يوم مجعته من يوم أحده وال سبته

لضاللة هناك إال وأعانه على ذلك قوم رمى اهللا بصائرهم بالعمي والصمم، واختذوه صنماً ومل تكن ا
: بعجل أو صنم؛ فقمت أنت يف وجه باطله حىت قعد، وجعلت يف جيده حبالً من مسد؛ وقلت ليده

وكذلك فعلت باآلخر الذي جنمت باليمن نامجته، . تبت، فأصبح وال يسعى بقدم وال يبطش بيد
فأي مقامك . ةوسامت فيه سائمته؛ فوضع بيته موضع الكعبة اليمانية، وقال هذا هو اخللصة الثاني

  .يعترف اإلسالم بسبقه، أم أيهما يقوم بأداء حقه

وها هنا فليصبح القلم للسيف من احلساد، وليقصر مكانته عن مكانته وقد كان له من األنداد، ومل 
حيط ذه املزية إال أنه أصبح لك صاحبا، وفخر بك حىت طال فخرا كما عز جانباً، وقضى بواليتك 

  .كان حده ماضياًفكان ا قاضيا، ملا 

وقد قلدك أمري املؤمنني البالد املصرية واليمنية غوراً وجنداً، وما اشتملت عليه رعية وجندا، وما 
وأضاف إليها بالد الشام وما . انتهت إليه أطرافها براً وحبرا، وما يستنقذ من جماوريها مساملة وقهرا

ا منها ما هو بيد نور الدين إمساعيل بن نور حتتوي عليه من املدن املمدنة، واملراكز احملصنة مستثني
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الدين حممود رمحه اهللا وهو حلب وأعماهلا؛ فقد مضى أبوه عن آثار يف اإلسالم ترفع ذكره يف 
الذاكرين، وختلفه يف عقبه يف الغابرين، وولده هذا قد هذبته الفطرة يف القول والعمل، وليست هذه 

جار يدنو منه وداداً كما دنا أرضا، وتصبح وهو له الربوة إال من ذلك اجلبل؛ فليكن له منك 
كالبنيان يشد بعضه بعضا؛ والذي قدمناه من الثناء عليك رمبا جتاوزتك درجة االقتصاد وألقتك عن 

هذه بالدنا افتتحتها بعد أن أضرب : فإياك أن تنظر إىل سعيك نظر اإلعجاب، فتقول. فضيلة االزدياد
لم إن األرض هللا ولرسوله، مث خلليفته من بعده، وال منة للعبد ولكن أع. عنها كثري من اإلضراب

وكم سلف قبلك ممن لو رام ما رمته لدنا شاسعه وأجاب مانعه؛ . بإسالمه، بل املنة هللا داية عبده
فألق بيدك عند هذا القول إلقاء . لكن ذخره اهللا لك لتحظى يف اآلخرة مبفازة، ويف الدنيا برقم طرازه

  ).ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم (التسليم، وقل

وقد قرن تقليدك هذا خبلعة تكون لك يف اإلسالم شعارا، ويف الرسم فخارا، وتناسب حمل قلبك 
وبصرك؛ وخري مالبس األولياء ما ناسب قلوباً وأبصارا، ومن مجلتها طوق يوضع يف عنقه موضع 

  .م قد أطاق بك إطاقة األطواق باألعناقالعهد وامليثاق، ويشري إليك بأن اإلنعا

مث إنك خوطبت بامللك وذلك خطاب يقضي لصدرك باالنشراح، وألملك باالنفساح، وتؤمر معه مبد 
  .يدك العليا ال تضمها إىل اجلناح

وهذه الثالثة املشار إليها هي اليت تكمل ا أقسام السيادة، وهي اليت ال مزيد عليها يف اإلحسان 
احلسىن وزيادة؛ فإذا صارت إليك فأنصب هلا يوما يكون يف األيام كرمي األنساب، واجعله فيقال إا 

  .هلا عيداً وقل هذا عيد اخللعة والتقليد واخلطاب

هذا ولك عند أمري املؤمنني مكانة جبعلك إليه حاضرا وأنت ناء عن احلضور، وتضن أن تكون 
ذه املكانة قد عرفتك نفسها وما كنت تعرفها؛ مشتركة بينك وبني غريك والضنة من شيم الغيوب؛ وه

وما نقول إال إا لك صاحبة وأنت يوسفها، فأحرسها عليك حراسة تقضي بتقدميها، وأعمل ا فأن 
  .األعمال خبواتيمها

    

وأعلم أنك تقلدت أمرا يفنت به تقي احللوم، وال ينفك صاحبه عن عهدة امللوم، وكثريا ما ترى 
 وهي مقسومة بأيدي اخلصوم؛ وال ينجو من ذلك إال من أخذ أهبة احلذار، وأشفق حسناته يوم القيامة

واعلم أن الوالية ميزان إحدى كفتيه يف اجلنة واألخرى يف النار، قال . من شهادة األمساع واألبصار
يا أبا ذر إين احب لك ما أحب لنفسي، ال تأمرن على اثنني، وال تولني : "النيب صلى اهللا عليه وسلم
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فأنظر إىل هذا القول النبوي نظر من مل خيدع حبديث احلرص واآلمال، ومثل الدنيا وقد ". مال يتيم
والسعيد من إذا جاءته قضى ا أرب األرواح ال ! سيقت إليك حبذافريها، أليس مصريها إىل زوال

  .أرب اجلسوم، واختذ منها وهي السم دواء وقد تتخذ األدوية من السموم

ا خيتلف على تالشيه املساء والصباح، وهو كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات وما االغتباط مب
  .األرض فأصبح هشيما تذروه الرياح

واهللا يعصم أمري املؤمنني ووالة أمره من تبعاا اليت البستهم والبسوها، وأحصاها اهللا ونسوها، ولك 
يت حدثت بصنعك، وحملك من الوالية اليت أنت من اهللا هذا الدعاء حظ على قدر حملك من العناية ال

  .بسطت من ذرعك

فخذ هذا األمر الذي تقلدته أخذ من مل يتعقبه بالنسيان، وكن يف رعايته ممن إذا نامت عيناه كان قلبه 
يقظان؛ ومالك ذلك كله يف إسباغ العدل الذي جعله اهللا ثالث احلديث والكتاب، وأغىن بثوابه وحده 

ر يوما منه بعبادة ستني عاما يف احلساب، ومل يأمر به آمر إال زيد قوة يف أمره، عن أعمال الثواب؛ وقد
مث جياء به يوم القيامة ويف يداه كتاب أمان، وجيلس على منرب من نور . وحتصن به من عدوه ومن دهره

عن ميني الرمحن؛ ومع هذا فإن مركبه صعب ال يستوي على ظهره إال من أمسك عنان نفسه قبل 
ومن آكد فروضه أن متحي السري السيئة اليت طالت . عنانه، وغلبت ملة ملكه على ملة شيطانهإمساك 

مدد أيامها، ويئس الرعايا من رفع ظالماا فلم جيعلوا أمداً الحنسار ظالمها؛ تلك السري هي املكوس 
 زيدت األموال اليت أنشأا اهلمم احلقرية، وال غىن لأليدي الغنية إذا كانت ذا نفوس فقرية؛ وكلما

احلاصلة منها قدراً، زادها اهللا حمقا؛ وقد استمرت عليها العوائد حىت أحلقها الظاملون باحلقوق املوجبة 
فسموها حقاً، ولو أن صاحبها أعظم الناس جرما ملا أغلظ يف عقابه، ومثلت توبة املرأة الغامدية مبتابه؛ 

وهو مطالب مبا يعلم ومبا مل حيط به علما؛ وهي أشقى ممن يكون السواد األعظم له خصما، ويصبح 
وأنت مأمور بان تأىب هذه الظالمات فتنهى عن إجراءها، وتلحق أمساءها يف احملو بإمهاهلا؛ حىت ال يبقى 

  .هلا يف العيان صورة منظورة، وال يف األلسنة أحاديث مذكورة

متابعة ظلم وجده طريقا وإذا فعلت ذلك كنت أزلت عن املاضي سنة سوء سنتها يداه، وعن اآليت 
مسلوكا فجرى على بداه، فبادر إىل ما أمرت به مبادرة من يضيق به ذرعا، ونظر إىل احلياة الدنيا 

وأمحد اهللا على أن قيض لك إمام هدى يقف بك على هداك، ويأخذ . بعينها فرآها يف اآلخرة متاعا
نوطة بنظرك تشتمل على حبجزتك عن خطوات الشيطان الذي هو أعدى عداك؛ وهذه البالد امل

أطراف متباعدة، وتفتقر يف سياستها إىل أيد متساعدة؛ وهلذا يكثر ا قضاة األحكام، وأولوا تدابريات 
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السيوف واألقالم؛ وكل من هؤالء ينبغي أن يفنت على نار االختبار، ويسلط عليه شاهد عدل من 
ي فورقت من أجله األديان، وهجرت أمانة الدرهم والدينار، فما أضل الناس شيء كحب املال الذ

بسببه األوالد واإلخوان؛ وكثريا ما يرى الرجل الصائم القائم وهو عابد له عبادة األوثان؛ فإذا 
استعنت بأحد منهم على شيء من أمرك، فأضرب عليه باألرصاد، وال ترض مبا عرفته من مبدأ حاله 

ح الظاهر كما خدع عمر بن اخلطاب بالربيع وإياك أن ختدع بصال. فإن األحوال تنقل بنقل األجساد
  .بن زياد

    

وكذلك نأمر هؤالء على اختالف طبقام بان يأمروا باملعروف وينهوا عن املنكر حماسبني؛ ويعلموا أن 
ذلك من داب حزب اهللا الذين جعلهم الغالبني، وليبدءوا أوالً بأنفسهم فيعدلوا عن هواها، ويأمروها 

 وال يكونوا ممن هدى إىل طريق الرب وهو عنها حائد، وانتصب لطب املرضى مبا يأمرون به سواها،
وهو حمتاج إىل طبيب وعائد؛ فما ترتل بركات السماء إال على من خاف مقام ربه، وألزم التقوى 

أعمال يده ولسانه وقلبه؛ فإذا صلحت الوالة صلحت الرعية بصالحهم؛ وهو هلم مبرتلة املصابيح وال 
ومما يؤمرون به أن يكونوا ملن حتت أيديهم إخوانا يف األصحاب، .  إال مبصباحهميستضيء كل قوم

وجريانا يف االقتراب، وأعوانا يف توزع احلمل الذي يثقل على الرقاب؛ فاملسلم أخو املسلم وإن كان 
د ا عليه أمريا، وأوىل الناس باستعمال الرفق من كان فضل اهللا عليه كثرياً؛ وليست الوالية ملن يستج
كثرة اللفيف، ويتوالها بالوطء العنيف؛ ولكنها ملن ميال عن جوانبه، ويؤكل من أطايبه، وملن إذا 

غضب مل ير للغضب عنده أثر، وإذا أحلف يف سؤاله ختلق خبلق الضجر، وإذا حضر اخلصوم بني يديه 
لذي يدعى عدل بينهم يف قسمة القول والنظر؛ فذلك الذي يكون لصاحبه يف أصحاب اليمني، وا

  .باحلفيظ العليم والقوى األمني

ومن سعادة املرء أن تكون والته متأدبني بآدابه، وجارين على ج صوابه؛ وإذا تطايرت الكتب يوم 
  .القيامة كانوا حسنات مثبتة يف كتابه

وبعد هذه الوصية، فإن هاهنا حسنة هي للحسنات كاألم الولود؛ ولطاملا أغنت عن صاحبها إغناء 
، وتيقظت لنصره والعيون رقود؛ وهي اليت تسبغ هلا اآلالء، وال يتخطاها البالء، وألمري املؤمنني اجلود

وتلك هي . عناية تبعثها الرمحة املوضوعة يف قلبه، والرغبة يف املغفرة والرمحة ملا تقدم وتأخر من ذنبه
ض عنها بعشر أمثاهلا؛ وهو الصدقة اليت فضل اهللا بعض عباده مبزية إفضاهلا، وجعلها سببا إىل التعوي

يأمرك أن تفقد أحوال الفقراء الذين قدرت عليهم مادة األرزاق، وألبسهم التعفف ثوب الغىن وهم 
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يف ضيق من اإلمالق؛ فأولئك أولياء اهللا الذين مستهم الضراء فصربوا، وكثرت الدنيا يف يد غريهم 
  .مرهم مرفقاً، وتضرب بينهم وبني الفقر موبقاوينبغي لك أن يئ هلم من أ. فما نظروا إليها إذا نظروا

    

وما أطلنا لك القول يف هذه الوصية إال إعالما بأا من املهم الذي يستقبل وال يستدبر، ويستكثر منه 
وال يستكرب؛ وهذا يعد من جهاد النفس يف بذل املال، ويتوله جهاد الكافر يف مواقف القتال؛ وأمري 

ما جيعل السيف يف مالزمته أخا، وتسخو له بنفسك إن كان أحد بنفسه املؤمنني يعرفك من ثوابه 
ومن صفاته أن العمل احملبوب بفضل الكرامة، الذي ينمو أجره بعد صاحبه إىل يوم القيامة، وبه . سخا

ميتحن طاعة اخلالق على املخلوق، وكل األعمال عاطلة ال خلوق هلا وهي املختص دوا بزينة 
 ملا كان حمسوباً بشطر اإلميان؛ وملا جعل اهللا اجلنة له مثنا وليست لغريه من اخللوق، ولوال فضله

األمثان، وقد علمت أن العدو هو جارك األدىن؛ والذي يبلغك وتبلغه عيناً وأذنا، وال تكون لإلسالم 
وال عذر لك يف ترك جهاده بنفسك ومالك إذا قامت لغريك . نعم اجلار؛ حىت تكون له بئس اجلار

وأمري املؤمنني ال يرضى منك بأن تلقاء مصافحاً، أو تطرق أرضه مماسياً أو مصاحبا، بل يريد . اراألعذ
أن تقصد البالد اليت يف يد قصد املستغري ال قصد املغري، وأن حتكم فيها حبكم اهللا الذي قضاه على 

القدمي، وأخو لسان سعد يف بين قريظة والنضري، وعلى اخلصوص البيت املقدس فإنه بالد اإلسالم 
وقد أصبح . البيت احلرام يف رف التعظيم، والذي توجهت إليه الوجوه من قبل بالسجود والتسليم

وهو يشكر طول املدة يف أسر ربته، وأصبحت كلمة التوحيد وهي تشكو طول الوحشة يف غربتها 
ه عام حديبية فأض إليه ضة متوغل يف فرحه، وتبدل صعب قيادة بسمحه؛ وإن كان ل. عنه وغربته

وهذه االستزادة بعد سداد ما يف اليد من ثغر كان مهمالً فحميت موارده، أو . فاتبعه بعام فتحه
مستهدماً فرفعت قواعده، ومن أمهها ما كان حاضر البحر كأنه أعمه عورته مكشوفة، وخطة خموفة، 

فينبغي أن ترتب ذه وكثريا ما يأتيه فجاءة حىت يشق برقه برعده؛ . والعدو قريب منه على بعده
الثغور رابطة يكثر شجعاا، ويقل أقراا، ويكون قتاال ألن تكون كلمة اهللا هي العليا ال الن يرى 

مكاا، وحينئذ يصبح كل منها وله من الرجال أسوار، ويعلم أهله أن بناء السيف أمنع من بناء 
ه، فإنه العمدة اليت يستعني ا األحجار؛ ومه هذا فال بد له من أسطول يكثر عدده، ويقوي مدد

كشف العماء، واالستكثار من سبايا العبيد واإلماء، وجيشه أخو اجليش السليماين، فذاك يسري على 
  .منت الريح وهذا جيري على منت املاء

ومن صفات خيله أا مجعت بني العوم واملطار، وتساوت أقدار خلقها على اختالف مدة األعمار، 
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جبال متلفعة بقطع من الغيوم، وإذا نظر إىل أشكاهلا قيل أهلة غري أا تدي يف فإذا أشرعت قيل 
مسريها بالنجوم، ومثل هذه اخليل ينبغي أن يغايل من جيادها، ويستكثر من قيادها، وليؤمر عليها أمري 

ذلك يلقى البحر مبثله من سعة صدره، ويسلك طرقه سلوك من مل تقتله جبهلها، ولكن قتلها خبربه؛ وك
فليكن ممن أفنت األيام جتاربه، ورمحتها منا كبه، وممن بذل الصعب إذا هو ساسه وإن سيس ألن 

جانبه، وهذا هو الرجل الذي يرأس على القوم فال جيد هذه بالرياسة، فأن كان يف الساقة ففي الساقة 
لنصر من رايته ولقد أفلحت عصابة اعتصمت من ورائه، وأيقنت با. أو كان يف احلراسة ففي احلراسة

  .كما أيقنت بالنجح من رأيه

وأعلم أنه قد أخل من اجلهاد بركن يقدح يف علمه، وهو متامه الذي يأيت يف آخره كما أن صدق النية 
تأيت يف أوله؛ وذلك هو قسم الغنائم فإن األيدي قد تتناوله باإلجحاف، وخلطت جهادها فيه بفلوهلا 

لم يف تعدي حدوده احملدودة، وجعل االستئثار باملغنم من واهللا قد جعل الظ. فلم ترجع بالكفاف
أشراط الساعة املوعودة؛ وحنن نعوذ به أن يكون زماننا هذا شر زمان وناسه شر ناس، ومل يستخلفنا 

  .على حفظ أركان دينه مث مله إمهال مضيع وال إمهال ناس

 ذمتك مما يكون غريك الفائز والذي نأمرك به أن جتري هذا األمر على املنصوص من حكمه، وتربئ
بفوائده وأنت املطالب بإمثه، ويف أرزاق ااهدين بالديار املصرية والشامية ما يغنيهم عن هذه األكلة 

  .اليت تكون غداً نكاال وجحيما، وطعاماً ذا غصة وعذابا أليما

    

، وحتبب إىل اهللا فتصفح ما سطرناه لك من هذه األساطري اليت هي عزائم مربمات، بل آيات حمكمات
وإىل أمري املؤمنني باقتفاء كتاا، وابن لك ا جمداً يبقى يف عقبك إذا أصيبت البيوت يف أعقاا؛ وهذا 

  .الذي ينطق عليك بأنه مل يأل يف الوصايا اليت أوصاها، فإنه ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها

 ختامه، وسأل فيها خرية اهللا اليت تترتل من كل أمر مث إنه قد ختم بدعوات دعا ا أمري املؤمنني عند
إين أشهدك على من قلدته شهادة تكون عليه رقيبة وله حسيبة، فإين مل آمره إال : مث قال. مرتلة نظامه

بأوامر احلق اليت فيها موعظة وذكرى، وملن تبعها هدى ورمحة وبشرى، وإذا أخذ ا فلج حبجته يوماً 
ال حرج عليك :  خيتلج دون رسوله على احلوض يف مجلة من خيتلج، وقيل لهيسأل فيه عن احلجج، ومل

  .والسالم. وال إمث إذ جنوت من ورطات اإلمث واحلرج

  :  وكان من خواصهم-قال الفقيه عمارة اليمين يرثي العاضد

  لك المالمة إن قصرت في عذلي  عاذلي في هوى أبناء فاطمة يا
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 ال على صفين والجمل عليهما  يباهللا زر ساحة القصرين وابك مع

  : وقال بعض الشعراء ميدح بين أيوب على ما فعلوه

 عبيد بمصر، إن هذا هو الفضل  مزيلي دولة الكفر من بني ألستم

  مجوس وما في الصالحين لهم أصل  شيعية باطنية زنادقة

 ليستروا شيئاً، وعمهم الجهل  كفرا، يظهرون تشيعاً يسرون

  : ةوقال حسان عرقل

 بالملوك من آل شاذي مشرفاً  الملك بعد آل عبيد أصبح

 ومصر تزهو على بغداذ م  الشرق يحسد الغرب للقو وغدا

 الفؤاد في الفوالذ وصليل  ما حووها إال بعزم وحزم

  .يعني باألستاذ كافور اإلخشيدي: ن بها كالخطيب واألستاذ قال أبو شامة  كفرعون والعزيز ومن كا ال

". كشف ما كان عليه بنو عبيد، من الكفر والكذب واملكر والكيد: "قد أفردت كتابا مسيتهو: قال

وكذا صنف العلماء يف الرد عليهم كتبا كثرية من أجلها كتاب القاضي أيب بكر الباقالين الذي مساه 
  ".كشف األسرار وهتك األستار"

كوس والضرائب، وقرأ املنشور وملا استقل السلطان صالح الدين بأرض مصر، أسقط عن أهلها امل
واستوىل على . بذلك على رءوس األشهاد يوم اجلمعة بعد الصالة ثالث صفر سنة سبع وستمائة

القصر وخزائنه وفيها من األموال ماال حيصى؛ من ذلك سبعمائة يتيمة من اجلوهر، وقضيب زمرد 
م من احلجر املائع إىل غري ذلك طوله أكثر من شرب ومسكه حنو اإلام، وعقد من ياقوت، وإبريق عظي

من التحف، ووجد خزانة كتب ليس يف اإلسالم هلا نظري، تشتمل على حنو ألفي جملد منها باخلطوط 
وأخذ السلطان صالح الدين يف نصر السنة . املنسوبة مائة ألف جملد، فأعطاها القاضي الفاضل

  .وا مبصر كثريينوإشاعة احلق، وإهانة املبتدعة واالنتقام من الروافض، وكان

مث جتردت مهته إىل الفرنج وغزوهم؛ فكان من أمره معهم ما ضاقت به التواريخ، واسترد منهم ما 
ن ذلك القدس الشريف فتحه، بعد أن كان يف يد . كانوا استولوا عليه من بالد اإلسالم بالشام

من من يد متغلبيها وتسلم مث افتتح احلجاز والي. وأجلى ما بني الشام ومصر من الفرنج. . . الفرنج 
  .دمشق بعد موت نور الدين، فصار سلطان مصر والشام واليمن واحلجاز

له من الفتوحات اليت خلصها من أيدي الفرنج قلعة أيلة، : قال ابن السبكي يف الطبقات الكربى



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  379

 

 طربية، عكا، القدس، اخلليل، الكرك، الشوبك، نابلس، عسقالن، بيوت، صيدا، بيسان، غزة، لد،

حيفا، صفورية، معليا، الفولة، الطور، إسكندرونة، هفوس، يافا، أرسوف، قيسارية، جبل، نبل، 
معليكه، عفر بال، اللجون، لستمة، ياقون، جمدل يابا، تل الصافية، بيت نوبا، الطرون، اجليب البرية، 

تفليسا، العازرية، بيت حلم، رحياء، قرا، واحصر الدير، دمرا، قلقيلية، صرير الزيت، الوعر، اهلرمس، 
تفرع، الكرك، جمدل، احلارغري يف جبل عاملة، الشقيف، سبسطية ويقال ا قرب زكريا، وجبيل، 

وكوكب، وأنطرطوس والالذقية، وبكسرائيل، صهيون، جبلة، قلعة العبد، قلعة اجلماهرية، بالطنس، 
  .الشغر، بكاس، ومسر سامية، بزرية، ودربساك، وبغراس، وصفد

  .يطول شرحهاوله مصافات 

    

وافتتح كثريا من بالد النوبة من يد النصارى، وكانت مملكته من املغرب إىل ختوم العراق ومعها اليمن 
واحلجاز، فملك ديار مصر بأسرها مع ما انضم إليها من بالد املغرب والشام بأسرها مع حلب وما 

ونشر العدل يف الرعية، وحكم واالها، وأكثرها ديار ربيعة وبكر واحلجاز بأسره واليمن بأسره، 
بالقسط بني الربية، وبىن املدارس واخلوانق، وأجرى األرزاق على العلماء والصلحاء، مع الدين املتني 

وهو الذي ابتىن قلعة القاهرة على . والروع والزهد والعلم، وكان حيفظ القرآن والتنبيه واحلماسة
وفتح .  السالطني قبلها غال دار الوزارة بالقاهرةجبل املقطم اليت هي اآلن دار السالطني، ومل يكن

وملك حلب، . بالد املسلمني حران، وسروج، والرها والرقة، والبرية، وسنجار، ونصيبني، وآمد
وحاصر املوصل إىل أن دخل صاحبها حتت طاعته، وفتح عسكره طرابلس الغرب . واملواريخ وشهرز

ولو مل يقع اخللف بني عسكره .  ا لبين العباسوبرقة من بالد املغرب، وكسر عسكر تونس، وخطب
الذين جهزهم إىل املغرب مللك الغرب بأسره، ومل خيتلف عليه مع طول مدته أحد من عسكره على 

وكان الناس يأمنون ظلمه لعدله، ويرجون رفده لكثرته، ومل يكن ملبطل وال لصاحب هزل . كثرم
  .، وإذا عاهد مل خينوكان إذا قال صدق، وإذا وعد وىف. عنده نصيب

وكان رقيق القلب جداً، ورحل إىل اإلسكندرية بولديه األفضل والعزيز لسماع احلديث من السلفى، 
ومل يعهد ذلك مللك بعد هارون الرشيد، فإنه رحل بولديه األمني واملأمون إىل اإلمام مالك لسماع 

  .هذا كله كالم السبكي يف الطبقات. املوطأ

ملراسيم عنه يف النهى عن اخلوض يف احلرف والصوت؛ وهو من إنشاء القاضي ومن الكتب وا: قال
اآلية خرج أمرنا إىل كل قائم يف صف، . . .) لئن مل ينته املنافقون والذين يف قلوم مرض : (الفاضل
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أو قاعد يف إمام وخلف؛ أال نتكلم يف احلرف بصوت، وال يف الصوت حبرف، ومن تكلم بعدها كان 
، ويسأل )فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم(تكليم، اجلدير بال

النواب القبض على خمالفي هذا اخلطاب، وبسط العذاب، وال يسمع ملتفقه يف ذلك حترير جواب، وال 
ومن رجع إىل هذا اإليراد بعد اإلعالن؛ وليس اخلرب كالعيان، رجع . يقبل عن هذا الذنب متاب

ر من صفقة أيب غبشان، وليعلن بقراءة هذا األمر على املنابر، وليعلم به احلاضر والبادي ليستوي أخس
  .فيه البادي واحلاضر، واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل

ومن صنائع السلطان صالح الدين أنه أسقط املكوس والضرائب عن احلجاج مبكة، وقد كان يؤخذ 
ه حبس، فرمبا فاته الوقوف بعرفة، وعوض أمريها مثال إقطاعا منهم شيء كثري، ومن عجز عن أدائ

بديار مصر، حيمل إليه منه يف كل سنة مثانية آالف إردب غلة، لتكون عوناً له وألتباعه، وقرر 
 للمجاورين أيضا غالت حتمل إليهم وصالت، فرمحة اهللا عليه يف سائر األوقات، فلقد كان إمام

وقد كان اخلليفة املستضيئ ! مصر بعد الصحابة مثله، ال قبله وال بعدهعادال، وسلطانا كامال مل يل 
مث ملا ويل اخلليفة ". معز أمري املؤمنني"أرسل إليه يف سنة أربع وسبعني خلعاً سنية جداً، وزاد يف ألقابه 

ه يف الناصر يف سنة ست وسبعني أرسل إليه خلعة االستمرار، مث أرسل إليه يف سنة اثنتني ومثانني يعاتب
تلقيبه بامللك الناصر، مع أنه لقب أمري املؤمنني، فأرسل يعتذر إليه بان ذلك كان من أيام اخلليفة 

  .املستضيئ، وأنه إن لقبه أمري املؤمنني بلقب، فهو ال يعدل عنه، وتأدب مع اخلليفة غاية األدب

فق أن بعضهم أخذ وقد كان للمسلمني لصوص يدخلون إىل خيام الفرنج فيسرقون، فات: قال العماد
صبياً رضيعاً من مهده ابن ثالثة أشهر، فوجدت عليه أمه وجداً شديداً، واشتكت إىل ملوكهم؛ فقالوا 

إن سلطان املسلمني رحيم القلب، فأذهيب إليه، فجاءت إىل السلطان صالح الدين فبكت، : هلا
، فإذا هو بيع يف السوق، وشكت أمر ولدها، فرق هلا رقة شديدة، ودمعت عيناه، فأمر بإحضار ولدها

فرسم بدفع مثنه إىل املشتري، ومل يزل واقفا حىت جيء بالغالم، فدفعه إىل أمه، ومحلها على فرس إىل 
  .قومها مكرمة

    

واستمر السلطان صالح الدين على طريقته العظيمة؛ من مثابرة اجلهاد للكفار، ونشر العدل، وإبطال 
عروف إىل أن أصيب به املسلمون، وانتقل بالوفاة إىل رمحة اهللا تعاىل املكوس واملظامل، وإجراء الرب وامل

ليلة األربعاء سادس عشري صفر سنة تسع ومثانني ومخسمائة، وله من العمر سبع ومخسون سنة، 
  : وعمل الشعراء فيه مراثي كثرية، من ذلك قصيدة للعماد الكاتب، مائتان وثالثون بيتا أوهلا
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 ساء وأقلعت حسناته والدهر  اتهشمل الهدى والملك عم شت

 خالصة صفت نياته هللا  أين الناصر الملك الذي باهللا

 نداه وتتقي سطواته يرجى  أين الذي ما زال سلطاناً لنا

  وسمت على الفضالء تشريفاته  الذي شرف الزمان بفضله أين

 ومنها أدركت ثاراته ذال  الذي عنت الفرنج لبأسه أين

 أجياد الورى مناته أطواق  ا أسيافهأعناق العد أغالل

مل يترك يف خزانته من الذهب سوى دينار واحد صورى وستة وثالثني درمها، ومل : قال العماد وغريه
يترك داراً وال عقاراً وال مزرعة، وال شيئاً من أنواع األمالك، وترك سبعة عشر ولدا ذكرا وابنة 

  .واحدة

ه وملبسه، فال يلبس إال القطن والكتان والصوف، وكان وكان متدنياً يف مأكله ومشربه ومركب
يواظب الصالة يف اجلماعة، ويواظب مساع احلديث، حىت أنه مسع يف بعض املصافات جزءا وهو بني 

  .هذا موقف مل يسمع فيه أحد حديثاً: الصفني ويتبجح بذلك، وقال

فرد سريته بالتصنيف مجاعة من وباجلملة مبناقبه احلميدة كثرية ال تستقصي إال يف جملدات، وقد أ
  : العلماء والزهاد واألدباء، وكان به عرج يف رجله، فقال فيه ابن عنني الشاعر

شيد الدين الفارق، وبين وفاتيهما مائة سنةذو عمش والوزير منحدب قال ابن فضل اهللا في المسالك، ومن غرائب االتفاق ان الشيخ علم الدين السخاوي مدح السلطان صالح الدين، ومدحه األديب ر
وذكر اليافعي يف روض الرياحني أن السلطان صالح الدين كان من األولياء الثلمائة، وأن السلطان 

  .حمموداً كان من األولياء األربعني

ته مدة وقام مبصر من بعده ولده امللك العزيز عماد الدين أبو الفتح عثمان، وكان نائب أبيه ا يف حيا
اشتغاله بفتح البالد الشامية، فاستقل ا بعد وفاته، فسار سرية حسنة بعفة عن الفرج واألموال، حىت 

إنه ضاق ما بيده، ومل يبق يف اخلزانة ال درهم وال دينار، فجاءه رجل يسعى يف قضاء الصعيد مبال 
ى آخر قضاء اإلسكندرية وسع. واهللا ال بعت دماء املسلمني وأمواهلم مبلك األرض: فامتنع، وقال

بأربعني ألف دينار، ومحلها إليه فلم يقبلها، ومل يزل إىل أن مات يف احملرم سنة مخس وتسعني، وله سبع 
  .أو مثان وعشرون سنة، ودفن يف قبة اإلمام الشافعي

فأقيم ولده ناصر الدين حممد، ولقب املنصور فاستمر إىل رمضان سنة ست وسبعني، مث استفىت عم 
 امللك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب بن شاذي الفقهاء يف عدم صحة مملكته لكونه صغرياً أبيه
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وقيل إن العادل أخذها من . ابن عشر سنني، فأفتوا بأن واليته ال تصح، فرتع وأقيم امللك العادل
رسل األفضل علي بن السلطان صالح الدين، وكان األفضل غلب عليها، وانتزعها من املنصور، وأ

العادل إىل اخلليفة يطلب التقليد مبصر والشام، فأرسله إليه مع الشهاب السهر وردي، فكان يصيف 
بالشام ويشيت مبصر، وينتقل يف البالد إىل أن مات يوم اجلمعة سابع مجادى اآلخرة سنة مخس عشرة 

  .وستمائة

  : ومن قول ابن عنني فيه

  نفاقواسع المال ضيق اإل  إن سلطاننا الذي نرتجيه

 للرسوم واألرزاق قاطع  سيف كما يقال ولكن هو

والعادل أول من سكن قلعة اجلبل مبصر من امللوك، سكنها يف سنة أربعني وستمائة، ونقل إليها أوالد 
العاضد وأقاربه يف بيت يف صورة حبس، وكان ابنه امللك الكامل ناصر الدين أبو املعايل حممد ينوب 

  .، فاستقل ا بعد وفاتهعنه مبصر يف أيام غيبته

    

ويف هذه السنة نزلت الفرنج على دمياط، وأخذوا برج السلسلة، وكان حصناً منيعا، وهو قفل بالد 
مصر، وصفته أنه يف وسط جزيرة يف النيل عند انتهائه إىل البحر؛ ومن هذا الربج إىل دمياط وهي 

خر، وعليه اجلسر سلسلة أخرى، ليمنع على شاطئ البحر وحافة النيل سلسلة، ومنه إىل اجلانب اآل
دخول املراكب من البحر إىل النيل؛ فال يتمكن من البالد، فلما ملكت الفرنج هذا الربج شق ذلك 

على املسلمني بديار مصر وغريها، ووصل اخلرب إىل امللك العادل وهو مبرح الصفراء، فتأوه تأوها 
  . ساعته مرض املوتشديداً، ودق بيده على صدره أسفا وحزنا، ومرض من

مث يف سنة ست عشرة استحوذ الفرنج على دمياط، وجعلوا اجلامع كنيسة هلم، وبعثوا مبنربه 
واستمرت بأيديهم إىل سنة سبع ! وبالربعات ورءوس القتلى إىل اجلزائر، فأنا هللا وأنا إليه راجعون

  .عشرة

صالح الدين فتحه من بالد وكان الكامل عرض عليهم أن يرد إليهم بيت املقدس ومجيع ما كان 
السواحل ويتركوا دمياط؛ فامتنعوا من ذلك؛ فقدر اهللا أنه ضاقت عليهم األقوات، فقدمت عليهم 

مراكب فيها مرية، فأخذها األسطول البحري، وأرسلت املياه على أراضي دمياط من كل ناحية، فلم 
هة األخرى؛ حىت اضطروهم إىل ميكنهم بعد ذلك أن يتصرفوا يف أنفسهم، وحصرهم املسلمون من اجل
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أضيق األماكن، فعند ذلك أنابوا إىل املصلحة بال معارضة، وكان يوماً مشهوداً، ووقع الصلح على ما 
  : أراد الكامل، ومد مساطا عظيما، وقام راجح احللي فأنشد

  وقد أنجز الرحمن بالنصر موعدا  فإن السعد أضحى مخلداً هنيئاً

 وإنعاما وعزاً مؤيدا مبيناً  بدا لناإله الخلق فتحاً  حبانا

  : إىل أن قال

  وموسى جميعاً يخدمون محمدا  عيسى إن عيسى وحزبه أعباد

  .وكان حاضرا حينئذا امللك املعظم عيسى وامللك األشرف موسى ابنا امللك العادل

ف موسى والكامل وبلغين أنه ملا أنشد هذا البيت، أشار إىل امللك املعظم عيسى واألشر: قال أبو شامة
قال احلافظ . حممد؛ فكان ذلك من احسن شيء اتفق، وتراجعت الفرنج إىل عكا وغريها من البلدان

أنشدنا أبو زكريا حيىي بن يوسف الصرصري لنفسه ببغداد، وقد : شرف الدين الدمياطي يف معجمه
  : مياطورد كتاب من ديار مصر إىل الديوان بانتصار املسلمني على الروم وفتح ثغر د

 معناها لذي فطن جلد ألخص  كتاب فيه نسخة نصرة أتانا

 السماء الواحد الصمد الفرد لرب  ابن أيوب المعظم حامداً يقول

 أرى دفريس في طالع السعد وعز  أمرنا بحمد اهللا جل ثناؤه

 ألفا للقشاعم واألسد ثالثين  من األعالج بالسيف مطعناً تركنا

 ملك في قبضنا صار كالعبد فكم  األوف أربعون بأسرن ومنهم

 !ويافا ملكناها، فيالك من جد  ودمياط عادت مثل ما بدأت لنا

 ثقة ممن له خالص الحمد على  على أن نملك السيف كله ونحن

  من النصر ضاهت ما بلغت من المجد  يا بن أيوب لقد نلت غاية أال

 رك والسغدذل الرعب في الت يقسم  قهرت فرنج الروم قهراً سماعه

 يأتك المجد المؤثل من بعد ولم  نلت أسباب العال عن كاللة وما

 جليل وعن عم نبيل وعن جد  ورثت الملك والفضل عن أب ولكن

 وكنز جامع جوهر المجد منيع  إلى ركن شديد ومعقل لجأت

 ميثاق النبوة والعهد وخاتم  إلى فاتح باب الرشاد ببعثه

 في صدق التوجه والقصد فأحسنت  ه محمدإلى الشافعي المنجي الوجي
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 به تظفر وتنصر على الضد بوجه  تجد من كيد ضد مضاغن فمهما

 وال غالى الكلول شبا الحد كالل  صد عن عز سوابق مجدكم فال

 وتسقى المؤمنين جنى الشهد زعافا  أن تذيق الروم في عقر دارهم إلى

 حمي الدين يوسف بن الشيخ أيب الفرج بن اجلوزي، ومعه وملا توىل املستنصر اخلالفة أرسل إىل الكامل
كتاب عظيم فيه تقليده امللك، وفيه أوامر كثرية مليحة من إنشاء الوزير نصري الدين امحد بن الناقد؛ 

  .رأيت خبط قاضي القضاة عز الدين بن مجاعة

 املؤمنني خبط وزيره أيب وقفت على نسخة تقليد من اخلليفة املنصور أيب جعفر املستنصر باهللا أمري: قال
  .األزهر أمحد بن الناقد يف رجب سنة نيف وعشرين وستمائة للملك الكامل

    

احلمد هللا الذي اطمأنت القلوب بذكره، ووجب على اخلالئق جزيل محده وشكره ووسعت كل شيء 
لق كل رمحته، وظهرت يف كل أمر حكمته، ودل على وحدانيته بعجائب ما أحكم صنعاً وتدبرياً، وخ

شيء فقدره تقديرا، ممد الشاكرين بنعمائه اليت ال حتصى عددا، وعامل الغيب الذي ال يظهر على غيبه 
أحداً؛ ال معقب حلكمه يف اإلبرام والنقض، وال يئوده حفظ السموات واألرض، تعاىل ان حييط به 

  .ريالضمري، وجل ان يبلغ وصفه البيان والتفسري؛ ليس كمثله شيء وهو السميع البص

وأمحد اهللا الذي أرسل حممدا صلى اهللا عليه وسلم باحلق بشريا ونذيرا، وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا 
منريا، وابتعثه هادياً للخلق، وأوضح به مناهج الرشد وسبل احلق، فقذف صلى اهللا عليه وسلم باحلق 

ىت استقام اعوجاج كل على الباطل، ومحل الناس بشريعته على احملجة البيضاء والسنن العادل؛ ح
زائغ، ورجع إىل اخللق كل حائد عنه ومائل، وسجد هللا كل شيء تتفيأ ظالله على اليمني والشمائل؛ 

صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه الكرام األفاضل، صالة مستمرة بالغدوات واألصائل، خصوصا 
امع واحملافل، ودرت بربكة على عمه وصنو أبيه العباس بن عبد املطلب الذي اشتهرت مناقبه يف ا

استسقائه أخالف السحب اهلواطل، وفاز من تنصيص الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف اخلالفة 
  .املعظمة مبا مل يفز به أحد من األوائل

واحلمد هللا الذي حاز مواريث النبوة واإلمامة، ووفر من جزيل األقسام من الفضل والكرامة، لعبده 
  .يي شريعته وسنتهوخليفته، ووارث نبيه وحم

وملا وفق اهللا نصري الدين حممد بن سيف الدين أيب بكر بن أيوب من الطاعة املشهورة، واخلدم 
املشكورة، انعم عليه بتقليد شريف إمامي، فقلده على خرية اهللا الرعاية والصالة وأعمال احلرب 
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جلبايات، والقرض والعطاء، واملعاون واألحداث واخلراج والضياع والصدقات واجلوايل وسائر وجوه ا
والنفقة يف األولياء، واملظامل واحلسبة يف بالده، وما يفتتحه ويستويل عليه من بالد الفرنج املالعني، 

ومنه . وبالد من تربز إليه األوامر الشريفة بقصده من املارقني عن اإلمجاع املنعقد بني علماء املسلمني
لواقية؛ والنعمة الباقية، وامللجأ املنيع، والعماد الرفيع، والذخرية أمره بتقوى اهللا تعاىل اليت هي اجلنة ا

؛ وأن )وتزودوا فإن خري الزاد التقوى: (النافعة يف السر والنجوى، واجلذوة املقتبسة من قوله تعاىل
يدرع شعارها يف مجيع األقوال، ويهتدي بأنوارها من مشكالت األمور واألحوال، وان يعمل ا سراً 

ومن يتق اهللا يكفر عنه سيئاته ويعظم : (ويشرع للقيام حبدودها الواجبة صدراً، قال اهللا تعاىلوجهرا، 
، وأمره بتالوة كتاب اهللا تعاىل، متدبراً غوامض عجائبه، سالكاً سبيل الرشاد، واهلداية يف )له أجرا

وامره ونواهيه؛ فإنه العمل به، وأن جيعله مثاال يتبعه ويقتفيه، ودليال يهتدي مبراشده الواضحة يف أ
النفل األعظم، وسبب اهللا احملكم، والدليل الذي يهدي لليت هي أقوم؛ ضرب اهللا لعباده جوامع 

األمثال، وبني هلم داه مسالك الرشد والضالل، وفرق بدالئله الواضحة ونواهيه الصادقة بني احلرام 
كتاب أنزلناه : (، وقال تعاىل)تقنيهذا بيان للناس وهدى وموعظة للم: (واحلالل، فقال عز من قائل

  ).إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب

وأمره باحملافظة على مفروض الصلوات والدخول فيها على اكمل هيئة من قوانني اخلشوع 
واإلخبات، وأن يكون نظره يف موضع جنواه من األرض، وأن ميثل لنفسه يف ذلك موقفه بني يدي اهللا 

إن الصالة كانت : (، وقال سبحانه)والذين هم يف صالم خاشعون: (وم العرض، قال تعاىلتعاىل ي
وأال يشتغل بشاغل عن أداء فروضها الواجبة، وال يلهو بسبب عن إقامة ) على املؤمنني كتاباً موقوتا

، قال سنتها الراتبة، فإا عماد الدين اليت مست أعاليه، ومهاد الشرع الذي رست قواعده ومبانيه
إن الصالة تنهى عن : (، وقال تعاىل)حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتني: (تعاىل

  ).الفحشاء واملنكر

وأمره أن يسعى إىل صالة اجلمع واألعياد، ويقوم يف ذلك مبا فرضه اهللا عليه وعلى العباد، وأن يتوجه 
ليات الضاحية يف األعياد خاشعا، وأن حيافظ يف تشييد إىل املساجد واجلوامع متواضعاً، ويربز إىل املص

  .قواعد اإلسالم على الواجب واملندوب، ويعظم باعتماده ذلك شعائر اهللا اليت هي من تقوى القلوب

    

وأن يشمل بوافر اهتمامه واعتنائه، وكما نظره وإرعائه، بيوت اهللا اليت هي حمال الربكات، وموطن 
تأكد يف تعظيمها وإجالهلا حكمه، والبيوت اليت أذن اهللا ان ترفع ويذكر العبادات، واملساجد اليت 
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فيها امسه، وان يرتب هلا من اخلدم من يتبتل مبا حيتاج غليه من أسباب الصالح والعمارات، وحيضر 
  .إليها ما يليق من الدهن والكسوات

ف عليه السالم أودها، وأن وأمره باتباع سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت أوضح جددها، وثق
يعتمد فيها على األسانيد اليت نقلتها الثقات، واألحاديث اليت صحت بالطرق السليمة والروايات، 
وان يقتدي مبا جاءت به من مكارم األخالق اليت ندب صلى اهللا عليه وسلم إىل التمسك بسببها، 

ما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه و: (ورغب أمته يف األخذ ا والعمل بأدا، قال اهللا تعاىل
  ).من يطع الرسول فقد أطاع اهللا: (، وقال سبحانه وتعاىل)فانتهو

وأمره مبجالسة أهل العلم والدين، وأوىل اإلخالص يف طاعة اهللا واليقني، واالستشارة م يف عوارض 
م عني اهلداية، وامناً من الشك وااللتباس، والعمل بآرائهم يف التمثيل والقياس؛ فان يف االستشارة 

الضالل والغواية، وأال يلقح عقم اإلفهام واأللباب، ويقتدح زناد الرشد والصواب، قال اهللا تعاىل يف 
  ).وشاورهم يف األمر: (اإلرشاد إىل فضلها، واألمر يف التمسك حببلها

تدبريه، مستصلحاً وأمره مبراعاة أحوال اجلند والعسكر يف ثغوره، وأن يشملهم حبسن نظره ومجيل 
شام بإدامة التلطف والتعهد، مستوضحاً أحواهلم مبواصلة التفحص عنها والتفقد، وأن يسومهم 
بسياسة تبعثهم على سلوك املنهج السليم، ويهيديهم يف انتظامها واتساقها إىل الصراط املستقيم، 

 العصم، ويدعوهم إىل وحيملهم على القيام بشرائط اخلدم، والتمسك منها بأقوى األسباب وأمنت
مصلحة التواصل واالئتالف، ويصدهم عن موجبات التخاذل واالختالف، وأن يعتمد فيهم شرائط 
احلزم يف اإلعطاء واملنع، وما تقتضيه مصلحة أحواهلم من أسباب اخلفض والرفع؛ وأن يثيب احملسن 

م مثر الربكة؛ إذ يف ذلك أمن وامتنانه، وأن يأخذ برأي ذوي التجارب منهم واحلنكة، وجيتين مبشاور
  .من خطأ االنفراد، وتزحزح عن مقام الزيغ واالستبداد

وأمره بالتبتل ملا يليه من البالد، ويتصل بنواحيه من ثغور أوىل الشرك والعناد؛ وان يصرف جمامع 
املعاقل االلتفات إليها، وخيصها بوفور االهتمام ا والتطلع عليه، وأن يشمل ما ببالده من احلصون و

واألحكام واإلتقان، وينتهي يف أسباب مصاحلها إىل غاية الوسع واإلمكان، وأن يشحنها باملرية الكثرية 
والذخائر، وميدها من األسلحة واآلالت بالعدد املستصلح الوافر، وأن يتخري حلراستها من األمناء 

استعمال أسباب احليطة الثقات، ويسدها مبن ينتخبه من الشجعان الكماة، وأن يؤكد عليهم يف 
واالستظهار، ويوقظهم إىل االحتراس من غوائل الغفلة والغترار، وأن يكون املشار إليهم ممن تربوا يف 

ممارسة احلروب على مكافحة الشدائد، وتدربوا يف نصب احلبائل للمشركني واألخذ عليهم باملراصد، 
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توسعة يف النفقة والعطاء، والعمل معهم مبا وأن يعتمد هذا القبيل مبواصلة املدد، وكثرة العدد، وال
يقتضيه حاهلم وتفاوم يف التقصري والعناء، إذ يف ذلك حسم ملادة األطماع يف بالد اإلسالم، ورد 
لكيد املعاندين من عبدة األصنام؛ فمعلوم أن هذا الفرض أوىل ما وجهت إليه العنايات وصرفت، 

 تعاىل جعله من أهم الفروض اليت لزم القيام فيها حبقه، وأحق ما قصرت عليه اهلمم ووقفت؛ فإن اهللا
وأكرب الواجبات اليت كتب العمل ا على خلقه، فقال سبحانه وتعاىل هاديا يف ذلك إىل سبيل الرشاد، 

، إىل قوله . . .)ذلك بأم ال يصيبهم ظمأ وال نصب : (وحمرضاً لعباده على قيامهم له بفرض اجلهاد
، وقال النيب )واقتلوهم حيث ثقفتموهم: (، وقال تعاىل)هللا احسن ما كانوا يعملونليجزيهم ا: (تعاىل

من نزل مرتال ال خييف فيه املشركني وخييفونه، كان له كأجر ساجد ال يرفع : "صلى اهللا عليه وسلم
عليه وقال صلى اهللا ". رأسه إىل يوم القيامة، واجر قائم ال يقعد إىل يوم القيامة، وأجر صائم ال يفطر

، هذا قوله صلى اهللا عليه وسلم يف "غدوه يف سبيل اهللا أو روحة خري مما طلعت عليه الشمس: "وسلم
! أال أخربكم خبري الناس: "حق من مسع هذه املقالة فوقف لديها، فكيف مبن كان قال عليه السالم

  ".ممسك بعنان فرسه يف سبيل اهللا، كلما مسع هيمة طار إليها

    

أوامر اهللا تعاىل يف رعاياه، واالهتداء إىل رعاية العدل واإلنصاف واإلحسان مبراشده وأمره باقتفاء 
الواضحة ووصاياه؛ وان يسلك يف السياسة م سبيل الصالح، ويشملهم بلني الكنف وخفض 

اجلناح، وميد ظل رعايتهم على مسلمهم ومعاهدهم، ويزحزح األقذاء والشوائب عن مناهلهم يف 
 وينظر يف مصاحلهم نظراً يساوي فيه بني الضعيف والقوي، ويقوم بأودهم قياماً العدل ومواردهم،

  .اآلية. . .) إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان : (تدي به ويهديهم إىل الصراط السوي؛ قال اهللا تعاىل

اعدة وأمره باعتماد أسباب االستظهار واألمنة واستقصاء الطاقة املستطاعة والقدرة املمكنة، يف املس
على قضاء تفث حجاج بيت اهللا احلرام، وزوار نبيه عليه أفضل الصالة والسالم، وأن ميدهم باإلعانة 
يف ذلك على حتقيق الرجاء وبلوغ املرام، وحيرسهم من التخطف واألذى يف حاليت الظعن واملقام؛ فإن 

 على الناس حج البيت من وهللا: (احلج أحد أركان الدين املشتدة، وفروضه الواجبة املؤكدة، قال تعاىل
  ).استطاع إليه سبيال

وأمره بتقوية أيدي العاملني حبكم الشرع يف الرعايا، وتنفيذ ما يصدر عنهم من األحكام والقضايا، 
والعمل بأقواهلم فيما يثبت لذوي االستحقاق، والشد على أيديهم فيما يرونه من املنع واإلطالق، وأنه 

بة داعي احلكم، أو تقاعس يف ذلك ملا يلزم من األداء والغرم، جذبه مىت تأخر أحد اخلصمني عن إجا
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بعنان القسر إىل جملس الشرع، واضطره بقوة األنصار إىل األداء بعد املنع، وأن يتوخى عمال الوقوف 
اليت تقرب املتقربون ا، واستمسكوا يف ظل ثواب اهللا مبتني سببها، وان ميدهم جبميل املعاونة 

حسن املؤازرة واملعاضدة، يف األسباب اليت تؤذن بالعمارة واالستنماء، ويعود عليها واملساعدة، و
  ).وتعاونوا على الرب والتقوى: (باملصلحة واالستخالص واالستيفاء، قال تعاىل

وأمره أن يتخري من أوىل الكفاية والرتاهة من يستخلصه للخدم واألعمال، والقيام بالواجب؛ من أداء 
سة والتمييز لبيت املال، وأن يكونوا من ذوي اإلطالع بشرائط اخلدم املعينة وأمورها، األمانة واحلرا

  .واملهتدين إىل مسالك صالحها

: حكى صاحب كتاب اإلشعار مبا للملوك من النوادر واألشعار، قال: قال الصالح الصفدي يف تارخيه

  : جزيا مظفركان امللك الكامل ليلة جالسا فدخل عليه مظفر األعمى، فقال له أ

  قد بلغ الشوق منتهاه

  : فقال مظفر

  وما درى العاذلون ما هو

  : فقال السلطان

  ولي حبيب رأى هواني

  : فقال مظفر

  وما تغيرت عن هواه

  : فقال السلطان

  رياضة النفس في احتمال

  : فال مظفر

  :وروضة الحسن في حاله فقال السلطان

  اسمر لدن القوام ألمى

  : رفقال مظف

  يعشقه كل من يراه

  : فقال السلطان

  وريقه كله مدام
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  : فقال مظفر

  ختامه المسك من لماه

  : فقال السلطان

  ليلته كلها رقاد

  : فقال مظفر

  وليلتي كلها انتباه

  : فقال السلطان

  وما يرى أن أكون عبداً

  : فقام مظفر على قدميه، وقال

  بالملك الكامل احتماه

 صالة ترى إياه كل  مل الذي فيالعالم العا

 جل مرتقاه ومنصب  وغيث وبدر تم ليث

أنشأ امللك الكامل دار احلديث بالقاهرة، وعمر القبة على ضريح : قال احلافظ عبد العظيم املنذري
الشافعي، وأجرى املاء من بركة احلبش إىل حوض السبيل والسقاية على باب القبة املذكورة، ووقف 

وقوف على أنواع الرب، وله املواقف املشهودة بدمياط، وكان معظماً للسنة وأهلها، غري ذلك من ال
وكانت له إجازة من السلفي، وخرج له أبو القاسم بن الصفراوي أربعني حديثاً مسعها : قال الذهيب
  .من مجاعة

لطان س: اتسعت اململكة للملك الكامل، حىت قال خطيب مكة مرة عند الدعاء له: وقال ابن خلكان
مكة وعبيدها، واليمن وزبيدها، ومصر وصعيدها، والشام وصناديدها، واجلزيرة ووليدها، سلطان 

القبلتني، ورب العالمتني، وخادم احلرمني الشريفني، امللك الكامل أبو املعايل ناصر الدين حممد خليل 
  .أمري املؤمنني

  .ثني وستمائةوكانت وفاته بدمشق يوم األربعاء حادي عشري رجب سنة مخس وثال

    

وأقيم بعده ولده امللك العادل أبو بكر، وكان نائب أبيه مبصر مدة غيبته، فبلغ ذلك أخاه األكرب 
امللك الصاحل جنم الدين أيوب بن الكامل صاحب حصن كيفا، فقدمن وبرز العادل إىل بلبيس قاصداً 
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لصاحل أيوب فوصل إليهم، فملكوه، للقتال، فاختلفت عليه األمراء، فقيدوه، واعتقلوه، وأرسلوا إىل ا
وكان مهيباً جداً، دبر . فأقام يف امللك عشر سنني إال أربعة أشهر. وذلك يف صفر سنة سبع وثالثني

اململكة على أحسن وجه، وبىن املدارس األربعة بني القصرين، وعمر قلعة بالروضة، واشترى ألف 
 من شراء الترك وعتقهم وتأمريهم، ومل يكن مملوك وأسكنهم ا، ومساهم البحرية، وهو الذي أكثر

ذلك قبله، فقام الشيخ عز الدين بن عبد السالم القومة الكربى يف بيع أولئك األمراء، وصرف مثنهم 
  : يف مصاحل املسلمني، وقال بعض الشعراء

 !بدولته، يا شر مجلوب ترك  الصالح المرتضى أيوب أكثر من

 س كلهم في ضر أيوبفالنا  آخذ اهللا أيوباً بفعلته قد

وملا توىل اخلليفة املستعصم أنفذ الصاحل غليه رسوله، يطلب تقليداً مبصر والشام، فجاءه التشريف 
والطوق الذهب واملركوب، فلبس التشريف األسود والعمامة واجلبة، وركب الفرس، وكان يوما 

  .مشهودا

 كان فيها، واستحوذوا عليها، فلما كان سنة سبع وأربعني، هجمت الفرنج على دمياط، فهرب من
. وامللك الصاحل مقيم باملنصورة لقتاهلم، فأدركه أجله ومرض ومات ا ليلة النصف من شعبان

فأخفت جاريته شجر الدر موته، وبقيت تعلم بعالمته سواه، وأعلمت أعيان األمراء، فأرسلوا إىل ابنة 
قعدة، وملكوه، فركب يف عصائب امللك، امللك املعظم توران شاه وهو حبصن كيفا، فقدم يف ذي ال
  .وقاتل الفرنج وكسرهم، وقتل منهم ثالثني ألفا وهللا احلمد

وكان يف عسكر املسلمني الشيخ عز الدين بن عبد السالم، وكانت النصرة أوال للفرنج، وقويت 
يهم، عدة يا ريح خذ: الريح على املسلمني، فقال الشيخ عز الدين بأعلى صوته مشريا بيده إىل الريح

مرار، فعادت الريح على مراكب الفرنج فكسرا، وكان الفتح، وغرق أكثر الفرنج، وصرخ من 
احلمد هللا الذي أرانا يف أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم رجالً سخر له الريح، وكان : املسلمني صارخ

ار ابن لقمان، واسر الفرنسيس ملك الفرنج، وحبس مقيداً بد. ذلك يف يوم األربعاء ثالث احملرم
مث نفرت قلوب العسكر من املعظم لكونه قرب مماليكه، وابعد . ووكل حبفظه طواشي يقال له صبيح

  .مماليك ابيه، فقتلوه يف يوم االثنني سابع عشر احملرم وداسوه بأرجلهم، وكانت مملكته شهرين

  : قال ابن كثري وقد رئى أبوه الصاحل يف النوم بعد قتل ابنه، وهو يقول

 للعالم مثله صار  شر قتلة لوهقت

  ال وال من كان قبله  يراعوا فيه إال لم
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 الناس أكله ألقل  عن قريب ستراهم

  .فكان كذلك، وقع بعد ذلك قتال بني املصريني والشاميني، وعدم من املصريني طائفة كثرية

ملكوها، وخطب هلا واتفقوا بعد قتل املعظم على تولية شجر الدر أم خليل جارية امللك الصاحل، ف
واحفظ اللهم اجلهة الصاحلة ملكة املسلمني، : على املنابر، فكان اخلطباء يقولون بعد الدعاء للخليفة

ونقش امسها على الدينار . عصمة الدنيا والدين، أم خليل املستعصمية، صاحبة السلطان امللك الصاحل
  . يل مصر يف اإلسالم امرأة قبلهاومل. والدة خليل: والدرهم، وكانت تعلم عل املناشري وتكتب

وملا توليت تكلم الشيخ عز الدين بن عبد السالم يف بعض تصانيفه على ما إذا ابتلى املسلمون بوالية 
إن كان ما بقى عندكم رجل : امرأة، وأرسل اخلليفة املستعصم بعاتب أهل مصر يف ذلك ويقول

  .تولونه، فقولوا لنا نرسل إليكم رجالً

 الدر واآلراء على إطالق الفرنسيس، بشرط أن يردوا دمياط إىل املسلمني، ويعطوا مث اتفقت شجر
فأطلق على هذا . مثامنائة ألف دينار عوضاً عما كان بدمياط من احلواصل، ويطلقوا أسراء املسلمني

 الشرط، فلما سار إىل بالده أخذ يف االستعداد والعود إىل دمياط، فندمت األمراء على إطالقه؛ وقال

  :  وكتب ا إليه-الصاحب مجال بن مطروح 

 صدق من قؤول نصيح مقال  للفرنسيس إذا جثته قل

 قتل عباد يسوع المسيح من  اهللا على ما جرى آجرك

  تحسب أن الزمر بالطبل ريح  مصر تبتغي ملكها أتيت

 به عن ناظريك الفسيح ضاق  الحين إلى أدهم فساقك

 يرك بطن الضريحتدب بحسن  أصحابك أودعتهم وكل

    

 قتيالً أو أسيراً جريح إال  ألفاً ال ترى منهم تسعين

 عيسى منكم يستريح لعل  اهللا ألمثالها وفقك

  فرب غش قد أتى من نصيح  كان باباكم بذا راضياً إن

 :ثأر أو لعقد صحيح ألخذ  لهم إن أضمروا عودة وقل

 صبيحباق والطواشي  والقيد  ابن لقمان على حالها دار
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فلم ينشب الفرنسيس أن أهلكه اهللا، وكفى املسلمني شره، وأقامت شجر الدر يف اململكة ثالثة 
واتفقوا على أن ميلكوا امللك األشرف موسى بن صالح الدين يوسف بن . أشهر، مث عزلت نفسها

وىل سنة مثان املسعود بن امللك الكامل، فملكوه وله مثان سنني، وذلك يف يوم األربعاء ثالث مجادى األ
وجعل عز الدين أيبك التركماين مملوك الصاحل أتابكه، وخطب هلما، وضربت السكة . وأربعني

بامسهما، وعظم شان األتراك من يومئذ، ومدوا أيديهم إىل العامة، وأحدث وزيره األسعد الفائزي 
  .ظالمات ومكوسا كثرية

نة اثنتني ومخسني، ولقب امللك املعز؛ وهو مث إن عز الدين خلع امللك االشرف واستقل بالسلطنة يف س
أول من ملك مصر من األتراك، وممن جرى عليه الرف، فلم يرض الناس بذلك حىت أرضى اجلند 

: وأما أهل مصر فلم يرضوا بذلك، ومل يزالوا يسمعونه ما يكره إذا ركب ويقولون. بالعطايا اجلزيلة

  .ن املعز تزوج شجر الدرال نريد إال سلطانا رئيسا ولد على الفطرة، وكا

مث إنه خطب ابنة صاحب املوصل، فغارت شجر الدر فقتلته يف أواخر ربيع األول سنة مخس ومخسني، 
وأقيم بعده ولده علي ولقب املنصور، وعمره حنو مخس عشرة سنة، فأقام سنتني ومثانية أشهر، ويف 

  .أيامه أخذ التتار بغداد، وقتل اخلليفة

ين قطر مملوك املعز قبض على املنصور، واعتقله يف أواخر ذي القعدة سنة سبع مث إن األمري سيف الد
ومخسني؛ ومتلك مكانه، ولقب بامللك املظفر بعد أن مجع األمراء والعلماء واألعيان، وأفتوا بان 

املنصور صيب ال يصلح للملك، ال سيما يف هذا الزمان الصعب الذي حيتاج إىل ملك شهم مطاع 
هاد، والتتار قد وصلوا البالد الشامية، وجاء أهلها إىل مصر يطلبون النجدة؛ وأراد ألجل إقامة اجل

قطز أن يأخذ من الناس شيئاً ليستعني به على قتاهلم؛ فجمع العلماء، فحضر الشيخ عز الدين بن عبد 
م من ال جيوز ان يؤخذ من الرعية شيء حىت ال يبقى يف بيت املال شيء، وتبيعوا مالك: السالم، فقال

وأما أخذ . احلوائص واآلالت، ويقتصر كل منهم على فرسه وسالحه، وتتساووا يف ذلك انتم والعامة
ومل يكن قطز هذا مرقوق . أموال العامة مع بقاء ما يف أيدي اجلند من األموال واآلالت الفاخرة فال

  .األصل، وال من أوالد الكفر

! تبكي من لطمة: م، فضربه أستاذه فبكى، فقبيل لهكان قطزيف رق ابن الزعي: قال اجلزري يف تارخيه

ما أنا إال : قال. واحد كافر! من أبوك: إمنا أبكي من لعنة أيب وجدي، ومها خري منه، فقيل: فقال
  .مسلم، أنا حممود بن مودود بن أخت خوارزم شاه من أوالد امللوك

ام لقتال التتار وشاويشه ركن وخرج املظفر باجليوش يف شعبان سنة مثان ومخسني متوجهاً إىل الش
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الدين بيربس البند قدارى، فالتقوا هم والتتار عند عني جالوت، ووقع املصاف يوم اجلمعة خامس 
عشري رمضان، فهزم التتار شر هزمية، وانتصر املسلمون وهللا احلمد، وجاء كتاب املظفر إىل دمشق 

اً منصورا، فاحبه اخللق غاية احملبة، وقال بالنصر، فطار الناس فرحاً، مث دخل املظفر إىل دمشق مؤيد
  : بعض الشعراء يف ذلك

 اإلسالم بعد دحوضه واستنجد  الكفر في الشام جميعا هلك

  وع سيف اإلسالم عند نهوضه  المظفر الملك األر بالمليك

  : وقال الغمام أبو شامة رمحه اهللا يف ذلك شعرا

  يجود بنفسهمن مصر تركي   غلب التتار على البالد فجاءهم

 شيء آفة من جنسه ولكل  أهلكهم وبدد شملهم بالشام

وساق بيربس وراء التتار إىل حلب، وطردهم عن البالد، ووعده السلطان حبلب، مث رجع عن ذلك، 
فتأثر بيربس ووقعت الوحشة بينهما، فأضمر كل لصاحبه الشر، فاتفق بيربس مع مجاعة من األمراء 

يف الطريق يف سادس عشر ذي القعدة سنة مثان ومخسني بني العرايب على قتل املظفر، فقتلوه 
والصاحلية، وتسلطن بيربس، ولقب بامللك القاهر، ودخل مصر وأزال عن أهلها ما كان املظفر 

ما تلقب به أحد : أحدثه عليهم من املظامل، وأشار عليه الوزير زين الدين أن يغري هذا اللقب، وقال
  .هذا اللقب، وتلقب بامللك الظاهرفأفلح؛ فأبطل السلطان 

    

  أرجوزة اجلزار يف األمراء املصرية

العقود الدرية "وقد نظم األديب مجال الدين املصري املعروف باجلزار الشاعر املشهور أرجوزة مساها 
  : ، ضمنها أمراء مصر من عمرو بن العاص إىل امللك الظاهر، هذا فقال"يف األمراء املصرية

 يفوق كل أمر أمره ومن  لي ذكرههللا الع الحمد

 توالي بره والرفد على  وهو ولي الحمد أحمده

 أجل خلقه ورسله على  الصالة بعد هذا كله ثم

 ومن أتاه الوحي بالتبيان  خير بني عدنان محمد

 على عترته وصحبه ثم  عليه صلوات ربه دامت
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 حباها عمر لعمرو منذ  سائلي عن أمراء مصر يا

 حفظ ذاكر ال ينسى واحفظه  بي ما يزيل اللبسامن جوا خذ

 بعد الفتوح عمرو مفوضاً  أول من كان إليه األمر

 ساس نفعها وضرها وقيس  أبي سرح تولى أمرها وأبن

 أبي بكر كما قد ذكروا وأبن  تولى النخعي األشتر ثم

 وعتبة في األثر ثانية  أعيدت بعده لعمرو ثم

 يزيد وهو نجل علقمة بنوأ  وعقبة ثم األمير مسلمة

 تأمر أبن مروان وبعده  تولى األمر عبد الرحمن ثم

 بمصر حوله ذووه وهو  كان والها له أبوه إذ

 نجل شريك قره وبعده  لعبد اهللا تعزى اإلمره ثم

 صحيحا غير نقل مؤتفك نقال  ثم تولى بعده عبد الملك

 فاألمر إليه منسوب وبشر  شرحبيل األمير أيوب وأبن

 ثم غدا محمد واألمر له  أخو بشر األمير حنظلة ثم

 بعده جاء بذلك النص من  والحر نجل يوسف وحفص

 الوليد صنوه كل ملك ثم  فتى رفاعة عبد الملك ثم

 أبن صفوان تولى ثانية ثم  أبن خالد بعد تاليه ثم

 حسان األمير تاليا وقام  وحفص قد عاد إليها والياً

 سهيل جاء فيها وارثه وأبن  لثالثةثم تولى حفص وهي ا

 إقليماً غدا أميره دبر  وابن عبيد واسمه المغيرة

 للدولة أي ختم وكان  ابن مروان ولي لخم ثم

 ابن عون وهو نعم المولى ثم  أول من تولى وصالح

 بنهيه واألمر ثانية  أعيد صالح لمصر ثم

 وأدرك المقصودا ثانية  أبو عون لها أعيدا ثم

 في سلمها والحرب محكماً  موسى بعده ابن كعب ءوجا
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 لما حدثته وحدث فاسمع  أتى محمد بن األشعث ثم

 يزيد نال أيضاً منصبه ثم  حميد وهو ابن قحطبه ثم

 أخوه بعده محمد ثم  عبد اهللا فيها يحمد وقام

 وبعده عيسى بن لقمان ولي  ثم غدا األمير موسى بن علي

 ذاك ابن يزيد منصور وبعد  روكان مولى المنصو وواضح

 في األمراء معدود وسالم  وجاء يحيى بعده ابن ممدود

 يزل ينظر في المصالح ولم  وبعده إبراهيم نجل صالح

 وبعده أسامة بها حبي  موسى وهو نجل مصعب وجاء

 نجل سليمان على وبعده  نجل صالح أيضا ولي والفضل

 ابن يحيى مسلمةتوالها  ثم  حوى موسى بن عيسى حرمه ثم

 داود وهذا مسند وجاء  زهير واسمه محمد وابن

 في إمرتها أمانيه ونال  موسى نجل عيسى ثانية وجاء

 كما قد قيل بعد العزل فيها  إبراهيم أيضاً ولي كذاك

 سليمان المسمى إسحاق وابن  عبد اهللا منها اآلفاق وحاز

 لملكابن صالح عبد ا وبعده  أتى هرثمة وهو الملك ثم

 رب حلها والعقد وكان  عبيد اهللا نجل المهدي ثم

 رأى من دهره حوادثه حتى  موسى بن عيسى ثالثه وبعده

 في حلها والعقد ثانية  عبيد اهللا نجل المهدي ثم

 في الغادي بها والرائح يأمر  إسماعيل نجل صالح وجاء

 إليه القاصدون العيسا تحدو  سميه ابن عيسى وبعده

 من بعده ذو الفضل وأحمد  الليث نجل الفضلتولى  ثم

 الحسين بن جميل بعده ثم  عبد اهللا يقفو جنده وجاء

  كالهما أوضح في العدل السنن  ثم تولى مالك ثم الحسن

 باألمر فيها قائم وجابر  غدا األمير فيها حاتم ثم
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 أميرها المطلب وبعده  لعباد غدت تنتسب ثم

 األمر إليه الناس وضوف  تولى أمرها العباس ثم

    

 ثم السرى فاعجب ثانية  أعيد األمر للمطلب ثم

 السرى بعد ما كان انفصل ثم  سليمان له األمر حصل ثم

 ساء بها وسرا وطالما  تولى ابن السرى األمرا ثم

 ابن طاهر فحرر وبعده  عبيد اهللا وهو ابن السرى ثم

 دعمير من بني الولي ثم  عيسى فتى يزيد وبعده

  على البالد ابن الرشيد المعتصم  كان والها له لما قدم قد

 ذو المحل العالي وعبدويه  عيسى وهو فيها والي وعاد

  عيسى وهذا األمر أمر مشهور  تولى بعده ابن منصور وقد

 لمصر والدنيا له تدين  ذاك قدم المأمون وعند

 بعد عام الهجرة ومائتين  سنة تعد سبع عشرة في

 توالها ابنه المظفر ثم  ولى نصر وهو كيدرت ثم

 بال شك وال التباس موسى  تولى ابن أبي العباس ثم

 عيسى بن منصور ولي وبعده  ومالك بن كيدر ثم علي

 وكان رب األمر وحاكم  هرثمة بن النضر وبعده

 وجاء إسحاق بن يحيى تاليه  ثم على نجل يحيى ثانية

 ابن يحيى فارض بالفوائد وهو  األمير عبد الواحد وبعده

 يزيد حاز منها اآلفاق ثم  عنبسة بن إسحاق وبعده

 ابنه أحمد فيها القائم ثم  تولى أمرها مزاحم ثم

 ابن طولون األمير أحمد ثم  أرجوز بها ما يقصد ونال

 ثم أتى جيش ولي عهده  أبو الجيش ابنه من بعده ثم

 من جده طولون وبعده  تولى بعده هارون ثم
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 تكين صار رب السؤدد ثم  عيسى فتى محمد وبعده

 ثم تكين وهو وقت آخر  توالها ذكا األعور ثم

 أصب فيها وهو رب األمر  هالل وهو ابن بدر ثم

 تكين إذا له األمر بلغ ثم  ثم تولى أحمد بن كيغلغ

 وأحمد ثانيه في النهج  أتى محمد بن طغج ثم

 لقاسم جاء تاليهأبو ا ثم  توالها ابن طغج ثانيه ثم

 ذاك األمر كافور ولي وبعد  أتى اإلخشيد من بعد علي ثم

 أتى جوهر وهو أيد ثم  كافور تولى أحمد وبعد

 العزيز نجله خير فتى ثم  توالها المعز إذ أتى ثم

 وكلهم في المأثرات باهر  ابنه الحاكم ثم الظاهر ثم

 لعمري يقظ مستبصر وهو  تولى أمرها المستنصر ثم

 رب عقدها والحل وكان  تولى أمرها المستعلي ثم

 تكد تعصي له أوامر ولم  ذلك قد حواها اآلمر وبعد

 على تدبيرها محافظ وهو  توالها اإلمام الحافظ ثم

 ابنه الفائز وهو اآلخر ثم  إسماعيل وهو الظافر وجاء

 فاغتنم الفوائدا محررا  بمن قلت اإلمام العاضدا اعني

 الشهرين منه السيره تناهز   يسيرهمدة وشيركوه

 العزيز وابنه مستضعف ثم  ثم توالها الصالح يوسف

 العادل ذو التمكين وبعده  ثم أتى األفضل نور الدين

 بالحكم فيها عادل كالهما  ثم ابنه الكامل ثم العادل

 ثم توالها ابنه المعظم  أتى الصالح وهو األعظم ثم

 األفعال فيها وزكت وطابت  أم خليل ملكت وبعده

 يدبر عقدها والحال فلم  األشرف كان طفال والملك

 أبنه ووافقته الغز ثم  أستبد الملك المعز ثم



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  398

 

 من نصره موفر وحظه  حواها الملك المظفر ثم

 !زال لألعداء وهو قاهر ال  حوى األمر المليك الظاهر ثم

  ذكر من قام مبصر من اخللفاء العباسيني

منها، : اخلالفة ببغداد وما جرى على املسلمني بتلك البالد مقدمات نبه عليها العلماءكان النقراض 
أنه يف يوم الثالثاء ثامن عشر ربيع اآلخر سنة أربع وأربعني وستمائة، هبت ريح عاصفة شديدة مبكة، 

اد، فألقت ستارة الكعبة املشرفة، فما سكنت الريح إال والكعبة عريانة، قد زال عنها شعار السو
  .ومكثت إحدى وعشرين يوما ليس عليها كسوة

وقال احلافظ عماد الدين بن كثري؛ وكان هذا فأال على زوال دولة بين العباس؛ ومنذراً مبا سيقع بعد 
  .هذا من كائنة التتار لعنهم اهللا

حملال طغى املاء ببغداد، حىت أتلف شيئاً كثريا من ا: ومنا، قال أبن كثري يف حوادث سنة سبع وأربعني
  .والدور الشهرية، وتعذرت إقامة اجلمعة بسبب ذلك

    

  .ويف هذه السنة هجمت الفرنج على دمياط؛ فاستحوذوا عليها وقتلوا خلقاً من املسلمني

إن الفرنج لعنهم اهللا ألقوه فيها : ويف سنة مخسني وقع حريق حبلب أحترق بسببه ستمائة دار؛ فيقال
  .قصداً

وردت األخبار من مكة شرفها اهللا، : ال سبط أبن اجلوزي يف مرآة الزمانويف سنة اثنتني ومخسني، ق
بأن نارا ظهرت يف أرض عدن يف بعض جباهلا، حبيث أنه يطري شررها إىل البحر يف الليل، ويصعد منها 

دخان عظيم يف أثناء النهار، فتاب الناس وأقلعوا عما كانوا عليه من املظامل والفساد، وشرعوا يف 
  .ري والصدقاتأفعال اخل

ويف سنة أربع ومخسني زادت دجلة زيادة مهولة، فغرق حلق كثري من أهل بغداد، ومات خلق حتت 
اهلدم، وركب الناس يف املراكب، واستغاثوا باهللا، وعاينوا التلف، ودخل املاء من أسوار البالد، 

شيء كثري من خزانة وأدمت دار الوزير وثلثمائة ومثانون دارا، وأدم خمزن اخلليفة، وهلك 
  .السالح

  .وكان ذلك من مجلة األمور، اليت هي مقدمة لواقعة التتار: قال أبن السبكي يف الطبقات الكربى
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ويف هذه السنة، يف يوم االثنني مستهل مجادى اآلخرة، وقع باملدينة الشريفة صوت يشبه صوت الرعد 
كان ليلة األربعاء تعقب الصوت زلزلة عظيمة، البعيد تارة وتارة، وأقام على هذه احلالة يومني، فلما 

رجفت منها األرض واحليطان، واضطرب املنرب الشريف، واستمرت تزلزل ساعة بعد ساعة إىل يوم 
اجلمعة خامس الشهر، ظهر من احلرة نار عظيمة، وسالت أودية منها سيل املاء، وسالت اجلبال نارا، 

ت تأكل األرض أكال، وهلا كل يوم صوت عظيم من وسارت حنو طريق احلاج العراقي، فوقفت وأخذ
آخر الليل إىل الضحوة، واستغاث الناس بنبيهم صلى اهللا عليه وسلم، واقلعوا عن املعاصي، 

واستمرت النار فوق الشهر، وخسف القمر ليلة االثنني منتصف الشهر، وكسفت الشمس يف غدوة، 
 الناس، وصعد علماء البلد إىل األمري يعظونه، وبقيت أياما متغرية اللون ضعيفة النور، واشتد فزع

  .فطرح املكوس، ورد على الناس ما كان حتت يده من أمواهلم

  : وقال سيف الدين علي بن عمر بن قذل املشد يف هذه النار

 فضله كالسيل ينحط من عل ومن  سلما عني على خير مرسل أال

 هلهيم الشوق أعذب من لتورد  من شدت إليه رحالنا واشرف

 !عجبا من رحلها المتحمل فيا  منا كل أشعث أغبر تحملن

 آي الكتاب المنزل ومعجزه  سيد جاءت بعالي محله إلى

 فهمنا معانيها بحسن التأول  هدانا للهدى بأدلة نبي

 وجه الرشد مثل السجنجل فأصبح  المبعوث والغي مظلم محمد

  محملياهللا يدني من محلك عسى  إني إليك لشيق: له وقوال

 وأصبح عن كل الغرام بمعزل  أشواقي وتسكن لوعتي فتخمد

 بإذن ثم رضوى ويذبل أضاءت  نفى عني الكرى خبر التي ولما

 تيما فاللوى فالعقنقل لسكان  سناها من جبال قريظة والح

 عبوس قمطرير مطول بيوم  عنها في زمانك منذراً وأخبرت

 يسطيعه رب مقولوال  سواك  كالما ال يدين لقائل فقلت

 عيس نحو بصرى لمخيل كأعناق  نار بالحجاز مضيئة ستظهر

 وكم كذبت كل معطل صدقت  فكانت كما قد قلت بال مرى

 فكالرعد عند السامع المتأمل  شرر كالبرق لكن شهيقها لها
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 الدجى في ظلمة ليس تنجلي وبدر  وجه الشمس كالليل كاسفاً وأصبح

 دور الدخان المسلسل وكدرها  بهانجوم الجو قبل غرو وغابت

 الباسقات الشم كل مذلل من  وهبت سموم كالحميم فأذبلت

 وزلزلت األرضون أي تزلزل  وأبدت من اآليات كل عجيبة

 تعجل في الدنيا بغير تمهل  كل الناس أن عذابهم وأيقن

  فيا نفس جودي، يا مدامعي أهملي  األطفال مع أمهاتها وأعولت

 ال تهلك أسى وتجمل :يقولون  الناس حولي وأقبلوافقام  جزعت

 أظهروه من عظيم التذلل وما  إله الخلق يرحم ضعفهم لعل

 والذوا بمنوال الكريم المبجل  الورى واستغفروا لذنوبهم وتاب

 النار في أمن وبر معجل من  لهم عند اإلله فأصبحوا شفعت

 معسلألذ وأشهى من جنى و  أغاثهم الرحمن منك بنفحة

 فعادت سالما ال تضر بمصطلي  النار نور من ضريحك ساطع طفى

 !من يوم أغر محجل فيالك  رجاء الناس بعد مماتهم وعاش

    

 الغاية القصوى لكل مؤمل هي  إن طيبة راحال عن طيبة فيا

 حبيب وهي أشرف منزل أجل  نبك ذكراها فإن الذي بها قفا

  عن سقط الدخول فحوملوأضربت   إليها محرما وملبيا دخلت

 كالها فهو نبت القرنفل وأما  أما تربها فهي عنبر مواقف

 راوحتها من جنوب وشمأل لما  شذاها ثم يعقب نشرها يفوح

 مأمول وأفضل موئل وأنجح  خير مبعوث وأكرم شافع فيا

 كما شفع المسك العبيق بمندل  سالم اهللا بعد صالته عليك

  : وقال بعضهم يف ذلك

 أحاطت بنا يا رب بأساء لقد  كاشف الضر صفحاً عن جرائمنا يا

 حمال ونحن بها حقا أحقاء  إليك خطوباً ال نطيق لها نشكو
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 يقوى على الزلزال شماء وكيف  تخشع الصم الصالب لها زالزالً

 منظر منه عين الشمس عشواء عن  أقام سبعا ترج األرض فانصدعت

  الهضاب لها في األرض إرساءمن   بحر من النار تجري فوقه فن

 عليه لفرط الهيج وعثاء موج  فوقه األجبال طافية كأنما

 ديمة تنصب هطالء كأنها  لها شررا كالقصر طائشة ترى

 وترعد مثل السعف أضواء رعباً،  تنشق منها قلوب الصخر إن زفرت

 عادت الشمس منه وهي دهماء أن  تكاثف في الجو الدخان إلى منها

 التم بعد النور ليالء قليلة  رت سفعةً في البدر لفحتهاأث قد

  : وقال آخر يف هذه النار، وغرق بغداد

 في الورى بمقدار جارية  من أصبحت مشيئته سبحان

  أحرق أرض الحجاز بالنار  بغداد بالمياه كما أغرق

  : والصواب أن يقال: قال أبو شامة

   بالنارأحرق أرض الحجاز  في سنة أغرق العراق وقد

إىل أي اجلهات ترمي : وذكر أبن الساعي أن النجاب ملا جاء إىل بغداد خبرب هذه النار، قال له الوزير
  .إىل جهة الشرق: شررها؟ قال

ويف ليلة اجلمعة مستهل رمضان من هذه السنة، أحترق املسجد الشريف النبوي، أبتدأ : قال أبو شامة
وكان دخل أحد القومة إىل خزانة مث، ومعه نار فعلقت يف حريقه من زاويته الغربية من الشمال، 

اآلالت، واتصلت بالسقف بسرعة، مث دبت يف السقوف، فأعجلت النار يف قطعها، فما كان إال ساعة 
وكل ذلك قبل أن [ حىت احترقت سقوف املسجد أمجع، ووقعت بعض أساطينه، وذاب رصاصها 

لشريفة، واحترق املنرب الذي كان النيب صلى اهللا عليه ، واحترق سقف احلجرة النبوية ا]ينام الناس
  .وسلم خيطب عليه

وعد ما وقع من تلك النار وحريق املسجد من اآليات، وكأا كانت منذرة مبا يعقبها : قال أبو شامة
  .يف السنة اآلتية من الكائنات

  : وقال أبو شامة يف ذلك

  منار أرض الحجاز مع حرق المسجد مع تغرق دار السال
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 لدى أربع جرى في العام ن  بعد ست من المئتين وخمسي

 ل عام من بعد ذاك وعام  أخذ التتار بغداد في أو ثم

 !ن عليهم يا ضيعة اإلسالم  يعن أهلها وللكفر أعوا لم

 صار مستعصم بغير اعتصام  دولة الخالفة منها وانقضت

 على بالد الشآم وسالماً  على الحجاز ومصر فحناناً

كنت مبصر، فبلغين : يف تاريخ أبن كثري عن الشيخ عفيف الدين يوسف بن البقال أحد الزهاد، قالو
يا رب كيف هذا وفيهم األطفال ومن ال : ما وقع ببغداد من القتل الذريع، فأنكرته بقليب، وقلت

  : فرأيت يف املنام رجال ويف يده كتاب فأخذته فإذا فيه! ذنب له

أجرى اهللا تعالى عادته إن العامة إذ زاد فسادها وانتهكوا حرمات اهللا، ولم تقم عليهم الحدود أرسل اهللا عليهم آية في إثر آية، فإن لم ينجح ذلك فيهم أتاهم بعذاب من عنده، وسلط عليهم من ال
وأنا خائف من عقبى ذلك، فاللهم سلم سلم

ملدة اليت حيتاج إىل ثبوته فيها، ويف سنة مخس ومثانني مل يزد النيل القدر الذي حيصل به الري، وال ثبت ا
  .فأعقب ذلك غالء األسعار يف كل شيء

    

ويف سنة ست ومثانني يف سابع عشر احملرم زلزلت مصر زلزلة منكرة هلا دوي شديد، وقع بسببها 
  .قطعة من املدرسة الصاحلية على قاضي احلنفية مشس الدين بن عيد، وكان من خيار عباد اهللا فقتلته

لث عشر رمضان من هذه السنة، نزلت صاعقة من السماء على املسجد الشريف النبوي ويف ليلة ثا
فأحرقته بأسره وما فيه من خزائن وكتب، وأحرقت احلجرة الشريفة واملنرب والسقوف، ومل يبق سوى 

  .اجلدران، واحترقت فيه مجاعة من أهل الفضل واخلري؛ وكان أمراً مهوال

  .د كبار حبيث قتل كثريا من الطري؛ وقيل إن وزن الربدة سبعون درمهاويف هذه السنة وقع بالغربية بر

ويف سنة سبع ومثانني ورد اخلرب بأن صاعقة نزلت حبلب، وبأن الفناء وقع ببغداد وبالد الشرق عظيما 
  .جداً حىت قيل إنه عد ببغداد من تأخر من الرجال؛ فكانوا مائتني واثنني وأربعني نفسا

ألخبار بأنه حصل مبكة يف يوم األربعاء رابع عشر ذي القعدة سيل عظيم ويف ذي احلجة وردت ا
حبيث دخل البيت الشريف، فكان فيه قامة، وأخرب بيوتا كثرية، وهدم مجلة من أساطني احلرم، 

ووجد يف املسجد من الغرقاء سبعني إنساناً وخارج املسجد مخسمائة نفس، واستمر املاء يف املسجد 
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وكتب القاضي برهان الدين بن ظهرية إىل مصر كتابا بذلك يقول .  تصل اجلمعةإىل يوم السبت، ومل
إن هذا السيل مل يعهد مثله ال يف جاهلية وال يف إسالم، وإنه ذرع موضع وصوله يف املسجد؛ : فيه

  : فكان سبع أذرع وثلث الذراع؛ وقد قلت يف ذلك هذه األبيات

  نته بالحرقفي عام ست أتى المدينة في المسجد ناراً فأف

  وعام سبع أتى لمكة في المسجد سيل قد عم بالغرق

 قد زلزلت من الفرق ومصر  وقبلها القحط بالحجاز فشا

 وضاقت معايش الفرق به  وأنهبط النيل غير منتفع

 للخوف والقلق مستوجبات  جملة أتت نذراً فهذه

 حل باألولين من حنق ما  فليحذر الناس أن يحل بهم

 التتار بغداد، وقتل اخلليفة، وجرى ما جرى، أقامت الدنيا بال خليفة ثالث سنني ونصف وملا أخذ
سنة؛ وذلك من يوم األربعاء رابع عشر صفر سنة ست ومخسني، وهو يوم قتل اخلليفة املستعصم رمحه 

 اهللا إىل أثناء سنة تسع ومخسمائة؛ فلما كان يف رجب من هذه السنة قدم أبو القاسم أمحد بن أمري

املؤمنني الظاهر بأمر اهللا وهو عم اخلليفة املستعصم وأخو املستنصر، وقد كان معتقالً ببغداد مث أطلق، 
فكان مع مجاعة من األعراب بالعراق، مث قصد امللك الظاهر حني بلغه ملكه، فقدم عليه الديار املصرية 

كان دخوله إىل القاهرة يف ثاين صحبة مجاعة من أمراء األعراب عشرة، منهم األمري ناصر الدين مهنا و
رجب فخرج السلطان للقائه، ومعه القاضي تاج الدين والوزير والعلماء واألعيان والشهود 

واملؤذنون فتلقوه، وكان يوماً مشهودا، وخرج اليهود بتورام والنصارى بإجنيلهم، ودخل من باب 
  .النصر بأة عظيمة

س السلطان واخلليفة يف اإليوان بقلعة اجلبل والقاضي فلما كان يوم االثنني ثالث عشر رجب، جل
والوزير واألمراء على طبقام، وأثبت نسب اخلليفة على القاضي تاج الدين؛ فلما ثبت قام قاضي 

مث كان أول من بايعه شيخ اإلسالم عز الدين . القضاة قائماً، وأشهد على نفسه بثبوت النسبة الشريفة
 امللك الظاهر، مث القاضي تاج الدين، مث األمراء والدولة، وركب يف بن عبد السالم، مث السلطان

دست اخلالفة مبصر واألمراء بني يديه، والناس حوله، وشق القاهرة، وكان يوما مشهوداً ولقب 
املستنصر باهللا بلقب أخيه، وخطب له على املنابر، وضرب أمسه على السكة، وكتبت بيعته إىل 

بل هو وحشمه وخدمه، فلما كان يوم اجلمعة سابع عشر رجب، ركب يف اآلفاق، وأنزل بقلعة اجل
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أة السواد، وجاء إىل اجلامع بالقلعة فصعد املنرب، وخطب خطبة ذكر فيها شرف بين العباس، ودعا 
  .للسلطان، مث نزل فصلى بالناس، وكان وقتا حسنا ويوما مشهودا

ن والقاضي والوزراء واألمراء، واهل احلل والعقد مث يف يوم االثنني رابع شعبان ركب اخلليفة والسلطا
إىل خيمة عظيمة قد ضربت ظاهر القاهرة؛ فالبس اخلليفة السلطان بيده خلعة سوداء وعمامة سوداء، 

وفوض إليه األمور يف البالد اإلسالمية وما . وطوقاً يف عنقه من ذهب، وقيداً من ذهب يف رجليه
 أمري املؤمنني؛ وصعد فخر الدين بن لقمان رئيس الكتاب منربا، سيفتحه من بالد الكفر، ولقبه بقسيم

    : فقرأ عليه تقليد السلطان، وهو من إنشائه وصورته

احلمد هللا الذي أضفى على اإلسالم مالبس الشرف، وأظهر جة درره وكانت خافية مبا استحكم 
يض لنصره ملوكا أتفق عليها من الصدف، وشيد ما وهى من عالئه حىت أنسى به ذكر من سلف، وق

  .عليهم من أختلف

أمحده على نعمته اليت رتعت األعني منها يف الروض األنف، وألطافه اليت وقف الشاكر عليها فليس له 
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، شهادة توجب من املخاوف أمناً، وتسهل . عنها منصرف

  .من األمور ما كان حزناً

حممدا عبده ورسوله الذي جرب من الدين وهنا، والذي أظهر من املكارم فنوناً ال فناً، وأشهد أن سيدنا 
صلى اهللا عليه وعلى آله الذين أضحت مناقبهم باقية ال تفىن، وأصحابه الذين أحسنوا يف الدين 

 فإن أوىل األولياء بتقدمي ذكره، وأحقهم أن يصبح القلم راكعا: فاستحقوا الزيادة باحلسىن، وبعد

وساجدا يف تسطري مناقبه وبره، من سعى فأضحى سعيه للحمد متقدما، ودعا إىل طاعته فأجاب من 
كان منجداً ومتهما، وما بدت يد املكرمات إال كان هلا زندا ومعصما، وال استباح بسيفه محى الوغى 

  .إال أضرم منه نارا وأجرى منه دما

عايل املولوي السلطاين امللكي الظاهري الركين شرفه وملا كانت هذه املناقب الشريفة خمتصة باملقام ال
ذكره الديوان العزيز النبوي اإلمامي املستنصري أعز اهللا سلطانه تنويهاً بشريف قدره، . اهللا وأعاله

  .واعترافاً بصنيعه الذي تنفد العبارة املسهبة وال تقوم بشكره

ة الزمان، وأذهبت ما كان هلا من حماسن وكيف ال، وقد أقام للدولة العباسية، بعد أن أقعدا زمان
وقد كان صال عليها صولة مغضب، . وإحسان، وعتب دهرها املسيء هلا فأعتب، وأرضى عنها زمنها

فأعاده هلا سلما بعد أن كان عليها حرباً، وصرف إليها اهتمامه فرجع كل متضايق من أمورها واسعا 
  .رحباً
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اً وعطفا، وأظهر من الوالء رغبة يف ثواب اهللا ما ال خيفى، ومنح أمري املؤمنني عند القدوم عليه حنو
وأبدى من االهتمام بأمر الشريعة والبيعة أمرا لو رامه غريه ألمتنع عليه، ولو متسك حببله متمسك 

ألنقطع به قبل وصوله إليه، ولكن اهللا أدخر هذه احلسنة ليثقل ا ميزان ثوابه، وخيفف ا يوم القيامة 
فهذه منقبة أىب اهللا إال أن خيلدها يف صحيفة صنعه، ومكرمة . د من خفف من حسابهحسابه والسعي

وأمري املؤمنني يشكر لك هذه . تضمنت هلذا البيت الشريف جبمعه، بعد أن حصل اإلياس من مجعه
الصنائع؛ ويعترف أنه لوال اهتمامك ألتسع اخلرق على الراقع، وقد قلدك الديار املصرية والبالد 

، والديار البكرية واحلجازية واليمنية والفراتية، وما يتجدد من الفتوحات غوراً وجنداً، وفوض الشامية
أمر جندها ورعاياها إليك حني أصبحت باملكارم فردا، وال جعل منها بلداً من البالد وال حصنا من 

  .احلصون يستثىن، وال جهة من اجلهات تعد يف األعلى وال يف األدىن

ة فقد أصبحت هلا حامال، وخلص نفسك من التبعات اليوم ففي غد تكون مسئوال فالحظ أمور األم
ال سائال، ودع االغترار بأمر الدنيا فما نال أحد منها طائال، وما رآها أحد بعني احلق إال رآها حائال 

 ال زائال؛ فالسعيد من قطع منها آماله املوصولة، وقدم لنفسه زاد التقوى؛ فتقدمة غري التقوى مردودة
وأبسط يدك باإلحسان والعدل فقد أمر اهللا بالعدل وحث على اإلحسان، وكرر ذكره يف . مقبولة

مواضع القرآن، وكفر به عن املرء ذنوبا كتبت عليها وآثاما، وجعل يوماً واحدا منها كعبادة العابد 
بعد تداعي ستني عاما، وما سلك أحد سبيل العدل إال واجتنيت مثاره من أفنان، ورجع األمر به 

  .أركانه وهو مشيد األركان، وحتصن به من حوادث زمانه؛ والسعيد من حتصن من حوادث الزمان

وكانت أيامه يف األيام أى من األعياد، وأحسن يف العيون من الغرر يف أوجه اجلياد، وأحلى من 
  .العقود إذا حلى ا عاطل األجياد

حكام، وأصحاب رأي من أصحاب السيوف واألقالم؛ وهذه األقاليم املنوطة بك حتتاج إىل نواب و
فإذا استعدت بأحد منهم يف أمورك فنقب عليه تنقيبا، وأجعل عليه يف تصرفاته رقيباً، وأسأل عن 

وال تول منهم إال من متون مساعيه . أحواله ففي يوم القيامة تكون عنه مسؤوال، ومبا أجترم مطلوبا
  .حسنات لك ال ذنوبا

    

اة يف األمور والرفق، وخمالفة اهلوى إذا ظهرت أدلة احلق، وأن يقابلوا الضعفاء يف وأمرهم باألن
حوائجهم بالثغر الباسم والوجه الطلق؛ وأال يعاملوا أحداً على اإلحسان واإلساءة إال مبا يستحق، 

م وأن يكونوا ملن حتت أيديهم من الرعايا إخوانا، وأن يوسعوهم برا وإحسانا، وأال يستحلوا حرما
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والسعيد من نسج . إذا أستحل الزمان هلم حرمانا، فاملسلم أخو املسلم ولو كان أمريا عليه وسلطانا
والته يف اخلري على منواله، واستنوا بسنته يف تصرفاته وأواله، وحتملوا عنه ما تعجز قدرته عن محل 

 اليت هي من أعظم احملن، أثقاله؛ ومما يؤمرون به أن ميحى ما أحدث من سيئ السنن، وجدد من املظامل
ومهما جىب منها من األموال فإمنا هي باقية . وأن يشترى بإبطاهلا احملامد، فإن احملامد رخيصة بأغلى مثن

يف الدم حاصلة، وأجياد اخلزائن وإن أضحت ا خالية؛ فإمنا هي على احلقيقة منها عاطلة؛ وهل أشقى 
ا، وجعل السواد األعظم له يوم القيامة خصما، وحتمل ممن أحتقب إمثا، وأكتسب باملساعي الذميمة ذم

وحقيق باملقام الشريف املولوي ! ظلم الناس فيما صدر عنه من أعماله، وقد خاب من محل ظلما
السلطان امللكي الظاهري الركين أن تكون ظالمات األنام مردودة بعدله، وعزائمه ختفف ثقال ال طاقة 

قادرا، وصنعت له األيام ما مل تصنعه لغريه ممن تقدم من امللوك له حبمله؛ فقد أضحى على اإلحسان 
  .وإن جاء آخراً

فأمحد اهللا على أن وصل إىل جانبك إمام هدى أوجب لك مزية التعظيم، ونبه اخلالئق على ما فضل 
وهذه أمور جيب أن تالحظ وترعى، وأن يواىل عليها محد اهللا؛ فإن . اهللا به من هذا الفضل العظيم

ومما جيب .  جيب عليها عقال وشرعا، وقد تبني أنك صرت يف األمور أصالً وصار غريك فرعااحلمد
أيضا تقدمي ذكره أمر اجلهاد الذي أضحى على األمة فرضاً، وهو العمل الذي يرجع به مسود 

  .الصحائف مبيضاً

نة اليت ال لغو فيها وقد وعد اهللا ااهدين باألجر العظيم، وأعد هلم عنده املقام الكرمي، وخصهم باجل
  .وال تأثيم

وقد تقدمت لك يف اجلهاد يد بيضاء أسرعت يف سواد اجلهاد، وعرفت منك عزمية هي أمضى مما جتنه 
ضمائر األغماد، وأشهى إىل القلوب من األعياد، وبك صان اهللا محى اإلسالم من أن يبتذل، وبعزمك 

ب الكافرين قروحاً ال تندمل، وبك يرجى حفظ على املسلمني نظام هذه الدول؛ وسيفك أثر يف قلو
  .أن يرجع من اخلالفة ما كان عليه يف األيام األول

فأيقظ لنصرة اإلسالم جفنا ما كان غافيا وال هاجعا، وكن يف جماهدة أعداء اهللا إماماً متبوعا ال تابعا، 
هتمام بأمرها تبسم لك وأيد كلمة التوحيد فما جتد يف تأييدها إال مطيعا سامعا، وال ختل الثغور من ا

الثغور، واحتفال يبدل ما دجى من ظلماا بالنور، وأجعل أمرها على األمور مقدما، وشيد منها كل 
ما غادره العدو منهدماً؛ فهذه حصون ا حيصل االنتفاع، وهي على العدو داعية االفتراق 

متلفتاً ناظرا؛ ال سيما ثغور الديار واالجتماع، وأوالها باالهتمام ما كان البحر له جماورا، والعدو له 
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. املصرية، فإن العدو وصل إليها وأتى وراح خاسرا، واستأصلهم اهللا فيها حىت ما أقال منهم عاثرا

وكذلك أمر األسطول الذي تزجى خيله كاألهلة، وركائب سائقه بغري سائق مستقلة، وهو أخو 
وإذا حلظها . تكفلت حبمله املياه السائلةاجليش السليماين فإن ذاك غدت الرياح له حاملة، وهذا 

وقد ساق اهللا لك من . هذه ليال تقلع باأليام: جارية يف البحر كانت كاألعالم، وإذا شبهها قال
السعادة كل مطلب، وآتاك من أصالة الرأي الذي يريك املغيب، وبسط بعد القبض منك األمل، 

ق وما زلت مهتدياً إليها، وألزمك املراشد وهداك إىل مناهج احل. ونشط بالسعادة ما كان من كسل
! واهللا ميدك بأسباب نصره، ويوزعك شكر نعمه، فإن النعمة تستتم بشكره. وال حتتاج إىل تنبيه عليها

مث ركب السلطان ذه األة والقيد يف رجليه، والطوق يف عنقه، والوزير بني يديه، على رأسه 
فشق القاهرة وقد زينت له، وكان يوما . لقاضي والوزيرالتقليد، واألمراء والدولة مشاة سوى ا

  .عظيما

    

مث طلب اخلليفة من السلطان أن جيهزه إىل بغداد، فرتب له جندا، وأقام له كل ما حيتاج إليه، وعزم 
وسار السلطان صحبته إىل دمشق، فدخالها يوم االثنني سابع ذي القعدة، . عليه ألف ألف دينار

مث رجع السلطان إىل مصر وسار اخلليفة ومعه ملوك الشرق، ففتح احلديثة مث . وصليا فيها اجلمعة
أقتل أم : هيت، فجاءه عسكر من التتار فتصافوا، فقتل من املسلمني مجاعة وعدم اخلليفة، فال يدري

  .فكانت خالفته دون ستة أشهر. وذلك يف ثالث احملرم سنة ستني! هرب

رب أبو العباس أمحد بن األمري أيب علي احلسن القيب بن وكان ممن شهد الوقعة معه وهرب فيمن ه
األمري علي بن األمري أيب بكر أمري املؤمنني املسترشد باهللا فقصد الرحبة، وجاء إىل عيسى بن مهنا، 

فكاتب فيه امللك الظاهر فطلبه، فقدم القاهرة ومعه ولده ومجاعة، فدخلها يف سابع عشري ربيع 
ظهر السرور به، وأنزله بقلعة اجلبل، وأغدق عليه، واستمر بقية العام بال اآلخر فتلقاه السلطان، وأ

  .مبايعة، والسكة تضرب باسم املستنصر املقتول أول العام

فلما كان يوم اخلميس ثامن احملرم سنة إحدى وستني جلس السلطان جملسا عاما، وجاء أبو العباس 
طان، وذلك بعد ثبوت نسبه، فقرئ نسبه على املذكور راكباً إىل اإليوان الكبري، وجلس مع السل
مث اقبل هو على السلطان، وقلده األمور، مث بايعه . الناس، مث أقبل عليه السلطان وبايعه بإمرة املؤمنني

  .الناس على طبقام، ولقب احلاكم بأمر اهللا؛ وكان يوما مشهودا

احلمد هللا الذي أقام آلل العباس : تهفلما كان من الغد يوم اجلمعة خطب اخلليفة بالناس، فقال يف خطب
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ركناً وظهرياً، وجعل هلم من لدنه سلطانا نصريا، أمحده على السراء والضراء، وأستعينه على شكر ما 
اسبغ من النعماء، وأستنصره على األعداء، وأشهد ان ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممداً 

] السيما[آله وصحبه جنوم االهتداء، وأئمة االقتداء عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، وعلى 

األربعة اخللفاء، وعلى العباس عمه، وكاشف غمه، وعلى السادة اخللفاء الراشدين، واألئمة املهديني، 
  .وعلى بقية الصحابة والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين

توم على مجيع األنام، وال يقوم أيها الناس، اعلموا أن اإلمامة فرض من فروض اإلسالم، واجلهاد حم
علم اجلهاد، إال باجتماع كلمة العباد، وال سبيت احلرم إال بانتهاك احملارم، وال سفكن الدماء إال 
بارتكاب املآمث، فلو شاهدمت أعداء اإلسالم حني دخلوا دار السالم، واستباحوا الدماء واألموال، 

، وهتكوا حرم ]نات، وأيتموهم من اآلباء واألمهاتوسبوا الصبيان والب[وقتلوا الرجال واألطفال 
اخلالفة واحلرمي، وأذاقوا من استبقوا العذاب األليم؛ فارتفعت األصوات بالبكاء والعويل، وعلت 

الضجات من هول ذلك اليوم الطويل؛ فكم من شيخ خضبت شيبته بدمائه، وكم من طفل بكى فلم 
  .ء فرض اجلهادفشمروا ساق االجتهاد يف إحيا! يرحم لبكائه

فاتقوا اهللا ما استطعتم، وامسعوا وأطيعوا، وأنفقوا خرياً ألنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم (
  .، فلم تبق معذرة يف القعود عن أعداء الدين، واحملاماة عن املسلمني)املفلحون

ا والدين، قد قام وهذا السلطان امللك الظاهر، السيد األجل العامل العادل ااهد املؤيد، ركن الدني
بنصر اإلمامة عند قلة األنصار، وشرد جيوش الكفر بعد أن جاسوا خالل الديار، فأصبحت البيعة 

  .باهتمامه منتظمة العقود، والدولة العباسية به متكاثرة اجلنود

ال فبادروا عباد اهللا إىل شكر هذه النعمة، وأخلصوا نياتكم تنصروا، وقاتلوا أولياء الشيطان تظفروا، و
والدهر يومان واآلخر للمؤمنني؛ مجع اهللا على . يرد عنكم ما جرى؛ فاحلرب سجال والعاقبة للمتقني

فاستغفروه إنه . التقوى أمركم، وأعز باإلميان نصركم، واستغفر اهللا العظيم يل ولكم ولسائر املسلمني
  .هو الغفور الرحيم

  .فاق ليخطب له، وتكتب السكة بامسهمث خطب الثانية، ونزل فصلى بالناس، وكتب بيعته إىل اآل

  .فخطب له جبامع دمشق وبسائر اجلوامع يوم اجلمعة سادس عشر احملرم: قال أبو شامة

    

مث خاف الظاهر عاقبة : قال. ونقش امسه على السكة، وضرب ا الدينار والدرهم: قال ابن فضل اهللا
، موسعاً عليه يف النفقات والكساوي، أمره، فاسكنه عنده يف القلعة، وعند حرميه وخدمه وغلمانه
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يتردد إليه العلماء والقراء على أكمل ما يكون من أنواع اإلكرام، ومالحظة جانب اإلجالل واملهابة، 
  .مث أسقط امسه من سكة النقود، وأبقاه على املنابر. ممنوعا من اجتماع أحد من أهل الدولة

تلك املالحظة، ورعى لود نعمة اخلالفة فيه حقها، مث الحظه امللك األشرف خليل بن قالوون أمت من 
  .انتهى. من مجيل احملافظة

وقد خطب بالقلعة مرة ثانية يوم اجلمعة رابع شوال سنة تسعني بسؤال امللك األشرف له : قال غريه
مث خطب مرة ثالثة باملنصورية حبضرة السلطان . يف ذلك، وذكر يف خطبة توليته السلطنة لألشرف

. حض على غزو التتار واستنقاذ بالد العراق من أيديهم؛ وذلك يف ذي القعدة سنة تسعنيوالقضاة، و

مث خطب مرة رابعة يف التاسع والعشرين من ربيع األول سنة إحدى وتسعني، وحث على اجلهاد 
  .والتنفري، وصلى بالناس اجلمعة، وجهر بالبسملة

ضي باهللا، ومل خيطب بعده خليفة إىل احلاكم آخر خليفة خطب يوم اجلمعة الرا: قال الذهيب يف العرب
  .انتهى. العباسي هذا، فإنه خطب يف خالفته

مث ملا ملك املنصور الجني زاد يف إكرامه وصرفه يف الركوب والرتول، فربز إىل : قال ابن فضل اهللا
هم، مث إنه حج يف سنة سبع وتسعني، فأعطاه املنصور الجني سبعمائة ألف در. قصر الكبش، وسكن به

ورجع من احلج، فأقام مبرتله إىل أن مات ليلة اجلمعة ثامن عشر مجادى األوىل سنة إحدى وسبعمائة، 
وأرسل نائب . ودفن جبوار السيدة نفيسة يف قبة بنيت له؛ وهو اول خليفة مات ا من بين العباس

ة ومشايخ الزوايا السلطنة األمري سالر خلف كل من يف البلد من املراء والقضاة والعلماء والصوفي
  .والربط وغريهم؛ حىت حضروا الصالة عليه

وويل اخلالفة بعده بعهد منه ولده أبو الربيع سليمان، ولقب املستكفي باهللا، وخطب له على املنابر 
  .بالبالد املصرية والشامية وسارت البشارة بذلك إىل مجيع األقطار واملمالك اإلسالمية

القاهرة سادس مجادى اآلخرة، فأخرب بوفاة أمري املؤمنني احلاكم ومبايعة قدم الربيد من : قال ابن كثري
  .املستكفي، وأنه حضر جنازته الناس كلهم مشاة

فخطب يوم اجلمعة تاسع مجادى اآلخرة للخليفة املستكفي جبامع دمشق، وكتب له تقليد باخلالفة، 
ومل يكن السلطان أمضى له عهدا وقرئ حبضرة السلطان والدولة يوم األحد العشرين من ذي احلجة، 

هل يصلح للخالفة أم : والده؛ حىت سأل الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد، وهو قاضي القضاة يومئذ
نعم يصلح، وإمنا احتيج إىل ذلك ألنه كان صغري السن، مل يبلغ عشرين : ال؟ فقال الشيخ تقي الدين

بن أخ أسن منه، فكان ينازعه األمر، فلما أشار سنة، فإن مولده يف أربع ومثانني وستمائة، وكان له أ
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احلمد هللا الذي رفع املستكفي به ملا : الشيخ باستخالفه، أمضى عهد والده، وهذه صورة العهد
انتصب بشريف مهته للمحل األمسى، ومنح األمة به ربيع خفض العيش، وجزم أمرهم على الصالح 

يل حكم أحكامهم يف جيد الزمان نظما، وجعل الناس والتوفيق جزماً، وأدام األئمة من قريش ونظم آل
تبعا هلم يف هذا األمر فغريهم باخلالفة املعظمة ال يدعى وال يسمى، فاحلاكم احلسن املسترشد املستظهر 
بذخرية الدين القائم بأمر اهللا القادر املقتدر املعتضد املوفق املتوكل املعتصم الرشيد املهدي الكامل من 

هم رمساً، استودع اخلالفة يف بين العباس الذي كان لنبيه الكرمي عما، وفرج عنه ليلة اقتفى لسنن سنت
فلما انتهى ذلك . العقبة مببايعة األنصار كربة وغما، فبشره بأن اخلالفة يف عقبه فعمه بالسرور عما

 عظيم السر يف العوامل إىل احلاكم قيل وقد أمسكت هيبة اخلالفة عن معرفة حقوقها العظيمة من كل
  ).ففهمناها سليمان وكال آتينا حكما وعلما(فما 

أمحده محد من مل يثن عن طاعته وطاعة رسوله وأوىل األمر عزما، ويورثها من يشاء من خلقه اختيارا 
ورغما، واشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي دعا إىل مودة أوىل القرىب ومن أفضل من قرابته زكاة 

    :  وآله وصحبه وخلفائه وعترته، الذين هم أعدل الربية حكما، وبعدوأقرب رمحاً، صلى اهللا عليه

فإن امللك السالم منذ أسجد آلدم مالئكته الكرام يف سالف الزمان قدماً، جعل طاعة خلفائه يف بالده 
على سائر عباده حتماً، كيف ال وم يعمر الوجود، وتقام احلدود ودم أركان اجلحود هدماً، 

وملا كان .  البالد ورمبا صادف قرب وفام أن لبس القمر ليلة التم السواد وأخفى جرمافبحيام تأمن
سنة من تقدم من األئمة اخللفاء إذا خاف أن يهجم عليه احلمام هجماً، أو دي إليه األيام أملاً وسقاً، 

الشريفة موالنا تفويض األمر بوالية العهد على اخللق خلري ذويه وبنيه جندة وحزما، أشهد على نفسه 
 املراقب هللا يف سره وجنواه، احلاكم بأمر اهللا أمري املؤمنني وخليفة - واحلاكم عليه تقواه- اإلمام احلاكم

رب العاملني، أبن عم سيد املسلني، وارث اخللفاء الراشدين، أبو العباس أمحد بن األمري احلسن بن 
 املستظهر باهللا أيب العباس أمحد بن أمري املؤمنني أيب األمري أيب بكر بن األمري علي القيب بن أمري املؤمنني

القاسم عبد اهللا بن املرحوم الذخرية للدين ويل عهد املسلمني حممد بن اإلمام القائم بأمر اهللا أيب عبد 
 اهللا حممد بن القادر باهللا أيب العباس أمحد بن أمري املؤمنني أيب الفضل جعفر املقتدر باهللا بن أمري املؤمنني

املعتضد باهللا أيب العباس بن األمري حممد املوفق باهللا طلحة ويل عهد املسلمني بن أمري املؤمنني جعفر 
املتوكل بن أمري املؤمنني أيب إسحاق حممد املعتصم بن أمري املؤمنني هارون الرشيد بن أمري املؤمنني 

ي السجاد بن عبد اهللا حرب األمة بن حممد املهدي أمري املؤمنني عبد اهللا املنصور بن حممد الكامل بن عل
العباس بن عبد املطلب عم النيب صلى اهللا عليه وسلم، أعز اهللا به الدين، وأمتع ببقاء نسله الشريف 
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اإلسالم واملسلمني؛ وهو يف حالة يسوغ معها الشهادة عليه، ويرجع يف األمور املنوطة للخالفة 
م املستكفي باهللا أيب الربيع سليمان، شيد اهللا به أركان أنه عهد إىل ولده لصلبه اإلما: الشريفة إليه

اإلميان، ونصر بربكة سلفه العصابة احملمدية على أهل الكفر والطغيان، وجعله ويل عهده، واستخلفه 
من بعده، ملا علمه من أهليته وعدالته وكفالته، وصالحه لذلك وكفايته، وشخصه لشهود هذا 

قاقه لذلك وحمله العايل املنيف، عهداً صحيحاً شرعياً، معترباً تاماً املكتوب الشريف، ونبه على استح
مرعياً، وفوض إليه أمر اخلالفة املعظمة تفويضاً شرعياً صرحيا، وعقد له عقد والية العهد على األمة 

عقدا صحيحا، وقبل ذلك منه القبول الشرعي املعترب املرضي، فاهللا تعاىل جيمع به كلمة اإلسالم، 
يف خالفته الشريفة رأياً موفقا، ويقمع بربكة سلفه الكرام أهل الطغيان، ويهيئ له من أمره ويصحبه 

  .مرفقاً؛ مبنه وكرمه آمني

وبه شهد يف اليوم . واحلمد هللا رب العاملني، وصالته على سيد املرسلني نبيه وآله وصحبه أمجعني
ن اهللا العقىب يف ختامها، وأجرى املبارك السابع عشر من مجادى األوىل سنة إحدى وسبعمائة، أحس

اخلريات فيما بقى من شهورها وأيامها، وشهد عليه بذلك أربعة شهود، ورمسوا خطوطهم حتت نسخة 
أشهدين موالنا اإلمام جامع كلمة اإلميان، ناظم مشل اإلسالم، سيد اخللفاء األعالم، : العهد مبا نصه

 احلاكم بأمر اهللا أمري املؤمنني، أعز اهللا به الدين، -إمام املسلمني، واملناضل عن شريعة سيد املرسلني
وأمتع ببقائه اإلسالم واملسلمني، على نفسه الزكية الشريفة، وهو على احلالة اليت يسوغ معها حتمل 
الشهادة عليه مبا نسب إليه أعاله وشخص، إىل موالنا وسيدنا اإلمام املستكفي باهللا أمري املؤمنني يف 

  .فيه، وثبت هذا العهد على قاضي القضاة مشس الدين احلنفيالتاريخ املذكور 

ثبت إشهاد موالنا اإلمام احلاكم بأمر اهللا أمري املؤمنني، سليل األئمة : وكتب صورة اإلسجال مبا نصه
املهديني، بركة اإلسالم واملسلمني، املنتظم به عقد جواهر زواهر أحكام الدين، ابن عم سيد املرسلني، 

ن أمحد الراقي مة شرفه أعايل الدرجات، املنقول برمحة اهللا ومنه وحسن سريته إىل أيب العباس ب
روضات اجلنات، املشار إليه بأعاليه، قرن اهللا مبن خلّفه خلْفَه تأييداً وتسديداً وتوفيقا، وقرب له إىل 

م من النبيني مشاهدة ابن عمه واخللفاء الراشدين يف دار كرامته طريقاً، مع الذين أنعم اهللا عليه
  .والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا

    

وإشهاد ولده لصلبه ويل عهده للخالفة الشريفة املعظمة من بعده موالنا اإلمام املستكفي باهللا أيب 
الربيع سليمان، ثبت اهللا به أركان اإلميان، وسلك به مسالك اخللفاء الراشدين وآبائه الطاهرين 



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  412

 

 بإحسان، وبارك األمة احملمدية فيه، ونصرهم بربكة سلفه على أهل الطغيان، على أنفسهما التابعني هلم
الشريفة املكرمة، الطاهرة الزاكية املعظمة، جبميع ما نسب إليهما يف كتاب العهد الشريف املسطر 

، بأعاليه، على ما نص وشرح فيه املؤرخ بالسابع عسر من مجادى األوىل سنة تاريخ هذا اإلسجال
ثبوتاً صحيحاً شرعياً، معتربا تاماً مرعياً، عند سيدنا وموالنا العبد الفقري إىل اهللا تعاىل الكرمي، احلامد 

فيض فضله العميم، قاضي القضاة، حاكم احلكام، مفيت األنام، حجة اإلسالم، عمدة العلماء األعالم، 
صاحل الورع الزاهد، برهان الدين أيب مشس الدين، خالصة أمري املؤمنني، أيب العباس أمحد بن الشيخ ال

إسحاق إبراهيم بن عبد الغين احلنفي، عامله اهللا بلطفه اخلفي، الناظر يف احلكم بالقاهرة ومصر 
أدام اهللا أيامه الزاهرة، ومجع له . احملروستني، وسائر أعمال الديار املصرية بالتولية الصحيحة الشرعية

دة الشهود املعلم هلم باألداء أعاله، بعد أن أقام كل واحد بني خريي الدنيا واآلخرة؛ وذلك بشها
منهم شهادته بذلك بشروط األداء املعتربة، وذلك إنه شهد على موالنا اإلمام احلاكم بأمر اهللا املشار 
إليه، تغمده اهللا بالرمحة والرضوان، وأسكنه فسيح اجلنان؛ وهو على احلالة اليت تسوغ معها الشهادة 

فقبل ذلك منه، وأعلم له ما جرت به العادة من عالمة األداء والقبول .  يف آخرته إليهعليه أحسن اهللا
وحكم موالنا قاضي القضاة مشس الدين احلاكم املذكور، وقاه اهللا كل . على الرسم املعهود يف مثله

زم ما حمظور، بذلك كله احلكم الشرعي، املعترب املرعي، وأجاز ذلك وامضاه، وأختاره وارتضاه، وأل
اقتضاه مقتضاه، بسؤال من جازت مسألته، وسوغت يف الشريعة املطهرة إجابته، وذلك بعد استيفاء 

وتقدم هذا احلاكم وفقه . الشرائط الشرعية، والقواعد احملررة املرعية، وتقدم الدعوى املعتربة املرضية
إذنه الكرمي على هذا املنوال، اهللا ملراضيه، وأعانه على ما هو متوليه، بكتابه هذا االسجال، فكتب عن 

بعد قراءته وقراءة ما حيتاج إىل قراءته من كتابة العهد الشريف املسطر أعاله، على شهود هذا 
االسجال، وهو وهم يستمعون لذلك يف اليوم املبارك من العشر األخري من مجادى األوىل سنة إحدى 

  .وسبعمائة، أحسن اهللا تقضيها يف خري وعافية

لطان والقضاة واألعيان، وألبس جبة سوداء وطرحة سوداء، وخلع على أوالد أخيه خلع وبايعه الس
  .األمراء، وأشهد عليه أنه وىل امللك الناصر مجيع ما واله والده، وفوضه إليه

مث رسم السلطان يف مجادى اآلخرة . مث نزل إىل داره بالكبش، ونقش امسه على سكة الدينار والدرهم
فرتلوا يف دارين، وأجرى عليهم .  وأوالده ومجيع من يلوذ به إىل القلعة إكراما هلمبأن ينتقل اخلليفة

الرواتب الكثرية، واستمر دهراً وهو والسلطان كاألخوين يلعبان باألكرة، وخيرجان إىل السرحات 
ك يف وسافرا معا إىل غزوة التتار نوبة غازيني، حىت وشى الواشني بينهما، فتغري خاطر الناصر منه، وذل
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  .سنة ست وثالثني

فأمره أن ينتقل من القلعة إىل مناظر الكبش حيث كان أبوه ساكناً، مث أمره أن خيرج إىل قوص، فيقيم 
ا وذلك يف ثامن عشر ذي احلجة سنة سبع وثالثني، فخرج إليها هو وأوالده وأهله، وهم قريب من 

  .ر، وتوجع الناس لذلك كثريامائة نفس، ورتب له على واصل املكارم أكثر مما كان له مبص

وكان يطول مدة خطبته له على املنابر؛ حىت يف مدة إقامته بقوص، وأستمر ا : قال احلافظ أبن حجر
إىل أن مات يف شعبان سنة أربعني وسبعمائة، ودفن ا وقد عهد باخلالفة إىل ابنه أمحد وأشهد عليه 

  .أربعني عدال، وأثبت ذلك على قاضي قوص

الناصر ذلك مل يلتفت إىل ذلك العهد، وطلب أبن أخي املستكفي إبراهيم أبن ويل العهد فلما بلغ 
املستمسك باهللا أيب بكر عبد اهللا حممد بن احلاكم بأمر اهللا أيب العباس أمحد وكان جده احلاكم عهد إىل 

  .ابنه حممد، ولقبه املستمسك باهللا، فمات يف حياته

    

 أنه يصلح للخالفة، فرآه غري صاحل ملا هو فيه من االماك يف اللعب فعهد إىل ابنه إبراهيم هذا ظنا
ومعاشرة األرذال، فرتل عنه، وعهد إىل ولد صلبه املستكفي، وهو عم إبراهيم؛ وكان إبراهيم قد 
نازعه ملا مات احلاكم، فلم يلتفت إىل منازعته اعتمادا على قول الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد، 

  .نته حىت كان هو السبب يف الوقيعة بينه وبني عمه وبني الناصر، وجرى ما جرىفأقام على ضغي

فلم ميض الناصر عهد املستكفي لولده، وبايع إبراهيم هذا يف يوم االثنني ثالث رمضان، ولقب الواثق 
باهللا، وراجع الناس السلطان يف أمره، وومسوه بسوء السرية، خصوصا قاضي القضاة عز الدين بن 

  . فإنه جهد كل اجلهد يف صرف السلطان عنه، فلم يفعل؛ وما زال م حىت بايعوهمجاعة،

مث إن اهللا فجع الناصر مبوت أعز أوالده األمري أنوك، فكانت أول عقوباته ومل ميتع بامللك بعد وفاة 
  .املستكفي، فأقام بعده سنة وأياما، وأهلكه اهللا

بعني، فعلى هذا مل يتم احلول على الناصر، حىت إن وفاة املستكفي كانت سنة إحدى وأر: وقد قيل
مات بعد ثالثة أشهر؛ سنة اهللا فيمن مس أحداً من اخللفاء بسوء، فإن اهللا يقصمه عاجال، وما يدخره 

  .له يف اآلخرة من العذاب أشد

ع مث إن اهللا انتقم من الناصر يف أوالده فسلط عليهم اخللع واحلبس والتشريد يف البالد والقتل، فجمي
من توىل امللك من ذريته؛ إما أن خيلع عاجال، وإما أن يقتل؛ فأول ولد توىل بعده، عوجل خبلعه ونفيه 

  .وغالب من توىل من ذريته مل تطل مدته كما سيأيت. إىل قوص، حيث كان سري اخلليفة، مث قتل ا
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مل يتموا هذه املدة، بل وقد أقام الناصر يف قوص نيفاً وأربعني سنة، وتوىل من ذريته اثنا عشر نفرا، 
عجلوا واحدا يف إثر واحد، فما أشبههم إال مبلوك الفرس حيث قال الكاهن لكسرى ملا سقطت من 
إيوانه أربع عشرة شرفة ليلة ولد النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ميلك منكم أربعة عشر ملكا؛ مث يذهب 

فانقرضوا يف أقصر ! ور وأمورإىل أن ميضي أربعة عشر ملكا تكون أم: امللك منكم، فقال كسرى
  .مدة، وكان آخرهم يف زمن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

مث إن اهللا نزع امللك من ولد قالوون، وأعطاه بعض مماليكهم، ومل يعد إليهم إىل وقتنا هذا، وبعض 
؛ ومن تأمل بدائع صنع اهللا رأى العجب العجاب. ذريته أحياء إىل اآلن يف أسوأ حال، ديناً ودينا

وملا حضر الناصر الوفاة ندم على ما فعل من ! ولكن أكثر الناس ال يعلمون، وإمنا يتذكر أولو األلباب
مبايعة إبراهيم، فأوصى األمراء برد العهد إىل ويل عهد املستكفي، فلما تسلطن ولده أبو بكر املنصور 

ثق إبراهيم وويل عقد جملسا يوم اخلميس حادي عشر ذي احلجة سنة إحدى وأربعني، وطلب الوا
إن اخلليفة : من يستحق اخلالفة شرعا؟ فقال أبن مجاعة: العهد أمحد أبن املستكفي والقضاة، وقال

املستكفي املتويف مبدينة قوص أوصى باخلالفة من بعده لولده أمحد، وأشهد عليه أربعني عدال مبدينة 
  .قوص، وثبت ذلك عندي بعد ثبوته على نائيب مبدينة قوص

  .لطان الواثق حينئذ وبايع أمحد، وبايعه القضاةفخلع الس

ولقب أوال باملستنصر، مث لقب احلاكم بأمر اهللا لقب جده وكتب له أبن فضل . قال احلافظ أبن حجر
إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا يد اهللا : (بسم اهللا الرمحن الرحيم: اهللا صورة املبايعة؛ وهي هذه
، ) ينكث على نفسه ومن أوىف مبا عاهد عليه اهللا فسيؤتيه أجراً عظيمافوق أيديهم فمن نكث فإمنا

بيعة يلزم طائرها . هذه بيعة رضوان وبيعة إحسان، وبيعة رضا يشهدها اجلماعة ويشهد عليها الرمحن
العنق، وحيوم بسائرها وكل أنبائها الرباري والبحار مشحونة الطرق، بيعة يصلح اهللا ا األمة، ومينح 

 النعمة، ويتجارى الرفاق، ويسري اهلناء يف اآلفاق، وتتزاحم زهر الكواكب على حوض ارة بسببها
بيعة سعيدة ميمونة، ا السالمة يف الدين والدنيا مضمونة، بيعة صحيحة شرعية، بيعة . الدقاق

ا ملحوظة مرعية، تسابق إليها كل نية، وتطاوع كل طوية، وجيمع عليها شتات الربية بيعة يستهل 
العام، ويتهلل البدر التمام، بيعة متفق على اإلمجاع عليها، واإلمجاع يبسط األيدي إليها، انعقد عليها 
اإلمجاع فاعتقد صحتها من مسع هللا وأطاع، وبذل يف متامها كل امرئ ما استطاع، حصل عليها اتفاق 

تضمنها كتاب مرقوم . عاألبصار واألمساع، ووصل ا احلق إىل مستحقه وأقر اخلصم وأنقطع الرتا
  .يشهده املقربون، وتلقاه األئمة األقربون
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، ذلك من فضل اهللا علينا وعلى )احلمد هللا الذي هدانا هلذا، وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا(
أمجع على هذه البيعة أرباب العقد واحلل، من أصحاب . الناس، وإلينا حبمد اهللا وإىل بين العباس

قل وجل ووالة األمور واحلكام، وأرباب املناصب واألحكام، ومحلة العلم واألعالم، الكالم فيما 
ومحاة السيوف واألقالم، وأكابر بين عبد مناف، ومن اخنفض قدره وأناف، وسروات قريش ووجوه 
بين هاشم، والبقية الطاهرة من بين العباس، وخاصة األئمة وعامة الناس، بيعة ترى باحلرمني خيامها، 

فق باملأزمني أعالمها، وتتعرف عرفات بركاا، وتعرف مبىن ويؤمن عليها يوم احلج األكرب، ويوم وخي
بيعة ال حيل عقدها، وال ينبذ عهدها، . ما بني الركن واملقام واملنرب، وال يبتغي ا إال وجه اهللا الكرمي

 مرحية، وال من يوصف الزمة جازمة، دائبة دائمة، تامة عامة شاملة كاملة، صحيحة صرحية، متعبة
بعلم وال قضاء، وال من يرجع إليه يف اتفاق وال إمضاء، وال إمام مسجد وال خطيب، وال ذو فتوى 

ينال فيجيب، وال من حشى املساجد، وال من تضمهم أجنحة احملاريب، وال من جيتهد يف رأي فيخطئ 
بدين وصالح، وال فرسان أو يصيب، وال جمادل حبديث، وال متكلم يف قدمي وحديث، وال معروف 

حرب وكفاح، وال راشق بسهام وال طاعن برماح، وال ضارب بصفاح، وال ساع بقدم وال طائر 
جبناح، وال خمالط الناس وال قاعد يف عزلة، وال مجع تكسري وال قلة، وال من يستقل باجلوزاء لواؤه، 

 سائر، وال أول وال آخر، وال وال من يعلو فوق الفرقدين ثواؤه، وال باد وال حاضر، وال مقيم وال
مسر يف باطن وال معلن يف ظاهر، وال عرب وال عجم، وال راعي إبل وال غنم، وال صاحب إناة وال 
بدار، وال ساكن يف حضر وبادية بدار، وال صاحب عمد وال جدار، وال ملجلج يف البحار الزاخرة 

 على العجاجة الذيل، وال من تطلع والرباري القفار، وال من يعتلي صهوات اخليل، وال من يسبل
عليه مشس النهار وجنوم الليل، وال من تظله السماء وتقله األرض، وال من تدل عليه أمساء على 

اختالفها وترفع درجات بعضهم على بعض؛ حىت آمن ذه البيعة وأمن عليها، وآمن ا ومن اهللا عليه 
ا وأطرق، ومد إليها يده باملبايعة، ومعتقده وهداه إليها، وأقر ا وصدق، وخفض هلا بصره خاشع

وعمل . باملتابعة، ورضى ا وارتضاها، وأجاز حكمها على نفسه وأمضاها، ودخل حتت طاعتها
  ).وقضي بينهم باحلق وقيل احلمد هللا رب العاملني(مبقتضاها، 

ؤمنني كرم اهللا مثواه، وعوضه وإنه ملا استأثر اهللا بعبده سليمان أيب الربيع اإلمام املستكفي باهللا أمري امل
عن دار السالم بدار السالم، ونقله مزكى به عن شهادة اإلسالم، بشهادة اإلسالم حيث آثره بقربه، 
ومهد جلنبه، وأقدمه على ما قدمه من مرجو عمله وكسبه، وحاز له يف جواره فريقا، وأنزله مع الذين 
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  .الصاحلني وحسن أولئك رفيقاأنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء و

    

اهللا أكرب ليومه لوال خملفة كانت تضيق األرض مبا رحبت، وجتزى كل نفس مبا كسبت، وتنبئ كل 
لقد اضطرم سعري إال أنه يف اجلوانح، لقد اضطرب منرب وسرير لوال . سريرة ما ادخرت وما خبأت

اقبة املصاحل؛ ومل يكن يف النسب خلفه الصاحل، لقد اضطرب مأمور وأمري لوال الفكر بعده يف ع
العباسي وال يف البيت املسترشدي، وال يف غريه من بيوت اخللفاء من بقايا آباء وجدود، وال من تلده 
أخرى الليايل وهي عاقر غري ولود؛ من تسلم إليه أمة حممد عقد نياا، وسر طوياا، إال واحد وأين 

، وال ]األخيار[اق مرياث آبائه األطهار، وتراث أجداده هو واهللا من احنصر فيه استحق! ذلك الواحد
شيء هو إال ما اشتمل عليه رداء الليل والنهار؛ وهو ولد املنتقل إىل ربه، وولد اإلمام الذاهب لصلبه، 
امع على أنه يف األيام فرد األنام، وواحد وهكذا يف الوجود اإلمام، وأنه احلائز ملا زرت عليه جيوب 

غارب، والفائز مللك ما بني املشارق واملغارب، الرامي يف صفيح السماء هذه الذروة املشارق وامل
املنيفة، الراقي بعد األئمة املاضني ونعم اخلليفة، اتمع فيه شروط اإلمامة، املتضع هللا وهو ابن بيت ال 

وال يغريه عاذله، يزال امللك فيهم إىل يوم القيامة، الذي يفضح السحاب نائله، والذي ال يعزه عادله 
والذي ما ارتقى صهوة املنرب حبضرة سلطان زمانه، إال قال ناصره وقام قائمه، وال قعد على سرير 

اخلالفة إال وعرف أنه ما خاب مستكفيه وال غاب حاكمه، نائب اهللا يف أرضه، والقائم مقام رسول 
ارث علمه، سيدنا وموالنا عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخليفته وابن عمه، وتابع عمله الصاحل وو

اهللا، ووليه أبو العباس اإلمام احلاكم بأمر اهللا، أمري املؤمنني، أيد اهللا ببقائه الدين، وطوق سيفه رقاب 
امللحدين، وكبت حتت لوائه املعتدين، وكتب له النصر إىل يوم الدين، وكب جبهاده على األذقان 

ين بدين، وأعاد بعدله أيام آبائه اخللفاء الراشدين، طوائف املفسدين، وأعاذ به األرض ممن ال يد
واألئمة املهذبني، الذين قضوا باحلق وبه كانوا يعدلون، ونصر أنصاره، وقدر اقتداره، واسكن يف 

  .القلوب سكينته ووقاره، ومكن له يف اجلود ومجع له أقطاره

    

نة عن سرير اخلالفة، وخال العصر من وملا انتقل إىل اهللا ذلك السيد ولقي أسالفه، ونقل إىل سرير اجل
إمام ميسك ما بقى من اره، وخليفة يغالب مزيد الليل بأنواره، ووارث نيب مبثله ومثل آبائه استغىن 

بعد ابن عمه خامت األنبياء عن نيب يقتفي على آثاره، ومضى ومل يعهد فلم يبق إذ مل يوجد ] الوجود[
ة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بال نزاع، اقتضت النص إال اإلمجاع، وعليه كانت اخلالف
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املصلحة اجلامعة عقد جملس كل طرف منه معقود، وعقد بيعة عليها اهللا واملالئكة شهود، ومجع الناس 
له وذلك يوم جمموع له الناس وذلك يوم مشهود؛ فحضر من مل يعبأ بعده مبن ختلف، ومل ير بائعه وقد 

د تكلف، وأمجعوا على رأى واد استخاروا اهللا فيه فخار، وأخذ ميني متد هلا مد يده طائعا ملزيدها وق
األميان، ويشد ا اإلميان، وتعطي عليها املواثيق، وتعرض أمانتها على كل فريق؛ حىت تقلد كل من 
حضر يف عنقه هذه األمانة، وحط على املصحف الكرمي يده وحلف باهللا وأمت أميانه، ومل يقطع وال 

وال تردد، ومن قطع عن غري قصد أعاد وجدد، وقد نوى كل من حلف أن النية يف ميينه نية استثىن 
من عقدت له هذه البيعة ونية من خلف له، وتذمم بالوفاء له يف ذمته وتكفله، على عادة أميان البيعة 

اعة، وال وشروطها وأحكامها املرددة، وأقسامها املؤكدة، بأن يبذل هلذا اإلمام املفترض الطاعة الط
يفارق اجلمهور وال يفر عن اجلماعة اجلماعة، وغري ذلك مما تضمنته نسخ األميان املكتتب فيها أمساء 

من حلف عليها مما هو مكتوب خبطوط من يكتب منهم، وخطوط العدول الثقات عمن مل يكتبوا 
واألرض، وأذنوا أن يكتب عنهم، حسبما يشهد به بعضهم على بعض، وتتصادق عليه أهل السماء 

احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن، : بيعة مت مبشيئة اهللا متامها، وعم بالصوب املغدق غمامها؛ وقالوا
ووهب لنا احلسن، مث احلمد هللا الكايف عبده، الوايف ملن تضاعف على كل موهبة محده، مث احلمد هللا 

ء اهللا بإمدادها، ويرأب ا من على نعمة يرغب أمري املؤمنني يف ازديادها، ويرهب إال أن يقاتل أعدا
أثر يف منابر ممالكه ما بان من مباينة أضدادها؛ حنمده واحلمد هللا، مث احلمد هللا، كلمة ال ميل من 

تردادها، وال ختل مبا تفوق السهام من سدادها، وال تبطل إال على ما يوجب تكثري أعدادها، وتكبري 
  .ب ألندادهاأقدار أهل ودادها، وتصغري التحقري ال التحبي

ونشهد أن ال اهللا إال اهللا وحده ال شريك له، شهادة تتقايس بدماء الشهداء وإمداد مدادها، وتتنافس 
طرر الشباب وغرر السحاب على استمدادها، وتتجانس رقومها املدجبة وما تلبسه الدولة العباسية من 

على مجاعة أهله، ومن خلف من شعارها والليايل من دثارها واألعداء من حدادها؛ صلى اهللا عليه و
  .أبنائها وسلف من أجدادها، ورضى اهللا عن الصحابة أمجعني، والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين

    

وبعد؛ فإن أمري املؤمنني ملا ألبسه اهللا من مرياث النبوة ما كان جلده، ووهبه من امللك السليماين ماال 
ا حتمله محائم النطائق من بدائع البيان، وسخر له من الربيد ينبغي ألحد من بعده، وعلمه منطق الطري مب

على متون اخليل ما سخره من الريح لسليمان، وآتاه من خامت األنبياء ما أمتد به أبوه سليمان 
وتصرف، وأعطاه من الفخار به ما أطاعه كل خملوق ومل يتخلف، وجعل له من لباس العباس ما يقضي 
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فض على ظل اهلدب ما فضل عن سويداء القلب وسواد البصر من سواده بسؤدد األجداد، وين
السواد، وميد ظله على األرض وكل مكان دار ملك وكل مدينة بغداد، وهو يف ليله السجاد، ويف 

اره العسكري ويف كرمه جعفر وهو اجلواد؛ يدمي االبتهال إىل اهللا يف توفيقه، واالبتهاج مبا يغص كل 
بايعة مبا هو األهم من مصاحل اإلسالم، وصاحل األعمال فيما تتحلى به األيام، وتبدأ بعد امل.عدو بريقه

ويقدم التقوى أمامه، ويقرر عليها أحكامه، ويتبع الشرع الشريف ويقف عنده ويوقف الناس، ومن 
ال حيمل أمره طائعا على العني حيمله غصباً على الرأس، ويعجل أمري املؤمنني مبا استقرت به النفوس، 

رد به كيد الشيطان إنه يئوس، ويأخذ بقلوب الرعايا وهو غىن عن هذا ولكنه يسوس وأمري املؤمنني وي
يشهد اهللا وخلقه عليه، أنه أقر ويل كل أمر من والة أمور اإلسالم على حاله، واستمر به يف مقيله 

را، سهال حتت كنف ظالله، على اختالف طبقات والة األمور، وطرقات املمالك والثغور، براً وحب
وغرا، شرقاً وغربا، بعداً وقرباً، وكل جليل وحقري، وقليل وكثري، وصغري وكبري، وملك ومملك 

وأمري، وجندي يرى له سيف شهري، ورمح ظهري، ومن مع هؤالء من وزراء وقضاة وكتاب، ومن له 
 حيتاج، تدقيق يف إنشاء وحتقيق يف حساب، ومن يتحدث يف بريد وخراج، ومن حيتاج إليه ومن ال

ومن يف التدريس واملدارس، والربط والزوايا واخلوانق، ومن له أعظم التعلقات وأدىن العالئق، وسائر 
أرباب املراتب، وأصحاب الرواتب، ومن له من اهللا رزق مقسوم، وحق جمهول أو معلوم، استمراراً 

أزداد تأهيله زاد تفضليه، لكل امرئ على ما هو عليه، حىت يستخري اهللا ويتبني له ما بني يديه، فمن 
وإال فأمري املؤمنني ال يريد إال وجه اهللا، وال حياىب أحداً يف دين اهللا، وال حيايب حقاً يف حق؛ فأن احملاباة 

يف احلق مداجاة على املسلمني، وكل ما هو مستمر إىل اآلن مستقر على حكم اهللا مما فهمه اهللا له، 
 يف ذلك وال يف بعضه شكراً اهللا على نعمه، وهكذا جيازي من وفهمه سليمان، ال يغري أمري املؤمنني

شكر، وال يكدر على أحد موردا نزه اهللا نعمه الصافية عن الكدر، وال يتأول يف ذلك متأول إال من 
جحد النعمة أو كفر، وال يتعلل متعلل؛ فإن أمري املؤمنني يعوذ باهللا ويعيذ أيامه إال من جحد النعمة أو 

 - من الغري، وأمر أمري املؤمنني] الغرر[علل متعلل؛ فغن أمري املؤمنني يعوذ باهللا ويعيذ أيامه كفر، وال يت

 أن يعلن اخلطباء بذكره، وذكر سلطان زمانه على املنابر يف اآلفاق، وأن تضرب -أعلى اهللا أمره
 مبا يشرق به بامسهما النقود وتسري باإلطالق، ويوشح بالدعاء هلما عطف الليل والنهار، ويصرح منه

  .وجه الدرهم والدينار

وقد أمسع أمري املؤمنني يف هذا امع املشهود ما يايتناقله كل خطيب، ويتداوله كل بعيد وقريب، 
وخمتصره أن اهللا أمر بأوامر وى عن نواه وهو ريقب، وسيفرغ هلا األولياء السجايا، ويفرع اخلطباء 
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خترج من املشايخ اخلبايا من الزوايا، ويسمر ا السمار ويترمن هلا شعوب الوصايا، وتتصل ا املزايا، و
ا احلادي واملالح، ويرق شجوها يف الليل املقمر ويرقم على جبني الصباح، وتعظ ا مكة بطحاءها، 

وهو لكم أيها الناس من أمري : وحييا حبدائها فناه، ويلقنها كل أب فهمه ابنه ويسأل كل ابن جنيب أباه
وألمري . من سدد عليكم سنة، وإليكم ما دعاكم به إىل سبيل ربه من احلكمة واملوعظة احلسنةاملؤمنني 

ولوال قيام الرعايا ما قبل اهللا أعماهلا، وال أمسك ا البحر ودحى األرض . املؤمنني عليكم الطاعة
ذها دون بين وأرسى جباهلا، وال اتفقت اآلراء على من يستحق وجاءت إليه اخلالفة جتر أذياهلا، وأخ

  : أبيه

  ولم يك يصلح إال لها  تك تصلح إال له ولم

    

وقد كفاكم أمري املؤمنني السؤال مبا فتح لكم من أبواب األرزاق وأسباب االرتزاق، وآجركم على 
وفاقكم وعلمكم مكارم األخالق، وأجراكم على عوائدكم، ومل ميسك خشية اإلنفاق، ومل يبق لكم 

ال أن يسري فيكم بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، ويعمل مبا يسعد به على أمري املؤمنني إ
 من بعده، ويزيد على ما تقدم، ومقيم فروض احلج واجلهاد، -  أطال اهللا بقاء أمري املؤمنني - من جيئ 

  .ويقيم الرعايا بعدله الشامل يف مهاد

عام، ويشمل بره سكان احلرمني الشريفني وأمري املؤمنني يقيم على عادة آبائه موسم احلج يف كل 
وسدنة بيت اهللا احلرام، وجيهز السبيل على حالته، ويرجو أن يعود على حاله األول يف سالف األيام، 

ويتدفق يف هذين املسجدين حبره الزاخر ويرسل إىل ثالثهما يف البيت املقدس ساكب الغمام، ويقيم 
  . أينما كانوا وأكثرهم يف الشامبعدله قبور األنبياء صلى اهللا عليه وسلم

واجلمع واجلماعات هي فيكم على قدمي سنتها وقومي سننها، وستزيد يف أيام أمري املؤمنني ملن تضم 
  .إليه، وفيما يتسلم من بالد الكفر ويسلم منهم على يديه

وأمري . سريرهوأما اجلهاد فكفى باجتهاد القائم عن أمري املؤمنني مبأموره، املقلد عنه مجيع ما وراء 
 عيناً ال تنام، وقلد سيفا لو أغفت بوارقه ليلة واحدة -  خلد اهللا ملكه وسلطانه- املؤمنني قد وكل منه

  .عن األعداء سلت خياله عليهم األحالم؛ وسيؤكد أمري املؤمنني يف ارجتاع ما غلب العدا

 ظفر به منهم قتاال وال وال يكف عمن. وقد قدم الوصية بأن يوايل غزو العدو املخذول براً وحبراً
أسراً، وال يفك أغالال وال إصراراً، وال ينفك يرسل عليهم يف الرب من اخليل عقباناً ويف البحر غرباناً، 

حتمل كل منهما من كل فارس صقرا، وحيمي املمالك مما خيترق أطرافها بإقدام، ويتحول أكنافها 
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ما حيتاج إليه من آالت وأمهات املمالك اليت هي بإقدام، وينظر يف مصاحل القالع واحلصون والثغور، و
مرابط البنود، ومرابض األسود، واألمراء والعساكر واجلنود، وترتيبهم يف امليمنة وامليسرة واجلناح 
املمدود، ويتفقد أحواهلم بالعرض، مبا هلم من خيل تعقد ما بني السماء واألرض، وما هلم من زرد 

نت كأا بيض مكنون، وسيوف قواضب، ورماح بسبب موضون، وبيض مسها ذائب ذهب فكا
دوامها من الدماء خواضب، وسهام تواصل القسى وتفارقها، فتحن حنني مفارق وتزجمر القوس زجمرة 

  .مغاضب

وهذه مجلة أراد ا أمري املؤمنني إطابة قلوبكم، وإطالة ذيل التطويل على مطلوبكم، ودماؤكم 
ما أباح الشرع املطهر، ويزيد اإلحسان إليكم على مقدار ما خيفي وأموالكم وأعراضكم يف محاية إال 

وأما جزيئات األمور فقد علمتم بأن من بعد عن أمري املؤمنني عين عن مثل هذه . منكم ويظهر
الذكرى، وأنتم على تفاوت مقاديركم وديعة أمري املؤمنني، وكلكم سواء يف احلق عند أمري املؤمنني، 

حة، وإبداء الطاعة بسريرة صحيحة؛ فقد دخل كل منهم يف كنف أمري املؤمنني وله عليكم أداء النصي
وحتت رقه، ولزمه حكم بيعته وألزم طائره يف عنقه؛ وسيعلم كل منكم يف الوفاء مبا أصبح به عليما، 

  .ومن أوىف مبا عاهد عليه اهللا فسيؤتيه أجرا عظيما

له مبا حتمد عاقبته من األعمال، وعلى هذا عهد هذا هو قول أمري املؤمنني؛ وقال وهو يعمل يف ذلك ك
غليه وبه يعهد، وما سوى ذلك فجور ال يشهد به عليه وال يشهد؛ وأمري املؤمنني يستغفر اهللا على 

  .كل حال، ويستعيذ به من اإلمهال، ويسأله أن ميده ملا حيب من اآلمال، وال ميد له حبل اإلمهال

هللا به من العدل واإلحسان، واحلمد هللا وهو من اخللق أمحد، وقد آتاه وخيتم أمري املؤمنني قوله مبا أمر ا
اهللا ملك سليمان، واهللا ميتع أمري املؤمنني مبا وهبه، وميلكه أقطار األرض ويورثه بعد العمر الطويل 

عقبه، فال يزال على سدة العلياء قعوده، ولد ست اخلالفة به أة اجلاللة كأنه ما مات منصوره وال 
  . مهديه وال رشيدهأورى

  : ومن قصيدة ابن فضل اهللا اليت مساها حسن الوفاء مبشاهري اخللفاء

  قد جاءها كما يجيء الطائر  منهم نحو مصر قشعم وطار

 وهو الغمام الظاهر والده  أخي مستنصر ووالدي قال

 أن جد هذا الناصر ذاك  مثله مستنصرا فلقبوه

 من باسائه يحاذرو خوف  وكان منه الظاهر السلطان ذا

 فالتفت به العشائر وفر  فبايعوه الحاكم بعد أن أتى
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 من ولد الراشد نجم زاهر  أبو العباس احمد الرضا وهو

    

 ما يخاف ناه آمر جميع  مستكف كفاه ربه وقام

  عاد وال دارت له الدوائر  الواثق إبراهيم ال وبعده

 نناصرلنا إنا له  بشرى  اآلن إمام عصرنا والحاكم

يف يوم االثنني ثاين حمرم سنة اثنتني وأربعني الدرجة العلياء، وعليه خلعة خضراء، وفوق عمامته طرحه 
إن اهللا : (سوداء مرقومة بالذهب، وجلس السلطان دونه، فقام اخلليفة وخطب خطبة افتتحها بقوله

غي يعظكم لعلكم تذكرون، يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والب
وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت وال تنقضوا األميان بعد توكيدها وقد جعلتم اهللا عليكم كفيال : (وبقوله

مث أوصى األمراء بالرفق بالرعية وإقامة احلق، وتعظيم شعائر اإلسالم ونصرة ) إن اهللا يعلم ما تفعلون
فمن (، وقلدتك مجيع ما تقلدته من أمور الدين فوضت إليك مجيع أحكام املسلمني: الدين، مث قال

مث جيء خبلعة سوداء ألبسها اخلليفة السلطان بيده، . وقرأ اآلية، وجلس) نكث فإمنا ينكث على نفسه
مث قلده سيفا عربياً، مث أخذ عالء الدين بن فضل هللا كاتب السر يف قراءة عهد اخلليفة للسلطان، حىت 

ة، فكتب عليه مث كتب بعده القضاة األربعة بالشهادة عليه، واستمر فرغ منه، مث قدمه إىل اخلليف
اخلليفة يف منصبه الشريف إىل أن مات بالطاعون شهيدا يف منتصف سنة ثالث ومخسني، ومل يعهد 

  .باخلالفة ألحد

فجمع األمراء شيخو ورفقته القضاة، وطلب مجاعة من بين العباس، فوقع االختيار على أخيه أيب بكر 
تكفي، فبايعوه ولقب املعتضد باهللا، وكىن أبا الفتح، وضم إليه نظر املشهد النفيسي، فأقام إىل أن املس

  .مات ليلة األربعاء ثامن عشر مجادى األوىل سنة ثالث وستني

أمري املؤمنني، وقائد املذعنني، وغمام األئمة، وقدوة املتكلمني يف : قال بدر الدين بن حبيب يف ترمجته
، علت أركانه، وبسقت أغصانه، وجتملت به ديار مصره، وصغت إىل رأيه ملوك عصره، براءة الذمة

راس وساد، ومنح وأفاد، ورفل يف حلل النعيم، وهدى إىل سلوك الطريق املستقيم، واعتضد باهللا يف 
أموره، ومل خيتف عن الناس حبجبه وال ستوره، واستمر سائراً يف منهاج عزه وبقائه، إىل أن حلق بعد 

  .شرة أعوام باخللفاء الكرام من آبائهع

بسم : وعهد باخلالفة لولده أيب عبد اهللا حممد، فقام بعده ولقب املتوكل على اهللا؛ هذه صورة العهد
احلمد هللا الذي ميز أبناء اخللفاء برتب العدالة، وألبس من نشأ منهم على ستر . اهللا الرمحن الرحيم
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  . أقرانه حني سلك سبل الرشاد اليت أوضحها لهالعفاف خلعها املذالة، ورفع قدره على

وأشهد أن ال . أمحده على نعمه اليت هي على عبده منها له، وأشكره شكراً أستزيد به نعمه وإفضاله
إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة امرئ أخلص ا نيته ومقاله، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله 

أوضح حجة وداللة، والصادق األمني الذي أخلص هللا أقواله املخصوص بعموم الرسالة، واملبعوث ب
وأفعاله؛ صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه أوىل الصدر واألصالة، واملفاخر الباهرة واجلاللة، وسلم 

ورضى اهللا عن أول اخللفاء بعد نبينا حممد املصطفى الذي صحبه بوفاء شيخ الوقار، . تسليما كثريا
ر، وأنيس سيد املرسلني يف الغار، ذي الكرم العريق، والرأي الوثيق، ومعدن اجلود واالفتخا
. السابق للنبوة والرسالة بالتصديق، املكىن بعتيق؛ هو اإلمام أبو بكر الصديق. واإلخالص والتصديق

  .وعن عمي نبيه محزة والعباس، املطهرين من الدنس واألرجاس

    

هى حلل الصيانة، وهي أصل كل سيادة يتوصل إليها، وبعد، فاخلالفة أشرف مالبس أهل الديانة، وأز
ورياسة جل االعتماد عليها؛ إذ هي أجل املناصب وأمناها، وأشرفها وأربعها وأسناها، وانفسها 

وأعالها وأغالها، ومن لوازمها أال يؤيت تقليدها إال من اتصف بصفاا املرضية، وحتلى حبالهلا املرعية، 
وملا كان من يأيت امسه يف هذا املكتوب ممن هو حقيق ا ال حمالة، . ها العليةورقى جبميل سريته إىل مراتب

وجدير بأن يبلغه حسن الظن منها آماله؛ إذ كان متصفا بصفاا احلميدة، متقيداً بآرائها السديدة؛ 
وقد الحت عليه أثار اخلالفة وظهرت، وذاعت حمامده واشتهرت، وقامت األدلة بأهليته لتقليدها، 

ه كفء لتناول طريفها وتليدها؛ استخار اهللا سيدنا وموالنا الغمام املعتضد باهللا، املستمسك بتقواه، وأن
املراقب له يف سره وجنواه، أمري املؤمنني، خليفة رب العاملني، ابن عم سيد املرسلني أبو الفتح أبو 

، أعز اهللا به الدين، وأمتع ببقائه زكريا بن سيدنا وموالنا املستكفي باهللا أيب الربيع سليمان أمري املؤمنني
اإلسالم واملسلمني، واشهد على نفسه الكرمية، أسبغ اهللا عليه نعمه العميمة، إنه عهد إىل ولده لصلبه 

اإلمام املتوكل على اهللا ايب عبد اهللا حممد نصر اهللا به اإلسالم وأيده، ونفع به نفعا مستمرا مؤبده 
 الرعية من بعده؛ ملا علم من ديانته وعدالته وكفالته وكفايته وجعله ويل عهده، ورضيه خليفة على

ومروءته وحسن قصده، عهدا صحيحا شرعياً، تاماً معتربا مرضيا، وفوض إليه أمر اخلالفة تفويضاً 
صرحيا، وعقد له والية العهد على الرعية عقداً صحيحاً وقبل ذلك قبوال شرعياً، جعله اهللا لشريعة 

  .ؤيداً، ومجع به كلمة اإلسالمنبيه حممد ناصراً م

وصدر اإلشهاد بذلك يف اليوم املبارك يوم الثالثاء الثالث عشر من ربيع األول سنة ثالث وستني 
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  .وسبعمائة

فاستمر إىل أن قتل األشرف شعبان وأقيم ولد املنصور علي، وكان أينبك البدري مدبر دولته، وقد 
ريا بن إبراهيم بن ويل العهد املستمسك بن اخلليفة يوم حقد على املتوكل أموراً، فطلب جنم الدين زك

االثنني رابع ربيع األول سنة تسع وسبعني، فخلع عليه، واستقر خليفة بغري مبايعة وال إمجاع، ولقب 
مث يف العشرين من الشهر كلم األمراء أينبك فيما فعله مع املتوكل، ورغبوه يف إعادته . املعتصم باهللا

مث مل يتم الشهر على أينبك حىت . ده وخلع زكريا، فكانت خالفته مخسة عشر يوماإىل اخلالفة، فأعا
اتفق العساكر على خالفه واخلروج عليه، فهرب مث ظفر به يف تاسع ربيع اآلخر، فقيد وسجن 

  .باإلسكندرية وكان آخر العهد به

  : وقال فيه األديب شهاب الدين بن العطار

  السمو من فتكابعد وانحط  بعد عز أذل أينبكا من

  والناس ال يعرفون أين بكر  يبكي الدماء منفرداً وراح

فبلغ الظاهر برقوقاً أنه واطأ مجاعة أن يقتلوه . واستمر املتوكل يف اخلالفة إىل رجب سنة مخس ومثانني
إذا لعب األكرة، ويقوموا بنصرة اخلليفة واستبداده باألمر، وإن اخلليفة ذكر أنه ما فوض إليه 

فاستدعى برقوق بالقضاة ليفتوه يف اخلليفة بشيء . لطنة إال كرهاً، وأنه مل يسر يف ملكه بالعدلالس
مث طلب عمر ابن إبراهيم بن . فامتنعوا، وقاموا عنه، فخلع هو اخلليفة بقوته وسجنه بالقلعة

خرج املتوكل مث يف ذي القعدة من السنة، أ. املستمسك بن احلاكم، وبايعه باخلالفة ولقب الواثق باهللا
من السجن، وأقام بداره مكرماً، واستمر الواثق يف اخلالفة إىل أن مات يوم األربعاء تاسع عشري 

  .شوال سنة مثان ومثانني

فكلم الناس برقوقاً يف إعادة املتوكل، فأىب وأحضر أخا عمر زكريا الذي كان أينبك واله تلك األيام 
. تمر إىل يوم اخلميس ثاين مجادى األوىل سنة إحدى وتسعنيالبسرية، فبايعه ولقب املعتصم باهللا، فاس

فندم برقوق على ما صنع باملتوكل، فخلع زكريا وأعاد املتوكل إىل اخلالفة، وحلف القضاة كال من 
وأقام زكريا بداره إىل أن مات خملوعا يف مجادى . اخلليفة والسلطان لآلخر على املواالة واملناصحة

وقرئ تقليد املتوكل باملشهد النفيسي يف ثامن عشر الشهر حبضرة القضاة . ائةاألوىل سنة إحدى ومثامن
  .واألمراء، وقرر له السلطان داراً بالقلعة يسكنها، ويركب إىل داره باملدينة مىت شاء

  .واستمر املتوكل يف خالفته هذه إىل أن مات ليلة الثالثاء ثامن عشري رجب سنة مثان ومثامنائة
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وهو أول من أثرى من خلفاء مصر، وكثر ماله، ورزق أوالدا كثرية، يقال إنه جاء له : قال املقريزي
مائة ولد، ما بني مولود وسقط، ومات عن عدة أوالد ذكور وإناث، ويل اخلالفة منهم مخسة، وال 

بعد واتفق للمتوكل هذا أنه عاد إىل اخلالفة . نظري لذلك؛ وأكثر اخوته ولوا اخلالفة فيما تقدم، أربعة
  .خلعه مرتني، ومل يقع ذلك ألحد فيما تقدم إال للمقتدر فقط

ورأيت يف تاريخ عامل حلب احملب أيب الوليد بن الشحنة أنه يف سنة سبع وتسعني وسبعمائة، أرسل أبو 
يزيد بن عثمان إىل اخلليفة املتوكل دايا وحتف يف طلب تشريف منه بأن يكون سلطان الروم؛ فجهز 

افظ ابن حجر يف أبناء الغمر، أن مولد املتوكل هذا يف سنة نيف وأربعني وسبعمائة، وذكر احل.له ذلك
وأنه ملا تسلطن برقوق املرة األوىل حسن له مجاعة من أهل الدولة وغريهم طلب امللك؛ فكاتب 

فبلغ ذلك برقوقاً، فخلعه وسجنه، . األمراء والعربان مصرا وشاما وعراقا، وبث الدعاة يف اآلفاق
 يبلغا الناصري على برقوق بسبب ذلك، فأفرج عنه برقوق، وأعاده إىل اخلالفة، وفرح الناس فخرج

  .به فرحاً كثريا

يا موالنا أمري : فلما انتصر الناصري، وزالت دولة برقوق قال الناصري للخليفة مبحضر من األمراء
فتربم املتوكل من الدخول املؤمنني، ما ضربت بسيفي هذا إال يف نصرتك؛ وبالغ يف تعظيمه وتبجيله، 

  .يف امللك، وأشار بإعادة حاجي بن شعبان

وكان املتوكل عهد اخلالفة لولده أمحد، ولقبه املعتمد على اهللا، مث خلعه وعهد إىل ابنه أيب الفضل 
العباسي؛ فاستقر يف اخلالفة بعده، ولقب املستعني باهللا، فأقام إىل أن خرج شيخ علي ناصر فرج، 

رم سنة مخس عشرة ومثامنائة، فاشهد على اخلليفة خبلع الناصر من امللك، ملا ثبت عليه من وذلك يف احمل
  .الكفريات واالحنالل والزندقة، وحكم ناصر الدين بن العدمي بسفك دمه

واتفق رأي األمراء على سلطنة اخلليفة واستقالله باألمر، فلم يوافقهم اخلليفة إال بعد شدة وتوثق 
بايعه األمراء كلهم، وحلفوا له على الوفاء، ومل يغري لقبه، وجلس على كرسي امللك، منهم باإلميان، ف

وقام الكل بني يديه؛ وذلك بالشام، وقرر بكتمر جلق يف نيابة الشام وقرقماس يف نيابة حلب 
أال : وسودون اجللب يف نيابة طرابلس، وشيخ ونوروز يف ركابه، يدبران األمر، ونادى منادي اخلليفة

فرج بن برقوق قد خلع من السلطنة، ومن حضر إىل أمري املؤمنني وابن عم سيد املرسلني فهو إن 
وعزل اجلالل . وكتب املستعني إىل القاهرة باجتماع الكلمة له. فتسلل الناس من الناصر. آمن

معه البلقيين عن قضاة الشافعية، ووىل بدله شهاب الدين الباعوين، فحقدها عليه البلقيين، حىت فعل 
  .بعد ذلك ما فعل
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مث أرسل املستعني كتاباً ثانياً إىل من بالقاهرة من األعيان، فأرسل إىل اجلامع الطولوين، فقرأه خطيبه 
ابن النقاش على املنرب، مث أرسل إىل اجلامع األزهر، فقراه خطيبه احلافظ ابن حجر على املنرب، مث فر 

نصر اهللا أمري املؤمنني، فلما مسع الرماة ذلك : االناصر إىل حلب، فقام ناس على األسواق، فنادو
  .ختوفوا على أنفسهم ومل يغيثوه، مث قبض على الناصر وقتل حبكم ابن العدمي

مث إن املستعني صرف بكتمر جلق عن نيابة الشام وقرر فيها نوروز، وقرر بكتمر أمريا كبريا بالقاهرة، 
من عبد اهللا ووليه : ومفتتحها. لعربان والعشريوصدرت الكتب من املستعني إىل أمراء التركمان وا

اإلمام املستعني باهللا أمري املؤمنني وخليفة رب العاملني وابن عم سيد املرسلني املفترضة طاعته على 
مث توجه هو والعسكر إىل القاهرة، فدخلوا يف يوم . اخللق أمجعني، أعز اهللا ببقائه الدين، إىل فالن

 بعد أن تلقاهم الناس إىل قطيا وإىل الصاحلية وإىل بلبيس، وحصل للناس من الثالثاء ثاين ربيع اآلخر
  .الفرح بذلك ماال مزيد عليه، ونادى يف الناس برفع املظامل واملكوس

  : وعمل احلافظ أبو الفضل بن حجر يف املستعني قصيدته املشهورة وهي

 العادل العباسي بالمستعين  الملك أصبح ثابت اآلساس

 من بعد طول تناس لمحاها  ة آل عم المصطفىرجعت مكان

 الثالثا حف باألعراس يوم  ربيع اآلخر الميمون في ثاني

 غيب طاهر األنفاس مأمون  مهدي األنام أمينهم بقدوم

 قاصد متردد في اليأس من  ذو البيت طاف به الرجاء فهل يرى

 زاكي المنابت طيب األغراس  نما من هاشم في روضة فرع

 للحالي به والكاسي للحمد  والمجتبى، والمشتري تضىبالمر

    

 يغيرهم من األدناس مما  أسرة أسروا الخطوب وطهرو من

 بمجلسهم ظباء كناس كانوا  أسد إذا حضروا الوغى وإذا خلوا

 اشرق في دجى األغالس كالبدر  الكواكب نورهم ما بينهم مثل

 قباسيضيء إضاءة الم قلم  عند العالمة آية وبكفه

 تدعى ولإلجالل بالعباسي  للوافدين مباسم فلبشره

 بعد ما قد كان في إبالس من  هللا المعز لدينه فالحمد
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 بين مدرك ثأره ومواس من  بالسادة األبرار أركان العال

 في منصب العليا األشم الراسي  بأعباء المناقب وارتقوا نهضوا

 سهم من الوسواسيحر فاهللا  تركوا العدى صرعى بمعترك الردى

 في القرطاس" بسم اهللا" تقديم  وإمامهم بجالله متقدم

 يستقم في الملك حال الناس لم  نظام الملك في تدبيره لوال

 رجعته باإلفالس وبجهده  من أمير قبله خطب العال شطركم

 له من بعد فرط شماس خضعت  إذا جاء المعالي كفؤها حتى

 نيل مصر أصابع المقياس من  له أيدي الملوك وأذعنت طاعت

 به لواله كل البأس دهر  الذي قد رد عنا البؤس في فهو

 سائر األنواع واألجناس من  ظلماً عم كل معمم وأزال

 المتناقض اآلساس بالناصر  بالخاذل المدعو ضد فعال

 فكأنها في غربة وتناس  نعمة هللا كانت عنده كم

 و صحبته لألرماسأ كالنار  زال سر الشر بين ضلوعه ما

 حتى القيامة ماله من آس  سن سيئة عليه أثامها كم

 قد بنيت بغير أساس للغدر  بنى اركانه، لكنها مكراً

 للشر ليس بناس لكنه  امرئ ينسى ويذكر تارة كل

 لم يفلته مر الكأس أخذوه  له رب الورى حتى إذا أملي

 سصدرت بغير قيا أيامه  منه المليك بمالك وأدالنا

 شرق وغرب كالعذيب وفاس  أم القرى واألرض من فاستبشرت

 الناس غير الجاهل الخناس في  مجد ال يحاول جحدها آيات

 ملك الورى العباس لحفيده  العباس لم تجمع سوى ومناقب

 الملك من بعد الجحود الناسي في  تنكروا للمستعين رياسة ال

 يا بنو العباسسالف الدن في  أمية قد أتى من بعدهم فبنو

 من بعد المبير الخاسي للعدل  أشج بني أمية ناشراً وأتى
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 القبول فال ترى من باس منك  عبدك قد أتى لك راجياً موالي

 جاءته بالقسطاس لكنها  المهابة طولت أمداحه لوال

 بالحق محروسا برب الناس  رب الناس عزك دائما فأدام

 ان من الهموم يقاسيك لوالك  تستمع المديح لخادم وبقيت

 على العينين قبل الرأس وسعى  صفا ودا وزمزم حادياً عبد

 الورى مسكية األنفاس بين  أمداحه في آل بيت محمد

وملا دخل اخلليفة القاهرة شقها واألمراء بني يديه، فاستمر إىل القلعة، فرتل ا ونزل شيخ اإلصطبل 
  .بباب السلسلة

شيخ واألمراء إىل القصر، وجلس اخلليفة على ختت امللك، فخلع على مث يف ثامن ربيع اآلخر صعد 
شيخ خلعة عظيمة بطراز مل يعهد مثلها، وفوض إليه أمر اململكة بالديار املصرية يف مجيع األمور، 

وكتب له ان يويل ويعزل من غري مراجعة، وأشهد عليه بذلك؛ ولقب نظام امللك؛ فكانت األمراء إذا 
بالقصر، نزلوا يف خدمة شيخ إىل اإلصطبل؛ فأعيدت اخلدمة عنده، ويقع عنده فرغوا من اخلدمة 

مث إنه تقدم إليه باال . اإلبرام والنقص، مث يتوجه دواداره إىل املستعني، فيعلم على املناشري والتواقيع
ميكن اخلليفة من كتابة العالمة إال بعد عرضها عليه، فاستوحش اخلليفة عليه، وضاق صدره، وكثر 

فلما كان يف شعبان سأل شيخ اخلليفة ان يفوض إليه السلطنة على العادة، فأجاب بشرط أن . قلقله
  .يرتل من القلعة إىل بيته، فلم يوافقه شيخ على الرتول، بل استنظره أياما

    

مث إنه نقل املستعني من القصر إىل دار من دور القلعة، ومعه أهله، ووكل به من مينعه االجتماع 
، فبلغ ذلك نوروز، فجمع القضاة والعلماء يف سابع ذي القعدة، واستفتاهم عما صنعه سيخ بالناس

باخلليفة، فأفتوه بعدم جواز ذلك؛ فأمجع على قتال شيخ، واستمر املستعني يف القلعة إىل ذي احلجة 
سنة ست عشرة، وهو باق على اخلالفة، فلما عزم شيخ إىل الشام خشي من عائلته، وأراد خلعه 

وكان يف نفسه من املستعني شي لكونه عزله، فرتب له دعوى شرعية، . راجع البلقيين يف ذلكف
وحكم خبلعه من اخلالفة، وبايع باخلالفة أخاه أبا الفتح داود، ولقب املعتضد باهللا، وسري املستعني إىل 

  .ثنياإلسكندرية، فأقام ا إىل أن مات شهيدا بالطاعون، يف مجادى اآلخرة سنة ثالث وثال

واستقرت اخلالفة باسم املعتضد، وكان من سروات اخللفاء، نبيالً ذكيا فاضال، جيالسه العلماء 
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والفضالء، ويستفيد منهم ويشاركهم فيما هم فيه، جواداً مسحاً، وطالت مدته يف اخلالفة حنو ثالثني 
ملستكفي باهللا؛ وكان سنة، فلما حضرته الوفاة عهد باخلالفة إىل شقيقه أيب الربيع سليمان، ولقب ا

بسم اهللا الرمحن الرحيم؛ هذا ما أشهد على : والدي خصيصا به، فكتب له العهد بيده وهذه صورته
نفسه الشريفة حرسها اهللا ومحاها، وصاا من األكدار ورعاها، سيدنا وموالنا ذو املواقف الشريفة 

ة، أمري املؤمنني وابن عم سيد املرسلني، الطاهرة الزكية األمامية األعظمية العباسية النبوية املعتضدي
ووارث اخللفاء الراشدين، املعتضد باهللا تعاىل أبو الفتح داود، اعز اهللا به الدين، وأمتع ببقائه اإلسالم 
واملسلمني؛ أنه عهد إىل شقيقه املقر العايل املولدي األصليلي العريقي احلسييب النسييب السليلي سيدي 

كفي باهللا، عظم اهللا شأنه، باخلالفة املعظمة، وجعله خليفة بعده، ونصبه إماما أيب ربيع سليمان املست
على املسلمني، عهداً شرعياً، معترباً مرضياً، نصيحة للمسلمني، ووفاء مبا جيي عليه من مراعاة مصاحل 

  .املوحدين، واقتداء بسنة اخللفاء الراشدين، واألئمة املهديني

وعدالته وكفالته وأهليته، واستحقاقه حبكم أنه اخترب حاله، وعلم وذلك ملا علم من دينه وخريه، 
طوينه، وأنه الذي يدين اهللا به أتقى هللا ممن رآه، وانه ال يعلم صدر منه ما ينايف استحقاقه لذلك، وإنه 
إن ترك األمر مهال من غري تفويض للمشار إليه أدخل إذ ذاك املشقة على أهل احلل والعقد يف اختيار 

صبونه لإلمامة، ويرتضونه هلذا الشأن، فبادر إىل هذا الشان، شفقة عليهم، وقصداً لرباءة ذمتهم من ين
ووصول األمر إىل من هو أهله، لعلمه أن العهد كان غري حموج إىل رضا سائر أهله، ووجب على من 

نقياد له، فسجل مسعه وحتمل ذلك منه ان يعلم به، ويأمر بطاعته عند احلاجة إليه، ويدعو الناس إىل اال
ذلك على من حضره حسب إذنه الشريف، وسطر عن أمره قبل ذلك سيدي املستكفي أبو الربيع 

  .سليمان، املسمى فيه، عظم اهللا شانه قبوالً شرعياً

ومات املعتضد يوم األحد رابع ربيع األول سنة مخس وأربعني واستقر املستكفي،وكان من صلحاء 
.  عابداً، كثري التعبد والصالة والتالوة، كثري الصمت، حسن السريةاخللفاء وعبادهم، صاحلاً ديناً

وكان الظاهر جقمق يعتقده، ويعرف له حقه، فأقام إىل أن مات ليلة اجلمعة، سلخ ذي احلجة سنة 
  .أربع ومخسني، ومل يعهد باخلالفة ألحد

 جنازة املستكفي وكان والدي خصيصا به جدا، فلم يعش بعده إال أربعني يوما، ومشى السلطان يف
  .إىل تربته، ومحل نعشه بنفسه

    

وبايع بعده باخلالفة أخاه أبا البقاء محزة، ولقب القائم بأمر اهللا، وكان سهماً صارما، أقام أة اخلالفة 
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قليال، مث إن اجلند خرجوا على األشرف إينال، فقام معهم، وحدثته نفسه بطلب امللك، فازم اجلند، 
فغضب عليه األشرف، وطلبه إىل القلعة، وعاتبه يف ذلك؛ فحكى أن . م شيءفلم حيصل من يده

خلعت نفسي وعزلتك، وكان غلطة منه؛ فقال شيخنا قاضي القضاة علم الدين : اخلليفة قال
قد بدأ :  وكان حريصاً على جر اخلالفة إىل أخي اخلليفة يوسف، لكونه زوج ابنته؛ فقال-البلقيين

 خبلع السلطان وهو غري خليفة؛ فلم ينفذ عزله، وحكم بصحة خلعه؛ وذلك خبلع نفسه فاخنلع، وثىن
يف مجادى اآلخرة سنة تسع ومخسني، وبايع أخاه أبا احملاسن يوسف ولقب املستنجد باهللا، وسري القائم 

ومن االتفاق الغريب . إىل اإلسكندرية إىل أن مات ا سنة ثالث وستني ودفن عند شقيقة املستعني
قان، كل منهما رام السلطنة، وكل منهما خلع، وسكن اإلسكندرية، ودفنا معا؛ وحكم أما شقي

  .خبلعهما قاضيان أخوان؛ ذلك خلعه اجلالل البلقيين؛ وهذا أخوه العلم البلقيين

واستمر املستنجد يف اخلالفة ساكنا مبرتل اخوته، إىل أن توىف الظاهر خشقدم، فدعاه إىل أن يسكن 
استمر ساكنا ا إىل أن مات يوم السبت رابع عشري احملرم سنة أربع ومثانني عنده يف القلعة، و

  .ومثامنائة

وعهد باخلالفة إىل ابن أخيه سيدي عبد العزيز أيب العز يعقوب بن املتوكل على اهللا فلما كان يوم 
 االثنني سادس عشري احملرم طلع إىل القلعة، وحضر القضاة واألعيان، فأمضوا عهد عمه، ولبس

تشريف اخلالفة، ونزل إىل داره، والقضاة واألعيان بني يديه، وكان يوما مشهودا، وكان أراد أن 
: يتلقب باملستعز باهللا، مث وقع التردد بينه وبني املستعني أو املتوكل، واستقر احلال على أن لقب

وباً يف صدور الناس، ، وهو اآلن عني بين العباس وشامتهم؛ مل يزل مشارا إليه، حمب"املتوكل على اهللا"
وله اشتغال على والدي وغريه من املشايخ، وأجاز له باستدعائي مجاعة من املسندين، وقد خرجت هلم 

رفع إلباس عن بين " ، وكتاب "األساس يف فضل بين العباس"وألفت برمسه كتاب . عنه جزءاً حدث به
وتعفف عن أخذ ما يتحصل من ! ال ظليالًأبقاه اهللا بقاء مجيال، وأدامه على رباع املسلمني ظ". العباس

مشهد السيدة نفيسة من النذور من مشع وزيت وغريمها، وصرفه إىل مصاحل املكان من عمارة وغريها، 
وكان اخللفاء قبله يأخذون ألنفسهم غالبه، والباقي يفرقونه على من شاءوا من إلزامهم، فرفع ذلك 

  .من أصله

  فصل 
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إن قاعدة اخلالفة أول ما كانت املدينة شرفها اهللا مدة أيب بكر وعمر : قال بان فضل اهللا يف املسالك
وعثمان، فلما انتهت اخلالفة إىل علي انتقل من املدينة إىل الكوفة، واختذها قاعدة خالفته، ورمبا 

وجاء ابنه احلسن والكوفة قاعدة خالفته على ما كان عليه أبوه، فلما ويل معاوية . استوطن البصرة
قاعدة اخلالفة إىل دمشق، واستقرت قاعدة لبين أمية؛ وإن كان هشام قد سكن الرصافة، انتقلت 

وعمر بن عبد العزيز خناصرة، فأما مل يكونا قاعديت خالفه، ألما سكنامها غري مفارقني لدمشق، بل 
ملك السفاح فلما . هي القاعدة واملعتمدة بأا مستقر اخلالفة، ومل تزل كذلك إىل آخر الدولة األموية

سكن األنبار، فلما ويل املنصور بين اهلامشية وسكنها، مث بغداد، فصارت قاعدة اخلالفة له ولبنيه إىل 
مث بىن ابنه هارون الواثق إىل جانبها . املعتصم؛ فبىن سر من راى، فانتقلت قاعدة اخلالفة إليها

توكل إىل جانبها اجلعفرية، فانتقلت قاعدة مث بىن أخوه جعفر امل. اهلارونية، فانتقلت قاعدة اخلالفة إليها
اخلالفة إليها، مث عادت قاعدة اخلالفة إىل بغداد يف زمن املعتمد إىل املستعصم الذي قتلته التتار، 

  .فانتقلت قاعدة اخلالفة إىل مصر

فأنظر كيف تنقلت قواعد اخلالفة من بلد إىل بلد بتنقل الزمان، وقد كانت خبارى قاعدة : قال
ة زمن بين ساسان، مث صارت غزنة مكان حممود بن سبكتكني وبنيه، مث مهدان زمان الدولة السلطن

السلجوقية، مث خوارزم مكان امللوك اخلوارزمية، مث دمشق زمان امللك العادل نور الدين حممود بن 
  .زنكي، مث مصر من زمن السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب وإىل اليوم

  : د جتد السعادة قد نظرت هذه مرة، مث تلك أخرى كما قال الشاعروإذا اعتربت أحوال البال

  تشقى كما تشقى الرجال وتسعد  نظرت إلى البقاع رأيتها وإذا

    

وأعلم أن مصر من حني صارت دار اخلالفة عظم أمرها، وكثرت شعائر اإلسالم فيها، وعلت فيها 
ط رحال الفضالء، وهذا سر من أسرار السنة، وعفت منها البدعة، وصارت حمل سكن العلماء، وحم

  . . . . . .اهللا أودعه يف اخلالفة النبوية حيث ما كانت يكون معها اإلميان والكتاب، كما أخرج 

دل هذا احلديث على ان اإلميان والعلم يكونان مع اخلالفة أينما كانت، فكانا أوالً باملدينة زمن 
 خلفاء بين أمية، مث انتقال إىل بغداد زمن خلفاء بين العباس، اخللفاء الراشدين، مث انتقال إىل الشام زمن

مث انتقال إىل مصر حني سكنها خلفاء بين العباس؛ وال يظن أن ذلك بسبب امللوك، فقد كانت ملوك 
بين أيوب أجل قدرا، وأعظم خطرا من ملوك جاءت بعدهم بكثري، ومل تكن مصر يف زمنهم كبغداد، 

امللوك من هو أشد بأسا، وأكثر جندا من ملوك مصر، كالعجم والعراق ويف أقطار األرض اآلن من 
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والروم واهلند واملغرب، وليس الدين قائما ببالدهم كقيامه مبصر، وال شعائر لإلسالم يف أقطارهم 
ظاهرة كظهورها يف مصر، وال نشرت السنة واحلديث والعلم فيها كما يف مصر، بل البدع عندهم 

  .م مشهورة، والسنة واألحاديث دائرة، واملعاصي واخلمور واللواط متكاثرةفاشية، والفلسفة بينه

  ذكر سالطني مصر الذين فوض إليهم خلفاء مصر العباسيون

  فاستبدوا باألمر دوم 

وملا فوض إليه خليفة مصر لقبه قسيم . أوهلم امللك الظاهر ركن الدين، أبو الفتح بيربس الندقداري
موىل أمري : "ن لقب ا، وكان امللوك قدمياً يكتب أحدهم من جهة اخلليفةأمري املؤمنني وهو أول م

ويل أمري "فإن زيد يف تعظيمه لقب " خادم أمري املؤمنني"أي عتيقه، ويكتب هو إىل اخلليفة " املؤمنني
 ، وهو أعلى ما لقب به ملوك بين أيوب،"خليل أمري املؤمنني"، مث "صاحب أمري املؤمنني"، مث "املؤمنني

فلقب الظاهر هذا قسيم أمري املؤمنني؛ وهو أجل من تلك األلقاب، وكان يف الظاهر حماسن وغريها، 
وظلم أهل الشام غري مرة، وأفتاه مجاعة مبوافقة هواه، فقام الشيخ حمىي الدين النووي يف وجهه، 

 عبد السالم، وكان مبصر منقمعاً حتت كلمة الشيخ عز الدين بن! أفتوك بالباطل: وأنكر عليه، وقال
  .ما استقر ملكي إال اآلن: ال يستطيع ان خيرج عن أمره، حىت إنه قال ملا مات الشيخ

ومن حماسنه ما حكاه ابن كثري يف تارخيه أنه حضر يف يوم الثالثاء تاسع رجب سنة ستني إىل دار العدل 
 القاضي، فإنه أشار يف حماكمة يف بئر بني يدي القاضي تاج الدين ابن بنت األعز، فقام الناس سوى

إليه أال يقوم، فقام هو وغرميه بني يدي القاضي وتداعيا، وكان احلق بيد السلطان، وله بينة عادلة به، 
  .فانتزعت البئر من يد الغرمي وهو أحد األمراء

والظاهر هو الذي أكمل عمارة املسجد النبوي من احلريق، وكان اخلليفة املستعصم شرع فيه بعد أن 
قتل قبل أن يتم، فجهز الظاهر يف رمضان سنة إحدى وستني صناعاً وأخشاباً وآالت، أحترق، ف

وطيف ا بالديار املصرية فرحة ا، وتعظما لشاا، مث ساروا ا إىل املدينة الشريفة، وأرسل منرباً 
 فرأى فنصب هنالك، وحج يف سنة سبع وستني، فغسل الكعبة بيده مباء الورد، وزار املدينة الشريفة،

الناس يلتصقون بالقرب النبوي، فقاس ما حوله بيده، وأرسل يف العام الذي يليه دارا بزيا من خشب، 
  .فأدير حول القرب الشريف

وللظاهر فتوحات كثرية، وملك الروم، وجلس بقيسارية على ختت آل سلجوق، ولبس التاج، 
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كل مذهب قاض، ومل يعهد ذلك وضرب بامسه الدينار والدرهم، وهو الذي جعل القضاة أربعة من 
قبله يف ملة اإلسالم، وهو الذي جدد صالة اجلمعة باجلامع األزهر وجبامع احلاكم، وكانا مهجورين 

  .من زمن العبيديني، فأساء يف ذلك كل اإلساءة كما سنبينه بعد هذا

ليها، فأحسن يف وأمر يف أيامه بإراقة اخلمور، وإبطال املفسدات واخلواطيء وإسقاط املكوس املرتبة ع
  .ذلك كل اإلحسان

    

ويف أيامه طيف باحململ وبكسوة الكعبة املشرفة بالقاهرة وذلك يف سنة مخس وسبعني، وكان يوما 
وكان له صدقات كثرية؛ من ذلك كل سنة عشرة . مشهودا، وهو أول من فعل ذلك بالديار املصرية

ن خيرج كل سنة مجلة مستكثرة يستفك ا آالف إردب قمح للفقراء واملساكني وأرباب الزوايا، وكا
من حبس القاضي من املفلسني، وكان يرتب يف أول رمضان مطابخ ألنواع األطعمة برسم الفقراء 

واملساكني، ووقف وقفا على تكفني أموات الغرباء، وأجرى على أهل احلرمني وطرق احلجاز ما كان 
  .وف وأوقاف الربانقطع يف أيام غريه من امللوك، وله أنواع من املعر

نقلت من خط الشيخ كمال الدين الدمريي، : نقلت من خط شيخنا اإلمام تقي الدين الشمين؛ قال
من غريب ما رأيت على كراريس من تسهيل الفوائد : نقل من خط الشيخ مجال الدين بن هشام، قال

:  ربه حممد بن مالكخبط الشيخ مجال الدين بن مالك، يف أواخرها صورة قصة رفعها الفقري إىل رمحة

يقبل األرض، وينهى إىل السلطان أيد اهللا جنوده وأيد سعوده، أنه اعرف أهل زمانه بعلوم القراآت 
وأمله أن يعينه نفوذاً من سيد السالطني، ومبيد الشياطني، خلد اهللا . والنحو واللغة وفنون األدب

دة املستفيدين، وإفادة املسترشيدين؛ ملكه، وجعل املشارق واملغارب ملكه، على ما هو بصدده من إفا
بصدقة تكفيه هم عياله، وتغنيه عن التسبب يف صالح حاله؛ فقد كان يف الدولة الناصرية عناية تتيسر 

ا الكفاية؛ مع أن الدولة، من الدولة الظاهرية كجدول من البحر احمليط، واخلالصة من الوسيط 
ة الناصرية خصوصاً وعموما، وكشف ا عن الناس أمجعني والبسيط؛ وقد نفع اهللا ذه الدولة الظاهري

عموما؛ ومل ا من شعث الدين ما مل يكن ملموماً، فمن العجائب كون اململوك من مزيد خرياا وعن 
ميني عنايتها غائبا حمروماً؛ مع انه من ألزم املخلصني الدعاء بدوامها، وأقوم املوالني مبراعاة زماا؛ 

الزاهرة، وسيوف أنصارها قاهرة ظاهرة، وأياديها مبذولة موفورة، وأعاديها خمذولة ألبرحت أنوارها 
قال . وكان الشيخ حمىي النووي يكثر املكاتبات غليه، ويعظه يف أمور املسلمني! مقهورة، مبحمد وآله

كتب الشيخ حمىي الدين ورقة إىل الظاهر بيربس، تتضمن العدل يف : الشيخ عالء الدين بن العطار
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وكتب فيها معه مجاعة، ووضعها يف ورقة كتبها إىل األمري بدر الدين بيليك . لرعية، وأزاله املكوسا
بسم اهللا الرمحن الرحيم، من عبد اهللا حيىي : اخلازندار بإيصال ورقة العلماء إىل السلطان، وصورا

أدام اهللا الكرمي . ر الدينالنووي، سالم اهللا تعاىل ورمحته وبركاته على املوىل احملسن، ملك األمراء بد
له اخلريات، وتواله باحلسنات، وبلغه من أقصى اآلخرة، واألوىل كل آماله، وبارك له يف مجيع أحواله؛ 
آمني وينهى إىل العلوم الشريفة، أن أهل الشام يف هذه السنة يف ضيق عيش وضعف حال، بسبب قلة 

 املواشي وغري ذلك؛ وأنتم تعلمون انه جتب األمطار وغالء األسعار، وقلة الغالت والنبات، وهالك
وقد كتب خدمة الشرع . الشفقة على الرعية ونصيحته يف مصلحته ومصلحتهم؛ فأن الدين النصيحة

الناصحون للسلطان احملبوبون له كتابا يذكره النظر يف أحوال رعيته، والرفق م؛ وليس فيه ضرر، 
ب، واملسئول من األمري أيده اهللا تعاىل تقدميه إىل بل هو نصيحة حمضة، وشفقة وذكرى ألوىل األلبا

ويتكلم عنده من اإلشارة بالرفق بالرعية مبا جيده مدخراً اه عند اهللا . السلطان، أدام اهللا له اخلريات
يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً (تعاىل 

  ).فسهبعيداً، وحيذركم اهللا ن

وهذا الكتاب أرسله العلماء أمانة ونصيحة للسلطان اعز اهللا أنصاره، فيجب عليكم إيصاله للسلطان 
أعز اهللا أنصاره، وأنتم مسئولون عن هذه األمانة، وال عذر لكم يف التأخر عنها، وال حجة لكم يف 

يوم يفر املرء (، )مال وال بنونيوم ال ينفع فيه (التقصري عنها عند اهللا تعاىل وتسألون عنها يوم القيامة 
  ).وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأمه وأبيه. من أخيه

وأنتم حبمد اهللا حتبون وحترصون عليه، وتسارعون غليه، وهذا من أهم اخلريات وأفضل الطاعات، 
مر شدة، عن مل حيصل وقد أهلتم له، وساقه اهللا إليكم، وهو فضل من اهللا وحنن خائفون ان يزداد األ

إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم : (النظر يف الرفق م، قال اهللا تعاىل
  ).وما تفعلوا من خري فإن اهللا به عليم: (، وقال اهللا تعاىل)مبصرون

    

 الذين اتقوا إن اهللا مع(واجلماعة الكاتبون منتظرون مثرة هذا، فإذا فعلتم هذا فأجركم على اهللا 
  .؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته)والذين هم حمسنون

فلما وصلت الورقتان إليه، أوقف عليهما السلطان، فرد جواما رداً عنيفاً مؤملاً، فتكدرت خواطر 
احلمد . بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلماعة الكاتبني، فكتب رضى اهللا عنه لذلك اجلواب وهذه صورته

من عبد اهللا حيىي النووي، ينهى أن . عاملني، وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آل حممدهللا رب ال
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خدمة الشرع كانوا كتبوا ما بلغ السلطان أعز اهللا أنصاره، فجاء اجلواب باإلنكار والتوبيخ 
والتهديد، وفهمنا منه أن اجلهاد ذكر يف اجلواب على خالف حكم الشرع، وقد أوجب اهللا إيضاح 

وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه : ( عند احلكام عند احلاجة إليه، فقال تعاىلالكالم
ليس على : (وقال تعاىل. ، فوجب علينا حينئذ بيانه، وحرم علينا السكوت)للناس وال تكتمونه

على الضعفاء وال على املرضى وال على الذين ال جيدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا هللا ورسوله ما 
  ).احملسنني من سبيل واهللا غفور رحيم

وذكر يف اجلواب أن اجلهاد ليس خمتصاً باألجناد؛ وهذا أمر مل ندعه، وكان اجلهاد فرض كفاية، فإذا 
قرر السلطان له أجناداً خمصوصني، وهلم اخباز معلومة من بيت املال كما هو الواقع، تفرغ باقي 

اد وغريهم من الزراعة والصنائع وغريمها، مما حيتاج الناس الرعية ملصاحلهم ومصاحل السلطان واألجن
كلهم إليه، فجهاد األجناد مقابل باألخباز املقررة هلم، وال حيل أن يؤخذ من الرعية شيء ما دام يف 

بيت املال شيء من نقد أو متاع أو أرض أو ضياع تباع أو غري ذلك؛ وهؤالء علماء املسلمني يف بالد 
متفقون على هذا، وبيت املال حبمد اهللا معمور، زاده اهللا عمارة وسعة . أنصارهالسلطان أعز اهللا 

وخرياً وبركة يف حياة السلطان، املقرونة بكمال السعادة والتوفيق والتسديد، والظهور على أعداء 
  .الدين، وما النصر غال من عند اهللا

اع آثار النيب صلى اهللا عليه وسلم، وما لزمه وإمنا يستعان يف اجلهاد وغريه باالفتقار إىل اهللا تعاىل، واتب
هو النصيحة اليت نعتقدها، وندين اهللا ا، ونسأل اهللا . ومجيع ما كتبناه أوال وثانيا. أحكام الشرع

ومل نكتب . والسلطان يعلم أا نصيحة له وللرعية، وليس فيها ما يالم عليه. الدوام عليها حىت نلقاه
ه حيب الشرع ومتابعة أخالق النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الرفق بالرعية، هذا السلطان إال لعلمنا أن

والشفقة عليهم وإكرامه آلثار النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكل ناصح للسلطان موافق على هذا 
  .الذي كتبناه

وأما ما ذكر يف اجلواب من كوننا مل ننكر على الكفار كيف كانوا يف البالد؛ فكيف يقاس ملوك 
وبأي شيء كنا نذكر طغاة الكفار وهم ال يعتقدون شيئاً ! سالم وأهل اإلميان والقرآن بطغاة الكفاراإل

وأما ديد الرعية بسبب نصيحتنا وديد طائفة العلماء؛ فليس هذا املرجو من عدل ! من دينناً
! م بهالسلطان حلمه؛ وأي حيلة لضعفاء املسلمني الناصحني نصيحة للسلطان وهلم، وال علم هل

وأما أنا يف نفسي فال يضرين التهديد، وال أكثر منه، وال ! وكيف يؤاخذون به لو كان فيه ما يالم عليه
مينعين ذلك من نصيحة السلطان؛ فإين أعتقد أن هذا واجب علي وعلى غريي، وما ترتب على 
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، )رة هي دار القرارإمنا هذه احلياة الدنيا متاع وإن اآلخ(الواجب فهو خري وزيادة عند اهللا تعاىل، 
، وقد أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ان نقول احلق )وأفوض أمري إىل اهللا إن اهللا بصري بالعباد(

حيث ما كنا، وأال خناف يف اهللا لومة الئم، وحنن حنب السلطان يف كل االحوال، وما ينفعه يف آخرته 
على ممر األيام، وخيلد به يف اجلنة، وجيد نفسه ودنياه، ويكون سبباً لدوام اخلريات له، ويبقى ذكره 

  ).يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمضراً(

وأما ما ذكر من متهيد السلطان البالد، وإدامته اجلهاد، وفتوح احلصون، وقهر األعداء؛ فهذا حبمد 
رض، فلله احلمد، اهللا من األمور الشائعة اليت اشترك يف العلم ا اخلاصة والعامة، وطارت يف أقطار اال

وثواب ذلك مدخر للسلطان إىل يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمضراً، وال حجة لنا عند اهللا 
  .تعاىل إذا تركنا هذه النصيحة الواجبة علينا، وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

    : وكتب إىل امللك الظاهر ملا احتيط على أمالك دمشق

وإذ أخذ : (وقال اهللا تعاىل). وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني: (ال اهللا تعاىلق. بسم اهللا الرمحن الرحيم
وتعونوا على الرب والتقوى : (، وقال تعاىل)اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه

اره وقد أوجب اهللا على املكلفني نصيحة السلطان أعز اهللا أنص). وال تعاونوا على األمث والعدوان
الدين : "ونصيحة عامة للمسلمني، ففي احلديث الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

؛ ومن نصيحة السلطان وفقه اهللا تعاىل لطاعته، وأواله "النصيحة هللا وكتابه وأئمة املسلمني وعامته
تعاىل الشفقة على كرامته، أن ننهى غليه األحكام إذا جرت على خالف قواعد اإلسالم، وأوجب اهللا 

واخفض جناحك ملن اتبعك من : (الرعية، واالهتمام بالضعفة وإزالة الضرر عنهم، قال اهللا تعاىل
من : "وقال صلى اهللا عليه وسلم" إمنا تنصرون وترزقون بضعفائكم: "ويف احلديث الصحيح). املؤمنني

قيامة، واهللا يف عون كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف اهللا عنه كربة من كرب يوم ال
من وىل من أمر أميت شيئاً فرفق م، : "وقال صلى اهللا عليه وسلم". العبد ما كان العبد يف عون أخيه

كلكم راع : "، وقال صلى اهللا عليه وسلم"فأرفق اللهم به، ومن عشق عليهم، فأشفق اللهم عليه
طني على منابر من نور عن ميني إن املقس: "، وقال صلى اهللا عليه وسلم"وكلكم مسئول عن رعيته

  ".الرمحن؛ الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا

وقد أنعم اهللا علينا وعلى سائر املسلمني بالسلطان أعز اهللا أنصاره، فقد أقامه لنصرة الدين، والذب 
ليسرية، عن املسلمني، وأذل له األعداء من مجيع الطوائف، وفتح عليه الفتوحات املشهورة يف املدة ا

وأوقع الرعب منه يف قلوب أعداء الدين وسائر املاردين، ومهد له البالد والعباد، وقمع بسيفه أهل 
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الزيغ والفساد، وأمده باإلعانة واللطف والسداد، فلله احلمد على هذه النعم املتظاهرة، واخلريات 
وقد أوجب اهللا .  وعافية، آمنياملتكاثرة، ونسأل اهللا الكرمي دوامها لنا وللمسلمني، وزيادا يف خري

وقد حلق املسلمني بسبب ). لئن شكرمت ألزيدنكم: (شكر نعمه، ووعد الزيادة للشاكرين، فقال تعاىل
هذه احلوطة على أمالكهم أنواع من الضرر ال ميكن التعبري عنها، وطلب منهم إثبات ماال يلزمهم، 

من يف يده شيء فهو ملكه، ال حيل االعتراض فهذه احلوطة ال حتل عند أحد من علماء املسلمني، بل 
عليه، وال يكلف بإثبات، وقد اشتهر من سرية السلطان أنه حيب العمل بالشرع فيوصي نوابه، فهو 

  .أول من عمل به، واملسئول إطالق الناس من هذه احلوطة، واإلفراج عن مجيعهم

رامل واملساكني والضعفة فأطلقهم أطلقك اهللا من كل مكروه، فهم ضعفة وفيهم األيتام واأل
والصاحلون، وم تنصر وتغاث وترزق، وهم سكان الشام املبارك، جريان األنبياء صالة اهللا وسالمه 

ولو رأى السلطان ما يلحق الناس من الشدائد . عليهم، وسكان ديارهم، فلهم حرمات من جهات
  . إليه األمور على جهتهاالشتد حزنه عليهم، وأطلقهم يف احلال، ومل يؤخرهم؛ ولكن ال تنهى

فباهللا أغث املسلمني يغثك اهللا، وارفق م يرفق اهللا بك، وعجل هلم اإلفراج قبل وقوع األمطار وتلف 
غالم، فإن غالبهم ورثوا هذه األمالك عن اسالفهم، وال ميكنهم حتصيل كتب شراء وقد بت 

اهللا عليه وسلم ملن رفق بأمته، ونصره كتبهم، وإذا رفق السلطان م حصل له دعاء رسول اهللا صلى 
، ويتوفر له من رعيته الدعوات، وتظهر يف )إن تنصروا اهللا ينصركم: (على أعدائه، فقد قال اهللا تعاىل

مملكته الربكات، ويبارك له يف مجيع ما يقصده من اخلريات، ويف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
جرها وأجر من عمل ا إىل يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة، من سن سنة حسنة، فله أ: "وسلم قال 

ونسأل اهللا الكرمي، أن يوفق السلطان للسنن احلسنة ". فعليه وزرها ووزر من عمل ا إىل يوم القيامة
  .اليت يذكر ا إىل يوم القيامة، وحيميه من السنن السيئة

والسالم .  تعاىل أن يلهمه فيها القبولفهذه نصيحتنا الواجبة علينا للسلطان، ونرجوا من فضل اهللا
  .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

    : وكتب إليه ملا رسم بان الفقيه ال يكون مرتال يف أكثر من مدرسة واحدة

بسم اهللا الرمحن الرحيم، خدمة الشرع ينهون أن اهللا تعاىل أمر بالتعاون على الرب والتقوى، ونصيحة 
أخذ على العلماء العهد، وتبليغ أحكام الدين ومناصحة املسلمني، وحث والة األمور وعامة العلماء، و

وقد بلغ الفقهاء أنه رسم يف حقهم . على تعظيم حرماته، وإعظام شعائر الدين، وإكرام العلماء وأتباعه
بأن يغريوا عن وظائفهم، ويقطعوا عن بعض مدارسهم، فتنكدت بذلك أحواهلم، وتضرروا ذا 
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واملشتغلون بالعلوم، وإن كان فيهم [م حمتاجون، وهلم عيال، وفيهم الصاحلون التضييق عليهم، وه
وال خيفى مراتب أهل . ويشاركون فيه] طائفة ال يلحقون مراتب غريهم؛ فهم منتسبون إىل العلم

العلم وثناء اهللا تعاىل عليهم وبيانه مزيتهم على غريهم، وأم ورثة األنبياء صلوات اهللا عليهم؛ فإن 
  .ئكة عليهم السالم تضع أجنحتها هلم، ويستغفر هلم كل شيء حىت احلوت يف املاءاملال

والالئق باجلناب العايل إكرام هذه الطائفة واإلحسان إليهم ومعاضدم، ورفع املكروهات عنهم، 
: والنظر مبا فيه من الرفق م، فقد ثبت يف صحيح مسلم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إنه قال

وروى أبو عيسى الترمذي بإسناده عن أيب ". للهم من وىل من أمور أميت شيئاً فرفق م فأرفق بها"
مرحباً بوصية رسول اهللا صلى اهللا عليه : سعيد اخلدري رضى اهللا عنه، أنه كان يقول لطلبة العلم

  ". م خرياًإن رجاالً يأتونكم يتفقهون، فاستوصوا: "وسلم، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

واملسئول أال يغري على هذه الطائفة شيء، وتستجاب دعوم هلذه الدولة القاهرة، وقد ثبت يف 
!". هل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم: "صحيح البخاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ر؛ فاستصوب فعله، وقد أحاطت العلوم مبا أجاب به الوزير نظام امللك حني ال ترد سهامهم باألسحا
واهللا الكرمي يوفق اجلناب دائما ملرضاته، واملسارعة إىل طاعته واحلمد هللا رب العاملني، . وساعده عليه

  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

ملا خرج السلطان الظاهر بيربس إىل قتال التتار بالشام، أخذ فتاوى العلماء بأنه جيور له : وقال بعضهم
هل بقى أحد؟ : أخذ مال من الرعية ليستنصر به على قتال العدو، فكتب له فقهاء الشام بذلك، فقال

أكتب خطك مع الفقهاء، فامتنع : نعم، بين الشيخ حمىي الدين النووي، فطلبه فحضر، فقال: فقيل
 مث من .أنا أعرف أنك كنت يف الرق لألمري بندقدار، وليس لك مال: فقال. ما سبب امتناعك: فقال

ومسعت أن عندك ألف مملوك، كل مملوك له حياصة من ذهب، وعندك . اهللا عليك، وجعلك ملكاً
مائتا جارية، لكل جارية حق من احللي، فإذا أنفقت ذلك كله، وبقيت مماليك بالبنود الصوف بدالً 

الظاهر من فغضب . عن احلوائص، وبقيت اجلواري بثيان دون احللي، أفتيتك بأخذ املال من الرعية
وخرج إىل نوى، فقال ! السمع والطاعة:  فقال-  يعين دمشق-اخرج من بلدي: كالمه، وقال

. عن هذا من كبار علمائنا وصلحائنا، وممن يقتدى به، فأعده إىل دمشق، فرسم برجوعه: الفقهاء

  .فمات الظاهر بعد شهر. ال أدخلها والظاهر ا: فامتنع الشيخ، وقال

واهللا يرمحه ويغفر له؛ فإن له : قال. ظاهر خليقاً بامللك، لوال ما كان فيه من ظلمكان ال: قال الذهيب
  .أياماً بيضاء يف اإلسالم، ومواقف مشهودة وفتوحات معدودة
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واستمر امللك الظاهر إىل أن مات يوم اخلميس سابع عشري احملرم سنة ست وسبعني وستمائة 
  .بدمشق

د ناصر الدين أبو املعايل حممد، وسنه مثاين عشرة سنة، وكان وقام بعده يف امللك ولده امللك السعي
أبوه عقد له يف حياته، ولقبه هذا اللقب، واستنابه على مصر أيام سفره، فاستقل بالسلطنة من يوم 

موته، واستمر إىل سنة مثان وسبعني، فاختلف عليه األماء، وقاتلوه، فخلع نفسه من السلطنة، وأشهد 
  .ك يف يوم سابع عشر ربيع اآلخرعلى نفسه بذلك، وذل

    

وأقيم مقامه أخوه بدر الدين سالمش؛ ولقب امللك العادل، وعمره سبع سنني، وجعل اتابكه األمري 
 وضربت السكة بامسه - مسى بذلك ألنه اشترى بألف دينار-سيف الدين قالوون الصاحلي األلفي
بة، فأقام إىل يوم الثالثاء حادي عشر ودعى هلما معا يف اخلط. على وجه، وباسم اتابكه على وجه

وهو : قال صاحب السكردان. رجب من هذه السنة، فاجتمع األمراء بالقلعة، وخلعوا العادل
. السادس من دولة األتراك؛ فإن أوهلم املعز أيبك، وكل سادس من اخللفاء وامللوك البد أنه خيلع

ب امللك املنصور، وكتب له تقليد هذه وأقاموا بعده قالوون الصاحلي، ففوض إليه اخلليفة، ولق
احلمد هللا الذي جعل آية السيف ناسخة لكثري من : صورته، من إنشاء القاضي حمىي الدين عبد الظاهر

اآليات، وناسخة لعقود أوىل الشك والشبهات، الذي رفع بعض اخللق على بعض درجات، وأهل 
  . يكن من املعجزات فمن الكراماتألمور البالد والعباد من جاءت خوارق متلكه بالذي إن مل

مث احلمد هللا الذي جعل اخلالفة العباسية بعد القطوب حسنة االبتسام، وبعد الشجوب مجيلة االتسام، 
واحلمد هللا على ان أشهدها مصارع أعدائها، وامحد . وبعد التشريد هلا دار سالم أعظم من دار السالم

هتها بعد أن ظن كل أحد ان شعارها األسود ما بقي منه هلا عواقب إعادة نصرا وإبدائها، ورد شبي
  .إال ما أصابته العيون يف جفوا والقلوب يف سويدائها

ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، شهادة يتلذذ بذكرها اللسان، وتتعطر بنفحاا األفواه 
  .واآلذان، وتتلقاها مالئكة القبول فترفعها إىل أعلى مكان

أن حممدا عبده ورسوله الذي أكرمنا به وشرف لنا األنساب، وأعزنا به حىت نزل فيينا حمكم ونشهد 
الكتاب؛ صلى اهللا عليه وآله الذين إجناب الدين منهم عن أجناب، ورضى اهللا عن صحابته الذين هم 

  .أعز صحاب؛ صالة تويف قائلها أجره بغري حساب يوم احلساب

ب االمور، واظهر اإلسالم سلطانا اشتدت به من األمة الظهور، وبعد محد اهللا على أن أمحد عواق
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وشفيت الصدور، وأقام اخلالفة العباسية يف هذا الزمن املنصور، كما أقامها فيما مضى باملنصور، 
واختار إلعالن دعوا من حيىي معاملها بعد العفاء ورسومها بعد الدثور، ومجع هلا اآلن ما كان مجح 

 خالف كل ناجم، ومنحها ما كانت تبشرها به املالحم، وانفذ كلمتها يف ممالك عليها فيما قبل من
الدولة العلوية خبري سيف مشحوذ ماضي العزائم، ومازج بني طاعتهما يف القلوب وذكرمها يف 

وأخرج حلياطة األمة احملمدية ملكا تنقسم الربكات من ميينه، . اللسان؛ وكيف ال واملنصور هو احلاكم
عادات بنور جبينه، ويقهر األعداء بفتكاته، ومتهر عقائل العقائل بصفر راياته؛ ذي السعد وتقسم الس

الذي ما زال سعده يشف حىت ظهر، ومفخره يرف إىل أن ر، وجوهره ينتقل من جيد إىل جيد حىت 
  .ميأل اجلني، وسره يكمن يف كل قلب حىت علم العلم اليقني

    

يف األرض بعد حني، فاختاره اهللا على علم، واصطفاه من بني عباده واحلمد هللا الذي جعل بنا متكينه 
مبا جبله اهللا عليه من كرم وشجاعة وحلم، واتى اهللا به األمة احملمدية يف وقت االحتياج غوثاً، ويف 

إبان االستمطار غيثا، ويف حني عبث األشبال يف غري وقت االفتراش ليثاً، فوجب على كل من له يف 
احملمدية بيعة الرضوان، وعند إميام مصافحة اإلميان، ومن حيث وجبت باستحقاقه أعناق األمة 

ملرياث منصب النبوة، ومن تصح به كل رمسية شرعية يؤخذ كتاا قوة، ومن هو خليفة الزمان 
والعصر، ومن بدعواته ترتل عليكم معاشر كماة املسلمني مالئكة النصر، ومن نسبه بنسب نبيكم 

 أن يفوض له ما فوض اهللا إليه من أمر اخللق، -  وسلم منتسج، وحسبه حبسبه ممتزجصلى اهللا عليه
ليقوم عنه بفرض اجلهاد والعمل باحلق، وأن يوليه والية شرعية تصح ا األحكام، وتنضبط أمور 

 وخرج أمر. اإلسالم، وتأيت هذه العصبة اإلسالمية يوم تأيت كل أمة بإمامها من طاعة خليفتها خبري إمام

موالنا أمري املؤمنني شرفه اهللا أن يكون املقر العايل املولوي السلطاين امللكي املنصوري أجله اهللا 
ونصره، وأظفره وأقدره وأيده وأبده، كلما فوضه موالنا أمري املؤمنني من حكم يف الوجود، ويف 

لبواطن، وفيما فتحه اهللا التهائم والنجود، ويف اجليوش واجلنود، ويف اخلزائن واملدائن، ويف الظواهر وا
تعاىل وفيما سيفتحه، وفيما فسد بالكفر والرجا من اهللا أن سيصلحه، ويف كل جود ومن وكل عطاء، 

ويف كل هبة ومتليك، ويف كل تفرد بالنظر يف أمور املسلمني بغري شريك، ويف كل تعاهد ونبذ، ويف 
تعاهد ونبذ، ويف كل عطاء وأخذ، ويف كل عطاء تفرد بالنظر يف أمور املسلمني بغري شريك، ويف كل 

كل عزل وتولية، ويف كل تسليم وختلية، ويف كل إرقاق وإنفاق، ويف كل إنعام وإطالق، ويف كل 
استرقاق وإعتاق، ويف كل تقليل وتكثري، ويف كل تأثيل وتأثري، ويف كل تقليد وتفويض، ويف كل 
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منضدة منظمة، ال يعقبها نسخ من بني جتديد وتعويض، ويف كل محد وتقريص، والية تامة حمكمة، 
يديها وال من خلفها، وال يعتريها فسخ يطرا عليها، يزيدها مر الليايل جدة يعقبها حسن شباب، وال 
ينتهي عن األعوام واألحقاب، ونعم تنتهي إىل ما نصبه اهللا تعاىل لإلرشاد، ومن سنة وكتاب؛ وذلك 

  .ىل اختيار الثواب سلماًمن شرع اهللا، أقامه للهداية علماً، وجعله إ

  .فالواجب أن يعمل جبزئيات أمره وكلياته، وأال خيرج أحد عن مقدماته

والعدل، فهو الغرس املثمر، والسحاب املمطر، والروض املزهر، وبه ترتل الربكات، وختلف اهلبات، 
، ومن وتربو الصدقات، وبه عمارة األرض، وبه تؤدي السنة والفرض؛ فمن زرع العدل اجتىن اخلري

  .أحسن كفى الضرر والضري

  .والظلم، فعاقبته وخيمة، وما يطول عمر امللك إال باملعدلة الرحيمة

  .والرعية، هم الوديعة عند أوىل األمر، فال خيتص منهم زيد دون عمرو

  .واألموال، فهي ذخائر العاقبة واملآل، فالواجب أن تؤخذ حبقها، وتنفق يف مستحقها

فمن كنانة اهللا يفوق سهامه، وتؤرخ أيامه، وينتضى حسامه، وجتري منشآته يف واجلهاد براً وحبراً، 
البحر كاألعالم وتنشر أعالمه، ويف عقر دار احلرب حيط ركابه، وخيط كتابه، وترسل ارساته، وجتوس 

  .خالهلا فرسانه، فيلزم منه دنياديدنا، ويستصحب منه فعال حسنا

 فمنهم من قد علمت قدم هجرته، وعظم نصرته، وشدة وجيوش اإلسالم وكماته، وأمراؤه ومحاته،
بأسه، وقوة مراسه، وما منهم غال من شهد الفتوحات واحلروب، وأحسن يف احملاماة عن الدين 

الدءوب، وهم بقايا الدول، وسجايا امللوك األول، والسيما أوىل السعي الناجح، والرأي الراجح، 
فأوسعهم براً، وكم م براً، فهم ! نعم السلف الصاحل: هلمومن له نسبة صاحلية؛ فإذا فخروا ا قيل 

  .مما جيب من خدمتك اعلم، وأنت مبا جيب من حقهم أدرى

واحلصون والثغور، فهي ذخائر الشدة، وخزائن العديد والعدة، ومقاعد القتال، وكنائن الرجا 
دين متني، وإىل كل والرجال؛ فأحسن هلا التحصني، وفوض أمرها إىل كل قوي أمني، وغلى كل ذي 

  .ذي عقل رصني

  .ونواب املمالك ونواب األمصار، فأحسن هلم االختيار، وأمجل هلم االختبار، وتفقد هلم األخبار

وأما ما سوى ذلك فهو داخل يف حدود هذه الوصايا، ولوال أن اهللا تعاىل أمر بالتذكري لكان ذلك 
  . بأنواره املضيئة الساطعةسجايا املقر األشرف السلطاين امللكي املنصور مكتفية
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يا أيها الذين : (وزمام كل صالح جيب أن يشغل به مجيع أوقاته، هو تقوى اهللا تعاىل، قال اهللا تعاىل
  .، فليكن ذلك نصب العني، وشغل القلب والشفتني)آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته

، وخذ للخلفاء العباسيني وأعداء الدين من أرمن وتتار، فأذقهم وبال أمرهم يف كل إيراد وإصدار
  .وجلميع املسلمني منهم الثأر، وأعلم ان اهللا ينصرك على ظلمهم وما للظاملني من أنصار

وأما غريهم من جماوريهم من املسلمني، فاحسن هلم باستنقاذك من العالج، وطبهم باستصطالحك 
  . إن شاء اهللا تعاىلفبالطب املنصوري وامللكي ما زال يصلح املزاج، واهللا املوفق مبنه وكرمه

واستمر قالوون يف السلطنة، فكان له مشاهد حسنة، وفتوحات، فمنها طرابلس وقد كانت يف أيدي 
وهو الذي أحدث وظيفة كتابة السر، وأحدث اللعب . الفرنج من سنة ثالث ومخسمائة وإىل اآلن

  .ليه يف دولة بين أيوببالرمح أيام إدارة احململ وكسوة الكعبة، وغري مالبس الدولة عما كانوا ع

كان اجلند يلبسون فيما تقدم كلوتات صفر مضربة بكلبندات بغري شاشات، : قال الصالح الصفدي
وشعورهم مضفورة دبابيق يف أكياس حرير ملونة، ويف خواصرهم موضع احلوائص بنود ملونة، 

 كبري، يسع نصف وأكمام أقبيتهم ضيقة وأخفافهم برغايل، ومن فوق قماشهم حبلق وإبزمي وجلواز
ويبة أو كثر؛ فابطل املنصور ذلك كله بأحسن منه؛ وأقام يف السلطنة إىل أن توىف يوم السبت سادس 

  .ذي القعدة سنة تسع ومثانني

وأقيم بعده ولده امللك األشرف صالح الدين خليل، فلما كان يوم اجلمعة رابع عشر شوال سنة 
، أن خيطب بنفسه الناس، وأن يذكر يف خطبته انه قد تسعني، سأل األشرف اخلليفة احلاكم بأمر اهللا

ويل السلطنة األشرف خليل بن املنصور، فلبس اخلليفة خلعة سوداء، وخطب الناس جبامع القلعة، 
ورسم لقاضي القضاة بدر الدين بن مجاعة من مث أن خيطب بالقلعة عند السلطان، فخطب يوم اجلمعة 

طب ويستنيب يف اجلامع األزهر، مث أمر األشرف بقراءة ختمة عند اليت خطب فيها اخلليفة، واستمر خي
قرب امللك املنصور يف ليلة االثنني رابع ذي القعدة، فحضرها القضاة واألمراء واألعيان، ونزل 

السلطان ومعه اخلليفة إليهم وقت العراق، واستنقاذها من أيدي التتار، واستمر األشرف يف السلطنة 
يف ثالث احملرم سنة ثالث وتسعني، ونقل فدفن يف مدرسته اليت أنشأها بالقرب من إىل أن قتل بتروجة 

  : السيدة نفيسة، وقال ابن حبيب يرثيه

الملك الناصر، وعمره يومئذ تسع سنين، واستمر إلى حادي عشر المحرم سنة أربع وتسعين، فخلهبالمشرفي على المليك األشرف وأقيم أخوه ناصر الدين أبو الفتوح محمد، ولقب 
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وتسلطن زين الدين كتبغا املنصوري من سيب التتار ولقب امللك العادل، فأقام إىل صفر سنة ست 
 وتسعني، فخلع وتسلطن حسام الدين الجني املنصوري، وشق القاهرة، وعليه اخللعة اخلليفية،

  : واألمراء بني يديه مشاة، وجاء يف تلك السنة غيث عظيم، بعد ما كان تأخر، فقال الوادعي يف ذلك

 المنصور رب الفخار بدولة  أيها العالم بشراكم يا

  فأمطر الليل وأضحى النهار  قد بارك فيها لكم فاهللا

 امللك الناصر حممد بن إىل أن قتل ليلة اجلمعة حادي عشر ربيع اآلخر سنة مثان وتسعني، وأعيد
قالوون، وكان منفياً بالكرك، فأحضر، وقلده اخلليفة يوم السبت رابع مجادى األوىل، وشق القاهرة 
وعليه خلعة اخلليفة، واجليش مشاة بني يديه، فأقام إىل سنة مثان وسبعمائة، فخرج يف رمضان قاصداً 

يار املصرية، يتضمن عزل نفسه عن اململكة، للحج، فاجتاز بالكرك، فأقام ا، مث كتب كتابا إىل الد
  .فاثبت ذلك على القضاة مبصر، مث نفذ على قضاة الشام

وأقيم يف السلطنة األمري ركن الدين بيربس اجلاشنكري املنصوري، وذلك يوم السبت الثالث والعشرين 
ملدورة، وركب من شوال، ورقب امللك املظفر، وقلده اخلليفة، وألبسه اخللعة السوداء والعمامة ا

بذلك وشق القاهرة، والدولة بني يديه والصاحب ضياء الدين النشائي حامل التقليد من جهة اخلليفة 
  .إنه من سليمان وإنه بسم اهللا الرمحن الرحيم: يف كيس أطلس أسود وأوله

    

لكه، وبايعه مث نفذ التقليد إىل الشام، فقرئ هناك، مث عاد امللك الناصر من الكرك طالباً عوده إىل م
على ذلك مجاعة من األمراء، فبلغ ذلك املظفر بيربس، فاستدعى بالشيخ زين الدين بن املرحل 

وبالشيخ مشس الدين بن عدالن، واستشارمها، فأشارا عليه بتجديد العهد من اخلليفة وختليف األمراء 
الرمحن الرحيم، من إنه من سليمان وإنه بسم اهللا : ففعل ذلك، وكتب له عهد من اخلليفة، صورته

عبد اهللا وخليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيب الربيع سليمان العباسي ألمراء املسلمني 
وإين رضيت لكم ). يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم(وجيوشها، 

لديار املصرية والبالد الشامية، وأقمته بعبد اهللا تعاىل امللك املظفر ركن الدين بيربس نائبا عين مللك ا
مقام نفسي لدينه وكفايته وأهليته، ورضيته للمؤمنني، وعزلت من كان قبله، بعد علمي برتوله عن 

واعلموا رمحكم اهللا أن امللك عقيم . امللك، ورأيت ذلك متعيناً علي، وحكمت بذلك احلكام األربع
عن كابر، وقد استخرت اهللا تعاىل ووليت عليكم ليس بالوارثة ألحد خالف عن سالف، وال كابر 

امللك املظفر، فمن أطاعه فقد أطاعين، ومن عصاه فقد عصاين، ومن عصاين فقد عصى أبا القاسم ابن 
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وبلغين أن امللك الناصر ابن السلطان امللك املنصور شق العصا على . عمي صلى اهللا عليه وسلم
م، وعرض البالد الشامية واملصرية إىل سيب احلرمي املسلمني، وفرق كلمتهم، وأطمع عدوهم فيه

واألوالد، وسك الدماء، فتلك دماء قد صاا اهللا تعاىل من ذلك، وأنا خارج إليه وحماربه إن استمر 
على ذلك، وأدافع عن حرمي املسلمني وأنفسهم وأوالدهم ؤالء األمراء واجليش العظيم، وأقاتله حىت 

جبت عليكم يا معاشر املسلمني كافة اخلروج حتت لوائي، اللواء الشريف، وقد أو. يفيء إىل أمر اهللا
فقد أمجعت احلكام على وجوب دفعه وقتاله عن استمر على ذلك، وأنا استصحب معي امللك املظفر، 

  .والسالم. فجهزوا أرواحكم

ه يف أول شعبان وقرئ هذا العهد على منابر اجلوامع بالقاهرة، وأما الناصر فإنه سار من الكرك مبن مع
سنة مثان وسبعمائة، فأتى دمشق فانتظم أمره، مث توجه إىل مصر، فلما بلغ ذلك املظفر بيربس، أخذ 

مجيع ما يف اخلزائن من األموال، وتوجه إىل جهة أسوان، فدخل الناصر إىل مصر يوم عيد الفطر، 
ملظفر من أحضره واعتقله، وصعد القلعة، وجلس على سرير امللك، وحلقت له العساكر، مث وجه إىل ا

  .مث خنقه يف خامس عشر شوال

  : وقال العالء الوداعي يف عود الناصر إىل ملكه

 مشرقة الشمس دولته  الناصر قد أقبلت الملك

  عاد سليمان إلى الكرسي  إلى كرسيه مثل ما عاد

  : وقال الصالح الصفدي

 الناصر الملك الخبير قدوم  تثنى عطف مصر حين وافى

  وأمسى وهو ذو جأش نكير  الجشنكير بال لقاء فذل

 ما يراع من النصير فأول  إذا لم تعضد األقدار شخصاً

وقال ! هل أنا خارجي وبيربس من ساللة بين العباس: وشرع يعاتب الناس يف أمره، فقال للخليفة
وقال . الوجهيا أسود : وكان هو الذي كتب عهد املظفر عن اخلليفة: للقاضي عالء بن عبد الظاهر
! معاذ اهللا، أن تكون الفتوى كذلك: فقال! كيف تفيت املسلمني بقتايل: القاضي بدر الدين بن مجاعة

مشس الدين : مث عزله عن القضاء، وعزل القاضيني. وغنما الفتوى على مقتضي كالم املستفيت
  .ه قالوونالسروجي احلنفي واحلنبلي، وأبقى املالكي، لكونه كان وصياً عليه من جهة أبي

  : كيف تقول يف قصيدتك: وقال للشيخ صدر الدين بن املرحل
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  !شأن الصبي بغير الملك مألوف  للصبي وما للملك يكفله ما

فخلف ابن املرحل ما قال هذا، وإمنا األعداء زادوا هذا البيت يف القصيدة، والعفو من شيم امللوك؛ 
  .فعفا عنه

أنت أفتيت انه خارجي، : قل له: ن، فقال الناصر للدواداروجاء الشيخ مشس الدين بن عدالن يستأذ
ولكن عرفه أنه وابن املرحل بكفهما ما قال الشارمساحي يف ! وقتاله جائز، مالك عندي دخول

  : حقهما، وكان األديب شهاب الدين أمحد بن عبد الدائم الشارمساحي املاجن قال

  منتصروناصر الحق وافى وهو   المظفر لما فاته الظفر ولي

  كادت على عصبة اإلسالم تنتشر  طوى اهللا من بين الورى فتنا وقد

 عارية في طولها قصر أثواب  لبيبرس إن الدهر ألبسه فقل

 يحمدوا أمره فيها وال شكروا لم  تولى تولى الخبر عن أمم لما

    

 ال النيل أوفى، وال وافاهم مطر  تمشي به األحوال في زمن وكيف

  !كيف ينتصر: وابن المرحل قل لي  ن عدالن بنصرتهيقوم اب ومن

  .وكان النيل مل يوف سنة توىل املظفر، وارتفع السعر

الكل مظلمون مع الناصر، فإم أفتوا باحلق، ولكن جربوت وظلم وعسف، وشوكة وصباً : قلت
اثنيت عشرة واستمر الناصر يف السلطنة بال منازع، فحج خفيفا يف سنة ! وجهل، فمن خياطب اإلنسان

من طريق الكرك، وعاد إىل دمشق، مث حج من القاهرة سنة تسع عشرة ومعه قاضي القضاة البدر ابن 
مجاعة، واألمراء وغالب أرباب الدولة، وكان خروجه يف سادس ذي القعدة، وأبطل يف هذه السنة 

ان يف عقبة مكوس احلرمني، وعوض أمريي مكة واملدينة عنها إقطاعات مبصر والشام، ومهد ما ك
  .إيلياء من الصخور، ووسع طريقها

واتفق يف هذه السنة أن كرمي الدين ناظر اخلاص حضر إلباس الكعبة الكسوة، فصعد الكعبة، وجلس 
على العتبة يشرف على اخلياطني، فأنكر الناس استعالءه على الطائفني، فسقط لوقته على رأسه، 

اهللا، وانقطع ظهره، ولوال تداركه من حتته هللك؛ وصرخ الناس صرخة عظيمة تعجبا من ظهور قدرة 
  .وعلم بذنبه، فتصدق مبال جزيل

مث حج الناصر حجة ثالثة يف سنة اثنتني وثالثني، وهو الذي حفر اخلليج الناصري الداخل من قنطرة 
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قديدار، وعزم على ان جيري النيل حتت القلعة، ويشق له من ناحية حلوان، فثبطه عن ذلك فخر 
  .فرجع عنه! هل يصح أوال: اظر اجليش، وقال إنه حيتاج إىل ثالث خزائن من املال، وال يدريالدين ن

وهو أطول ملوك . واستمر الناصر إىل أن مات يوم األربعاء عاشر ذي احلجة سنة إحدى وأربعني
  .الترك مدة

خلع يف يوم وأقيم بعده ولده سيف الدين أبو بكر، ولقب امللك املنصور، فأقام دون الشهرين، مث 
األحد العشرين من صفر سنة اثنتني وأربعني، ونفي هو وأخوته إىل قوص، وتكت حرمي أبيه الناصر، 

وكان يوماً من أشنع االيام، مث قتل بقوص، وأقيم بعده أخوه عالء . وكثر البكاء والعويل بالقاهرة
  . يف ذلكالدين كجك ولقب امللك االشرف، وعمره دون ست سنني، فقال بعض الشعراء

 وبينهم الشيطان قد نزغا خلف  اليوم طفل واألكابر في سلطاننا

  أن يبلغ السؤل والسلطان ما بلغا  يطمع من تغشاه مظلمة فكيف

فأقام مخسة أشهر، مث خلع يف أول شعبان، واعتقل بالقلعة إىل أن مات سنة ست واربعني، قال صاحب 
  .واهللا أعلم كيف موته: السكردان

ه شهاب الدين أمحد ولقب امللك الناصر، وكان قدم من الكرك، وكان الذي عقد املبايعة وأقيم أخو
فأقام : بينه وبني اخلليفة الشيخ تقي الدين السبكي، وقد حضر من الشام إىل مصر، قال يف السكردان
احملرم يف امللك مبصر أربعني يوما، مث رجع إىل الكرك، ومل يزل هناك حىت خلع يوم اخلميس ثاين عشر 

سنة ثالث وأربعني، مث قتل يف أول سنة مخس وأربعني، وأقيم بعده أخوه عماد الدين إمساعيل ولقب 
  .امللك الصاحل، فأقام إىل ان مات يف رابع ربيع اآلخر سنة ست وأربعني وعمره حنو عشرين سنة

  : وقال الصالح الصفدي يرثيه

  المنى بالمنائحلم يزل يلقى ومن  مضى الصالح المرجو للباس والندى

 نحن أثنينا عليك بصالح إذا  ملك مصر كيف حالك بعده فيا

  : وقال اجلمال بن ثيابه يف ذلك. وأقيم بعده أخوه زين الدين شعبان، ولقب امللك الكامل

 السعد في الطلوع بكامل  سلطاننا تبدت طلعة

 شعبان في ربيع هالل  فاعجب لها منه كيف أبدت

  : وقال أيضا

 مبارك الطالع البديع  سلطاننا المرجى شعبان
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  هالل شعبان في ربيع  بهجة البدر إذ تبدى يا

وكان من شرار امللوك . فأقام سنة وأياما، مث خلع يف مجادى األوىل سنة سبع وأربعني، وسجن وقتل
  : ظلماً وعسفا وفسقا، فقال فيه الصالح الصفدي

دين قد استوفاه بالكامل وأقيم بعده أخوه زين الدين حاجي، ولقب الملك المظفر؛ فأقام سنة وثالثة أشهر، ثم خلع في يوم األحد ثاني عشر رمضان سنة ثمان وأربعين وذبح من ساعته، وقال فيه الصالح الصفدي

  : وقال أيضا

  وفي التراب تعفر  الردى للمظفر حان

    

  على المعالي توفر  قد أباد أميراً كم

 ما تكفر ذنوبه  النفس ظلماً وقاتل

مئذ إحدى عشرة وأقيم بعده أخوه ناصر الدين أبو احملاسن حسن؛ ولقب امللك الناصر، وعمره يو
سنة؛ فأقام إىل أن خلع يف مجادى اآلخرة سنة اثنتني ومخسني، وسجن بالقلعة، وأقيم بعده أخوه صاحل، 

ولقب امللك الناصح، وجعل شيخو أتابكه فأقام إىل أن خلع يف شوال سنة مخس ومخسني، وحبس 
ى األوىل سنة اثنتني وستني، بالقلعة، وأعيد الناصر حسن، فأقام إىل أن قتل ليلة األربعاء تاسع مجاد

وأقيم بعده ابن أخيه ناصر الدين أبو املعايل حممد بن املظفر حاجي، ولقب امللك املنصور، فأقام إىل أن 
خلع يف شعبان سنة أربع وستني وسجن بالقلعة إىل ان مات سنة إحدى ومثانني، وأقيم بعده ابن عمة 

لناصر حممد بن قالوون، ولقب امللك االشرف وعمره أبو املفاخر شعبان بن األمري حسني بن امللك ا
مث إن يلبغا قتل بأيدي مماليكه يف سنة مثان وستني، . يومئذ عشر سنني واستقر اتابكه يلبغا العمري
  : وكان ساكنا بالكبش، فقال فيه بعض الشعراء

 عداه في سفنه إليه  وبدا شقا يلبغا وعدت

 يهغربانه عل تنوح  والكبش لم يفده وأضحت

وأقيم أسندمر الناصر أتابكا، فاتفقت معه مماليك يلبغا، فركبوا على االشرف فهزموا، ونصر 
  : األشرف، وقال بعض الشعراء يف ذلك
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 حتى أرى عيدا بشعبان بالنصر  شعبان جهراً الح في صفر هالل

  رغما وما انتطحت في الكبش شاتان  كبش كأهل الفيل قد أخذوا وأهل

 اليوسفي أتابكا وهو زوج أم األشرف، فاتفق موت أم األشرف، فقال شهاب الدين مث أقيم اجلائي
  : السعدي متفائال باجلائي

 صبيحة موت أم األشرف كانت  مستهل العشر من ذي الحجة في

  ويكون في عاشور موت اليوسفي  فاهللا يرحمها ويعظم أجره

ابع احملرم، فكسر وطلب يوم الثامن، فأتفق أن وقع األمر كذلك، ركب اجلائي على األشرف يف س
  .فساق حىت أرمى نفسه يف البحر، فغرق، مث أخرجه الغواصون ودفن يف تاسع احملرم

مث إن األشرف تأهب للحج، وسافر يف شوال مثان وسبعني، وصحبه اخلليفة والقضاة واألمراء، فلما 
سلطان، ورجع هاربا إىل مصر، وصل إىل العقبة، ركب عليه من معه من األمراء واجلند، فأنكسر ال

  .فاختفى ا

أخرب الشيخ بدر الدين السلسويل أحد علماء املالكية وصلحائهم، أنه رأى : قال احلافظ ابن حجر
شعبان بن حسني يريد أن جيئ : النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا جتهز األشرف للحج، وعمر يقول له

  .شرف أن رجع من العقبةفلم يلبث األ! ال ما يأتينا أبدا: إلينا، فقال

بل اختاروا من شئتم، وأنا : وعرض طشتمر على اخلليفة أن يتسلطن، فامتنع وقال: قال ابن حجر
مث إم ظفروا باألشرف، فخنقوه وأقيم بعده ولده عالء الدين . أوليه، ورجع هو والقضاة إىل مصر

ة ثالث ومثانني، وعمره يوم مات علي وهو صيب، ولقب امللك املنصور، فأقام إىل أن مات يف صفر سن
  .وكان التدبري يف أيامه ألينبك البدر، مث لقرطاي، مث لربقوق. اثنتا عشرة سنة

وأقيم بعده أخوه صالح الدين حاجي بن األشرف شعبان، ولقب امللك الصاحل، وسنة حينئذ تسع 
و سعيد برقوق بن أنص؛ سنني، مث خلع يف رمضان سنة أربع ومثانني، وأقيم يف السلطنة سيف الدين أب

ولقب امللك الظاهر؛ وهو أول السالطني من اجلراكسة، وليس فيهم من تسلطن وأبوه مسلم غريه؛ 
وكان الذي أشار بتلقيب . فإن أباه قدم إىل الديار املصرية، فاسلم ومات قبل سلطنة ولده بشهر

وقت الظهر، وخطب اخلليفة برقوق بالظاهر شيخ اإلسالم سراج الدين البلقيين؛ فإن واليته كانت 
قبل أن يفوض إليه خطبة بليغة، مث قلده حبضرة البلقيين والقضاة، واستمر يف السلطنة إىل ثالث مجادى 

اآلخرة سنة إحدى وتسعني، فخلع وسجن بالكرك، واعيد حاجي إىل السلطنة، فاستمر إىل أن مات 
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أبو السعادات فرج، ولقب امللك الناصر، يف شوال سنة إحدى ومثامنائة، وأقيم بعده ولده زين الدين 
  : وقال بعض الشعراء يف واليته

  إلى ربه يرقى إلى الخلد في الدرج  الظاهر السلطان أكرم مالك مضى

 ربي وماجا سوى فرج فأكذبهم  ستأتي شدة بعد موته وقالوا

    

زيز، ولقب امللك املنصور، فأقام إىل سادس ربيع األول سنة مثان ومثامنائة، فخلع وأقيم أخوه عبد الع
مث خلع يف رابع مجادى اآلخرة من السنة، وأعيد الناصر فرج، فأقام إىل أن خرج عليه شيخ احملمودي، 

وقاتله وحصره، وظفر به وحكم ابن العدمي بسفك دمه وقتل بسيف الشرع؛ وذلك يف احملرم سنة 
صر العباسي سلطاناً مستقالً باألمر، وحلف له مخس عشرة ومثامنائة، وأقيم اخلليفة املستعني باهللا أبو الن

األمراء على الوفاء ومل يتغري لقبه، فأقام يتصرف بالوالية والعزل وغريمها، مث سأله شيخ أن يفوض إليه 
السلطنة على العادة، فأجابه إىل ذلك يف شعبان من السنة، وبقيت اخلالفة بامسه، واستقر شيخ يف 

  .وكان من خيار امللوكالسلطنة، ولقب امللك املؤيد 

وكان معه إجازة ! أين مثله؟ بل أين أين مثله: ترمجه احلافظ ابن حجر يف معجمه وأثىن عليه، وقال
بصحيح البخاري من شيخ اإلسالم سراج الدين البلقيين، فكانت ال تفارقه سفراً وال حضرا، وأقام 

 أمحد، ولقب امللك املظفر، وعمره إىل أن توىف يف ثامن حمرم سنة أربع وعشرين، وأقيم بعده ولده
وجعل ططر مدبر اململكة، ولقب نظام امللك، فلما كان سلخ شعبان من السنة خلع من . يومئذ سنتان

  .امللك لصغره، وأقيم ططر، ولقب امللك الظاهر، فأقام إىل أن مات يف سادس ذي احلجة من السنة

رسباي نظام امللك، فلما كان يف ثامن ربيع وأقيم بعد ططر ولده حممد ولقب امللك الصاحل، وجعل ب
اآلخر سنة مخس وعشرين وأقيم برسباي، ولقب امللك األشرف، فأقام إىل أن مات يف ذي احلجة سنة 

  .إحدى وأربعني

وأقيم ولده يوسف، ولقب امللك العزيز، وجعل مجقمق نظام امللك، فلما كان يف سنة اثنتني وأربعني 
  .لك الظاهر، فأقام إىل أن مات سنة سبع ومخسنيخلع وأقيم مجقمق، ولقب امل

وأقيم ولده عثمان، ولقب امللك املنصور، فمكث شهرا ونصفا، مث خلع يف ربيع األول، وأقيم إينال 
  .العالئي؛ ولقب امللك األشرف، فأقام إىل ان مات يف مجادى األوىل سنة مخس وستني

ان من السنة، وأقيم خشقدم الناصري، ولقب وأقيم ولده أمحد ولقب امللك املؤيد مث خلع يف رمض
  .امللك الظاهر، فأقام إىل أن مات يف ربيع األول سنة اثنتني وسبعني
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وأقيم قايتباي العالئي، ولقب امللك الظاهر، فأقام حنو شهرين وخلع، وأقيم متربغا، ولقب امللك 
لك األشرف قايتباي وأقيم سلطان العصر امل. الظاهر، فأقيم أيضاً حنو شهرين، وخلع يف رجب

  .احملمودي، فأقام إىل أن مات ليلة االثنني ثاين عشر ذي القعدة سنة إحدى وتسعمائة

  .وأقيم ولده حممد، ولقب امللك الناصر أبو السعادات حممد

وقد نظم بعضهم أمساء بعض السالطني يف أرجوزة وهو محزة بن علي احلسين مذيال على أرجوزة 
  : لظاهر، فقالاجلزار عقب ذكر امللك ا

 يوم في ذراه عيد وكل  تولى الملك السعيد ثم

 بالملك أياما بها وولي  أخوه العادل استقال ثم

  ومن جرى بنصره المقدور  تولى الملك المنصور ثم

 غدا بكل جود يعرف ومن  ثم توالها المليك األشرف

 في نصره موازر وماله  توالها المليك الناصر ثم

 جرى في وقته فسائل وما  غاء العادلاألمير كتب ثم

 بالؤها مشهور ودولة  الجين المنصور وبعده

 ولم ينل في ملكه أمانيه  بها الناصر عاد ثانيه ثم

 أمر ربنا المقدر ليقض  حوى األمر بها المظفر ثم

  ونجله المنصور كان وارثه  بها الناصر عاد ثالثه ثم

 وال مدافعممانع  فال  وبعده االشرف وهو يافع

 الصالح ذو المماكر وبعده  تولى الناصر بن الناصر ثم

 أضحى به جميال طائره  أبا الفداء إسماعيال اعني

  : هذا آخر ما نظمه، وقد ذيلت عليه فقلت

 المظفر المماحل وبعده  شعبان وهو الكامل وبعده

 الصالح في البرج سجن وبعده  الناصر واسمه حسن وبعده

 المنصور أوهي عهده محمد  وبعدهأعيد حسن  ثم

  وهو ابن عشر أمره مستضعف  شعبان وهو االشرف وبعده

 الصالح حاجي قد ولى وبعده  المنصور واسمه علي وبعده
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 أعيد الصالح المنافر ثم  برقوق وهو الظاهر وبعده

 أعادوا الظاهر المذكورا ثم  الملك المنصورا ولقبوه

 عبد العزيز قد خرج عدهوب  الناصر واسمه فرج وبعده

 الناصر حتى ملكا وأحضرا  المنصور ثم أمسكا ولقب

    

 الرتبة العالية المنيفة ذو  هذا بويع الخليفة وبعد

 فاستوثق األمر وسر الناس  المستعين األعظم العباس

 شيخ وبعده المظفر أحمد  وبعد هذا ملك المؤيد

 ما أن غبرابنه الصالح ل ثم  الظاهر واسمه ططر وبعده

 ابنه الملك العزيز يوسف ثم  برسباي وذاك األشرف ثم

 ابنه المنصور ثم أطلقوا ثم  الظاهر وهو جقمق وبعده

 ابنه المؤيد المنصرف ثم  إينال وهو األشرف وبعده

 يلباي أتى تمربغاً وبعد  خشقدم ليث الوغى وبعده

 جاء المليك األشرف وبعدهم  بالظاهر رسما يوصف والكل

  سبع شهور وحوى ما قد حوى  أقام في الملك ثالثين سوى

 الناصر رغماً للعدا ولقب  وسلطنوا ولده محمدا

  ذكر الفرق بني اخلالفة وامللك والسلطنة

  من حيث الشرع 

أخربنا حممد بن عمر، حدثين قيس بن الربيع، عن عطاء ابن السائب، عن : قال ابن سعد يف الطبقات
له سلمان إن أنت جبيت : أملك أنا أم خليفة؟ فقال:  عمر بن اخلطاب، قال لهزادان، عن سلمان أن

  .من أرض املسلمني درمهاً أو أقل أو أكثر، مث وضعته يف غري حقه فأنت ملك غري خليفة، فاستعرب عمر

قال : أخربنا حممد بن عمر، حدثين عبد العزيز بن احلارث، عن أبيه سفيان بن أيب العوجاء، قال: وقال
يا : واهللا ما أدري أخليفة أنا أم ملك؟ فغن كنت ملكا، فهذا أمر عظيم، قال قائل: مر بن اخلطابع
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اخلليفة ال يأخذ إال حقاً وال يضعه إال يف حق، وأنت : ما هو؟ قال: أمري املؤمنني إن بينهما فرقاً، قال
  .مرفسكت ع. حبمد اهللا كذلك، وامللك يعسف الناس، فيأخذ من هذا، وال يعطي هذا

  ذكر من يطلق عليه السلطنة من حيث املصطلح

ذكر علي بن سعيد أن االصطالح أال تطلق هذه التسمية إال على من : قال أبن فضل اهللا يف املسالك
يكون يف واليته ملوك، فيكون ملك امللوك، مثل مصر، أو مثل الشام، أو مثل أفريقية، أو مثل 

 حنوها، فإن زاد بالدا أو عددا يف اجليش، كان أعظم األندلس، ويكون عسكره عشرة آالف فارس أو
وجاز أن يطلق عليه السلطان األعظم، فإن خطب له يف مثل مصر والشام واجلزيرة ومثل . يف السلطنة

خراسان وعراق العجم وفارس ومثل إفريقية واملغرب األوسط واألندلس، كان مسته سلطان 
  .السالطني كالسلجوقية

  مصرذكر ما يلقب به ملك 

يا أيها العزيز : (قال تعلى حكاية عن أخوة يوسف: قال تعاىل حكاية عن اخوة يوسف: قال الكندي
فحكى أن اسم ملكها العزيز، وذكر مجاعة من املفسرين أن فرعون لقب لكل من ) مسنا وأهلنا الضر

  .ويل مصر، ولعل هذا خاص مبلوك الكفر

  ذكر جلوس السلطان يف دار العدل للمظامل

إذا جلس السلطان للمظامل، جلس عن ميينه قضاة القضاة من املذاهب األربعة، : بن فضل اهللاقال ا
الوكيل عن بيت املال، مث الناظر يف احلسبة، وجيلس عن يساره كاتب السر، وقدامه ناظر اجليش 

لسر، ومجاعة املوقعني تكملة حلقة دائرة، وغن كان مث وزير من أرباب األقالم كان بينه وبني كاتب ا
وإن كان الوزير من أرباب السيوف كان واقفاً على بعد، مع بقية أرباب الوظائف، ويقف من وراء 
السلطان صفان عن ميينه ويساره من السالح دائرة واجلمدارية واخلاصكية، وجيلس على بعد تقديره 

شورة، ويليهم من مخسة عشر ذراعا من مينة ويسرة، ذوو السن من أكابر أمراء املؤمنني، وهم أمراء امل
دوم من أكابر األمراء وأرباب الوظائف وقوفا وبقية األمراء وقوف من وراء أمراء املشورة، ويقف 
خلف هذه احللقة احمليطة بالسلطان احلجاب والدوادارية، إلحضار قصص الناس وإحضار املساكني، 
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لقاً بالعسكر حتدث مع اخلاص وتقرأ عليه فما احتاج إىل مراجعة القضاة راجعهم فيه، وما كان متع
  .وكاتب السر فيه

وهذا اجللوس يكون يوم االثنني ومي اخلميس، إال أن القضاة وكاتب السر ال حيضرون يوم : قال
  .اخلميس

ومن عادته إذا ركب يوم العيدين ويوم دخول املدينة يركب، وعلى رأسه العصائب السلطانية : قال
 وترفع املظلة على راسه، وهي قبة مغشاة بأطلس أصفر وهي صفر مطرزة بذهب بألقابه وامسه،

مزركش، عليها طائرة من فضة مذهبة، حيملها بعض أمراء املئني األكابر، وهو راكب فرسه إىل جانبه، 
  .وأمامه الطربداية مشاة، وبأيديهم االطبار

  .العصائب املذكورة حرام، وقد بطلت اآلن وهللا احلمد: قلت

  ذكر عساكر مملكة مصر

    

قال ابن فضل اهللا يف املسالك، وأما عساكر هذه اململكة، فمنهم من هو حبضره السلطان، ومنهم من 
فرق يف أقطار اململكة وبالدها، ومنهم سكان بادية كالعرب والتركمان وجندها خمتلط من أتراك 

له أمره وجركس وروم وأكراد وتركمان، وغالبهم من املماليك املبتاعني، وهم طبقات أكابرهم من 
مائة فارس، وتقدمة ألف فارس، ومن هذا القبيل يكون أكابر النواب، ورمبا زاد بعضهم بالشرة 

مث أمراء الطبلخاناه، ومعظمهم من تكون له إمرة أربعني فارسا وقد يزيد إىل . فوارس والعشرين
ون له عشرون السبعني وال تكون الطبلخاناه ألقل من أربعني، مث أمراء العشرات ومنهم من كان يك

فارسا، وال يعد إال يف أمراء العشرات، مث جند احللقة، وهؤالء لكل أربعني نفرا، منهم مقدم ليس له 
حكم عليهم إال خرج العسكر، كانت مرافقتهم معه، وتربيتهم يف موقفهم إليه، ويبلغ مبصر إقطاع 

ه، وأما غريهم فدون ذلك، بعض أكابر األمراء املئني املقربني من السلطان مائيت ألف دينار جيش
ودون دونه إىل مثانني ألف دينار وما حوهلا، وأما العشرات فنهايتها سبعة آالف دينار إىل ما دون 

  .ذلك

وأما إقطاعات جند اخلليفة، فمنه ما يبلغ ألفا ومخسمائة دينار، وما دون ذلك إىل مائتني ومخسني 
  .دينارا

  . من مصروأما إقطاعات أمراء الشام فعلى الثالثني
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  ذكر أرباب الوظائف يف هذه اململكة

إمرة سالح الدوادارية، احلجوبية، إمرة : الوظائف الكبار من ذوي السيوف: قال ابن فضل اهللا
  .جاندار األستاذ دارية، املهندارية، نقابة اجليوش

بيوت، نظر الوزارة، كتابة السر، نظر اجليش، نظر األموال، نظر اخلزانة، نظر ال: ومن ذوي األقالم
  .بيت املال، نظر اإلسطبالت

  .القضاة، اخلطباء، وكالة بيت املال، احلسبة: ومن ذوي العلم

وكانت وظيفة تسمى نيابة السلطان، أبطلها امللك الناصر حممد بن قالوون، وكان النائب أوال : قال
التصرف املطلق سلطانا خمتصرا، وكان هو الذي يفرق اإلقطاعات ويعني اإلمرة والوظائف، ويتصرف 

يف كل أمر، غال يف والية املناصب اجلليلة، كالقضاء والوزارة وكتابة السر، لكن يعرض هو على 
  .السلطان من يصلح، وقل أال جياب، وكان يسمى كافل املمالك والسلطان الثاين

  . يف املكانةوأما الوزارة، فكان يليها من أربا السيوف واألقالم على قدر ما يتفق، وكان الوزير النائب

وقد أبطل الناصر الوزارة أيضا، واستقل هو مبا كان يفعله النائب والوزير، واستنجد وظيفة فيما : قال
هو خاص مبال السلطان يتحدث يف جمموع األمر يف اخلاص بنفسه، ويف العام يأخذ رأيه فيه، فيبقى 

  .بسبب ذلك كأنه الوزير لقربه من السلطان

وأما إمرة سالح . ة كرمي الدين عبد الكرمي بن هبة اهللا بن السديدوأول من ويل هذه الوظيف
فموضوعها أن صاحبها مقدم السالح دارية، واملتويل حبمل سالح السلطان يف اامع اجلامعة، وهو 

  .املتحدث يف السالح خاناه وتعلقاا، وهو من أمراء املئني

لطان، ويقدم القصص إليه، ويشاور على من والدوادارية موضوعها ان صاحبها يبلغ الرسائل عن الس
  .حيضر إىل الباب، ويقدم الربيد إذا حضر، ويأخذ خط السلطان على عموم املناشري والتواقيع والكتب

واحلجوبية موضوعها ان صاحبها يقف بني األمراء واجلند وهو املشار إليه يف الباب بالقائم مقام 
  .البواب يف كثري من األمور

 صاحبها كاملتسلم للباب، وهو املتسلم للزردخاناه، ومن أراد السلطان قتله، كان على وإمرة جاندار
  .يد صاحب هذه الوظيفة

واألستاذ دارية صاحبها إليه أمر بيوت السلطان كلها من املصاحل والنفقات والكساوي، وما جيري 
  .جمرى ذلك، وهو من أمراء املئني
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ر، وله حتلية اجلند يف عرضهم، وإذا أمر السلطان ونقابة اجليش صاحبها كأحد احلجاب الصغا
  .بإحضار أحد أو الترسيم عليه فهو صاحب ذلك

  .والوالية صاحبها هو صاحب الشرطة

وأما الوزارة فصاحبها ثاين السلطان إذا انصف، وعرف حقه، ولكن يف هذه املدد تقدمت عليها 
ظر املال ال يتعدى احلديث يف املال، وال النيابة وتأخرت الوزارة وتقهقرت، فصار املتحدث فيها كنا

يتسع له يف التصرف حبال، وال ميد يده يف الوالية والعزل كتطلع السلطان إىل اإلحاطة جبزئيات 
  .األحوال

    

مث إن السلطان أبطل هذه الوظيفة، وعطل جيد الدولة من عقودها، وصار ما كان إىل الوزير منقسما 
 شاد الدواوين، أمر حتصيل املال، وصرف النفقات والكلف، وإىل ناظر إىل ناظر املال أو: إىل ثالثة

اخلاص تدبري مجلة األمور وتعني املباشرين، وغلى كاتب السر التوقيع يف دار العدل مما كان يوقع فيه 
الوزير مشاورة واستقالال، مث إن كالً من املتحدثني الثالثة ال يقدر على االستقالل بأمر إال مبراجعة 

  .لطانالس

ومن وظيفة كتابة السر قراءة الكتب الواردة على السلطان وكتابة أجوبتها واجللوس لقراءة القصص 
  .بدار العدل، والتوقيع عليها وتصريف املراسيم ورودا أو صدورا

  .وأما نظر اجليش فلصاحبه النظر يف اإلقطاعات ومعه من املستوفني ما حيرر كليات اململكة وجزئياا

اخلزانة فكانت وظيفة كبرية الوضع ألا مستودع أموال اململكة، فلما استحدثت وظيفة وأما نظر 
  .اخلاص ضعف أمرها، وغالب ما يكون ناظرها من القضاة أو حنوهم

  .وأما نظر البيوت فمنوط باألستاذ دارية فكل ما يتحدث فيه األستاذ دارية يشارك فيه

محل محول اململكة إىل بيت املال والتصرف فيه تارة وأما نظر بيت املال فوظيفة جليلة موضوعها 
  .بامليزان وتارة بالتسبيب باألقالم، وال يلي هذه الوظيفة إال من هو من ذوي العدالة املربزة

وأما نظر اإلصطبالت، فلصاحبه احلديث يف أنواع اإلصطبل واملناخات وعلفها وارزاق خدمها وما 
  .يبتاع هلا

  .عروفة مشهورة ال ختلو مملكة من ممالك اإلسالم منهاوأما وظائف أهل العلم فم

  .هذا كله كالم ابن فضل اهللا

ذكر يف التاريخ أن اخلليفة املقتفى باهللا نقل املظفر بن جهري من األستاذ دارية إىل الوزيرية يف سنة 
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  .مخس وثالثني ومخسمائة، قال بعضهم؛ وذلك أول ما مسع بوظيفة االستاذدارية يف الدول

ملا توىل الظاهر بيربس أحب أن يسلك يف ملكه بالديار املصرية طريقة جنكرخان :  بعض املؤرخنيوقال
ملك التتار وأموره، ففعل ما أمكنه، ورتب يف سلطنته أشياء كثرية مل تكن قبله بديار مصر، مثل 
ور، ضرب البوقات وجتديد الوظائف، فاحدث أمري سالح وأمري جملس ورأس نوبة األمراء وأمري أخ

وموضوع أمري سالح انه يتحدث على السالح . وحاجب احلجاب والدوادار واجلمدار وأمري شكار
داريه، وينال السلطان آلة احلرب والسالح يوم القتال ويوم األضحى، ومل تكن رتبته يف زمن الظاهر 

بن قالوون أن جيلس يف ميسرة السلطان، إمنا كان جيلس يف هذا املوضع أتابك، مث يف زمن الناصر ا
  .كان جيلس فيه رأس نوبة األمراء

وموضوع أمري جملس، انه حيرس جملس السلطان وفرشه، ويتحدث على األطباء والكحالني وحنوهم، 
  .وكانت وظيفة جليلة أكرب قدرا من أمري سالح

ورأس نوبة، وظيفة عظيمة عند التتار ويفخمون فيها السني، وملا أحدثها الظاهر مبملكة مصر كان 
احبها يسمى رأس نوبة األمراء؛ ومعناه أكرب طائفة األمراء، وهو أكرب من أمري جملس وأمري سالح، ص

وهو يف مرتبة األمري الكبري اآلن، ومل يكن أحد يسمى باألمري الكبري إذ ذاك؛ إىل أن وىل هذه الوظيفة 
برأس نوبة األمراء، شيخو العمري يف زمن السلطان حسن، فلقب باألمري الكبري زيادة على التقليب 

  .وهو أول من لقب باألمري الكبري كما ذكر

  .وموضوع أمري أخور النظر يف علف اخليل، وأخور باملعجمة املذود الذي يأكل فيه الفرس

واحلاجب كان يف الزمن األول من أيام اخللفاء للذي حيجب الناس عن الدخول على اخلليفة، وكان 
  .ت احلجوبية يف أيام الناصر ابن قالوونيرفأ حاجب عمر بن اخلطاب، مث عظم

والدوادار كان يف زمن اخللفاء أيضا، وهو الذي حيمل الدواة وحيفظها، ومعناه ماسك الدواة، وأول 
من أحدث هذه الوظيفة امللوك السلجوقية، وكانت يف زمنهم وزمن اخللفاء لرجل متعمم مث صارت 

  .يف زمن الظاهر ألمري عشرة

  .بقجة اليت للقماشماسك ال: واجلمدار

  ذكر قضاة مصر

 قيس بن أيب - كما ذكر سعد بن عقري-أول قاض استقضى مبصر يف اإلسالم: قال ابن عبد احلكم
سنة أربع وعشرين، فكتب عمر بن اخلطاب إىل عمرو بن العاص أن يستقضي ] فمات[العاصي، 
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 بن سنان العبسي الذي وهو ابن بنت خالد: قال ابن أيب مرمي]. العبسي[كعب بن يسار بن ضنة 
أنه تنبأ يف الفترة بني عيسى بن مرمي وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأىب ] تزعم عبس فيه[

  .قضيت يف اجلاهلية وال أعود إليه يف اإلسالم: كعب أن يقبل القضاء، وقال

    

ه عمرو بن العاص كان قيس بن أيب العاصي مبصر، وال: حدثنا سعيد بن عفري، حدثنا ابن هليعة، قال
  .وقد قيل إن أول من استقصى مبصر كعب بن ضنة بكتاب عمر بن اخلطاب فلم يقبل. القضاء

حدثنا املقرئ عبد اهللا بن زيد، أنبأنا حيوة بن شريح، أنبانا الضحاك بن شر حبيل الغافقي، أن عمار 
عل كعب بن ضنة بن سعيد التجييب أخربهم أن عمر بن اخلطاب كتب إىل عمرو بن العاص، أن جي

واهللا ال ينجيه اهللا من أمر : على القضاء، فأرسل إليه عمرو، فأقرأه كتاب أمري املؤمنني، فقال كعب
اجلاهلية وما كان فيها من اهللكة، مث يعود فيها أبداً إذ أجناه اهللا منها، فأىب أن يقبل القضاء، فتركه 

متنع كعب أن يقبل القضاء وىل بن العاص فلما ا. قال ابن عفري وكان حكماً يف اجلاهلية. عمرو
عثمان ابن قيس بن أيب العاص القضاء، وقد كان عمر بن اخلطاب قد كتب إىل عمرو بن العاص أن 

  .يفرض له يف الشرف

ودعا عمرو خالد بن ثابت الفهمي ليجعله على املكس، فاستعفاه منه، فكان شرحبيل بن حسنة : قال
  . على الطواحني؛ طواحني البلقسعلى املكس، وكان مسلمة بن خملد

وأقام عثمان على القضاء إىل أن صرف سنة اثنتني واربعني، مث وىل سليم بن عتر التجييب على القضاء 
  .يف أيام معاوية بن ايب سفيان، وجعل إليه القصص والقضاء مجيعا

صنعاين، أن أبا حدثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ، حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا احلجاج بن شداد ال
صاحل سعيد بن عبد الرمحن الغفاري أخربه، أن سليم بن عتر كان يقص على الناس وهو قائم، فقال 

واهللا ما تركنا عهد :  وهو من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم-له صلة بن احلارث الغفاري
م بن عتر أحد العباد وكان سلي! نبينا، وال قطعنا ارحامنا، حىت قمت أنت وأصحابك بني أظهرنا

اتهدين، وكان يقوم يف ليله فيبتدئ القرآن حىت خيتمه، مث يأيت أهله، مث يقول فيغتسل مث يقرأ فيختم، 
رمحك : ، ورمبا فعل ذلك يف الليلة مرات، فلما مات قالت امرأته]فيقضي منهم حاجته[مث يأيت أهله 

  .فواهللا لقد كنت ترضى ربك وتسر أهلك! اهللا

وىل مسلمة بن خملد البلد، ويل السائب بن هشام بن عمرو أحد بين مالك بن حشل شرطه، مث ملا 
وكان . وكان هشام بن عمرو أحد النفر الذين قاموا يف نقض الصحيفة اليت كانت يف قريش كتبت
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عمرو بن العاص ويل السائب بن هشام شرطه بعد خارجة بن حذافة، وكان أيضا على شرطه عبد اهللا 
ن أيب سرح، مث عزل مسلمة السائب وويل عابس بن ربيعة املرادي الشرطة، مث مجع له بن سعد ب

  .القضاء مع الشرطة

وسبب ذلك أن معاوية كتب إىل مسلمة يأمره بالبيعة ليزيد، فأتى مسلمة الكتاب وهو باإلسكندرية، 
عليه مسلمة الكتاب فكتب إىل السائب بذلك، فبايع الناس إال عبد اهللا بن عمرو ابن العاصي، فأعاد 

أنا، فقدم القسطاط، فأتى : من لعبد اهللا بن عمرو؟ فقال عابس بن سعيد: فلم يفعل، فقال مسلمة
أين : فبايع، واستمر عابس على القضاء حىت دخل مروان بن احلكم مصر يف سنة مخس وستني، فقال

: ال، قال: ب اهللا؟ قالأمجعت كتا:  فقال له مروان-  وكان أمياً ال يكتب-قاضيكم؟ فدعى له عابس

أنت : اقضي مبا علمت، وأسال عما جهلت، قال: قال! تقضى: ال، قال: فأحكمت الفرائض؟ قال
  .فلم يزل عابس على القضاء إن تويف سنة مثان ومثانني. القاضي

  .فوىل عبد العزيز بن مروان بشري بن النضر املزين القضاء

له القضاء والقصص وبيت املال، فكان يأخذ رزقه يف مث ويل عبد الرمحن بن حجرية اخلوالين ومجع 
السنة ألف دينار على القضاء؛ فلم يكن حيول عليه احلول وعنده ما جتب فيه الزكاة، فلم يزل على 

بل ويل يف سنة ثالث ومثانني، ومات يف سنة مخس : ويقال. القضاء حىت مات سنة ثالث ومثانني
  .ومثانني

  .ل اخلوالين، فلم يزل على القضاء حىت ماتمث ويل القضاء مالك بن شراحي

فوىل من بعده يونس بن عطية احلضرمي، ومجع له القضاء والشرطة، فلم يزل حىت مات سنة ست 
  .ومثانني

فويل بعده ابن أخيه أوس، مث ويل عبد الرمحن بن معاوية بن حديج الكندي ومجع له القضاء والشرطة، 
ده عبد اهللا بن عبد امللك فأراد عزل ابن حديج فاستحيا من فتوىف عبد العزيز بن مروان، وويل بع

  .عزله عن غري شيء، ومل جيد عليه مقاال وال متعلقا فواله مرابطة اإلسكندرية

    

وويل عمران بن عبد الرمحن بن شرحبيل بن حسنة القضاء والشرطة فلم يزل إىل سنة تسع ومثانني، 
مث أتى . وويل عبد األعلى بن خالد ابن ثابت الفهمي مكانهفغضب عليه عبد اهللا بن عبد امللك، فعزله 

  .عبد اهللا بن عبد امللك فعزله

وويل قرة بن شريك العبسي اإلمرة، فعزل عبد األعلى، وويل عبد اهللا بن عبد الرمحن ابن حجرية، 
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  .وهو ابن حجرية األصغر، مث عزل يف سنة ثالث وتسعني

مي، مث صرف يف سنة مثان وتسعني، وأعيد ابن حجرية مث وويل عياض بن عبد اهللا األزدي مث السال
  .مث صرف وويل عبد اهللا بن خذامر مث صرف سنة اثنتني ومائة. صرف وأعيد، فلم يزل إىل سنة مائة

  .وويل حيىي بن ميمون احلضرمي فأقام إىل سنة أربع عشرة ومائة، مث صرف ومل يكن باحملمود يف واليته

  .بن خذامر مث صرفمث ويل يزيد بن عبد اهللا 

وويل اخليار بن خالد املدجلي، فأقام حنو سنة، ومات سنة مخس عشرة ومائة وكان حمموداً مجيل 
  .املذهب

: فأشر علينا برجل نوليه، فقال: مث ويل توبة بن منر احلضرمي، فأقام ما شاء اهللا، مث استعفى، فقيل له

ين ومائة، فلم يزل حىت صرف سنة مثان كاتيب خري بن نعيم احلضرمي، فوىل خري سنة إحدى وعشر
  .وعشرين ومائة

وويل عبد الرمحن بن سامل بن أيب سامل اجليشاين، فلم يزل إىل والية بين العباس سنة ثالث وثالثني 
ومائة، فصرف عن القضاء واستعمل على اخلراج، ورد خري بن نعيم؛ فلم يزل حىت عزل نفسه يف 

 اجلند قذف رجالً، فخاصمه إليه وثبت عليه بشاهد واحد، سنة مخس وثالثني؛ وذلك ان رجال من
فأمر حببس اجلندي إىل أن يثبت الرجل شاهدا آخر، فأرسل أبو عون عبد امللك بن يزيد، فأخرج 

ال، حىت : اجلندي من احلبس، فاعتزل خري وجلس يف بيته، وترك احلكم، فأرسل إليه أبو عون، فقال
كاتيب : فاشر علينا برجل نوليه، فقال: ومت على عزمه، فقالوا لهفلم يرد، ! يرد اجلندي إىل مكانه

  .غوث بن سليمان

  .فوىل غوث بن سليمان احلضرمي، فلم يزل حىت خرج مع صاحل بن علي إىل الصائفة

 ويقال صاحل ابن علي شاور يف رجل -مث ويل أبو خزمية إبراهيم بن يزيد احلمريي وذلك أن أبا عون
حيوة بن شريح، وأبو خزمية، وعبد اهللا بن عياش القتباين، وكان . عليه بثالثة نفريوليه القضاء، فأشري 

أبو خزمية يومئذ باإلسكندرية، فاشخص، مث أتى م إليه، فكان أول من نوظر حيوة بن شريح، 
هذا مفتاح : فامتنع، فدعى له بالسيف والنطع، فلما رأى ذلك حيوة أخرج مفتاحا كان معه، فقال

مث دعى بايب خزمية فعرض عليه القضاء . بائي ألصحايب فيفعلوا مثل ما فعلت، فنجا حيوةبييت، من آ
وكان . فامتنع، فدعي له بالسيف والنطع فضعف قلبه، ومل حيتمل ذلك، فأجاب إىل القبول فاستقضى

أبو خزمية يعمل األرسان ويبيعها قبل أن يلي القضاء، فمر به رجل من أهل اإلسكندرية، وهو يف 
يا أبا خزمية، احتجت إىل رسن لفرسي، : ألختربن أبا خزمية، فوقف عليه فقال له: لس احلكم، فقالجم
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وكان أبو خرشة املرادي صديقاً أليب . فقام أبو خزمية إىل مرتله، فأخرج رسناً فباعه منه، مث جلس
صم غليه يف قد خو] أبو خرشة[خزمية، فمر به يوما، فسلم عليه، فلم ير منه ما كان يعرف، وكان 

ما كان ذلك إال : جدار، فاشتد ذلك على أيب خرشة، فشكاه إىل بعض قرابته، فسال أبا خزمية، فقال
فإين : أن خصمك خفت أن يرى سالمي عليك، فيكسره ذلك عن بعض حجته، فقال أبو خرشة

  .مث استعفى أبو خزمية فأعفى. أشهدك أن اجلدار له

ي، ويقال إمنا هو غوث الذي كان استخلفه حني شخص غوث وويل مكانه عبد اهللا بن بالل احلضرم
مث قدم غوث، فاقره خليفة له حيكم بني الناس . إىل أمري املؤمنني أيب جعفر وذلك يف سنة أربع وأربعني

قال حيىي بن بكريك مل يزل أبو خزمية على القضاء، حىت قدم غوث من . حىت مات عبد اهللا بن بالل
مث إن غوثا شخص إىل العراق، فأعيد أبو خزمية ]. على القضاء[ ورد غوث الصائفة فعزل أبو خزمية،

فدخلت : وكان ابن حديج إذ ذاك بالعراق، قال. إىل القضاء، فلم يزل حىت توىف سنة أربع ومخسني
يا : قلت! يابن حديج، لقد توىف ببلدك رجل أصيبت به العامة: على أمري املؤمنني أيب جعفر، فقال يل

  .نعم: ني، ذاك إذا أبو خزمية، قالأمري املؤمن

مث ويل مكانه ابن هليعة، وأجرى عليه يف كل شهر ثالثني دينارا؛ وهو أول قاض مبصر أجرى عليه 
ذلك، وأول قاض استقضاه ا خليفة، وإمنا كان والة البلد هم الذين يولون القضاة، فلم يزل قاضياً 

  .حىت صرف سنة أربع وستني

    

وكان حممودا عند أهل البلد، إال أنه كان . ليسع الكويف، وعزل سنة سبع وستنيوويل إمساعيل بن ا
عبد [حدثنا أيب : قال ابن عبد احلكم. يذهب إىل قول أيب حنيفة، ومل يكن أهل البلد يومئذ يعرفونه

 إنك وليتنا رجال يكيد سنة: يا أمري املؤمنني: كتب فيه الليث بن سعد إىل أمري املؤمنني: قال] اهللا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أظهرنا، مع أنا ما علمنا يف الدينار والدرهم إال خريا، فكتب 
  .بعزله

حدثنا أبو . ورد غوث بن سليمان على القضاء، فأقام حىت تويف يف مجادى اآلخرة سنة مثان وستني
جد، فشكت إليه قدمت امرأة من الريف، فرأت غوثا رائحاً إىل املس: رجاء محاد بن مسور، قال

أصابت : أمرها، فرتل عن دابته، وكتب هلا حباجتها، مث ركب إىل املسجد فانصرفت املرأة وهي تقول
  .واهللا أمك حىت مستك غوثا، أنت غوث عند امسك

  .بل ابن هليعة: وقيل. إنه أول قاض ركب للهالل مع الشهود: وقيل
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 مث عزل سنة تسع وستني، وهو أول القضاة فلما مات غوث ويل املفضل بن فضالة بن عبيد القتباين،
  .مبصر طول الكتب، وكان أحد فضالء الناس وخيارهم

مث ويل أبو طاهر األعرج عبد امللك بن حممد بن أيب بكر بن حزم االنصاري، وكان حممودا يف واليته، 
لة، فوىل فاشر علينا برجل، فأشار باملفضل بن فضا: قالوا. مث استعفى فأعفى يف سنة أربع وسبعني

  .املفضل، فأقام إىل صفر سنة سبع وسبعني وعزل

وويل حممد بن مسروق الكندي من أهل الكوفة، ومل يكن باحملمود يف واليته، وكان فيه عتو وجترب، 
  .فلم يزل إىل سنة أربع ومثانني، فخرج إىل العراق

  .واستخاف إسحاق بن الفرات التجييب، فعزل يف صفر سنة مخس ومثانني

بد الرمحن بن عبد اهللا بن احلسني بن عبد الرمحن بن عمر بن اخلطاب؛وهو أول من دون أمساء وويل ع
  .الشهود، فأقام إىل عزل يف مجادى األوىل سنة أربع وتسعني

وويل هاشم بن أيب بكر البكري من ولد أيب بكر الصديق، وكان يذهب مذهب أيب حنيفة، فأقام حىت 
  .ست وتسعنيتوىف يف أول يوم من احملرم سنة 

مث ويل إبراهيم بن البكاء؛ واله جابر بن االشعث، وجابر يومئذ وايل البلد، فأقام أن صرف جابر سنة 
  .ست وتسعني، وويل مكانه عباد بن حممد، فعزل ابن البكاء

وويل هليعة بن عيسى احلضرمي، فأقام حىت قدم املطلب بن عبد اهللا بن مالك سنة مثان وتسعني فعزل 
  .هليعة

  .يل الفضل بن غامن، وكان قدم مع املطلب من العراق فأقام حنو سنة، مث غضب عليه املطلب فعزلهوو

  .وويل هليعة بن عيسى، فأقام حىت تويف يف ذي القعدة سنة أربع ومائتني

فوىل السري بن احلكم بعد مشاورة أهل البلد إبراهيم بن إسحاق القارئ حليف بين زهرة، ومجع له 
  . وكان رجل صدق، مث استعفى لشيء أنكره فأعفىالقضاء والقصص؛

وويل مكانه إبراهيم بن اجلراح؛ وكان يذهب إىل قول أيب حنيفة، ومل يكن باملذموم يف واليته، حىت 
إىل سنة اثنيت عشرة ] قاضيا[قدم عليه ابنه من العراق، فتغريت حالته، وفسدت أحكامه؛ فلم يزل 

  .طاهر البلد فعزلهومائتني، فدخل عليه عبد اهللا ابن ال

. وويل عيسى بن املنكدر بن حممد بن املنكدر، وخرج إبراهيم بن اجلراح إىل العراق ومات هناك

وأجرى عبد اهللا بن طاهر على عيسى بن املنكدر أربعة آالف درهم يف الشهر؛ وهو أول قاض أجرى 
 ومائتني كلمه فيه بن أيب عليه ذلك، وأجازه بألف دينار، فلما قدم املعتصم مصر يف سنة أربع عشرة



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  461

 

  .داود، فأمره فوقف عن احلكم، مث أشخص بعد ذلك إىل العراق، فمات هناك

وبقيت مصر بال قاض حىت قدم املأمون اخلليفة مصر يف حمرم سنة سبع عشرة وويل القضاء حيىي بن 
درية وعاد إىل اكثم فحكم ا ثالثة أيام، وخرج املأمون إىل سخا، واصلح أحواهلا وتوجه إىل اإلسكن

  .مصر، وخرج عنها يف اخلامس من صفر

وجعل القضاء مبصر إىل هارون بن عبد اهللا الزهري الكمالكي، قلده ذلك وهو بالشام، فقدم يف 
رمضان سنة ربيع تسع عشرة ومائتني، وكان حمموداً عفيفاً حمبباً يف أهل البلد، فأقام إىل ربيع األول 

  .سك عن احلكم، وقد كان ثقل مكانه على أيب داودسنة ست وعشرين، فكتب إليه أن مي

على [وقدم أبو الوزير والياً على خراج مصر، وقدم معه بكتاب والية حممد بن أيب الليث األصم 
  .، فلم يزل قاضياً إىل شعبان سنة مخس وثالثني ومائتني، فعزل وحبس]القضاء

وىل سنة سبع وثالثني، مث صرف يف وبقيت مصر بال قاض حىت ويل احلارث بن مسكني يف مجادى األ
  .ربيع اآلخر سنة مخس وأربعني

    

وويل دحيم بن اليتيم عبد الرمحن بن إبراهيم بن اليتيم الدمشقي جاءته واليته بالرملة، فتوىف قبل أن 
  .يصل إىل مصر يف العام املذكور

كرة صاحب رسول اهللا من أهل البصرة من ولد أيب ب] أبو بكرة الثقفي[وويل بعده بكار بن قتيبة 
صلى اهللا عليه وسلم، ودخل البلد يف مجادى اآلخرة فأقام قاضياً، وامحد بن طولون يصله يف كل سنة 

مث إن ابن طولون بلغه أن املوفق خرج عن طاعة أخيه املعتمد، وكان املعتمد ويل عهد . بألف دينار
فقهاء مصر، وخالف القاضي بكار أخيه، فأراد ابن طولون خلع املوفق من والية العهد، فوافقه 

فحبسه أمحد بن طولون، وذلك يف سنة سبع ومخسني ومائتني، ورتب يف احلكم عوضا عنه وهو 
  .كاخلليفة عنه حممد بن شاذان اجلوهري، ومات بكار ذي احلجة سنة مخس وسبعني ومائتني

د اهللا حممد بن عبدة بن وأقامت مصر بعد بكار بال قاض، حىت ويل مخاروية بن أمحد بن طولون أبا عب
  .حرب القضاء سنة سبع وسبعني ومائتني، فأقام إىل سنة ثالث ومثانني، فألزم مرتله يف مجادى اآلخرة

وبقيت مصر بال قاض حىت ويل أبو زرعة حممد بن عثمان الدمشقي، فأقام مثاين سنني، وعزل يف صفر 
  .سنة اثنتني وتسعني

  .لسنةوأعيد أبن عبدة، مث صرف يف رجب من ا

  .ووىل أبو مالك بن أيب احلسن الصغري
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مث ويل بعده أبو عبيدة علي بن احلسني بن حرب املعروف بابن حربوية، يف شعبان سنة ثالث وتسعني، 
  .مث عزل يف سنة إحدى وثالمثائة

. كان أبو عبيد بن حربوية شيئاً عجبا، ما رأينا قبله وال بعده مثله: قال أبن يونس يف تاريخ مصر

 آخر قاض يركب إليه أمراء مصر، وكان ال يقوم لألمري إذا أتاه، مث أرسل موقعه اإلمام أبا بكر وكان
هذا ما ذكره أبن . انتهى. بن احلداد إىل بغداد سنة إحدى وثالمثائة يف طلب إعفائه من القضاء فأعفي

  .عبد احلكم

اهللا بن إبراهيم بن مكرم، إىل أن وويل مكانه أبو الذكر حممد بن حيىي األسواين خالفة أليب حيىي عبد 
  .صرف يف صفر سنة اثنتني وثالمثائة

وويل أبو علي عبد الرمحن بن إسحاق بن حممد بن معتمر الدوسي، وصرف يف ربيع اآلخر سنة أربع 
  .عشرة

  .وويل أبو عثمان أمحد بن إبراهيم بن محاد، وصرف يف ذي احلجة سنة ست عشرة

د بن ربيعة بن سليمان الربعي الدمشقي، وصرف يف مجادى اآلخرة سنة وويل أبو حممد عبد اهللا بن أمح
  .سبع عشرة

  .وأعيد أبو عثمان بن محاد، وصرف يف ربيع اآلخر سنة عشرين

  .وأعيد الربعي، وصرف يف صفر سنة إحدى وعشرين

  .ةوويل أبو هاشم إمساعيل بن عبد الواحد الربعي املقدسي الشافعي، وصرف يف ربيع اآلخر من السن

وويل أبو جعفر أمحد بن عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، وصرف يف رمضان سنة اثنتني 
  .وعشرين

  .وويل أبو عبد اهللا حممد بن موسى بن إسحاق السرخسي

مث ويل أبو بكر بن احلداد اإلمام املشهور صاحب املولدات، بأمر أمري مصر يف ربيع األول سنة أربع 
  .فةوعشرين، فباشر مدة لطي

مث ويل حممد بن بدر موىل أيب خيثمة خالفة حملمد بن احلسن بن أيب الشوارب إىل أن مات سنة مخس 
  .وثالثني

وويل أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن شعيب بن الفضل بن مال بن دينار، يعرف بابن أخت وليد، 
  .وصرف سنة ثالث وثالثني

 بن العزيز العباسي اهلامشي خليفة ألخيه، مث صرف وأعيد ابن احلداد وويل بعده عبد العزيز بن احلسن
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  .يف ذي احلجة سنة تسع وثالثني وثالمثائة

وويل أبو بكر عبد اهللا بن حممد اخلصييب الشافعي سنة مخس وأربعني؛ فأقام إىل أن مات يف احملرم سنة 
  .مثان وأربعني

  .يع األول من عامهوويل بعده ابنه حممد، فأقام شهرا واحدا، مث اعتل ومات يف سادس رب

فوىل كافور بعده أبا الطاهر حممد بن أمحد بن عبد اهللا البغدادي الدهلي املالكي فأقام ست عشرة 
 إىل أن قامت الدولة العبيدية بالقاهرة، وقدم املعز ومعه قاضيه أبو - وقبيل مثاين عشرة سنة-سنة

هر باملعز، فاعجب به، وأقره على حنيفة النعمان بن حممد بن منصور القريواين، فاجتمع أبو الطا
وأقام النعمان مبصر ال ينظر يف شيء، مث إن أبا الطاهر استعفى قبل موته بيسري فاعفى؛ وذلك . واليته

  .يف صفر سنة ست وستني

وويل بعده أبو احلسن علي بن النعمان، وكان شيعياً غالياً، وشاعراً جميداً، فأقام إىل أن مات يف رجب 
  .؛ وهو أول من نعت قاضي القضاة يف مصر؛ ومل يكن يدعى بذلك إال ببغدادسنة أربع وسبعني

    

ومل نشاهد مبصر لقاض من : وويل بعده أخوه أبو عبد اهللا حممد، وكان شيعياً أيضا، قال ابن زوالق
الرياسة ما شاهدناه له، وال بلغنا ذلك عن قاض بالعراق، ووافق ذلك استحقاقاً؛ ملا فيه من العلم 

يانة واهليئة وإقامة احلق، وقد ارتفعت رتبته ألن العزيز أجلسه معه يوم العيد على املنرب، وزادت والص
  .عظمته يف دولة احلاكم، إىل ان مات يف صفر سنة تسع ومثانني

  .وويل القضاء بعده ابن أخيه احلسني بن علي بن النعمان، مث صرف سنة أربع وتسعني

  .مد بن النعمان، مث صرف يف رجب سنة مثان وتسعنيوويل أبو القاسم عبد العزيز بن حم

  .وويل بعده مالك بن سعد الفارقي، مث صرف يف ربيع اآلخر سنة مخس وأربعني

وويل أبو العباس أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن أيب العوام، إىل أن مات يف ربيع األول سنة مثاين عشرة 
  .وأربعمائة

  .بن النعمان، مث صرف يف رجب سنة تسع عشرة وأربعمائةوويل أبو حممد قاسم بن عبد العزيز 

  .وويل أبو الفتح عبد احلاكم بن سعيد الفارقي، مث صرف يف ذي القعدة سنة تسع وعشرين

وأعيد أبو حممد القاسم بن عبد العزيز بن شعبان، ولقب بقاضي القضاة وداعي الدعاة، وثقة الدولة، 
عنه القاضي حيىي الشهاب فأقام ثالث عشرة سنة، مث عزل وأمري األمراء، وشرف احلكام؛ واستخلف 

  .يف احملرم سنة إحدى وأربعني
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وأعيد قاسم مث صرف من عامه، وويل مكانه أبو حممد احلسن بن علي بن عبد الرمحن البازوري، مث 
  .أضيف إليه الوزارة أيضاً، وهو أول من مجع بينهما، مث صرف عنهما يف احملرم سنة مخس وأربعني

يل القضاء أبو علي أمحد بن قاضي القضاة عبد احلاكم بن سعيد الفارقي مث صرف يف ذي القعدة وو
  .من السنة

وويل أبو القاسم عبد احلاكم بن وهب بن عبد الرمحن املليجي، مث صرف يف مجادى اآلخرة سنة اثنتني 
  .وأربعني

، إىل ان مات يف ربيع األول سنة وويل أبو عبد اهللا امحد بن حممد أبو زكريا بن عمر بن أيب العوام
  .ثالث وأربعني

  .وأعيد أبو علي أمحد بن عبد احلاكم بن سعيد، مث صرف يف رجب

  .وأعيد أبو القاسم عبد احلاكم بن وهب مث صرف يف رمضان

  .وويل أبو حممد عبد الكرمي بن عبد احلاكم بن سعيد، مث صرف يف صفر سنة أربع وأربعني

  .حلاكم بن وهب بن عبد الرمحن، مث صرف يف احملرم سنة أربع وأربعنيوأعيد أبو القاسم عبد ا

  .وأعيد أبو علي أمحد بن عبد احلاكم مضافاً للوزارة، مث صرف يف صفر

  .وأعيد أبو القاسم عبد احلاكم بن وهب، مث صرف يف شعبان

  . احلجةوويل أبو حممد احلسن بن جملي بن أسد بن أيب كدينة مضافاً للوزارة، مث صرف يف ذي

وويل جالل امللك أمحد بن عبد الكرمي بن عبد احلاكم بن سعيد مضافاً للوزارة، مث صرف يف احملرم 
  .سنة ست وأربعني

  .وأعيد احلسن بن جملي بن أيب كدينة، مث صرف يف ربيع اآلخر

  .وأعيد أبو القاسم عبد احلاكم بن وهب، مث صرف يف رمضان

  .احلجةوأعيد ابن أيب كدينة مث صرف يف ذي 

  .وأعيد ابن احلاكم، مث صرف يف نصف احملرم سنة سبع وأربعني

  .وأعيد ابن أيب كدينة، مث صرف يف السادس والعشرين منه

  .وأعيد جالل امللك أمحد بن عبد الكرمي، مث صرف يف مجادى

  .وأعيد أبن أيب كدينة، مث صرف يف نصف رجب

  .وأعيد عبد احلاكم بن وهب، مث صرف

  .كدينة، مث صرف يف صفر سنة مثان وأربعنيوأعيد ابن أيب 
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  .وأعيد جالل امللك، مث صرف

  .وأعيد ابن أيب كدينة، مث صرف يف احملرم سنة تسع وأربعني

  .وويل عبد احلاكم املليجي، مث صرف يف سابع مجادى اآلخرة

  .وأعيد ابن أيب كدينة، مث صرف يف ذي القعدة

  .وستنيوأعيد جالل امللك، مث صرف يف صفر سنة مخس 

  .وأعيد املليجي مث صرف يف ربيع األول

  .وأعيد ابن أيب كدينة، مث صرف يف مجادى األوىل

  .وأعيد جالل امللك، مث صرف يف رمضان

  .وأعيد املليجي، مث صرف يف ذي احلجة

  .وأعيد ابن أيب كدينة، مث صرف يف صفر سنة إحدى وستني

  .وأعيد املليجي، مث صرف بعد يوم

  .بن قاضي القضاة الوزير البازوري، مث صرف يف شوالوويل خطري امللك 

  .وأعيد ابن أيب كدينة، قم صرف يف ذي القعدة

  .وأعيد املليجي، مث صرف

  .وأعيد ابن أيب كدينة يف ربيع األول سنة أربع وستني، مث صرف سنة ست وستني

  .وويل أبو يعلى بن احلسني بن أمحد العراقي إىل أن مات سنة اثنتني وسبعني

يل أبو الفضل طاهر بن علي القضاعي مث ويل بعدن جالل الدولة أبو القاسم علي بن أمحد بن وو
  .عمار، مث صرف

    

  .وويل سنة مخس وسبعني أبو الفضل هبة اهللا بن احلسني بن عبد الرمحن بن نباتة

  .مث ويل أبو الفضل بن عتيق

  .مث ويل أبو احلسن علي بن الكمال، مث صرف

  .نني فخر احلكام أبو الفضل حممد بن احلاكم املليجيوويل سنة سبع ومثا

  .مث ويل احلسن بن علي بن أمحد املكرمي، مث صرف بعد شهر

  .وويل أبو الطاهر حممد بن رجاء إىل أن مات سنة ثالث وتسعني

وويل أبو الفرج حممد بن جوهر بن ذكاء النابلسي، مث صرف يف ربيع األول سنة أربع وتسعني، لكونه 
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  . جملس احلكمأحدث يف

  .وويل حسني بن يوسف بن أمحد الرصايف، مث صرف

  .وويل أبو النجم بدر احلراين

  .مث ويل أبو الفضل نعمة بن بشري النابلسي املعروف باجلليس، مث استعفى فأعفى سنة أربع وأربعني

  .ن ماتوويل الرشيد أبو عبد اهللا حممد بن قاسم بن زيد الصقلي إىل ان مات، فأعيد اجلليس إىل ا

: قال ابن ميسر يف تاريخ مصر. وويل ثقة امللك أبو الفتح مسلم ابن علي الرسعين سنة ثالث وأربعني

 وكان يقارب -إين قد اعتربت ما يف مودع احلكم من مال املواريث: ملا ويل احلكم رفع إىل األفضل
 سنني طويلة مل يطلب شيء  ورفعها إىل بيت املال أوىل من تركها يف املودع، وإن هلا-مائة ألف دينار

إمنا قلدناك احلكم وال أرى لنا فيما ال نستحقه، فاتركه على حاله ملستحقه، : فوقع على رقعته. منها
مث اتفق أنه صلى إماما يف جملس صالة الصبح، وخلفه الوزير املأمون، فقرأ سورة . وال تراجع فيه

  . بالنون، فعزل عن القضاء سنة ست وأربعني"ناقة اهللا وسقناها" فارتج عليه، وقرا. الشمس وضحاها

  .وويل أبو احلجاج بن أيوب املغريب إىل أن مات سنة إحدى وعشرين

وويل أبو عبد اهللا حممد بن هبة اهللا بن امليسر القريواين، ولقب القاضي األمري سناه امللك شرف 
 أخرج الفستق امللبس وهو الذي: األحكام قاضي القضاة عمدة أمري املؤمنني، قال يف تاريخ مصر

  .باحللوى، مث صرف يف ربيع األول سنة ست وعشرين

  .وويل أبو الفخر صاحل بن عبد اهللا بن رجاء، مث صرف يف مجادى اآلخرة

  .وويل سراج الدين جنم بن جعفر إىل أن قتل يف شوال سنة مثان وعشرين

  .وأعيد ابن امليسر، مث صرف يف احملرم سنة إحدى وثالثني

ز أبو املكارم أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب عقيل إىل ان مات يف شعبان سنة ثالث وويل األع
  .ثالثة أشهر] بعده شاغرا[وثالثني وأقام احلكم 

  .مث اختري أبو العباس أمحد بن احلطئة، فاشترط أال حيكم مبذهب الدولة، فلم ميكن من ذلك

رف بابن األزرق يف ذي القعدة سنة ثالث وثالثني، وويل فخر األمناء هبة اهللا بن حسني األنصاري؛ يع
  .مث صرف يف مجادى اآلخرة سنة أربع وثالثني

  .وويل أبو الطاهر إمساعيل بن سالمة األنصاري، مث صرف يف احملرم سنة ثالث وأربعني

  .وويل أبو الفضل يونس بن حممد بن حسن املقدسي، مث صرف سنة سبع وأربعني

  . بن مكرم، مث صرفوويل عبد احملسن بن حممد
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  .مث ويل أبو املنجم بدر بن غايل

  .مث ويل أبو املعايل جملي بن مجيع الشافعي صاحب الذخائر، فأقام إىل سنة تسع وأربعني، مث صرف

  .وأعيد أبو الفضائل يونس مث صرف

 شعبان وويل املفضل أبو القاسم جالل الدين هبة اهللا بن عبد اهللا بن كامل بن عبد الكرمي الصوري، يف
  .سنة سبع وأربعني مث صرف يف احملرم سنة مثان وأربعني

  .وأعيد أبو الفضائل يونس، مث صرف يف ذي احلجة من السنة

  .وأعيد ابن كامل، مث صرف يف ربيع األول سنة تسع وأربعني

  .وويل األعز أبو حممد احلسن بن علي بن سالمة املصري مث صرف

  .يل بن عبد القوي، مث صرفوويل أبو الفتح عبد اجلبار بن إمساع

وأعيد ابن كامل يف ذي احلجة سنة أربع وستني، فلما استوىل امللك الناصر صالح الدين بن أيوب 
  .على القاهرة، وزيراً عن العاضد، أزال دولة الرفض والشيعة، وصرف ابن كامل

لك يف سنة ست وويل صدر الدين عبد امللك بن درياس الكردي الشافعي قضاء القضاة بالقاهرة، وذ
وستني وأربعمائة، فأقام إىل أن صرف بعد وفاة صالح الدين يف ربيع األول يف سنة تسعني يف أيام 

  .العزيز

وويل يف سنة مخس وتسعني وأربعمائة حميي الدين حممد أبو حامد بن الشيخ شرف الدين عبد اهللا بن 
  .هبة اهللا بن أيب عصرون؛ مث صرف يف سنة إحدى وتسعني

  .ن الدين علي بن يوسف بن عبد اهللا بن بندار الدمشقي، مث عزل يف مجادى األوىل من السنةوويل زي

  .وأعيد ابن أيب عصرون، مث عزل يف حمرم سنة اثنتني وتسعني

    

وأعيد صدر الدين، مث صرف يف مجادى األوىل .وأعيد ابن بندار، مث صرف يف حمرم سنة أربع وتسعني
  .سنة مخس وتسعني

لدين بن بندار؛ وذلك ملا انتزع امللك األفضل علي بن السلطان صالح الدين بن أيوب وأعيد زين ا
مملكة مصر من ابن أخيه املنصور حممد العزيز عثمان؛ وكتب له الصاحب ضياء الدين نصر اهللا بن 

رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي، : (األثري اجلزري تقليدا، هذا صورته
من السنة أن تفتتح صدور التقليدات ). ل صاحلاً ترضاه وتدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلنيوأن اعم

بدعاء يعم بفضله، ويكون وزاناً للنعمة الشاملة من قبله، وخري األدعية ما أجرم اهللا على لسان نيب 
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تابه، من أنبيائه أو رسول من رسله، وكذلك جعلنا من هذا التقليد الذي أمضى اهللا قلمنا يف ك
وصرف أمرنا يف اختيار أربابه، مث صلينا على رسوله حممد الصادع خبطابه، الساطع بشهابه، الذي 

جعلت املالئكة من أحزابه، وضرب له املثل بقلب قوسني يف اقترابه؛ وعلى آله وصحبه الذين منهم 
ثواب احلياء من من خلفه يف حمرابه، ومنهم من كملت به عدة األربعني من أصحابه، ومنهم من جعل أ

فأن منصب القضاء يف املناصب مبرتلة : أثوابه، ومنهم من بشر انه من أحباب اهللا واحبائه، أما بعد
املصباح الذي به يستضاء، أو مبرتلة العني اليت عليها تعتمد االعضاء؛ وهو خري ما رقمت به الدول 

وقد جعله اهللا . مة باقية يف أعقاامسطور كتاا، وأجزلت به مذخور ثواا، وجعلته بعد األعقاب كل
ثاين البنوة حكما، ووارثها علما؛ والقائم بتنفيذ شرعها ما دام اإلسالم يسمى، ال يستصلح له إال 

الواحد الذي يعد حمفال، وإذا جاءت الدنيا بأسرها خفت على أمنله، وقد أجلنا النظر جمتهدين، وعولنا 
لك صالة االستخارة وهي سنة متبوعة، وبركة يف األعمال على توفيق اهللا معتضدين، وقدمنا قبل ذ

موضوعة؛ ال جرم أنا أرشدنا يف أثرها إىل من صرح الرشد فيه بآثاره، وقال الناس هذا هو الذي جاء 
على فترة من وجود انتظاره؛ وهو أنت أيها القاضي فالن، مهد اهللا جلنبك، وجعل التوفيق من 

انك وقبلك؛ وقد قلدناك هذا املنصب مبدينة مصر وأعماهلا، صحبك، وانزل احلكمة على يدك ولس
وهي مصر من األمصار جتمع وجوهاً وأعياناً، وقد رسم بأنه كرسي مملكته عزاً وتبياناً، وعظمت 

سلطانا، وملا قلدناك هو علمنا أنه سيعود وهو بك غض طري، وإن واليته نيطت منك بكفء فهي 
ومن الناس فإا مل تكن عندك مطلوبة، ومن انتسب يف وجاهته بك حرية وأنت ا حرى، ممن طلبها 

إليها فليست وجاهتك إليها منسوبة، وما أردت ا شيئا سوى حتمل األثقال، وبيع الراحة بالتعب يف 
األشغال؛ وتعريض النفس ملضاضة الضيم واحليف، والوقوف على الصراط الذي هو أدق من الشعرة 

الل ذلك تشتري اجلنة بساعة من ساعاتك، وإذا رعيت مقام ربك وأحد من السيف؛ ولكنك يف خ
فقد أرصدته ملارعاتك؛ وليس يف األعمال الصاحلة أقوم من إحياء حق وضع يف حلده، أورد حق 

  .مطلت األيام برده

    

وهذا زمان قد . فاستخر اهللا تعاىل، وتول ما وليناك بعزمية ألنك ا شامة، وال تأخذها يف اهللا مالمة
الشت فيه العلوم، وعفت رسوم الشريعة حىت صارت كالرسوم، ومشت األمة املطيطي وخلفها ابنا ت

فارس والروم؛ وإذا نظر إىل دين اهللا وجد وقد خلط أمره خلطا، وختطى رقاب الناس من هو جدير 
بان يتخطى، وآذنت الساعة باالقتراب حىت كاد أن يستوي ما بني السبابة والوسطى؛ واملتصدي 
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فظه يعد ثقله بثقلني، وفضله بفضلني، ويؤتيه اهللا من رمحته كفلني، وحق له أن يتقدم على السلف حل
الصاحل الذي كان كثرياً رشده، حسنا هديه وقصده، وكان قريباً برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ 

عة ضاللة، فان أولئك مل يؤتوا من جهالة، وال حرموا من مقالة، وال حدث يف زمام بدعة وكل بد
وحنن نرجو ان يكون ذلك الرجل الذي وزن بالناس فرجح وزنه، وسبق القرون األوىل وإن تأخر 

ولقد ألبسنا اهللا بك لباساً يبقى جديداً، ويسرنا للعمل الذي يكون حمضرا، ال للعمل الذي نود . قرنه
، وما خنشى عليك إال وإياك مث إياك أن تقف معنا موقف االعتذار. لو أن بيننا وبينه أمدا بعيدا

الشيطان الناقل للطباع يف تقليب األطوار، ولطاملا أقام عابداً من مصاله، وغره بامتساك حبله وداله، 
وملكانتك عندنا اضربنا عن وصيتك صفحاً، وتومسنا أن صدرك قد شرحه اهللا فلم نزده شرحاً؛ والذي 

األقالم، وقصر أقواهلا عن املماثلة من تضمنه تقليد غريك من الوصايا مل يسفر إال عن نقاب خطأ 
مراتب أوىل التعليم وبني العلماء االعالم، وال يفتقر إىل ذلك إال من ثقل منصب القضاء على كاهله، 

  .وقضى جهله بتحرميه عليه، وفرق بني عامل أمٍر وجاهله

بع من وأما أنت فإن علم القضاء بعض ناقبك، وهو من أوانسك ال من غرائبك؛ لكن عندنا أر
: الوصايا البد من الوقوف فيها على سنن التوقيف، وإبرازها إىل األمساع يف لباس التحذير والتخويف

فاألوىل منهن، وهي املهم الذي زاغت عنه األبصار، وهلك من هلك فيه من االبرار، ولرمبا مسعت 
تم غافلون، وسنقصه هذا القول فظننته مما جتوز يف مثله القائلون، وليس كذلك بل هو نبا عظيم ان

عليك كما فوضناه إليك؛ وذلك هو التسوية يف احلكم بني أقوالك وأفعالك، واألخذ من صديقك 
وقد علمت انه مل ختل دولة من الدول من قوم يعرفون بطيش احللوم، . لعدوك ومن ميينك لشمالك

م البطر واألشر ويغترون بقرب السلطان وهو ظل عليهم وال يدوم، وإذا دعوا لس احلكم محله
على االمتناع من مساواة اخلصوم، وال يفرق بني هؤالء وبني ضعيف ال يرفع يداً وال طرفا، وال ميلك 

عدالً وال صرفاً؛ وحنن نربأ من خمالفة الدرجات يف حكم العزيز احلكيم، ولعن اهللا اليهود الذين 
دك بسطا ليس له انقباض، وال عليه نسخوا آية الرجم مبا أحدثوه من التجبية والتحميم، وقد بسطنا ي

وإذا استقللت ذه . اعتراض؛ وأنت القاضي الذي ال يكون امسك منقوصاً فيقال فيه إنك قاض
الوصية، فانظر فيما يليها من أمر الوكالء القائمني مبجلس احلكم الذين ال ترد أحداً منهم إال خلياً 

وا عذابا على الناس مصبوباً وال يتم هلم إال يف ستر لوياً، أو خادعا خلويا، وإذا اعتربت أحواهلم وجد
القضايا ونعيمها، وال ينحون يف شيء منها إال حنو إمالتها وترخيمها؛ فارح الناس من هذه الطائفة 

املعروفة بنصب احلبالة، اليت تأكل الرشاء وخترجها يف خمرج اجلعالة، وطهر منها جملسك الذي ليس 
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لس عدل وعدالة؛ ومن العدل ان خيلى بني اخلصوم حىت يكافح بعضهم مبجلس ظلم وزور وإمنا هو جم
بعضا، واملهل يف مثل هذا املقام لرعي الرعاية ملا يقضي؛ وغن كان أحدهم أحلن حبجته فكله إىل عامل 

  .األسرار، وإذا حكمت له بشيء من حق أخيه فال تنال ان تقطع له قطعة من النار

 بالشهداء؛ فإم قد تكاثرت أعدادهم وأمهل انتقادهم وصار وكذلك فانظر يف الوصية املختصة
منصب الشهادة يسأله وسؤاله من احلرام ال من احلالل، وأصبح وهو يورث عن اآلباء واألوالد 

والوراثة تكون يف األموال، والشاهد دليل ميشي القضاء على منهاجه، ويستقيم باستقامته ويعوج 
 شائنة، أو رابتك منه رائبة، وعليك منهم مبن ختلق خبلق احلياء بإعوجاجه؛ فانف كل من شانتك منه

  .والورع، واخذ بالقول الذي على مثلها فاشهد أو فدع

    

وأما الوصية الرابعة فإا مقصورة على كاتب احلكم الذي غليه اإليراد واإلصدار، وهو املهيمن على 
واحلدود والرسوم، وان يكون فقيها يف النقض واإلمرار؛ وينبغي أن يكون عارفا باحللي والوسوم 

البيوع واملعامالت، والدعاوي والبينات؛ ومن ادىن صفاته أن يكون قلمه سائحاً، وخطه واضحا؛ 
وإذا استكمل ذلك فال يستصلح حىت يكون العفاف شعاره، واألمانة عياره، واحلفظ والعلم سوره 

يفعل، واستتم إليه استتامة الواثق الذي ال وسواره، وهذا الرجل إن خلوت به فامض يده فيما يقول و
  .خيجل؛ واهللا خيتار لنا فيما بيناه من املراشد، وجيعل أقوالنا مثارا يانعة إذا كانت األقوال من احلصائد

وبعد أن بوأناك هذه املكانة، ومحلناك هذه األمانة، فقد رأينا أن جنمع لك من تنفيذ األحكام وحفظ 
لنظر يف دليلها ومدلوهلا؛ فإن الترك يوحش العلوم من معهود أماكنها، أصوهلا، وأال خنليك من ا

ويذهب ا من حتت أقفال خزائنها، ومنصب التدريس كمنصب القضاء أخ يشد من عضده، ويكثر 
من عدده؛ فتول املدرسة الفالنية عاملاً أنك قد مجعت بني سيفني يف قراب، وسلكت بابني إىل حتصيل 

  .كان وهو تنفيذ احلكم وجالست خري جليس وهو الكتابالثواب، وركبت أعز م

وحنن نوصيك بطلبة العلم وصيتني؛ إحدامها اعظم من األخرى؛ وكلتامها ينبغي ان تصرف إليهما من 
اهتمامك شطرا؛ فاألوىل أن تتخوهلم يف أوقات االشتغال، وتكون هلم كالرائض الذي ال يبسط هلم 

والثانية أن تدر عليهم أرزاقهم إدرار املسامح، وترتهلم فيها . لبساط الراحة وال يكلفهم مشقة الكال
على قدر اإلفهام والقرائح؛ وعند ذلك ال تعدم منهم منبعا يف كل حني، ويسرك يف حاتيه من دنيا 

وقد فرضنا . ودين؛ واهللا يتوالك فيما تنويه صاحلة، ويوفقك للعمل ا ال ألن يكون يف قلبك ساحنة
قسما طيبا مكسبه، هنيئا مأكله ومشربه؛ ال تعاقب غدا على كثرية، وإن حوسبت لك يف بيت املال 
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واملفروض يف هذا املال ينبغي أن يكون على قدر الكفاف ال على نسبة األقدار، . على فتيله ونقريه
ورب متخوض فيما شان نفسه من مال اهللا ومال رسوله ليس له يف اآلخرة إال النار؛ والدنيا حلوة 

ومن أراد . عب بذوي األلباب، وعالقاا بتجدد األيام فال تنتهي اآلراب منها إال إىل آرابخضرة تل
اهللا به خرياً مل يسلك إليها، وغن سلك كان كمن استظل بظل شجرة مث راح وتركها، وحنن خنلص 

  . رعااالضراعة واملسألة يف السالمة من تبعاا، وان نوفق لرعي والية العدل واإلحسان إذ جعلنا من

وهذا التقليد ينبغي أن يقرأ يف املسجد اجلامع بعد أن جيمع له الناس على اختالف املراتب، ما بني 
األباعد واألقارب، والعراقيب والذوائب، واالشائب وغري االشائب؛ ولتكن قراءته بلسان اخلطيب 

فأنت مأخوذ بتصفح هذا يوم رسم جبميل صيته واعتضاض حمضره؛ مث بعد ذلك : وعلى منربه، وليقل
  .مطلوبه على األيام، وإثباته يف قلبك بالعلم الذي ال ميحي سطره إذا حميت سطور األقالم

واعلم أنا غدا وإياك بني يدي احلكم العدل الذي تكف لديه األلسنة عن خطاا، وتستنطق اجلوارح 
ال تأمرن : "ق من قول نبيهبالشهادة على ارباا، وال ينجو منه حينئذ إال من أتى بقلب سليم؛ وأشف

  ".على اثنني وال تولني مال يتيم

  .واهللا يأخذ بناصية كل منا إليه، وخيرجه من هذه الدنيا كفافاً ال له وال عليه، والسالم

فوىل عماد الدين بن عبد الرمحن بن عبد العلي بن السكري مصنف احلواشي على الوسيط، مث صرف 
  .لب منه قرض شيء من مال األيتام فامتنعيف احملرم سنة ثالث عشرة، ألنه ط

وبلغين أنه كان يف زمانه رجل صاحل يقال له : قال القاضي تاج الدين السبكي يف الطبقات الكربى
الشيخ عبد الرمحن النويري، وكان كثري املكاشفات واحلكم ا، وكان القاضي عماد الدين ينكر 

  .فكان كما قال. عزلته وذريته:  فعزله، فقال النويريعليه؛ فبلغ القاضي أنه أكثر احلكم باملكاشفات،

زرت قرب القاضي عماد الدين بعد موته بأيام، : وبلغين عن الظهري التزمنيت شيخ ابن الرفعة، قال
يا فقهيه، حيشر العلماء وعلى رأس كل واحد منهم لواء، وهذا : فوجدت عنده فقريا، فقال هلم

  .م أرهالقاضي عماد الدين منهم؛ وطلبته فل

وويل بعده شرف الدين حممد بن عبد اهللا اإلسكندراين املعروف بابن عني الدولة قضاء القضاة 
بالقاهرة والوجه البحري، وتاج الدين عبد السالم بن اخلراط مصر والوجه القبلي، مث صرف ابن 

  .اخلراط يف شعبان سنة سبع عشرة وستمائة، ومجيع العمالن البن عني الدولة

    

 ابن عني الدولة عن مصر والوجه القبلي بالقاضي بدر الدين يوسف ابن احلسن السنجاري مث صرف
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  .يف ربيع اآلخر تسع وثالثني وبقى قاضيا بالقاهرة والوجه البحري فقط

ويف زمنه اتفقت احلكاية اليت اتفقت يف زمان اإلمام حممد بن جرير الطربي؛ وهو أن امرأة كادت 
مهما قلت لك تقول مثله يف ذا الس؛ فخلف، : ين فأحلف بطالق ثالثاإن كنت حتب: زوجها، فقالت

خذ : فأمسك، وترافعا إىل ابن عني الدولة، فقال. أنت طالق ثالثا، قل كما قلت لك: فقالت له
  .أنت طالق ثالثاً إن طلقتك: وقل: بعقصتها

 عجيبة، قد أولع ا امللك وكأما ارتفعا إليه يف الس؛ وكان مبصر مغنية تدعى: قال ابن السبكي
. الكامل، فكانت حتضر إليه ليال وتغنيه باجلنك على الدف يف جملس حبضرة ابن شيخ الشيوخ وغريه

: مث اتفقت قضية شهد فيها الكامل عند ابن عني الدولة، وهو يف دست ملكه، فقال ابن عني الدولة

: ر، وفهم السلطان أنه ال يقبل شهادته، قالالسلطان يأمر وال يشهد، فأعاد عليه القول، فلما زاد االم

ال ما أقبلك، وكيف أقبلك وعجيبة تطلع إليك جبنكها كل : أنا اشهد، تقبلين أم ال؟ فقال القاضي
! وترتل ثاين يوم بكرة وهي تتمايل سكرى على أيدي اجلواري، ويرتل ابن الشيخ من عندك! ليلة

ما يف الشرع يا :  فقال-وهي كلمة شتم بالفارسية - يا كيواج: أحيسن ما نزلت، فقال له السلطان
املصلحة : فقام ابن الشيخ إىل امللك الكامل، وقال. كيواج، اشهدوا على أين قد عزلت نفسي وض

وض ! ألي شيء عزل القاضي نفسه؟ وتطري األخبار إىل بغداد، ويشيع أمر عجيبة: إعادته لئال يقال
  : ومن شعره. اءإىل القاضي، وترضاه، وعاد إىل القض

 يك شيئاً توليته لم  وليت القضاء وليت القضاء

 كنت قدماً تمنيته وما  ساقني للقضاء القضاء وقد

  .وأقام إىل أن توىف يف ذي القعدة سنة تسع وثالثني وستمائة

  .فويل بعده قضاء القاهرة بدر الدين يوسف السنجاري

    

 والوجه القبلي، وكان قدم يف هذه السنة من دمشق وويل الشيخ عز الدين بن عبد السالم قضاء مصر
فأنكر عليه . بسبب أن سلطاا الصاحل إمساعيل استعان بالفرنج وأعطاهم مدينة صيدا وقلعة الشقيف

الشيخ عز الدين، وترك الدعاء له يف اخلطبة، وساعده يف ذلك الشيخ مجال الدين أبو عمرو بن 
 فخرجا إىل الديار املصرية فأرسل السلطان إىل الشيخ عز احلاجب املالكي، فغضب السلطان منهما،

ما نريد : الدين؛ وهو يف الطريق قاصدا يتلطف به يف العود إىل دمشق، فاجتمع به والينه، وقال له
يا مسكني، ما أرضاه يقبل : فقال الشيخ له. منك شيئاً إال أن تنكسر للسلطان، وتقبل يدع ال غري
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فلما . واحلمد هللا الذي عافانا مما ابتالكم!  يا قوم، أنتم يف واد وأنا يف واد!يدي فضال عن أن اقبل يده
وصل إىل مصر، تلقاه سلطاا الصاحل جنم الدين أيوب وأكرمه، وواله قضاء مصر، فاتفق أن أستاداره 

 عمد إىل مسجد مبصر، فعمل - وهو الذي كان إليه أمر اململكة-فخر الدين عثمان بن شيخ الشيوخ
ظهره بناء طبلخاناه، وبقيت تضرب هناك، فلما ثبت هذا عند الشيخ عز الدين حكم دم ذلك على 

البناء، وأسقط فخر الدين، وعزل نفسه من القضاء، ومل تسقط بذلك مرتلة الشيخ عند السلطان، 
ه وظن فخر الدين وغريه إن هذا احلكم ال يتأثر به يف اخلارج، فاتفق أن جهز السلطان رسوال من عند

إىل اخلليفة املستعصم ببغداد، فلما وصل الرسول إىل الديوان، ووقف بني يدي اخلليفة، وأدى الرسالة 
ال، ولكن محلنيها عن السلطان : هل مسعت هذه الرسالة من السلطان؟ فقال: له، خرج إليه، وسأله

لسالم، فنحن ال إن املذكور أسقطه أبن عبد ا: فخر الدين بن شيخ الشيوخ أستاداره، فقال اخلليفة
وملا توىل . فرجع الرسول إىل السلطان حىت شافهة بالرسالة، مث عاد إىل بغداد، وأداها. نقبل روايته

الشيخ عز الدين القضاء تصدى لبيع أمراء الدولة من األتراك، وذكر أنه مل يثبت عنده إم أحرار، 
فعظم اخلطب عندهم، وأجترم وإن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال املسلمني، فبلغهم ذلك، 

األمر، والشيخ مصمم ال يصحح هلم بيعا وال شراء وال نكاحا، وتعطلت مصاحلهم لذلك؛ وكان من 
نعقد لكم جملساً، وننادي عليكم : مجلتهم نائب السلطنة، فاستثار غضبا، فاجتمعوا وأرسلوا إليه، فقال

يه فلم يرجع، فأرسل إليه نائب السلطنة لبيت مال املسلمني، فرفعوا األمر إىل السلطان، فبعث إل
كيف ينادي علينا هذا الشيخ، ويبيعنا وحنن ملوك : باملالطفة فلم يفد فيه، فانزعج النائب، وقال

واهللا ألضربنه بسيفي هذا، فركب بنفسه يف مجاعته، وجاء إىل بيت الشيخ والسيف مسلول ! األرض
نائب السلطنة ما رأى، وشرح له احلال، فما يف يده، فطرق الباب، فخرج ولد الشيخ، فرأى من 

فحني وقع بصره على . يا ولدي، أبوك أقل من أن يقتل يف سبيل اهللا، مث خرج: اكترث لذلك، وقال
النائب يبست يد النائب، وسقط السيف منها، وأرعدت مفاصله، فبكى وسأل الشيخ أن يدعو له، 

يف مصاحل : ففيم تصرف مثننا؟ قال: عكم، قالأنادي عليكم وأبي: يا سيدي إيش تعمل؟ فقال: وقال
  .أنا: من يقبضه؟ قال: املسلمني، قال

فتم ما أراد، ونادى على األمراء واحدا واحدا، وغاىل يف مثنهم ومل يبيعهم إال بالثمن الوايف، وقبضه 
  .وصرفه يف وجوه اخلري

سني حيىي أبن عبد العزيز وأتفق له يف واليته القضاء عجائب وغرائب، وفيه يقول األديب أبو احل
  : اجلزار
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 يسره سوى أبن عبد العزيز لم  سار عبد العزيز في الحكم سيراً

 شامل الورى، ولفظ وجيز  حكمه بعدل وسيط عمنا

وملا عزل الشيخ نفسه عن القضاء، تلطف السلطان يف رده إليه، فباشره مدة، مث عزل نفسه منه مرة 
ء عزله، فأمضاه وأبقى مجيع نوابه من احلكام، وكتب لكل حاكم ثانية، وتلطف مع السلطان يف إمضا

  .تقليدا، مث واله تدريس مدرسته اليت أنشأها بني القصرين

وويل بعده أفضل الدين حممد اخلوجني صاحب املنطق واملعقوالت، فأقام إىل أن مات يف رمضان سنة 
  : ست وأربعني وستمائة، ورثاه العز اإلربلي بقصيدة أوهلا

 بموت الخونجي الفضائل وماتت   أفضل الدنيا، نعم وهو فاضلقضى

وكان خيلفه على األحكام اجلمال حيىي، فلم يزل إىل أن توىل القاضي عماد الدين القاسم بن إبراهيم 
  .بن هبة اهللا احلموي، فبقى إىل أن صرف يف مجادى األوىل سنة مثان وأربعني

    

الدين، ورتب قاضيا مبصر والوجه القبلي صدر الدين وتوىل القاهرة وصرف عنها القاضي بدر 
  .موهوب بن عمر اجلزري، وكان نائبا عن الشيخ عز الدين مث صرف

وأعيد القاضي عماد الدين احلموي مبصر، ورتب بالقاهرة بدر الدين السنجاري، وذلك يف رجب 
مث . وال من السنةسنة مثان وأربعني، مث بعد ذلك بأيام يسرية أضيف له مصر أيضا، وذلك يف ش

  .صرف عنه القضاء مبصر، وكان خيلفه أخوه برهان الدين وذلك يف رمضان سنة أربع ومخسني

ورتب فيه تاج الدين عبد الوهاب بن بنت األعز، مث صرف السنجاري عن القاهرة أيضا، وأضيف 
  .ألبن بنت األعز إىل أن توىف امللك املعز

يع اآلخر سنة مخس ومخسني، وبقى مع أبن بنت األعز مصر فرتب يف القاهرة البدر السنجاري يف رب
  .خاصة

مث أضيف قضاء مصر أيضا إىل السنجاري يف رجب من السنة، فأقام إىل مجادى األوىل سنة تسع 
  .ومخسني، فعزل

وأعيد تاج الدين بن بنت األعز لقضاء مصر والقاهرة معا، مث يف شوال سنة إحدى وستني عزل أبن 
  .اء مصر وحدهابنت األعز عن قض

ووليه برهان الدين اخلضر بن احلسن السنجاري، وبقي مع أبن بنت األعز قضاء القاهرة، فلم يزل إىل 
  .رمضان سنة اثنتني وستني
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فصرف قضاء مصر عن السنجاري، وأضيف إىل أبن بنت األعز، فلم يزل على هذه الوالية إىل أن 
  .مات يوم األحد سابع عشر رجب سنة مخس وستني

ويف واليته هذه جدد امللك الظاهر بيربس القضاة الثالثة من : ل أبن السبكي يف الطبقات الكربىقا
قاض يف القاهرة، مث يف دمشق، وكان سبب ذلك أنه سأل القاضي تاج الدين يف أمر، : كل مذهب

من مر نائبك احلنفي، وكان القاضي هو الشافعي يستنيب من شاء : فامتنع من الدخول فيه، فقيل له
املذاهب الثالثة، فامتنع من ذلك، فجرى ما جرى، وكان األمر متمحضا للشافعية، فال يعرف أن 

غريهم حكم يف الديار املصرية منذ وليها أبو زرعة حممد بن عثمان الدمشقي يف سنة أربع ومثانني إىل 
ق مل يلها بعد أن مات الظاهر، إال أن يكون نائب بعض القضاة الشافعية يف جزئية خاصة، وكذا دمش

  .أيب زرعة املشار إليه إال شافعي

يف سنة مخس وعشرين ومخسمائة رتب أبو أمحد بن األفضل يف احلكم : قال أبن ميسر يف تاريخ مصر
أربع قضاة، حيكم كل قاض مبذهبه، ويورث مبذهبه، فكان قاضي الشافعية سلطان بن رشا، وقاضي 

وقاضي اإلمساعيلية أبا الفضل بن األزرق، وقاضي اإلمامية أبن املالكية أبا حممد عبد املوىل بن اللبىن، 
  .أيب كامل، ومل يسمع مبثل هذا

  .انتهى. وقد جتدد يف عصرنا هذا الذي حنن فيه أربع قضاة على األربعة مذاهب: وقال أبن ميسر

انت البلد إن هذه األقاليم املصرية والشامية واحلجازية، مىت ك: وقال أهل التجربة: قال أبن السبكي
وكأن : قال. فيها لغري الشافعية خربت، ومىت قدم سلطاا غري أصحاب الشافعي زالت دولته سريعا

  .هذا السر جعله اهللا يف هذه البالد، كما جعله اهللا ملالك يف بالد املغرب، وأليب حنيفة فيما وراء النهر

ما جلس على : ن املرحل يقولمسعت الشيخ صدر الدين ب: ومسعت الشيخ اإلمام الوالد يقول: قال
كرسي مصر غري شافعي إال قطز، كان حنفيا، ومكث يسريا وقتل، وأما الظاهر فقلد الشافعي يوم 

والية السلطنة، مث ملا ضم القضاء إىل الشافعي استثىن للشافعي األوقاف وبيت املال والنواب وقضاة 
وذكر أنه رأى الشافعي يف النوم ملا ضم إىل . الرب واأليتام، وجعلهم األرفعني، مث إنه ندم على ما فعل

قد عزلتك، وعزلت ذريتك إىل يوم ! البالد يل أو لك! ني مذهيب: مذهبه بقية املذاهب، وهو يقول
فلم ميكث إال يسريا ومات، ومل ميكث ولده السعيد إال يسريا، وزالت دولته، وذريته إىل اآلن . الدين

  .فقراء، هذا كالم أبن السبكي

وجاء بعده قالوون، وكان دونه متكنا وعرفة، ومع ذلك مكث األمر فيه ويف ذريته إىل هذا : قال
  .الوقت، ويف ذلك أسرار اهللا ال يدركها إال خواص عباده
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عذبين عذابا شديدا جلعلي : ما فعل اهللا بك؟ قال: وقد حكى أن الظاهر رئى يف النوم، فقيل له: قال
  .املسلمنيفرقت كلمة : القضاة أربعة، وقال

    

ملا بلغهم ضم القضاة الثالثة مل يقع مثل هذا يف ملة اإلسالم قط، وكان أحداث : وقال أبو شامة
القضاة الثالثة يف سنة ثالث وستني وستمائة؛ وأقام أبن بنت األعز قاضيا إىل أن تويف سنة مخس 

ال يقبل شهادم؛ وكان وستني، وكان شديد التصلب يف الدين، فكان األمراء الكبار يشهدون عنده ف
وحكي أنه ركب وتوجه إىل القرافة، ودخل . ذلك أيضا من مجلة احلوامل على ضم القضاة الثالثة إليه

لو مل يفعل : تروح إىل شخص حىت توليه، فقال: على الفقيه مفضل، حىت توىل عنه الشرقية، فقيل له
  .لقبلت رجله حىت يقبل، فإنه يسد عين ثلمة من جهنم

وكان يقال إن القاضي تاج الدين آخر قضاة العدل؛ واتفق الناس على عدله؛ وقد :  السبكيقال أبن
القضاء، والوزارة، : اجتمع له من املناصب اجلليلة ما مل جيتمع لغريه؛ فإنه ويل مخس عشرة وظيفة

  .امعونظر األحباس، وتدريس الشافعية، والصاحلية، واحلسبة، واخلطابة، ومشيخة الشيوخ، وإمامة اجل

وويل بعده مصر والوجه القبلي حمي الدين عبد اهللا بن القاضي شرف الدين بن عني الدولة، والقاهرة 
والوجه البحري تقي الدين حممد بن احلسن بن رزين، مث مات أبن عني الدولة يف رجب سنة مثان 

  .السعيدوسبعني، وعزل أبن رزين يف رجب أيضا سنة مثان وسبعني لكونه توقف يف خلع امللك 

وويل صدر الدين عمر بن القاضي تاج الدين بن بنت االعز، فمشى على طريقه والده يف التحري 
  .والصالبة، مث عزل نفسه يف رمضان سنة تسع وسبعني

وأعيد ابن رزين فأقام إىل أن مات يف رجب سنة مثانني، وويل بعده وجيه الدين عبد الوهاب بن 
رية، مث عزل عن القاهرة والوجه البحري، واستمر على قضاء مصر احلسني البهنسي قضاء الديار املص

  .والوجه القبلي، إىل أن تويف سنة مخس ومثانني

  .وويل القاهرة بعد عزله عنها شهاب الدين بن اخلوئي، فأقام إىل أول سنة ست ومثانني، فعزل

  .وويل بعده برهان الدين اخلضر السنجاري، فأقام شهرا، مث توىف

تقي الدين عبد الرمحن بن القاضي تاج الدين بن بنت األعز، مضافا ملا كان معه من قضاء وويل بعده 
مصر؛ فإنه وليه بعد موت البهنسي، وكان من أحسن القضاة سرية، وكان أبن السلموس وزير امللك 
األشرف يكرهه؛ فعمل عليه، ورتب من شهد عليه بالزور بأمور عظام، منها أم أحضروا شابا حسن 

صورة، واعترف على نفسه بني يدي السلطان بأن القاضي الط به، وأحضروا من شهد بأنه حيمل ال
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أيها السلطان كل ما قالوه ممكن؛ لكن محل الزنار ال يعتمده : الزنار يف وسطه، فقال القاضي
مث عزل القاضي، وكان رجال صاحلا ال يشك ! النصراين، تعظيما ولو أمكنه تركه لتركه؛ فكيف أمحله

  .فيه، بريئا من كل ما رمي به

وويل بدر الدين حممد بن إبراهيم بن مجاعة؛ وذلك يف رمضان سنة تسعني وستمائة، فتوجه القاضي 
تقي الدين إىل احلجاز، ومدح النيب صلى اهللا عليه وسلم بقصيدة، وكشف رأسه، ووقف بني يدي 

عليه إال يصل إىل وطنه إال وقد عاد احلجرة الشريفة، واستغاث بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، وأقسم 
إىل منصبه، فلم يصل القاهرة إال واألشرف قد قتل، وكذلك وزيره، فأعيد إىل القضاء، ووصل إليه 

اخلرب بالعود قبل وصوله إىل القاهرة، وذلك يف أول سنة ثالث وتسعني؛ فأقام يف القضاء إىل أن مات 
  .يف مجادى األوىل سنة مخس وتسعني

إن مل تفعل ولوا فالنا أو : الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد بعد امتناع شديد، حىت قالوا لهوويل بعده 
. ذكره اإلسنوي يف الطبقات. فرأى أن القبول واجب عليه حينئذ- لرجلني ال يصلحان للقضاء-فالنا

رير، وكانت القضاة خيلع عليهم احل: قال اإلسنوي. وعزل نفسه غري مرة مث يعاد: قال ابن السبكي
وحضر مرة عند . فامتنع الشيخ من لبس اخللعة، وأمر بتغيريها إىل الصوف، فاستمرت إىل اآلن

وكان . أرجوها لك بني يدي اهللا: السلطان الجني، فقام إليه السلطان، وقبل يده؛ فلم يزده على قوله
نام وهو يف يكتب إىل نوابه، ويعظهم ويبالغ يف وعظهم، ومع ذلك رآه بعض خيار أصحابه يف امل

هذا مع االحتراز التام والكرامات . أنا معوق ها هنا بسبب نوايب: مسجد، فسأله عن حاله، فقال
  .فهذا كله كالم اإلسنوي. الصحيحة الثابتة عنه

    

صدرت هذه املكاتبة إىل جملس خملص الدين، وفقه اهللا تعاىل : ومن لطائفه ما كتب إىل نائبه بإمخيم
 ملا يقربه إليه قصدا صحيحا ونية صحيحة، وأصدرناه إليه بعد محد اهللا الذي لقبول النصيحة، وآتاه

يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور، وميهل حىت ال يلتبس اإلمهال باإلمهال على املغرور؛ وتذكره 
، وحنذره صفقة من باع اآلخرة بالدنيا فما أحد )وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون(بأيام اهللا 

واه مغبون؛ عسى اهللا أن يرشده ذا التذكار وينفعه، وتأخذ هذه النصائح حبجزته عن النار؛ فأين س
واملقتضى إلصدارها ما حملناه من الغفلة املستحكمة . والعياذ باهللا. أخاف أن يتردى فيخر من واله معه

دار وهم يزعجون على القلوب، ومن تقاعد اهلمم مما جيب للرب على املربوب، ومن انسهم ذه ال
وال سيما القضاة الذين حتملوا . عنها، وعلمهم مبا بني أيديهم من عقبة كؤود وهم ال يتخففون منها
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أعباء األمانة على كواهل ضعيفة، وظهروا بصور كبار ومهم حنيفة، وواهللا إن األمر عظيم، واخلطب 
للهم إال رجال نبذ اآلخرة وراه، جسيم؛ وال أرى مع ذلك أمنا وال قرارا، وال راحة وال استمرارا، ا

والرغبة يف قلوب . واختذ إهله هواه، وقصر مهه ومهته على حظ نفسه ودنياه، فغاية مطلبه حب اجلاه
الناس وحتسني الزي وامللبس، والركبة والس، غري مستشعر خساسة حاله وال ركاكة مقصده، فإنك 

  .ال تسمع املوتى وما أنت مبسمع من يف القبور

 اهللا الذي يراك حني تقوم، واقصر أملك عليه فإن احملروم من فضله غري مرحوم، وما أنا وإياكم فاتق
  !.قد وقعتم فاحتالوا: قال! ليتنا، مل خنلق: أيها النفر إال كما قال حبيب العجمي وقد قال له قائل

القضاة ثالثة : "وإن خفي عليك مثل هذا اخلطر، وشغلتك الدنيا عن معرفة الوطر، فتأمل كالم النبوة
ا تأمرن : "، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب ذر مشفقا عليه"قاض يف اجلنة وقاضيان يف النار

وما أنا والسري يف متلف مربح بالذاكر الضابط، هيهات جف القلم، " على اثنني وال تولني مال يتيم
. م الصديق رائحة الكبد املشويإيه، ومن هناك شم الناس من ف. ونفذ حكم اهللا، فال راد ملا حكم

من يشتري سيفي هذا : وقال على واخلزائن مملوءة ذهبا وفضة! ليت أم عمر مل تلده: وقال الفاروق
وقطع اخلوف نياط قلب عمر بن عبد العزيز فمات من خشية . ولو وجدت ما أشترى به رداء ما بعته

 ذلك سدى، أم حنن املقربون وهم فترى. العرض، وعلق بعض السلف سوطا يؤدب به نفسه إذا فتر
فهذه أحوال ال تؤخذ من كتاب السلم، واإلجارة، واجلنايات، وإمنا تنال باخلضوع ! البعداء

  .واخلشوع، وأن تظمأ وجتوع

ومما يعينك على األمر الذي دعوتك إليه، ويزودك يف السفر املعرض عليه، أن جتعل لك وقتا وتعمره 
ها معدة جلالء قلبك، فإنه إن استحكم صداه صعب تالفيه، وأعرض عنه بالتذكر والتفكر، وإنابة جتعل

  .من هو أعلم مبا فيه

فو ربك : (فأجعل أكثر مهومك االستعداد ليوم املعاد، والتأهب جلواب امللك اجلواد، فإنه يقول
  ).لنسألنهم أمجعني عما كانوا يعملون

هلا نفورا، فاجررها إليه وقف ببابه ومهما وجدت من مهتك قصوراً، واستشعرت من نفسك عما بدا 
  ).أال يعلم من خلق(وأطلب، فإنه ال يعرض عمن صدق، وال يعزب عن علمه خفايا الضمائر 

فهذه نصيحيت إليك، وحجيت بني يدي اهللا إن فرطت إذا سئلت عليك؛ فنسأل اهللا يل ولك قلبا 
  .السالمشاكرا، ولساناً ذاكراً، ونفسا مطمئنة مبنه وكرمه، وخفي لطفه، و

  .واستمر الشيخ إىل أن توىف يف صفر سنة اثنتني وسبعمائة
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  .وأعيد بعده القاضي بدر الدين بن مجاعة، مث صرف يف ربيع األول سنة عشر وسبعمائة

  .وويل مجال الدين بن عمر الزرعي، مث صرف

  .وأعيد ابن مجاعة يف ربيع اآلخر سنة إحدى عشرة، فلم يزل إىل أن عمي سنة سبع وعشرين

فوىل بعده جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويين مصنف التلخيص يف املعاين والبيان، فأقام مدة مث 
  .صرف يف سنة مثان وثالثني

وويل بعده عز الدين بن القاضي بدر الدين بن مجاعة، فاستمر إىل سنة تسع ومخسني، فعزل بواسطة 
  .صرغتمش

يل مؤلف شرح األلفية وشرح التسهيل، فأقام مثانني يوما وويل مكانه اء الدين بن عبد اهللا بن عق
  .وصرف

وأعيد ابن مجاعة، فوىل على كره منه، واستمر يطلب اإلقالة إىل مجادى األوىل سنة ست وستني، فعزل 
  .نفسه، وصمم على عدم العود، ونزل إليه األمري الكبري يلبغا إىل داره، ودخل عليه أن يعود فأىب

    

  .ء الدين أبو البقاء حممد بن عبد الرب السبكي، فأقام إىل أن عزل يف سنة ثالث وسبعنيفويل مكانه ا

وويل بعده برهان الدين إبراهيم بن مجاعة، مث عزل نفسه، وويل بدر الدين حممد بن القاضي اء الدين 
  .بن عبد الرب السبكي يف صفر سنة تسع وسبعني

انني، مث أعيد البدر بن أيب البقاء يف صفر سنة أربع ومثانني، مث أعيد الربهان بن مجاعة يف سنة إحدى ومت
  .مث ويل ناصر الدين حممد بن امليلق يف شعبان سنة تسع ومثانني مث عزل

  .وويل صدر الدين حممد بن إبراهيم املناوي يف ذي القعدة سنة إحدى وتسعني

  .مث أعيد بدر الدين بن أيب البقاء يف ذي احلجة سنة إحدى وتسعني

مث ويل عماد الدين أمحد بن عيسى الكركي يف رجب سنة ثنتني وتسعني، مث عزل يف ذي احلجة سنة 
  .أربع وتسعني

  .وأعيد الصدر املناوي يف احملرم سنة مخس وتسعني

  .مث أعيد البدر بن أيب البقاء يف ربيع األول سنة ست وتسعني

  .مث أعيد املناوي يف شعبان سنة سبع وتسعني

  .دين الزبريي يف مجادى األوىل سنة تسع وتسعنيمث ويل تقي ال

  .مث أعيد املناوي يف رجب سنة إحدى ومثامنائة
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  .مث ويل ناصر الدين حممد بن حممد بن عبد الرمحن الصاحلي يف شعبان سنة ثالث

  .مث ويل جالل الدين البلقيين يف مجادى األول سنة أربع يف حياة والده

  .، ومات يف احملرم سنة ستمث أعيد الصاحلي يف شوال سنة مخس

  .فويل مشس الدين حممد بن األخنائي

  .مث أعيد البلقيين يف ربيع األول من السنة

  .مث أعيد األخنائي يف شعبان من السنة

  .مث أعيد البلقيين يف ذي احلجة من السنة

  .مث أعيد األخنائي يف مجادى األوىل سنة سبع

  .مث أعيد البلقيين يف ذي القعدة من السنة

  .مث أعيد األخنائي يف صفر سنة مثان

  .مث أعيد البلقيين يف ربيع األول من السنة، فأقام إىل حمرم سنة مخس عشرة، فعزله املستعني

  .وويل شهاب الدين الباعوين، فأقام شهرا، وعزل

  .مث أعيد البلقيين يف صفر سنة مخس عشرة، فأقام إىل مجادى األوىل سنة إحدى وعشرين

 حممد بن عطا اهللا اهلروي، ويف واليته هذه وجد يف جملس السلطان ورقة فيها شعر، وويل مشس الدين
  : وهو

 مخلص في حبه لك ينصح من  يأيها الملك المؤيد دعوة

 فالقاضيان كالهما ال يصلح  لحال الشافعية نظرة أنظر

 وصهر، فعلهم مستقبح وأخو  أقاربه عقارب وابنه هذا

 دعاهم للهدى ال يفلحوا ومتى  محاسنه بقبح صنيعهم غطوا

 سهام في الجوانح تجرح وله  هراة بسيرة اللنك اقتدى وأخو

  تدري، وال حين الخطابة يفصح  درسه يقرأ، وال أحكامه ال

 فساد منهم يستصلح فعسى  هموم المسلمين بثالث فأرح

ين حيضرون عنده، وكان ذلك يف أول شعبان، فعرض السلطان الورقة على اجللساء من الفقهاء الذ
فأما اهلروي فلم يرتعج من ذلك، وأما البلقيين فقام وقعد، . فلم يعرفوا كاتبها، وطالت األبيات

وأطال البحث والتنقيب عن ناظمها، وتقسمت الظنون؛ فمنهم من ام شعبان األثاري، ومنهم من 
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  .ظاهر أنه هووال: قال العيين؛ وبعضهم نسبها البن حجر؛ قال. ام تقي الدين بن حجة

  .مث أعيد البلقيين يف ربيع األول سنة اثنتني وعشرين، فأقام إىل ان مات يف شوال سنة أربع وعشرين

  .وويل الشيخ ويل الدين العراقي، مث عزل يف ذي احلجة سنة مخس وعشرين

  .وويل شيخنا شيخ اإلسالم علم الدين صاحل بن شيخ اإلسالم سراج الدين البلقيين

  .فظ ابن حجر يف احملرم سنة سبع وعشرينمث توىل احلا

  .مث أعيد اهلروي يف ذي القعدة من السنة

  .مث أعيد ابن حجر يف رجب سنة مثان وعشرين

  .مث أعيد شيخنا البلقيين يف صفر سنة ثالث وثالثني

  .مث أعيد ابن حجر يف مجادى األوىل سنة أربع وثالثني

  .مث أعيد شيخنا البلقيين يف شوال سنة أربعني

  .مث أعيد ابن حجر يف شوال سنة إحدى وأربعني

  .مث ويل مشس الدين القايايت يف احملرم سنة تسع وأربعني، فأقام إىل ان مات يف احملرم سنة مخسني

  .وأعيد ابن حجر

  .مث أعيد شيخنا البلقيين يف أول احملرم سنة إحدى ومخسني

  . عزلمث ويل ويل الدين السقطي يف نصف ربيع األول من السنة؛ مث

  .وأعيد ابن حجر يف ربيع اآلخر سنة اثنتني ومخسني، مث عزل نفسه يف آخر مجادى اآلخرة من السنة

  .وأعيد شيخنا البلقيين يف صفر سنة سبع ومخسني، فأقام إىل شوال سنة مخس وستني، فعزل

    

  .مثان وستنيوأعيد املناوي مث أعيد البلقيين يف شوال سنة سبع وستني، فأقام إىل أن مات يف سنة 

  .وأعيد املناوي، مث عزل يف مجادى اآلخرة سنة سبعني

  .وويل صالح الدين املكيين ربيب شيخنا البلقيين

  .مث عزل بعد ستة أشهر

وويل بدر الدين أبو السعادات حممد بن تاج الدين بن قاضي القضاة جالل الدين البلقيين يف أول سنة 
  .إحدى وسبعني، مث عزل بعد أربعة أشهر

ويل ويل الدين امحد بن أمحد األسيوطي يف نصف مجادى األوىل من السنة فأقام مخس عشرة سنة، مث و
  .عزل يف مجادى اآلخرة سنة ست ومثانني
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  .وويل الشيخ زكريا حممد األنصاري السبكي

وقد نظم حممد بن دانيال املوصلي إرجوزة فيمن ويل قضاء مصر من حني فتحت إىل عهد البدر بن 
  : قالمجاعة، ف

 بن دانيال الموصلي محمد  راجي كرم اهللا العلي يقول

 بالجود والمراحم غامرنا  بعد حمد للعلي حاكم من

 أحمد الهادي أمين حكمه على  الصالة بعد ترتيل اسمه ثم

 حجة أحمد الرسول شهود  وصحبه العدول وآله

 أنباء كل من تولى مصرا  فإنني ضمنت هذا الشعرا

 ملكتها ملة اإلسالم مذ  ة والحكامسائر القضا من

 إلى هلم جرا لفتحها  لدن ابن العاص اعني عمرا من

  في حصرهم إذ كان لفظا موجزا  اخترت الكالم الراجزا لكنني

 قيس فتى عدي بن سهم  من ولي القضا للحكم أول

 لعثمان بغير لبس ثم  بعده لكعب عبس وآل

 نجل عمرووبعده السائب   ولي سليم نجل عتر ثم

 ابن النضر في البالد وبعده  يليه عاص المرادي ثم

 إلى مالك نجل خوالن ثم  بعده لعبد الرحمن وآل

 ولي أوس بعزم منتضي ثم  من بعده ولي القضا ويونس

 وليه بعد ذاك عمران ثم  تولى الحكم عبد الرحمن ثم

 حديج ذي الفخار األعلى وابن  صار لعبد األعلى وبعده

 ومن بعده إلى عياض آل  بد اهللا ذاك القاضيلع ثم

 حجيرة الفتى الخوالني ابن  وعاد للقضا بحكم ثان

 لعبد اهللا غير وانيه ثم  إلى عياض آل ثانية ثم

 يزيد جاء في اآلثار ثم  ثم للخيار والحضرمي

 ابن سالم بكل خير إلى  وآل بعد نوبة وخبر
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  األساسنعيم ثابت صار  وفي عصر بني العباس هذا

 ولي يزيد بعد فاعلموا ثم  غوث بعد ذاك وعاد

 بعده مأموما والحضرمي  غوث قبل إبراهيما وعاد

 تاله الغوث خير تبع ثم  إلسماعيل نجل اليسع ثم

 أبو طاهر ذاك األفضل ثم  هذا حكم المفضل وبعد

 ثم ابن مسروق وما عن ظلما  المفضل األمين حكما ثم

 أيما نجيب والعمري  بيوليها بعده التجي ثم

 ابن عيسى وهو أزكى نسكا ثم  البكري وابن ألبكا وبعده

 ابن عيسى واسمه لهيعه ثم  حاكم الشريعة واالسلمي

 البن إبراهيم ذي الفخار ثم  إلبراهيم نجل القاري ثم

 زهريها اإلمام وبعده  لعيسى آلت األحكام ثم

 ير االجوادوبعده الحارث خ  ثم ولي األحكام نجل شداد

 صار لها قاضي القضاة بكار  ما ولي دحيم األمصار وبعد

 أبو زرعة لما ولى ثم  ونجل عبدة تولى هذا

 وكان فيه بالمحل األسمى  ابن عبدة تولى الحكما ثم

 الكريزي زمانا في األمم قبل  أبن حرب وأبو الذكر حكم ثم

 به قد وقع التراضي ومن  وهو نعم القاضي والجوهري،

 ثانية فيه اغتدى وأحمد  أحمد وابن أحمدا وبعده

 قبل إسماعيل فيما قد مضى من  بابن زبر فقضى وصرفوه

 والصيرفي بإسناد والسرخسي  ابن مسلم ونجل حماد ثم

 ولي أبو بكر جميع األمر  عبد اهللا نجل زبر وبعد

 قبل عبد اهللا نجل زبر من  ابن زرعة ونجل بدر ثم

 عليها آمرا وناهي أمسى  عبد اهللابن بدر بعد  ثم

 وبعده الكشي في ذاك زمن  أبو ذكر تولى والحسن ثم
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 والعدل عنه ما عدل حاكمها  ذا أبن أخت وليد ولم يزل وبعد

 وبعده أبن أخت وليد قد عاد  ولي القضا أبن الحداد وبعده

 القضا وولد الخصيب ولي  ذاك ولد الخطيب وبعد

    

  ثم أبو الطاهر فيما علما  امحمد قد حكم وبعده

  الدولة املصرية 

 في ذلك الزمان ونجله  هذا ولد النعمان وبعد

 ولم يشنه في القضاء شين  أبنه وصنوه الحسين ثم

 أبو العباس فيما يتلى ثم  ذاك مالك تولى وبعد

 بغير قاسم لم يعزل وهو  ثم أبو الفتح ولي وقاسم

 من قبل نجل ذكرى لهاونا  ابن وهب جاءها في األثر ثم

 ابن وهب فاستمع لنظمي ثم  أعيد أحمد للحكم ثم

 أعيد بعده للقاسم ثم  ولي الحكم ابن عبد الحاكم ثم

 وجه باألحكام وقاسم  لعبد الحاكم اإلمام ثم

 أحمد ذو الحكم األسد وبعده  ولي القضا نجل أسد وبعده

 ارتضوا سيرته ودينه لما  أعيد ابن أبي كدينه ثم

 الرصافي الجميل الذكر ثم  على بعده الميسر ثم

 وابن أبي كدينة ذو اللب  وبعده ولي القضا ابن وهب

 القضا وابن أبي كدينة ولي  وبعده المليجي في المدينة

 أبي كدنة بغير زور وابن  وليه بعده البازور ثم

 القضا حقاً بال نزاع ولي  وبعده العرقي والقضاعي

 فأضحى وهو خير حاكم عاد   ابن القاسمثم جالل الدولة

 الكحال ذو التفضل وولد  نجل نباتة ولي وبعده
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 أبو الطاهر ذو التكرم ثم  المليجي والمكرم وبعده

 وبعده الحسين وهو ذو الذكا  ولي القضا نجل ذكا وبعده

 بعده الصقلي وأبو الفضل الرضي من  ثم ابن بدر وأبو الفضل قضى

 الحسين ذو المقام األعلى وابن  تولىوبعده ابن ظافر 

 كل ذا محل أفضل وكان  أبو الفتح ويوسف ولي ثم

 سناء الملك رب المفخر اعني  وليه ولد الميسر ثم

 ثم محمد ولي بال مرا  أبو الفخر ونجل جعفرا ثم

 سنا الملك بغير مين ثم  هذا ولي الرعيني وبعد

 حاكم العملوابن حسين صار   نجل عقيل لم يزل وبعده

 فيها ذا محل انفس وكان  وابن سالمة ونجل المقدسي

 ضياء الدين ذو اإلفضال ثم  مكرم ونجل عالي وابن

 وبعده أعيد نجل كامل  األعز وأبو الفتح ولي ثم

 ذوي الفخار والعال والعز  ذاك في زمان الغز وبعد

 أعني الفتى الرئيسا قبل علي  عبد الملك بن عيسى وليه

 صدر الدين وهو األسمى وعاد  ابن عصرون تولى الحكما ثم

 ابن عين الدولة الممجد قبل  وأبو محمد والسكري

 وجاء عز الدين في اآلثار  ثم تولى يوسف السنجاري

  اعني الجزريوالخونجي ثم العماد الحموي  وبعده موهوب

 تاله التاج ذو الفخار ثم  أعيد يوسف السنجاري ثم

 تاج الدين فيما غبرا وعاد   أعني الخضراالبرهان وولي

 رزين ذو الحجى الرزين وابن  ولي األحكام محيي الدين ثم

 العالمي وبالعدل أمر اعني  عزله تواله عمر وبعد

 بعد صدر الدين عدال في األمم من  ثم أعيد ابن رزين فحكم

 بعد ذا التقى إذ قضى عين  الوجيه البهنسي للقضا ثم
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 مصره خص بها أوامره عن  عفى لبعد القاهرةاست وعندما

 من ربى المحله واشخصوه  الشهاب رفعوا محله ثم

 وولي الشام الفتى ابن أحمدا  يزل حتى توفاه الردى ولم

 بعد الوجيه والشهاب المنصرف  ثم ولي القاضي التقي ابن خلف

 وليه سيد السناجرة ثم  عن قضاء القاهرة وعزلوه

 وبان بدر الدين لما أن بان  بد الرحمنولي التقى ع ثم

 ولي الحكم الفتى العالمي ثم  بدر الدين للشام وعاد

 ولي التقي أبو الفتح القضا ثم  يزل حتى توفاه القضا ولم

 غليها البدر في التمام عاد  اتاه نازل الحمام وإذا

 العذب المنير الصافي والمنهل  بدر منير كامل األوصاف

 زاهرة أيامه وخلدت  ة أحكامهألبرحت نافذ

  : وقد ذيلت عليه مبن جاء بعد ذلك، فقلت: قلت

  ثم أعيد البدر لما أن دعي  ذاك قد وليه الزرعى وبعد

  وبعده ابن البدر عز الدين  وليه بعده القزويني ثم

 أعيد العز ذا تبجل ثم  نجل عقيل قد ولي وبعده

    

 ن ذو ارتقاءوبعده البرها  ولي أبو البقاء وبعده

 اتى برهاننا الزكي ثم  البدر هو السبكي وبعده

 وليه الناصر ابن الميلق ثم  أعيد البدر ذو التحقق ثم

 أعيد البدر ذو الفتاوي ثم  وليه صدرنا المناوي ثم

 أعيد الصدر ذو التمسك ثم  تواله العماد الكركي ثم

 الزبيري وعاد الصدر ثم  أعيد البدر ثم الصدر ثم

 ولم يكن في علمه بالراجح  وليه بعد ذاك الصالحي مث

 عصره جالل الدين عالم  وليه ولد البلقيني ثم
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 ولي محمد اإلخنائي ثم  أعيد الصالحي النائي ثم

 األخنائي وهو من مضى ثمت  عاد الجالل للقضا وبعده

 الجالل باذل الماعون ثم  الجالل بعده الباعوني ثم

 العراق وهو ذو الكمال ثم  ليولي الهروي فالجال ثم

 العصر شهاب الدين فحافظ  وليه العلم البلقيني ثم

  من بعد عزله شهاب ابن حجر  أعيد الهروي ثم استقر ثم

 أعيد شيخنا فابن حجر ثم  أعيد شيخنا فابن حجر ثم

 أعيد حافظ السنات ثم  وليه بعده القاياتي ثم

 فطي ولي الدينأتى الس ثم  أعيد شيخنا البلقيني ثم

 ثم أعيد شيخنا ثم استقر  أعيد بعد ذاك ابن حجر ثم

 من بعد ذو الفتاوي وشيخنا  من بعد ذاك الشرف المناوي

 ثم اعيد شيخنا فالشرف  أعيد بعد ذاك الشرف ثم

 ثم ولي البدر هو البلقيني  ثم الصالح وهو المكيني

 م عمللشيخ أعني زكريا الحك  السيوطي ولي الدين ثم ثم

  ذكر قضاة احلنفية

  .أول من ويل منهم زمن الظاهر بيربس يف سنة ثالث وستني وستمائة صدر الدين سليمان بن أيب العز

  .وويل بعده معز الدين النعمان بن احلسن، إىل أن مات يف شعبان سنة اثنتني وتسعني

  .وويل مشس الدين حممد السروجي، مث عزل أيام املنصور الجني

  .لدين احلسن بن أمحد الرازي، مث عزل سنة مثان وتسعنيوويل حسام ا

  .وأعيد السروجي، مث عزل يف ربيع اآلخر سنة عشر وسبعمائة

  .وويل مشس الدين حممد بن عثمان احلريري إىل أن مات يف مجادى اآلخرة سنة مثان وعشرين

  : وويل برهان الدين إبراهيم بن عبد احلق، وقال بعض الشعراء يف ذلك

 بعد ما رميت دهراً بأحزان من  مصر فقد حل السرور بهاطوبى ل
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 تفضلها من نبي حق ببرهان  اهللا قد قام الدليل على كنانة

  .مث عزل يف مجادى اآلخرة سنة مثان وثالثني

  .وويل حسام الدين احلسن بن حممد الغوري، مث عزل يف سنة اثنتني وأربعني

  .ادى األوىل سنة مثان وأربعنيوويل زين الدين عمر البسطامي، مث عزل يف مج

  .وويل عالء الدين التركماين إىل أن مات يف احملرم سنة مخسني

  .وويل ولده مجال الدين عبد اهللا إىل أن مات يف شعبان سنة تسع وستني

  .ويل سراج الدين عمر بن إسحاق اهلندي إىل أن مات يف رجب سنة ثالث وسبعني

  . التركماين، إىل أن مات يف ذي القعدة سنة ست وسبعنيوويل صدر الدين حممد بن مجال الدين

وويل جنم الدين امحد بن العماد إمساعيل بن الكشك، طلب من دمشق يف احملرم سنة سبع وسبعني، مث 
  .عزل

  .وويل صدر الدين علي بن أيب العز االذرعي، مث استعفى فأعفى

  .نة مثان وسبعنيوويل شرف الدين أمحد بن منصور الدمشقي، مث عزل نفسه يف س

  .وويل جالل الدين جار اهللا إىل أن مات يف رجب سنة اثنتني ومثانني

  .وويل صدر الدين حممد بن علي بن منصور إىل أن مات يف ربيع األول سنة ست ومثانني

  .وويل مشس الدين حممد بن أمحد الطرابلسي، مث عزل نفس سنة اثنتني وتسعني

  .يم الكناين، مث عزل يف شعبان سنة اثنتني وتسعنيوويل جمد الدين إمساعيل بن إبراه

  .وويل مجال الدين حممود القيصري إىل أن مات يف ربيع األول سنة تسع وتسعني

  .وأعيد الطرابلسي إىل أن مات يف آخر السنة

وويل اجلمال الدين يوسف بن موسى امللطي، طلب من حلب يف ربيع اآلخر سنة مثامنائة، فأقام إىل أن 
  . ربيع اآلخر سنة ثالثمات يف

  .وويل أمني الدين عبد الوهاب بن قاضي القضاة مشس الدين الطرابلسي، مث عزل يف رجب سنة مخس

  .وويل كمال الدين عمر بن العدمي إىل أن مات يف مجادى اآلخرة سنة إحدى عشرة

  .وويل ابنه ناصر الدين حممد، مث عزل يف رجب من السنة

    

  .لسي، مث عزل يف احملرم سنة اثنيت عشرةوأعيد األمني بن الطراب

  .وأعيد ناصر الدين بن العدمي، مث عزل يف سنة مخس عشرة
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  .وويل صدر الدين علي بن اآلدمي إىل أن مات يف رمضان سنة ست عشرة

  .وأعيد ابن العدمي إىل أن مات يف ربيع اآلخر سنة تسع عشرة

  .ي القعدة سنة اثنتني وعشرينوويل مشس الدين الديري، طلب من القدس، مث عزل يف ذ

  .وويل زين عبد الرمحن بن علي التفهيين، مث عزل يف ربيع اآلخر سنة تسع وعشرين

  .وويل بدر الدين العيين، مث عزل يف صفر سنة ثالث وثالثني

  .وأعيد التفهين، مث عزل يف مجادى اآلخرة سنة مخس وثالثني

  .وأعيد العيين، مث عزل يف سنة اثنتني وأربعني

  .وويل سعد الدين بن الديري، فأقام إىل ان عزل قبل موته بيسري يف شوال سنة ست وستني

  .وويل حمب الدين بن الشحنة، مث عزل يف رجب سنة سبع وستني

وويل بدر الدين بن الصواف احلموي إىل أن مات آخر العام، وأعيد ابن الشحنة، مث عزل يف مجادى 
  .اآلخرة سنة سبعني

  . الديري، مث عزلويل الربهان ابن

  .وأعيد ابن الشحنة يف أول سنة إحدى وسبعني، مث عزل يف سنة ست وسبعني

  .وويل مشس الدين حممد بن احلسن األمشاطي، إىل أن مات يف رمضان سنة مخس ومثانني

وويل شرف الدين موسى بن عيد، طلب من دمشق، فأقام دون الشهرين، ومات من واقع وقع عليه 
  .درسة الصاحلية يف احملرم سنة ست ومثاننيمن الزلزلة بامل

  .وويل مشس الدين حممد بن املغريب، مث عزل يف رمضان سنة إحدى وتسعني

  .وويل القاضي ناصر الدين اإلمخيمي

  ذكر قضاة املالكية

  .أول من ويل منهم زمن الظاهر شرف الدين عمر بن السبكي، إىل أن مات سنة سبع وستني وستمائة

  . الدين بن شكر إىل أن مات سنة مثانني وستمائةوويل بعده نفيس

  .وويل تقي الدين بن شاس، إىل أن مات يف ذي احلجة سنة مخس ومثانني

  .وويل زين الدين بن خملوف النويري إىل أن مات سنة مخس وسبعمائة

  .وويل نور الدين علي بن عبد النصري السخاوي، إىل أن مات يف مجادى األوىل سنة ست ومخسني

 تقي الدين حممد بن شاس، إىل أن مات يف شوال سنة ستني وسبعمائة وويل تاج الدين حممد بن وويل
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  .القاضي علم الدين حممد بن أيب بكر بن األخنائي إىل أن مات يف أول سنة ثالث وستني

  .وويل أخوه برهان الدين بن إبراهيم، إىل أن مات يف رجب سنة سبع وسبعني

  .عبد الوهاب بن الكمال أمحد، مث صرف يف ذي القعدة سنة مثان وسبعنيوويل أبن أخيه بدر الدين 

  .وويل علم الدين سليمان بن خالد البساطي، مث عزل يف صفر سنة تسع وسبعني

  .وأعيد البدر األخنائي، مث صرف يف رجب من السنة

  .وأعيد البساطي يف سنة ثالث ومثانني

  : ، وقال بعضهم يف ذلكوويل مجال الدين عبد الرمحن بن خري السكندري

 فقيه ثغر الرباط  تولى أبن خير قالوا

  .من بعد خير البساط ثم عزل في جمادى اآلخرة من سنة ست وثمانين  ذا فيض خير: فقلت

  .وويل عبد الرمحن بن خلدون، مث عزل يف مجادى اآلخرة سنة سبع ومثانني

  .وأعيد أبن خري إىل أن مات سنة إحدى وتسعني

  .الدين حممد بن يوسف الكركي، إىل أن مات يف شوال سنة ثالث وتسعنيوويل تاج 

وويل شهاب الدين بن النحريري، مث عزل يف ذي احلجة من السنة وويل ناصر الدين أمحد بن حممد 
  .التنسي، إىل أن مات يف رمضان سنة إحدى ومثامنئة

  .وويل ويل الدين بن خلدون، مث عزل يف احملرم سنة ثالث

  . الدين علي بن اخلارل إىل أن مات من عامهوويل نور

  .وويل مجال الدين عبد اهللا األقفهسي، مث عزل بعد شهر

  .وأعيد أبن خلدون، مث عزل يف شعبان سنة أربع

  .وويل مجال الدين يوسف البساطي، مث صرف يف ذي احلجة من السنة

  .وأعيد أبن خلدون، مث صرف يف ربيع األول من سنة ست

  .، مث صرف يف رجب سنة سبعوأعيد البساطي

  .وأعيد أبن خلدون، مث صرف يف ذي القعدة من عامه

  .وأعيد اجلمال األقفهسي

مث ويل مجال الدين عبد اهللا القاضي ناصر الدين التنسي يف مستهل ربيع األول سنة مثان، مث عزل بعد 
  .يومني

  .وأعيد البساطي، مث صرف يف رمضان من عامه
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  . يلبث أن مات فيهوأعيد أبن خلدون، مث مل

  .وأعيد مجال الدين التنسي، مث صرف يف سادس عشر من شوال

  .وأعيد البساطي، مث صرف يف شوال سنة اثنيت عشرة

  .وويل مشس الدين حممد بن علي املدين مث صرف يف ربيع اآلخر سنة ست عشرة

    

األوىل سنة ثالث وويل شهاب الدين األموي، مث أعيد اجلمال األقفهسي إىل أن مات يف مجادى 
  .وعشرين

  .وويل العالمة مشس الدين البساطي، فأقام إىل أن مات يف رمضان سنة اثنتني وأربعني

  .وويل بدر الدين بن القاضي ناصر الدين التنسي إىل أن مات يف صفر سنة ثالث ومخسني

  .وويل ويل الدين السنباطي، إىل أن مات يف رجب سنة إحدى وستني

  .ن جرير إىل أن مات سنة ثالث وسبعنيوويل حسام الدين ب

  .وويل أخوه سراج الدين مث عزل، وويل الربهان اللقاين، مث عزل يف مجادى سنة ست ومثانني

  .وويل صاحبنا حمي الدين بن تقي الدين

  ذكر قضاة احلنابلة

ائة، أول من ويل منهم زمن الظاهر مشس الدين حممد بن العماد اجلماعيلي، مث عزل سنة سبعني وستم
  .ومل يل الوظيفة بعد عزله أحد حىت تويف سنة ست وسبعني

وويل عز الدين عمر بن عبد اهللا بن عوض يف مجادى اآلخرة سنة مثان وسبعني، إىل أن مات سنة ست 
  .وتسعني

  .وتوىل شرف الدين عبد الغين بن حيىي احلراين، إىل أن مات يف ربيع األول سنة تسع وسبعمائة

  .لدين احلارثي، مث عزل يف ربيع األول سنة اثنيت عشرةوويل احلافظ سعد ا

  .وويل تقي الدين بن قاضي القضاة عز الدين عمر، مث عزل

وويل موفق الدين عبد اهللا بن حممد املقدسي يف مجادى اآلخرة سنة مثان وثالثني، إىل أن مات يف احملرم 
  .سنة تسع وستني

  .، إىل أن مات يف شعبان سنة مخس وتسعنيوويل ناصر الدين نصر اهللا بن أمحد العسقالين

  .وويل أبنه برهان الدين إبراهيم، إىل أن مات يف ربيع األول سنة اثنتني ومثامنائة
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  .وويل أخوه موفق الدين أمحد بن نصر اهللا، مث صرف

  .وويل نور الدين علي احلكري، مث صرف

  .وأعيد موفق الدين إىل أن مات يف رمضان سنة ثالث ومثامنائة

  .ويل جمد الدين سامل مث صرف يف سنة مثاين عشرةو

  .وويل عالء الدين علي بن مغين، إىل أن مات يف صفر سنة مثان وعشرين

  .وويل حمب الدين أمحد بن نصر اهللا البغدادي، مث صرف يف مجادى اآلخرة سنة تسع وعشرين

  .نيوويل عز الدين عبد العزيز بن علي البغدادي، مث صرف يف سنة إحدى وثالث

  .وأعيد حمب الدين إىل أن مات يف مجادى األوىل سنة أربع وأربعني

  .وويل بدر الدين حممد بن عبد املنعم البغدادي، إىل أن مات يف مجادى األوىل سنة سبع ومخسني

وويل شيخنا عز الدين أمحد بن قاضي القضاة برهان الدين بن قاضي القضاة نصر اهللا إىل أن مات يف 
  .سنة ست وسبعني

  .وويل تلميذه البدر السعدي

  ذكر وزراء مصر

أعلم إن الوزارة وظيفة قدمية كانت للملوك من قبل اإلسالم؛ بل من قبل الطوفان، وكانت لألنبياء؛ 
وأجعل يل وزيرا من أهلي، : (فما من نيب إال وله وزير، قال تعاىل حكاية عن موسى عليه السالم

سنشد عضدك بأخيك : (، وقال تعاىل خماطباً له)ريهارون أخي، أشدد به أزري، وأشركه يف أم
  ).وجنعل لكما سلطانا

: وكان للنيب صلى اهللا عليه وسلم أربعة وزراء؛ روى البزار والطرباين يف الكبري عن أبن عباس، قال

جربيل : إن اهللا أيدين بأربعة وزراء اثنني من أهل السماء: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".أيب بكر وعمر: واثنني من أهل األرضوميكائيل، 

قال رسول اهللا صلى اهللا : وقد وردت األحاديث يف وزراء امللوك، روى أبو داوود عن عائشة، قالت
إذا أراد اهللا باألمري خرياً جعل له وزير صدق؛ إن نسى كره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد : "عليه وسلم

  ".ى مل يذكره، وأن ذكر مل يعنهاهللا به غري ذلك جعل له وزير سوء؛ إن نس

ومل تكن الوزارة يف صدر اإلسالم إال للخلفاء دون أمراء البالد، فكان وزير أيب بكر الصديق عمر بن 
  .اخلطاب، ووزير عمر ووزير عثمان مروان بن احلكم؛ ذكره أبن كثري يف تارخيه
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  . عبد العزيزووزير عبد امللك روح بن زنباع، ووزير سليمان بن عبد امللك عمر بن

ووزير هشام بن عبد امللك فمن . وكان رجاء بن حيوة وزير صدق ألمراء بين أمية: قال أبن كثري
  .بعده عبد احلميد بن حيىي؛ غري أنه مل يكن أحد يف عهده يلقب بالوزير، وال خياطب بوصف الوزارة

ليفة السفاح، أول وأول من لقب الوزير يف اإلسالم أبو سلمة حفص بن سليمان اخلالل وزير اخل
  .خلفاء بين العباس

    

مل تكن للوزارة رتبة تعرف مدة بين أمية وصدراً من دولة السفاح، بل : وقال أبن فضل اهللا يف املسالك
فالن وزير فالن؛ مبعىن أنه موازر له، ال أنه متويل : كان كل من أعان اخللفاء على أمرهم، يقال له

  .ظم ا دواوينرتبة خاصة جيري هلا قوانني، وتنت

وأول من فخم قواعد امللك يف هذه األمة، وعظم عوائد السلطان عبد امللك بن مروان؛ إذ مل يستتب 
األمر ألحد بعد عثمان بن عفان كما استتب له، وكان منه إىل معاوية خبط عشواء، وأما معاوية 

ن أنه جيري معه جمرى فعمرو بن العاص، وإن كان له وزراً ورداء، فإنه أجل قدرا وأعظم أمرا م
وسابقته يف . . . الوزراء، إذ كان ال يزال كاملمنت عليه الحنيازه إىل مجعه مع ما يسكنه له يف شرفه 

  .اإلسالم

وأول من دعي بالوزير يف دولة السفاح أبو سلمة حفص سليمان اخلالل؛ وكان يقال له وزير آل 
  :  وفيه قيل هذا البيتحممد؛ مث إن أبا مسلم اخلراساين بعث إليه من قتله،

  أودى فمن يشناك كان وزيرا  الوزير وزير آل محمد إن

  .ووزر للسفاح بعده أبو اجلهم بن عطية، وخالد بن برمك، وسليمان بن خملد، والربيع بن يونس

ووزر للمنصور أبو أيوب املورياين وعبد اجلبار بن عبد الرمحن والربيع بن يونس، وخالد بن برمك، 
  .بن خملد، وعبد احلميدوسليمان 

  .ووزر للمهدي معاوية بن عبد اهللا الطربي، ويعقوب بن داوود بن طهمان، والفيض بن صاحل

  .ووزر للهادي الربيع بن يونس، والفضل بن الربيع، وإبراهيم بن ذكوان

فوضت إليك أمر الرعية، : فلما أستخلف الرشيد وويل الوزارة حيىي بن خالد الربمكي، وقال له
عت ذلك من عنقي، وجعلته يف عنقك، فول من شئت، وأعزل من شئت؛ وقال إبراهيم املوصلي وخل

  : يف ذلك

  فلما ولي هارون أشرق نورها  تر أن الشمس كانت سقيمة ألم
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 واليها ويحيى وزيرها فهارون  تبسمت الدنيا جماال بملكه

ة؛ وهي من اخلالفة يف معىن السلطنة ومل تكن قبل ذلك ذه املثاب. ومن هذا الوقت عظم أمر الوزارة
عن اخلالفة اآلن؛ وكانت الربامكة كلهم يف معىن الوزراء، للرشيد خالد بن برمك، وأوالده حيىي 

  : والفضل وجعفر؛ حىت قال سلم اخلاسر

 أمير أو وزير فهمته  إذا ما البرمكي غدا أبن عشر

  : بن يونس، ويف ذلك يقول أبو نواسمث ملا قتل الرشيد الربامكة، أستوزر الفضل بن الربيع 

  أن رمى ملكهم بأمر فظيع  ما رعى الدهر آل برمك لما

 راع ذمام آل الربيع غير  دهرا لم يرع عهدا ليحيى إن

  .ووزر لألمني الفضل أيضا

ووزر للمأمون الفضل بن سهل ذو الرياستني، وأخوه احلسن بن سهل، وأمحد أبن أيب خالد، وعمرو 
  .بن مسعدة

  .وزر للمعتصم الفضل بن مروان، وأمحد بن عمار، وحممد بن عبد امللك الزياتو

  .ووزر للواثق حممد بن عبد امللك الزيات

ووزر للمتوكل حممد بن عبد امللك أيضا، والفتح بن خاقان، وحممد بن الفضل اخلراساين، وعبيد اهللا 
  .بن حيىي بن خاقان

  .ووزر للمنتصر أمحد بن اخلصيب

  .عني أبن اخلصيب، وسعيد بن محيدووزر للمست

  .ووزر للمعتز جعفر اإلسكاف وعيسى بن فروخ شاه وأمحد بن إسرائيل

  .ووزر للمهتدي

ووزر للمعتمد عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان واحلسن بن خملد وسليمان أبن وهب وأبنه عبيد اهللا بن 
 الدولة، فإن املعتضد لقبه ويل سليمان بن وهب، مث أبنه أبو احلسني القاسم، وهو أول وزير لقب يف

الدولة، وتويف يف زمن املكتفي، فوزر له أمحد أبو العباس بن احلسن بن أمحد بن أيوب، وهو أول وزير 
  .منع أصحاب الدواوين من الوصول إىل اخلليفة

ووزر للمقتدر أبو احلسن علي بن حممد بن الفرات ثالث مرات، وأبو علي حممد بن الوزير أيب 
وال : قال الصويل. عبيد اهللا بن خاقان، وأبو احلسن علي بن عيسى بن داود بن اجلراح مرتنياحلسن 
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أعلم أنه وزر لبين العباس وزير يشبهه يف زهده وعفته وتعبده، كان يصوم اره، ويقوم ليله، وكان 
  .يسمى الوزير الصاحل

وأبو حممد حامد بن العباس، . لفاءكان يف الوزراء كعمر بن عبد العزيز يف اخل: وقال الذهيب يف العرب
وكان له أربعمائة مملوك حيملون السالح، ولكل منهم عدة مماليك، وكان خيدمه على بابه ألف 

  .وسبعمائة راجل وعشرون حاجبا، جيري جمرى األمراء

ن وأبو العباس أمحد بن عبيد اهللا أبن الوزير أيب العباس بن اخلصيب، وأبو علي حممد بن أيب العباس ب
    : مقلة صاحب اخلط املنسوب، وملا خلع عليه بالوزارة قال نفطويه النحوي

  فقل أبشر بقاصمة الظهور  أبصرت في خلع وزيراً إذا

 وأيام قصار في سرور  طوال في بالد بأيام

وأبو علي احلسني بن الوزير أيب احلسني القاسم بن الوزير عبيد اهللا، ولقب عميد الدولة، وأبو القاسم 
سليمان بن الوزير، وأبو حممد احلسن بن خملد بن اجلراح وأبو الفتح الفضل بن جعفر بن حممد بن 

  .الفرات املعروف بابن حرتابة، هؤالء وزراء املقتدر

ووزر للقاهر أبو علي بن مقلة، وأبو العباس بن اخلصيب، وأبو جعفر حممد بن الوزير القاسم بن 
  .الوزير عبيد اهللا

: و علي بن مقله وأبنه علي أبو احلسني شريكاً مع أبيه؛ فكانت الكتب يكتب عليهاووزر للراضي أب

ومل يل الوزارة أصغر سناً من علي هذا، فإنه ويل وسنه مثاين عشرة ". من أيب علي وعلي بن أيب علي"
وأبو الفتح الفضل بن الفرات، وأبو علي عبد الرمحن بن عيسى بن داود بن اجلراح، وأبو . سنة
سم سليمان بن اجلراح، وأبو جعفر حممد بن القاسم الكرخي وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن القا

ويف أيام الراضي تغلب حممد بن رائق، وويل إمارة األمراء، وصارت الكتب تؤرخ . يعقوب الربيدي
  .عن أبن رائق، وتقدم على الوزير، فسقط حكم الوزارة من ذلك الوقت

، وأبو القاسم سليمان بن اجلراح، وأبو جعفر الكرخي وأبو عبد اهللا ووزر للمقتفي علي بن مقلة
الربيدي، وأبو احلسني أمحد بن حممد بن ميمون األفطس، وأبو إسحاق حممد بن أمحد القراريطي 

  .اإلسكايف وأبو العباس أمحد بن عبد اهللا األصفهاين

وصادره توزون على ثالثني ألف : قال اهلمداين. ووزر للمستكفي أبو الفرج حممد بن علي السريري
وانتقلت الوزارة من كتاب اخللفاء إىل كتاب الديلم، فلم خياطب بوزير غريهم، وكتب أبو . دينار

أمحد الفضل بن عبد الرمحن الشريازي للمستكفي، وكتب أبو نصر إبراهيم بن الوزير أيب احلسن علي 
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ألصبهاين للطائع، وبعده أبو القاسم بن علي بن عيسى للمطيع، وكتب أبو احلسن علي بن جعفر ا
عيسى بن الوزير أيب احلسن علي بن عيسى وبعده أبو احلسن علي بن عبد العزيز بن حاجب النعمان، 

  .وخوطب برئيس الرؤساء

  .وكتب أيضا للقادر، وبعده أبنه أبو الفضل، وبعده أبو طالب حممد بن أيوب ولقب عميد الرؤساء

س الرؤساء أبو القاسم علي بن أيب الفرج احلسن بن مسلمة، وخوطب وكتب أيضا للقائم وبعده رئي
  .وزير أمري املؤمنني؛ وهو الذي أستدعى الغزايل إىل بغداد، وأزال دولة بين بويه

ووزر بعده للقائم أبو الفتح منصور بن أمحد بن داوست الشريازي، وهو أول من خوطب بالوزير 
  .زر بعده فخر الدولة أبو نصر حممد بن حممد بن جهري املوصليلدار اخلالفة يف الدولة السلجوقية، وو

ووزر أيضا للمقتدي، وبعده ولده عميد الدولة شرف الدين أبو منصور حممد، وعزل بالوزير أيب 
  .شجاع ظهري الدين حممد بن احلسني، مث عزل وأعيد عميد الدولة

  : وقال أبو شجاع حني عزل

   صديقوفارقها وليس له  وليس عدو توالها

ووزر للمستظهر عميد الدولة، وسديد امللك أبو املعايل الفضل بن عبد الرزاق األصبهاين، وأخو 
عميد الدولة زعيم الرؤساء أبو القاسم علي بن حممد بن جهري، وأبو املعايل هبة اهللا بن حممد بن علي 

  .بن املطلب، ونظام الدين أبو منصور احلسني بن أيب شجاع

أبنه عضد الدولة أبو شجاع، وسنه تسع عشرة سنة وستة أشهر، ومل يل الوزارة ووزر للمسترشد 
أصغر منه، وأبو نصر أمحد بن نظام امللك، وعميد الدولة جالل الدين أبو علي احلسن بن صدقة، 

وشرف الدين صدر اإلسالم أبو شروان بن خالد القاساين؛ وهو الذي كلف احلريري تصنيف 
ومل يل : ني الدالة أبو القاسم علي أبن طراد الزيبين العباسي؛ قال اهلمدايناملقامات، وشرف الدين مي

الوزارة عباسي سواه، ولقب معز اإلسالم عضد الدولة اإلمام صدر الشرق والغرب وكذا قال أبن 
  .ال يعرف أحد من العباسيني باشر الوزارة غريه: كثري

ن املتويل ألمره ناصح الدولة اء الدين أبو عبد وأما الراشد فلم يرتب له وزير مراقبة للعسكري، وكا
اهللا احلسني بن جهري أستاذ الدار إذ ذاك، وجلس للمظامل يف بيت التوبة جلوس الوزراء ووزر له 

  .باملعسكر جالل الدين بن نوشروان، وما متت وزارته، ووزر له جالل الدين أبو الراضي بن صدقة

    

 ونظام الدين أبو نصر املظفر بن الزعيم علي بن جهري، وعون ووزر للمقتفي شرف الدين الزبيين،
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الدين أبو املظفر حيىي بن هبرية، وهو مصنف كتاب اإلفصاح، وكان من خيار الوزراء وعلمائهم، 
وكان يبالغ يف إقامة الدولة العباسية وحسم مادة امللوك السلجوقية عنهم بكل ممكن، حىت استقرت 

  .للملوك معهم حكم بالكلية، وهللا احلمداخلالفة بالعراق كله، ليس 

ووزر للمستنجد بن هبرية املذكور إىل أن مات سنة ستني ومخسمائة، فوزر بعده شرف الدين أبو 
  .جعفر أبن البلدي، ولقب جالل الدين معز الدولة

ووزر للمستضيئ عضد الدولة رئيس الرؤساء حممد بن عبد اهللا بن املظفر، وقيماز املستنجدي، 
  .الدولة بن رئيس الرؤساء بن املسلمةوعضد 

ووزر للناصر أبو املظفر جالل الدين عبد اهللا بن يونس احلنبلي، ومؤيد الدين أبو الفضل حممد بن 
علي بن القصاب، وعز الدين أبو املعايل سعيد بن علي بن حديدة األنصاري، ونصري الدين ناصر بن 

  . القميمهدي العلوي، ومؤيد الدين حممد بن عبد الكرمي

  .ووزر للظاهر القمي هذا

  .ووزر للمستنصر القمي أيضا، ومشس الدين أبو األزهر أمحد بن حممد بن الناقد، ونصري العلقمي

فلما مات . ووزر املستعصم نصري الدين حممد بن الناقد إىل أن مات سنة اثنتني وأربعني وستمائة
، وهو الوزير املشئوم على اخلليفة، وعلى بقية استوزر مؤيد الدين أبا طالب حممد بن أمحد بن العلقمي

بين العباس، وعلى سائر املسلمني وعلى نفسه أيضا؛ فإنه الذي ماأل التتار، حىت قدموا وأخذوا بغداد، 
  : وقتلوا اخلليفة، وجرى ما جرى، وقال فيه بعضهم

وزير وليته ما وزر، وأرتفع رأسه وليته رض بالحجر، كمن كمون األرقم، وسقى الناس من كأسه العلقم: البن الفرات فصار البن العلقمي وقال أبن فضل اهللا في ترجمته
و وأما مصر فكانت إمرة بال وزارة إىل أيام السلطان أمحد بن طولون، فعظم أمرها، ووزر خلمارويه أب

  .بكر حممد بن رستم املاذرائي الكاتب

  .ووزر لكافور اإلخشيدي أبو الفضل جعفر بن الفرات املعروف بابن خرتابه

  .ووزر للمعز جوهر القائد

وللعزيز أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن كلس، وكان يهودياً فأسلم، وفوض إليه األمور يف سائر 
 العبيدية بالديار املصرية، وكان من مجلة كتاب هو أول من وزر للدولة: مملكته، قال أبن زوالق

كافور، فلما مات حزن عليه العزيز حزنا شديداً، وأغلق الديوان من أجله، وكانت وفاته سنة مثانني 
  .وثلثمائة
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  .ووزر بعده نصراين يقال له عيسى بن نطورس، مث قبض عليه

 عشرة وأربعمائة إىل أن مات يف زمن ووزر للظاهر أبو القاسم علي بن أمحد اجلرجرائي يف سنة مثاين
املستنصر سنة ست وثالثني، فوزر بعده أبو نصر صدقة بن يوسف الفالحي، وكان يهودياً فأسلم، 

  : وفيه يقول احلسن بن خاقان الشاعر املصري

تهودوا قد تهود الفلك ثم عزل الفالحي سنة تسع وثالثين؛ ووزر بعده أبو البركات الحسين بن محمد بن أحمد الجرجرائي أبن أخي الوزير صفي الدين، ثم صرف في شوال سنة إحدى وأربعين
 ولقب الناصر للدين، غياث ووزر القاضي أبو حممد احلسن بن علي البازوري مضافا لقضاء القضاة،

املسلمني الوزير ألجل املكني سيد الرؤساء تاج األصفياء قاضي القضاة، وداعي الدعاة، ويف أيامه 
  : سأله املستنصر أن يكتب أمسه معه على السكة، فكان ينقش عليها

 آل طه وآل ياسين من  ضربت في دولة آل الهدى

 ينالناصر للد وعبده  باهللا جل اسمه مستنصر

مث عزل البازوري، عن . ، وطبعت عليها الدنانري حنو شهر، فأمر املستنصر أال تسطر يف الرب"سنة كذا"
  .الوزارة والقضاء يف احملرم سنة مخسني

  .ووزر أبو الفرج عبد اهللا بن حممد البابلي، مث صرف يف ربيع األول من السنة

  .ان سنة اثنتني ومخسنيووزر أبو الفرج حممد بن جعفر املغريب، مث صرف يف رمض

  .وأعيد البابلي، مث صرف يف احملرم سنة ثالث ومخسني

  .ووزر أبو الفضل عبد اهللا بن حيىي بن املدبر مث صرف يف رمضان

ووزر أبو حممد عبد الكرمي بن عبد احلاكم أخو قاضي القضاة إىل أن مات يف احملرم سنة أربع 
  .ومخسني

    

عن القضاء، مث صرف يف شوال، وأعيد أبو الفرج البابلي، مث ووزر أخوه أبو علي أمحد مصروفا 
  .صرف يف احملرم سنة مخس ومخسني

وأعيد أبو علي أمحد بن عبد احلاكم، مضافا للقضاء، مث صرف يف صفر، وأعيد أبو الفضل بن املدبر، 
  .فمات يف مجادى األوىل من السنة
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  .ف بابن العجمي، مث صرف يف شعبانووزر أبو غالب عبد الظاهر بن الفضل بن املوفق املعرو

  .ووزر احلسن بن جملي بن أسد بن أيب كدينة مضافا للقضاء، مث صرف يف ذي احلجة

  .ووزر أمحد بن عبد احلاكم مضافاً للقاء، مث صرف يف احملرم سنة ست ومخسني

  .ووزر أبو املكارم املشرف بن أسعد بن عقيل، مث صرف يف ربيع اآلخر

  . الظاهر، مث صرف يف رجبوأعيد أبو غالب عبد

ووزر أبو الربكات احلسني بن عماد الدولة جبرجراي، مث صرف يف رمضان وأعيد احلسن بن جملي، مث 
  .صرف يف ذي احلجة

  .ووزر أبو علي احلسن بن أيب سعد إبراهيم بن سهل التستري، مث صرف

  .ووز حممد بن جعفر املغريب مث صرف

  .ووزر جالل امللك مث صرف

 امللك بن الوزير البازوري، مث صرف وأعيد أبن أيب كدينة، مث صرف يف سنة ست ووزر خطري
  .وستني

  .وويل الوزارة التستري، مث صرف يف نصف احملرم سنة سبع ومخسني

ووزر أبو شجاع حممد بن األشرف أبو غالب حممد بن علي بن خلف، مث صرف ثاين يومه عنها، 
  .ة أياموأعيد أبن أيب كدينة، مث صرف بعد أربع

  .وأعيد أبو شجاع بن األشرف، مث صرف يف نصف ربيع األول

  .ووزر سديد الدولة أبو القاسم هبة اهللا بن حممد الرحيب، مث صرف يف ربيع اآلخر

  .وأعيد أبن أيب كدينة، مث صرف يف رجب

  .وأعيد أبو املكارم املشرف أبن أسعد، مث صرف يف شوال

  .اري، مث صرف يف ذي احلجةووزر األمري أبو احلسن علي بن األنب

  .وأعيد سديد الدولة هبة اهللا، مث صرف يف ربيع اآلخر سنة مثان ومخسني

  .ووزر جالل امللك أمحد بن عبد الكرمي مضافاً للقضاء، مث صرف بعد أيام

  .وزر أبو احلسن بن طاهر بن وزير، مث صرف بعد أيام

  .حدا، مث صرفووزر أبو عبد اهللا حممد بن أيب حامد التنسي يوماً وا

  .ووزر أبو سعد منصور بن زنبور مث هرب بعد أيام

  .ووزر أبو العالء عبد الغين بن نصر بن سعيد، مث صرف بعد أيام
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  .وأعيد أبن أيب كدينة

وويل الوزارة أمري اجليوش بدر بن عبد اهللا اجلمايل، وإليه تنسب قيسارية أمري اجليوش، والعامة يقولون 
امع الذي بثغر اإلسكندرية بسوق العطارين، فأقام إىل أن مات سنة مثان ، وهو باين اجل"مرجوش"

ومثانني وأربعمائة، فقام يف الوزارة والده األفضل أبو القاسم شاهنشاه، فوزر للمستنصر بقية أيامه 
وللمستعلى وصدراً من والية اآلمر، مث إنه قتل، ضربه فداوى وهو راكب، وذلك يف رمضان سنة 

وترك من األموال ما يفوق العد من ذلك من الذهب العني : قال أبن خلكان. مائةمخس عشرة ومخس
ستمائة ألف ألف دينار، ومن الفضة مائتني ومخسني أردبا، وسبعني ألف ثوب ديباج أطلس، ودواة 

ذهب فيها جوهر باثين عشر ألف دينار، ومخسمائة صندوق للبس بدنه، وصندوقان كبريان فيهما إبر 
  .نساء، ومن سائر األنواع ما ال يعلم قدره إال اهللاذهب برسم ال

وقام يف الوزارة مكانه أبو عبد اهللا حممد بن خمتار بن بابك البطائحي، ولقب املأمون، وهو باين اجلامع 
األقمر، وله صنف اإلمام أبو بكر الطرطوشي كتاب سراج امللوك، مث قبض عليه اآلمر، وقتله يف سنة 

  .تسع عشرة

وزارة أبو علي بن األفضل، ولقب أمري اجليوش، فلما ويل احلافظ استحوذ الوزير على وقام يف ال
األمور دونه، وحصر احلافظ يف موضع ال يدخل عليه إال من يريده، ونقل األموال من القصر إىل 

داره، ومل يبق للحافظ سوى االسم فقط، ودعا لنفسه على املنابر بناصر أيام احلق، هادي العصاة إىل 
وخطب للمهدي املنتظر آخر الزمان، فلم . تباع احلق، موىل األمم، ومالك فضيليت السيف والقلمأ

  .يزل كذلك إىل أن قبل يف العشرين من احملرم سنة مخس وعشرين، قتله مملوك إفرجني للحافظ بأمرة

حلافظ، فدس واستوزر بعده مملوكه أبا الفتح باليس احلافظي، ولقب أمري اجليوش أيضا، مث ختيل منه ا
  .عليه من مسمه يف ماء االستنجاء، فمات

 وكان ويل عهد أبيه، فقام ثالثة أعوام، يظلم -  أعين أبن احلافظ اخلليفة-واستوزر بعده أبنه احلسن
ظلما فاحشا؛ حىت إنه قتل يف ليلة أربعني أمريا، فخافه أبوه، فدس عليه من مسمه، فهلك يف سنة تسع 

  .وعشرين

    

ام األرمين النصراين، ولقب تاج الدولة، فتمكن يف البالد، وأساء السرية، فقبض عليه مث استوزر ر
  .احلافظ، وسجنه

واستوزر بعده رضوان بن الوحشي، ولقبه امللك افضل، ومل يلقب وزير بذلك، قبله، مث وقع بينه وبني 
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  .غري وزيراحلافظ، فقتله سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة، واستقل بتدبري أموره وحده من 

فلما ويل الظافر سنة أربع وأربعني ومخسمائة، استوزر أبا الفتح بن فضالة بن املغريب، ولقب أمري 
  .اجليوش، فأحسن السرية، مث قتل سنة مخس وأربعني

  .ووزر أبن سالر، ولقب امللك العادل، مث قتل من عامه

  . أيضاووزر أبن نصر عباس الصنهاجي، فدس عليه الظافر من قتله فقتل هو

فلما أقيم الفائز وزر له طالئع بن زريك، وتلقب بامللك الصاحل، وهو صاحب اجلامع جبوار باب 
زويلة، وخلع عليه مثل األفضل أمري اجليوش بدر اجلمايل من الطيلسان املقور، وكتب له تقليد من 

الرحيم، أما بعد بسم اهللا الرمحن : إنشاء املوفق أيب احلجاج يوسف بن علي بن اخلالل وهذه صورته
فاحلمد هللا املنعم على املخلصني من أوليائه بسوابغ آالئه، واملتكفل ملن نصره بنصره وتثبيت قدمه 
وإعالئه، املمهد ملن قام حبقه أرفع مراتب الدنيا واآلخرة، واملوضح ملن حامى عن الدولة الفاطمية 

 الدفاع عن أهل بيت نبيه، واحملسن إىل آيات التأييد الباهرة، واجلامع القلوب على طاعة من أطاعه يف
من أحسن إىل مهجته غرية ألئمة اهلدى املصطفني من عترة وصيه، واملذلل الصعاب ملن رفع راية 

اإلميان ونشرها، وامليسر الطالب ملن أحيا كلمة التوحيد وأنشرها، ممن احب اهللا ورسوله ممن اصطفاه 
بيان احلق وجهر بعباده، واملعرض من أسعده بالسبق إىل من أبرار عباده، واملاحي إساءة من أعلن ب

مرضاته، لنيل غايات املن اجلسيم واملرتب من جاء يف ذاته، يف أرفع مراتب اإلجالل والتفخيم، 
واملوجب ملن أخلص منه وأحسن عمال تعجيل مقام الفخر الكرمي، وتأجيل اخللود يف النعيم، ذلك 

  .الفضل العظيمفضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو 

واحلمد هللا الذي أوضح أنوار احلقائق بأنبيائه اهلداة، وأبان برسله األمناء لعباده مناهج النجاة، وجعل 
العمل مبراشدهم ذريعة املوقنني إىل علي املنازل ورفيع الدرجات، وختمهم بأفضلهم نفساً وحمتدا، 

 إىل اإلسالم، واملخصوص بانشقاق وأحقهم بأن يكون لكفام سيدا، حممد هادي النام، والداعي
القمر وتظليل الغمام، وأورث أخاه وأبن عمه باهر شرفه وبارع علمه، وأفرده بإمامة البشر وخص، 

واقرها فيه يف عقبه إىل يوم القيامة جبلي النص، فأصبحت اإلمامة للملة احلنيفية قواما، وألسباب 
اهلدى من نسله فتناوهلا اآلخر من األول، وتلقاها الشريعة بأسرها نظاما، ونقل اهللا نورها يف أئمة 

األكمل عن األكمل، فكلما رام معاند حبيف نورها، أو قصد منافق إخفاء ظهورها، زاد أنوارها 
إشراقا، ووجد لبذورها كماال واتساقا، ومكن قواعد دولتها وإن زحزحها الغادرون، وأحكم معاقدها 

  .طفئوا نور اهللا بأفواههم، واهللا متم نوره ولو كره الكافرونوإن جهد يف حلها املاكرون، يريدون لي
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واحلمد هللا الذي حفظ بأمري املؤمنني نظام اخلالفة واتساقها، ومحى مليامنه دوحة اإلمامة وأبقى نضرا 
وإبراقها، وأورث خصائص األئمة الراشدين يف آبائه، وأودعه سرائر دينه املصونة يف صدور أنبيائه، 

رد اإلرشاد واإلهلام، وجعل طاعته فرضاً مؤكدا على كافة األنام، وخصه بالتوفيق وأيده مبوا
والعصمة، وأفاض لألمة به سجال الرمحة، وأبرم بأمانته أمر امللة، وأحكم معاقد الدين، وجعله من 

 وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل اخلريات وأقام الصالة: (هداته، قال جل وعال فيهم

  ).وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين

حيمده أمري املؤمنني على ما نقله إليه من خصائص آبائه األئمة األطهار، وأيده به يف أنصار دعوته من 
العلو واالستظهار، واختذه به من جنود السماء واألرض وأظهر له من معجزاته وآياته، وأظهر مبزيته 

  .من مظاهر الظفر أللويته وراياته

أله أن يصلي على جده حممد نبيه األمني، ورسوله املبعوث يف األميني، اهلادي إىل جنات النعيم، ونس
واحمليطة متابعته بالفوز العظيم، الذي جلى اهللا ظلمات اجلهالة مببعثه، وشرف األئمة من ذريته مبقامه 

  .ة أخرجت للناسومورثه، ورد النافر إىل الطاعة بالرب واإليناس، وجعله خري رسول إىل خري أم

    

وعلى أخيه وأبن عمه أبينا أمري املؤمنني علي بن أيب طالب قسيمه يف املناسب والفضائل، وثالثه يف 
تشفيع الذرائع والوسائل، ومفرج الكرب عنه مبوازرته وصدق كفاحه، وباب مدينة علمه الذي ال 

 م األرب والسؤال، وأغىن األئمة يوصل إليه إال باستفتاحه، وعلى األئمة من ذريتهما الذين بلغ اهللا
داهم عن التقفية بعده برسول، والعترة املصطفني، وأحد الثقلني، وحبار العلم الزاخرة، واملرجوين 

  .لصالح الدنيا واآلخرة، وسلم وجمد، وواىل وردد

د وإن أمري املؤمنني ملا مهده اهللا من ذوي الشرف الباذخ، وحازه ملنصبه من الفخر األصيل وا
الشامخ، وأفرد به من خالفته على العاملني، وأورثه إياه من غوامض احلكم اليت ال يعقلها إال أعيان 
العاملني، وحباه به من ضروب الوجاهة والكرامة، وفاض عليه من أنوار اإلمامة، وواصله إليه من 

أقره من مواهب الفضل العناية الشاملة والرب اخلفي، ومجعه له من اإلحسان اجللي واللطف اخلفي، و
واإلفضال لديه، وجعل يف كل حركة وسكون دليالً واضحا يشري إليه، يقدر نعم اهللا حق قدرها، 
ويواصل العكوف على االعتداد ا ونشرها، ويبالغ يف شكرها قوالً وعمال ونية، وجيهد نفسه يف 

، وأوالها على كافة الربية ثناء محدها اجتهاداً يرجو به درك األمنية، ويتحقق أن أمساها حمالً وقدرا
وشكرا، وأعالها قيمة، وأعمها نفعا وأعذا دمية، وأمجعها لضروب اجلدل واالستبشار، وأجدرها بأن 



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  503

 

تؤثر يف األمم أحسن اآلثار، وأوسعها يف مضمار االعتداد جماالً، وأعظمها على الرئيس واملرؤوس نفعا 
وث والدعاء إذ كنت جندة اهللا املذخورة ألمنائه على خلقه، النعمة بك أيها السيد األجل والتغ. ومجاال

والقائم دون الربية مبا افترضه عليهم من مظاهرة أمري املؤمنني واألخذ له حبقه، واللطف الذي كان يف 
اإلمامة ومن إعدامها حاجزا، والنصر الذي أصبح به أمري املؤمنني بعون اهللا فائزا، وحزب اهللا القاهر 

اب أمري املؤمنني الصائب الثاقب، وظله الذي يفئ على العام واخلاص، ومنهل فضله الغالب، وشه
الذي يصفو ويعذب لذوي الوالء واإلخالص، وسيفه الذي يستأصل ذوي الشقاق والنفاق، ويده 

اليت ينبعث منها ينابيع العطاء وسحائب األرزاق، والوىل الذي ارتضاه أمري املؤمنني للمصاحل كفيال، 
  . الذي ال تبغي دولته عن موازرته تبديال وال حتويالوالصفي

فعلو قدرك عند أمري املؤمنني ال ينتهي إىل أمد حمدود، وقيامك يف األخذ حبقه يتجاوز كل سعي مربور 
ومقام حممود، ودعائمه بنصرك اهللا يف طاعته يصفو عنده كل عظيم يف جمافاتك، وشفاؤك صدر أمري 

  .لقدرة عما يشفى غليله يف إحسان جمازاتكاملؤمنني من أعدائه، أعجز ا

ولقد حزت من املآثر ما فقت به أهل عصرك قدما وسبقا، ومسوت جبمالك إىل ذوي جمد ال جتد اهلمم 
العلية إىل متنيها مرقا، وما زلت يف كل أزمنتك سلطانا مهيبا، وفردا يف االس ال تدرك له األفكار 

ية واحملافل، ومهاما ختضع بامسه املهائب وتذعن اجلحافل، وسيدا ضريبا، ومطاعاً تبارك بأنبائه األند
  .تلقى إليه مقاليد التقدمة والسيادة، ومعظما ليس على ما خصه اهللا به من التعظيم موضع الزيادة

وكشف اهللا أمرك يف الوالء فدعاك األئمة ظهرياً، وزاد يف إنعامه على األمة فارتضاك هلداة أهل بيته 
، ووفر نصيبك من الفضائل واملناقب فوهبك منها ما أفاضه عليك شرفا، وأحظى امللوك معينا ونصريا

بتمكنك منهم وكونك هلم فخراً وشرفا، فال رتبة عالء إال وقد فرعتها مرتالً، وال مرتلة سناء إال وقد 
ائلك مسوت إليها منتقال، وال مزية فضل إال احتويت عليها وحزا، وال مرتلة فخر إال طلتها بفض

وجزا، وال مأثرة إال وكنت فاتح باا، وال مرتلة خطرية إال وأنت مستوجبها وأوىل ا، وال مساة جمد 
إال وخصائلك طالعة يف آفاقها أقمارا، وال موقف فضل إال ولك فيه تقدم ال تنازع فيه وال متاري، فما 

  . جناب فضلك ورمستهيوجد مقدم إال وقد فضلته بآثارك وتقدمته، وال مميز إال أمسته يف

تقلدت جالئل األمور فلبستها نباهة وتقوميا، وباشرا فأحرزت مبناقبك جاللة ووجاهة وتفخيما، 
جترجر بك الرتب أذيال الفخر واإلجالل، وتزهى بأفعالك اليت يبعث عليها ما أوتيته من شرف 

  .اجلالل

 هلم األقدام، وتكسبهم عزة النفوس ومل تزل تدابري أولياء الدولة ورجاهلا بفضائل سياستك فتثبت
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  .فيستهينوا يف حق االنتصار بك مبالقاة احلمام

    

ورمى اهللا بك طغاة الكفار بتأييد اإلسالم، وأختارك للمجاهدة عن امللة فأصبحت بك مرفوعة 
األعالم، وأبدت األعداء اجلوامع الباكيات من احملايد واملخاوف وأعمال احلسام؛ فلو تراخى بك 

ل يف جهادهم لكنت جلملهم مستأصال، ولغدوت هلم عن األعمال السامية بعرفانك فاضال، األم
فأثرك فيهم األثر الذي مل يبلغه جماهد، وما فللت يف هامهم من حد العضب الصارم بباسل ناطق 

  .وجبدل شاهد

فاخر اليت ال فما يبلغ التعداد ما مجعته من املناقب والفضائل، وال يستويل اإلحصاء على مالك من امل
حييط ا أحد من امللوك األوائل، فتجمع زهد اإلبدال إىل مهم األكاسرة، وتوفق يف أعمالك بني ما 
يقضي بصالح الدنيا وحسن ثواب اآلخرة، فأنت الرب التقي النقي احلسيب، الظاهر املربأ من كل 

احد الدنيا ال يسامى وال دنس وعيب، واملرضي خالقه باألفعال اليت ال ينجو ا لبس وال ريب، وو
  .يطاول، وامللك األوحد الذي برعت أدوات كماله فما يشابه وال مياثل

جعلتك الفضائل غريباً يف األنام، وخصك احلظ السعيد بفطرة رب فتهرب أن تأيت مبثلها األيام، 
عارف ما وحويت من األخالق امللوكية ما قصر بعظماء امللوك عن جماراتك، واقتنيت من احلكم وامل

جعل كافة العلماء مفترقني بعظم فضيلة ذاتك، وقرنت بني من عزه إذ فرار البيت ولطافة حكم 
  .القلم، وكاثرت فيك املعجزات جلمعك ما افترق من مفاخر األمم

فما أشرف ما أفردك اهللا به من كمال الشجاعة والرباعة، وتوحدك مبجده من معجزات تصنيف 
ؤيد يف قط العضو واهلام، وقلمك ماض يف البالغتني مضاء ال يدرك إال الصارم والرياعة، فسيفك م

باإلهلام، فكم مقام جالل وجالد فرجته بعضب وبنان، وموقف خطاب وضراب كشفت غمته بسن 
  .قلم وسنان

فسبحان من أفردك باستكمال املآثر، ومجع لك من احملاسن ما أعجز وصفه جهد الناظم والناثر، 
نفس وكرم األصل، ومكنك من كل منقبة بإحراز السبق وإدراك احلصل، وآتاك غاية شرف ال

وأطلعك من أفق عالء تكاثرت سعوده، وأستخلصك من منصب سناء مسا فأعجز النجم صعوده، 
وانتخبك من بيت عز غدت دعائمه للذات السمهرية وظالله صفحات القبض املشرفية، وحشاياه 

  .صهوات اجلرد األعوجية

لتحامل على احلضرة ببعدك عن فنائها، وحسدت على قربك منها ملا يعلم من ولقد كان وقع ا
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متابعتك هلا، وإغراقك يف والئها، وحاد بك عن موضعك من االختصاص ا من قصد اهتضامها، 
وأفسد لسوء عقيدته نظامها، وصامها على أنك مل ختل بنصرا على بعد الدار، بل نصرت احلق حيث 

وقد كان أمري املؤمنني حني أمت األمور، وحرجت الصدور، وحازت . ركان ودرت معه حيث دا
اللباب، واستشرف لالرتياب، يرجو من اهللا أن يفجأه منك بالفرج القريب، ويصيب أعدائك من 
عزمك بالسهم املصيب، واستجاب اهللا دعاءه فيك مبا ماثل دعاء جده رسول اهللا صلى اهللا عليه 

قد نرى تقلب وجهك يف السماء فلنولينك : (لى معىن قوله تعاىلوسلم وضاهى، وحصل يف ذلك ع
  ).قبلة ترضاها

وملا أذهب اهللا بك أيها السيد األجل امللك الصاحل عن دولة أمري املؤمنني غايات العي، وأدرك ا ثار 
أحاط أولياء اهللا من ذوي املباينة والبغي، وأحسن له الصنيع مبوازرتك، وبلغه مظافرتك ومكاتفتك ملا 

اخلربة بأرجائه، وفقه من التعويل عليك ملا كان غاية رجائه، فقلدك من وزارته، وفوض إليك تدبري 
مملكته وكفالته، وجعلك إمارة جيوشه امليامني، وكفالة قضاة املسلمني، وهداية دعاة املؤمنني، وتدبري 

النظر يف كل ما أغدقه اهللا من ما هو مردود إليهم من الصالة واخلطابة وإرشاد األولياء املستجيبني، و
أمور أوليائه أمجعني، وجنوده وعساكره املؤيدين، وكافة رعاياه باحلضرة ومجيع أعمال اململكة دانيها 
وقاضيها، وسائر أحوال الدولة بادييها وخافيها، وكل ما تنفذ فيه أوامره، تبوح بشعاره منابره، ورد 

ا حتتوي عليه أقطار مملكته، وألقى إليك مقاليد البسط إليك تدبري ما وراء سرير خالفته، وسياسة م
والقبض، والرفع واخلفض، واإلبرام والنقض، والقطع والوصل، والوالية والعزل، والتصرف 

والصرف، واإلمضاء والوقف، والغض والتنبيه، واإلمخال والتنويه، ومجيع ما يقتضيه صواب التدبري 
 السياسة من اإلباء واإلمتام، تيمناً مبا حيقق مبالغتك من متابعته، من اإلنعام واإلرغام، وما توجبه أحكام

  .واجتهادك يف إعالمنا ودعوته، وعلماً بأن التوفيق ال يعدو وراك، واملسعود ال يفارق أحناك

    

فتقلد ما قلدك أمري املؤمنني من هذه الرتب العالية، واملرتلة اليت قرب عليك تناوهلا أعمالك الزاكية، 
صب الذي حتكم فيه بأمر أمري املؤمنني وتنطق بلسانه، وتبطش بيده وحتب وتبغض بقلبه وجنانه، واملن

جارياً على رمسك يف تقوى اهللا وخشيته، واتباع مرضاته واستشعار رجعته، ومنتجزاً ما عد به يف 
 من حيث ال ومن يتق اهللا جيعل له خمرجاً ويرزقه: (كتابه، إليه ينتهي احلكم وينتسب، إذ يقول تعاىل

  ).حيتسب

والعساكر املنصورة فهم أشياع الدين، وأعضاد دولة أمري املؤمنني، وأبناء دعوة آبائه الراشدين، 
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والقائمون مبدافعة األعداء عن حوزة الدولة العلوية، واملدخرون لكفاح املباين للملكة الفاطمية، 
املسلمني وأنصار اخلالفة، وطاردو واملنادون بشعارها يف كل وقت وحني، واملعدون للذب عن بيضة 

الوجل واملخافة، املصطلون نريان احلرب والكفاح، ذوو القلوب يف املواقف اليت تز فيها السيوف 
وتضطرب كعوب الرماح، واملمنوحون مزية اللطف حلسن معتقدهم يف الطاعة، واملستعملون يف 

  .خدمة ويل نعمتهم جهد الطاقة واالستطاعة

األكابر، واألعيان األخاير، ووالة األعمال وسداد الثغور، والالئقة م سواعي الرتب ومنهم األمراء 
ومعايل األمور، واألولياء الذين سلمت مواالم من الشوائب، وأشتملوا على غرر املآثر واملناقب، 

م، وما واألجناد الذين يندفع م اخلطب امللك، والكفاة الذين يتسرعون إىل ما يندبون له من كل مه
زلت حتسن هلم الوساطة يف احملضر واملغيب، ويشيع ذكرهم مبا يتضوع نشره ويطيب، وتسفر هلم مبا 
يبلغون به آماهلم، وجتهد يف توفري املنافع عليهم وحترص على إيصاهلا هلم ال سيما اآلن ومجيع أمرهم 

حملمود؛ فهم خليقون إليك مردود، وقد ظهر لك من إخالصهم يف الطاعة مقامهم املشهور وسعيهم ا
  .منك مبضاعفة املكرمة والتبجيل، جديرون بتوفري حظهم من اإلحسان اجلزيل

فتوخى كالً منهم مبا يقتضيه له حاله، وتستدعيه ضته واستقالله، وتعرب هلم عما مينون به من حمض 
  .لوالء املتنيطاعتهم، وصريح مسابقتهم، وتسرعهم إىل مقارعة األعداء واملخالفني، ومتسكهم حببل ا

فأما القضاة والدعاة فأنت كافلهم وهاديهم، وعلمك حميط بقاصيهم ودانيهم، وتأنيك يبعثك على 
استكفاء إعفائهم وديانتهم، ومينعك من استعمال املفضولني يف علم وأمانة، وحيضك على التعويل على 

  .ذوي الرتاهة والصيانة

كون استثبات أمورها وانتظامها، ويستعان ا على فأما األموال وهي عماد الدول وقوامها، وا ي
االستكثار من الرجال واألنصار، وبوفورها تقوم املهابة يف نفوس مماليك األطراف واألمصار؛ وأمري 

املؤمنني يرجو أن تتضاعف بنظرك، وتنمي لفاضل سياستك ومحد أثرك، تتسع بأذن اهللا يف أيامك 
  .حبسن تأنيك من البهجة والنضارةالعمارة؛ وتتوافر مبا ينعم األعمال 

والرعايا فهم ودائع اهللا عند من أستحفظ أمورهم، وعياله الذين يتعني على والة األمر أن يشرحوا 
بالرعاية صدورهم، وتأكيد الوصايا بتخفيف الوطأة عليهم، واألمر بالعدل واالحسان على الصغري 

حسان واإلمجال، بغايات تنتج لك من أبواب والكبري منهم؛ وقد خصك اهللا بالكمال، وحبب إليك اإل
وقدرك جيل أن . املصاحل ما ال حتيط به الوصايا، ويشترك يف عائدة نفعه اخلواص واألجناد والرعايا

نكثر لك بالقول ما نبتدع أضعافه بأفعالك املستحسنة، وحملك مرتفع عن التنبيه إذ ال تلم بعني 
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  .رعايتك إغفاءة وال سنة

ؤيد الدولة العلوية بعزماتك الثاقبة، ويعيد عليها حقوقها بسيوفك القاضية وآرائك واهللا سبحانه ي
الصائبة، وجيعل أمد عمرك مديداً، وإقبالك يف كل وقت جديدا، وأعمالك مرتضاة عند اهللا متقبلة، 

  .ووفود املنا جنابك متوالية مقبلة، فأعمل به إن شاء اهللا تعاىل

    

لوزيرنا السيد األجل امللك الصاحل من : "على طرة السجل خبطه ما نصهوكتب أمري املؤمنني الفائز 
جاللة القدر، وعظم األمر وفخامة الشأن، وعلو املكان، واستحباب الفضل واستحقاق غاية املن 

اجلزيل، ومزية الويل الذي بعثه على بذل النفس يف نصرتنا، ودعاه دون اخلالئق إىل القيام حبق متابعتنا 
ا يبعثنا على التربع له ببذل كل مصون، واالبتداء من ذاتنا باالقتراح له كل شيء يسر وطاعتنا، م

والذي تضمنه هذا السجل من تقريظه وأوصافه، فالذي تشتمل عليه ضمائرنا . النفوس ويقر العيون
ه أضعاف أضعافه؛ وكذلك شرفناه جبميع التدبري واإلنالة، ورفعناه إىل أعلى رتب االصطفاء مبا جعلنا
له من الكفالة، واهللا تعاىل يعضد به دولتنا، وحيوط به حوزتنا، وميده مبواد التوفيق والتأييد، وجيعل 

  .أيامه يف وزارتنا ممنوحة بآيات االستمرار والتأييد، إن شاء اهللا تعاىل

ه كانت الوزارة قدمياً تعدل السلطنة اآلن، فإن الوزير كان نائب اخلليفة يف بلده، يفوض إلي: قلت
مجيع أمور اململكة، وتولية من رآه من القضاة ونواب البالد وجتهيز العساكر واجليوش وتفرقة 

األرزاق، إىل غري ذلك مما هو اآلن وظيفة السلطان وكان الوزير يلقب بألقاب السلطنة اآلن كامللك 
ن عبارة عن الوزير اآل: الصاحل وحنوه، وقد تقهقر أمر الوزير حىت قال بعض وزراء القرن السابع

  .يشتري اللحم واحلطب وحوايج الطعام، واألمر كما قال" خوش كان عفش"

وأقام أبن رزيك وزيرا إىل ان قتل يف رمضان سنة ست ومخسني يف خالفة العاضد، وكان العاضد 
والفائز وكالمها حتت حجره، فأقيم بعده يف الوزارة أبنه رزيك، ولقب العادل، فأقام فيها سنة وأياماً، 

  .قتلو

ووزر بعده شاور بن جمري أبو شجاع السعدي، ولقب أمري اجليوش، وهو الوزير املشئوم الذي يضاهيه 
يف الشؤم العلقمي وزير املستعصم؛ فإن هذا قد أطمع الفرنج يف أخذ الديار املصرية، وماألهم على 

ر وأهلها، فقيض هلم ذلك، كما أن العلقمي هو الذي طمع التتار يف أخذ بغداد، إال أن لطف اهللا مبص
عسكر نور الدين الشهيد، فأزاحوا الفرنج عنها، وقتل الوزير شاور بيد صالح الدين يوسف بن 

  : أيوب؛ وقال بعض الشعراء يف ذلك
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 من الرحمن قد كان موقوتا بأمر  لمصر حوز يوسف ملكها هنيئاً

  .ل شاور في ربيع اآلخر سنة أربع وستينيماثل إال قتل داود جالوتا وكان قت  كان فيها قتل يوسف شاوراً وما

وويل الوزارة بعده األمري أسد الدين شريكوه؛ ولقب امللك املنصور، لقبه بذلك العاضد، فأقام فيها 
  .شهرين ومخسة أيام، ومات يف مجادى اآلخرة

 فاستوزر العاضد بعده أبن أخيه صالح الدين يوسف بن أيوب، ولقب امللك الناصر، وقد تقدم ذكر

مث إن صالح الدين أزال دولة بين عبيد، وأعاد اخلطبة لبين العباس يف أول . اخلليعة اليت لبسها يومئذ
  .سنة سبع وستني، فصار ملصر أمرياً بعد أن كان وزيراً

وجعل وزيره القاضي الفاضل حميي الدين عبد الرحيم البيساين، فاستمر وزيرا له، ولولده امللك 
  .مللك املنصور، إىل أن مات سنة ست وتسعني ومخسمائةالعزيز، ولولد العزيز ا

  .فوزر بعده للعادل صفي الدين بن شكر الدمريي، إىل أن عزل سنة تسع وستمائة

  .ووزر للكامل أبن شكر أيضا واحلسن بن أمحد الديباجي

ووزر للصاحل مجال الدين علي بن جرير الرقي ومعني الدين احلسن بن صدر الدين شيخ الشيخ، 
  .وه فخر الدين يوسف، والقاضي بدر الدين السنجاري والقاضي تاج الدين بن بنت األعزوأخ

  .ووزر لشجرة الدر يف دولتها اء الدين علي بن حممد بن سليم املعروف بابن حنا

 هبة اهللا بن صاعد الفائزي، وكان هذا أول شؤم األتراك - بل األحنس األشقى-ووزر للمعز األسعد
عدلوا عن وزارة العلماء األقباط واملساملة، وكان األسعد هذا نصرانياً فأسلم، فلما يف مملكتهم، أن 

توىل الوزارة أحدث مكوساً ومظامل كثرية على حنو ما كانت يف أيام العبيديني ووزرائهم النصارى 
والرافضة، وقد كان السلطان صالح الدين رمحه اهللا أبطلها فأحدثها هذا امللعون، وقد قال فيه 

  : عضهمب

 فصاعدا وأباه  اهللا صاعدا لعن

  واحداً ثم واحدا  فنازال وبنيه

  .وملا قتل املعز، وقبض على والده املنصور، أهني األسعد هذا، مث قتل يف سنة مخس ومخسني

وويل الوزارة للمظفر بعده القاضي بدر الدين السنجاري مضافاً لقضاة القضاة، مث صرف من عامه 
  .عن الوزارة
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  .ليها القاضي تاج الدين بن بنت األعز، مث صرف يف ذي القعدة سنة سبع ومخسنيوو

ووزر رزين الدين يعقوب بن عبد الرفيع املعروف بابن الزبري، فأقام إىل أيام الظاهر بيربس، فعزله عن 
 إىل الوزارة يف ربيع اآلخر سنة تسع ومخسني، واستوزر بعده الصاحب اء الدين أبن حنا؛ فأقام وزيرا

أن مات الظاهر، وتوىل ولده امللك السعيد، فأقره على الوزارة، وكتب له تقليدا من إنشاء القاضي 
احلمد هللا الذي وهب هذه الدولة القاهرة من لدنه وليا، : وهذه صورته. حميي الدين بن عبد الظاهر

  .وجعل مكان سرها وشد أزرها علياً، ورضى هلا من مل يزل ربه مرضياً

ى نعمه اليت أمسى بنا بره حفياً، ونشكره على أن جعل دولتنا جنة أورث تدبريها من عباده حنمده عل
  .من كان تقيا

ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة نسبح ا بكرة وعشيا، ونصلى على سيدنا حممد 
  .تبع ا صراطاً سوياًالذي آتاه اهللا الكتاب، وجعله نبياً، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه صالة ن

وبعد، فإن أوىل ما تنغمت به ألسنة األقالم بتالوة سوره، وتنعمت أفواه احملابر باالستمداد لتسطري 
سريه، وتناجت الكرام الكاتبون مبجمله ومفصله، وتناشدت الرواة حسن نسيبه وترمنت احلداة بطيب 

هارق لصعود كلمه الطيب ورفع صاحل غزله، وادت األقاليم حتف معجله ومؤجله، وعنيت وجوه امل
عمله، ما كان فيه شكر لنعمة متنها على الدولة سعادة جدودها وحظوظها، وإفادة مصوا وحمفوظها، 

وإرادة مرقومها حبسن االستبداع وملحوظها، ومحد ملنحة وافاا بركة أحسنت للمملكة الشريفة 
ت مدد البحر وكلما أجرى ذلك ماء أجرت هي مآال، وقربت هلا مثاال، وأصلحت هلا أحواال، وكاثر

ماالً، وإن ضنت السحب أنشأت سحباً، وإن قيل سح سحها ورونق األرض ذهب، عوضت عنه 
ذهبا، كم هلا يف الوجود من كرم وكرامة، ويف الوجوه من ووسوم ووسامة، كم أحيت مهجاً، وكم 

اخلزائن ضيقاً حرجا، وكم جعلت للدولة من أمرها خمرجاً، وكم وسعت أمال وكم تركت صدر 
وكم أنفقت يف واقف يف قلب . استخدمت جيش جد يف بطن الليل، وجيش جهاد على ظهور اخليل

بني الصفوف واحلروب، ويف واقف يف صفوف املساجد من أصحاب القلوب، كم سبيل يسرت، 
وكم . توكم خماوف أدبرت حني دبرت، وكم آثار يف البالد والعباد أبرت وأثر. وسعود كثرت

وكم ا موازين لألولياء ثقلت . وافت ووفت، وكم كفت وكفت، وكم أعفت وعفت وعفت
وكم بيوت عبادة صاحب . وكم أجرت من وقوف وكم عرفت مبعروف. وموازين لألعداء خفت

تثىن الليايل عن تغليسه إىل . هذه الربكات هو حمراا، ومساء جود هو سيحاا ومدينة علم هو باا
 يف احلنادس، واأليام على جريه لعيادة مرضى الفقراء وحضور جنائز وزيارة القبور املساجد
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كم عمت . يكنت حتت جناح عدله الظاعن واملقيم، ويشكر يثرب ومكة وزمزم واحلطيم. الدوارس
وكم مرت صدقاته بالوادي فسح اهللا يف مدته فأثنت عليه رماله وبالنادي . سنن تفقداته ونوافله

نعم . مله، ما زار الشام إال أغناه عن مسه املطر، وال صحب سلطانه يف سفر إال قالفأثنت أرا
  .الصاحب يف السفر واحلضر

وملا كان املتفرد ذه الربكات هو واحد الوجود، ومن ال يشاركه يف املزايا شريك وإن الليايل بإجياد 
 املوصوف، عند اهللا وعند خلقه هو: وهو الذي إن مل نسمه، قال سامع هذه املناقب. مثله غري ولود

  .وهذا املمدوح بأكثر من هذه املمادح، واحملامد من ربه ممدوح وممنوح. معروف

    

واملنعوت بذلك، قد نعتته بأكثر من هذه النعوت املالئك، وإمنا نذكر نعوته التذاذاً، فال يعتقد كاتب 
كان البد للمادح أن جيول، وللقلم وإذا . وال خاطب أنه ويف جاللته بعض حقها؛ فإنه أشرف من هذا

أن يقول، فتلك بركات للمجلس العايل الوالدي الصاحيب الوزيري السيدي الورعي الزاهدي 
العابدي الذخري الكفيل للمهدي املشيدي العوين القوامي النظامي األفضلي األشريف العاملي العاديل 

دين، ملجأ الصاحلني، شرف األولياء املتقني، البهائي، سيد الوزراء واألصحاب يف العاملني، كهف العاب
مدبر الدول، سداد الثغور، صالح املمالك، قدوة امللوك والسالطني، ميني أمري املؤمنني، علي بن حممد 
أدام اهللا جالله، من تشرف األقاليم حبياطة قلمه املبارك، والتقاليد بتجديد تنفيذه الذي ال يساهم فيه 

 إمنا هو مبثابة آيات تزاد فتردد، أو مبرتلة أسجال يف كل حني به حيكم وفيه وال يشارك، فما جدد منها
يشهد؛ حىت تتناقل بثبوته األيام والليايل، وال خيلو جيد دولة أن يكون احلايل مبا له من مفاخر اللآليل، 

هو من فلذلك خرج األمر العايل ال برح بكسب اء الدين احملمدي أمت األنوار، وال برحت مرامسه تز
قلم منفذه بذي الفقر وذي الفقار؛ أن يضمن هذا التقليد الشريف بالوزارة التامة العامة الشاملة 

الكاملة الشريفة الصاحبية البهائية أحسن التضمني، وأن ينشر منها ما يتلقى روايته كل رب سيف 
 وأمري، وكل مدينة وقلم باليمني، وأن يعلم كافة الناس ومن يضمه طاعة هذه الدولة وملكها من ملك

ذات منرب وسرير، وكل من مجعته األقاليم من نواب سلطنة، وذوي طاعة مذعنة، وأصحاب عقد 
وحل، وظعن وحل، وذوي جنود وحشود، ورافعي أعالم وبنود، وكل راع ورعية، وكل من ينظر يف 

الدولة األمور الشرعية، وكل صاحب علم وتدريس، وليل وتقديس، وكل من يدخل يف حكم هذه 
العالية من مشوسها املضيئة، وبدورها املنرية، وجنومها املشرقة وشهبها الثاقبة يف املمالك املصرية 

والنوبية والساحلية والكركية والشوبكية والشامية واحللبية، وما تداخل بني ذلك من ثغور وحصون 
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  .وممالك

، وأمر تدبريها به منوط، وعناية شفقته إن القلم املبارك الصاحيب البهائي يف مجيع هذه املمالك مبسوط
هلا حتوط، وله النظر يف أحواهلا وأمواهلا، وإليه أمر قوانينها ودواوينها، وكتاا وحساا ومراتبها، 

ورواتبها وتصريفها ومصروفها، وإليه التولية والصرف، وإليه تقدمة البدل والنعت والتوكيد 
سواه، وسوى من هو مرتضيه من السادة الوزرانية، ومن والعطف، وهو صاحب الرتبة اليت ال حيلها 

  .مسينا غريه وغريهم بالصحوبية

فليحذر من خياطب غريهم ا أو يسميه، فكما كان والدنا الشهيد خياطبه بالوالد خاطبناه بذلك 
وخطبناه، وما عدلنا عن ذلك بل عدلنا، ألنه ما ظلم من أشبه أباه، فمرتلته ال تسامى وال تسام، 

 زناد قدح أحرق بشرر -أبادهم اهللا- كانته ال ترامى وال ترام؛ فمن قدح يف سيادته من حساده وم
شرره، ومن ركب إىل جاللته سيح سوء أغرق يف حبره، ومن فتل لسعادته حبل كيد فإمنا فتله مربمه 

  .لنحره

إذا دخلوا الباب، حطة : فلتلزم األلسنة واألقالم واألقدام يف خدمته أحسن اآلداب، وليقل املترددون
  .وال يغرم فرط تواضعه لدينه وتقواه، فمن تأدب معه تأدب معنا ومن تأدب معنا تأدب مع اهللا

وليتل هذا التقليد على رءوس األشهاد، وتنسخ نسخته حىت تتناقلها األمصار والبالد؛ فهو حجتنا 
بالنص والقياس واالستنباط على من مسيناه خصوصاً ومن يدخل يف ذلك بطريق العموم، فليعلموا فيه 

  .واملفهوم

واهللا يزيد الس العايل الصاحيب البهائي من فضله، ويبقيه لغاية هذه الدولة ويصونه لشبله كما صانه 
  .ألشده من قبله، وميتع بنيته الصاحلة اليت حيسن ا إن شاء اهللا مناء الفرع كما حسن مناء اصله

  .ة إىل أن مات يف ذي القعدة سنة سبع وسبعنيواستمر الصاحب اء الدين يف الوزار

وكان امللك السعيد إذ ذاك بدمشق، فلما بلغته وفاته، أرسل إىل برهان الدين اخلضر بن احلسن 
السنجاري باستقراره وزيرا بالديار املصرية، فقال القاضي حميي الدين ابن عبد الظاهر حني سري إليه 

ح اخلصمان يا دولة امللك السعيد، فلما قالت الوزارة بك زال اخلالف، واصطل: تقليد الوزارة
  .بالربهان قال الربهان بالتقليد

  : وقال السراج الوراق حني خلع عليه

 منك سمح يجتلوه بوجه  تهن بخلعة لبست جماالً

 أخوه: البدر؟ قلت لهم أهذا  :وقال الناس حين طلعت فيها
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  : وقال يف خلعة ولده مشس الدين

 فتانة العقل والحس محاسنها  ر ابن الوزير بخلعةالوزي أهنى

  !ولم ال، ومن أطواقها مطلع الشمس  أضاءت بها اآلفاق شرقاً ومغرباً

  : وملا عوجل خلع امللك السعيد، قال ناصر الدين بن النقيب

 الجديد ومن بعيد بصاحبها  الوزارة من قريب تطيرت

  لسعيدوالسيما على الملك ا  كعبه كعب شؤم :وقالت

واستوزر فخر . وأقام السنجاري يف الوزارة إىل أن ويل قالوون يف رجب سنة مثان وسبعني، فعزله
  .الدين بن لقمان كاتب السر، فأقام إىل مجادى اآلخرة سنة تسع وسبعني

فأعيد السنجاري إىل الوزارة، ورجع ابن لقمان إىل كتابة اإلنشاء، فأقام إىل ربيع األول سنة مثانني، 
  .عزلف

  .ووزر جنم الدين محزة بن حممد بن هبة اهللا األصفوين

ووزر األمري علم الدين سنجر الشجاعي، وهو أول من ويل الوزارة من األمراء، وأول وزير ضربت 
  .على بابه الطلبخاناه على قاعدة وزراء اخلالفة بالعراق، مث عزل

  .ووزر األمري بدر الدين بيدار، مث صرف

  . صرفوأعيد الشجاعي، مث

ووزر مشس الدين حممد بن عثمان املعروف بابن السلعوس، فأقام إىل قتل األشرف، فأخذ وضرب إىل 
  .أن مات حتت الضرب

وكان ملا توىل الوزارة، كتب إليه بعض أصحابه حيذره من األمري علم الدين سنجر الشجاعي 
  : املنصوري

 قد وطئت على األفاعي بأنك  يا وزير األرض واعلم تنبه

  أخاف عليك من نهش الشجاعي  باهللا معتصماً فإني وكن

  .فكان الذي تسبب يف إهالكه الشجاعي

  .وويل الشجاعي الوزارة مكانه، فأقام ا اكثر من شهر، وحدثه نفسه بالسلطنة، فقتل

ل وويل الوزارة بعده تاج الدين بن فخر الدين بن الصاحب اء الدين بن حنا، فأقام إىل ان توىل العاد



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  513

 

  .كتبغا، فعزل

  .وويل مكانه فخر الدين عثمان بن جمد الدين عبد العزيز بن اخلليل، فأقام إىل أن توىل الجني، فعزل

وويل مكانه األمري مشس الدين سنقر األعسر، مث عزل من عامه وحبس؛ فلما أعيد امللك الناصر إىل 
  . سنة إحدى وسبعمائةالسلطنة اخرج األعسر من احلبس وأعاده إىل الوزارة، مث عزله يف

  .وويل األمري عز الدين ايبك املنصوري، وويل ناصر الدين حممد السنجى مث عزل يف شوال سنة أربع

  .ووزر سعد الدين حممد بن حممد بن عطاء اهللا يف احملرم سنة ست

إىل ووزر التاج أبو الفرج بن سعيد الدولة املسلماين، ووزر ضياء الدين النشائي، فلما عاد الناصر 
  .السلطنة املرة الثالثة سنة سبع استوزر فخر الدين اخلليلي مث عزل يف رمضان سنة عشر

  .ووزر األمري سيف الدين بكتمر احلاجب، مث عزل يف ربيع اآلخر سنة إحدى عشرة

  .ووزر أمني امللك أبو سعيد املستويف

  .مايلووزر يف سنة ثالث وعشرين أمني امللك مث األمري عالء الدين مغلطاي اجل

مث أبطل الناصر الوزارة، ورتب وظيفة ناظر اخلواص، ووالها كرمي الدين عبد الكرمي بن هبة اهللا بن 
  .الصاحب، واستمرت الوزارة شاغرة إىل سنة أربع وأربعني: السديد، فكان كالوزير ورمبا قيل له

 احملرم ووزر األمري فاستوزر الكامل شعبان جنم الدين حممود بن شروين، وكان اصله وزير بغداد يف
  .أيتمش احملمدي، ووزر األمري منجك اليوسفي، مث عزل ثالث ربيع األول سنة تسع وأربعني

  .ووزر األمري أستدمر العمري يف رابع عشرة مث استعفى يف خامس عشرين ربيع اآلخر، فأعفى

  .وأعيد منجك، مث عزل يف حمرم سنة إحدى ومخسني

  .د بن زنبور القبطي، مث عزل يف رمضان سنة ثالث ومخسنيووزر علم الدين عبد اهللا بن امح

ووزر موفق الدين هبة اهللا بن سعد الدولة القبطي، فأقام إىل أن مات يف ربيع اآلخر سنة مخس 
  .ومخسني، وشغرت الوزارة بعده إىل سنة مثان ومخسني

  .ووزر األمري قشتمر، مث عزل سنة تسع ومخسني

  .عزل سنة إحدى وستنيووزر تاج الدين بن رشية، مث 

  .ووزر مجال الدين يوسف بن أيب شاكر

  .مث وزر األمري األكز الكثالوي

  .مث وزر كرمي الدين بن غنام، مث فخر الدين بن تاج الدين موسى، مث صرف سنة أربع وسبعني

  .ووزر ابن الغنام، مث صرف سنة مخس وسبعني
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طان كل أمور اململكة، وأنه أقامه مقام نفسه يف وأعيد منجك اليوسفي إىل الوزارة، وفوض إليه السل
كل شيء، وأنه خيرج اإلقطاعات اليت عربا سبعمائة دينار فما دوا، وأنه يعزل من شاء من أرباب 
الدولة، وخيرج الطبلخانات والعشراوات بسائر املمالك الشامية، ورسم للوزير أن جيلس قدامه يف 

وهو الذي جعل : قال ابن الكرماين يف خمتصر املسالك. الدركات، مث مات منجك يف سنة سبعني
  .املماليك اللحم السميط يف وزارته، ومل يكن يفرق عليهم قبل ذلك إال السليخ

  .ووزر تاج الدين عبد الوهاب امللكي، ويعرف بالنشو، مث صرف يف رجب سنة ست وسبعني

  .وأعيد ابن الغنام، مث صرف من عامه

  .ع األول سنة سبع وسبعني، فأعيد التاج امللكي، مث صرف سنة مثان وسبعنيوتعطلت الوزارة إىل ربي

  .وأعيد ابن الغنام مث صرف

  .وأعيد النشو مث صرف

  .واستقر كرمي الدين بن الرويهب، مث عزل يف شوال سنة تسع وسبعني

  .ووزر صالح الدين خليل بن عرام، مث عزل يف صفر سنة مثانني

  .مث عزل يف شوال من السنةووزر كرمي الدين بن مكانس، 

  .وأعيد النشو، مث عزل يف ربيع سنة إحدى ومثانني

  .ووزر مشس الدين بن أبر مث عزل سنة مخس ومثانني

  .ووزر مشس الدين إبراهيم كاتب اربان، فأقام إىل أن مات سنة تسع ومثانني

  .سعووزر بعده علم الدين إبراهيم القبطي بن كاتب سيدي، مث عزل يف رمضان سنة ت

  .ووزر كرمي الدين بن غنام، مث وزر موفق الدين أبو الفرج يف صفر سنة اثنتني وتسعني

  .مث وزر سعد الدين اهللا بن البقري يف ربيع اآلخر من السنة، مث عزل يف رمضان سنة اثنتني وتسعني

  .وأعيد أبو الفرج، مث عزل يف صفر

  .ووزر ركن الدين عمر بن قيماز، مث عزل يف رجب

  .اج الدين بن أيب شاكر، مث عزل يف احملرم سنة مخس وتسعنيووزر ت

  .وأعيد موفق الدين، مث عزل سنة ست وتسعني

ووزر األمري ناصر الدين حممد بن رجب بن كلبك بن احلسام، ولقب وزير الوزراء إىل أن مات سنة 
  .مثان وتسعني
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  .ووزر مبارك شاه، مث صرف يف رجب

  .يع األول سنة تسع وتسعنيوأعيد ابن البقري، مث عزل يف رب

  .ووزر بدر الدين حممد الطوخي، مث صرف يف ربيع اآلخر سنة إحدى ومثامنائة

  .ووزر الشهاب أمحد بن عمر بن قطنة، مث صرف يف ذي احلجة من السنة

  .ووزر فخر الدين ماجد بن غراب، مث صرف يف ربيع اآلخر سنة اثنتني

  .وأعيد بدر الدين الطوخي، مث عزل

  .ابن غراب، مث عزل يف رجب سنة ثالثوأعيد 

  .ووزر األمري مبارك شاه احلاجب، مث صرف

  .ووزر تاج بن البقري، مث صرف يف احملرم

  .ووزر فخر الدين بن غراب، مث عزل سنة مخس

  .ووزر عالء الدين األمخص، مث عزل يف شوال

  .ووزر مبارك شاه، مث صرف

  .رم سنة ست ومثامنائةوويل تاج الدين بن البقري، مث توارى يف احمل

  .وأعيد علم الدين أبوكم، مث هرب بعد مثانية أيام

  .وأعيد ابن البقري، مث هرب يف ربيع األول

  .وأعيد تاج الدين بن عبد الرزاق، مث هرب أيضا بعد أيام

  .وأعيد ابن البقري، مث صرف يف ذي احلجة سنة سبع

  .وأعيد فخر الدين ماجد بن غراب، مث صرف سنة تسع

  .ر مجال الدين البريي األستادار، مث صرف يف سنة اثنيت عشرةووز

  .ووزر تاج الدين بن اهليصم

مث وزر تقي الدين عبد الوهاب بن أيب شاكر يف احملرم سنة تسع عشرة، فأقام إىل ذي القعدة من 
  .السنة، ومات

  .فوزر فخر الدين األستادار يف سنة عشرين

  .وىل سنة إحدى وعشرينووزر أرغون شاه، مث صرف يف مجادى األ

  .ووزر بدر الدين بن حمب الدين، مث صرف يف ذي القعدة من عامه

  .ووزر بدر الدين بن نصر اهللا، مث صرف يف احملرم سنة أربع وعشرين
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  .ووزر تاج الدين كاتب املناخات، مث صرف يف ذي احلجة سنة مخس وعشرين

  .ووزر أرغون شاه، مث صرف يف شوال سنة ست وعشرين

  .ر كرمي الدين بن كاتب املناخات، مث صرف يف رجب سنة سبع وثالثنيووز

  .ووزر أمني الدين بن اهليصم، مث صرف يف سنة مثان وثالثني

  .ووزر سعد الدين إبراهيم بن كاتب حكم

  .مث وزر أخوه مجال الدين يوسف يف ربيع األول من السنة، مث صرف يف مجادى اآلخرة من السنة

  . الوهاب بن اخلطري، مث صرف يف رمضان سنة تسع وثالثنيووزر تاج الدين عبد

  .ووزر األمري خليل بن شاهني نائب اإلسكندرية، مث صرف

  .ووزر كرمي الدين بن كاتب املناخ يف ربيع األول سنة أربعني

    

  .مث مجادى اآلخرة سنة إحدى ومخسني وزر عوضاً عن أمني الدين بن اهليصم، مث صرف

  . بن النجار، مث صرف يف مجادى سنة مثان ومخسنيووزر سعد الدين فرج

  .وأعيد أمني الدين بن اهليصم، مث صرف يف ذي القعدة من السنة

  .وأعيد سعد الدين

  .مث وزر علي بن حممد األهناسي، مث صرف يف صفر سنة أربع وستني

  .ووزر فارس احملمدي يوما واحدا، مث صرف

  .ووزر منصور الكاتب مث صرف

  .لكاتب مث صرفووزير منصور ا

  .ووزر حممد األهناسي والد علي املذكور عشرة أيام

  .مث وزر منصور األسلمي مث صرف يف ربيع اآلخر

  .وأعيد سعد الدين بن النجار، مث صرف يف ربيع األول سنة مخس وستني

  .وأعيد علي بن االهناسي، مث صرف

  .ووزر مشس الدين بن صنيعة، مث صرف يف صفر سنة سبع وستني

  .د ابن االهناسي، مث صرف يف شوالوأعي

  .ووزر جمد الدين بن البقري، مث صرف يف احملرم سنة مثان وستني

  .ووزر يونس بن عمر بن جربغا، مث صرف عن قرب
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  .وأعيد اد بن البقري مث صرف يف ربيع األول

  .ووزر حممد البباوي إىل أن غرق آخر ذي احلجة سنة تسع وستني

  .يعة، مث صرف يف مجادى اآلخرةوأعيد الشرف حيىي بن صن

  .ووزر قاسم القرايف، مث صرف

  .ووزر األمري يشبك الدوادار، مث صرف

  .ووزر األمري خشقدم الطواشي، مث صرف

  .ووزر ابن الزرازيري كاشف الصعيد مث صرف عن قرب

  .وأعيد قاسم، مث صرف

  .ووزر األمري أقربدي الدوادار

  .م اخلميس، مستهل ذي احلجة سنة إحدى وتسعمائةمث ويل بعده األمري كربتاي األمحر يو

  ذكر كتاب السر

كان يكتب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان : قال أبن اجلوزي يف التلقيح
وعلي وأيب بن كعب وزيد بن ثابت األنصاري ومعاوية بن أيب سفيان وحنظلة بن الربيع األسدي 

ن بن سعيد والعالء بن احلضرمي؛ وكان املداوم على الكتابة زيد وخالد بن سعيد بن القاضي وأبا
  .ومعاوية

وكان كاتب أيب بكر الصديق عثمان بن عفان، وكاتب عمر زيد بن ثابت وكاتب عثمان مروان بن 
احلكم، وكاتب علي عبد اهللا بن رافع وسعيد بن أيب منر، وكاتب احلسن كاتب أبيه، وكاتب معاوية 

وكاتب يزيد عبيد اهللا بن أوس، وشعبان األحول، وكاتب عبد امللك بن . الغساينعبيد اهللا بن أوس 
مروان روح بن زنباع اجلذامي وقبيصة بن ذؤيب، وكاتب أبنه الوليد قبيصة بن ذؤيب وقرة بن 

شريك والضحاك بن زمل، وكاتب سليمان يزيد بن املهلب وعبد العزيز بن احلارث، وكاتب عمر بن 
بن حيوة الكندي وليث بن يب رقية، وكاتب يزيد بن عبد امللك سعيد بن الوليد عبد العزيز رجاء 

األبرش وحممد أبن عبد اهللا بن حارثة األنصاري، وكاتب هشام هذان وسامل مواله، وكاتب الوليد 
العباس أبن مسلم، وكاتب يزيد بن الوليد ثابت بن سليمان، وكاتب إبراهيم بن الوليد ثابت هذا، 

  .ن احلمار عبد احلميد بن حيىي موىل بين عامروكاتب مروا

كانت كتابة اإلنشاء يف املشرق يف خالفة بين العباس منوطة بالوزراء، ورمبا أنفرد : وقال ابن فضل اهللا



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  518

 

مث ملا كثر . ا رجل، واستقل ا كتاب مل يبلغوا مبلغ الوزارة، فكان يسمى يف املشرق كتاب اإلنشاء
يوان اإلنشاء، مث بقي يطلق عليه تارة صاحب ديوان اإلنشاء وتارة عددهم مسى رئيسهم رئيس د

وهي عندي أنبه، وعند الناس أدل، وكانت يف دولة السالجقية وملوك الشرق : قال. كاتب السر
وأهل املغرب يسمون صاحب ديوان . يسمى ديوان الطغراوية، والطغراء، هي الطرة بالفارسية

  .ىانته. اإلنشاء صاحب القلم األعلى

    

إمنا حدثت وظيفة كتابة السر يف أيام قالوون، وكانت هذه الوظيفة قدميا يف ضمن : وقال غريه
الوزارة، والوزير هو املتصرف يف الديوان، وحتت يده مجاعة من الكتاب، وفيهم رجل كبري يسمى 

 صاحب ديوان اإلنشاء، وصاحب ديوان الرسائل، فكان الكاتب للسفاح عبد اجلبار بن عدي مث

كتب للمنصور، وكتب أيضا عبد اهللا بن املقفع املشهور بالبالغة وأبو أيوب املورياين، وكتب للمهدي 
وزيره معاوية بن عبد اهللا والربيع بن يونس احلاجب، وكتب للهادي عمرو بن بزيع، فلما استخلف 

 يديه، حىت الرشيد ويل يوسف بن القاسم بن صبيح كتابة اإلنشاء، فكان هو الذي قام خطيبا بني
أخذت له البيعة، وكنب للمأمون أمحد بن يوسف والقاسم بن صبيح الكاتب وأمحد أبن الضحاك 

الطربي، وعمرو بن مسعدة واملعلى بن أيوب وعمرو بن مهبول، وكتب للمعتصم والواثق إبراهيم 
 القاسم وكتب للطائع أبو. وكتب للمتوكل أمحد بن املدبر وإبراهيم بن العباس الصويل. املوصلي

وكتب للقادر إبراهيم بن هالل الصابئ، وكان على دين . عيسى بن الوزير علي بن عيسى بن اجلراح
  .الصابئة إىل أن مات

كتب يف : وكتب جلماعة من اخللفاء أبو سعيد العالء بن احلسن بن وهب بن املوجاليا، قال بعضهم
  .ى يد املقتدياإلنشاء للخلفاء مخسا وستني سنة، وكان نصرانيا، فأسلم عل

قال أبن . وكتب للمقتدي سديد الدولة أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن عبد الكرمي أبن األنباري
  .كان كاتب اإلنشاء ببغداد للخلفاء، وانفرد بصناعة اإلنشاء: كثري

وكتب للناصر قوام الدين حيىي بن سعيد الواسطي املشهور بابن زيادة صاحب ديوان اإلنشاء ببغداد، 
  .ومن انتهيت إليه رياسة الترسل

وكتب للمستعصم عز الدين عبد احلميد بن هبة اهللا بن أيب احلديد املدائين الكاتب ومات سنة مخس 
  .فهو آخر كتاب اإلنشاء خلفاء بغداد. ومخسني وستمائة، وقتل اخلليفة عقب موته

الكاتب وآخر خلفاء بين ومن االتفاق الغريب أن آخر خلفاء بين أمية كتب له عبد احلميد : قلت
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  .العباس ببغداد كتب له من امسه عبد احلميد

وأما مصر فلم يكن ا ديوان إنشاء من حني فتحت إىل أيام أمحد بن طولون، فقوى أمرها، وعظم 
  .ملكها، فكتب عنده أبو جعفر حممد بن أمحد بن مودود

  .وكتب لولده مخارويه إسحاق بن نصر العبادي

نشاء بذلك إىل أن ملكها العبيدية، فعظم ديوان اإلنشاء ا ووقع االعتناء به وتوالت دواوين اإل
واختيار بلغاء الكتاب ما بني مسلم وذمي؛ فكتب للعزيز بن املعز وزيره أبن كلس مث أبو عبد اهللا 

  .املوصلي، مث أبو املنصور بن حورس النصراين، مث كتب للحاكم ومات يف أيامه

  .ي أبو الطاهر اهلويل، مث كتب البن احلاكم الظاهروكتب للحاكم بعده القاض

وكتب للمستنصر القاضي ويل الدين بن خريان وويل الدولة موسى بن احلسن بعد انتقاله إىل الوزارة 
  .وأبو سعيد العبدي

وكتب لآلمر واحلافظ أبو احلسن علي بن أيب أسامة احلليب، إىل أن توىف، فكتب ولده أبو املكارم إىل 
 ومعه أمني الدين تاج الرياسة أبو القاسم علي بن سليمان املعروف بابن الصريف والقاضي أن توىف

مث كتب بعد ابن أيب املكارم القاضي . كايف الكفاة حممود بن املوفق بن قادوس وابن أيب الدم اليهودي
رج القاضي موفق الدين أبو احلجاج يوسف بن اخلالل بقية أيام احلافظ إىل آخر أيام العاضد، وبه خت

  .الفاضل

  .مث أشرك العاضد مع ابن اخلالل يف ديوان اإلنشاء القاضي جالل الدين حممود األنصاري

مث كتب القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساين بني يدي ابن اخلالل يف وزارة صالح الدين، فلما ملك 
 البنه العزيز مث لولده مث كتب بعده. مث أضيفت إليه الوزارة. صالح الدين كتب له القاضي الفاضل

  .املنصور ومات

وكتب للكامل أمني الدين سليمان املعروف بكاتب الدرج إىل ان مات، فكتب بعده أمني الدين عبد 
  .احملسن بن محود احلليب مث كتب للصاحل أيضا

مث ويل ديوان اإلنشاء الصاحب اء الدين زهري الشاعر املشهور، مث صرف وويل بعده الصاحب فخر 
دين إبراهيم بن لقمان األسعردي، فأقام إىل انقراض الدولة األيوبية، وكتب بعدها للمعز ايبك مث ال

  .للمظفر قطز، مث للظاهر بيربس مث للمنصور قالوون، مث نقله قالوون من ديوان اإلنشاء للوزارة

    

 وسبب ذلك ما وويل ديوان اإلنشاء مكانه فتح الدين بن عبد الظاهر، وهو أول من مسي كاتب السر،
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حكاه الصالح الصفدي أن امللك الظاهر رفع إليه مرسوم أنكره، فطلب حمي الدين بن عبد الظاهر 
: يا خوند، هكذا قال يل األمري سيف الدين بن بلبان الدوادار، فقال السلطان: وأنكر عليه، فقال

 -را من مجلة األمراء وكان قالوون حاض-ينبغي أن يكون للملك كاتب سر يتلقى املرسوم منه شفاها

فوقرت هذه الكلمة يف صدره، فلما تسلطن أختذ كاتب سر، فكان فتح الدين هذا أول من شهر ذا 
األسم؛ وكان هو والوزير لقمان بني يدي السلطان، فحضر كتاب، فأراد الوزير أن يقرأه، فأخذ 

على أبن لقمان؛ وكانت السلطان الكتاب منه، ودفعه إىل فتح الدين، وأمره بقراءته، فعظم ذلك 
واستمر فتح الدين يف كتابة السر إىل . العادة إذ ذاك أال يقرأ أحد على السلطان كتابا حبضرة الوزير

  .أن تويف أيام األشرف خليل

  .فويل مكانه تاج الدين بن األثري إىل أن تويف

بعمائة إىل كتابة وويل شرف الدين بن عبد الوهاب العمري، مث نقله الناصر يف سنة إحدى عشرة وس
  .السر بدمشق

  .وويل مكانه عالء الدين بن تاج الدين بن األثري إىل أن فلج

  .وويل حميي الدين بن فضل اهللا، وولده شهاب الدين معينا له لكرب سنه، مث صرفا

وويل شهاب الدين بن الشهاب حممود مث صرف، وأعيد أبن فضل اهللا وولده شهاب الدين مث صرفا 
  .إىل الشام

ويل عالء الدين بن فضل اهللا أخو شهاب الدين، فاستمر يف الوظيفة نيفاً وثالثني سنة إىل أن مات و
  .سنة تسع وستني وسبعمائة

  .وويل ولده بدر الدين حممد إىل أن تسلطن برقوق فصرفه

  .وويل أوحد الدين عبد الواحد بن إمساعيل التركماين؛ إىل أن مات يف ذي احلجة سنة ست ومثانني

  .يد بدر الدين إىل أن تسلطن برقوق الثانية، فصرفهوأع

  .وويل عالء الدين علي بن عيسى الكركي إىل أن مات سنة أربع وتسعني

  .وأعيد بدر الدين إىل أن مات يف شوال سنة ست وتسعني

  .وويل بدر الدين حممود الكلستاين إىل أن مات يف مجادى األوىل سنة إحدى ومثامنائة

ح اهللا بن مستعصم التربيزي، مث صرفه الناصر فرج بسعد الدين أبن غراب مدة وويل فتح الدين فت
يسرية، مث صرف أبن غراب، وأعيد فتح اهللا مث صرف، وويل فخر الدين بن املزوق مث صرف، وأعيد 

  .فتح اهللا إىل أن قبض عليه املؤيد سنة ست عشرة ومثامنائة
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  . سنة ثالث وعشرينوويل ناصر الدين حممد بن البارزي إىل أن مات يف

  .وويل ولده كمال الدين حممد، مث صرف

  .وويل علم الدين داود بن الكويز إىل أن مات سنة ست وعشرين

  .وويل مجال الدين يوسف بن الكركي مث صرف

  .وويل قاضي القضاة مشس الدين اهلروي الشافعي، مث صرف

  .وويل جنم الدين عمر بن حجي مث صرف

  .مزهر إىل أن مات يف مجادى اآلخرة سنة اثنتني وثالثنيوويل مشس الدين حممد بن 

  .وويل ولده جالل الدين حممد، مث صرف

  .وويل الشريف شهاب الدين الدمشقي إىل أن مات بالطاعون

  .وويل شهاب الدين أمحد بن السفاح احلليب إىل أن مات سنة مخس وثالثني

  . للوزارة مث صرف بعد أشهروويل الوزير كرمي الدين عبد الكرمي كاتب املناخ مضافا

  .وأعيد الكمال بن البارزي، مث صرف يف رجب سنة تسع وثالثني

  .وويل حمب الدين بن األشقر، مث صرف

وويل صالح الدين حممد بن الصاحب بدر الدين حسن نصر اهللا إىل أن مات بالطاعون سنة إحدى 
  .وأربعني

  .ربيع اآلخر سنة اثنتني وأربعنيوويل مكانه أبوه الصاحب بدر الدين حسن، مث صرف يف 

  .وأعيد ابن البارزي إىل أن مات يف صفر سنة ست ومخسني

  .وأعيد أبن األشقر مث صرف يف ذي القعدة

  .وويل حمب الدين بن الشحنة مث صرف بعد ستة أشهر

  .وأعيد أبن األشقر، مث صرف يف مجادى األوىل سنة ثالث وستني

  .نة ست وستنيوأعيد أبن الشحنة مث صرف يف شوال س

  .وويل القاضي برهان الدين بن الديري، مث صرف بعد نصف شهر

وويل القاضي تقي الدين أبو بكر بن كاتب السر بدر الدين بن مزهر، فاستمر إىل اآلن عامله اهللا 
مث تويف يف سادس رمضان سنة ثالث وتسعني، وويل ولده القاضي ! آمني. بألطافه، وختم لنا وله خبري

  !  أعزه اهللا تعاىلبدر الدين
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  ذكر جوامع مصر

    

أعلم أنه من حني فتحت مصر مل يكن ا مسجد تقام فيه اجلمعة سوى جامع عمرو بن العاص إىل أن 
قدم عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن عباس من العراق يف طلب مروان احلمار سنة ثالث وثالثني 

 األبنية، فسمي ذلك املوضع بالعسكر، وأقيمت ومائة، فرتل عسكره يف مشايل الفسطاط وبنوا هنالك
هناك اجلمعة يف مسجد فصارت اجلمعة تقام جبامع عمرو وجبامع العسكر إىل أن بىن السلطان أمحد بن 
طولون جامعه حني بىن القطائع، فأبطلت اخلطبة من جامع العسكر، وصارت اجلمعة تقام جبامع عمرو 

ائد، واختط القاهرة، وبىن اجلامع األزهر يف سنة ستني وجبامع أبن طولون إىل أن قدم جوهر الق
  .وثالمثائة، فصارت اجلمعة تقام بثالثة جوامع

مث أن العزيز باهللا بىن يف ظاهر القاهرة من جهة باب الفتوح الذي يعرف اليوم جبامع احلاكم سنة مثانني 
نت اجلمعة تقام يف هذه اجلوامع وثالمثائة، وأكمله ابنه احلاكم، مث بىن جامع املقس وجامع راشدة، فكا

الستة إىل أن انقضت دولة العبيديني يف سنة سبع وستني، ومخسمائة، فبطلت اجلمعة من اجلامع 
  .األزهر، وبقيت فيما عداه

فلما كانت الدولة التركية أحدثت عدة جوامع، فبين يف زمن الظاهر بيربس جامع احلسينية يف سنة 
قالوون اجلامع اجلديد مبصر يف سنة اثنيت عشرة وسبعمائة، وبىن أمراؤه تسع وستني؛ مث بىن الناصر بن 

وكتابه يف أيامه حنو ثالثني جامعا، وكثرت يف هذا القرن وما بعده إىل اآلن؛ فلعلها اآلن يف مصر 
  .والقاهرة أكثر من مائيت جامع

ملا افتتح : اين عن أبيه، قالحدثنا املغرية بن املغرية، حدثنا عثمان بن عطاء اخلراس: قال هشام بن عمار
عمر البلدان كتب إىل أيب موسى وهو على البصرة يأمره أن يتخذ مسجد للجماعة، ويتخذ للقبائل 
مساجد، فإذا كان يوم اجلمعة انضموا إىل مسجد اجلماعة، وكتب إىل سعد بن أيب وقاص وهو على 

ذلك، وكتب إىل أمراء أجناد الكوفة مبثل ذلك، وكتب إىل عمرو بن العاص وهو على مصر مبثل 
الشام أال ينبذوا إىل القرى وأن يرتلوا املدائن، وأن يتخذوا يف كل مدينة مسجدا واحدا، وال تتخذ 

  .القبائل مساجد؛ وكان الناس متمسكني بأمر عمر وعهده

مل تكن اجلمعة تقام يف زمن عمرو بن العاص بشيء من أرض مصر إال جبامع : وقال القضاعي
  .الفسطاط
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أنا يف الريف، فنجتمع يف العيدين : جاء نفر من غافق إىل عمرو بن العاص، فقالوا: قال أبن يونس
ال، وال يصلي اجلمعة بالناس إال : فاجلمعة؟ قال: نعم، قالوا: الفطر واألضحى، ويؤمنا رجل منا، قال

  .من أقام احلدود، وأخذ بالذنوب، وأعطى احلقوق

  جامع عمرو 

هو اجلامع العتيق املشهور بتاج اجلوامع، قال الليث : إيقاظ املتغفل وإيعاظ املتؤملقال أبن املتوج يف 
ليس ألهل الراية مسجد غريه؛ وكان الذي حاز موضعه أبن كلثوم التجييب، ويكىن أبا عبد : بن سعد

الرمحن، ونزله يف حصارهم احلصن، فلما رجعوا من اإلسكندرية سأل عمرو وقيسبة يف مرتله هذا، 
فإين أتصدق به على املسلمني، فسلمه إليهم؛ فبىن يف سنة إحدى : له مسجدا؟ فقال قيسبةجتع

ويقال إنه وقف على إقامة قبلته مثانون رجال من . وعشرين، وكان طوله مخسني ذراعا يف عرض ثالثني
بو ذر الدرداء وأ] أبو[الصحابة، منهم الزبري ابن العوام واملقداد بن األسود وعبادة بن الصامت و 

وأبو بصرة وحممية بن جزء الزبيدي ونبيه بن صواب وفضالة بن عبيد وعقبة بن عامر ورافع بن مالك 
  .وغريهم

  .ويقال إا كانت مشرفة جدا، وأن قرة بن شريك ملا هدم املسجد وبناه يف زمن الوليد تيامن قليال

فيه؛ ومل يكن للمسجد الذي بناه وذكر أن الليث بن سعد وعبد اهللا بن هليعة كانا يتيامنان إذا صليا
  .عمرو حمراب جموف، وإمنا قرة بن شريك جعل احملراب اوف

وأول من أحدث ذلك عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ عامل الوليد على املدينة حني هدم املسجد 
  .النبوي، وزاد فيه

ا الناس إليه ضيق وأول من زاد يف جامع ومسلمة بن خملد، وهو أمري مصر سنة ثالث ومخسني، شك
املسجد، فكتب إىل معاوية، فكتب معاوية إليه بأمره بالزيادة فيه، فزاد فيه من حبرية، وجعل له رحبة 

  .من البحري وبيضه وزخرفه، ومل يغري البناء القدمي، وا أحدث يف قبلته وال غربيه شيئا

أما : زم عليه يف كسرهوكان عمرو قد اختذ منربا، فكتب إليه عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه بع
  .فكسره! حبسبك أن تقوم قائما، واملسلمون جلوس حتت عقبيك

    

وذكر أنه زاد من شرقيه حىت ضاق الطريق بينه وبني دار عمرو بن العاصي وفرشه باحلصر وكان 
  .مفروشا باحلصباء
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من شرقيه، إن مسلمة نقض ما كان عمرو بن العاصي بناه، وزاد فيه : وقال يف كتاب اجلند العريب
وبىن فيه أربع صوامع، يف أركانه األربعة برسم األذان، مث هدمه عبد العزيز بن مروان أيام إمرته مبصر 

  .يف سنة تسع وسبعني، وزاد فيه من ناحية الغرب، وادخل فيه الرحبة اليت كالت حبرية

دمه قرة بن شريك بأمر مث يف سنة تسع ومثانني أمر الوليد نائبه مبصر برفع سقفه وكان مطأطئاً، مث ه
الوليد سنة اثنتني وتسعني وبناه، فكانوا جيمعون يف قيسارية العسل حىت فرغ من بنائه يف رمضان سنة 

ثالث وتسعني، ونصب فيه املنرب اجلديد يف سنة أربع وتسعني، وعمل فيه احملراب اوف، وعمل 
يت املال بناه أسامة بن زيد التنوخي متويل للجامع أربعة أبواب، ومل يكن له قبل إال بابان، وبىن فيه ب

اخلراج مبصر سنة تسع وتسعني؛ فكان مال املسلمني فيه، مث زاد فيه صاحل علي بن عبد اهللا بن عباس، 
وهو يومئذ أمري من قبل السفاح، وذلك يف سنة ثالث وثالثني ومائة، فادخل فيه دار الزبري بن العوام، 

  .واحدث له بابا خامسا

يه موسى بن عيسى اهلامشي، وهو يومئذ أمري مصر من قبل الرشيد يف شعبان سنة مخس مث زاد ف
  .وسبعني ومائة

 يف مجادى اآلخرة سنة اثنيت عشرة - وهو أمري مصر من قبل املأمون-مث زاد فيه عبد اهللا بن احلسني
ويقال . ني عرضاومائتني؛ فتكامل ذرع اجلامع مائتني وتسعني ذراعا بذراع العمل طوال يف مائة ومخس

ونصب عبد اهللا بن طاهر . إن ذرع جامع ابن طولون مثل ذلك سوى األزقة احمليطة جبوانبه الثالثة
اللوح األخضر، فلما احترق اجلامع احترق ذلك اللوح، فجعل أمحد بن حممد العجيفي هذا اللوح 

  .مكانه، وهو الباقي إىل اليوم

 املتوكل سنة ثالث وثالثني ومائتني،أمر ببناء هذه الرحبة وملا توىل احلارث بن مسكني القضاء من قبل
مث زاد فيه أبو أيوب أمحد بن حممد بن . لينتفع الناس ا، وبلط زيادة بن طاهر، وأصلح السقف

  .شجاع صاحب اخلراج يف أيام املستعصم يف سنة مثان ومخسني ومائتني

من صفر سنة مخس وسبعني ومائتني، فأمر مث وقع يف مؤخر اجلامع حريق يف ليلة اجلمعة لتسع خلون 
مخارويه بن أمحد بن طولون بعمارته على يد العجيفي، فأعيد على ما كان، وانفق فيه ستة آالف 

  .وأربعمائة دينار، وكتب اسم مخارويه يف دائرة الرواق الذي عليه اللوح األخضر

لغرفة اليت يؤذن فيها املؤذنون يف وزاد فيه أبو حفص العباسي أيام نظره يف قضاء مصر خالفة ألخيه ا
  .السطح؛ وذلك يف سنة ست وثالثني وثلثمائة

مث زاد فيه أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن اخلازن رواقا مقداره تسعة أذرع، وذلك يف رجب سنة سبع 
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ومخسني وثلثمائة، ومات قبل إمتامه فأمته ابنه علي، وفرغ يف رمضان سنة مثان ومخسني، مث بىن فيه 
وزير أبو الرفج يعقوب بن كلس بأمر العزيز باهللا الفوارة اليت حتت قبة بيت املال، وهو أول من ال

  .عمل فيه فوارة

ويف سنة سبع ومثانني وثلثمائة بيض املسجد، ونقشت ألواحه، وذهب على يد برجوان اخلادم، وعمل 
  .فيه تنور يوقد كل ليلة مجعة

لقصر بألف ومائتني وتسعني مصفحاً يف ربعات، فيها ما هو ويف سنة ثالث وأربعمائة انزل إليه من ا
مكتوب بالذهب كله، ومكن الناس من القراءة فيها، وأنزل إليه تنور من فضة استعمله احلاكم بأمر 
اهللا برسم اجلامع، فيه مائة ألف درهم فضة، فاجتمع الناس، وعلق باجلامع بعد أن قلعت عتبتا اجلامع 

  .حىت أدخل به

ام املستنصر يف رمضان سنة مثان وثالثني وأربعمائة زيد يف املقصورة يف شرقيها وغربيها، مث يف أي
وعملت منطقة فضة يف صدر احملراب الكبري، أثبت عليها اسم أمري املؤمنني، وجعل لعمودي احملراب 

  .أطواقاً من فضة، فلم يزل ذلك إىل أن أستبد السلطان صالح الدين بن أيوب فأزاله

 اآلخر سنة اثنتني وأربعني وأربعمائة، عمل مقصورة خشب وحمراب ساج منقوش بعمودي ويف ربيع
  .صندل برسم اخلليفة، تنصب له يف زمن الشتاء إذا صلى اإلمام يف املقصورة الكبرية

ويف سنة أربع وستني ومخسمائة متكن الفرنج من ديار مصر، وحكموا يف القاهرة حكما جائرا، 
ستبد السلطان صالح الدين جدده يف سنة مثان وستني ومخسمائة، ورمخه ورسم فتشعث اجلامع، فلما ا

  .عليه امسه، وعمر املنظرة اليت حتت املئذنة الكبرية، وجعل هلا سقاية

    

وملا توىل تاج الدين بن بنت األعز قضاء الديار املصرية أصلح ما مال منه، وهدم ما به من الغرف 
اتفق الرأي على إبطال جواز املاء إىل الفسقية، وكان املاء يصل إليها من احملدثة، ومجع أرباب اخلربة، و

  .حبر النيل، فأمر بإبطاله ملا كان فيه من الضرر على جدار اجلامع

وجد السلطان بيربس يف عمارة ما دم من اجلامع، فرسم بعمارته، وكتب اسم الظاهر بيربس على 
امع بأسره، وذلك يف رجب سنة ست وستني اللوح األخضر، وجليت العمد كلها، وبيض اجل

  .مث جدد يف أيام املنصور قالوون سنة سبع ومثانني وسبعمائة. وستمائة

  .وملا حدثت الزلزلة يف سنة اثنتني وسبعمائة تشعث اجلامع فجدده سالر نائب السلطنة

 رئيس التجار، مث تشعث يف أيام الظاهر برقوق، فعمره الرئيس برهان الدين إبراهيم بن عمر احمللي
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وأزال اللوح األخضر، وجدد لوحا آخر بدله وهو املوجود اآلن، وانتهت عمارته يف سنة أربع 
  .ومثامنائة

وقال ابن املتوج، ذرع هذا اجلامع اثنان وأربعون ألف ذراع بذراع البز املصري القدمي، وهو ذراع 
  .اع، وعدد أبوابه ثالثة عشر بابااحلصر املستمر اآلن، وذرعه بذراع العمل مثانية وعشرون ألف ذر

وممن توىل إمامة هذا اجلامع أبو رجب العالء بن عاصم اخلوالين، وهو أول من سلم يف الصالة 
تسليمتني ذا اجلامع، بكتاب ورد عليه من املأمون يأمره بذلك؛ وصلى خلفه اإلمام الشافعي حني 

  .مت صالة من أيب رجب وال أحسنهكذا تكون الصالة، ما صليت خلف أحد أ: قدم مصر، فقال

وملا توىل القصص حسن بن الربيع بن سليمان يف زمن املتوكل سنة أربعني ومائتني، أمر بترك قراءة 
  .يف الصالة، وأمر أن تصلي التراويح، وكانت تصلى قبل ذلك ست تراويح" بسم اهللا الرمحن الرحيم"

عيد، حىت كانت سنة ست وثلثمائة صلى فيها ومل يكن الناس يصلون باجلامع صالة ال: قال القضاعي
رجل يعرف بعلي بن أمحد بن عبد امللك الفهمي صالة الفطر، ويقال إنه خطب من دفتر نظرا، وحفظ 

  : ، فقال بعض الشعراء"اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وانتم مشركون: "عنه أنه قال

  فحرض الناس على الكفر  في العيد لنا خطيباً قام

وذكر بعضهم انه كان يوقد يف اجلامع العتيق كل ليلة مثانية عشر ألف فتيلة وأن املطلق برمسه خاصة 
  .لوقود كل ليلة أحد عشر قنطارا زيتاً طيباً

أخربين شهاب الدين أمحد بن عبد اهللا األوحدي، أخربين املؤرخ ناصر الدين حممد بن : وقال املقريزي
لعالمة مشس الدين حممد بن عبد الرمحن ابن الصائغ احلنفي، انه أدرك عبد الرحيم بن الفرات، أخربنا ا

جبامع عمرو قبل الوباء الكائن يف سنة تسع وأربعني وسبعمائة بضعاً وأربعني حلقة إلقراء العلم ال 
  .تكاد تربح منه

  جامع أمحد بن طولون 

: ور بإجابة الدعاء، وقيلوهو مكان مشه: هذا اجلامع موضعه يعرف جببل يشكر، قال ابن عبد الظاهر

  .إن موسى عليه صالة والسالم ناجى ربه عليه بكلمات

وابتداء يف بناء هذا اجلامع األمري أبو العباس أمحد بن طولون بعد بنائه القطائع، وهي مدينة بناها ما 
 بني سفح اجلبل حيث القلعة اآلن، وبني الكبارة وما بني كوم اجلارح وقناطر السباع؛ فهذه كانت

  .القطائع
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وكان ابتداء بنائه يف سنة ثالث وستني ومائتني، وفرغ منه سنة ست وستني، وبلغت النفقة عليه يف 
أريد أن ابين بناء إن احترقت مصر بقى، : إنه قال: وقيل. بنائه مائة ألف دينار وعشرين ألف دينار

ه أساطني خام، فإنه ال صرب له تبىن باجلري والرماد واآلجر األمحر، وال جتعل في: وإن غرقت بقى، فقيل
يف النار؛ فبىن هذا البناء، فلما كمل بناؤه أمر بان يعمل دائرة منطقه عنرب معجون ليفوح رحيها على 
املصلني، وأشعر الناس بالصالة فيه، فلم جيتمع فيه أحد، وظنوا انه بناه من مال حرام، فخطب فيه، 

إمنا بناه بكرت ظفر به، وإن العشار الذي نصبه على وحلف أنه ما بىن هذا املسجد بشيء من ماله، و
  .منارته وجده يف الكرت

فصلى الناس فيه، وسألوه أن يوسع قبلته، فذكر أن املهندسني اختلفوا يف حترير قبلته، فرأى يف املنام 
يا أمحد، ابن قبلة هذا اجلامع على هذا املوضع؛ وخط له يف : النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو يقول

فلما كان الفجر مضى مسرعا إىل ذلك املوضع؛ فوجد صورة القبلة يف . األرض صورة ما يعمل
األرض مصورة، فبىن احملراب عليها، وال يسعه أن يوسع فيه ألجل ذلك، فعظم شأن اجلامع، وسألوه 

  .أن يزيد فيه زيادة، فزاد فيه

    

وائم فرسه يف الرمل، فأمر بكشف ركب أمحد بن طولون يوماً يتصيد مبصر، فغاصت ق: قال اخلطيب
ذلك املوضع، فظهر له كرت فيه ألف ألف دينار، فأنفقها يف أبواب الرب والصدقات، وبىن منها اجلامع، 

  .وانفق عليه مائة ألف دينار وعشرين ألف دينار، وبىن املارستان، وانفق عليه ستني ألف دينار

ن طولون كان ال يعبث قط، وأنه أخذ يوما قرأت يف تاريخ مصر أن اب: وقال صاحب مرآة الزمان
اصنعوا منارة اجلامع : درجا من الكاغد، وجعل يعبث به، وبقى بعضه يف يده، فعجب احلاضرون فقال

وملا مت بناء اجلامع رأى ابن طولون يف منامه كان : قال. على هذا املثال، وهي قائمة اليوم على ذلك
خيرب ما حوله، ويبقى :  يتجل للجامع، فسأل املعربين، فقالوااهللا جتلى للقصور اليت حول اجلامع، ومل

فلما جتلى ربه للجبل جعله : (من قوله تعاىل: ومن أين لكم هذا؟ قالوا: قال. اجلامع قائما وحده
  .، فكان كما قالوا"إذا جتلى اهللا لشيء خضع له: "وقوله عليه الصالة والسالم). دكاً

 طولون جامعه على بناء جامع سامراء، وكذلك املنارة، وبيضه بىن أمحد بن: ويف اخلطط للمقريزي
وحلقه وفرشه باحلصر العبدانية، وعلق فيه القناديل احملكمة بالسالسل النحاس املفرغة احلسان 

الطوال، ومحل إليه صناديق املصاحف، وكان يف وسط صحنه قبة مشبكة من مجيع جوانبها، وهي 
كلها بالرخام، وحتت القبة قصعة رخام سعتها أربعة أذرع، مذهبة على عشرة عمد رخام مفروشة 
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وسطها فوارة تفور باملاء، وكانت على السطح عالمات للزوال والسطح بدر ابزين ساج، فاخترق 
هذا كله يف ساعة واحدة يف ليلة اخلميس لعشر خلون من مجادى األوىل سنة تسع وسبعني وثالمثائة، 

ني وثالمثائة؛ أمر العزيز باهللا بن املعز ببناء فوارة عوضا عن اليت فلما كان يف حمرم سنة مخس ومثان
  .احترقت

وملا كمل بناء جامع بن طولون صلى فيه القاضي بكار إماما، وخطب فيه أبو يعقوب : قال املقريزي
البلخي، وأملى فيه احلديث الربيع بن سليمان تلميذ اإلمام الشافعي، ودفع إليه بن طولون يف ذلك 

من : "وعمل الربيع كتاباً فيما روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال.  كيسا فيه ألف ديناراليوم
، ودس أمحد بن طولون عيونا لسماع ما "بىن هللا مسجداً ولو كمفحص قطاة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة

: ود، وقال آخرما فيه عم: حمرابه صغري، وقال آخر: يقوله الناس من العيوب يف اجلامع، فقال رجل

أما احملراب فإين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد خطه : ليس له ميضأة، فجمع الناس وقال
يل، وأما العمد فإين بنيت هذا اجلامع من مال حالل وهو الكرت، وما كنت ألشوبه بغريه، وهذه العمد 

ا أنا خلفه، مث عمل يف مؤخره إما أن تكون من مسجد أو كنيسة، فرتهته عنهما؛ وأما امليضأة، فه
ميضأة وخزانة شراب فيها، مجع األشربة واألدوية، وعليها خدم، وفيها طبيب جالس يوم اجلمعة 
حلادث حيدث من احلاضرين للصالة، وأوقف على اجلامع أوقافاً كثرية سوى الرباع وحنوها، ومل 

  .يتعرض إىل شيء من أراضي مصر البتة

 املستنصر خربت القطائع بأسرها، وعدم السكن هنالك، وصار ما حول مث ملا وقع الغالء يف زمن
  .اجلامع خرابا

وتوالت األيام على ذلك، فتشعث اجلامع، وخرب أكثره، وصارت املغاربة ترتل فيه بإبلها ومتاعها 
  .عند ما تقدم احلج، ومتادى األمر على ذلك

 مبنارة هذا اجلامع فنذر إن جناه اهللا من مث إن الجني ملا قتل األشرف خليل بن قالوون هرب، فاختفى
هذه الفتنة ليعمرنه، فنجاه اهللا، وتسلطن، فأمر بتجديده، وفوض أموره إىل األمري علم الدين سنجر 
الزيين، فعمره ووقف عليه وقفاً، ورتب فيه دروس التفسري واحلديث والفقه على املذاهب األربعة 

لة ذلك وقفا على الديكة تكون يف سطح اجلامع يف والقراءات والطب وامليقات حىت جعل من مج
فلما قرئ كتاب الوقف على السلطان . مكان خمصوص ا ألا تعني املوقتني وتوقظهم يف السحر

  .أبطلوا هذا ال تضحكوا الناس علينا، فأبطل: أعجبه، كل ما فيه إال أمر الديكة، فقال

  .سنجر العاديل، وهو إذ ذاك دودار السلطان الجنيوأول من ويل نظره بعد جتديده األمري علم الدين 
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مث ويل نظره قاضي القضاة بدر الدين بن مجاعة، مث وليه أمري جملس يف أيام الناصر حممد بن قالوون؛ 
مث واله الناصر للقاضي كرمي الدين، فجدد فيه . فلما مات وليه قاضي القضاة عز الدين بن مجاعة

 عاد نظره للقاضي الشافعي إىل أيام السلطان حسن، فتواله األمري مئذنتني، فلما نكبه السلطان
صرغتمس؛ وتوفر يف مدة نظره من مال الوقف مائة ألف درهم فضة، وقبض عليه وهي حاصلة، 

فباشره قاضي القضاة إىل أيام األشرف شعبان، ففوض نظره إىل األمري اجلاي اليوسفي إىل ان غرق، 
 أن فوض الظاهر برقوق نظره إىل األمري قطلوبغا الصفوي، مث عاد فتحدث فيه القاضي الشافعي إىل

  .نظره إىل القضاة بعد الصفوي، وهو بأيديهم إىل اليوم

ويف سنة اثنتني وتسعني وسبعمائة جدد الرواق البحري املالصق للمئذنة البازدار مقدم اثنتني وتسعني 
 مقدم الدولة عبيد بن حممد بن عبد اهلادي، وسبعمائة جدد الرواق البحري املالصق للمئذنة البازدار

  .وجدد فيه أيضا ميضأة جبانب امليضأة القدمية

  اجلامع األزهر 

هذا اجلامع أول جامع أسس بالقاهرة، أنشأه القائد جوهر الكاتب الصقلي موىل املعز لدين اهللا ملا 
نة تسع ومخسني وثالمثائة، اختط القاهرة، وابتدأ بناءه يف يوم السبت لست بقني من مجادى األوىل س

وكمل بناؤه لسبع خلون من رمضان سنة إحدى وستني، وكان به طلسم، ال يسكنه عصفور وال ميام 
  .وال محام، وكذا سائر الطيور

مث جدده احلاكم بأمر اهللا، ووقف عليه أوقافاً، وجعل فيه تنورين فضة وسبعة وعشرين قنديال فضة، 
، كما كان يف حمراب جامع عمرو، فقلعت يف زمن صالح الدين وكان نضده يف حمرابه منطقة فضة

  .يوسف بن أيوب، فجاء وزا مخسة آالف درهم نقرة، وقلع أيضا املناطق من بقية اجلوامع

مث إن املستنصر جدد هذا اجلامع أيضا وجدده احلافظ، وأنشأ فيه مقصورة لطيفة جبوار الباب الغريب 
  .الذي يف مقدم اجلامع

  . أيام الظاهر بيربسمث جدد يف

وملا بىن اجلامع كانت اخلطبة تقام فيه، حىت بىن اجلامع احلاكمي، فانتقلت اخلطبة إليه، وكان اخلليفة 
. خيطب يف جامع عمرو مجعة، ويف جامع ابن طولون مجعة، ويف اجلامع األزهر مجعة، ويستريح مجعة

  .فلما بىن اجلامع احلاكمي صار اخلليفة خيطب فيه
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فلما ويل السلطان صالح الدين بن أيوب، قلد وظيفة . طع اجلمعة من اجلامع األزهر بالكليةومل تنق
القضاء صدر الدين بن درباس، فعمل مبقتضى مذهبه، وهو امتناع إقامة خطبتني يف بلد واحد، كما 

ونه هو مذهب الشافعي رضي اهللا عنه، فأبطل اخلطبة من اجلامع األزهر، وأقرها باجلامع احلاكمي لك
اوسع، فلم يزل اجلامع األزهر معطال من إقامة اخلطبة فيه إىل أيام الظاهر بيربس، فتحدث يف إعادا 

فيه، فامتنع قاضي القضاة ابن بنت األعز وصمم، فوىل السلطان قاضيا حنفيا، فأذن يف إعادا 
  .فأعيدت

  جامع احلاكم 

بالناس، مث أكمله احلاكم بأمر اهللا، وكان أول من أسسه العزيز باهللا ابن املعز، وخطب فيه، وصلى 
أوال يعرف جبامع اخلطبة، ويعرف اليوم جبامع احلاكم، ويقال له اجلامع األنور، وكان متام عمارته يف 

سنة ثالث وتسعني وثالمثائة وحبس عليه احلاكم عدة قياسر وأمالك بباب الفتوح، وقد قدم يف الزلزلة 
، فجدده بيربس اجلاكشنكري، ورتب فيه دروسا على املذاهب األربعة، الكائنة يف سنة اثنتني وسبعمائة

  .ودرس حديث ودرس حنوي، ودرس قراءات

ومن بناء احلاكم أيضا جامع راشدة، جبوار رباط اآلثار، وعرف جبامع راشدة؛ ألنه يف خطة راشدة؛ 
  .وصلى به احلاكم اجلمعة أيضا. قبيلة من خلم

ملقس على شاطئ النيل، ووقف عليه أوقافا، مث جدده يف سنة سبعني ومن بنائه أيضا اجلامع الذي با
  .وسبعمائة الوزير مشس الدين املقسي

  .ومن اجلوامع اليت بنيت يف خالفة بين عبيد اجلامع األقمر، بناه اآلمر بأحكام اهللا

  .واجلامع األفخر؛ وهو الذي يقال له اليوم جامع الفكاهيني بناه اخلليفة الظافر

  .صاحل خارج باب زويلة بناه امللك الصاحل طالئع بن رزيك وزير اخلليفة الفائزوجامع ال

  ذكر أمهات املدارس واخلانقاه العظيمة

  بالديار املصرية 

    

أول من بىن املدارس يف اإلسالم الوزير نظام امللك قوام الدين احلسن بن علي الطوسي، وكان : قال
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وكان حيب . نني، مث وزر لولده ملكشاه عشرين سنةوزير السلطان البارسالن السلجوقي عشر س
الفقهاء والصوفية ويكرمهم، ويؤثرهم، بىن املدرسة النظامية ببغداد، وشرع فيها يف سنة سبع ومخسني 

وأربعمائة، وجنزت سنة تسع ومخسني، ومجع الناس على طبقام فيها يوم السبت عاشر ذي القعدة 
: زي، فجاء الشيخ ليحضر الدرس، فلقيه صيب يف الطريق، فقالليدرس فيها الشيخ أبو إسحاق الشريا

فلما يئسوا من حضوره، ذكر . يا شيخ كيف تدرس يف مكان مغصوب؟ فرجع الشيخ؛ واختفى
مث عن نظام امللك احتال على الشيخ أيب إسحاق ومل . الدرس ا أبو نصر بن الصباغ عشرين يوما
. ت مستهل ذي احلجة، وألقى الدرس ا إىل أن تويفيزل يرفق به حىت درس ا، فحضر يوم السب

وبىن نظام امللك أيضا مدرسة . وكان خيرج أوقات الصالة فال يصلي مبسجد خارجها احتياطا
  .بنيسابور تسمى النظامية، درس ا إمام احلرمني، واقتدى الناس به يف بناء املدارس

: م أن نظام امللك أول من بىن املدارس وقالوقد أنكر احلافظ الذهيب يف تاريخ اإلسالم على من زع

قد كانت املدرسة البيهقية بنيسابور قبل أن يولد نظام امللك، واملدرسة السعيدية بنيسابور أيضا، بناها 
األمري نصر بن سبكتكني أخو السلطان حممود ملا كان واليا بنيسابور، ومدرسة ثالثة بنيسابور، بناها 

 املثىن األستراباذي الصويف الواعظ شيخ اخلطيب، ومدرسة رابعة أبو سعد إمساعيل بن علي بن
  .بنيسابور أيضا بنيت لألستاذ أيب إسحاق

مل يكن بنيسابور مدرسة قبلها مثلها؛ وهذا صريح يف أنه بىن : قال احلاكم يف ترمجة األستاذ أيب إسحاق
رت فكري، وغلب على ظين قال القاضي تاج الدين السبكي يف طبقاته الكربى؛ قد أد. قبلها غريها

هل كان للمدارس قبله معاليم أم : أن نظام امللك أول من رتب فيها املعاليم للطلبة، فأنه لن يصح يل
  .انتهى. ال؟ والظاهر أنه مل يكن هلم معلوم

ملا ملك السلطان صالح الدين بن أيوب بالديار املصرية، مل يكن ا شيء : وأما مصر، قال ابن خلكان
رس، فأن الدولة العبيدية كان مذهبها مذهب الرافضة والشيعة، فلم يكونوا يقولون ذه من املدا

األشياء، فبىن السلطان صالح الدين بالقرافة الصغرى املدرسة ااورة لألمام الشافعي، وبىن مدرسة 
 وجعل جماورة للمشهد احلسيين بالقاهرة، وجعل دار سعيد السعداء خادم اخللفاء املصريني خانقاه،

دار العباس الوزير العبيدي مدرسة للحنفية، وهي املعروفة بالسيوفية، وبىن املدرسة اليت مبصر املعروفة 
بزين التجار الشافعي، وتعرف اآلن بالشريفية، وبىن مبصر مدرسة أخرى للمالكية وهي املعروفة اآلن 

  .بالقمحية

ه ببغداد استزاد يف الذرع، فسئل عن ذلك، وقد حكي أن اخلليفة املعتضد باهللا العباسي ملا بىن قصر
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فذكر أنه يريده ليبين فيها دورا ومساكن ومقاصر، يرتب يف كل موضع رؤساء، كل صناعة ومذهب 
من مذاهب العلوم النظرية والعملية، وجيري األرزاق السنية، ليقصد كل من اختار علما أو صناعة 

  .رئيسا، فيأخذ عنه

  . بن أم مكتوم قدم مهاجرا إىل املدينة، فرتل دار القراءوقد ذكر الواقدي أن عبد اهللا

  ذكر املدرسة الصالحية

تاج املدارس، وهي اعظم مدارس الدنيا على : جبوار اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه، وينبغي أن يقال هلا
 ال قبله اإلطالق لشرفها جبوار الغمام الشافعي، والن بانيها أعظم امللوك، ليس يف ملوك اإلسالم مثله،

وال بعده، بناها السلطان صالح الدين بن أيوب رمحه اهللا تعاىل سنة اثنتني وسبعني ومخسمائة، وجعل 
التدريس والنظر ا للشيخ جنم الدين اخلبوشاين، وشرط له من املعلوم يف كل شهر أربعني دينار 

علوم النظر يف معاملة، صرف كل دينار ثالثة عشر درمها وثلث درهم عن التدريس وجعل عن م
أوقاف املدرسة عشرة دنانري، ورتب له من اخلبز يف كل يوم ستني رطال باملصري، وراويتني من ماء 

  .النيل

ويل تدريسها مجاعة من األكابر األعيان، مث خلت من مدرس ثالثني سنة، واكتفي فيها : قال املقريزي
ائة، ويل تدريسها تقي الدين بن رزين، باملعيدين، وهم عشرة انفس، فلما كان سنة مثان وسبعني وستم

وقرر له نصف املعلوم، فلما مات وليها الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد بربع املعلوم، فلما ويل 
  .الصاحب برهان الدين اخلضر السنجاري التدريس قرر له املعلوم الشاهد به كتاب الوقف

    

ني ومخسمائة، فوليها شيخ الشيوخ صدر الدين وقد استمرت بيد اخلبوشاين إىل أن مات سنة سبع ومثان
أبو احلسن حممد بن محويه اجلويين يف حياة الواقف، فلما مات الواقف عزل عنها واستمرت عليها 

كذا يف . أيدي بين السلطان، واحدا بعد واحد، مث خلصت بعد ذلك وعاد إليها الفقهاء واملدرسون
  .تاريخ ابن كثري

 صدر الدين بن محوي ويل تدريس الشافعي، وانه وليها ولده كمال وذكر املقريزي يف اخلطط أن
الدين امحد، ومات سنة سبع وثالثني وستمائة، مث وليها قاضي القضاة تاج الدين بن بنت األعز، مث 
وليها قاضي القضاة تقي الدين بن رزين، مث وليها قاضي القضاة تقي الدين بن بنت األعز مث وليها 

سالم تقي الدين بن دقيق العيد، مث وليها عز الدين حممد بن حممد بن احلارث بن قاضي القضاة شخ اإل
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مسكني، مث وليها يف سنة إحدى وعشرة وسبعمائة ضياء الدين عبد اهللا بن امحد بن منصور النشائي، 
ومات سنة ست عشرة وسبعمائة، مث وليها جمد الدين حرمي بن قاسم بن يوسف الفاقوسي إىل أن 

ربع وثالثني وسبعمائة، مث وليها مشس الدين بن القماح، مث ضياء الدين حممد بن إبراهيم مات سنة أ
املناواي، مث مشس الدين بن اللبان، مث مشس الدين حممد بن أمحد بن خطيب بريوت الدمشقي، مث اء 

الشام، مث الدين بن الشيخ تقي الدين السبكي، مث أخوه تاج الدين ملا سافر اء الدين عوضه قاضيا ب
  .ملا عاد تاج الدين إىل القضاء عاد إليها إىل التدريس إىل أن مات

مث ابن عمه قاضي القضاة اء الدين أبو البقاء حممد بن عبد الرب السبكي، مث ولده بدر الدين حممد، مث 
الدين أبو الربهان بن مجاعة، مث الشيخ سراج الدين البلقيين، مث أعيد الربهان بن مجاعة، مث أعيد بدر 

البقاء السبكي، مث قاضي القضاة عماد الدين أمحد بن عيسى الكركي، مث أعيد البدر بن أيب البقاء، مث 
وليها بعده ولده جالل الدين حممد إىل أن مات، فوليها بعده مشس الدين البريي أخو مجال الدين 

ها نور الدين علي بن عمر وولي. األستادار، مث عزل يف سنة اثنيت عشرة ومثامنائة ملا نكب أخوه
التلواين، فأقام ا مدة طويلة إىل أن مات يف ذي القعدة سنة أربع وأربعني ومثامنائة؛ وهو أطول 
شيوخها مدة، ووليها بعده العالء القلقشندي، مث ابن حجر الوناين، مث القايايت، مث السفطي، مث 

أن مات، مث ولده زين العابدين، مث ابنه مث الشرف املناوي، مث السراج احلمصي مث أعيد املناوي إىل 
  .إمام الكاملية، مث احلمصي، مث الشيخ زكريا

  خانقاه سعيد السعداء

 عتيق اخلليفة - ويقال عنرب-وقفها السلطان صالح بن أيوب، وكانت دارا لسعيد السعداء قنرب
نة تسع وستني املستنصر، فلما استبد الناصر صالح الدين باألمر، وقفها علي الصوفية يف س

ومخسمائة، ورتب هلم كل يوم طعاما وحلما وخربزا، وهي أول خانقاه عملت بديار مصر، ونعت 
شيخها بشيخ الشيوخ، وما زال ينعت بذلك إىل أن بىن الناصر حممد بن قالوون خانقاه سرياقوس، 

 ست فدعى شيخها بشيخ الشيوخ، فاستمر ذلك بعدهم إىل أن كانت احلوادث واحملن منذ سنة
ومثامنائة، وضاعت األحوال، وتالشت الرتب، تلقب كل شيخ خانقاه بشيخ الشيوخ، وكان سكاا 

  .من الصوفية، يعرفون بالعلم والصالح، وترجى بركتهم

" مشيخة الشيوخ"وويل مشيختها األكابر، وحيث أطلق يف كتب الطبقات يف ترمجة أحد انه ويل 

  .هذا هو املراد عند اإلطالقفاملراد مشيختها ولشيخها شيخ الشيوخ؛ 
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وقد وليها عن الواقف صدر الدين حممد بن محويه اجلويين، مث ولده كمال الدين امحد، مث ولده معني 
الدين حسن أخو كمال الدين، مث وليها كرمي الدين عبد الكرمي بن احلسني اآلملي، مث وليها قاضي 

صابر الدين حسن البخاري، مث وليها مشس الدين القضاة تاج الدين بن بنت األعز، مث وليها الشيخ 
حممد بن بكر األبلي، مث وليها قاضي القضاة بدر الدين بن مجاعة، مث وليها اآلملي، مث وليها العالمة 
عالء الدين القونوي، مث وليها جمد الدين موسى بن أمحد بن حممود األقصرائي، مث وليها مشس الدين 

مث وليها كمال الدين أبو احلسن اجلواري، مث سراج الدين عمر الصدى حممد بن إبراهيم النقشواين، 
إىل أن مات سنة تسع وأربعني وسبعمائة، مث وليها الشيخ بدر الدين حسن بن العالمة بن العالمة عالء 
الدين القونوي إىل أن مات سنة ست وسبعني وسبعمائة، مث جالل الدين جار اهللا احلنفي إىل سنة مثان 

سبعمائة، مث وليها عالء الدين أمحد بن السرائي، مث الشيخ برهان الدين األبناسي، مث مشس وسبعني و
الدين حممد بن حممود بن عبد اهللا ابن أخي جار اهللا، مث أعيد الربهان األبناسي، مث شهاب الدين أمحد 

ي الباليل مدة بن حممد االنصاري، مث أعيد حممد بن أخي جار اهللا، مث وليها مشس الدين حممد بن عل
متطاولة إىل أن مات سنة عشرين ومثامنائة، مث وليها مشس الدين البريي أخو مجال الدين االستادار، مث 
وليها الشيخ شهاب الدين بن احملموه، مث مجال الدين يوسف بن أمحد التزمنيت املعروف بابن ارب، مث 

 الدين القلقشندي، مث السراج العبادي، مث أعيد ابن احملموه، مث القايايت، مث الشيخ خالد، مث تقي
  .الكوراين، مث السنتاوي

  املدرسة الكاملية

: قال املقريزي. وهي دار احلديث، وليس مبصر دار حديث غريها، وغري دار احلديث اليت بالشيخونية

وهي ثاين دار عملت للحديث، فإن أول من بىن دار حديث على وجه األرض امللك العادل نور 
حممود بن زنكي بدمشق، مث بىن الكامل هذه الدار، بناها امللك الكامل، وكملت عمارا يف الدين 

سنة إحدى وعشرين وستمائة، وجعل شيخها أبو اخلطاب عمر بن دحية، مث وليها بعده أخوه أبو عمر 
 وعثمان بن دحية، مث وليها احلافظ زكي الدين عبد العظيم املنذري، مث وليها شرف الدين بن أيب

اخلطاب بن دحية، مث وليها بعده احملدث حميي الدين بن سراقة، مث وليها تاج الدين بن القسطالين 
املالكي، مث وليها النجيب عبد اللطيف احلراين، مث وليها ابن دقيق العيد، مث وليها أبو عمر بن سيد 

ين حممد بن علي بن حرمي الناس والد احلافظ فتح الدين، فانتزعها منه البدر بن مجاعة، مث وليها الد
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الدمياطي ومات سنة تسع وأربعني وسبعمائة، مث البدر بن مجاعة، مث نزل للجمال ابن التركماين إىل أن 
مات سنة تسع وستني وسبعمائة، ووليها احلافظ زين الدين العراقي، مث ملا أن ويل قضاء املدينة سنة 

  .دين بن امللقنمثان ومثانني وسبعمائة، استقر فيها الشيخ سراج ال

  املدرسة الصاحلية

بني القصرين هي أربع مدارس للمذاهب األربعة، بناها امللك الصاحل جنم الدين أيوب ابن امللك 
وهذه املدرسة من أجل مدارس القاهرة، إال : قال املقريزي. الكامل، شرع يف بنائها سنة تسع وثالثني

  : ا األديب أبو احلسني اجلزارإا قد تقادم عهدها، فرثت، وملا فتحت أنشد فيه

  ومن يتغالى في الثواب وفي البنا  هكذا يبني المدارس من بنى إال

  .يف أبيات أخر

  : قال السراج الوراق

 !حب ليس فيه مالم فلله  له في العلم حب واهله مليك

 أهلها إذ ينسبون وشام عراق  فشيدها للعلم مدرسة غدا

  يس يضاهي ذا النظام نظامفل  تذكرن يوما نظامية لها وال

  :  وقد نظر إىل قرب امللك الصاحل، وقد دفن إىل ما خيتص باملالكية من مدرسته-قال ابن السنربة الشاعر

 بها من هول يوم المهالك لتنجو  ألرباب العلوم مدارساً بنيت

 تحل به إال إلى جنب مالك  وضاقت عليك األرض لم تلق منزال

  دميةاملدرسة الظاهرية الق

للملك الظاهر بيربس البندقداري شرع يف بنائها سنة إحدى وستني وستمائة، ومتت يف أول سنة اثنتني 
وستني، ورتب لتدريس الشافعية ا تقي الدين بن رزين، واحلنفية حمب الدين عبد الرمحن بن الكمال 

اءات بالروايات كمال عمر بن العدمي، ولتدريس احلديث احلافظ شرف الدين الدمياطي، وإلقراء القر
  .الدين القرشي ووقف ا خزانة كتب

  املدرسة املنصورية
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أنشأها هي والبيمارستان امللك املنصور قالوون، وكان على عمارا األمري علم الدين سنجر 
  : الشجاعي، فلما دخل عليه الشرف البوصريي، فمدحه بقصيدة أوهلا

  األبدانالتصحح األديان و  مدرسة ومارستانا أنشأت

فأعجبه ذلك واجزل عطاءه، ورتب يف هذه املدرسة دروس فقه على املذاهب األربعة، ودرس تفسري 
  .ودرس حديث، ودرس طب

  املدرسة الناصرية

ابتدأها العادل كتبغا، وامتها الناصر حممد بن قالوون، فرغ من بنائها سنة ثالث وسبعمائة، ورتب ا 
  .درسا للمذاهب األربعة

أدركت هذه املدرسة وهي حمترمة إىل الغاية، جيلس بدهليزها عدة من الطواشية، وال : قريزيقال امل
  .ميكن غريب أن يصعد إليها

  اخلانقاه البيربسية

بناها األمري ركن الدين بيربس اجلاشنكريي يف سنة سبع وسبعمائة موضع دار الوزارة، ومات بعد أن 
وهي اجل : قال املقريزي. ته الثالثة مدة، مث أمر بفتحهاتسلطن، فأغلقها الناصر بن قالوون يف سلطن

خانقاه بالقاهرة بنياناً، وأوسعها مقدارا، وأتقنها صنعة، والشباك الكبري الذي ا هو الشباك الذي 
وكانت اخللفاء جتلس فيه، محله األمري البساسريي من بغداد ملا غلب على . كان بدار اخلالفة ببغداد

  .عباسي وأرسل به إىل صاحب مصراخلليفة القائم ال

  خانقاه قوصون بالقرافة

بنيت يف سنة ست وثالثني وسبعمائة، وأول من ويل مشيختها الشمسي حممود األصفهاين اإلمام 
املشهور صاحب التصانيف املشورة، وكانت من أعظم جهات الرب، وأعظمها خريا، إىل أن حصلت 

  . تالشى غريهااحملن سنة ست ومثامنائة، فتالشى أمرها كما
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  خانقاه شيخو

بناها األمري الكبري راس نوبة األمراء اجلمدارية سيف الدين شيخو العمري جالبه خواجا عمر وأستاذه 
الناصر حممد بن قالوون، أبتدأ عماراا يف احملرم سنة ست ومخسني وسبعمائة، وفرغ من عمارا يف 

ى املذاهب األربعة، ودرس حديث، ودرس سنة سبع ومخسني وسبعمائة ورتب فيها أربع دروس عل
  : قراءات ومشيخة إمساع الصحيحني والشفاء، ويف ذلك يقول ابن أيب حجلة

 بها فرد وإيتاره جمع فشيخو  للعلم فيها مواطن ومدرسة

 ليث وأشياخها سبع فواقفها  لئن بات منها في القلوب مهابة

ومخسني، وشرط يف شيخها األكرب وهو شيخ ومات شيخو بعد فراغها بسنة يف ذي احلجة سنة مثان 
حضور التصوف وتدريس احلنفية بالديار املصرية، وان يكون عارفا بالتفسري واألصول، وأال يكون 

  .قاضيا؛ وهذا الشرط عام يف مجيع أرباب الوظائف ا

  .وأول من توىل املشيخة ا الشيخ أكمل الدين حممد بن حممود البابريت

  .س الشافعية ا الشيخ اء الدين بن الشيخ تقي الدين السبكيوأول من توىل تدري

  .وأول من توىل تدريس املالكية ا الشيخ خليل، صاحب املختصر

  .وأول من توىل تدريس احلنابلة ا قاضي القضاة موفق الدين

 يف وأول من توىل تدريس احلديث ا مجال الدين عبد اهللا بن الزويل، واقام الشيخ أكمل الدين
  .املشيخة إىل أن مات يف رمضان سنة ست ومثانني

  .وويل بعده عز الدين يوسف بن حممود الرازي إىل أن مات يف احملرم سنة أربع وتسعني

وويل بعده مجال الدين حممود بن أمحد القيصري املعروف بابن العجمي، مث عزل يف سنة مخس 
  .وتسعني

  .لظاهريةوويل الشيخ الدين السريامي مضافا ملشيخة ا

  .مث ويل بدر الدين الكلساين، مث عزل وويل الشيخ زاده

  .مث ويل بعده مجال الدين بن العدمي سنة مثان ومثامنائة، مث ولده ناصر الدين سنة إحدى عشرة ومثامنائة

مث وليها أمني الدين بن الطرابلسي سنة اثنيت عشرة، مث أعيد ابن العدمي، مث وليها شرف الدين بن 
 سنة مخس عشرة إىل أن مات يف صفر سنة سبع وعشرين، وويل الشيخ سراج قارئ اهلداية إىل التباين،

أن مات سنة تسع وعشرين، ووليها الشيخ زين الدين التفهين، مث صرف يف سنة ثالث وثالثني 
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بالقضاء، ووليها صدر الدين بن العجمي، فمات يف رجب من عامه، ووليها البدر حسن بن أيب بكر 
  . مث وليها الشيخ باكريالقدسي،

  مدرسة صرغتمش

ابتدأ بعمارا يف رمضان سنة ست ومخسني وسبعمائة، ومتت يف مجادى األوىل سنة سبع ومخسني، وهي 
من أبدع املباين وأجلها، ورتب فيها درس فقه على مذهب احلنفية، قرر فيه القوام اإلتقاين، ودرس 

  .حديث

  : وقال العالمة مشس الدين بن الصائغ

  ألخراك في دنياك من حسن ينيان  يا صرغتمش ما بنيته ليهنك

    

 !من زهر وهللا من بان فلله  به يزدهي الترخيم كالزهر بهجة

  مدرسة السلطان حسن بن الناصر

  حممد بن قالوون 

ال : قال املقريزي. شرع يف بنائها يف سنة مثان ومخسني وسبعمائة، وكان يف موضعها دور وإسطبالت
الد اإلسالم معبد من معابد املسلمني حيكى هذه املدرسة يف كرب قالبها، وحسن هندامها، يعرف بب

وضخامة شكلها، قامت العمارة فيها مدة ثالث سنني، ال تبطل يوما واحدا، وارصد ملصروفها يف كل 
ملك مصر : لوال أن يقال: يوم عشرين ألف درهم، منها حنو ألف مثقال ذهباً، حىت قال السلطان

  .ز عن إمتام ما بناه لتركت بناءها؛ من كثر ما صرفعج

وذرع إيواا الكبري مخسة وستون ذراعا يف مثلها، ويقال إنه أكرب من إيوان كسرى خبمسة أذرع، 
  .وا أربع مدارس للمذاهب األربعة

، يقال إن السلطان حسن أراد ان يعمل يف مدرسته درس فرائض: قال احلافظ ابن حجر يف إنباء الغمر
فاتفق وقوع قضية يف الفرائض . هو باب من أبواب الفقه، فاعرض عن ذلك: يقال البهاء السبكي

إذا : مشكلة، فسئل عنها السبكي، فلم جيب عنها، فأرسلوا إىل الشيخ مشس الدين الكالين فقال
  . قالفشق ذلك على اء الدين وندم على ما! كانت الفرائض باباً من أبواب الفقه، فما له ال جييب
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وكان السلطان قد عزم على أن يبىن أربع منائر، يؤذنون عليها، فتمت ثالث منائر إىل أن كان يوم 
السبت سادس ربيع اآلخر سنة اثنتني وستني وسبعمائة، سقطت املنارة اليت على الباب، فهلك حتتها 

فلهج الناس بان ذلك حنو ثالمثائة نفس من األيتام الذي كانوا قد رتبوا مبكتب السبيل ومن غريهم، 
  : ينذر بزوال الدولة، فقال الشيخ اء الدين السبكي يف ذلك أبياتا

 بمقال سار كالمثل بشيره  فسعدك يا سلطان مصر أتى أبشر

 لسر خفي قد تبين لي لكن  المنارة لم تسقط لمنقصة إن

  فالوجد في الحال أداها إلى الميل  تحتها قرئ القرآن فاستمعت من

 رأسه من شدة الوجل تصدعت  ل اهللا قرآنا على جبلأنز لو

 خشية اهللا ال للضعف والخلل من  الحجارة لم تنقض بل هبطت تلك

 بنفسها لجوى في القلب مشتعل  سلطانها فاستوحشت فرمت وغاب

 كان قدره الرحمن في األزل قد  فالحمد هللا خط العين زال بما

 بنيانها للعلم والعمل شيدت  يعتري البؤس بعد اليوم مدرسة ال

 فليس بمصر غير مشتغل علماً  حتى ترى الدنيا بها امتألت ودمت

  .فاتفق قتل السلطان بعد سقوط املئذنة بثالثة وثالثني يوما

  املدرسة الظاهرية

كان الشروع يف عمارا يف رجب سنة ست ومثانني، وانتهت يف رجب سنة مثان ومثانني، وكان القائم 
  : جركس اخلليلي أمري أخور، وقال الشعراء يف ذلك واكثروا، فمن أحسن ما قيلعلى عمارا 

  كادت لرفعته تسمو على زحل  الملك السلطان همته الظاهر

 الجبال فتأتيه على عجل يدعو  وبعض خدامه طوعاً لخدمته

  : قال ابن العطار

  فاقت على إرم مع سرعة العمل  أنشأ الظاهر السلطان مدرسة قد

 الجبال لها تأتي على عجل شم  الخليلي أن جاءت لخدمته فييك

ونزل السلطان غليها يف الثاين عشر . ومن رأى األعمدة اليت ا عرف اإلشارة: قال احلافظ ابن حجر
من رجب، ومد مساطا عظيما، وتكلم فيها املدرسون، واستقر عالء الدين السريامي مدرس احلنفية 
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 السلطان يف تعظيمه حىت فرش سجادته بيده، واستقرأ أوحد الدين الرومي ا، وشيخ الصوفية، وبالغ
مدرس الشافعية ومشس الدين ابن مكني مدرس املالكية، وصالح ابن األعمى مدرس احلنابلة، وأمحد 

  .زاده العجمي مدرس احلديث، وفخر الدين الضرير إمام اجلامع األزهر مدرس القراءات

من هو فائق يف فنه على غريه من املوجودين غريه، مث بعد مدة قرر فيها فلم يكن منهم : قال ابن حجر
  .الشيخ سراج الدين البلقيين مدرس التفسري وشيخ امليعاد

  املدرسة املؤيدية

انتهت عمارا يف سنة تسع عشرة ومثامنائة، وبلغت النفقة عليها أربعني ألف دينار، واتفق بعد ذلك 
ا على الربج الشمايل بباب زويلة، وكان الناظر على العمارة اء الدين بسنة ميل املئذنة اليت بنيت هل

  : بن الربجي، فانشد تقي الدين بن حجة يف ذلك أبياتا

 بيت اهللا للعمل المنجي منارة  على البرج من بابي زويلة أنشئت

 صرحوا يا قوم باللعن للبرج أال  فاخذ بها البرج اللعين آمالها

    

  : ثاريوقال شعبان األ

  وقلنا تركت الناس بالميل في هرج  على ميل المنار زويلة عتبنا

 بارك الرحمن في ذلك البرج فال  قريني برج نحس أمالني فقالت

  : قال احلافظ ابن حجر

 بالحسن تزهو وبالزين منارته  لجامع موالنا المؤيد رونق

  ينفليس على جسمي أضر من الع  وقد مالت عن القصد أمهلوا تقول

  : وقال العيين

 بقضاء اهللا والقدر وهدمها  منارة كعروس الحسن إذ جليت

  ما أوجب الهدم إال خسة الحجر  أصيبت بعين قلت ذا غلط قالوا

  : وقال جنم الدين بن النبيه

 وأقوال وعندي جليها وعين  في تلك المنار تواضع يقولون

  :لتها حليها وقال أيضاولكن عروس أثق  البرج أخنى والحجارة لم تعب فال
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 سمت ما خلت قط مثالها عروس  بجامع موالنا المؤيد أنشئت

 والعجب عنا أمالها وأعجبها  ومذ علمت أن ال نظير لها إن ثنت

  رباط اآلثار

بالقرب من بركة احلبش عمره الصاحب تاج الدين بن الصاحب فخر الدين بن الصاحب اء الدين 
د وأشياء آخر من آثار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، اشتراها حنا، وفيه قطعة خشب وحدي

الصاحب املذكور مببلغ ستني ألف درهم فضة من بين إبراهيم أهل ينبع؛ ذكروا إا مل تزل موروثة 
عندهم من واحد إىل واحد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومحلها إىل هذا الرباط، وهي به إىل 

  .ومات الصاحب تاج الدين يف مجادى اآلخرة سنة سبع وسبعمائة. اليوم يتربك ا

  : ولألديب جالل الدين بن خطيب داريا يف اآلثار بيتان

 مرابعه وشط مزاره ونأت  يا عين إن بعد الحبيب وداره

 لم تريه فهذه آثاره إن  فلقد ظفرت من الزمان بطائل

  ذكر احلوادث الغريبة الكائنة مبصر يف ملة اإلسالم

  من غالء ووباء وزالزل وآيات وغري ذلك 

إن رجال يقال له عبد اهللا بن سبأ كان يهوديا : يف سنة أربع وثالثني من اهلجرة،قال سيف بن عمر
فأظهر اإلسالم، وصار إىل مصر، فأوحى إىل طائفة من الناس كالماً اخترعه من عند نفسه، مضمونه 

بلى، :  مرمي سيعود إىل هذه الدنيا؟ فيقول الرجلأليس قد ثبت أن عيسى بن: إنه كان يقول للرجل
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفضل منه، فما منع أن يعود إىل هذه الدنيا وهو أشرف من : فيقول له

وقد كان أوصى إىل علي بن أيب طالب؛ فمحمد خامت األنبياء، وعلي خامت : مث يقول! عيسى
فأنكروا عليه، . ثمان، وعثمان معتد يف واليته ما ليس لهفهو أحق باألمر من ع: مث يقول. األوصياء

  .فأفتنت به بشر كثري من أهل مصر وكان ذلك مبدأ تألبهم على عثمان

  .ويف سنة ست وستني وقع الطاعون مبصر

  .ويف سنة سبعني كان الوباء مبصر، قاله الذهيب
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لكندي، وقطع رأسه، فأمر ويف سنة أربع ومثانني قتل عبد الرمحن بن حممد بن األشعث بن قيس ا
احلجاج فطيف به يف العراق، مث بعث به إىل عبد امللك بن مروان، فطيف به يف الشام، مث بعث به إىل 

عبد العزيز بن مروان وهو مبصر، فطيف به فيها، ودفن مبصر، وجثته بالرخج، فقال بعض الشعراء يف 
  : ذلك

 رأس بمصر وجثة بالرخج  هيهات موضع جثة من رأسها

  .ويف سنة مخس ومثانني كان الطاعون بالفسطاط، ومات فيه عبد العزيز بن مروان أمري مصر

ذكره . ويف سنة مخس وأربعني ومائة، انتثرت الكواكب من أول الليل إىل الصباح، فخاف الناس
  .صاحب املرآة

  .ويف سنة مثانني ومائة كان بصر زلزلة شديدة سقطت منها رأس منارة اإلسكندرية

سنة ست عشرة ومائتني، وثب رجل يقال له عبدوس الفهري يف شعبان ببالد مصر، فتغلب على ويف 
نواب أيب إسحاق بن الرشيد، وقويت شوكته، واتبعه خلق كثري، فركب املأمون من دمشق يف ذي 
احلجة إىل الديار املصرية، فدخلها يف احملرم سنة سبع عشرة، وظفر بعبدوس، فضرب عنقه، مث كر 

  .إىل الشامراجعا 

ويف سنة سبع وثالثني ومائتني ظهر يف السماء شيء مستطيل دقيق الطرفني، عريض الوسط، من ناحية 
. املغرب إىل العشاء اآلخرة، مث ظهر مخس ليل وليس بضوء كوكب، وال كوكب له ذنب، مث نقص

  .قاله يف املرآة

    

ثمائة مركب، وأة عظيمة، فكبسوا ويف سنة مثان وثالثني ومائتني، أقبلت الروم يف البحر يف ثل
دمياط، وسبوا واحرقوا وأسرعوا الكرة يف البحر، وسبوا ستمائة امراة، واخذوا من األمتعة 

واألسلحة شيئاً كثريا، وفر الناس منهم يف كل منهم، فكان من غرق يف حبرية تنيس أكثر ممن اسر، 
  .ورجعوا إىل بالدهم، ومل يعرض هلم أحد

من السماء، ووزن ) قرية بناحية مصر(أربعني ومائتني، زلزلة األرض ورمجت السويداء ويف سنة اثنني و
  .حجر من احلجارة فكان عشرة أرطال

ويف سنة أربع وأربعني ومائتني، اتفق عيد األضحى وعيد الفطر لليهود وشعانني النصارى يف يوم 
  .يف اإلسالم مثل ذلكمل يتفق : وقال يف املرآة. وهذا عجيب غريب: قال ابن كثري. واحد

  .ويف سنة مخس وأربعني ومائتني زلزلة مصر، ومسع بتنيس ضجة دائمة طويلة، مات منها خلق كثري
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  .ويف سنة ست وستني ومائتني قتل أهل مصر عاملهم الكرخي

اتفق ان رمضان كان يوم األحد وكان األحد الثاين : ويف سنة مثان وستني ومائتني، قال ابن جرير
  .واألحد الثالث الفصح، واألحد الرابع السرور، واألحد اخلامس انسالخ الشهرالشعانني، 

قاله يف . ويف سنة تسع وستني يف احملرم، كسفت الشمس وخسف القمر، واجتماعهما يف سهر نادر
  .املرآة

لليلتني بقيتا من احملرم طلع جنم ذو مجة، مث صارت : ويف سنة مثان وسبعني ومائتني، قال ابن اجلوزي
ويف هذه السنة وردت األخبار أن نيل مصر غار، فلم يبقى منه شيء، وهذا شيء : قال. النجمة ذؤابة

ويف أيام أمحد بن طولون . مل يعهد مثله، وال بلغنا يف األخبار السابقة، فغلت األسعار بسبب ذلك
 عليه تساقطت النجوم، فراعه ذلك فسأل العلماء واملنجمني عن ذلك، فما أجابوا بشيء، فدخل

  : اجلمل الشاعر وهم يف احلديث، فأنشد يف احلال

 لحادث فظ عسير م  تساقطت النجو قالوا

 محتنك خبير بجواب  عند مقالهم فأجبت

  ت نجوم أعداء األمير  النجوم الساقطا هذي

  .فتفاءل ابن طولون بذلك، ووصله

 أمحد ابن طولون، من مصر إىل ويف سنة اثنتني ومثانني ومائتني، زفت قطر الندى بنت مخارويه بن
اخلليفة املعتضد، ونقل أبوها يف جهازها ما مل ير مثله، وكان من مجلته ألف تكة جبوهر وعشرة صناديق 
جوهر، ومائة هون ذهب، مث بعد كل حساب معها مائة ألف دينار لتشتري ا من العراق ما قد حتتاج 

  : بعض الشعراءوقال . إليه مما ال يتهيأ مثله بالديار املصرية

 والبركات سيدة العجم باليمن  سيد العرب الذي وردت له يا

 بما فوق المطالب والهمم ظفرت  بها كسعودها بك إنها فأسعد

 بها عن الدنيا الظلم فتكشفت  شمس الضحى زفت إلى بدر الدجى

رجل ينظر إىل وجه ويف سنة أربع ومثانني ومائتني ظهر مبصر ظلمة شديدة ومحرة يف األفق حىت جعل ال
صاحبه فرياه أمحر اللون جدا، وكذلك اجلدران، فمكثوا كذلك من العصر إىل الليل، فخرجوا إىل 

  .حكاه ابن كثري. الصحراء يدعون اهللا ويتضرعون إليه حىت كشف عنهم

ويف سنة ثالث وتسعني ومائتني، ظهر رجل مبصر يقال له اخللنجي، فخلع الطاعة واستوىل على مصر، 
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رب اجليوش، وأرسل إليه اخلليفة املكتفي جيشاً فهزمهم مث أرسل إليه جيشاً آخر عليهم فاتك وحا
  .املعتضدي، فهزم اخللنجي، وهرب، مث ظفر به وامسك، وسري إىل بغداد

ويف سنة تسع وتسعني ومائتني، ظهر ثالثة كواكب مذنبة، أحدها يف رمضان، واثنان يف ذي القعدة 
وفيها استخرج من كرت مبصر مخسمائة ألف دينار من غري . حكاه ابن اجلوزيتبقى أياما، مث تضمحل 

موانع، ووجد يف هذا الكرت ضلع إنسان طوله أربعة عشر شربا وعرضه شرب، فبعث به إىل اخلليفة 
  .املقتدر، وأهدى معه من مصر تيساً له ضرع حيلب لبنا، حكى ذلك الصويل صاحب املرآة وابن كثري

يف أربعني ألفا ليأخذ مصر، حىت . المثائة، سار عبد اهللا املهدي املتغلب على املغربويف سنة إحدى وث
بقى بينه وبني مصر أيام، ففجر تكني اخلاصة امليل فحال املاء بينهم وبني مصر، مث جرت حروب 

  .فرجع املهدي إىل برقة بعد أن ملك اإلسكندرية والفيوم

  .ىل اإلسكندرية، ومتت وقعة كبرية، مث رجع إىل القريوانويف سنة اثنتني وثالثة مائة عاد املهدي إ

  .ويف سنة ست وثالمثائة أقبل القائم بن املهدي يف جيوشه، فأخذ اإلسكندرية وأكثر الصعيد، مث رجع

    

ويف سنة سبع كانت احلروب واألراجيف الصعبة مبصر، مث لطف اهللا وأوقع املرض باملغاربة، ومات 
  .دت علة القائممجاعة من أمرائهم، واشت

وفيها انقض كوكب عظيم، وتقطع ثالث قطع، ومسع بعد انقضاضه صوت رعد شديد هائل من غري 
  .غيم

  .ويف سنة مثان ملك العبيديون جزيرة الفسطاط، فجزعت اخللق، وشرعوا يف اهلرب واجلفل

  .ويف سنة تسع استرجعت اإلسكندرية إىل نواب اخلليفة، ورجع العبيدي إىل املغرب

 سنة عشر وثلثمائة يف مجادى األوىل ظهر كوكب له ذنب طوله ذراعان، وذلك يف برج السنبلة، ويف
ويف شعبان منها أهدى نائب مصر إىل اخلليفة املقتدر هدايا من مجلتها بغلة معها فلوها يتبعها، ويرجع 

  .حكاه صاحب املرآة وابن كثري. معها، وغالم يصل لسانه إىل طرف أنفه

عشرة وثلثمائة يف آخر احملرم انقض كوكب من ناحية اجلنوب إىل الشمال قبل مغيب ويف سنة ثالث 
  .الشمس، فأضاءت الدنيا منه، ومسع له صوت كصوت الرعد الشديد

ويف سنة ثالث وثلثمائة يف احملرم ظهر كوكب بذنب رأسه إىل املغرب وذنبه إىل املشرق، وكان عظيما 
  .ما إىل أن اضمحلجدا وذنبه منتشر، وبقي ثالثة عشر يو

ويف سنة أربع وأربعني زلزلت مصر زلزلة صعبة هدمت البيوت، ودامت ثالث ساعات، وفزع الناس 
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  .إىل اهللا بالدعاء

ويف سنة تسع وأربعني رجع حجيج مصر من مكة، فرتلوا واديا، فجاءهم سيل فأخذهم كلهم، 
  .فألقاهم يف البحر عن آخرهم

يم الطريق على احلجيج من أهل مصر، واخذوا منهم عشرين ويف سنة مخس ومخسني قطعت بنوا سل
ألف بعري بأمحاهلا، وعليها من األموال واألمتعة ما ال يقوم كثرة، وبقية احلاج يف البوادي، فهلك 

ويف أيام كافور اإلخشيدي كثرت الزالزل مبصر، فأقامت ستة اشهر، فأنشد حممد بن . أكثرهم
  : القاسم بن عاصم قصيدة منها

 رقصت من عدله فرحا لكنها  زلزلت مصر من سوء يراد بهاما 

كذا رايته يف نسخة عتيقة، من كتاب مذهب الطالبيني، تاريخ كتابتها بعد الستمائة، مث رأيت ما 
  .خيالف ذلك كما سأذكر

ويف سنة تسع ومخسني انقض كوكب يف ذي احلجة، فأضاء الدنيا حىت بقى له شعاع كالشمس، مث 
  .لرعدمسع له صوت كا

ويف سنة ستني وثلثمائة، سارت القرامطة يف مجع كثري إىل الديار املصرية، فاقتتلوا هم وجنود جوهر 
القائد قتاالً شديدا بعني مشس، وحاصروا مصر شهورا؛ ومن شعر أمري القرامطة احلسني بن أمحد بن 

  : رام

 إذن ما بينهم مطلول فدمى  رجال الغرب أني هبتهم زعمت

 ثراك فال سقاني النيل يروى   لم أسق أرضك من دميا مصر إن

. ويف هذه السنة سار رجل من مصر إىل بغداد، وله قرنان، فقطعهما وكوامها وكانا يضربان عليه

  .حكاه صاحب املرآة

ويف سنة ثالث وستني، خرج بنو هالل وطائفة من العرب على احلجاج، فقتلوا منهم خلقا كثريا، 
هم احلج يف هذا العام، ومل حيصل ألحد حج يف هذه السنة سوى أهل درب وعطلوا على من بقى من

  .العراق وحدهم

ويف سنة سبع وستني كان أمري احلاج املصري األمري باديس بن زيرى، فاجتمع إليه اللصوص، وسألوا 
حىت اجتمعوا كلكم : منه أن يضمنهم املوسم هذا العام مبا شاء من األموال، فاظهر هلم اإلجابة، وقال

هل بقى منكم أحد؟ فخلفوا أنه مل يبق منهم : أضمنكم كلكم، فاجتمع عنده بضع وثالثون لصا، فقال
ويف سنة أربع ومثانني انفرد باحلج أهل مصر، ! ونعما فعل. أحد، فعند ذلك أمر بقطع أيديهم كلهم
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  .هاومل حيج ركب العراق وال الشام خلوف طريقهم، وكذا يف سنة مخس ومثانني واليت بعد

ويف سنة ست ومثانني قدمت مصر أربع عشرة قطعة من األسطول، فقتلت وبت، وأحرقت أموال 
  .ذكره ابن املتوج. التجار، وأخذت سرايا العزيز وحظاياه، وكان حاالً مل ير اعظم منه

  .ويف سنة تسعني أمر احلاكم مبصر بقتل الكالب فقتلت كلها

لث ذي القعدة انقض كوكب أضاء كضوء القمر ليلة التمام، ويف سنة اثنتني وتسعني ليلة االثنني ثا
ويف هذه . ومضى الضياء، وبقى جرمه يتموج حنو ذراعني يف ذراع برأي العني، وتشقق بعد ساعة

السنة انفرد املصريون باحلج، ومل حيج أحد من بغداد وبالد املشرق لعبث األعراب بالفساد، وكذا يف 
  .سنة ثالث وتسعني

ث وتسعني أمر احلاكم يقطع مجيع الكروم اليت بديار مصر والصعيد واإلسكندرية ويف سنة ثال
ويف هذه السنة أمر احلاكم الناس بالسجود إذا . ودمياط، فلم يبق ا كرم، احترازاً من مصر اخلمر

  .ذكر امسه يف اخلطبة

    

يق باألعراب، وكسا ويف سنة سبع وتسعني انفرد املصريون باحلج، ومل حيج أهل العراق لفساد الطر
  .احلاكم الكعبة القباطي البيض

من مل يسلم وإال فليخرج من : ويف سنة مثان وتسعني هدم احلاكم الكنائس اليت ببالد مصر، ونادى
مملكيت، أو يلتزم مبا أمر، مث أمر بتعليق صلبان كبار على صدور النصارى، وزن الصليب أربعة أرطال 

ويف هذه السنة كان . ال رأس عجل وزا ستة أرطال يف عنق اليهودباملصري، وبتعليق خشبة على متث
  .سيل عظيم حىت غرق اخلندق، ذكره أبن املتوج

  .ويف سنة تسع وتسعني انفرد املصريون باحلج

ويف سنة أربعمائة بىن احلاكم دار للعلم وفرشها، ونقل إليها الكتب العظيمة مما يتعلق بالسنة، وأجلس 
دثني، وأطلق قراءة فضائل الصحابة، وأطلق صالة الضحى والتراويح، وبطل األذان فيها الفقهاء واحمل

حبي على خري العمل، فكثر الدعاء له، مث بعد ثالث سنني هدم الدار، وقتل خلقا ممن كان ا من 
  .الفقهاء واحملدثني وأهل اخلري والديانة، ومنع صالة الضحى والتراويح

  .املصريون باحلجويف سنة إحدى وأربعمائة انفرد 

ويف سنة اثنتني وأربعمائة كتب حمضر ببغداد يف نسب خلفاء مصر الذين يزعمون أم فاطميون 
وليسوا كذلك، وكتب فيه مجاعة من العلماء والقضاة والفقهاء واألشراف واألماثل واملعدلني 
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 حكم اهللا عليه -والصاحلني، شهدوا مجيعا أن الناجم مبصر وهو منصور بن نزار املتلقب باحلاكم
 ال - ابن معد ابن إمساعيل بن عبد الرمحن بن سعيد- بالبوار والدمار واخلزي والنكال واالستئصال

 فإنه ملا صار إىل املغرب تسمى بعبيد اهللا، وتلقب باملهدي، ومن تقدم من سلفه من -أسعده اهللا
ارج، وال نسب هلم يف ولد علي  أدعياء خو- عليه وعليهم لعنة اهللا ولعنة الالعنني-األرجاس األجناس

بن أيب طالب، وال يتعلقون منه بسبب، وأنه مرته عن باطلهم، وان الذي ادعوه من االنتساب غليه 
باطل وزور، وأم ال يعلمون أن أحدا من أهل بيوت الطالبيني توقف عن إطالق القول يف هؤالء 

 يف احلرمني، ويف أول أمرهم باملغرب اخلوارج ام أدعياء، وقد كان هذا اإلنكار لباطلهم شائعاً
منتشرا انتشارا مينع من أن يدلس على أحد كذم، أو يذهب وهم إىل تصديقهم، وان هذا الناجم 

مبصر هو وسلفه كفار وفساق فجار وملحدون زنادقة، معطلون ولإلسالم جاحدون، وملذهب الثنوية 
، واحلوا اخلمر، وسفكوا الدماء، وسبوا واوسية معتقدون، قد عطلوا احلدود وأباحوا الفروج

  .وكتب يف ربيع اآلخر سنة اثنتني وأربعمائة. األبناء، ولعنوا السلف، وادعوا الربوبية

وقد كتب خطه يف احملضر خلق كثريون، فمن العلويني املرتضى والرضي وابن األزرق املوسوي وأبو 
، ومن القضاة أبو حممد بن األكفاين وأبو طاهر بن أيب الطيب وحممد بن حممد بن عمرو بن أيب يعلي

ومن الفقهاء أبو حامد اإلسفراييين وأبو حممد بن . القاسم احلريري وأبو العباس بن السيوري
. الكشفلي وأبو احلسني القدوري وأبو عبد اهللا الصيمري وأبو عبد اهللا البيضاوي وأبو علي بن محكان

  .ومن الشهود أبو القاسم التنوخي، يف كثري

رسم احلاكم باال تقبل األرض بني يديه، وال خياطب موالنا : ويف سنة ثالث وأربعمائة، قال ابن املتوج
وفيها حبس النساء ومنعهن من اخلروج يف : قال. وال بالصالة عليه، وكتب بذلك سجل يف رجب

ب ويف رمضان انقض كوك: قال ابن اجلوزي. الطرقات، وأحرق الزبيب وقطع الكرم، وغرق العسل
  .من املشرق إىل املغرب غلب ضوءه على ضوء القمر، وتقطع قطعاً، وبقى ساعة طويلة

ويف سنة مخس وأربعمائة زاد احلاكم يف منع النساء من اخلروج من املنازل ومن دخول احلمامات ومن 
ته التطلع من الطاقات واألسلحة ومنع اخلفافني من عمل اخلفاف هلن، وقتل خلقا من النساء على خمالف

  .يف ذلك، وهدم بعض احلمامات عليهن، وغرق خلقا

ويف سنة سبع وأربعمائة ورد اخلرب بتشعيث الركن اليماين من املسجد احلرام، وبسقوط جدار بني قرب 
فكان : قال ابن كثري. النيب صلى اهللا عليه وسلم، وبسقوط القبة الكبرية على صخرة بيت املقدس

  .ذلك من أغرب االتفاقات وأعجبها
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ويف سنة سبع أيضا أنفرد املصريون باحلج، ومل حيج أحد من بالد العراق لفساد الطرقات باألعراب؛ 
  .وكذا يف سنة مثان

    

ويف أيام . عز القوت، مث هان بعد أراجيف عظيمة: ويف سنة إحدى عشرة وأربعمائة، قال ابن املتوج
أرجاؤها، وضجت األمة ال تعرف زلزلت مصر حىت رجفت : احلاكم، قال ابن فضل اهللا يف املسالك

  : كيف جارها، فقال حممد بن قاسم بن عاصم شاعر احلاكم

  نجل الهدى وسليل السادة الصلحا  العدل أضحى الدين معتلياً بالحاكم

 رقصت من عدله فرحا وإنما  زلزلت مصر من كيد يراد بها ما

  .ى عشرة وأربعمائةوكانت أيام احلاكم من سنة ست ومثانني وثلثمائة إىل سنة إحد

جرت كائنة غريبة ومصيبة عظيمة؛ وهي أن رجال من : قال ابن كثري. ويف سنة ثالث عشرة وأربعمائة
املصريني من أصحاب احلاكم اتفق مع مجاعة من احلجاج املصريني على أمر سوء، فلما كان يوم 

احلجر األسود، جاء ليقبله اجلمعة، وهو يوم النفر األول، طاف هذا الرجل بالبيت، فلما انتهى إىل 
وال حممد وال علي ! فضربه بدبوس كان معه ثالث ضربات متواليات، وقال، إىل مىت يعبد هذا احلجر

مينعين عما أفعله، فإين أهدم اليوم هذا البيت، فاتقاه أكثر احلاضرين، وتأخروا عنه، وذلك أنه كان 
ة من الفرسان وقوف ليمنعوه ممن أراده رجالً طويال جسيما، أمحر أشقر، وعلى باب املسجد مجاع

بسوء، فتقدم غليه رجل من أهل اليمن، معه خنجر، وفاجأه ا، وتكاثر عليه الناس فقتلوه، وقطعوه 
قطعاً، وتتبعوا أصحابه، فقتل منهم مجاعة وب أهل مكة ركب املصريني، وجرت فتنة عظيمة جداً، 

 ثالث فلق مثل األظفار، وبدا ما حتتها أمسر بضرب وسكن احلال، وأما احلجر الشريف فإنه سقط منه
إىل صفرة، حمبباً، مثل اخلشخاش، فاخذ بنو شيبة تلك الفلق، فعجنوها باملشك واللك وحشوا ا 

  .تلك الشقوق اليت بدت، وذلك ظاهر فيه إىل اآلن

 ويف سنة سبع عشرة منع الظاهر صاحب مصر من ذبح البقر السليمة من العيوب اليت تصلح

إن اهللا بسابغ نعمته، وبالغ حكمته، خلق : "للحرث، وكتب عن لسانه كتاب قرئ على الناس، فيه
ضروب األنعام، وعلم ا منافع األنام، فوجب أن حتمي البقر املخصوصة بعمارة األرض املذللة ملصاحل 

  ".اخللق، فإن ذحبها غاية الفساد، وإضرار بالعباد والبالد

احلج، ومل حيج أهل العراق واملشرق لفساد األعراب، وكذا يف سنة مثاين عشرة وفيها انفرد املصريون ب
ويف سنة تسع عشرة مل حيج أحد من أهل املشرق وال من أهل الديار املصرية أيضاً، إال أن قوما من 
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  .خراسان ركبوا يف البحر من مدينة مكران، فانتهوا إىل جدة، فحجوا

  .مويف سنة عشرين حج أهل مصر دون غريه

  .وفيها يف رجب انقضت كواكب كثرية شديدة الصوت، قوية الضوء

ويف سنة إحدى وعشرين تعطل احلج من العراق أيضا، وقطع على حجاج مصر الطريق، وأخذت 
  .الروم أكثره

وفيها قال أبن املتوج؛ استحضر خليفة مصر . ويف سنة ثالث وعشرين تعطل احلج من العراق أيضا
جتتمعون ألصنع لكم يوماً حسنا مل ير : ن يف القصر من اجلواري، وقال هلمالظاهر بن احلاكم كل م

مثله مبصر، وأمر كل من كان له جارية فليحضرها، وال جتئ جارية إال وهي مزينة باحللي واحللل، 
ففعلوا ذلك حىت مل تترك جارية إال أحضرت، فجعلهن يف جملس، ودعا بالبنائني، فبىن أبواب الس 

 ماتوا عن آخرهن، وكان يوم مجعهن يوم اجلمعة لست خلون من شوال، وعدن ألفان عليهن، حىت
وستمائة وستون جارية، فلما مضى هلن ستة أشهر أضرم النار عليهن، فأحرقهن بثيان وحليهن، فال 

  !.رمحه اهللا وال رحم الذي خلفه

ع له صوت مثل وفيها انقض كوكب عظيم، ومس. ويف سنة مخس وعشرين كثرت الزالزل مبصر
ومل حيج أحد . حكاه يف املرآة. إن السماء انفرجت عند انقضاضه: ويقال. الرعد وضوء مثل املشاعل

  .سوى أهل مصر، وكذا يف سنة ست وعشرين وسنة مثان وعشرين

ويف سنة مثان وعشرين بعث صاحب مصر مبال لينفق على ر بالكوفة إن أذن اخلليفة العباسي يف 
م باهللا الفقهاء، وسأهلم عن هذا املال، فأفتوا بان هذا يفء للمسلمني يصرف يف ذلك، فجمع القائ

  .مصاحلهم، فأذن يف صرفه يف مصاحل املسلمني

ويف سنة ثالثني وأربعمائة تعطل احلج من األقاليم بأسرها، فلم حيج أحد، ال من مصر وال من الشام 
  .وال من العراق وال من خراسان

واليت تليها تفرد باحلج أهل مصر، وكذا يف سنة ست وثالثني وسبع وثالثني ويف سنة إحدى وثالثني 
  .وتسع وثالثني وثالث وستني بعدها

    

ويف سنة إحدى وأربعني يف ذي احلجة ارتفعت سحابة سوداء ليالً، فزادت على ظلمة الليل، وظهر يف 
 والتضرع، فانكشفت بعد جوانب السماء كالنار املضيئة، فانزعج الناس لذلك، واخذوا يف الدعاء

  .ساعة
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  .ويف سنة مخس وأربعني وثالث تليها انفرد أهل مصر باحلج

علم الوباء والقحط مصر والشام وبغداد والدنيا، وانقطع ماء : قال يف املرآة. ويف سنة مثان وأربعني
ورد كتاب من مصر أن ثالثة من اللصوص نقبوا بعض : واتفقت غريبة، قال ابن اجلوزي. النيل

الدور، فوجدوا عند الصباح موتى؛ أحدهم على باب النقب، والثاين على راس الدرجة، والثالث 
وفيها، يف العشر الثاين من مجادى اآلخرة ظهر وقت السحر جنم له ذؤابة بيضاء، . على الثياب املكورة

 طوهلا يف رأى العني حنو عشرة أذرع يف حنو ذراع، ولبث على هذه احلال إىل نصف رجب مث

  .اضمحل

  .ويف سنة إحدى ومخسني وسنتني بعدها، انفرد أهل مصر باحلج

ويف شوال من هذه السنة الح يف السماء يف الليل ضوء عظيم كالربق يلمع يف موضعني؛ أحدمها 
  .حكاه يف املرآة. ابيض، واآلخر أمحر إىل ثلث الليل، وكرب الناس وهللوا

ني بقيتاً منه، كسفت الشمس كسوفا عظيما، مجيع ويف سنة ثالث ومخسني يف مجادى اآلخرة لليلت
  .القرص، فمكنت أربع ساعات حىت بدت النجوم، وأوت الطيور إىل أوكارها لشدة الظلمة

  .ويف سنة مخس ومخسني وقع مبصر وباء شديد، كان خيرج منها يف كل يوم ألف جنازة

وغلب العبيد على اجلزيرة . واويف سنة ست ومخسني وقعت فتنة عظيمة بني عبيد مصر والترك، واقتتل
  .اليت يف وسط النيل بني مصر واجليزة، واتصل احلرب بني الفريقني

ويف سنة مثان ومخسني، يف العشر األول من مجادى األوىل ظهر كوكب كبري، له ذؤابة عرضها حنو 
 عرضها حنو ثالثة أذرع وطوهلا أذرع كثرية، وبقي إىل أواخر الشهر، مث ظهر كوكب آخر عند

غروب الشمس، قد استدار نوره عليه كالقمر، فارتاع الناس وانزعجوا، فلما اعتم الليل، رمى 
  .ذؤابة حنو اجلنوب، وأقام إىل أيام يف رجب، وذهب

ويف سنة ستني وأربعمائة كان ابتداء الغالء العظيم مبصر، الذي مل يسمع مبثله يف الدهور؛ من عهد 
قحط والوباء سبع سنني متوالية حبيث أكلوا اجليف وامليتات، يوسف الصديق عليه السالم، واشتد ال

وأفنيت الدواب، وبيع الكلب خبمسة دنانري واهلر بثالثة دنانري، ومل يبق خلليفة مصر سوى ثالثة 
أفراس بعد العدد الكثري، ونزل الوزير يوما عن بغلته، فغفل الغالم عنها لضعفه من اجلوع، فأخذها 

وظهر . كلوها، فاخذوا فصلبوا وأصبحوا وقد أكلهم الناس، ومل يبق إال عظامهمثالثة نفر اذحبوها وأ
وبيعت البيضة . على رجل يقتل الصبيان والنساء ويبيع حلومهم ويدفن رءوسهم وأطرافهم فقتل

بدينار، وبلغ اإلردب القمح مائة دينار مث عدم أصالً، حىت حكى صاحب املرآة أن امرأة خرجت من 
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من يأخذه مبد قمح؟ فلم يلتفت إليها أحد، وقال بعضهم يهنئ :  مد جوهر، فقالتالقاهرة، ومعها
  : القائم ببغداد

  سنو يوسف هوال وطاعون عمواس  علم المصري أن جنوده وقد

 منها خيفة أي إيجاس وأوجس  به حتى استراب بنفسه أقامت

وفيها ضرب صاحب مصر . ويف سنة اثنتني وستني، زلزلت مصر حىت نفرت إحدى زوايا جامع عمرو
  .اسم ابنه ويل العهد على الدينار، ومسى اآلمري، ومنع التعامل بغريه

ويف سنة مخس وستني اشتد الغالء والوباء مبصر حىت أن أهل البيت كانوا ميوتون يف ليلة، وحىت إن 
محله امرأة أكلت رغيفا بألف دينار، باعت عروضها قيمته ألف دينار، واشترت ا مجلة قمح، و

احلمال على ظهره فنهبه الناس، فنهبت املرأة مع الناس فصح هلا رغيف واحد، وكان السودان يقفون 
يف األزقة، يصطادون النساء بالكالليب، فيأكلون حلومهن، واجتازت امرأة بزقاق القناديل، فعلقها 

رجت من الدار، السودان بالكالليب، وقطعوا من عجزها قطعة، وقعدوا يأكلوا وغفلوا عنها، فخ
  .واستغاثت، فجاء الوايل وكبس الدار، فأخرج منها ألوفاً من القتلى

  .ويف سنة ست ومثانني وسنتني بعدها انفرد املصريون باحلج

ويف سنة إحدى وتسعني حدثت مبصر ظلمة عظيمة، غشيت أبصار الناس، حىت مل يبق أحد يعرف أين 
  .يتوجه

وفيها توىل اآلمر مبصر فضرب الفضة السوداء . مث هانويف سنة سبع وتسعني عز القمح مبصر، 
  .املشهورة باآلمرية

ويف سنة مخس عشرة ومخسمائة هبت ريح سوداء مبصر، فاستمرت ثالثة أيام، فأهلكت خلقاً كثرياً 
  .قاله ابن كثري. من الناس والدواب واألنعام

    

  .ويف سنة سبع عشرة بلغ النيل ستة عشر ذراعاً سواء بعد توقف

ويف سنة مثان عشرة أوىف النيل بعد النريوز بتسعة أيام، وزاد عن الستة عشر ذراعا أحد عشر إصبعا 
  .ويف حدود هذه السنني أحترق جامع عمرو. ال غري، وعز السعر مث هان

ويف سنة مخس وستني حاصرت الفرنج دمياط مخسني يوما، حبيث ضيقوا أهلها، وقتلوا منهم، فأرسل 
الشهيد إليهم جيشاً عليهم صالح الدين يوسف بن أيوب، فأجلوهم عنها، وكان نور الدين حممود 

امللك نور الدين شديد االهتمام بذلك؛ حىت إنه قرا عليه بعض طلبة احلديث جزءا فيه حديث 



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  552

 

إين ألستحي من اهللا : مسلسل بالتبسم، فطلب منه ان يبتسم ليتصل التسلسل، فامتنع من ذلك، وقال
وذكر أبو شامة أن بعضهم رأى يف تلك .  واملسلمون حتاصرهم الفرنج بثغر دمياطأن يراين متبسما،

سلم على : الليلة اليت أجلي فيها الفرنج عن دمياط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو يقول له
: يا رسول اهللا، بأي عالمة؟ فقال: نور الدين، وبشره بان الفرنج قد رحلوا عن دمياط، فقال له الرائي

فاصبح ! اللهم انصر دينك ومن هو حممود الكلب: عالمة ملا سجد يوم كذا، وقال يف سجودهب
فرحم اهللا . الرائي، وبشر نور الدين بذلك، وأعلمه بالعالمة، ففرح، مث جاء اخلرب بإجالئهم تلك الليلة

نها يوم السبت، كان أول يوم م: ويف سنة ثالث ومثانني، قال ابن األثري يف الكامل! هذا امللك وأمثاله
وكان يوم النريوز؛ وذلك أول سنة الفرس، واتفق انه أول سنة الروم ايضا، وفيه نزلت الشمس برج 

  .وهذا شيء يبعد وقوع مثله: احلمل، وكذلك كان القمر يف برج احلمل أيضا، قال

لزكي الفاضل من مصر إىل القاضي حميي الدين بن ا] القاضي[ويف سنة ثالث وتسعني ورد كتاب من 
خيربه فيه بأن يف ليلة اجلمعة التاسع من مجادى اآلخرة أتى عارض فيه ظلمات متكاثفة، وبروق 
خاطفة، ورياح عاصفة، فقوى أهويتها، واشتد هبوا، فتدافعت هلا أعنة مطلقات، وارتفعت هلا 

اء صواعق مصعقات، فرجفت هلا اجلدران واصطفقت، وتالقت على بعدها واعتنقت، وثار بني السم
لعل هذه على هذه أطبقت، وال حنسب إال أن جهنم قد سال منها واد، وعدا : واألرض عجاج فقيل

منها عاد، وزاد عصف الرياح إىل أن انطفأت سرج النجوم، ومزقت أدمي السماء وحمت ما فوقه من 
 أيديهم ويردون: ، وكما قلنا)جيعلون أصابعهم يف آذام من الصواعق: (الرقوم؛ فكنا كما قال اهللا

على أعينهم من البوارق، ال عاصم من اخلطف لألبصار، وال ملجأ من اخلطب غال معاقل االستغفار، 
وفر الناس نساء ورجاال وأطفاال، ونفروا من دورهم خفافاً وثقاال، ال يستطيعون حيلة وال يهتدون 

 عاينة، ونفوس عن األهل سبيالً، فاعتصموا باملساجد اجلامعة، وأذعنوا للنازلة بأعناق خاضعة، ووجوه
واملال سالية، ينظرون من طرف خفي، ويتوقعون أي خطب جلي، قد انقطعت من احلياة علقهم، 

وعيت عن النجاة طرقهم، ووقعت الفكرة فيما هم قادمون، وقاموا إىل صالم، وودوا أن لو كانوا 
دين باهلجود، واصبح كل من الذين هم عليها دائمون، إىل أن أذن اهللا يف الركود، وأسعف اهلاج

ليسلم على رفيقه، ويهنئه بسالمة طريقه، ويرى انه قد بعث بعد النفخة، وأفاق بعد الصيحة 
ووردت األخبار بأا . والصرخة، وأن اهللا قد رد له الكرة، وأدبه بعد أن كان يأخذه على الغرة
 السفار، ومنهم من فر فلم كسرت املراكب يف البحار واألشجار يف القفار، وأتلفت خلقا كثريا من

وال حيسب الس أين أرسلت القلم حمرفاً، والقول جمزفا، فاألمر أعظم، : إىل أن قال. ينفعه الفرار
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ولكن اهللا سلم، ونرجوا أن يكون اهللا قد أيقظنا مبا وعظنا، ونبهنا مبا وهلنا، فما من عباده من رأى 
ا، إال أهل بلد يافا، اقتص األولون مثلها يف املثالت، وال القيامة عيانا، ومل يلتمس عليها من بعده برهان

سبقت هلا سابقة يف املعضالت، واحلمد هللا الذي من فضله جعلنا خنرب عنها وال خترب عنا، ونسأل اهللا 
  .أن يصرف عنا، عارضي احلرص والغرور إذا عنا

    

ر ذراعا غال ثالثة أصابع، كسر النيل من ثالثة عش: ويف سنة ست وتسعني، قال الذهيب، يف العرب
فاشتد الغالء، وعدمت األقوات، ووقع البالء وعظم اخلطب، إىل أن آل م األمر إىل أكل اآلدميني 

كان بديار مصر غالء شديد، فهلك الغين والفقري، : قال ابن كثري يف هذه السنة واليت بعدها. املوتى
 يصل منها إال القليل من الفئام، وختطفتهم وعم اجلليل واحلقري، وهرب الناس منها حنو الشام، ومل

وكان األمري لؤلؤ . الفرنج من الطرقات، وعزوهم يف أنفسهم، واغتالوهم بالقلي بالقليل من األقوات
أحد احلجاب بالديار املصرية يتصدق يف هذا الغالء يف كل يوم باثين عشر ألف رغيف على أثىن عشر 

  .ألف فقري

كان اجلوع واملوت املفرط بالديار املصرية، وجرت أمور : الذهيب يف العربويف سنة سبع وتسعني، قال 
مات ثالثة أرباع أهل اإلقليم ملا : تتجاوز الوصف، ودام ذلك إىل نصف العام اآليت، فلو قال القائل

بعد، والذي دخل حتت قلم احلصرية يف مدة اثنني وعشرين شهرا مائة ألف وأحد وعشرين ألفا 
 نزر يف جنب ما هلك مبصر واحلواضر، ويف البيوت والطرقات ومل يدفن، وكله نزر يف بالقاهرة، وهذا

وقيل إن مصر كان فيها تسعمائة منسج للحصر، فلم يبق إال مخسة عشر . جنب ما هلك باألقاليم
منسجاً، فقس على هذا؛ وبلغ الفروج مائة درهم، مث عدم الدجاج بالكلية، لوال ما جلب من الشام، 

  .ل حلوم اآلدميني فشاع وتواتر، هذا كالم الذهيبوأما أك

يف هذه السنة كان هبوط النيل، ومل يعهد ذلك يف اإلسالم غال مرة واحدة يف : وقال صاحب املرآة
دولة الفاطميني، ومل يبق منه إال شيء يسري، واشتد الغالء والوباء مبصر، فهرب الناس إىل املغرب 

وكان الرجل يذبح ولده، وتساعده أمه : قال. ومتزقوا كل ممزقواحلجاز واليمن والشام، وتفرقوا 
على طبخه وشيه؛ وأحرق السلطان مجاعة فعلوا ذلك ومل ينتهوا، وكان الرجل يدعوا صديقه وأحب 
الناس إليه إىل مرتله ليضيفه، فيذحبه ويأكله، وفعلوا باألطباء ذلك، وفقدت امليتات واجليف، وكانوا 

وارع فيا كلوم، وكفن السلطان يف مدة يسرية مائيت ألف وعشرين ألفا، خيطفون الصبيان من الش
وامتألت طرقات املغرب واحلجاز والشام برمم الناس، وصلى إمام جامع إسكندرية يف يوم واحد 
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  .على سبعمائة جنازة

يف سنة سبع وتسعني ومخسمائة اشتد الغالء، وامتد الوباء وحدثت ااعة، : قال العماد الكاتب
وخرج الناس حذر ! وحنف السمني فكيف العجيف! وتفرقت اجلماعة، وهناك القوى فكيف الضعيف

املوت من الديار، وتفرقت فرق مصر يف األمصار، ولقد رأيت األرامل على الرمال، واجلمال باركة 
  .حتت األمحال، ومراكب الفرنج واقفة بساحل البحر على اللقم، تسترق اجلياع باللقم

وكان يف هذه السنة، يف شعبان، زلزلة هائلة من الصعيد، هدمت بنيان : ملرآة وغريهقال صاحب ا
  .مصر، فمات حتت اهلدم خلق كثري

ويف سنة تسع وتسعني يف ليلة السبت سلخ احملرم ماجت النجوم يف السماء شرقاً وغربا، وتطايرت 
 وضجوا بالدعاء، ومل يعهد مثل كاجلراد املنتشر ميينا ومشاال، ودام ذلك إىل الفجر، وانزعج اخللق،

  .قاله صاحب املرآة وغريه. ذلك غال يف عام البعث ويف سنة إحدى وأربعني ومائتني

ويف سنة ستمائة، كانت زلزلة عظيمة كانت زلزلة عظيمة بديار مصر، قاله ابن األثري يف الكامل، 
  .ه الذهيب يف العربذكر. وفيها أخذت الفرنج فوة واستباحوها، دخلوا من فم رشيد يف النيل

ويف سنة سبع وستمائة، دخلت الفرنج من البحر من غريب دمياط، وساروا يف الرب فاخذوا قرية بورة، 
  .واستباحوا قتالً وسبيا، وردوا يف احلال، ومل يدركهم الطلب

ويف سنة مثان وستمائة، كانت زلزلة شديدة، هدمت مبصر والقاهرة دورا كثرية، ومات خلق حتت 
  .اهلدم

ويف سنة مخس عشرة وستمائة، يف مجادى األوىل، نزلت الفرنج على دمياط، واخذوا برج السلسلة، 
مث استحوذوا على دمياط يف سنة ست عشرة، فاستمرت بأيديهم إىل أن استردت منهم يف سنة مثان 

  .عشرة

    

روب كثرية يف سنة ست عشرة وستمائة، حاصر الفرنج أهل دمياط، ووقعت ح: قال الذهيب يف العرب
يطول شرحها، وجدت الفرنج يف احملاصرة، وعملوا عليهم خندقاً كبريا، وثبت أهل البلد ثباتا مل 

يسمع مبثله، وكثري فيهم القتل واجلرح واملوت، ودمت األقوات، مث سلموها باألمان يف شعبان، وطار 
هجرم، ورجوا ا عقل الفرنج، وتسارعوا إليها من كل فج، وشرعوا يف حتصينها، وأصبحت دار 

أخذ ديار مصر، واشرف اإلسالم على خطة خسف، وأقبل التتار من املشرق والفرنج من املغرب، 
وعزم املصريون على اجلالء؛ فثبتهم الكامل إىل أن سار إليه أخوه األشرف واملعظم، وحصل الفتح 
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  .وهللا احلمد

وبلغ النيل ستة عشر . ال ابن كثريويف سنة مثان وعشرين وستمائة، كان غالء شديد بديار مصر، ق
ذراعا وثالثة أصابع فقط، بعد توقف عظيم، ووصل القمح مخسة دنانري اإلردب، فرسم السلطان 

ذكره . بفتح األهراء وشون األمراء، وأن يباع بثمانني درمها اإلردب من غري زيادة، فاحنط السعر إليه
  .ابن املتوج

ة عشر ذراعا وستة أصابع، وتأخر نزوله حىت خاف الناس ويف سنة تسع وعشرين، وصل النيل مثاني
  .من عدم نزوله، فغال السعر، مث نزل، فاحنط السعر

ويف سنة إحدى وثالثني، قدم إىل امللك الكامل هدية من اإلفرنج، فيها دب ابيض وشعره مثل شعر 
  .السبع، يرتل البحر فيصعد بالسمك فيأكله

  . العظيم مبصرويف سنة اثنتني وثالثني كان الوباء

  .ويف سنة ثالث وأربعني كان الغالء مبصر، وقاسي أهلها شدائد

  .ويف سنة سبع وأربعني نزلت الفرنج دمياط براً وحبرا، وملكوها، مث استنقذت منهم

وهذا اتفاق : صليت صالة العيد يوم الفطر بعد العصر، قال: ويف سنة تسع وأربعني، قال ابن كثري
  .غريب

  .سني، حصلت بديار مصر زلزلة عظيمة جداًويف سنة سبع ومخ

ويف سنة إحدى وستني، جهز الظاهر بيربس رمحه اهللا تعاىل أخشاباً وآالت كثرية لعمارة املسجد 
  .النبوي د حريقه، فطيف ا بالديار املصرية، فرحاً ا، وتعظيما لشاا مث ساروا ا إىل املدينة

 عظيم، وفرق الظاهر الفقراء على األمراء واألغنياء، وألزمهم ويف سنة اثنتني وستني كان بديار غالء
  .بإطعامهم، وفرق هو قمحا كثرياً، ورتب كل يوم للفقراء مائة إردب ختبز وتفرق عليهم

  .ويف هذه السنة ولد مبصر ولد ميت، له رأسان وأربعة أعني وأربعة أيد وأربعة أرجل

، ام به النصارى، فعاقبهم السلطان عقوبة ويف سنة ثالث وستني وقع حريق عظيم ببالد مصر
  .عظيمة، وفيها استجد الظاهر مبصر القضاة الثالثة، من كل مذهب قاض

حفر الظاهر حبر مصر بنفسه، وعسكره ما بني الروضة : ويف سنة أربع وستني، قال ابن املتوج
  .واملنشأة

  .صل له عرجويف سنة مخس وستني كبا الفرس بامللك الظاهر، فانكسرت فخذه، وح

ويف سنة ست وستني كانت كائنة احلبيس النصراين، كان كاهناً مث ترهب وأقام مبفازة جببل حلوان، 
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فقيل إنه ظفر بكرت للحاكم صاحب مصر، فواسى منه الفقراء واملستورين من كل ملة، واشتهر أمره 
، فأىب عليه أن يعرفه وشاع ذكره، وانفق يف ثالث سنني أمواالً عظيمة، فأحضره السلطان، وتلطف به

: قال الذهيب. جبلية أمره، وأخذ يراوغه ويغالطه، فلما أعياه حنق عليه، وبسط عليه العذاب فمات

  .وقد أفىت غري واحد بقتله خوفاً على ضعفاء اإلميان من املسلمني أن يضلهم ويغويهم

طئ من الديار املصرية ويف سنة سبع وستني، رسم السلطان بإراقة اخلمور، وإبطال املفسدات واخلوا
والشامية، وحبست اخلواطئ حىت يتزوجن، وكتب إىل مجيع البالد بذلك، وأسقطت الضرائب اليت 

  .كانت مرتبة عليها

ويف أواخر ذي . ويف هذه السنة حج السلطان فأحسن إىل أهل احلرمني، وغسل الكعبة مباء الورد بيده
غرقت مائيت مركب يف النيل، وهلك فيها خلق احلجة من هذه السنة هبت ريح شديدة بديار مصر، 

  .كثري، ووقع مطر شديد جداً، وأصابت الثمار صعقة أهلكتها، حكاه ابن كثري

ويف سنة تسع وستني شدد السلطان يف أمر اخلمور، وهدد من يعصرها بالقتل، وأسقط الضمان يف 
على منرب مصر والقاهرة، ذلك، وكان ألف دينار كل يوم بالقاهرة وحدها، وكتب بذلك توقيع قرئ 

  .وسارت الربد بذلك إىل اآلفاق

يف مجادى اآلخرة ولدت زرافة بقلعة اجلبل، وأرضعت من بقرة، : ويف سنة سبعني، قال قطب الدين
  .وهذا شيء مل يعهد مثله: قال

طيف باحململ، وبكسوة الكعبة املشرفة : ويف سادس عشر شوال سنة مخس وسبعني، قال ابن كثري
  .ة، وكان يوما مشهودابالقاهر

    

  .كان هذا مبدأ ذلك، واستمر ذلك كل عام إىل اآلن: قلت

ويف سنة تسع وسبعني، يف يوم عرفة وقع ببالد مصر برد كبار، اتلف كثريا من الغالل، ووقعت 
صاعقة باإلسكندرية، وأخرى حتت اجلبل األمحر على حجر فأحرقته، فأخذ ذلك احلجر وسبك، 

  .د أواق بالرطل املصريفخرج منه من احلدي

ويف سنة مثان وستمائة تربت جزيرة كبرية ببحر النيل اجتاه قرية بوالق واللوق، وانقطع بسببها جمرى 
البحر، ما بني قلعة املقس وساحل باب البحر، واشتد ونشف بالكلية، واتصل ما بني املقص وجزيرة 

شقة من نقل املاء لبعد النيل، فأراد الفيل باملشي، ومل يعهد فيما تقدم، وحصل ألهل القاهرة م
  .إنه ال يفيد، ونشف إىل األبد: السلطان حفره، فقالوا
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ويف سنة إحدى ومثانني يف شعبان، طافوا بكسوة الكعبة، ولعبت مماليك امللك املنصور ايام الكسوة 
نني ويبطل بالرماح والسالح؛ وهو أول ما وقع ذلك بالديار املصرية، واستمر ذلك إىل اآلن، يعمل س

  .سنني

ويف سنة إحدى وتسعني يف الرابع والعشرين من احملرم، وقع حريق عظيم بقلعة اجلبل، أتلفت شيئاً 
  .كثريا من الذخائر والنفائس والكتب

كثرت النفوس وردها أرباب املعائش، وجعلت بامليزان بربع : ويف سنة ثالث وتسعني، قال ابن املتوج
وكان القمح يف أول السنة بثالثة . قية، وحترك السعر بسبب ذلكنقرة كل أوقية، مث بسدس األو

كانت زلزلة بديار : وفيها، قال ابن املتوج. عشرة درمها اإلردب، فأنتقل إىل ستني درمها اإلردب
  .مصر

ويف سنة أربع وتسعني، أوىف النيل يف السادس من أيام النسيء وكسر، وبلغ جمموع زيادته ستة عشرة 
واستهلت سنة مخس . ر إصبعا، وحصل يف هذه السن بديار مصر غالء شديدذراعا وسبعة عش

وتسعني وأهل الديار املصرية يف قحط شديد ووباء مفرط، حىت أكلوا اجليف، ونفدت حواصل 
السلطان من العليق، فأقامت خيول السلطان ثالثة أيام حىت أحضرت التقاوى املخلد يف البالد، وبلغ 

ني درمها نقرة، وذلك عبارة عن مثانية مثاقيل ذهب ونصف مثقال، واخلبز اإلردب القمح مائة وسبع
كل رطل وثلث باملصري بدرهم نقرة، وأكلت الضعفاء الكالب، وطرحت األموات يف الطرقات، 

وبيع الفروج باإلسكندرية بستة وثالثني . وكانوا حيفرون احلفائر الكبار، فيلقون فيها اجلماعة الكثرية
القاهرة بتسعة عشر، والبيض كل ثالثة بدرهم، وفنيت احلمر واخليل والبغال درمها نقرة، وب

والكالب، ومل يبقى شيء من هذه احليوانات يلوح، ويف مجادى اآلخرة خف األمر، وأخذ بالرخص، 
  .واحنط سعر القمح إىل مخسة وثالثني درمها اإلردب

رة ذراعا ومثانية عشر إصبعا، مث ويف سنة ست وتسعني، بلغت زيادة النيل إىل أول توت مخسة عش
  .نقص ومل يوف

  .ويف سنة سبع وتسعني توقف النيل، مث أوىف آخر أيام النسيء

  .ويف سنة مثان وتسعني يف احملرم، ظهر كوكب له ذؤابة

  .ويف سنة تسعني، أوىف النيل يف ثالث عشر توت

ر، والنصارى بلبس الزرق، ويف شعبان سنة سبعمائة، أمر مبصر والشام اليهود بلبس العمائم الصف
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  .والسامرة بلبس احلمر، واستمر ذلك إىل اآلن

  : وقال الشعراء يف ذلك، فقال العالء الوادعي

  تزيدهم من لعنة اهللا تشويشا  لقد ألزموا الكفار شاشات ذلة

 قد ألبسوكم براطيشا ولكنهم  ما ألبسوكم عمائماً: لهم فقلت

  : وقال آخر

 لما عمموا الخرقا والسامريين  د معاًللنصارى واليهو تعجبوا

  نسر السماء فأضحى فوقهم فرقا  بات باألصباغ منسهال كأنما

ويف سنة اثنتني وسبعمائة يف ذي احلجة، كانت الزلزلة العظمى مبصر، وكان تأثريها باإلسكندرية 
ب، وسقطت اعظم من غريها، وطلع البحر إىل نصف البلد، وأخذ احلمال والرجال، وغرقت املراك

  .مبصر دور ال حتصى، وهلك حتت الردم خلق كثري

    

قرأت يف بعض الكتب الواردة من القاهرة إنه ملا كان بتاريخ : ويف هذه السنة، قال الربزايل يف تارخيه
: يوم اخلميس رابع مجادى اآلخرة، ظهرت دابة عجيبة اخللقة من حبر النيل إىل أرض املنوفية، وصفتها

موس بال شعر، وآذاا كآذان اجلمل، وعيناها وفرجها مثل الناقة، يغطي فرجها ذنبها، لوا لون اجلا
طوله شرب ونصف، طرفه كذنب السمك، ورقبتها مثل غلظ املسند احملشو تبىن، وفمها وشفتاها مثل 
الكربال، وهلا أربعة أنياب، اثنان من فوق واثنان من أسفل، طوهلا دون الشرب، وعرض إصبعني، ويف 

مها مثانية وأربعون ضرسا وسنا، مثل بيادق الشطرنج، وطول يديها من باطنها إىل األرض شربان ف
ونصف، ومن ركبتها إىل حافرها مثل بطن الثعبان، أصفر جمعد ودور حافرها مثل السكرجة بأربعة 

 أظافري مثل أظافري اجلمل، وعرض ظهرها مقدار ذراعني ونصف، وطوهلا من فمها إىل ذنبها مخسة

عشر قدما، ويف بطنها ثالثة كروش، وحلمها امحر، وزفرته مثل السمك، وطعمه كطعم اجلمل، وغلظ 
جلدها أربعة أصابع، ما تعمل به السيوف، ومحل جلدها على مخسة أمجال يف مقدار ساعة، من ثقله 

  .على مجل بعد مجل، وأحضروه إىل القلعة بني يدي السلطان، وحشوه تبنا، وأقاموه بني يديه

ويف هذه السنة أبطل األمري ركن الدين بيربس اجلاشنكري عيد الشهيد مبصر، وذلك أن النصارى كان 
عندهم تابوت فيه إصبع، يزعمون أنه من أصابع بعض شهدائهم، وأن النيل ال يزيد ما مل يلق فيه هذا 

 من سكر وغريه، التابوت، وكان جيتمع النصارى من سائر النواحي إىل شربا، ويقع هناك أمور فظيعة؛
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  .فابطل ذلك إىل يومنا هذا، وهللا احلمد

ويف سنة أربع وسبعمائة ظهر من معدن الزمرد قطعة زنتها مائة ومخسة وسبعون مثقاال، فأخفاها 
الضامن، مث محلها إىل بعض امللوك، فدفع له فيها مائة ألف وعشرين ألف درهم، فأىب أن يبيعها بذلك، 

  .عث ا إىل السلطان، فمات الضامن غمافأخذها امللك منه غصبا، وب

  .وفيها أوىف النيل رابع توت، وكذا يف سنة مخس

ويف سنة تسع وسبعمائة توقف النيل، واستسقى الناس فلم يسقوا، وانتهت زيادته يف سابع عشري 
  .توت إىل مخسة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا، مث زاد

: ءم الناس بسلطنة بيربس، وغنت العامة يف ذلكوأوىف ستة عشر ذراعا يف تاسع عشر بابه، وتشا

  .جييب لنا األرعج، جييء املاء ويدحرج! سلطاننا ركني، ونائبنا، جييئنا املاء من أين

ويف هذه السنة ملا عاد ابن قالوون تكلم الوزير ابن اخلليلي يف إعادة أهل الذمة إىل لبس العمائم 
سبعمائة ألف يف كل سنة زيادة على اجلالية، فسكت أهل البيض بالعالئم، وام قد التزموا للديوان 

الس، وقام الشيخ تقي الدين بن تيمية رمحه اهللا، وتكلم كالما عظيما، ورد على الوزير مقالته، 
فأصغى إليه السلطان، واستمر لبسهم ! حاشاك أن تكون ممن ينصر أهل الذمة: وقال للسلطان

  .أيضا يف سنة أربع وثالثني اقتداء مبلك مصرلألصفر واألزرق، مث عمد ذلك ببغداد 

ويف سنة مخس عشرة وسبعمائة وقع الشروع يف روك اإلقطاعات مبصر، وابطل السلطان مكوسا 
وأفرد لكل راتب من الدولة، ولكل . كثرية، وأفردت جهات اليت بقيت من املكس، وأضيفت للوزير

كس قدميا، ولذا كان يتواله العلماء وقضاة فريق جهة من البالد، ومل يكن الوزير يتعلق به جهة م
  .القضاة

ويف سنة عشرين وسبعمائة حصل بالديار املصرية مرض كثري، قل أن سلمت منه دار، وغلت األدوية 
واالشربة، وبيعت الرومانة احلامضة بثالثة أرباع نقرة، والعناب الرطل املصري بستة دراهم نقرة، 

لوز، ومتت مدة عظيمة؛ ولكن كان املرض سليما واملوت وكذلك اإلجاص والقراصيا والقلب ال
  .ذكره يف العرب. قليال

ويف سنة إحدى وعشرين، كان بالقاهرة حريق كبري متتابع خارج عن الوصف، ودام أياما يف أماكن، 
وأحرق جامع ابن طولون وما حوله بأسره، مث ظفر بفاعليه، وهم مجاعة من النصارى يعملون قوارير 

لوا وأحرقوا، وهدم غالب كنائس النصارى مبصر، وب الباقي، وبقيت القاهرة أياماً مل النفط، فقت
  .يظهر فيها أحد من النصارى، وبقي ال يظهر نصراين غال ضربه العوام، ورمبا قتلوه
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نقلت من خط بدر الدين العزازي أن كلبة ولدت بالقاهرة : ويف هذه السنة، قال الذهيب يف العرب
وإا أحضرت بني يدي السلطان، فعجب منها وسأل املنجمني عن ذلك، فلم يكن ثالثني جروى، 
  .عندهم علم منه

    

ويف سنة اثنتني وعشرين أبطل السلطان املكس املتعلق باملأكول مبكة، وعوض صاحبها ثلثي بلد 
  .دمامني، من صعيد مصر

 وحبس مجاعة من النساء ويف سنة أربع وعشرين رسم السلطان بإبطال املالهي بالديار املصرية،
  .الزواين، وحصل بالديار املصرية موت كثري

ويف هذه السنة، نودي على الفلوس أن يتعامل ا بالرطل، كل رطل بدرمهني، ورسم بضرب فلوس 
  .زنة الفلس منها درهم

ويف سنة مخس وعشرين، وقع بالقاهرة مطر كثري، قل أن وقع مثله، وجاء سيل إىل النيل حىت تغري 
  .نه، وزاد حنو أربعة أصابعلو

ويف هذه السنة حضر السلطان القاسم بن قالوون عند قاضي القضاة بدر الدين بن مجاعة، فسمع 
عليه عشرين حديثا من تساعياته، وخلع عليه خلعة عظيمة، وفرق من الذهب والفضة على الفقراء 

  .حنو ثالثني ألف درهم

  .يار املصريةويف سنة سبع وعشرين، رسم بقتل الكالب بالد

  .ويف سنة تسع وعشرين، رسم باال يباع مملوك تركي لكاتب وال لعامي

ويف سنة أربعني، نودي على الذهب كل دينار خبمسة وعشرين درمها، وكان بعشرين درمها، وأن 
  .يتعامل به وال يتعاملوا بالفضة، فشق ذلك على الناس، مث بطل ذلك

ئب السلطنة على وادي القاهرة يف إراقة اخلمر، ومنع ويف سنة أربع وأربعني، اشتد آل ملك نا
احملرمات، وعاقب مجاعة كثرية على ذلك، واخرب خزانة النبوذ، وكانت دار فسق وفجور، وبىن 

فقعد العامة لذلك بكل . من أحضر سكرانا، أو من معه جرة مخر خلع عليه: مكاا مسجدا، ونادى
زه، وأخلع على اآليت به، وصار له مهابة عظيمة، طريق، وأتوه جبندي سكران، فضربه وقطع خب

  : وكف الناس عن أشياء كثرية، حىت أعيان األمراء، فقال بعض الشعراء يف ذلك

  يمأل ظهر األرض فيما سلك  ملك الحجاج غدا سعده آل

 الظاهر هو آل ملك والملك  فاألمر أمن دونه سوقة
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ا بني املقياس ومصر خياض، وصار من بوالق إىل ويف سنة سبع وأربعني قل ماء النيل، حىت صار م
  .املنشية طريقا ميشي فيه، وبلغت راوية املاء درمهني، وكانت بنصف درهم

  .ويف سنة تسع وأربعني كان الطاعون مبصر وغريها

ويف سنة مخس ومخسني وسبعمائة أمر بأن يكون إزار النصرانية ازرق وإزار اليهودية أصفر، وإزار 
  .السامرية أمحر

ويف سنة سبع ومخسني يف ربيع اآلخر، هبت ريح من جهة املغرب، وامتدت من مصر إىل الشام يف يوم 
وليلة، وغرقت ببوالق حنو ثالمثائة مركب، واقتلعت من النخيل واجلميز ببالد مصر وبلبيس شيئاً 

  .كثريا

  .ويف سنة إحدى وستني وقع الوباء بالديار املصرية

  .لطاعون بديار مصرويف سنة أربع وستني كان ا

  .ويف سنة مخس وستني وقع الفناء يف البقر، فهلك منه شيء كثري

ويف سنة سبع وستني أخذت الفرنج مدينة إسكندرية، وقتلوا وأسروا، فخرج السلطان والعسكر 
  .لقتاهلم، ففروا وتركوها

  .ويف سنة تسع وستني وقع الوباء بالديار املصرية

راف بالديار املصرية والشامية أن يسموا عمائمهم بعالمة خضراء، ويف سنة ثالث وسبعني رسم لألش
متييزا هلم عن الناس، ففعل ذلك يف مصر والشام وغريمها، ويف ذلك يقول أبو عبد اهللا بن جابر 

  : األندلسي األعمى نزيل حلب

 العالمة شأن من لم يشهر إن  ألبناء الرسول عالمة جعلوا

  فنى الشريف عن الطراز األخضري  النبوة في كريم وجوههم نور

وقال يف ذلك مجاعة من الشعراء ما يطول ذكره؛ ومن أحسنها قول األديب مشس الدين حممد بن 
  : إبراهيم الدمشقي

زيادة مفرطة، وثبت إلى أيام من هاتور، فاجتمع جماعة بالجامع األزهر، وجامع عمرو، وسألوا اهللا في هبوطه، وعمل أبن أبي حجلة مقامته المشهورةشرفاً ليعرفهم من األطراف وفي هذه السنة زاد النيل 
ويف هذه السنة أراد السراج اهلندي قاضي احلنفية أن يساوي قاضي الشافعية يف لبس الطرحة وتولية 

 األيتام، فأجيب إىل ذلك؛ فاتفق أنه توعك عقب ذلك، وطال مرضه القضاة يف البالد، وتقرير مودع
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  .إىل أن مات ومل يتم الذي أراده

    

ويف سنة أربع وسبعني وقعت صاعقة على القلعة، فأحرقت منها شيئاً كثريا، واستمر احلريق أياما، ويف 
البلقيين وأبن الصائغ باجلواز، هذه السنة عقد اجلائي جملساً بالعلماء يف إقامة خطبة باملنصورية، فأفتاه 

وخالف الباقون، وصنف البلقيين كتابا يف اجلواز، وصنف العراقي كتابا يف املنع، ومجع أيضا القاضي 
  .برهان الدين بن مجاعة جزءا يف املنع

ويف سنة مخس وسبعني، توقف النيل عن الزيادة، وأبطأ إىل أن دخل توت، واجتمع العلماء والصلحاء 
و، واستسقوا، وكسر اخلليج تاسع توت عن نقص أربعة أصابع من العادة، مث نودي بصيام جبامع عمر

ثالثة أيام، وخرجوا إىل الصحراء مشاة، وحضر غالب األعيان ومعظم العوام وصبيان املكاتب، 
ونصب املنرب، فخطب عليه شهاب الدين القسطالين خطيب جامع عمرو، وصلى صالة االستسقاء، 

وكشف رأسه واستغاث وتضرعوا، وكان يوما مشهودا، وابتدأ الغالء وزادت ودعا وابتهل، 
  .األسعار

ويف هذه السنة يف أول مجادى األوىل حدثت زلزلة لطيفة، فيها ابتدئت قراءة البخاري يف رمضان 
بالقلعة حبضرة السلطان، ورتب احلافظ زين الدين العراقي قارئاً، مث اشترك معه شهاب الدين العرياين 

  .وما بيوم، وأمر السلطان مشايخ العلم أن حيضروا عنده سامعني ليتباحثوا، فحضر مجاعة من األكابري

وفيها أبطل ضمان املغاين ومكس القراريط اليت كانت يف ربيع الدور، وقرئ بذلك مرسوم على 
  .املنابر، وكان ذلك بتحريك البلقيين، وأعانه أكمل الدين والربهان أبن مجاعة

ت وسبعني وقع الفناء بالديار املصرية، وبيع كل رمانة بستة عشر درمها وهي قريب من ويف سنة س
  .دينار، وكل فروج خبمسة وأربعني، وكل بطيخة بسبعني

ويف هذه السنة أحضر وايل األمشونني إىل األمري منجك بنتا عمرها مخس عشرة سنة، فذكر إا مل تزل 
ر هلا ذكر وأنثيان، واحتلمت، فشاهدوها ومسوها حممدا، وهلذه بنتاً إىل هذه الغاية، فاستد الفرج وظه

  .القضية نظري، ذكرها أبن كثري يف تارخيه

  .ووقع يف عصرنا نظري ذلك يف سنة اثنتني وأربعني ومثامنائة: قال احلافظ أبن حجر

ويف سنة سبع وسبعني وصلت هدايا إسطنبول من الروم، ويف مجلة اهلدايا صندوق فيه شخوص له 
ركات، كلما مضى ساعة من الليل ضربت تلك الشخوص بأنواع املالهي، وكلما مضت درجة ح

  .سقطت بندقة
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ويف سنة مثان وسبعني، يف شعبان، خسف الشمس والقمر مجيعا، فطلع القمر خاسفاً ليلة السبت رابع 
  .عشرة، وكسفت الشمس بني الظهر والعصر يوم السبت ثامن عشرينه

ويف هذه السنة، يف ذي القعدة عقد برقوق أتابك . صر حريق عظيم ودام أياماويف سنة مثانني كان مب
وذكر أن أراضي بيت املال أخذت منه باحليلة، وجعلت أوقافا من . العساكر جملساً بالقضاة والعلماء

أما ما : بعد الناصر بن قالوون، وضاق بيت املال بسبب ذلك، فقال الشيخ سراج الدين البلقيين
جية وعويشة وفطيم فنعم، وأما ما وقف على املدارس والعلماء والطلبة فال سبيل إىل وقف على خد

  .فانفصل األمر على مقالة البلقيين. نقضه، ألن هلم يف اخلمس أكثر من ذلك

  .ويف هذه السنة ظهر كوكب له ذؤابة، وبقي مدة يرى يف أول النهار من ناحية الشمال

  .من دور القضاةويف هذه السنة أمر بتبطيل الوكالء 

ويف سنة إحدى ومثانني رسم األمري بركة بنفي الكالب من مصر، ورسم بأن يعمل على قنطرة فم 
  : الغور سلسلة متنع املراكب من الدخول وإىل بركة الرطلي، فقال بعض الشعراء يف ذلك

 سلسلوه فراح مقفل مذ  أطلقت دمعي على خليج

  ق المسلسلفلينظر المطل  من رام من دهرنا عجيباً

ويف ربيع اآلخر من هذه السنة أحدث السالم على النيب صلى اهللا عليه وسلم عقب أذان العشاء ليلة 
  .االثنني مضافا إىل ليلة اجلمعة، مث أحدث بعد عشر سنني عقب كل أذان إال املغرب

حىت صار باب وفيها أمطرت السماء مطراً عظيماً، . ويف سنة ثالث ومثانني أبتدأ الطاعون بالقاهرة
زويلة خوضاً إىل بطون اخليل، وخرج سيل عظيم إىل جهة طرى، فغرق زرعها، وأقام املاء أياما، ومل 

  .وفيها ظهر جنم له ذؤابة قد رحمني من جهة القبلة. يعهد الناس ذلك بالقاهرة

 وفيها شرع جركس اخلليلي يف عمل جسر بني الروضة. ويف سنة أربع ومثانني وقع الغالء مبصر

  .ومصر، وطوله مائتا قصبة يف عرض عشرة عند موردة احلبش، وعمل على النيل طاحونا تدور املاء

    

توجه الظاهر برقوق إىل بوالق التكرور، فاجتاز من الصليبة : ويف هذه السنة قال احلافظ أبن حجر
ن إال يف وكانت عادة السالطني قبله من زمن الناصر ال يظهرو: قال. وقناطر السباع وفم اخلور

  .األحيان، وال يركبون إال من طريق اجلزيرة الوسطى

مث تكرر ذلك منه، وشق القاهرة مرارا، وجرى على ما ألف يف زمن اإلمرة، وأبطال كثريا من : قال
  .رسوم السلطنة، وأخذ من بعده بطريقته يف ذلك إىل أن مل يبق من رمسها يف زماننا إال اليسري جدا
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  .سلطان قناطر بين منجة، فأحكم عماراويف هذه السنة بىن ال

: قال ابن حجر. ويف سنة مخس ومثانني نزل السلطان إىل النيل، فخلق املقياس، وكسر اخلليج حبضرته

  .ومل يباشر ذلك السلطان قبله يف زمن الظاهر بيربس

وفيها . ويف سنة سبع ومثانني زلزلة مصر والقاهرة زلزلة لطيفة، يف ليلة الثالث عشر من شعبان
أحضرت صغرية ميتة هلا رأسان وصدر واحد ويدان فقط، ومن حتت السرة صورة شخصني كاملني، 

  .وفيها وقع الغالء مبصر. كل شخص بفرج أنثى، فشاهدها الناس، ودفنت

ويف سنة مثان ومثانني يف مجادى اآلخرة زلزلت األرض زلزلة لطيفة، ويف هذه السنة عز الفستق عزة 
  . الرطل منه مبثقال ذهب ونصفشديدة إىل ان بيع

ويف سنة تسع ومثانني ضربت الدراهم الظاهرية، وجعل اسم السلطان يف دائرة، فتفاءلوا له من ذلك 
  .باحلبس، فوقع عن قريب، ووقع نظريه لولده الناصر فرج يف الدنانري الناصرية

ويف هذه . ا كثرياويف سنة تسعني أصاب احلاج يف رجوعهم عند ثغرة حامد سيل عظيم، اهلك خلق
  .السنة وقع الطاعون بالقاهرة

ويف سنة إحدى وتسعني يف شعبان أمر جنم الدين الطنبدي احملتسب ان يزاد بعد كل آذان الصالة 
على النيب صلى اهللا عليه وسلم كما يصنع ذلك ليلة اجلمعة بعد العشاء، فصنعوا ذلك إال يف املغرب 

  .لضيق وقتها

  .عطش احلاج مبجرود؛ حىت بلغت القربة مائة درهم فضةويف سنة اثنتني وتسعني 

ويف سنة ثالث وتسعني أمر كتبغا نائب الغيبة أن ال خترج النساء إىل الترب بالقرافة وغريها، ومنع 
  .النساء من لبس القمصان الواسعة األكمام وشدد يف ذلك

  .ويف هذه السنة يف مجادى اآلخرة ظهر كوكب كبري بذؤابة طول رحمني

ويف هذه السنة أمر .  سنة أربع وتسعني وقع الوباء يف البقر، حىت كاد إقليم مصر أن يفىن منهاويف
وفيها ضربت باإلسكندرية فلوس ناقصة الوزن . أصحاب العاهات والقطعات ان خيرجوا من القاهرة

  .موالعن العادة طمعا يف الربح، فآل األمر إىل أن كانت أعظم األسرار يف فساد األسرار نقص األ

ويف سنة تسع وتسعني استأذن كاتب السر بدر الدين الكلستاين السلطان له وجلميع املتعممني أن 
وفيها ولدت امرأة . يلبسوا الصوف امللون يف املواكب، فأذن هلم، وكان ال يلبسون إال األبيض خاصة

  .بظاهر القاهرة أربعة ذكور أحياء

  .، حىت اتفق الشيوخ العتق على ام مل يسمعوا مبثلهاويف سنة مثامنائة هبت ريح شديدة بالقاهرة
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ويف سنة إحدى ومثامنائة، ذكر أهل اهليئة انه يقع يف أول يوم منها زلزلة، وشاع ذلك يف الناس فلم 
ويف رجب سنة أربع ظهر كوكب قدر الثريا، له ذؤابة ظاهرة النور اجلدا فاستمر . يقع شيء من ذلك

 مع ضوء القمر، حىت رئي بالنهار يف أوائل شعبان، فأوله بعضهم يطلع ويغيب، ونوره قوي يرى
  .بظهور ملك الشيخ احملمودي

ويف سنة ست ومثامنائة، نودي على الفلوس بان يتعامل ا بامليزان، وسعرت كل رطل بستة دراهم، 
  .وكانت فسدت إىل الغاية حبيث صار وزن الفلوس ربع درهم بعد ان كان مثقاال

  .وقع الطاعون بالديار املصريةويف سنة عشر، 

ويف سنة مخس عشرة ضربت الدراهم اخلالصة، زنة الواحد نصف درهم والدينار ثالثني منه، وفرح 
الناس ا، وبطلت الدراهم النقرة، وكان ضرا قدميا يف كل درهم عشره فضة، وتسعة أعشاره 

  .حناس

  .ويف سنة ست عشرة فشا الطاعون مبصر

  .مر املؤيد بضرب الدراهم املديديةويف سنة سبع عشرة أ

  .ويف سنة مثان عشرة كان الطاعون بالقاهرة

ويف هذه السنة . ويف سنة تسع عشرة كان الطاعون بالقاهرة، وكثر الوباء بالصعيد والوجه البحري
م أمر امللك املؤيد اخلطباء إذا وصلوا إىل الدعاء إليه يف اخلطبة أن يهبطوا من املنرب درجة، ليكون اس

اهللا ورسوله يف مكان أعلى من املكان الذي يذكر فيه السلطان، وصنع ذلك احلافظ ابن حجر باجلامع 
  .وكان مقصد السلطان يف ذلك مجيال: قال ابن حجر. األزهر، وابن النقاش جبامع ابن طولون

    

حد ويف سنة عشرين ولدت جاموسة ببلبيس مولودا برأسني وعنقني وأربعة أيد وسلسليت ظهر وا
  .ورجلني اثنتني ال غري، وفرج واحد أنثى، والذنب مفروق باثنتني، فكانت من بديع صنع اهللا

ويف هذه السنة امسك نصراين زنا بامرأة مسلمة، فاعترفا، فحكم برمجهما، فرمجا خارج باب الشعرية 
  .واحرق النصراين ودفنت املرأة

  .ويف سنة اثنتني وعشرين فشا الطاعون بالديار املصرية

  .ويف سنة مخس وعشرين زلزلة القاهرة زلزلة لطيفة

ويف سنة سبع وعشرين جدد للمشايخ الذين حيضرون مساع احلديث بالقلعة فراجي سنجاب، وهو 
  .أول ما فعل م ذلك
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ويف سنة مثان وعشرين وقع بدمياط حريق عظيم حىت احترق قدر ثلثها، وهلك من الدواب والناس 
  .شيء كثري

  .ثالثني كان الطاعون العظيم بالديار املصريةويف سنة ثالث و

  .ويف سنة إحدى وأربعني كان الطاعون بالديار املصرية

  ذكر الطريق املسلوك من مصر إىل مكة

  شرفها اهللا تعاىل 

احملامل السلطاين ومجاهري الركبان ال خترج إال من أربع جهات؛ مصر، ودمشق، : قال ابن فضل اهللا
  .وبغداد، وتعز

رج الركب من مصر باحململ السلطاين والسبيل املسبل للفقراء والضعفاء واملنقطعني باملاء فيخ: قال
والزاد واالشربة واألدوية والعقاقري واألدباء والكحالني واربين واإلدالء واالئمة واملؤذنني واألمراء 

أهبة، وإذا نزلوا واجلند والقاضي والشهود والدواوين واألمناء ومغسل املوتى؛ يف أكمل زي، وأمت 
مرتال أو رحلوا مرحال تدق الكوسات، وينفر النفري ليؤذن الناس بالرحيل والرتول، فإذا خرج 
الراكب من القاهرة نزل الربكة على مرحلة واحدة، فيقيم ا ثالثة أيام أو أربعة، مث يرحل إىل 

 آل ملك اجلوكندار وقد عمل فيها األمري. السويس يف مخس مراحل، مث إىل خنل يف مخس مراحل
املنصوري أحد أمراء املشورة يف الدولة الناصرية بن قالوون بركا، واختذ هلا مصانع، مث يرحل إىل أيلة 
يف مخس مراحل وا العقبة العظمى، فيرتل منها إىل حجز حبر القلزم، وميشي على حجزه حىت يقطعه 

أيام أو مخسة، وبه سوق عظيم فيه أنواع من اجلانب الشمايل إىل اجلانب اجلنويب، ويقيم به أربعة 
املتاجر، مث يرحل إىل حفل مرحلة واحدة، مث إىل بر مدين يف أربع مراحل وبه مغارة شعيب عليه 

الصالة والسالم، ويقال أن ماءها هو الذي سقى عليه موسى عليه الصالة والسالم غنم بنات شعيب، 
. ويلحة يف ثالث مراحل، مث إىل األزمل يف أربع مراحلمث يرحل إىل عيون القصب يف مرحلتني، مث إىل امل

وماؤه من اقبح املياه، وهناك خان بناه األمري آل ملك اجلوكندار،وعمل هناك بئرا أيضا، مث إىل الوجه 
يف مخس مراحل، وماؤه من أعذب املياه، مث إىل أكرى يف مرحلتني وماؤه اصعب ماء يف هذه الطريق، 

لى ساحل حبر القلزم يف أربع مراحل، وماؤها شبيه مباء البحر ال يكاد يشرب، مث إىل احلوراء، وهي ع
مث إىل نبط يف مرحلتني وماؤه عذب، مث إىل ينبع يف مخس مراحل ويقيم عليه ثالثة أيام، مث إىل الدهناء 



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  567

 

يف مرحلة، مث إىل بدر يف ثالث مراحل، وهي مدينة حجازية وا عيون وجداول وحدائق، وا اجلار 
فرضة املدينة الشريفة، مث يرحل إىل رابغ يف مخس مراحل، وهي بازاء اجلحفة اليت هي امليقات، مث 

يرحل إىل خليص يف ثالث مراحل، وا بركة عملها األمري أرغون الناصري، مث إىل بطن مر يف ثالث 
  .مراحل، ويف طريقه بئر عسفان، مث يرحل من بطن مر إىل مكة املشرفة مرحلة واحدة

 يرجع يف منازله إىل بدر، فيعطف إىل املدينة الشريفة، فريحل إىل الصفراء يف مرحلة، مث إىل ذي مث
احلذيفة يف ثالث مراحل، مث إىل املدينة الشريفة يف مرحلة، مث يرجع إىل الصفراء ويأخذ بني جبلني يف 

  .إىل مصرفجوة تعرف بنقب علي؛ حىت يأيت الينبع يف ثالث مراحل، مث يستقيم على طريقه 

  ذكر قدوم املبشر سابقا خيرب بسالمة احلاج

    

عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان فمن بعدهم، وله حكمة : كان ذلك يف عهد اخللفاء الراشدين
لطيفة قل من يعرفها، قال احلافظ عماد الدين بن كثري يف تارخيه يف قصة حصر عثمان رضي اهللا عنه؛ 

ىت مضت أيام التشريق، ورجع البشري من احلج، فاخرب بسالمة واستمر احلصار بالديار املصرية ح
. الناس، واخرب أولئك بان أهل املوسم عازمون على الرجوع إىل املدينة ليكفوهم عن أمري املؤمنني

وأخرج مالك يف املوطأ عن ابن دالن عن أبيه أن رجال من جهينة كان يشتري الرواحل فيتغاىل ا، مث 
أما بعد أيها الناس، أن األسيقع أسيقع : اج فأفلس، فرفع أمره إىل عمر، فقاليسرع السفر فيسبق احل

جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال؛ سبق احلاج، أال وانه أدان معرضا، فأصبح وقد دين به فهمد، 
  .فقسم ماله بني غرمائه، مث كمل الدين. فمن كان له عليه دين فليأتيه بالغداة

ي يف تايل التلخيص من طريق عبد امللك بن عمري عن عبد اهللا بن عمر بن واخرج اخلطيب البغداد
فلذلك : خترج الدابة من جبل اجلياد يف أيام التشريق والناس مبىن، قال: اخلطاب رضي اهللا عنه، قال

  .جاء سابق احلاج خيرب بسالمة الناس

  ذكر محائم الرسائل

ائة أختذ السلطان نور الدين الشهيد احلمام يف سنة سبع وستني ومخسم: قال ابن كثري يف تارخيه
اهلوادي، وذلك المتداد مملكته، واتساعها ، فإا من حد النوبة إىل مهذان، فلذلك اختذ قلعة، وحبس 
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: احلمام اليت تسري اآلفاق يف أسرع مدة، وايسر عدة، وما احسن ما قال فيهن القاضي الفاضل

  .العماد الكاتب وأظرف وأطرب، واعجب واغرباحلمام مالئكة امللوك، وقد أطنب يف ذلك 

ويف سنة إحدى وتسعني ومخسمائة، اعتىن اخلليفة الناصر لدين اهللا حبمام البطاقة اعتناء زائدا، حىت 
  .وقيل إنه بيع بألف دينار. صار يكتب بأنساب الطري احملاضر إنه من ولد الطري الفالين

، وذكر فيه "متام احلمائم" أمور هذه احلمام كتابا مساه وقد ألف القاضي حميي الدين بن عبد الظاهر يف
كان اجلاري به العادة أا ال : فصال فيما ينبغي أن يفعله املنطق وما جرت العادة به يف ذلك فقال

حتمل البطاقة إال يف جناحها، ألمور منها، حفظها من املطر ولقوة اجلناح؛ والواجب أنه إذا انطلق من 
ن أمكنة معلومة، فإذا سرحت إىل اإلسكندرية، فال تسرح إال من منية عقبة مصر ال يطلق إال م

. باجليزة، وإىل الشرقية، فمن مسجد التني ظاهر القاهرة، وغلى دمياط فمن بيسوس بشط حبر منجي

والذي استقرت قواعد امللك عليه، أن طائر البطاقة ال يلهو امللك عنه وال يغفل، وال ميهل حلظة 
  . مهمات ال تستدرك، إما من واصل وإما من هارب، وإما من متجدد يف الثغورواحدة، فتفوت

وال يضع البطاقة من احلمام إال السلطان بيده من غري واسطة أحد؛ فإن كان يأكل ال ميهل حىت 
وينبغي أن تكتب البطائق يف ورق الطري املعروف . يفرغ، وإن كان نائما ال ميهل حىت يستيقظ بل ينبه

  .بذلك

  .ورأيت األوائل ال يكتبون يف أوائلها بسملة: قال

وأنا ما كتبتها قط إال ببسملة للربكة، وتؤرخ بالساعة واليوم، ال بالسنني؛ وينبغي أال يكثر يف : قال
والبد . نعوت املخاطب فيها، وال يذكر يف البطائق حشو األلفاظ، وال يكتب إال لب الكالم وزبدته

 كانا طائرين قد سرحا حىت إن تأخر الطائر الواحد رقب حضوره، أن يكتب شرح الطائر ورفيقه إن
أو يطلق لئال يكون قد وقع يف برج من أبراج املدينة وال يعمل للبطائق هامش وال حيمدى، وجرت 

  .، وذلك حفظ هلا"وحسبنا اهللا ونعم الوكيل: "العادة بان يكتب يف آخرها

طاملا جادت ا فأوضحت : األثري كاتب اإلنشاءومن فصل يف وصفها لتاج الدين أمحد بن سعيد بن 
  .خملفة وراءها تبكي عليه السحب، وصدق من مساها أنبياء للطري ألا مرسلة بالكتب

  : وفيها يقول أبو حممد أمحد بن علوي بن أيب عقبال القريواين

 بعد بين غدوها ورواحها يا  خضر تفوت الريح في طيرانها

 مسير شهر ريش جناحهال  تأتي بأخبار الغدو عشية

 الهداية منه في أرواحها نفث  الروح األمين بوحيه وكأنما



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  569

 

  : وقال غريه

 األمر بالطائر الميمون تنبيها في  حبذا الطائر الميمون يطرقنا يا

 كتب الملوك وصانتها أعاليها  فاقت على الهدهد المذكور إذ حملت

 تخفيهاتصون نظرته صوناً و  بكل كتاب نحو صاحبه تلقى

 تجوز ان تلقيه من فيها وال  تمكن عين الشمس تنظره فما

    

  منسوبة لرساالت الملوك فبالمنسوب تسمو ويدعوها تسميها

 يشكيك فيها فكر حاكيها مما  اكرم بجيش سعيد ما سعادته

 !وقعة عزت مساعيها فيالها  حمى الغار يوم الغار حرمته حما

 لسعادة أوقات تؤاتيهاول  عند ذاك الباب شرفه وقوفه

 الدخول إليها من بواديها عند  فتح رسول اهللا مكته ويوم

 أمطره فيها تواليها خضر  ?تظلل من شمس كتيبته ال صفت

 قابلتها بأشواق فتنهيا لو  بما كانت تود هوى فظللته

 فشرفت بعطايا جل مهديها  حظيت بالقرب أمنها فعندما

  ينال المنى بالنار مصليهاوال  يحل لدى صيد تناولها فما

 عنها بما فيه امانيها يسير  وال تطير بأوراق الفرنج وال

 ترضيهم، ولو جزت نواصيها ال  بملك المعاني غير ذي دنس سمت

 رسول بحب كامن فيها آل  لها كيف تأتي للخالئق من وانظر

 يمض النهار بعزم في دواعيها  المقام إلى دار السالم فلم من

 فلفله وارتد مبطيها حبات  ا ضل عنه الهند ملتقطاًوربم

 لحق يد طابت أياديها حفظاً  في يومه في إثر سابقه فجاء

 نبوته الغراء تكفيها لدى  لرسول اهللا أيسرها مناقب

سرحت ال تزال أجنحتها حمملة من البطائق : ومن إنشاء القاضي الفاضل يف وصف محائم الرسائل
ملقاصد واألقالم أسلحة، وحتمل من األخبار ما حتمله الضمائر، وتطوى األرض أجنحة، وجتهز جيوش ا
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إذا نشرت اجلناح الطائر، وتزوى هلا األرض حىت يرى ملك هذه األمة، وتقرب من السماء حىت ترى 
ماال يبلغه وهم وال مهة، وتكون مراكب لألغراض وكانت واألجنحة قلوعاً، وتركب اجلو حبر تصفق 

ياح موجاً مرفوعاً، وتعلق احلاجات على اعجازها، وال تفوق اإلرادات عن إجنازها، فيه هبوب الر
ومن بالغات البطائق استفادت ما هي مشهورة به من السجع، ومن رياض كتبها الفت الرياض فهي 

وقد سكنت الربوج فهي أجنم، واعدت يف كنائنها فهي للحاجات أسهم، وكادت . إليها دائمة الرجع
وقد باعد اهللا . ة ألا رسل فإذا نيطت بالرقاع، صارت أوىل أجنحة مثىن وثالث ورباعتكون مالئك

بني أسفارها وقرا، وجعلها طيف خيال اليقظة الذي صدق العني وما كذا، وقد أخذت عهود 
األمانة يف رقاا أطواقا، فأذناا أوراقا، وصارت خوايف من وراء اخلوايف، وغطت سرها املودع 

ن سحبت عليه ذيول ريشها الضوايف، ترغم النوى بتقريب العهود، وتكاد العيون تالحظتها بكتما
تالحظ اجنم السعود؛ وهي أنبياء الطري لكثرة ما تأيت به من األنباء، وخطباؤها ألا تقوم على 

  .األغصان مقام اخلطباء

وأما محام : ي الفاضلوقال يف وصفها شيخ الكتاب ذو البالغتني السديد أبو القاسم شيخ القاض
الرسائل؛ فهي من آيات اهللا املستنطقة األلسن بالتسبيح، العاجز عن وصفها إعجاز البليغ الفصيح، 

فيما حتمله من البطائق، وترد به مسرعة من األخبار الواضحة احلقائق، وتعاليه يف اجلو حملقا عند 
ك وأخطاره، ونظره إىل املقصد الذي مطاره، وديه على الطريق اليت عليها ليأمن من فوت اإلدرا

يسرح غليه من علي، ووصلوله إىل أقرب الساعات مبا يصل به الربيد يف أبعد األيام من اخلرب اجللي، 
وجميئه معادالً لرءوس السفار مسامتا، وإيثاره باملتجددات فكأنه ناطق وإن كان صامتا، وكونه ميضي 

 ظهره للمكتوب، وال يعرج على تذكار اهلدير، وال حمموال على ظهر املركوب، ويرجع عامال على
أمين طائر؛ وال : يسام من الداب يف اخلدمة زائدا على التقدير، ويف تقدمه البشائر، يكون املعىن بقوهلم

غرو أن فارق رسل أهل األرض وفام وهو مرسل والعنان عنانه، واجلو ميدانه، واجلناح مركبه، 
ية شوطه، والشوق إىل أهله سوطه؛ مع أمنه ما حيدث ملنتاب السفار، والرياح موكبه، وابتداء الغا

وخمبآت القفار، من خماوف الطوارق وطوارق املخاوف، ومتلف الغوائل وغوائل املتآلف، إال ما يشد 
من اعتراض خارج جارح، وانقضاض كاسب كاسر، فتكف سعادة الدولة تأمينه، وتصد عنه 

ين اللذين حيدثان يف أعدائها؛ هذا باإلنذار اجلاعل كيدهم يف تصميمه، ألنه أخذ جيشها من الطري
  .تضليل، وذلك مبا ترى رأيتها املنصورة عليهم من تضليل

    : وقال القاضي حميي الدين بن الظاهر رمحه اللع تعاىل
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وملا وقفت على ما أنشأه القاضي الفاضل، على ما أنشأه الشيخ السديد أردت ان أجرب اخلاطر، 
وانا غري خماطب أحداً بل خماطر، واين الثرى من الثريا، وما احلسن لكل أحد يتهيا، وعلى أن فانشات 

أجيب وما على أن أجيد، وما كل والد يدرك شأو الوليد، وال كل كاتب عبد الرحيم وال عبد 
وأما محائم الرسائل فكم اغنت الربد عن جوب القفار، وكم قدت جيوا على أسرى : احلميد، فقلت

: سرار؛ وكم أعارت السهام اجنحة فاحسنت بتلك العارية املطار، وكم قال جناحها لطالب النجاحأ

ال جناح، وكم سرت فحمدت املساء إذا محد غريها من السارين الصباح، وكم ساوقت الصبا 
  .واجلنائب فقاقتهما ومل حيوج سالم املشتاقني إىل امتطاء كاهل الرياح

قرة عني يل ولك، كم أمجلت يف اهلوى : وكم قال مسرحها يئه اكم حسن ملك كل منهما ملك، 
تقلبا، وإذا غنت احلمائم على الغصون صمتت عن اهلديل واهلدير تادبا، كم دفعت شكا بيقينها، 

كم . ورفعت شكوى بتبيينها، وكم اردت امانة ومل تعلم أجنحتها مبا يف مشاهلا وال مشاهلا مبا يف ميينها
ساق بالساق، فأحسنت لرا املساق، وكم أخذت عهود األمانة فبدت اطواقا يف التفت منها ال

االعناق، ويقال ما تضمنته من البطائق بعض ما تعلق منها يف الرياض من األوراق، تسبق اللمح، وكم 
استفتح ا بشري إذا جاء بالفتح، تفوت الطرف السابق، والطرف الرامي الرامق، وما تلت سورة 

كم أنسى مطارها عدو السلكة والسليك، وكم غنيت يف خدمة .  وتلت سورة الطارقالربوج إال
  .إليك عن األيك: سلطاا عن الغناء وقال كل منهما لرفيقه

ما أحوج تصديقهما يف رسالتهما إىل األعزاز بثالث، وكم قيل يف كل منهما ملن سام هذا حام يف 
فرسا سحاب إذا قيل : بأفق فاستحق أن يقال هلماخدمة أبناء يافث، كم سرحا بإحسان، وكم طارا 

ألحدمها فرسا رهان، حاملة علم ملن هو اعلم به منها، يغين السفار والسفارة فال حتوجهم إىل 
  .اإلستغناء عنها

كم سارت حتت أمر . تغدو وتروح، وبالسر ال تبوح، فكم غنيت باجتماعها بإلفها عن أا تنوح
همت أن ملك سليمان إذ سخر له منها يف مهماته الطري، أسرع من سلطاا أحسن السري، وكم أف

السهام املفوقة، وكم من البطائق خملقة وغري خملقة، كم ضللت من كيد، وكم بدت يف مقصورة دوا 
  .مقصورة ابن دريد

سرح فما سرح العيون إال دون رسالته : ومن إنشاء االديب تقي الدين أبو بكر بن حجة يف ذلك
، وطلب السبق فلم يرض بعرف الربق سرحا وال استظل صفحته املصقولة؛ وكم جرى دونه املقبولة

وأرسل فأقر الناس برسالته وكتابه املصدق، . النسيم فقصر وأمست أذياله بعرف السحب مبلولة
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كتب جياب وعلى يدي خيلق، يؤدي ما جاء على : وانقطع كوكب الصبح خلفه فقال عند التقصري
ييهج األشواق، وما برحت احلمام حتسن األداء يف االوراق، وصحبناه على اهلدى يده من الترسل ف

، ومن روى عنه احلديث املسند فعن عطرمة قد روى، يطري مع )ما ضل صاحبكم وما غوى: (فقال
اهلوى لفرط صالحه، ومل يبق على السر املصون جناح إذا دخل حتت جناحه؛ إن برز من مقفصه مل 

قيمة، بل ينعزل بتدبيج أطواقه ويعلق عليه من العني تلك التميمة، ما سجن إال يبق للصرح املمرد 
صرب على السجن وضيقة األطواق، وهلذا محدت عاقبته على اإلطالق، وال غىن على عود إال أسال 

كم . دموع الندى من حدائق الرياض، وال أطلق من كبد اجلو إال كان سهما مريشا تبلغ به األغراض
ريش القوادم كاألهداب لعني الشمس، وأمسى عند اهلبوط لعيون اهلالل كالطمس؛ فهو عال فصاد ب

الطائر امليمون والغاية السباقة، واألمني الذي إذا أودع أسرار امللوك محلها بطاقة؛ فهو من الطيور اليت 
قد خالهلا اجلو فنقرت ما شاءت من حبات النجوم، والعجماء اليت من أخذ عنها شرح املعلقات ف

أعرب من دقائق املفهوم، واملقدمة والنتيجة للكتاب احلجلي يف منطق الطري، وهي من محلة الكتاب 
الذي إذا وصل القارئ منه إىل الفتح يتهلل حلبه اخلري؛ إن يصدر البازي بغري علم فكم مجعت بني 

  .طريف كتاب، وغن سألت العقبان على بديع السجع أحجمت عن رد اجلواب

  ورعى الذباب الشهد وهو ضعيف  قوة جيف الفالرعت النسور ب

    

. ما قدمت إال وأرتنا من مشائلها اللطيفة نعم القادمة، وأظهرت لنا من خوافيها ما كانت له خري كامتة

كم أهدت من خملبها وهي غادية رائحة، وكم حنت إليها اجلوارح وهي أدام اهللا إطالقها عز جارحة، 
ا هو أرق من قهوة الغنشا، وأج على زهر املنثور من صبح وكم أدارت من كؤوس السجع م

وكم عامت حبور الفضاء ومل حتفل مبوج اجلبال، وكم جاءت ببشارة وخضبت الكف من . األعشى
تلك األمنلة قالمة اهلال، وكم زامحت النجوم باملناكب حىت ظفرت بكل كف خضيب، واحندرت كأا 

 وكم ملع يف أصيل الشمس خضاب كفها الوضاح، دمعة سقطت على خد الشقيق ألمر مريب،
واهللا تعاىل يدمي بأفنان أبوابه العالية احلان السواجع، . فصارت بسموها وفرط البهجة كمشكاة مصباح

  .وال برح تغريدها بني البادئ والراجع

  ذكر عادة اململكة يف اخللع والزي
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 بغري طراز، فلهم الطرحة، وأصل وأما القضاة والعلماء فخلعهم من الصوف: قال ابن فضل اهللا
  .الصوف أن يكون أبيض وحتته أخضر

وأما زي القضاة والعلماء فدلق متسع بغري تفريق، فتحته على كتفه، وشاش كبري منه ذؤابة بني 
  .الكتفني، ومييلها إىل الكتف األيسر

ابة ومييلها إىل وأما من دون هؤالء فالفرجية الطويلة الكم بغري تفريج، وأما زاهدهم فيقصر الذؤ
  .ومنهم من يلبس الطيلسان. الكتف األيسر

وأما قاضي القضاة الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه، فرمسه الطرحة، وا ميتاز ومراكبهم البغال، ويعمل 
  .بدال من الكنبوش الزناري، وهو من اجلوخ بالعباء اوفة الصدر مستدير من وراء الكفل

  .د للشعار العباسي، وشاش أسود وطرحة سوداءوألبسه اخلطباء دلق مدور أسو

  .وأما زي األمراء واجلند، فتقدم عند ذكر السلطان

وأما خلعهم وخلع الوزراء وحنوهم فأسقطتها من كالم ابن فضل اهللا ألا ما بني حرير وذهب؛ وذلك 
  .اهللا تعاىلحمرم شرعا، وقد التزمت أال أذكر يف هذا الكتاب شيئاً أسال عنه يف اآلخرة، إن شاء 

  ذكر عادة السلطان يف الكتابة على التقاليد

عادته إذا كتب ألحد من النواب يكتب امسه فقط، فإن كان من كبارهم، وهو من : قال ابن فضل اهللا
  ".أخوه فالن: "، وإن كان من القضاة والعلماء كتب"والده فالن"ذوي السيوف، كتب 

  ذكر معاملة مصر

معاملة مصر الدراهم، ثلثاها فضة وثلثها حناس، والدرهم مثاين عشرة : لكقال ابن فضل اهللا يف املسا
حبة خرنوبة، واخلرنوبة ثالث قمحاة، واملثقال أربعة وعشرون خرنوبة، والدرهم منها قيمته مثانية 

اإلردب، : وأما الكيل فيختلف مبصر. وأربعون فلسا، والدينار احلبشي ثالثة عشر درمها وثلث درهم
ات، الويبة أربعة أرباع، الربع أربعة أقداح، القدح مائتان واثنان وثالثون درمها؛ هذا وهو ست ويب

والرطل أثىن . إردب مصر، ويف أريافها خيتلف اإلردب من هذا املقدار إىل أى ما ينتهي ثالث ويبات
  .عشر أوقية، واألوقية أثىن عشر درمها

رب عبد امللك بن مروان على الدنانري يف سنة مخس وسبعني من اهلجرة ض: قال صاحب املرآة
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وسببه أنه وجد دراهم ودنانري تارخيها قبل اإلسالم بأربعمائة سنة، : والدرهم اسم اهللا تعاىل، قال اهليثم
، فسبكها ونقش عليها اسم اهللا تعاىل وآيات من "باسم األب واالبن وروح القدس"عليها مكتوب 

ال : "واختلف يف صورة ما كتب ، فقيل جعل يف وجهه. القرآن واسم الرسول صلى اهللا عليه وسلم
" قل هو اهللا أحد"وقيل جعل يف وجه . وأرخ وقت ضرا" حممد رسول اهللا"ويف اآلخر " إله إال اهللا

  ".حممد رسول اهللا"ويف اآلخر 

، وملا وصلت إىل العراق أمر احلجاج "اهللا أحد من غري قل"كتب على أحد الوجهني : وقال القضاعي
أرسله باهلدى ودين : "يد فيها يف اجلانب الذي فيه حممد رسول اهللا يف جوانب الدرهم مستديرافز

هذا أمر قد استقر : واستمر نقشها كذلك إىل زمن الرشيد، فأراد تغيريها فقيل له. اآلية. . ." احلق 
  .وألفه الناس، فأبقاها على ما هي عليه اليوم، ونقش عليها امسه

  .نقشها املنضور، وكتب عليها امسهأول من غري : وقيل

  .انتهى كالم صاحب املرآة. وأما الوزن فما تعرض أحد لتغيريه

  ذكر كوكب الذنب

إن أهل النجوم يذكرون أن كوكب الذنب طلع يف وقت قتل قابيل، هابيل، ويف : قال صاحب املرآة
وم صاحل، وعند ظهور وقت الطوفان، ويف وقت نار إبراهيم اخلليل، وعند هالك قوم هاد ومثود وق

موسى وهالك فرعون، ويف غزوة بدر، وعند قتل عثمان وعلي، وعند قتل مجاعة من اخللفاء، منهم 
  .الرضى واملعتز واملهتدي واملقتدر

    

  .وأدىن األحداث عند ظهور هذا الكوكب الزالزل واألهوال: قال

غدوت : ن أيب مليكه، قاليدل لذلك ما أخرجه احلاكم يف املستدرك، وصححه من طريق اب: قلت
طاح الكوكب ذو الذنب، فخشيت أن : مل؟ قالوا: قلت! ما منت البارحة: على ابن عباس، فقال

  .يكون الدجال قد طرق

  ذكر بقية لطائف مصر
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جلت للدنيا، ورأيت آثار األنبياء : ذكر حيىي بن عثمان، عن أمحد بن الكرمي، قال: قال الكندي
ثار سليمان بن داود عليهما السالم ببيت املقدس، وتدمر واألردن، وما وامللوك واحلكماء، ورأيت آ

بنته الشياطني، فلم أر مثل برايب مصر وال مثل حكمتها، وال مثل اآلثار اليت ا، واألبنية اليت مللوكها 
ومصر مثانون كورة، ليس منها كورة إال وفيها ظرائف وعجائب من أصناف األبنية . وحكمائها
لشراب والفاكهة والنبات ومجيع ما ينتفع به الناس، ويدخره امللوك، وصعيدها أرض والطعام وا

حجازية، حرها كحر احلجاز، تنبت النخل واألراك والقرظ والدوم والعشر، واسفل أراضي مصر 
شامية متطر مطر الشام، وتنبت نبات الشام من الكرم والتني واللوز وسائر الفاكهة، والبقول 

ع به الثلج، ومنها لوبية ومراقية برايب وجبال وغياض، وزيتون وكروم برية حبرية ويق. والرياحني
وابعث يف : (وكل كورة من مصر مدينة، قال تعاىل. جبلية، بالد أبل وماشية، ونتاج وعسل ولنب

، ويف كل مدينة منها آثار عجيبة من األبنية والصخور والرخام والربايب، وتلك املدن )املدائن حشارين
ها تأيت منها السفن، حتمل املتاع واآللة إىل الفسطاط، حتمل السفينة الواحدة ما حتمله مخسمائة كل

  .بعري

  .وليس يف الدنيا بلد يأكل أهله صيد البحر طرياً غري أهل مصر: قال الكندي

وذكر بعض أهل العلم انه ليس يف الدنيا شجرة إال وهي مبصر، عرفها من عرفها، وجهلها من : قال
  .هاجهل

ويوجد مبصر يف كل وقت من الزمان من املأكول واملأدوم واملشموم وسائر البقول واخلضر؛ مجيع 
  .ذلك يف الصيف والشتاء، ال ينقطع منها شيء لربد وال حر

وبلسطان هو الذي بىن . ما أسكنتك مصر غال هلذه اخلصال: وذكر أن خبت نصر قال البنه بلسطان
  .قصر الشمع

لوال ماء طوبة، وخروف أمشري، ولنب برمهات، ووردة برمودة، ونبق : صروقال بعض من سكن م
بشنس، وتني بؤونة، وعسل أبيب، وعنب مسرى، ورطب توت، ورمان بابة، وموز هاتور، ومسك 

  .كيهك، ما أقمت مبصر

ثالثة : مسعت الشافعي رضى اهللا عنه يقول: واخرج ابن عساكر من طريق الربيع بن سليمان، قال
العنب، ولنب اللقاح، وقصب : واء للداء الذي ال دواء له، الذي أعيا األطباء أن يداووهأشياء، د

  .السكر، ولوال قصب السكر ما أقمت مبصر

جيتمع مبصر يف وقت واحد ما ال جيتمع مبدينة؛ وذلك البنفسج والورد والسوسن : وقال بعضهم
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رين واللينوفر والنمام واملرز جنووش واملنثور والنرجس وشقائق النعمان والبهار واليامسني والنس
والرحيان والنارنج والليمون والتفاح الشامي واالترج والباقلي األخضر والعنب والتني واملوز واللوز 

األخضر والسفرجل والكمثري والرمان والنبق والقثاء واخليار والطلع والبلح والبسر الرطب واللفت 
  .باذجنان؛ كل ذلك جيتمع يف وقت واحد من السنةوالقنبيط واالسفاناخ والقرع واجلزر وال

مبصر احلمري املريسية، والبقر احلسينية، والنجب النجارية، : وقال بعض من صنف يف فضاء املصر
واألغنام النوبية، والدجاج احلبشية، واملراكب احلربية، والسفن الزيبقية، واملناسف احلملية، والستور 

 واحلرم السمطاوية، والنعال السندية، والسالل الوهبانية، واملضارب البهنساوية، والغالئل القصبية،
وحيمل إىل العراق وغريها من مصر زيت الفجل والعسل النحل، ويفخر به على أعسال . السلطانية

  .الدنيا

  .ويروى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بارك فيه ملا أهداه إليه املقوقس

 يف أكثر العالج، والنفط وهو من آلة احلرب اليت ا قهر ومبصر يزرع البلسان، ودهنه يستعمل
األعداء، ودهن اخلروع وزيت البزر والدهن الصيين، وزيت اخلردل وزيت اخلس، ودهن القرطم، 

  .وزيت السلجم، وخشب اللبخ، وهو أصلح من األبنوس اليوناين

وكل ما زرع .  والعالجويف صعيد مصر خشب األبنوس األبلق وسائر العقاقري اليت تدخل يف الطب
  .يف أرض مصر ينبت

وفيها من نبات اهلند والسند مثل األهليلج واخليار شنرب والتمر هندي وغريه مما ال يوجد يف بلد من 
  .البلدان اإلسالمية

    

وا الشب الواحي؛ وهو ابلغ من اليماين، واألفيون والشاهترج والصفر والزجاج واجلزع امللون 
 ال يعمل فيه احلديد؛ وكانت األوائل تعمده وتقطعه بأسوان؛ ومنه العمد والصوان؛ وهو حجر

اجلافية، اليت ال تكون بسائر الدنيا، وكل محامات مصر بالرخام لكثرته عندهم، وكذلك صحون 
  .دورهم

  .وا احلجارة املسماة بالكذان؛ يبلط ا الدور ويعقد ا الدرج

اف احلصر ما ال يوجد يف غريها، وجيلب من مصر البز وا من احلصر العبداين، ومن سائر أصن
وباإلسكندرية يعمل الوشى الذي يقوم مقام . األبيض من الديبقي وغريه الذي يعمل بدمياط وتنيس

  .وشى الكوفة
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وبالصعيد يعمل من اجللود األنطاع، وبالبهنسى الستور اليت هي أحسن ستور األرض والبسط وأجلة 
  .النسوان يف املضارب واألكسية والطيالسةالدواب والرباقع وستور 

  .وكان يعمل بأمخيم الفرش اليت تسمى نطوع اخلز

ومبصر من أصناف الرقيق ما ليس ببلد من البلدان، وأصناف الطري احلسن الصوت يف صعيدها مثل 
  .القمري والنويب والنواح والدبسي األمحر واألبلق، والكروان الذي ليس مثله يف بلد

 الطري إىل البلدان يف الشرق والغرب، واألمشاع املتخذة من الشهد وعسل األسقطروس ومنها حيمل
والنيدة املعمولة من القمح والقند واالباليج والطريزد، وماء طوبة الذي ال يعد له شيء، وال يتغري 
 على ممر االيام، والسمك الذي هو ملك األمساك، والبوري الطري واململوح، والبالطي الذي كأنه

دروع من الفضة، وطري املاء، وطري احلوصل يعمل من جلده اخلفاف الناعمة والفراء األبيض الذي 
وا الكتان، ومنها حيمل إىل سائر األرض، والقراطيس، وا من العلم . يقوم مقام الفنك يف لينه ورقته

واللحون والشعر القدمي ما ليس ببلد، كعلم الطب اليوناين واملساحة، والنجوم واحلساب القبطي 
  .الرومي

والعصفور . وفيها من سائر الثمار واألشجار واملشمومات والعقاقري والنبات واحلشائش ما ال حيصى
  .يفرخ مبصر يف كانون، وليس ذلك يف بلد إال ا

مبصر معدن الزمرد، وليس يف الدنيا زمرد إال معدن مبصر، ومنها حيمل إىل سائر : وقال الكندي
  .الدنيا

  .وا معدن الذهب، يفوق على كل معدن: قال

  .وفيها القراطيس، وليس هي يف الدنيا إال مبصر: قال

من خصائص مصر القراطيس، وهي الطواسري، وهي أحسن ما كتب فيه، وهو من : وقال غريه
وقيل إن يوسف عليه السالم . حشيش أرض مصر، ويعمل طوله ثالثون ذرعا واكثر يف عرض شرب

  .اطيس، وكتب فيهاأول من اختذ القر

قال الكندي، وا من الطرز والقصب التنيسي والشرب والدبيقي ما ليس بغريها، وا الثياب 
  .الصوف واألكسية املرعز، وليس هي يف الدنيا إال مبصر

وحيكى أن معاوية ملا كرب كان ال يدفأ، فاتفقوا أنه ال يدفئه إال أكسية تعمل يف مصر، من صوفها 
وا طراز البهنسا من . غري مصبوغ، فعمل له منها عدد، فما احتاج منها إال إىل واحداملرعز العسلي 

  .الستور واملضارب ما يفوق ستور األرض
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وا من النتاج العجيب من اخليل والبغال واحلمري ما يفوق نتاج أهل الدنيا، وليس يف الدنيا فرس يف 
 الدنيا فرس ال يردف غري املصري، وسبب ذلك اية الصورة يف العنق غري الفرس املصري، وليس يف

وحيكى أن الوليد عزم على إجراء احللبة، فكتب إىل األمصار . قصر ساقيه وبالغة صدره وقصر ظهره
أن يوجه إليه خبيار خيل كل بلد، فلما اجتمعت عرضت عليه، فمرت عليه املصرية، فلما رآها دقيقة 

وأين :  خيل ما عندها طائل، فقال له عمر بن عبد العزيزهذه: العصب، لينة املفاصل واألعطاف، قال
فلما أجريت اخليل جاءت املصرية ! ما تترك تعصبك ملصر يا أبا حفص: فقال له! اخلري كله إال هلذه

  .كلها سابقة ما خالطها غريها

وا زيت الفجل ودهن البلسان واألفيون واألبرميس وشراب العسل والبسر الربين األمحر : قال
اللبخ واخلس والكربيت والشمع والعسل وخل اخلمر والترمس واجللبان والذرة والنيدة واألترج و

وذكر أن مرمي عليها السالم شكت إىل را قلة لنب عيسى، فأهلمها أن غلت . االبلق والفراريج الزبلية
  .النيدة فأطعمته إياها

ل العدس، ورهبان مصر ساملون من وذكر بعضهم أن رهبان الشام ال يكادون يرون إال عمشا من أك
  .ذلك ألكلهم اجللبان

والبقر الذي مبصر أحسن البقر صورة، وليس يف الدنيا بقر أعظم خلقا منها، حىت أن العضو منها 
  .يساوي أكرب ثور من غريها

  .وا احلطب الصنط واألبنوس األبلق والقرط الذي تعلفه الدواب

    

  . سنة يف الكنون أو التنور، فال يوجد له رماد طول هذه املدةوذكر انه يوقد باحلطب الصنط عشرين

  .وجيزا يف وقت الربيع من احسن مناظر الدنيا

الذهب : يقال إن مبصر سبعمائة ومخسني معدناً، توجد جببل املقطم: وقال صاحب مباهج الفكر
ة، ويف أسوان يغاص والفضة واخلارصني والياقوت؛ إال أنه لطيف جداً، يستعمل يف األكحال واألدوي

على السنفاوح ومعدن الزمرد؛ وليس يف الدنيا غريه، وجبال القلزم املتصلة جببل املقطم حجر 
  .املغناطيس

  .انتهى. وينبت يف أرض مصر سائر ما ينبت يف األرض. ومن خصائص مصر بركة النطرون

لسان، ودهنه عزيز مبصر بئر البلسم باملطربة، يسقى ا شجر الب: وقال صاحب غرائب العجائب
واخلاصية يف البئر؛ فإن املسيح عليه السالم اغتسل فيها، وليس يف الدنيا موضع ينبت فيه البلسان 
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غال هذا املوضع، وقد استأذن امللك الكامل أباه العادل أن يزرعه فأذن له، ففعل ومل ينجح، ومل خيلص 
  .فعل فلم ينجحمنه دهن، فسال أباه أن جيري له ساقية من املطرية إليه، ف

بأرض مصر حجر القيء، إذا أخذه اإلنسان بيده غلب عليه الغثيان، حىت يتقيأ مجيع ما يف بطنه، : قال
  .فإن مل يلقه من يده خيف عليه التلف

جعل اهللا مصر متوسطة الدنيا، وهي يف اإلقليم الثالث والرابع، فسلمت من حر : وقال الكندي
وضعف . اإلقليم اخلامس والسادس، فطاب هواؤها وبقى حرهااإلقليم األول والثاين، ومن برد 

حرها، وخف بردها، فسلم أهلها من مشايت اجلبال ومصائف عمان وصواعق امة ودماميل اجلزيرة 
  .وجرب اليمن، وطواعني الشام وغيالن العراق

وعقارب عسكر مكرم، وطلب البحرين ومحى خيرب، وأمنوا من غارات الترك، وجيوش الروم 
طوائف العرب، ومكابرة الديلم، وسرايا القرامطة، وبثوق األار، وقحط األمطار، وقد أكتنفها و

  .معادن رزقها؛ وقرب تصرفها، فكثر خصبها، ورغد عيشها، ورخص سعرها

إن أهلها يستغنون عن كل بلد، حىت لو ضرب بينها وبني بالد الدنيا سور : وقال اجلاحظ يف مصر
ن سائر بالد الدنيا، وفيها ما ليس بغريها، وهو حيوان السقنقور والنمس، ولواله لغىن أهلها مبا فيها ع

ألكلت الثعابني أهلها، وهو هلا كقنافذ سجستان ألفاعيها، والسمك الرعاد واحلطب الصنط الذي 
ويقال إنه . أوقد منه يوما أمجع ما وجد من رماده ملء كف، صلب العود، سريع الوقود، بطئ اخلمود

س؛ لكن البقعة قصرت عن الكتان، فجاء أمحر شديد احلمرة، ودهن البلسان، واألفيون وهو األبنو
عصارة اخلشخاش واللبخ، وهو مثر يف قدر اللوز األخضر؛ إال أن املأكول منه الظاهر، واالترج األبلق 

صنف وأهلها يأكلون صيد حبر الروم وحبر فارس طرياً، ويف كل شهر من شهورها القبطية . والزمرد
من املأكول واملشروب واملشموم، يوجد فيه دون غريه، فيقال رطب توت، ورمان بابة ، وموز هتور، 
ومسك كيهك، وماء طوبة، وخروف أمشري، ولنب برمهات، وورد برمودة، ونبق بشنس، وتني بئونة، 

د من وإن صيفها خريف، وشتاءها ربيع، وما يقطعه احلر يف سائر البال. وعسل أبيب، وعنب مسرى
الفواكه يوجد فيها يف احلر والرب؛ إذ هي يف اإلقليم الثالث واإلقليم الرابع، فسلمت من حر األول 

لو مل يكن من فضل مصر إال أا تغين يف الصيف عن اخليش : ويقال. والثاين وبرد اخلامس والسادس
  .والثلج وبطون األرض، ويف الشتاء عن الوقود الفراء لكفاها

ن صعيدها حجازي كحر احلجاز، ينبت النخل والدوم وهو شجر املقل، والعشر، ومما وصفت به أ
والقرظ واإلهليلج والفلف واخليار شنرب، واسفل أرضها شامي ميطر مطر الشام، ويقع فيه الثلوج، 
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وينبت التني والزيتون والعنب واجلوز واللوز والفستق وسائر الفواكه، والبقول الرياحني وهي ما بني 
ات، فضة بيضاء أو مسكة سوداء، أو زبرجدة خضراء أو ذهبة صفراء، وذلك أن نيلها أربع صف

يطبقها فتصري كأا فضة بيضاء، مث ينضب عنها فتصري مسكة سوداء، مث تزرع فتصري زبرجدة 
  .خضراء، مث تستحصد فتصري ذهبة صفراء

    

امليدان عند بركة احلبش، وحكى ابن زوالق يف كتابه، ان أمري مصر موسى بن عيسى كان واقفاً ب
أرى عجبا، : وما يرى األمري؟ قال: فالتفت ميينا ومشاال، وقال ملن معه من جنده، أترون ما أرى؟ قالوا

ارى ميدان أزهار، وحيطان خنل وبستان : يقول األمري، فقال: ما يف شيء من الدنيا مثله، فقالوا
ض زرع ومراعى ماشية، ومرابط خيل، شجر، ومنازل سكىن، وجبانة أموات، وراً عجاجاً وأر

وساحل حبر، وقانص وحش، وصائد مسك، ومالح سفينة، وحادي إبل، ومقابر ورمال وسهال وجبال، 
فهذه سبعة عشر؛ مسريها يف أقل من ميل يف ميل، وهلذا قال أبو الصلت أمية بن عبد العزيز 

  : األندلسي يصف الرصد الذي بظاهر مصر

مملكة مصر من أجل ممالك األرض لما حوت من الجهات المعظمة واألرض المقدسة والمساجد الثالثة التي تشد إليها الرحال، وقبور األنبياء والطور والن
 في منقطع من البر ال عمارة عنده، وال قريبا منه، والماء عنه مسيرة نصف يوم؛ وهذا المعدن في صدر مغارة طويلة في حجر أبيض تفردت به من هذا المعدن واستمداد ملوك اآلفاق له منها، وبينه وبين قوص صمانية أيام بالسير المعتدل، والبجاة تنزل حوله ألجل القيام بحفره، وهو في الجبل اآلخذ على شرقي النيل

ملاء ا: إن العناصر األربعة جملوبة إليها: وأكثر حماسن مصر جملوبة إليها؛ حىت بالغ بعضهم فقال: قال
وهو النيل جملوب من اجلنوب، والتراب جملوب من محل املاء؛ وغال فهي رمل حمض ال ينبت، والنار 
ال توجد ا شجرا وهو الصوان إال إذا جلب إليها، واهلواء ال يهب إليها إال من أحد البحرين، إما 

  .الرومي وإما اخلارج من القزم غليها

والفول واحلمص والعدس والبسلة واللوبيا والدخن واألرز، وهي كثرية احلبوب من القمح والشعري 
وا الرياحيت الكثرية كاحلبق واآلس والورد وغريها، وا االترج والنارنج والليمون واحلماض 
والكباد واملوز الكثري وقصب السكر الكثري والرطب والعنب والتني والرمان والتوت والفرصاد 

وأما السفرجل والكمثري فقليل؛ . الربقوق والقراصيا والتفاحواخلوخ واللوز واجلميز والنبق و
وكذلك الزيتون جملوب إال قليال يف الفيوم، وا البطيخ األصفر أنواع األخضر واخليار والقثاء على 

  .أنواع، والقلقاس واللفت واجلزر والقنبيط والفجل والبقول املنوعة
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ومما يوصف من دواا . البقر واجلواميس والغنم واملعزوا أنواع الدواب من اخليل والبغال واحلمري و
باجلودة احلمر لفراهتها، والبقر والغنم لعظمها، وا األوز والدجاج واحلمام، ومن الوحش الغزالن 

  .والنعام واألرنب؛ وأما من أنواع الطري فكثري كالكركي وغريه

مها، والشعري بعشرة، وبقية احلبوب وأوسط األسعار يف غالب أوقاا اإلردب القمح خبمسة عشر در
  .على هذا األمنوذج؛ وأما األرز فيبلغ أكثر من ذلك، وأما اللحم فاقل سعره الرطل بنصف درهم

ويعمل مبصر معامل كالتنانري، ويعمل ا البيض بصنعة؛ ويوقد بنار حياكي ا نار الطبيعة يف حضانة 
وا ما يستطاب من األلبان . ، وهي معظم دجاجهمالدجاجة البيض، وخيرج يف تلك املعامل الفراريج

واألجبان، وا العسل مبقدار متوط بني الكثرة والقلة، وأما السكر فكثرياً جداً، وقيمته املعهودة على 
الغالب من السعر الرطل بدرهم ونصف، ومنها جيلب السكر إىل كثري من البالد، وقد نسى ا ما 

  .كان يذكر من سكر األهواز

ا الكتان املعدوم املثل املنقول منه، ومما يعمل من قماشه إىل أقطار األرضو.  

وخشب الصنوبر جملوب إليهم من بالد . ومبانيها باحلجر، وأكثرها بالطوب وأفالق النخل واجلريد
  .الروم يف البحر، ويسمى عندهم النقي

 املعدومة املثل املفروشة بالرخام، وا املدارس واخلوانق والربط والزوايا والعمائر اجلليلة الفائقة
  .املسقوفة باألخشاب، املدهونة امللمعة بالذهب والالز ورد

    

الفسطاط، وهو بناء عمرو بن العاص؛ وهي : وحاضره مصر تشتمل على ثالث مدن عظام: قال
ة اجلبل بناها املسماة عند العامة مبصر العتيقة، والقاهرة بناها جوهر القائد ملواله اخلليفة املعز، وقلع

وقد . قراقوش للملك الناصر صالح الدين أيب املظفر يوسف بن أيوب، وأول من سكنها أخوه العادل
اتصل بعض هذه الثالثة ببعض بسور بناه قراقوش ا إال أنه قد تقطع اآلن يف بعض األماكن، وهذا 

واهللا حيىي : دين،فقالالسور، هو الذي ذكره القاضي الفاضل يف كتاب كتبه إىل السلطان صالح ال
املوتى حىت يستدير بالبلدين نطاقه، وميتد عليهما رواقه، فها عقيلة ما كان معصمهما بغري سوار، وال 

  .حضرمها ليجلي بال منطقة نضار

وا البساتني احلسان واملناظر . وا املارستان املنصوري املعدوم النظري، لعظم بنائه وكثرة أوقافه: قال
  .ار املظلة على البحر، وعلى اخللجاناه املمتدة فيه أوقات مدهاالرتهة واآلد

وا القرافة تربة عظمى ملدفن أهلها، وا العمائر الضخمة، وهي من احسن البالد إبان ربيعها للغدر 
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املمتدة من مقطعات النيل ا، وما حيفها من زرع أخرجت شطاها وفتقت أزهارها، وا من حماسن 
الصنائع ما تكفي شهرته ومن األسلحة والقماش والزركش واملصوغ والكفت وغري األشياء ولطائف 

  .انتهى كالم ابن فضل اهللا. ذلك ماال يكاد يعد تفردها به، والرماح اليت ال يعمل يف الدنيا أحسن منها

مبصر العجائب والربكات، فجلبها املقدس، ونيلها املبارك، وا الطور : وقال الكندي يف فضل مصر
لذي كلم اهللا عليه موسى؛ فإن أهل العلم ذكروا ان الطور من املقطم، وانه داخل فيما وقع عليه ا

وا الوادي . كلم اهللا موسى عليه السالم من الطور إىل أطراف املقطم من القدس: القدس؛ قال كعب
لد عيسى، املقدس، وا ألقى موسى عصاه، وا فلق البحر ملوسى، وا ولد موسى وهرون، وا و

وا كان ملك يوسف، وا النخلة اليت ولدت مرمي عيسى حتتها بريف من كورة اهناس، وا اللبخة 
اليت أرضعت عندها مرمي عيسى بامشون، فخرج من هذه اللبخة الزيت، وا مسجد إبراهيم، ومسجد 

وسلم يعقوب، ومسجد موسى، ومسجد يوسف، ومسجد مارية سرية رسول اهللا صلى اهللا عليه 
مرج البحرين : (حفن، أوصت أن يبين ا مسجد فبين، وا جممع البحرين وهو الربزخ الذي قال اهللا

وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج : (وقال) يلتقيان، بينهما برزخ ال يبغيان
  ).وجعل بينهما برزخا

  .الربايب، وهو قلم عجيب احلرفألهل مصر القلم املعروف بقلم الطري، وهو قلم : وقال غريه

ومصر عند احلكماء العامل الصغري، سليل العامل الكبري؛ ألنه ليس يف بلد غين غريب إال وفيها : قال
مثله واغرب منه، وتفضل على البلدان بكثرة عجائبها ومن عجائبها النمس؛ وهو أقتل للثعابني مبصر 

  .من القنافد لألفاعي بسجستان

جارته كما يكتب باملداد، وجبل يؤخذ منه احلجر، فيترك يف الزيت فيقد كما ومبصر جبل يكتب حب
  .يقد السراج

إنه ليس على وجه األرض نبت وال حجر إال ويف مصر مثله، وليس تطلب يف سائر الدنيا : ويقال
  .األموال املدفونة إال مبصر

، وا حجر اخلل يطفأ على إن مبصر بقلة؛ من مسها بيده مث مس السمك الرعاد مل ترعد يده: ويقال
وا حجر القيء إذا امسكه اإلنسان بيديه تقيأ كل ما يف بطنه، وا خرزة جتعلها املرأة على . اخلل

وا حجر يوضع على حرف التنور فيتساقط خبزه، وكان يوجد بصعيدها حجارة . حقوقها فال حتبل
  .رخوة تكسر فتقد كاملصابيح

  .ون من حجارةومن عجائب حوض كان بدالالت مد
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  لسبب يف كون أهل مصر أذالء حيملون الضيم

قدم سعد بن أيب وقاص يف خالفة : مسعت حيىي بن عثمان بن صاحل، يقول: قال حممد بن الربيع اجليزي
عثمان رسوال من قبل عثمان إىل أهل مصر أيام ابن أيب حذيفة، فلقوه خارجا من الفسطاط، ومنعوه 

هذا . عوا ما أقول لكم؛ فامتنعوا عليه، فدعا عليهم ان يضرم اهللا بالذلفلتسم: من دخوهلا، فقال هلم
  .معناه

اللهم استجب له إذا : "وسعد ممن عرف بإجابة الدعوة؛ الن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا له: قلت
  ".دعاك

إن احلكماء وأهل التجارب : كان الشيخ تاج الدين الفزاري يقول: يف تذكرة الصالح الصفدي
كروا أن من أقام ببغداد سنة وجد يف علمه زيادة، ومن أقام باملوصل سنة وجد يف عقله زيادة، ومن ذ

أقام حبلب سنة وجد يف نفسه شحاً، ومن أقام بدمشق سنة وجد يف طباعه غلظة وفظاظة، ومن أقام 
  .مبصر سنة وجد يف أخالقه رقة وحسناً

    

أنا الحق بالشام، فقالت : اهللا األشياء، قال القتلملا خلق : يروى عن كعب، قال: يف مباهج الفكر
أنا ال حق : وأنا معك، وقال اخلصب أنا ال حق مبصر، فقال الذل وأنا معك، وقال الشقاء: الفتنة

  .وأنا معك: بالبادية، فقالت الصحة

تنة اإلميان واحلياء والنجدة والف: ملا خلق اهللا اخللق خلق معهم عشرة أخالق: وقال حممد بن حبيب
وأنا معك، : أنا الحق باليمن، فقال احلياء: والكرب والنفاق والغىن والفقر والذل والشقاء، فقال اإلميان

أنا الحق بالعراق، فقال : وأنا معك، وقال الكرب: أنا الحقة بالشام، فقالت الفتنة: وقالت النجدة
أنا الحق : ك، وقال الفقروأنا مع: أنا الحق مبصر، فقال الذل: وأنا معك، وقال الغين: النفاق

  .وأنا معك: بالبادية، فقال الشقاء

إن اهللا جعل الربكة عشرة أجزاء، فتسعة منها يف قريش وواحد يف سائر الناس، وجعل : وقال غريه
الكرم عشرة أجزاء فتسعة منها يف العرب وواحد يف سائر الناس، وجعل الغرية عشرة أجزاء فتسعة 

سائر الناس، وجعل املكر عشرة أجزاء، فتسعة منها يف القبط وواحد يف منها يف األكراد وواحد يف 
سائر الناس، وجعل اجلفاء عشرة أجزاء، فتسعة منها يف الرببر وواحد يف سائر الناس، وجعل النجابة 
عشرة أجزاء، فتسعة منها يف الروم وواحد يف سائر الناس، وجعل الصناعة عشرة أجزاء؛ فتسعة منها 
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حد يف سائر الناس، وجعل الشهوة عشرة أجزاء، فتسعة منها يف النساء وواحد يف سائر يف الصني ووا
الناس، وجعل العمل عشرة أجزاء فتسعة منها يف األنبياء وواحد يف سائر الناس، وجعل احلسد عشرة 

  .أجزاء، فتسعة منها يف اليهود وواحد يف سائر الناس

أهل احلجاز أسرع الناس إىل الفتنة : هل األرض، فقالوحيكي أن احلجاج سال ابن القرية عن طبائع أ
وأعجزهم عنها؛ رجاهلا حفاة، ونساؤها عراة، وأهل اليمن أهل مسع وطاعة، ولزوم اجلماعة، وأهل 

وأهل . عمان عرب استنبطوا، وأهل البحرين قبط استعربوا، وأهل اليمامة أهل جفاء، واختالف آراء
وأهل . ل العراق أحبث الناس عن صغرية، وأضيعهم لكبريةفارس أهل باس شديد، وعز عتيد، وأه
وأهل مصر . وأهل الشام أطوعهم ملخلوق وإعصارهم خلالق. اجلزيرة أشجع فرسان، واقتل لألقران

  .عبيد ملن غلب، أكيس الناس صغاراً، وأجهلهم كبارا

وكرمان ماؤها . اهلند حبر هادر، وجبلها ياقوت، وشجرها عود، وورقها عطر: وعن أبن القرية قال
وعمان حرها شديد، . وخراسان ماؤها جامد، وعدوها جاهد. وشل، ومثرها دقل، ولصها بطل

والبصرة ماؤها ملح، وحرا صلح، مأوى كل تاجر، . والبحرين كناسة بني املصرين. وصيدها عتيد
بني والكوفة ارتفعت عن حر البحرين، وإسفلت عن برد الشام، وواسط جنة، . وطريق كل عابر

كماة وكنة، والشام عروس، بني نساء جلوس، ومصر هواؤها راكد، وحرها متزائد، تطول األعمار، 
  .وتسود االبشار

فريوزج نيسابور، وياقوت سرنديب، ولؤلؤ عمان، : يقال يف خصائص البالد يف اجلوهر: وقال بعضهم
  .وزبرجد مصر، وعقيق اليمن، وجزع ظفار، وكاري بلخ، ومرجان إفريقية

أفاعي سجستان، وحيات اصبهان، وثعابني مصر، وعقارب شهر زور، :  ذوات السمومويف
  .وجرارات، االهواز، وبراغيث أرمينية، وفار أردن، ومنل ميافارقني، وذباب تل بابان، واوزاغ بلد

ويف املالبس برود اليمن، ووشى صنعاء، وريط الشام وقصب مصر، وديباج الروم، وقز السوس، 
 وأكسية فارس، وحلي البحرين وسقالطون بغداد، وعمائم االبلة والري، وملحم وحرير الصني،

  .مرو، وتكك أرمينية، ومناديل الدامغان، وجوارب قزوين

  .ويف املراكيب عتاق البادية، وجنائب احلجاز، وبراذين طخارستان، ومحري مصر، وبغال برزعة

جلزيرة، ومحى خيرب، وجنون محص، وعرق ويف األمراض طواعني الشام، وطحال البحرين، ودمياميل ا
  .اليمن، ووباء مصر، وبرسام العراق، والنار الفارسية، وقروح بلخ

الصناعة بالبصرة، والفصاحة بالكوفة، والتخنيث ببغداد، والطرمذة : وقال اجلاحظ يف كتاب األمصار
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لبلح مبرو، والعجائب بسمرقند والعي بالري، واجلفاء بنيسابور، واحلسن راة، واملروءة ببلخ، وا
  .مبصر

  .قراطيس مسرقند ألهل املشرق كقراطيس مصر ألهل املغرب: وقال غريه

    

أهل مصر على كثرة عددهم وما ينسب من وفور املال إىل بلدهم، مساكني : وقال القاضي الفاضل
 مصر، يعملون يف البحر، وجماهيد يدأبون يف الرب، ومن العجائب شجرة العباس يف دندار من صعيد

يا شجرة العباس، جال الناس، : وهي شجرة متوسطة، وأوراقها قصرية منبسطة، فإذا قال اإلنسان
  .جتتمع أوراقها، وحتترق لوقتها

  ذكر النيل

: مل يسم ر من األار يف القرآن سوى النيل يف قوله تعاىل: قال التيفاشي يف كتاب سجع اهلديل

أمجع املفسرون على ان املراد : قال)  خفت عليه فألقيه يف اليموأوحينا إىل أم موسى أن ارضعيه فإذا(
  .باليم هنا نيل مصر

النيل وسيحان وجيحان : "أخرج امحد ومسلم عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".والفرات من أار اجلنة

 أيب حبيب، عن ايب اخلري، حدثنا عبد اهللا بن صاحل، حدثنا الليث، عن يزيد بن: قال ابن عبد احلكم
أربعة اار من اجلنة وضعها اهللا يف الدنيا؛ فالنيل ر العسل يف : عن كعب األحبار، أنه كان يقول

أخرجه . اجلنة والفرات ر اخلمر يف اجلنة، وسيحان ر املاء يف اجلنة، وجيحان ر اللنب يف اجلنة
  .احلارث يف مسنده واخلطيب يف تارخيه

نا عثمان بن صاحل، حدثنا ابن هليعة، عن وهب بن عبد اهللا املعافري، عن عبد اهللا بن عمرو حدث: وقال
نيل مصر سيد األار، سخر اهللا له كل ر باملشرق واملغرب، فإذا أراد اهللا أن : بن العاصي، انه قال

ونا، فإذا انتهت جيري نيل مصر أمر كل ر أن ميده، فأمدته األار مبائها، وفجر اهللا له األرض عي
  .أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه. جريته إىل ما أراد اهللا، أوحى اهللا إىل كل ماء ان يرجع إىل عنصره

حدثنا عثمان بن صاحل، حدثنا ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب أن معاوية بن أيب سفيان سال : وقال
أي والذي فلق البحر ملوسى، إين ألجده : كعب األحبار، هل جتد هلذا النيل يف كتاب اهللا خربا؟ قال

عن اهللا يأمرك أن جتري فيجرى ما : يف كتاب اهللا يوحي إليه يف كل عام مرتني، يوحي إليه عند جريه
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  .يا نيل عد محيداً: كتب اهللا، مث يوحي إليه بعد ذلك

ن عباس واخرج اخلطيب يف تارخيه وابن مردويه يف تفسريه والضياء املقدسي يف صفة اجلنة عن اب
سيحون، وجيحون، ودجلة، والفرات : انزل اهللا تعاىل من اجلنة إىل األرض مخسة اار: مرفوعا

والنيل؛ أنزهلا اهللا من عني واحدة من عيون اجلنة، من أسفل درجة من درجاا، على جناحي جربيل، 
وأنزلنا من : (واستودعها اجلبال، وأجراها يف االرض، وجعل فيها منافع للناس، فذلك قوله تعاىل

، فإذا كان عند خروج ياجوج وماجوج، أرسل اهللا جربيل، )السماء ماء بقدر فأسكناه يف األرض
فرفع من األرض القرآن والعلم واحلجر من البيت ومقام إبراهيم وتابوت موسى مبا فيه؛ وهذه األار 

، فإذا رفعت هذه )رونوأنا على ذهاب به لقاد: (اخلمسة، فريفع كل ذلك إىل السماء؛ فذلك قوله
  .األشياء من األرض عدم أهلها خريها

واخرج احلارث بن أيب أسامة يف مسنده وابن عبد احلكم يف تاريخ مصر، واخلطيب يف تاريخ بغداد، 
ر النيل العسل يف اجلنة، ور دجلة ر اللنب يف اجلنة، : "والبيهقي يف البعث عن كعب األحبار، قال

  ".مر يف اجلنة، ور سيحان ر املاء يف اجلنةور الفرات ر اخل

    

غار النيل على عهد : واخرج البيهقي يف شعب الغيمان، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاصي، قال
إين مل ارض عنكم، فذهبوا مث اتوه، : أيها امللك أجر لنا النيل، قال: فرعون، فاتاه أهل مملكته، فقالوا

أيها امللك ماتت : إين مل ارض عنكم، فذهبوا مث أتوه، فقالوا: ا النيل، قالأيها امللك، أجر لن: فقالوا
البهائم، وهلكت األبكار، لئن مل جتر لنا النيل لنتخذن إهلاً غريك، قال اخرجوا إىل الصعيد، فخرجوا 
: فتنحى عنهم حيث ال يرونه، وال يسمعون كالمه، فألصق خده باألرض، وأشار بالسبابة هللا، مث قال

لهم إين خرجت إليك خمرج العبد الذليل إىل سيده، وإين أعلم أنه ال يقدر على إجرائه أحد غريك ال
إين قد أجريت لكم النيل، فخروا له : فجرى النيل جرياً مل جير قبله مثله، فاتاهم فقال: قال. فاجره

بد يل ملكته ع: وما قصته؟ قال: أيها امللك أعدين على عبدي، قال: سجدا، وعرض له جربيل، فقال
بئس العبد : على عبيدي، وخولته مفاتيحي، فعاداين، فأحب من عاديت، وعادي من أحببت، قال

يا أيها امللك، أكتب يل كتاباً، فدعا بكتاب : فقال! لو كان يل عليه سبيل لغرقته يف حبر القلزم! عبدك
ان يغرق يف حبر ودواة، ما جزاء العبد الذي خالف سيده فأحب من عادى وعادي من أحب إال 

ياأيها امللك اختمه يل، فختمه مث دفعه إليه، فلما كان يوم البحر، أتاه جربيل بالكتاب، : قال. القلزم
  .خذ هذا ما حكمت به على نفسك: فقال
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  أثر متصل اإلسناد يف أمر النيل

    

اقي، عن ايب أخربين أبو الطيب األنصاري إجازة، عن احلافظ أيب الفضل عبد الرحيم بن احلسني العر
الفتح حممد بن حممد امليدومي، أخربتنا أمة احلق شامية بنت احلافظ صدر الدين احلسن بن حممد بن 

حممد مساعا، اخربنا أبو حفص عمر بن طربزد مساعاً، أخربنا أبو القاسم إمساعيل بن امحد السمرقندي، 
مساعا، أخربنا أبو طاهر حممد بن عبد أخربنا أبو احلسني امحد بن حممد بن القنور : وغريه مساعا، قالوا

الرحيم املخلص مساعا، أخربنا عبيد اهللا ابن عبد الرمحن بن عيسى السكري، حدثنا أبو إمساعيل حممد 
حدثنا أبو صاحل : بن إمساعيل الترمذي وأبو بكر حممد بن صاحل بن عبد الرمحن احلافظ االمناطي، قاال

بلغين أنه كان رجل من : حدثين الليث بن سعد، قال: ث، قالعبد اهللا ابن صاحل بن حممد، كاتب اللي
بين العيص يقال له حائد بن أيب شالوم بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم عليه السالم، خرج هارباً من 
ملك من ملوكهم؛ حىت دخل ارض مصر، فأقام ا سنني، فلما رأى أعاجيب نيلها وما يأيت به، جعل 

 - رق ساحلها حىت يبلغ منتهاه؛ من حيث خيرج أو ميوت قبل ذلك، فسار عليهاهللا تعاىل عليه أال يفا

مخسة عشر كذا، ومخسة : وقال بعضهم. سار ثالثني سنة يف الناس وثالثني يف غري الناس: قال بعضهم
 حىت انتهى إىل حبر أخضر، فنظر إىل النيل ينشق مقبال، فصعد على البحر، فإذا رجل قائم -عشر كذا

جرة من تفاح، فلما رآه استأنس به، وسلم عليه، فسأله الرجل صاحب الشجرة، فقال يصلي حتت ش
أنا حامد بن أيب شالوم بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم عليه السالم، فمن أنت؟ : من أنت؟ قال: له

فما الذي جاء بك إىل هنا يا : أنا عمران بن فالن بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم، قال: قال
جاء يب الذي جاء بك، حىت انتهيت إىل هذا املوضع؛ فأوحى اهللا إىل أن أقف يف هذا : قالعمران؟ 

أخربين يا عمران، ما انتهى إليك من أمر هذا النيل؟ وهل : املوضع، حىت يأتيين أمره، قال له حامد
يص يبلغه، نعم، بلغين أن رجال من بين الع: بلغك يف الكتب أن أحداً من بين آدم يبلغه؟ قال له عمران

لست : يا عمران، أخربين كيف الطريق إليه؟ قال له عمران: وال أظنه غريك يا حامد، قال له حائد
إذا رجعت إيل وأنا حي أقمت : وما ذاك يا عمران؟ قال: قال! أخربك بشيء إال أن جتعل يل ما أسألك

ذلك : يتاً دفنتين وذهبت، قالعندي حىت يوحي اهللا تعاىل إىل بأمره، أو يتوفاين فتدفنين؛ فإن وجدتين م
سر كما أنت على هذا البحر؛ فإنك تأيت دابة ترى آخرها وال ترى أوهلا،فال : لك علي، قال له

يهولنك امرها، اركبها؛ فإا دابة معادية للشمس، إذا طلعت اهوت إليها لتلتقمها حىت حيول بينها 
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بك إىل جانب البحر، فسر عليها راجعاً وبينها حجبتها، وإذا غربت اهوت إليها لتلتقمها؛ فتذهب 
حىت تنتهي إىل النيل، فسر عليه، فإنك ستبلغ أرضاً من حديد، جباهلا وأشجارها وسهوهلا من حناس، 
فإن أنت جزا وقعت يف أرض من فضة؛ جباهلا وأشجارها وسهوهلا من فضة، فإن أنت جزا وقعت 

  . فيها ينتهي إليك علم النيليف ارض من ذهب جباهلا وأشجارها وسهوهلا من ذهب،

فسار حىت انتهى إىل أرض الذهب، فسار فيها حىت انتهى إىل سور من ذهب شرفة من ذهب، وقبة 
من ذهب، هلا أربعة أبواب؛ فنظر إىل ما ينحدر من فوق ذلك السور حىت يستقر يف القبة مث ينصرف 

. فيسري على وجه األرض؛ وهو النيليف األبواب األربعة؛ فأما ثالثة فتغيض يف االرض، وأما واحد 

يا حامد قف مكانك، فقد انتهى : فشرب منه واستراح، وأهوى إىل السور ليصعد، فأتاه ملك فقال له
إنك لن : أريد أن انظر إىل اجلنة، فقال: إليك علم هذا النيل؛ وهذه اجلنة؛ وغنما يرتل من اجلنة، فقال

هذا الفلك الذي تدور فيه : ء هذا الذي أرى؟ قالفأي شي: تستطيع دخوهلا اليوم يا حامد، قال
إنه قد :  فقال بعض العلماء-إين أريد ان اركبه فأدور فيه:الشمس والقمر، وهو شبه الرحا، قال

إنه سيأتيك من اجلنة رزق، فال تؤثر :  فقال له يا حامد-مل يركبه: ركبته؛ حىت دار الدنيا وقال بعضهم
 ينبغي لشيء من اجلنة أن يؤثر عليه شيء من الدنيا عن مل تؤثر عليه شيئاً عليه شيئاً من الدنيا، فإنه ال

  .من الدنيا بقى ما بقيت

    

فبينا هو كذلك واقف ، إذ نزل عليه عنقود من عنب فيه ثالثة؛ أصناف لون كالزبرجد : قال
ذا من حصرم يا حامد، أما إن ه: األخضر، ولون كالياقوت األمحر، ولون كاللؤلؤ األبيض، مث قال له

هذه الثالثة اليت : اجلنة، وليس من طيب عنبها، فارجع يا حامد، فقد انتهى إليك علم النيل، فقال
  .أحدمها الفرات، واآلخر دجلة، واآلخر جيحان، فارجع: تغيض يف األرض، ما هي؟ قال

جانب فرجع حىت انتهى إىل الدابة اليت ركبها، فركبها، فلما أهوت الشمس لتغرب قذفت به من 
البحر، فاقبل حىت انتهى إىل عمران، فوجده ميتاً فدفنه، وأقام على قربه ثالثا، فاقبل شيخ متشبه 

يا حامد، ما انتهى إليك من علم : بالناس أغر من السجود، مث أقبل إىل حامد، فسلم عليه، قم قال له
: لك التفاح يف عينيه، وقالهكذا جنده يف الكتب، مث أطرى ذ: هذا النيل؟ فأخربه، فلما أخربه، قال له

صدقت يا : معي رزقي، قد أعطيته من اجلنة ويت أن أوثر شيئاً من الدنيا، قال: أال تأكل منه؟ قال
حامد، هل ينبغي لشيء من اجلنة أن يؤثر بشيء من الدنيا، وهل رأيت يف الدنيا مثل هذا التفاح؟ إمنا 

شجرة من اجلنة، أخرجها اهللا لعمران يأكل منها، وما أنبتت له يف األرض ليس من الدنيا، وإمنا هذه ال
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تركها إال لك، ولو قد وليت عنها رفعت، فلم يزل يطريها يف عينيه، حىت أخذ منها تفاحة، فعضها، 
أتعرفه؟ هو الذي أخرج أباك من اجلنة؛ أما إنك لو سلمت ذا الذي : فلما عضها عض يده، مث قال

  .ل أن ينفد، وهو جمهودك إن تبلغه فكان جمهوده أن بلغهكان معك ألكل منه أهل الدنيا قب

  .وأقبل حامد حىت دخل أرض مصر، فأخربهم ذا؛ فمات حامد بأرض مصر

وذا اإلسناد إىل عبد اهللا بن صاحل، حدثين ابن هليعة عن وهب بن عبد اهللا املعافري،عن عبد اهللا بن 
كانت اجلنان حبافيت : قال) كنوز ومقام كرميفأخرجناهم من جنات وعيون، و: (عمرو يف قوله تعاىل

خليج : هذا النيل، من أوله إىل آخره يف الشقني مجيعا من أسوان إىل رشيد، وكان له سبعة خلج
اإلسكندرية، وخليج دمياط، وخليج سردوس، وخليج منف، وخليج الفيوم، وخليج املنهى وخليج 

ني اجلبلني كله من أول مصر إىل آخر ما سخا، متصلة ال ينقطع منها شيء عن شيء، ويزرع ما ب
  .يبلغه املاء، وكانت مجيع مصر كلها يومئذ تروى من ستة عشر ذراعا

وذا اإلسناد إىل ابن هليعة، وعن يزيد بن أيب حبيب؛ انه كان على نيل مصر فرضة حلفر خليجها، 
معهم الطور واملساحي وإقامة جسورها وبناء قناطرها، وقطع جزائرها مائة ألف وعشرون ألف فاعل، 

  .واالداة، يعتقبون ذلك، ال يدعون ذلك شتاء وال صيفا

وذكر بعض اإلخباريني أن حامدا هذا مل يتنبأ، وانه أوتى احلكمة، وانه سأل اهللا أن يريه منتهى النيل، 
فأعطى قوة على ذلك، فوصل إىل جبل القمر، وقصد أن يطلع إىل أعاله، فلم يقدر؛ فسأل اهللا فيسره 

ليه، فصعد فرأى خلفه البحر الزفيت، وهو حبر أسود مننت الريح مظلم، فرأى النيل جيري يف وسطه؛ ع
  .كأنه السبيكة الفضة

ذكر أبو الفرج قدامة أن جمموع ما يف املعمور من األار مائتان ومثانية : وقال صاحب مباهج الفكر
ا جيري من الشمال إىل اجلنوب، ومنها وعشرون را؛ منها ما جيري من املشرق إىل املغرب، ومنها م

ما جريانه كنهر النيل من اجلنوب إىل الشمال، ومنها هو مركب من هذه اجلهات كالفرات 
وجيحون؛ فأما النيل فذكر قدامة أن انبعاثه من جبل القمر وراء خط االستواء من عني جتري منها 

م األول، ومن هذه البطيحة خيرج ر عشرة اار؛ كل مخسة منها يصب إىل بطيحة كبرية يف اإلقلي
  .النيل

    

وذكر صاحب كتاب نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق أن هذه البحرية تسمى حبرية كورى منسوبة 
لطائفة من السودان، يسكنون حوهلا متوحشني يأكلون من وقع إليهم من الناس، فإذا خرج النيل منها 
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، بني كامن والنوبة، فإذا بلغ دنقلة مدينة النوبة )ودانطائفة من الس(يشق بالد كورى مث بالد ننه 
عطف من غربيها إىل املغرب، واحندر إىل اإلقليم الثاين، فيكون على شطئه عمارة النوبة، وفيه هناك 

جزائر متسعة عامرة باملدن والقرى، مث يشرق إىل اجلنادل، وإليها تنتهي مراكب النوبة احندارا، 
عودا وهناك أحجار مضرسة ال مرور للمراكب عليها إال يف أيام زيادة ومراكب الصعيد األعلى ص

النيل، مث يأخذ إىل الشمال، فيكون على شرقيه مدينة أسوان من الصعيد األعلى، مث مير بني جبلني 
مكتنفني ألعمال مصر شرقي وغريب إىل الفسطاط، فإذا جتاوزا مسافة يوم انقسم إىل قسمني أحدمها 

عند دمياط، ويسمى حبر الشرق واآلخر وهو عمود النيل ومعظمه مير [ حبر الروم مير حىت يصب يف
عند رشيد، ويسمى حبر الغرب، ومسافة النيل من منبعه إىل أن يصب يف رشيد ] إىل أن يصب

  .سبعمائة فرسخ ومثانية وأربعون فرسخا

د اإلسالم شهرا، وليس يف وقيل إنه جيري يف اخلراب أربعة اشهر، ويف بالد السودان شهرين، ويف بال
األرض ر يزيد حني تنقص األار غريه؛ وذلك أن زيادته تكون يف القيظ الشديد يف مشس السرطان 

  .وروى أن األار متده مبائها. واألسد والسنبلة

  .عن زيادته من ثلوج يذيبها الصيف وعلى حسن مدها تكون كثرته وقلته: وقال قوم

  . بسبب أمطار كثرية تكون ببالد احلبشةوذهب آخرون إىل أن زيادته

وذهب آخرون إىل أن زيادته عن اختالف الريح، وذلك أن الشمال إذا هبت عاصفة يهيج البحر 
الرومي، فيدفع إليه ما فيه منه، فيفيض على وجه األرض، فإذا هبت اجلنوب سكن هيجان البحر، 

  .فيسترجع منه ما دب إليه، فينقص

  .من عيون على شاطئه، يراها من سافر وحلق بأعاليهوزعم آخرون أن زيادته 

عن جمراه من جبال الثلج، وهي جببل قاف، وانه خيرق البحر األخضر، ومير على : وقال آخرون
ولوال : قالوا. معادن الذهب والياقوت والزمرد واملرجان، فيسري ما شاء اهللا إىل أن يأيت إىل حبرية الزنج

تلط به منه مل يستطع شربه لشدة حالوته وزيادته بتدريج وترتيب يف دخوله يف البحر امللح، وما خي
زمان خمصوص مدة معلومة، وكذا نقصه ومنتهى زيادته اليت حيصل ا الري ألرض مصر ستة ذراعا، 
والذراع أربعة وعشرون إصبعا، فإن زاد على الستة عشر ذراعا إصبعا واحداً أزداد يف اخلراج مائة 

  .ى من األراضي العاليةألف دينار ملا يرو

والغاية القصوى يف الزيادة مثانية عشر ذراعا؛ هذا يف مقياس مصر، فإذا انتهى فيه إىل ذلك كان يف 
الصعيد األعلى اثنني وعشرين ذراعا، الرتفاع البقاع اليت مير عليها، ويسوق الري إليها، فإذا انتهت 
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اال إىل األرض البعيدة عن جمرى النيل؛ حكمة زيادته فتحت خلجانات وترع، فيخرج املاء مييناً ومش
  .دبرت بالعقول السليمة وقدرت، ومنافع مهدت يف الزمن القدمي وقررت

 حفره - خليج اإلسكندرية، وخليج دمياط، وخليج منف، وخليج املنهى: وللنيل مثاين خلجانات
خليج سخا،  و-  حفره هامان لفرعون- وخليج أمشوم طناح، وخليج سردوس- يوسف عليه السالم

وحيصل ألهل مصر يوم وفائه الستة عشر . وخليج حفره عمرو بن العاصي زمن عمر بن اخلطاب
ذراعا اليت هي قانون الري سرور شديد حبيث يركب امللك يف خواص دولته احلراريق املزينة إىل 

  .مقررة لهاملقياس، وميد فيه مساطا وخيلق العمود الذي يقاس فيه وخيلع على القياس، ويعطيه صلة 

  .وقد ذكر بعض املفسرين انه يوم الزينة، الذي وعد فرعون موسى باالجتماع فيه

  .هذا كله كالم مباهج الفكر

  .إنه بفتح القاف وامليم بلفظ أحد النريين: وقد اختلف يف ضبط جبل القمر، فقيل

ولذلك أيضا :  قال.وإمنا مسي بذلك الن العني تقمر منه، إذا نظرت غليه لشدة بياضه: قال التيفاشي
وهذا اجلبل مستطيل من املشرق إىل املغرب، ايته يف ناحية املغرب إىل حد : قال. مسى القمر قمرا

اخلراب، وايته يف املشرق إىل مثل ذلك، وهو نفسه جبملته يف اخلراب من ناحية اجلنوب، وله أعراق 
  .يف اهلواء، منها طوال ومنها دوا

    

وذكر بعضهم أن أناسا انتهوا إىل هذا اجلبل وصعدوه، فرأوا وراءه حبرا ماؤه : كقال يف خمتصر املسال
أسود كالليل، يشقه ر أبيض كالنهار، يدخل اجلبل من جنوبه، وخيرج من مشاله، ويتشعب على قبة 

  .هرمس املبنية هناك

  .بىن فيه قبة بلغ ذلك املوضع، و-  وهو إدريس عليه السالم فيما يقال-وزعموا أن هرمس اهلرامسة

وذكر بعضهم أن أناسا صعدوا اجلبل، فصار الواحد منهم يضحك ويصفق بيديه، وألقى نفسه إىل ما 
  .وراء اجلبل، فخاف البقية أن يصيبهم مثل ذلك، فرجعوا

إن أولئك إمنا رأوا حجر الباهت، وهي أحجار براقة كالفضة البيضاء تتألأل، كل من نظرها : وقيل
  . ميوت، ويسمى مغناطيس الناسضحك والتصق ا حىت

وذكر بعضهم ان ملكا من ملوك مصر األول، جهز أناسا للوقوف على أول النيل، فانتهوا إىل جبال 
  .من حناس، فلما طلعت عليها الشمس انعكست عليها، فأحرقتهم

يهم وقيل إم انتهوا إىل جبال براقة ملاعة كالبلور، فلما انعكست عليهم أشعة الشمس الواقعة عل
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  .أحرقتهم

ذكر أمحد بن خبتيار أن العني اليت هي أصل النيل، هي أول العيون من : وقال صاحب مرآة الزمان
والنيل يقطع اإلقليم األول، مث جياوزه : جبل القمر، مث نبعث منها عشرة اار، نيل مصر أحدمها، قال
رومي، ثالثة آالف فرسخ، ويبتدي إىل الثاين، ومن ابتدائه، من جبل القمر إىل انتهائه إىل البحر ال

  .بالزيادة يف نصف حزيران، وينتهي إىل أيلول

  .ال يعلم ذلك غال اهللا: واختلفوا يف سبب زيادته، فقال قوم: قال

  .سببه زيادة عيونه: وقال آخرون

سببه كثرة املطر والسيول ببالد احلبش والنوبة، وغنما يتأخر وصوله إىل : وقال آخرون، وهو الظاهر
ورد ذلك قوم بان عيونه اليت حتت جبل القمر تتكدر يف أيام زيادته، فدل على . صيف لبعد املسافةال

ومجيع األار جتري إىل القبلة سواه، فإنه جيري إىل ناحية : قال. انه فعل اهللا من غري زيادة باملطر
اج، وإذا بلغ ومىت بلغ ستة عشر ذراعا استحق السلطان اخلر: وكان القاضي حبماه قال. الشمال

  .حيدث مبصر وباء عظيم، وإذا بلغ عشرين ذراعا مات ملك مصر: مثانية عشر ذراعا قالوا

من عجائب مصر النيل الذي يأيت من غامض علم اهللا يف زمن القيظ فيعم البالد : وقال ابن املتوج
.  له كاجلسر، ويزيدسهال ووعراً، يبعث اهللا يف أيام مدده الريح الشمال فيصد له البحر املاحل، ويصري

وإذا بلغ احلد الذي هو متام الري وأوان الزراعة، بعث اهللا بالريح اجلنوب فكنسته، وأخرجته إىل 
  .البحر امللح، وانتفع الناس بالزراعة

ومن عجائب هذا النيل مسكة تسمى الرعاد من مسها بيده أو بعود متصل بيده أو جذب شبكة هي 
فيها رعدت يده ما دامت فيها، ومبصر بقلة من مسها بيده، مث مس فيها، أو قصبة أو سنارة وقعت 

  .الرعاد مل ترعد

  .ويف النيل خيل تظهر يف بلد النوبة، ويصيدوا، ويف سنة من أسناا شفاء من وجع املعدة

سبب زيادة النيل هبوب ريح يسمى امللثن، وذلك لسببني أحدمها أا حتمل السحاب : وقال التيفاشي
لف خط االستواء فتمطر ببالد السودان واحلبشة والنوبة، واآلخر أا تأيت يف وجه البحر املاطر خ

  : ويف ذلك يقول الشاعر. امللح، فيقف ماؤه يف وجه النيل، فيتراجع حىت يروى البالد

  عندي واسنى من يد المحسن  اشفع فللشافع أعلى يد

 في ذلك للملثن الشكر  ذو فضل ولكنه والنيل
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ذكر مجاعة من املنجمني وأرباب اهليئة أن النيل جيئ من خلف خط : احب سجع اهلديلوقال ص
االستواء بإحدى عشرة درجة ونصف، ويأخذ حنو اجلنوب إىل ان ينتهي إىل دمياط واإلسكندرية 

فمن بدايته إىل ايته اثنتان وأربعون ومائة درجة؛ كل : وغريمها عند عرض ثالثني يف الشمال، قالوا
ستون ميال وثلث بالتقريب، فيكون طوله من املوضع الذي يبتدئ منه إىل املوضع الذي منه إىل درجة 

البحر امللح مثانية ألف ميل وستمائة وأربعة عشر ميال وثلثا ميل على القصد واالستواء، وله تعرجيات 
  .شرقا وغربا، يطول ا ويزيد على ما ذكرناه

    

منبع النيل من جبل القمر : اعة من كتاب له يف الطب، قالونقلت من خط الشيخ عز الدين بن مج
وراء خط االستواء بإحدى عشرة درجة ونصف، وامتداد هذا اجلبل مخس عشرة درجة وعشرون 
دقيقة، خيرج منه عشرة اار من أعني فيه ترمي كل مخسة إىل حبرية عظيمة مدورة بعد مركزها عن 

والبعد عن خط االستواء يف اجلنوب سبع درج وإحدى أول العمارة باملغرب سبع ومخسون درجة، 
وثالثون دقيقة، وهاتان البحريتان متساويتان، وقطر كل واحدة مخس درج، وخيرج من كل واحدة 

أربعة أار ترمي إىل حبرية صغري مدورة يف اإلقليم األول بعد مركزها عن أول العمارة باملغرب ثالث 
ط االستواء من الشمال درجتان من اإلقليم األول وقطرها ومخسون درجة وثالثون دقيقة، وعن خ

درجتان، ومصب كل واحد من األار الثمانية يف هذه البحرية غري مصب اآلخر، مث خيرج من 
البحرية ر واحد؛ وهو نيل مصر، ومير ببالد النوبة، ويصب غليه ر آخر ابتداؤه من غري مركزها 

مستديرة قطرها ثالثة درج، وبعد مركزها عن أول العمارة على خط االستواء، يف حبرية كبرية 
باملغرب إحدى وسبعون درجة، فإذا تعدى النيل مدينة مصر إىل مدينة يقال هلا شطنوف، تفرق هناك 
إىل رين يرميان إىل البحر املاحل أحدمها يعرف ببحر رشيد، واآلخر حبر دمياط وهذا البحر إذا وصل 

 ر يعرف ببحر أمشون، يرمي إىل حبرية هناك وباقيه يرمي إىل البحر املاحل عند إىل املنصورة تفرع منه
وذكر اجلاحظ يف كتاب األمصار، أن خمرج ر السند والنيل من موضع : دمياط، وهذه صورة ذلك

واحد، واستدل على ذلك اتفاق زيادما، وكون التمساح فيهما، وأن سبيل زراعتهم يف البلدين 
  .واحد

يف بالد تكنة أمة من السودان أرضهم تنبت الذهب، يفترق النيل : سبحي يف تاريخ مصروقال امل
فيصري رين أحدمها ابيض وهو نيل مصر، واآلخر أخضر يأخذ غل املشرق فيقطع البحر امللح إىل 

  .بالد السند، وهو ر مريان
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: جاج، عمن حدثه، قالحدثنا عثمان بن صاحل، عن ابن هليعة، عن قيس بن احل: قال ابن عبد احلكم

أيها : ملا فتح عمرو بن العاص مصر، أتى أهلها إليه حني دخل بؤونة من أشهر العجم، فقالوا له
إذا كان لثنيت عشرة ليلة ختلو : وما ذاك؟ قالوا: األمري، إن لنيلنا هذا سنة ال جيري إال ا، فقال هلم

ينا أبويها، وجعلنا عليها من احللي والثياب من هذا الشهر، عمدنا إىل جارية بكر بني أبويها، فارض
إن هذا ال يكون يف اإلسالم، وإن اإلسالم : فقال هلم عمرو. افضل ما يكون، مث ألقيناها يف هذا النيل

يهدم ما قبله، فأقاموا بؤونة وأبيب ومسرى ال جيري قليال وال كثريا، حىت مهوا باجلالء، فلما رأى 
قد أصبت، إن اإلسالم يهدم ما كان : طاب بذلك، فكتب إليه عمرذلك عمرو وكتب إىل عمر بن اخل

فلما قدم الكتاب على عمرو، فتح . قبله، وقد بعثت إليك بطاقة فالقها يف داخل النيل إذا أتاك كتايب
من عبد اهللا عمر أمري املؤمنني إىل نيل مصر، أما بعد فإن كنت جتري من قبلك، فال : البطاقة فإذا فيها

  .ان الواحد القهار جيريك، فنسأل اهللا الواحد القهار أن جيريكجتر، وإن ك

فألقى عمرو البطاقة يف النيل قبل يوم الصليب بيوم، وقد يا أهل مصر للجالء واخلروج منها ألنه ال 
يقوم مبصلحتهم فيها إال النيل، فاصبحوا يوم الصليب وقد أجراه اهللا ستة عشر ذراعا، وقد زالت 

  . عن أهل مصرتلك السنة السوء

حدثنا عثمان بن صاحل، حدثنا ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب أن موسى عليه السالم دعا على آل 
فرعون، فحبس اهللا عنهم النيل حىت أرادوا اجلالء حىت طلبوا إىل موسى ان يدعو اهللا رجاء أن يؤمنوا، 

فاستجاب اهللا يتطوله لعمر بن . فدعا اهللا، فاصبحوا وقد أجراه اهللا يف تلك الليلة ستة عشر ذراعا
  .اخلطاب كما استجاب لنبيه موسى عليه السالم

  ذكر مزايا النيل

منها عموم نفعه، فإنه ال : اتفق العلماء على ان النيل اشرف األار يف األرض ألسباب: قال التيفاشي
  .يعلم ر من األار يف مجيع األرض املعمورة يسقي ما يسقيه النيل

تفاء بسقيه، فإنه يزرع عليه بعد نضوبه، مث ال يسقى الزرع حىت يبلغ منتهاه؛ وال يعلم ومنها االك
  .ذلك يف ر سواه

  .ومنها أن ماءه اصح املياه وأعدهلا وأعذا وأفضلها

  .ومنها خمالفته جلميع اار األرض يف خصال هي منافع فيه، ومضار يف غريه

  .قص عند زيادا؛ وذلك أوان احلاجة غليهومنها انه يزيد عند نقص سائر املياه، وين
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ومنها أنه يأيت أرض مصر يف أوان اشتداد القيظ واحلر ويبس اهلواء وجفاف األرض، فيبل األرض، 
  .ويرطب اهلواء، ويعدل الفصل تعديال زائدا

ه بإفساد ومنها أن كل ر من األار العظام، وإن كل فيه منافع، فالبد أن يتبعها مضار يف أوان طغيان
ما يليه ونقص ما جياوره، والنيل موزون على ديار مصر بوزن معلوم، وتقدير مرسوم ال يزيد عليه، 

  ).ذلك تقدير العزيز العليم(وال خيرج عن حده 

ومنها أن املعهود يف سائر األار أن يأيت من جهة املشرق إىل املغرب، وهو يأيت من جهة املغرب إىل 
  : مس فيه دائماً، وأثرها يف إصالحه متصال مالزما؛ ويف ذلك يقول الشاعرالشمال، فيكون فعل الش

  ونهرها يجري به الجنوب  مصر ومصر ماؤها عجيب

وليس يف الدنيا ر . ومنها أن كل األار يوقف على منبعه وأصله، والنيل ال يوقف له على أصل منبع
زيد مث يقف، مث ينقص مث ينضب على الترتيب يصب يف حبر الصني والروم غريه؛ وليس يف الدنيا ر ي

والتدريج غريه؛ وليس يف الدنيا ر يزرع عليه ما يزرع على النيل، وال جييء من خراج غلة زرعه ما 
  .جييء من خراج غلة زرع النيل

النيل أخف املياه وأحالها، وارواها وامراها، واعمها نفعا، وأكثرها : قال صاحب مباهج الفكر
كى انه جىب يف أيام كنعاوس؛ أحد ملوك القبط األول مائة ألف ألف وثالثون وثالثون خراجا؛ وحي

ألف دينار وجباه عزيز مصر مائة ألف ألف دينار، وجباه عمرو بن العاص أثىن عشر ألف ألف دينار، 
ة وجباه عبد اهللا بن أيب سرح أربعة عشر ألف ألف دينار، مث رذل إىل أن جىب أيام جوهر القائد ثالث
آالف ألف ومائيت ألف دينار؛ وسبب تقهقره أن امللوك مل تسمح نفوسهم مبا كان ينفق يف الرجال 

املوكلني حلفر خلجه إصالح جسوره، ورم قناطره، وسد ترعه، وقطع القضب وإزالة احللفاء؛ وكانوا 
ل مائة ألف وعشرين ألف رجل مرتبني على كور مصر سبعني ألفاً للصعيد، ومخسني ألفا ألسف

  .األرض

وحيكي أا مسحت أيام هشام بن عبد امللك، فكان ما يركبه املاء مائة ألف ألف فدان، والفدان 
  .أربعمائة قصبة والقصبة عشرة أذرع

وأما أمحد بن املدبر، فإنه اعترب ما يصلح للزرع مبصر يف وقت واليته، فوجده أربعة وعشرين ألف 
رب مدة احلرث فوجدها ستني يوما، واحلراث الواحد ألف فدان، والباقي قد استبحر وتلف، واعت

  .حيرث مخسني فدانا، فكانت حمتاجة إىل أربعمائة ألف وأربعني ألف حراث
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ذكر أمحد بن خبتيار أن يف الليل عجائب منها التمساح، وال يوجد إال : وقال صاحب مرآة الزمان
  .لنوبة الشوشارفيه، ويسمى يف مصر التمساح، ويف بالد النوبة الورل، ووراء ا

والتمساح ال دبر له، وما يأكله يتكون يف بطنه دوادا، فإذا آذاه خرج إىل الربية فينقض عليه : قال
  .طائر فيأكل ما بني أسنانه، وما يظهر من الدود، ورمبا يطبق عليه التمساح، فيبلعه

  .اطوذكر ابن حوقل أن بنيل مصر أماكن ال يضر التمساح فيها، كعدوة بوصري والفسط

وقيل إنه من نسل التمساح إذا وضعه . ويف النيل السقنقور، ويكون عند أسوان، ويف حدودها: قال
  .وله قضيبان كالضب. خارج املاء، فما قصد املاء صار متساحا، وما قصد الرب صار سقنقورا

وت، وهي وفيه السمك الرعاد إذا وقع يف شبكة الصياد، ال يزال ترتعد يداه ورجاله حىت يلقيها أو مي
  .حنو الذراع

  .واملكان الذي يكون فيه ال يقربه التمساح. وفيه مسكة على صورة الفرس

وفيه شيخ البحر مسكة على صورة آدمي، وله حلية طويلة، ويكون بناحية دمياط وهو مشؤوم، فإذا 
  .رئى يف مكان دل على القحط واملوت والفنت

  .عن دمياط ما تنكب حىت يظهر عندها: ويقال

   ما قيل يف النيل من األشعارذكر

قد ذكرت العرب النيل يف أشعارها، وضربت به األمثال، قال قيس ابن معدي كرب، : قال التيفاشي
  : فيما أورده اجلاحظ يف كتاب األمصار

  وجرت له ريح الصبا فجرى بها  النيل أصبح زاخراً بمدوده ما

  : قال بعضهم

 حديثها ال يسمعبمثل  بكر  لهذا النيل أي عجيبة واهاً

 إذا ما مل عاد يودع حتى  يلقي الثرى في العام وهو مسلم

 أبدا يزيد كما يريد ويرجع  مثل الهالل فدهره متنقل

  : ظافر احلداد

 محشاة بأخضر شرب  مثل عمامة والنيل

 ز وموجه رقم مصور  والجسر فيها كالطرا
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  درجته له الرياح من التسكر  ما تفريكه

    : فتراقه عند رأس الروضةوقال يصف ا

 لحسنه جملة وتفصيل  يوم أناله النيل هللا

 في الظالم قنديل كأنه  منظر مشرف على خضر في

 بها للعين تأميل أشيا  لنا جانبا جزيرته تبدي

  :ج وفي نكته للخليج تجميل ابن الساعاتي  جسره وتفريكه المو ورقمه

 ت اليوم باللهو مآلنوقل ظننت  توسطنا على النيل غدوة ولما

 لها إال المجاذيف أجفان وليس  عشارية أنشا لها الماء مقلة

  : حميي الدين بن عبد الظاهر

 معجز وبالحسن معجب حسنه  مصر لمن تأمل مرأى نيل

  !كيف شابت بالنيل والنيل يخضب  به شاب فؤدها وعجيب كم

  : وقال

 حتى لقد خافه السبيل  كم قطع الطرق نيل مصر

 قناة لها نصول ومن  والرمح من غدير بالسيف

  : ابن نباته

  وطغت وطافت في البالد  زادت أصابع نيلنا

 أصابع ذي أيادي ماذى  بكل مسرة واتت

  : النصري احلمامي

 للعالم صفع القفا عجل  عن عجل النيروز قبل الوفا

  وما جرى من نيلهم ما كفى  كفى من دمعهم ما جرى فقد

  : ن حسن بن النقيتناصر الدي

 يبدو لعين الناس منه لما  النيل ذو فهم ولب كأن

  ويمضي حين يستغنون عنه  عند حاجتهم إليه فيأتي

  : آخر
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 قال ملء مسامعي إذ  قال وقوله النيل

 البالد منافعي عم  في غيظ من طلب العال

 بأصابعي قلعتها  بعد الوفا وعيونهم

  : مشس الدين بن دانيال احلكيم

 حديثا وهو تسلسل يروى  النيل الخضم إذ بدا كأنما

 ضمخها بمائه المصندل  لما رأى األرض بها شقيقه

  : آخر

  أرجاء مصرك وأجبر كل مرتزق  نيل إجر على حسن العوائد في يا

 الفكاهة ما لم تأت بالملق حلو  بأنك مصري فلست ترى واعلم

  : خليل بن الكفيت

  حياك وهو أخو الوفا باإلصبع  عن البحر لما زرته موالي

 مشتهاة وروضة المتمتع هي  فانظر لبسطته فرؤيتك التي

 ومدت ضرعا باألذرع خجال  عليه الستر لما جئته أرخى

  : آخر

 فكل قد غدا مسرورا طرا  سد الخليج بكسره جبر الورى

  عنه البشائر إذ غدا مكسورا  الماء سلطان فكيف تواترت

  : مللك احلافظمشس الدين سبط ا

 إلنزال نشكره تفضالً  در الخليج عن له هللا

  يجبر من ال يزال يكسره  منه بان عادته حسبك

  : الصالح الصفدي

 ما رآها الناس في جيل عجائباً  في ارض مصر مذ حللت بها رأيت

  :تبيض إال إذا ما كنت في النيل وقال  في عيني الدنيا فلم أرها تسود

 دعني من قال ومن قيل :فقال  يوماً مع أخي أدبركبت في النيل 

 تنكر الشرح يا نحوي للنيل ال  :يا بحر صدري اليوم قلت له شرحت
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  : وقال

  حتى لقد بلغ األهرام حين طما  عال نيل مصر في زيادته قالوا

 ابن ستة عشر يبلغ الهرما أن  هذا عجيب في بالدهم :فقلت

  : وقال

 األرض بأنعامه فأغرق  نازاد هذا النيل في عام قد

  عرى على أزرار أهرامه  وكاد أن يعطف من مائه

  : متيم بن املعز العبيدي

 يوم لذاذة قصر ولكل  لنا بالنيل مختصر يوم

  صعداً وجيش الماء منحدر  والسفن تجري كالخيول بنا

 داراته سرر وكأنما  أمواجه عكن فكأنما

  : آخر

 فيه كل سفن تعوم زاخر  مد نيل القسطاط فالبر بحر

 وكان لضياع فيها نجوم  االرضين منه سماء فكأن

  : ظافر

  أرتنا به في سيرها عسكرا مجرى  مجرى النيل فيها إذا الصبا وهللا

 يهز البيض هندية بترا ونهر  فشط يهز السمهرية ذبال

 ماؤه لونا ولم يعده بسرا حكى  مدحا كي الورد غضا وإن صفا إذا

  : ركيأيدمر الت

 أتتنا منه بالعجب قد  كيمياء النيل خالصة

 بالتدبير من ذهب عاد  من ذوب اللجين فقد كان

 في عجب وفي طرب فهو  بالحسن مبتهج راقص

 الشادي بال صخب نغمة  ومغاني مصر تسمعه

  في خالل الروض بالقضب  الريح العبة ونسيم

  : إبراهيم بن عبدون الكاتب
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  صبت بصفحته صفيحة صقيل   كأنمابين الجانبين والنيل

    

 من مائه ومصندل بممسك  من كدر الزواخر مده يأتيك

  برق يموج في سحاب مسبل  ضوء البدر في تمويجه فكان

  زهو الكواكب تحت ليل أليل  نور السرج من جنباته وكان

 يبدو لعين مشبه وممثل  مثل الرياض مصنفا أنوارها

  : آخر

  وبدراً في الحقيقة من هالل  من قليلأبداً كثيرا  أرى

 مشبه بخليج مال بمصر  تعجب فكل خليج ماء فال

 اذرع في كل حال زيادة  إصبع في كل مد زيادة

  : األمري متيم بن املعز

 يزيد وال ينقص بموج  إلى النيل في مده نظرت

  :معاطف جارية ترقص أيدمر التركي  معاطف أمواجه كان

 في أنهاره كالسليل والماء  السعيد المقبلإلى النيل  انظر

 من لونه حيناً وبين مصندل  يريك الحسن بين مورد أضحى

 من مطلق ومسلسل بأحسنه  ويمر في قيد الرياح مسلسالً

 منسوبة للناظر المتأمل  زوارقه على أمواجه وترى

 بها في عدوها ما يأتلي يسعى  العقارب فوق حيات غدت مثل

 جمد ذائب مائه من أول من  كه من فضةأسما وكأنما

  : بعضهم

 ذاك جهالً من بنيه وتأمل  من زمانك ذا وفاء أتطلب

  العجب من وفاء النيل فيه  عدم الوفاء به وإني لقد

ومن كالم القاضي الفاضل يف وصف النيل املصري الذي يكسو الفضاء ثوبا فضياً، ويديل من األرض 
ويتدافع تياره واقفا يف صدر اجلدب بيد اخلصب، ويرضع أمهات خلجه ماءه سراجا من النور مضيا، 
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  .املزارع فيأيت أبناؤها بالعصف واألب

وأما النيل فقد امتدت أصابعه، وتكسرت باملوج أضالعه، وال يعرف اآلن قاطع طريق : وقال فيه أيضا
  .سواه، وال من يرجى وخياف إال إياه

لء البقاع، وانتقل من اإلصبع إىل الذراع، فكأمنا غار على وأما النيل املبارك فقد م: وقال أيضا
  .األرض فغطاها، وأغار عليها فستقعد وما ختطاها

وأما البحر الذي بىن عليه عنوان هذه العبودية، فال : ومن كتاب السجع اجلليل فيما جرى من النيل
ول قدومه بالنفع البالد، تسأل عما جرى منه، وما نقلت الرواة من العجائب عنه؛ وذلك انه عم يف أ

وقدم املفرد مبشرا بوفائه يف مجع ال نظري له يف اآلحاد، . وساوى بني بطون األودية وظهورها الوهاد
وامحرت على ما طلب الغالء عيونه، وتكفل للمصر بان يويف بعد وفائه ديونه، ونزل السعر حني أخذ 

واكبها الضياع؛ فلم يكن بعد ذلك إال منه طالع االرتفاع، وأحدق بالقرى فأصبح كأنه مسوات ك
كلمح البصر أو هو اقرب، حىت عسل يف شوارع مصر كما عسل الطريق الثعلب، وجاس خالل 

مث علت أمواجه، .ديارها فأصبح على زرائبها املبثوثة بسطة، وأحاط باملقياس إحاطة الدائرة بالنقطة
  .ده والنجوم حبابهواشتد اضطرابه، وكاد ميتزج بنهر ارة الذي الغمام زب

  وغرب حتى ليس للغرب مغرب  حتى ليس للشرق مشرق وشرق

أما دير الطني فقد ليس سقوف حياطنه، واقتلع أشجار غيطانه، واتى على ما فيه من : وغلى ان قال
  .زاد الطني بلة: حاصل وغلة، وتركه ملقة فكان كما قيل

ع ا القصب من قامته حني عال عليه املاء وأما اجليزة فقد طغى املاء على قنارطها وجتسر، ووق
حبر جلي يغشاه (وتكسر، فأصبح بعد اخضرار بزته شاحب اإليهاب، ناصل اخلضاب، غارقاً يف قعر 

، وقطع طريق زاويتها على من ا من املنقطعني والفقراء، وترك )موج من فوقه موج من فوقه سحاب
وأدركهم الغرق ) أال يدخلها اليوم عليكم مسكني. نيفتنادوا مصبح(الصاحل كالطاحل ميشي على املاء 

وخر عليهم السقف (، )والت حني مناص(فنادوا ) وغشيهم من اليم ما غشيهم(فأيسوا من اخلالص، 
  .فادت قواهم، واستغاثوا من كثرة املاء بالذين آمنوا وعملوا الصاحلات وقليل ما هم) من فوقهم

    : كمام بزهره، والكأس حبباب مخرهوأما الروضة فقد أحاط ا إحاطة ال

ومنجم وصل الماء من منزله إلى العتبة الخارجة فاصب. وحائك أصبح حول نوله ينير، وجعل من غزله بل من غيظه على أجيره يحمل ويسير. وكأنه فيها طراز مذهب فكم بها من متهم ومنجد، ومسافر مما حصل له من المقيم المقعد
، وقلع من عروض بيته وتدا أزعج بقلعه مفاصلههذه الفاصلة: وشاعر أوقعه في الضرورة بحره المديد، واشتغل بهدم داره عن بيت القصيد، وعروضي ضاقت عليه الدائرة. في الطريق وعليه كآبة وصفرة، ودموعه في المحاجر كالحصى لها اجتماع وحمرة

والخشبة، عن المفعول معه والمفعول به، وطار عقله السيما عن تصانيف ابن عصفور، واخبر أن البحر وأثاث بيته جار ومجرور
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أتى على مقاتيها فلم يدع شيئاً من رديها وخيارها، وأما اجلزيرة الوسطى فقد افسد جل مثارها، و
، وأخلق ديباج روضها األنف، )سنسمه على اخلرطوم(وأحلق موجدها باملعدوم، وتال علي التكروري 

  .وترك قلقاسها مبده وجزره على شفا جرف

ذه اهللا أىن حيىي ه: (وأما املنشأة فقد أصبحت للهجر مقرة، بعد أن كانت للعيون قرة، وقيل ملنشيها
ومال على ما فيها من شون الغالت كل امليل، ). حيييها الذي أنشأها أول مرة: (، فقال)بعد موا

  ).يا أبانا منع منا الكيل: (وتركها تتلو بفمها الذي شقتاه مصراعا الباب

ق، وأما بوالق فقد أصبحت صعيداً زلقاً من امللق، وقامت املار ا حني التفت الساق بالساق من الزل
  .فكم اقتلع ا شجرة لبت رءوسها، وترك ساقية تنوح على أختها اليت أصبحت خاوية على عروشها

وأما اخلليج احلاكمي فقد خرج عسكر موجه بعد الكسر على محية، ومرق من قسي قناطره كالسهم 
 عن من الرمية، وتواضع حني قبل حبارة زويلة عتاب غرفها العالية وترك الساقني يف حالة العجز

فأصبحوا من الكساد وقد سئموا اإلقامة، قائلني يف شوارع . وصفها صريع الدالء ومحاد الرواية
  .يا اهللا السالمة: مصر

  ذكر البشارة بوفاء النيل

جرت العادة كل سنة إذا ويف النيل ان يرسل السلطان بشرياً بذلك إىل البالد لتطمئن قلوب العباد، 
 اإلنشاء ينشئون يف ذلك الرسائل البليغة؛ فمن غنشاء القاضي وهذه عادة قدمية، ومل يزل كتاب

نعم اهللا سبحانه وتعاىل من أضوئها بزوغا، : الفاضل يف وفاء النيل عن السلطان صالح الدين بن أيوب
. واخفاها سبوغاً، وأصفاها ينبوعا، واسناها منفوعا، وامدها حبر مواهب، واختمها حسن عواقب

لذي يبسط اآلمال ويقبضها صنوانا وغري صنوان، ويرمى النبات حجره، وحيىي النعمة بالنيل املصري ا
مطلعه احليوان، وجيين مثرات االرض صنوانا وغري صنوان، وينشر مطوي حريريها وينشر مواا، 

  ).وبارك فيها وقدر فيها أقواا: (ويوضح معىن قوله تعاىل

رض وإن كان تنقب، وامن يوم بشراه من كان وكان وفاء النيل املبارك تاريخ كذا، فأسفر وجه األ
إن يف ذلك (خائفا يترقب، وراينا اإلبانة عن لطائف اهللا اليت خفقت الظنون، ووفت بالرزق املضمون، 

وقد أعلمناك لتستويف حقه من اإلذاعة، وتبعده من اإلضاعة، وتتصرف على ما ). آليات لقوم يؤمنون
ري من البشرى بإبانته، ومتده بإيصال رمسه مهىن على نصرفك من الطاعة، وتشهر ما اورده البش

  .عادته
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وكتب القاضي حميي الدين عبد اهللا بن عبد الظاهر عن السلطان إىل نائب السلطنة حيلب بشارة بوفاء 
أعز اهللا أنصار املقر وسره بكل مبهجة، وهنأه بكل مقدمة سرور تفد وللخصب والربكة : النيل

بح ملنة السحاب حموجة، وبكل رمحى ال يستعد أليامها الباردة وال للياليها منتجه، وبكل نعمى ال تص
هذه املكاتبة تفهمه أن نعم اهللا وغن كانت متعددة، ومنحه وإن غدت بالربكات مترددة، . املثلجة

ومنته وإن أصبحت إىل القلوب متوددة، فإن أمشلها واكملها، وأمجلها وأفضلها، وأجزهلا والهل، 
. عمها، وأضمها وأملها، نعمة اجزأت املن واملنح، وأنزلت يف برك سفح املقطم أغزر سفحوامتها وا

واتت مبا يعجب الزراع، ويعجل اهلراع، ويعجز الربق اللماع، ويعل القطاع، ويغل األقطاع، 
وتنبعث أفواهه وأفواجه، وميد خطاها أمواهه وأمواجه، ويسبق وفد الريح من حيث ينربى، ويغبط 

ألمحر القمر الن بيته السرطان كما يغبط احلوت النه بيت املشترى، ويأتب عجبه يف الغد مرخيه ا
بأكثر من اليوم ويف اليوم بأكثر من األمس، ويركب الطريق جمداً فإن ظهر بوجهه محرة فهي ما يعرض 

بقاع ولو مل تكن شقته طويلة ملا قيست بالذراع، ولوال أن مقياسه أشرف ال. للمسافر من حر الشمس
ملا اعترب ما تأخر من ماء حوله املاضي بقاع، بينا يكون يف الباب إذا هو يف الطاق، وبينا يكون يف 

االحتراق إذا هو يف االختراق لإلغراق، وبينا يكون يف ااري، إذا هو يف السواري، وبينا يكون يف 
وبينا يكون . هذه األموال: لغالتههذه االمواه إذ يقال : اجلباب إذا هو يف اجلبال، وبينا يقال لزيادته

ماء إذ أصبح حربا، وبينا هو يكسب جتارة قد أكسب حبراً، وبينا يفسد عراه قد أتى بعرار جسور 
كم حسنت مقطعاته على . على اجلسور جيشه الكرار، وكم أمست التراع منه تراع والبحار منه حتار

أمت اهللا لطفه يف . الد سيس على العمودينمر اجلديدين، وكم أعانت مرارة مقياسه على الغرو من ب
اإلتيان به على التدريج، وأجراه بالرمحة إىل نقص العيون بالتفرج والقلب بالتفريج، فأقبل جيشه 

مبواكبه، وجاء يطاعن اجلدب بالصواري من مراكبه، ويصافف جلاجة اجلسور يف بيداء جلجه، ويثاقف 
  .القحط بالتراس من بركه والسيوف من خلجه

وملا تكامل إيابه، وصح يف ديوان الفالح والفالحة حسابه، وأظهر ما عنده من ذخائر التيسري 
وكانت الستة عشر ذراعا تسمى ماء السلطان، نزلنا . وودائعه، ولفظ عموده محل ذلك على أصابعه

وحضرنا جملس الوفاء املعقود، واستوفينا شكر اهللا تعاىل بفيض ما هو من زيادته حمسوب ومن 
داقاتنا خمرج ومن القحط مردود، ووقع تياره بني أيدينا سطوراً تفوق، وعلت يدنا الشريفة ص

باخللوق، ومحدنا السري كما محد لنا السري، وصرفناه يف القرى للقرى، ومل حنضره يف العام املاضي 
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  .فعملنا له من الشكر شكرانا وعمل هو ما جرى

بالدعاء ااب، وقرظونا فأمرنا ماءه أن حيثو من سده يف وحضرنا إىل اخلليج وإذا به أمم قد تلقونا 
وجوه املداحني التراب، ومر يبدي املساد ويعيدها، ويزور منازل القاهرة ويعودها، وإذا سئل عن 

وأخرى بنا : وعن بركة الفيل قال. جننا بليلى، وعن خلجها، وهي جنت بغرينا: أرض الطبالة، قال
ىت تعوض عن القيعان البقيعة، من املراكب بالسرر املرفوعة، ومن وما برح ح. جمنونة ال نريدها

  .األراضي احملروثة، من جوانب األدرب بالزرايب املبثوثه

وانقضى هذا اليوم عن سرور ملثله فليحمد احلامدون، وأصبحت مصر جنة فيها ما تشتهي األنفس 
بشرى اليت ما كتبنا ا كتبت ا فليأخذ حظه من هذه ال. وتلد األعني وأهلها يف ظل األمن خالدون

الرياح إىل ر ارة إىل البحر احمليط، ونطقت ا رمحة اهللا تعاىل إىل جماوري بيته من ال بس التقوى 
ونازعي احمليط، وبشرت ا مطايا املسري الذي يسري من قوص غري منقوص، ويتشارك ا االبتهاج يف 

  .العامل فال مصر دون مصر ا خمصوص

  .هللا تعاىل جيعل األولياء يف دولتنا يبتهجون بكل أمر جليل، وجريان الفرات يفرحون جبريان النيلوا

ضاعف اهللا نعمة اجلناب وسر : وكتب الصالح الصفدي بشارة إىل بعض النواب يف بعض األعوام
حرز ناقله نفسه بأنفس بشرى، وأمسعه من اهلناء كل آية أكرب من األخرى، وأقدم عليه من املسار ما يت

ويتحرى، وساق غليه كل طليعة إذا تنفس صبحها تفرق الليل وتفرى، وأورد لديه من أنباء اخلصب 
  .ما يتربم به حمل احملل ويتربى

    

هذه املكاتبة إىل اجلناب العايل خنصه بسالم يرى كاملاء انسجاما، ويروق كالزهر ابتساما، ونتحفه بثناء 
ى الرياض النافحة خياما، ونقص عليه من أنباء النيل الذي خص جعل املسك له ختاما، وضرب له عل

اهللا البالد املصرية بوفادة وفائه، وأغىن به قطرها عن القطر فلم حتتج إىل مد كافه وفائه، ونزهه عن 
منة الغمام الذي إن جاد فالبد من شهقة رعده ودمعة بكائه، فهي األرض اليت ال يذم لألمطار يف 

زم للقطار يف نفعها قطار، وال ترمد األنواء فيها عيون النوار، وال تشيب بالثلوج جوها مطار، وال ي
مفارق الطرق ورءوس اجلبال، وال تفقد فيها حلى النجوم الندراج الليلة حتت السحب بني اليوم 
وأمس، وال يتمسك يف سنائها املساكني كما قيل حببال الشمس، وأين ارض خيد عجاجها بالبحر 

زدحم يف ساحاا أفواج األمواج، من أرض ال تنال السقيا إال حبرب ألن القطر سهام العجاج، وت
. والضباب عجاج قد انعقد، وال يعم الغيث بقاعها الن السحب ال تراها إال بسراج الربق إذا اتقد
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أنت باجلبال أثقل : عندي قبالة كل عني إصبع، ولو فاخرها لقال: فلو خاصم النيل مياه األرض لقال
والنيل له اآليات الكرب، وفيه العجائب والعرب، منها وجود الوفا، عند عدم الصفا، . وأنا بامللق أطبع

وبلوغ اهلرم، إذا احتد واضطرم، وأمن كل فريق، إذا قطع الطريق، وفرح قطان األوطان إذا كسر 
  .وهو كما يقال سلطان

ن خصائصه، وبراءته مع الزيادة من وهو أكرم منتدى، وأعزب حمتىب، وأعظم جمتدى، إىل غري ذلك م
  .نقائصه

وهو انه يف هذه العام املبارك جذب البالد من اجلدب وخلصها بذراعه، وعصمها خبنادقه اليت ال تراع 
من تراعه، وحضها بسواري الصواري حتت قلوعه وما هي غال عمد قالعه، وراعى األدب بني أيدينا 

 رقاعه، حىت إذا أكمل الستة عشر ذراعا وأقبلت سوابق الشريفة مبطالعتنا يف كل يوم حبر قاعه يف
اخليل سراعا، وفتح أبواب الرمحة بتغليقه، وجد يف طلب ختليقه، تضرع مبد ذراعه غلينا، وسلم عند 

ونشر علم ستره، وطلب لكرم طباعه جرب العامل بكسره، فرمسنا بان خيلق، . الوفاء بأصابعه علينا
سر اخلليج وقد كاد يعلوه فوق موجه، ويهيل كئيب سده هول هيجه، ويعلم تاريخ هنائه ويعلق، فك

ومرق كالسهم . ودخل يدوس زرايب الدور املبثوثة، وجيوس خالل احلنايا كان له فيها خبايا موروثة
من قسي قناطره املنكوسة، وعاله زبد حركته ولواله ظهرت يف باطنه من بدور إناثه أشعتها 

بربكة الفال، وجعل انونة من تياره املنحدر يف السالسل واألغالل، وبشر بركة الفيل . املعكوسة
واعلم األقالم بعجزها . ومأل أكف الرجا بأموال األمواه، وأزدمحت يف عبارة شكره أفواج األفواه

  .عما يدخل من خراج البالد، وهنات طالئعه بالطوالع اليت نزلت بركاا من اهللا على العباد

. ف اإلهلية بنا مل نزل جنلس على موائدها، ونأخذ منها ما به لرعايانا من فوائدهاوهذه عوائد األلطا

وخنص بالشكر قوادمها فهي تدب حولنا وتدرج، وختص قوادمها بالثناء واملدح واحلمد فهي تدخل 
  .إلينا وخترج

ملغدقة بالسح فليأخذ اجلناب العايل حظه من هذه البشرى اليت جاءت باملن واملنح، والت أياديها ا
والسفح، وليتلقاها بشكر يضيء به يف الدجى أدمي األفق، ويتخذها عقداً حتيط منه بالعنق إىل النطق، 

وليتقدم اجلناب العايل بأال حيرك امليزان يف هذه البشرى باجلباية لسانه، وليعط كل عامل يف بالدنا 
ط اجلباية خيانة، واهللا يدمي اجلناب بذلك أمانه، وليعمل مبقتضى هذا املرسوم حىت ال يرى يف إسقا

  .العايل لقص األنباء احلسنة عليه، وميتعه جبالء عرائس التهاين واألفراح لديه

  .وكتب األديب تقي الدين أبو بكر بن حجة بشارة عن امللك املؤيد شيخ، سنة تسع عشرة ومثامنائة
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سىن وزيادة، وأجراه لنا يف طرق الوفاء ونبدي لعلمه الكرمي ظهور آية النيل الذي عاملنا اهللا فيه باحل
على أمجل عادة، وخلق أصابعه ليزول اإليهام فأعلن املسلمون بالشهادة، كسر مبسرى فأمسى كل 

قلب ذا الكسر جمبورا، واتبعناه بنوروز وما برح هذا االسم بالسعد املؤيدي مكسورا، دق قفا 
ور اإلسالم فأرشفها ريقه احللو فمالت أعطاف السودان فالراية البيضاء من كل قلع عليه، وقبل ثغ

غصوا إليه، وشبب خريره يف الصعيد بالقصب، ومد سبائكه الذهبية إىل جزيرة الذهب، فضرب 
  .لوال أنه صبغ بقوة ملا جاء وعليه ذلك االمحرار: الناصرية واتصل بأم دينار، وقلنا

    

كة فأجرى سواقي ملكه إىل ان غدت جنة جتري وأطال اهللا عمر زيادته فتردد إىل اآلثار، وعمته الرب
  .من حتتها األار، وحضن مشتهى الروضة يف صدره، وحنا عليها حنو املرضعات على الفطيم

 ألذ من المدامة للنديم  وأرشفنا على ظمأ زالالً

ت، وراق مديد حبره ملا انتظمت عليه تلك األبيات، وسقى األرض سالفته اخلمرية فخدمته حبلو النبا
جنني النبت، ] يف أحشاء األرض[وأدخله إىل جنات النخيل واألعناب فالق النوى واحلب، فارضع 

وصافحته كفوف املوز فختمتها خبوامته العقيقية ولبس الورد . وأحيا له أمهات العصف واألب
وهامت أرجو ان تكون شوكيت يف أيامه قوية، ونسى الزهر حبالوة لقائه مرارة النوى، : تشريفه، وقال

به خمدرات األشجار فأرخت ضفائر فروعها عليه من شدة اهلوى، واستوىف النبات ما كان له يف ذمة 
الري من الديون، ومازج احلوامض حبالوته فهام الناس بالسكر والليمون، واجنذب إليه الكباد وامتد، 

لبس بعده التاج، ولكن قوي قوسه ملا حظي منه بسهم ال يرد، ولبس شربوش األترج وترفع إىل ان 
وفتح منثور األرض لعالمته بسعة الرزق وقد نفذ أمره وراج، فتناول مقامل الشنرب وعلم بأقالمها، 

ورسم حملبوس كل سد باإلفراج، وسرح بطائق السفن فخفقت أجنحتها مبخلق بشائره، وأشار 
 من كل منية مناه، فال بأصابعه إىل قتل احملل فبادر اخلصب إىل امتثال أوامره، وحظى باملعشوق وبلغ

سكن على البحر إال حترك ساكنه بعد ما تفقه وأتقن باب املياه، ومد شفاه أمواجه إىل تقبيل فم اخلور، 
وزاد مترعه فاستحلى املصريون زائده على الفور، ونزل يف بركة احلبش فدخل التكرور يف طاعته، 

لة بشهامته، وأظهر يف مسجد اخلضر ومحل على اجلهات البحرية فكسر املنصورة وعال على الطوي
عني احلياة فأقر اهللا عينه، وصار أهل دمياط يف برزخ بني املاحل وبينه، وطلب املاحل رده بالصدر وطعن 

  .يف حالوة مشائله، فما شعر إال وقد ركب عليه ونزل يف ساحله

 خصور اجلواري وأما احملاسن فدارت دوائره على وجنات الدهر عاطفة، وثقلت أرداف أمواجه على
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واضطربن كاخلائفة، ومال شيق النخيل غليه فلثم ثغر طلعه وقبل سالفه، وأمست سود اجلواري 
كاحلسنات على محرة وجناته، وكلما زاد زاد اهللا يف حسناته؛ فال فقري سد إال حصل له من فيض 

الناس بزيادة نعماه فتوح، وال ميت خليج غال عاش به ودبت فيه الروح، ولكنه امحرت عينه على 
ونشر أعالم قلوعه ومحل وله على ذي اجلزيرة . عندي قبالة كل عني إصبع: وترفع، فقال له املقياس

  .زجمرة، ورام ان يهجم على غري بالده فبادر إليه عزم املؤيدي وكسره

 وقد آثرنا اجلناب ذه البشرى اليت سرى فضلها براً وحبرا، وحدثناه عن البحر وال حرج وشرحنا له

حاالً وصدراً، ليأخذ حظه من هذه البشارة البحرية بالزيادة الوافرة، وينشق من طيبها نشرا فقد 
واهللا تعاىل يوصل بشائرنا الشريفة لسمعه الكرمي . محلت له من طيبات ذلك النسيم أنفاساً عاطرة

  .حلالني يف وفاليصري ا يف كل وقت مشنفا، وال برح من نيلها املبارك وإنعامنا الشريف على كال ا

  ذكر املقياس

كان أول من قاس النيل مبصر يوسف عليه السالم، ووضع مقياسا مبنف، مث : قال ابن عبد احلكم
ووضع عبد العزيز . وضعت العجوز دلوكة أبنة زباء مقياسا بأنصنا؛ وهو صغري الذرع ومقياسا بأمخيم

نوخي يف خالفة الوليد مقياسا باجلزيرة؛ بن مروان مقياسا حبلوان وهو صغري، ووضع أسامة أبن زيد الت
أدركت القياس يقيس يف مقياس : وهي املسماة اآلن بالروضة، وهو أكربها؛ حدثنا حيىي بن بكري، قال

  .منف ويدخل بزيادته إىل الفسطاط

  .هذا ما ذكره أبن عبد احلكم

  .كل بناءه وهو املوجود اآلنمث هدم املأمون مقياس اجلزيرة، وأسسه ومل يتمه، فأمت املتو: قال التيفاشي

املقياس الذي بأنصنا ينسب ألمشون بن قفطيم بن مصر ويقال إنه من بناء : وقال صاحب مباهج الفكر
  .دلوكة، وبناؤه كالطيسان، وعليه أعمدة بعدد أيام السنة من الصوان األمحر

    

 احلسن بن حممد بن وجدت يف رسالة منسوبة إىل: قال أبن حبيب: ورأيت يف بعض ااميع ما نصه
ملا فتحت مصر عرف عمر بن اخلطاب ما يلقى أهلها من الغالء عن وقوف النيل عن : عبد املنعم، قال

مده يف مقياس هلم فضال عن تقاصره، وإن فرط االستشعار يدعوهم إىل االحتكار، ويدعو االحتكار 
عاص، يسأله عن شرح احلال،، إىل تصاعد األسعار بغري قحط، فكتب عمر بن اخلطاب إىل عمرو بن ال

إين وجدت ما تروى به مصر حىت ال يقحط أهلها أربعة عشر ذراعا، واحلد الذي : فأجابه فقال عمرو
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يروي منه سائرها حىت يفضل عن حاجتهم ويبقى عندهم قوت سنة أخرى ستة عشر ذراعا، 
تا عشر ذراعا يف النقصان  اثن- وهو الظمأ واالستبحار- والنهايتني املخوفتني يف الزيادة والنقصان

ومثاين عشرة ذراعا يف الزيادة؛ هذا والبلد يف ذلك حمفور األار، معقود اجلسور، عندما تسلموه من 
  .القبط ومخري العمارة فيه

فاستشار عمر بن اخلطاب علي بن أيب طالب يف ذلك، أن يكتب إليه أن يبين مقياسا، وان ينقص 
أن يقر ما بعدها على األصل، وأن ينقص من ذراع بعد الستة عشر ذراعني على اثنيت عشرة ذراعا، و

  .ذراعا إصبعني

ففعل ذلك وبناه حبلوان، فاجتمع له ما أراد من حال اإلرجاف، وزال ما منه كان خياف، بان جيعل 
االثنيت عشرة ذراعا أربع عشرة ذراعا؛ الن كل ذراع أربعة وعشرون إصبعا، فجعلها مثانية وعشرين 

ا إىل األثنيت عشرة ذراعا، تكون مبلغ الزيادة على االثنيت عشرة مثانية وأربعني إصبعا؛ وهي من أوهل
الذراعان، وجعل األربع عشرة ست عشرة والستة عشرة مثاين عشرة، والثماين عشرة عشرين ذراعا، 

  .وهي املستقرة اآلن

اجلديد اهلامشي يف اجلزيرة سنة كتب اخلليفة جعفر املتوكل إىل مصر يأمر ببناء املقياس : وقال بعضهم
سبع وأربعني ومائتني؛ وكان الذي يتوىل أمر املقياس النصارى، فورد كتاب أمري املؤمنني املتوكل يف 
هذه السنة على بكار بن قتيبة قاضي مصر، بأال يتوىل ذلك إال مسلم خيتاره؛ فاختار القاضي بكار 

كان حمدثا فأقامه القاضي بكار ملراعاة املقياس، لذلك الرداد عبد اهللا بن عبد السالم املؤدب، و
  .وأجرى عليه الرزق، وبقى ذلك يف ولده إىل اليوم

املقياس الظاهر اآلن بناه املأمون، وقيل إمنا بناه أسامة بن زيد التوخي يف خالفة : وقال صاحب املرآة
 أحدمها بقوص وهو قائم وبىن أمحد بن طولون مقياسني؛. سليمان بن عبد امللك، ودثر فجدده املأمون

  .اليوم، واآلخر باجلزيرة وقد ادم

قال القاضي حميي الدين بن عبد الظاهر يف العود الذي يطلع به املقسي قياس النيل يف كل يوم بزيادة 
  : النيل

 به النيل قد عودى وقد نودى عود  قد قلت لما أتى المقسي وفي يده

  س بجرى الماء في العودصح القيا  سلطاننا سعد السعود وقد أيام

  ذكر جزيرة مصر
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  وهي املسماة اآلن بالروضة 

اعلم أن الروضة تطلق يف زماننا على اجلزيرة اليت بني مدينة مصر وبني مدينة اجليزة، : قال املقريزي
وعرفت يف أول اإلسالم باجلزيرة وجزيرة مصر، مث قيل هلا جزيرة احلصن، وعرفت الروضة من زمن 

  .انتهى. ري اجليوش إىل اليوماألفضل بن أم

واجلزيرة كل بقعة يف وسط البحر ال يعلوها البحر، مسيت بذلك ألا جزرت، أي قطعت وفصلت 
  .من ختوم األرض، فصارت منقطعة

  .واحدة جزائر البحر؛ مسيت بذلك النقطاعها عن معظم األرض: اجلزيرة: ويف الصحاح

إمنا مسيت جزيرة مصر بالروضة، ألنه مل يكن : تعاظ املتأملوقال ابن املتوج يف كتابه إيقاظ املتغفل وا
بالديار املصرية مثلها وحبر النيل حائز هلا ودائر عليها، وكانت حصينة، وفيها من البساتني والثمار ما 

  .مل يكن يف غريها

وملا فتح عمرو بن العاصي مصر حتصن الروم ا مدة، فلما طال حصارها وهرب الروم منها خرب 
و بن العاصي بعض أبراجها وأسوارها، وكانت مستديرة عليها، واستمرت إىل أن عمر حصنها عمر

  .امحد بن طولون يف سنة ثالث وستني، ومل يزل هذا احلصن حىت خربه النيل

    

اعلم أن اجلزائر اليت هي اآلن يف حبر النيل كلها حادثة يف اإلسالم ما عدا اجلزيرة اليت : وقال املقريزي
يوم بالروضة جتاه مدينة مصر؛ فغن العرب ملا دخلوا مع عمرو ابن العاصي إىل أرض مصر تعرف ال

وحاصروا احلصن الذي يعرف اليوم بقصر الشمع يف مصر؛ حىت فتحه اهللا عنوة على املسلمني، كانت 
هذه اجلزيرة حينئذ جتاه القصر، مل يبلغين إىل اآلن مىت حدثت، وأما غريها من اجلزائر كلها فقد 

جتددت بعد فتح مصر، وإىل هذه اجلزيرة التجأ املقوقس ملا فتح اهللا على املسلمني القصر، وصار ا 
  .هو ومن معه من مجوع الروم والقبط

كان باجلزيرة يف أيام عبد امللك بن مروان أمري مصر مخسمائة فاعل عدة حلريق : وقال ابن عبد احلكم
  .إن كان يف البالد أو هدم

والصناعة اسم ملكان قد أعد إلنشاء - نيت باجلزيرة الصناعة يف سنة أربع مخسنيب: وقال الكندي
وأول صناعة عملت بأرض مصر اليت بنيت بالروضة يف سنة أربع ومخسني من -املراكب البحرية

اهلجرة، فاستمرت إىل أيام اإلخشيد، فأنشا صناعة بساحل فسطاط مصر، وجعل موضع الصناعة اليت 
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  .اه املختاربالروضة بستانا مس

حصن اجلزيرة بناه أمحد بن طولون يف سنة ثالث وستني ومائتني، ليحرز فيه حرميه : وقال القضاعي
وماله، وكان سبب ذلك مسري موسى بن بغا من العراق والياً على مصر، ومجيع أعمال ابن طولون، 

ة فسطاط مصر، فوجدها وذلك يف خالفة املعتمد على اهللا، فلما بلغ امحد بن طولون مسريه تأمل مدين
ال تأخذ غال من جهة النيل، فبىن احلصن باجلزيرة اليت بني الفسطاط واجليزة ليكون معقالً حلرميه 

وذخائره، واختذ مائة مركب حربية سوى ما يضاف إليها من العشاريات وغريها؛ فلما بلغ موسى بن 
 يلبث موسى أن مات، وكفى ابن بغا بالرقة تثاقل عن املسري لعظم شأن ابن طولون وقوته، مث مل

  .طولون أمره

  : وقال حممد بن داود ألمحد بن طولون

 درقاً إلى الكعبين والعقب ساقيه  قضى ابن بغا بالرقتين مال لما

  بالعسف والضرب، والصناع في تعب  الجزيرة حصناً يستجن به بنى

 يصعق من خوف ومن رعب وكاد  الجيزة القصوى فخندقها وواثب

 سوى القار للنظار والخشب لما  راكب فوق النيل راكدةله م

 ممنوعة من عزة الطلب بالشط  ترى عليها لباس الذل مذ بنيت

 بناها غداة الروع للهرب لكن  بناها لغزو الروم محتسباً فما

  : وقال سعيد القاص من أبيات

  رإلى الحصن أو فاعبر إليه على الجس  جئت راس الجسر فانظر تأمالً وإن

 من الناس في بدو البالد وال حضر  أثراً لم يبق من يستطيعه ترى

وما زال حصن اجلزيرة هذا عامراً أيام بين طولون؛ حىت أخذه النيل شيئاً فشيئاً، وقد بقيت منه بقايا 
  .متقطعة إىل اآلن

 مكاا وكان نقل الصناعة من اجلزيرة إىل ساحل مصر يف شعبان سنة مخس وعشرين وثلثمائة، وبىن
البستان املختار، وصرف على بنائه مخسة آالف دينار؛ فاختذه اإلخشيد مترتهاً به، وصار يفاخر به 
أهل العراق، ومل يزل مترتها إىل أن زالت الدولة اإلخشيدية والكافورية، وقدمت الدولة العبيدية؛ 

: وكان يقال.  وال وقاضفكان يترته فيه املعز والعزيز، وصارت اجلزيرة مدينة عامرة بالناس، ا

القاهرة ومصر واجلزيرة؛ فلما استوىل األفضل شاهنشاه بن أمري اجليوش بدر الدين، أنشأ يف حبري 
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اجلزيرة بستاناً نزهاً مساه الروضة، وتردد غليه ترددات كثرية؛ ومن حينئذ صارت اجلزيرة كلها تعرف 
  .بالروضة

ضة حبري اجلزيرة، وكان ميضي كل يوم إليها يف انشأ األفضل الرو: قال ابن ميسر يف تاريخ مصر
  .العشاريات املوكبية، وكان قتل األفضل يف سنة مخس عشرة ومخسمائة

    

ويف سنة ست عشرة ومخسمائة، نقل املأمون البطائحي الوزير عمارة املراكب احلربية من : قال
 عليها منظرة كانت باقية إىل الصناعة اليت جتري جبزيرة مصر إىل الصناعة القدمية بساحل مصر، وبىن

آخر أيام الدولة العلوية، فلما استبد اخلليفة اآلمر باألمر، انشأ جبوار البستان املختار من جزيرة 
الروضة مكاناً حملبوبته البدوية عرف باهلودج، وذلك ملا صعب عليها السكىن يف القصور، ومفارقة ما 

يل يف شكل غريب، ومل يزل اآلمر يتردد إليه للرتهة وكان اهلودج على شاطئ الن. عتادته من الفضاء
فيه، إىل أن ركب غليه يوما، فلما كان براس اجلسر، وثب عليه قوم كانوا كمنوا له بالروضة، 

فضربوه بالسكاكني حىت أثخنوه، وذلك يوم األربعاء رابع ذي القعدة سنة أربع وعشرين ومخسمائة، 
  .وب سوق اجلزيرة ذلك اليوم

اشترى امللك املظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب جزيرة مصر املشهورة :  املتوجقال ابن
بالروضة من بيت املال املعمور يف شعبان سنة ست وعشرين ومخسمائة، وبقيت على ملكه إىل أن سري 
السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب ولده امللك العزيز عثمان إىل مصر، ومعه عمه امللك العادل، 
وكتب إىل امللك املظفر أن يسلم هلما البالد، ويقدم عليه إىل الشام، فلما ورد عليه الكتاب، ووصل 
ابن عمه امللك العزيز وعمه امللك العادل، شق عليه خروجه من الديار املصرية، وحتقق انه ال عود له 

 تعرف مبنازل العز على إليها أبدا، فوقف مدرسته اليت تعرف يف مصر باملدرسة التقوية؛ وكانت قدمياً
الفقهاء الشافعية، ووقف عليها جزيرة الروضة بكماهلا، ووقف أيضا مدرسة بالفيوم، وسافر إىل عمه 

صالح الدين إىل دمشق، فملكه محاة، ومل يزل احلال كذلك إىل ان وىل امللك الصاحل جنم الدين 
زيز بن قاضي القضاة عماد الدين أيب أيوب، فاستأجر اجلزيرة من القاضي فخر الدين أيب حممد عبد الع

القاسم عبد الرمحن بن حممد املعروف بابن السكري مدرس املدرسة املذكورة ملدة ستني سنة يف 
دفعتني؛ كل دفعة قطعة، فالقطعة األوىل من جامع عني إىل املنظر طوال وعرضا من البحر إىل البحر، 

لدائر عليها حبر النيل حينذاك، واستوىل على ما كان واستأجر القطعة الثانية، وهي باقي أرض اجلزيرة ا
للجزيرة من النخل واجلميز والغروس فكأنه ملا عمر امللك الصاحل مناظر قلعة اجلزيرة قطعت النخل، 
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  .ودخلت يف العمائر

وأما اجلميز فانه كان بشاطئ حبر النيل صف مجيز يزيد على أربعني شجرة، وكان اهل مصر فرجهم 
 النيل والربيع، قطعت مجيعها يف الدولة الظاهرية، وعمر ا شواين عوض الشواين اليت حتتها يف زمن

كان سريها إىل جزائر قربص، وتكسرت هناك، واستمر تدريس املدرسة التقوية بيد القاضي فخر 
الدين إىل حني وفاته، مث وليها بعده ولده القاضي عماد الدين أبو احلسن علي، ويف أيامه تسلم له 

قطعة املستأجرة من اجلزيرة أوال، وبقي بيد السلطنة القطعة الثانية إىل الىن، وكان اإلفراج عنهما ال
يف شهور سنة مثان وتسعني وستمائة يف الدولة الناصرية، ومل يزل القاضي عماد الدين مدرسها إىل 

  .ا كله ابن املتوجهذ. حني وفاته، فوليها ولده وهو مدرسها اآلن يف شعبان سنة أربع عشرة وسبعمائة

ومل تزل الروضة مترتها ومسكنا للناس إىل ان تسلطن امللك الصاحل جنم الدين أيوب بن الكامل حممد، 
فأنشأ بالروضة قلعة، واختذها سرير ملك، فعرفت بقلعة املقياس، وبقلعة الروضة، وبقلعة اجلزيرة 

 خامس شعبان سنة مثان وثالثني وكان الشروع يف حفر أساسها يوم األربعاء. وبالقلعة الصاحلية
وستمائة، ووقع اهلدم يف الدور والقصور واملساجد اليت كانت جبزيرة الروضة، وحتول الناس من 

مساكنهم اليت كانت ا، وهدم كنيسة كانت لليعاقبة جبانب املقياس، وأدخلها يف القلعة، وانفق يف 
هلا ستني برجا، وبىن ا جامعا، وغرس ا مجيع عمارا أمواال مجة، وبىن فيها الدور والقصور، وعمل 

األشجار، ونقل إليها من الربايب العمد الصوان والعمد الرخام، وشحنها باألسلحة وآالت احلروب 
وما حيتاج إليها من الغالل واألقوات خشية من حماصرة األفرنج فام كانوا حينئذ على عزم قصد 

  .بالد مصر

    

غة عظيمة؛ حىت قيل أنه استقام كل حجر فيها بدينار، وكل طوبة بدرهم، وكان وبالغ يف انتقائها مبال
امللك الصاحل يقف بنفسه، ويرتب ما يعمل، فصارت تدهش من كثرة زخرفها، وحيري الناظر إليها 

ويقال أم قطع من املوضع الذي أنشا فيه هذه القلعة ألف . حسن سقوفها املقرنصة، وبديع رخامها
وخرب البستان املختار . كان رطبها يهدى إىل ملوك مصر حلسن منظره، وطيب طعمهخنلة مثمرة، 

  .واهلودج، وهدم ثالثة وثالثني مسجدا كانت بالروضة، وأدخلت يف القلعة

: واتفق له يف بعض هذه املساجد خرب عجيب؛ قال احلافظ مجال الدين يوسف بن أمحد اليغموري

من عجيب ما شاهدته من امللك الصاحل، : ر بن جلدك، يقولمسعت األمري مجال الدين موسى بن يغمو
أنه أمرين أن اهدم مسجدا جبزيرة مصر، فأخرت ذلك، وكرهت ان يكون هدمه على يدي، فأعاد 
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األمر، وأنا كاسر عنه؛ فكأنه فهم عين ذلك، فأستدعى بعض خدمه وأنا غائب، وأمره ان يهدم ذلك 
 له صفتها، فهدم ذلك املسجد، وعمر تلك القاعة مكانه املسجد، وان يبين يف مكانه قاعة، وقدر

وقدم األفرنج على الديار املصرية، وخرج امللك الصاحل مع عساكره إليهم، ومل يدخل تلك . وكملت
القاعة اليت بنيت يف مكان املسجد، فتوىف السلطان باملنصورة، وجعل يف مركب، وأتى به إىل الروضة 

. ت مكان املسجد مدة إىل ان بنيت له التربة اليت جبنب مدرسته بالقاهرةفجعل يف تلك القاعة اليت بني

وكان النيل يف القدمي حميطا بالروضة طول السنة، وكان فيما بني ساحل مصر والروضة جسر من 
خشب، وكذلك فيما بني الروضة واجليزة جسر من خشب مير عليهما الناس والدواب من مصر إىل 

اجليزة؛ وكان هذان اجلسران من مراكب مصطفة بعضها حبذاء بعض، الروضة، ومن الروضة إىل 
  .وهي موثقة، ومن فوق املراكب أخشاب ممتدة فوقها تراب

وكان عرض اجلسر ثالث قصبات، ومل يزل هذا اجلسر قائما إىل ان قدم املأمون مصر، فأحدث جسرا 
 املعز مع جوهر القائد على جديدا، فاستمر الناس ميرون عليه، وكان عبور العساكر اليت قدم من

هذين اجلسرين، وكان اجلسر املتصل بالروضة كرسيه حيث املدرسة اخلروبية قبلي دار النحاس، 
وكان النيل عندما عزم امللك الصاحل على عمارة قلعة الروضة قد أنطرد عن بر مصر، وال حييط 

زة، وحيفر فيما بني الروضة ومصر ما بالروضة إال يف أيام الزيادة، فلم يزل يغرق السفن يف ناحية اجلي
كان هناك من الرمال، حىت عاد ماء النيل إىل بر مصر، واستمر هناك، فأنشأ جسرا عظيما ممتدا من بر 

وكان كرسيه حيث املدرسة اخلروبية قبلي دار . مصر إىل الروضة، وجعل عرضه ثالث قصبات
راكب؛ الن اجلسرين قد أجترما حبصوهلما يف النحاس، وصار أكثر مرور الناس بأنفسهم ودوام يف امل

حيز قلعة السلطان، وكان األمراء إذا ركبوا من منازهلم يريدون اخلدمة إىل السلطان بقلعة الروضة 
يترجلون عن خيوهلم عند الرب، وميشون يف طول اجلسر إىل القلعة وال ميكن أحد من العبور عليه 

  .راكبا، سوى السلطان فقط

 إليها بأهله وحرميه، واختذها دار ملك، واسكن معه فيها مماليكه البحرية؛ وكانت وملا كملت حتول
وما برح اجلسر قائما إىل أن خرب املعز أيبك قلعة الروضة بعد سنة مثان وأربعني . عدم حنو األلف

وستمائة، فأمهل، مث عمره الظاهر بيربس على املراكب، وعمله من ساحل مصر إىل الروضة، ومن 
  .ضة إىل اجليزة، ألجل عبور العسكر عليه ملا بلغه حركة اإلفرنجالرو

هي أمام الفسطاط فيما بينها وبني مناظر :  وقد ذكر الروضة-وقال علي بن سعيد يف كتاب املغرب
اجليزة، وا مقياس النيل، وكانت مترتها ألهل مصر، فأختارها الصاحل بن كامل سرير السلطنة، وبىن 
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سور ساطع اللون، حمكم البناء، عايل السمك، مل تر عيين أحسن منه، ويف هذه فيها قلعة مسورة ب
اجلزيرة كان اهلودج الذي بناه اآلمر اخلليفة لزوجته البدوية اليت هام يف حبها، واملختار بستان 

ولشعراء مصر يف هذه اجلزيرة أشعار منها . األخشيد وقصره، وله ذكر يف شعر متيم بن املعز وغريه
  :  الفتح ابن قادوس الدمياطيقول أيب

  كإحداق تغازل في المغازل  سرح الجزيرة من بعيد أرى

 المنازل في المنازل وأثبت  مجرة الجوزاء خطت كان

    

أما سور . وكنت أبيت بعض الليايل يف الفسطاط على ساحلها، فيزدهيين ضحك البدر يف وجه النيل
مصر حىت كمل سور هذه القلعة، ويف داخله من الدور هذه اجلزيرة الدوري اللون، فلم ينفصل عن 

السلطانية ما ارتفعت إليه مهة بانيها، ومن أعظم السالطني مهة يف البناء، وأبصرت يف هذه اجلزيرة 
إيوانا جللوسه مل تر عيين مثاله، وال يقدر ما انفق عليه، وفيه من الكتابة بصفائح الذهب والرخام 

ع ما يذهل األفكار، ويستوقف األبصار، ويفصل عما أحاط به السور األبنوسي والكافوري واز
ارض طويلة يف بعضها حاظر حظر على أصناف الوحوش اليت يتفرج فيها السلطان، وبعدها بروج 
يتقطع فيها مياه النيل، فينظر فيها أحسن منظر، وقد تفرجت كثريا يف طرق هذه اجلزيرة مما يلي بر 

ت مذهبات، ال تزال ألحزان الغربة مذهبات، وإذا زاد النيل فصل ما بينها القاهرة، فقطعت ا عشيا
ويف أيام احتراق النيل يتصل برها برب السلطان من جهة خليج القاهرة، ويبقى . وبني الفسطاط بالكلية

  .موضع اجلسر يكون فيه املراكب

 بندار وزير اجلزيرة، وركبت مرة يف هذا النيل أيام الزيادة مع الصاحب احملسن حميي الدين بن
وصعدنا إىل جهة الصعيد مث أحندرنا، واستقبلنا هذه اجلزيرة وأبراجها تتألأل، والنيل قد انقسم عنها، 

  : فقلت

 مناظرها مثل النجوم تالال  لحسن الصالحية إذ بدت تأمل

 صدر الماء عنه هالال يفرج  وللقلعة الغراء كالبدر طالعا

  كما زار مشغوفا يروم وصاال  غيبةإليها الماء من بعد  ووافى

 يمينا نحوها وشماال فمد  من فرط شوق لحسنها وعانقها
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ومل تزل هذه القلعة عامرة، حىت زالت دولة بين أيوب، فلما ملك السلطان امللك املعز عز الدين ايبك 
يف رحبة احلناء التركماين أول ملوك الترك مبصر، أمر دمها، وعمر منها مدرسته املعروفة باملعزية 

مبدينة مصر، وطمع يف القلعة من له جاه، وأخذ مجاعة منها عدة سقوف وشبابيك وغري ذلك، وبيع 
من أخشاا ورخامها أشياء جليلة، فلما صارت مملكة مصر إىل السلطان امللك الظاهر بيربس 

 أن يتوىل عمارا البندقداري اهتم بعمارة قلعة الروضة، ورسم لألمري مجال الدين موسى بن يغمور
فأصلح بعض ما دم منها، ورتب ا اجلانداريه وأعادها إىل ما كانت عليه من احلرمة، . كما كانت

وأمر بأبراجها ففرقت على األمراء، وأعطى برج الزاوية لألمري سيف الدين قالوون األلفي، والربج 
وية لألمري عز الدين أدغان، وأعطى الذي يليه لألمري عز الدين احللي، والربج الثالث من برج الزا

ورسم ان . برج الزاوية الغريب لألمري بدر الدين الشمسي، وفرقت بقية األبراج على سائر األمراء
فلما تسلطن امللك املنصور قالوون، . يكون بيوت مجيع األمراء وإصطبالم فيها، وسلم املفاتيح هلم

نصورية نقل من قلعة الروضة هذه ما حيتاج إليه من العمد وشرع يف بناء املارستان والقبة واملدرسة امل
الصوان والعمد الرخام اليت كانت قبل عمارة القلعة بالربايب، وأخذ منها رخاما كثريا، وأعتابا جليلة، 

مث أخذ منها السلطان الناصر حممد بن قالوون ما احتاج إليه من العمد . مما كان بالربايب وغري ذلك
اإليوان املعروف بدار العدل من قلعة اجلبل وباجلامع اجلديد الناصري ظاهر مدينة الصوان يف بناء 

  .مصر، وأخذ غري ذلك حىت ذهبت كان مل تكن

وتأخر منها عقد جليل تسمية العامة القوس، كان مما يلي جانبها الغريب أدركناه باقيا : قال املقريزي
ة قد انقلب كثري منها، وبىن الناس فوقها دورهم إىل حنو سنة عشرين ومثامنائة، وبقى من أبراجها عد

املطلة على النيل، وعادت الروضة بعد هدم القلعة منها مترتهاً، تشتمل على دور كثرية، وبساتني 
  : ويف الروضة يقول األسعد بن ممايت. عدة، وجوامع تقام ا اجلمعات واألعياد، ومساجد

 ك اتصالهاوال زالت اللذات في  مصر العدتك مسرة جزيرة

 ويحيى هجرها ووصالها يميت  فكم فيك من شمس على غصن بانة

 الموج فيها جمالها ومختلفات  فوق النيل أضحت هوادجاً مغانيك

 على أهل الضالل ظاللها ترف  اعجب األشياء جنة ومن

  : وقال ظافر احلداد

 واسمع بدائع تشبيهي وتمثيلي  انظر إلى الروضة الغراء والنيل
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 أشبه شيء بالسراويل هناك  ر إلى البحر مجموعا ومفترقاًوانظ

 بين تفريك وتعديل نسميها  تطويه أحيانا وتنشره والريح

    

  : األسعد بن ممايت يف الروضة، وقد حلها السلطان امللك الكامل

 األرض لما حل فيك محمد على  جزيرة مصر، أنت أشرف موضع

 ناس أندى بالعطاء وأجودال على  وفيك عال البحران لكن كف ذا

 واألطيار فيك تغرد تمايل،  األغصان من فرح به وأصبحت

 هزاز حين يرقص أملد ويشدو  نسيم حين سار وجدول يرق

  ذكر خليج مصر

هذا اخلليج بظاهر فسطاط مصر، ومير من غريب القاهرة، وهو خليج قدمي احتفره بعض : قال املقريزي
 إمسعيل حني اسكنها إبراهيم عليه السالم مبكة، مث متادته الدهور قدماء ملوك مصر، بسبب هاجر أم

واالعوام، فجدد حفره ثانيا بعض من ملك مصر من ملوك الروم بعد الغسكندر، فلما فتحت مصر 
على يد عمرو بن العاص، جدد حفره بإشارة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، فحفر عام الرمادة، وكان 

 تقدم يف أول الكتاب، ومل يزل على ذلك إىل أن قام حممد بن عبد اهللا بن يصب يف حبر القلزم كما
حسني بن حسن بن علي بن أيب طالب باملدينة، فكتب اخلليفة املنصور إىل عامله مبصر أن يطم هذا 
اخلليج حىت ال حتمل املرية من مصر إىل املدينة، فطم وانقطع من حينئذ اتصاله ببحر القلزم، وصار 

  . عليه اآلنعلى ما هو

 ألنه الذي أشار بتحديد - يعين عمر بن اخلطاب-وكان هذا اخلليج يقال له أوال خليج أمري املؤمنني
حفره، مث صار يقال له خليج مصر؛ فلما بنيت القاهرة جبانبه من شرقيه صار يعرف خبليج القاهرة، 

وكان اسم الذي .  بصحيحوتزعم ان احلاكم احتفره، وليس. واآلن تسميه العامة باخلليج احلاكمي
حفره يف زمن إبراهيم عليه السالم طوطيس، وهو اجلبار الذي أراد أخذ سارة، وجرى له معها ما 

فلما سكنت هاجر مكة وجهت إليه تعرفه أا مبكان جدب، فأمر حبفر ر . جرى، ووهب هلا هاجر
ر حبفر ر يف شرقي مصر فلما سكنت هاجر مكة وجهت إليه تعرفه أا مبكان جدب، فأم. يف هاجر

بسفح اجلبل حىت ينتهي إىل مرفأ السفن يف البحر امللح؛ فكان حيمل إليها احلنطة، وأصناف الغالت، 
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وكان اسم الذي حفره ثانيا . فتنقل إىل جدة، وحيمل من هناك على املطايا، فأحيا بلد احلجاز مدة
 يف سنة تسع وستني، وكتب امسه عليها، أرديان قيصر، وكان عبد العزيز بن مروان بين عليه قنطرتني

مث جددمها تكني أمري مصر يف سنة مثاين عشرة وثالمثائة، مث جددمها اإلخشيد يف سنة إحدى وثالثني 
وثالمثائة مث عمرتا يف أيام العزيز، وكان موضع هاتني القنطرتني خلف خط السبع سقايات، وهي اليت 

فلما أحنسر النيل عن . اء، وكان اخلليفة يركب لفتح اخلليجكانت تفتح عند وفاء النيل يف زمن اخللف
ساحل مصر، وربا اجلرف أمهلت هذه القنطرة فدثرت، وعملت قنطرة السد عند فم حبر النيل، وكان 

  .الذي أنشأها امللك الصاحل أيوب يف سنة بضع وأربعني وستمائة

س املأمون بن البطائحي، وجعل عليه وأول من رتب حفر خليج القاهرة على النا: قال ابن عبد الظاهر
  .والياً مبفرده

  : وأليب احلسن بن الساعايت يف كسر يوم اخلليج

 بديع المرئي والمسموع ن  يوم الخليج يوم من الحس إن

 مثل الغزال المروع ومهاة  لديه من ليث غاب صئول كم

    وعلى السد عزة قبل أن تملكه ذلة المحب الخضوع

 قلب يتلوه فيض دموع كسر   فحاكيكسروا جسره هناك

  ذكر اخلليج الناصري

حفره امللك الناصر حممد بن قالوون يف سنة مخس وعشرين وسبعمائة، ملا بىن اخلانقاه بسرياقوس، 
فأراد إجراء املاء من النيل إليها لريتب عليه السواقي والزرعات، وفوض أمره إىل أرغون النائب، 

ادى األوىل إىل سلخ مجادى اآلخرة، وبىن فخر الدين ناظر اجليش فخفر يف مدة شهرين من أول مج
  .عليه قنطرة، وبىن قد يدار وإىل القاهرة قنطرة قد يدار وقناطر األرز وقناطر األمريية

  ذكر بركة احلبش

    

هذه الربكة مشهورة يف مكاا، وقد اتصل وقفها على قاضي القضاة بدر الدين بن : قال ابن املتوج
ى أا وقف على األشراف األقارب والطالبيني نصفني بينهما بالسوية، النصف على األقارب مجاعة عل
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والنصف على الطالبيني، وثبت قبله عند قاضي القضاة بدر الدين يوسف السنجاري أن النصف منها 
وقف على األشراف األقارب باالستفاضة بتاريخ ثاين عشر ربيع اآلخر سنة أربعني وستمائة، وثبت 

بله عند قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم باالستفاضة أيضا أا وقف على ق
  .االشراف والطالبيني بتاريخ التاسع والعشرين من ربيع اآلخر سنة أربعني وستمائة

ويف سنة إحدى وأربعني وسبعمائة أمر الناصر بن قالوون حبفر خليج من النيل إىل حائط الرصد بربكة 
 وحفر عشر آبار كل بئر أربعون ذراعا، يركب عليها السواقي ليجري املاء منها إىل القناطر احلبش،

اليت حتمل املاء إىل القلعة، فشق اخلليج من جمرى رباط اآلثار، وكان مهما عظيما، وأمر الناصر يف 
  .هذه السنة بتجديد جامع راشدة، وكان قد دم غالبه

  : ظافر احلداد يف بركة احلبش

 البركة الغناء شكل مقدر من  نهر النيل طوال وخلفه لتتأم

 وفيها الماء باق موفر وكانت  فكان وقد الحت بشطيه خضرة

 إليها طيلسان مقور أضيف  غمامة شرب في جواشن خضرة

  : أبو الصلت أمية بن عبد العزيز األندلسي

 بين الضياء والغبش واألفق  يوم ببركة الحبش هللا

 في يمين مرتعش كصارم  ياح مضطرببين الر والنيل

 بالنور عطفها ووشى دبج  في روضة منوقة ونحن

  فنحن من نسجها على فرش  نسجتها يد الغمام لنا قد

  ذكر ما قيل يف األار واألشجار

  زمن الشتاء والربيع من األشعار 

  : مشس الدين بن التلمساين

  ذ غرد القمريوصفق ماء النهر إ  ولما جال فصل الربيع محاسناً

  فنقط وجه الماء بالذهب المصري  النسيم الرطب رقص دوحه أتاه

  : وقال
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 األفنان من طرب فنون ففي  في ذرا األوراق ورق تغنت

  وباألكمام قد رقصت غصون  بسمت ثغور الزهر عجبا وكم

  : أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن فتحون املخزومي يصف نارجمة يف ر

  في منظر غض البشاشة يبهج  مع العشي بنظرةرميت  ولقد

 لنا تفاحه يتارج روض  صقيل كالحسام بشطه نهر

 موشية بيد الغمامة تنسج  معاطفه الصبا في بردة تثنى

 به وعبابه يتموج تطفو  فوق صفاته نارنجة والماء

 المجرة كوكب يتأجج وسط  حمراء قانية األديم كأنها

  : القاضي عياض

  وقد تبدت فيه أيدي الرياح  رع وخاماتهالز كأنما

  شقائق النعمان فيها جراح  تجفل مهزومة كتائب

  : كتب القاضي شهاب الدين بن فضل اهللا إىل األمري إجلائي الدوادار

 تحسد الثريا ثراها بلد  أنت ساكن في رباها بلد

 على البطاح رداها ك،  تعالت إلى السماء بسكنا قد

 عقد جوهر لرباها أنه  هور فخلفناجمد الطل في الز

 فوقه الغواني حالها كسرت  :وجرى الماء في الرياض فقلنا

 فرد البالد في معناها هي  أنت في معانيك فرد مثلما

يقبل األرض، وينهى انه ملا عرب على هذه الربا املعشبة، والغدران اليت كأا صفائح فضة مذهبة، مث مر 
تر من شنب زهرها عن ثغر بسيم، استحسن مرآها، ونظم يف معناها، ما على قرية تعرف بوسيم، تف

  : يعرضه على اخلاطر الكرمي، ليوقف اململوك توقيف عليم، أو يتجاوز عن تقصريه جتاوز حليم

  لعيشها الرغد النضر  لمصر فضل باهر

 الحياة والخضر ماء  في كل سفح يلتقي

  : وكذلك

 ماء واعتالل نسيم اءلصف  ما مثل مصر في زمان ربيعها



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  620

 

 نظرت إلى جمال وسيم لما  أقسمت ما تحوى البالد نظيرها

  : وقال

 يذر على الرياح مسك  ما بين أكناف البطاح

 ريان ضاحي أزهارها  حيث يلفى الروض في من

    والريح في السحر البهيم يطير مسكي الجناح

 بها على عين الصباح ن  تسري فتغتبق الغصو

 مهتز الصفاح منصب  ?ي تياره الف والنيل

 تجول أمثال القداح ل  السفائن كالجبا وبه

 دهماء ساكنة الجماح  فركبت من صهواتها

    

  حراقة تجري على اسم اهللا في الماء القراح

 مزهرة النواحي خضراء  واألفق مثل حديقة

 تدفق في أقاح نهر  المجرة بينها تحكي

   يم إلى الرواحالجوزاء لليل البه واقتادت

 بأطراف الوشاح جذبت  فكأنه زنجية

 المهلل المتداحي جائي  وبدا الصباح كوجه أل

  : وقال

 ب لها بتوقيع السحاب  وحديقة غنى الربا

  رقصت على صوت الربا  حتى لقد فتمايلت

  : وقال

  تحوى بدور المواكب  نيل مصر مراكب في

 واكبتسري الك راه  ?فكم بها الفلك في مج

  : ابن عبد الظاهر

  روض به أشياء ليست في سواه تؤلف
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 القضيب تقصف ومن  فمن الهزار تهازر

 الغدير تعطف ومن  النسيم تلطف ومن

  : نور الدين علي عبد سعد الغماري األندلسي

 والنسيم منشئها أسطرها  النهر صفحة كتبت كأنما

  :رؤها الصالح الصفدىمالت عليه الغصون تق  أبانت عن حسن منظرها لما

 كتانها بوصف محقق وقت  باهللا صف ارض مصر: خلي قال

 الكتان نور ازرق فلهذا  ارض بالنيل يروى ثراها :قلت

  : وقال

 واعشق وارتضيها  ال أهيم بمصر لم

 مائها أن تملق من  ولم ترى العين أحلى

  : ابن الواسطى

  وهي على الماء جريات  السفن بإرجائها كأنما

 على أبطن حيات تسرى  في رفع أذنابها عقارب

  : ابن الساعايت

 تحسبه حياداً تركض والموج  ولقد ركبت البحر وهو كحلية

 تذهب تارة وتفضض بيضاء  سلت به أمواجه وكأنما

  إال النسيم يصح ساعة يمرض  تصح إذا تصح حياته كل

  : جمري الدين بن متيم

   برونق حسنه من أبصرايلهى  حسنه من جدوٍل متدفٍق يا

 خوفاً عليه أن يصاب فيعثرا  ما زلت انذره عيوناً حوله

 هوى من شاهٍق فتكسرا حتى  وزاد تمادياً في جريه فأبى

  : وقال

 دوحها من غير سكر طف  مالت بعا وحديقة

  :بسعادة األغصان يجري وقال  ساج قد غدا والنهر
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 نها تحت ظل وافم وأظل  ال أهيم إلى اليراض وحسنها لم

 يلقاني بقلب صاف والماء  حياتي بثغر باسم والروض

  : وقال

 طوعاً له في كل أمر غدت  خالف األهواء حتى ونهر

 بها فيأخذها ويجري إليه  إذا سرقت حلى األغصان ألقت

  : وقال

 بين الرياض غدير ودمعها  تأمل إلى الدوالب والنهر إذ جرى

 ذا يجرى وذاك يدور فاصبح  همانسيم الروض قد ضاع من كأن

  : ناصر الدين بن النقيب

 هدى فيها النسيم الشمال لما  توسوس الغصن بها وروضة

  فهو على وجه الثرى سلسال  قد جن في أرجائها جدولها

  : آخر

  والشمس ترشف ريق أزهار الربا  باكرتها مطوله وحديقة

 الرياض تشعباأتى نحو  فإذا  الماء الزالل على الحصا يتكسر

  : آخر

 تبر قد سبكن جداوال صفائح  مياه بوجه األرض تجري كأنها

 ألبستهن الرياح سالسال وقد  بها من شدة الجري جنة كأن

  : ابن قزل

 يهمي وضوء البرق حين بدا والغيم  النهر إذ مر النسيم به كأنما

  :ا آخرخاف الغدير سطاها فاكتسى زرد  السهام ولمع البيض يوم وغى رشق

 تهطل فوقه هطال والسحب  حسن وجه النهر حين بدا يا

 أيدي الكماة عيونه نبال  درع وقد مألت فكأنه

  : الغزي

 ذكاء فزادهن توقدا بسنا  روضة قرن النهار نجومها في
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  سحراً فأصبحت الصفيحة مبردا  فوق غديرها ذيل الصبا وانجز

  : تاج الدين مظفر الذهيب

  سطر بكف القبول  خط فيه وجدول

 كذاك خط القليل  عليه ارتعاش بدا

  : الشهاب حممود

 عليهن المالء لفت  مثل عرئس والسرو

 خالخلهن ماء سوق  فضل األزر عن شمرن

  تبصر وجهها فيه السماء  كالمرآة والنهر

  : قاضي القضاة جمري الدين بن العدمي

  أشجاره فصافحته األغصن  النهر وقد حفت به كأنما

 !أيهن أحسن: فيها ينظرن  مرآة غيد قد وقفن حولها

  : آخر

  شجرات الخريف تكثر من غير سؤال إلى الرياح نشاطاً

    

 تلقيه للنديم بساطا ثم  تتعرى من لبسها وهو تبر

  : آخر

  انظر إلى الروض النضير فحسنه للعين قره

 ء ونهره فيه المجره  فكأن خضرته السما

  : ابن وكيع

 الرياح ومر الصبا هبوب  يجعد أمواهه غدير

 توهمته جوشناً مذهبا  إذا الشمس من فوقه أشرقت

  : سيف الدين علي بن قزل

 الحمام وطابت األنداء غنى  يوم غيم من لذاذة جوه في

  شمخ القضيب به وخر الماء  والروض بين تكبر وتواضع
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  : آخر

 الرياض طيورعليه في  فنادت  أيا حسنها من روضة ضاع نشرها

 ما يبكي بها ويدور لكثرة  أضحى تعد ضلوعه ودوالبها

  : سعد الدين بن شيخ الصوفية حميي الدين بن عريب

  تكلفت المروض بالري  دوالباً له ادمع شاهدت

 فيه برج غير مائي ما  له من فلك دائر فأعجب

  : آخر

 من جنسها بواكي  فارقت وناعورة

  لى نفسهاوتبكي ع  على قلبها تدور

  : وجيه الدين املناوي

 من فضة خالصه سبيكة  تحسب من حسنها فوارة

 ملهية راقصه جارية  تلهيك بالحسن فقد أصبحت

  : الصالح الصفدي

 كالم لست فيه أشكك هذا  مولى والنسيم خديمه النهر

 ما كان يصقل ثوبه ويفرك  لو لم يكن في خدمة النهر انبرى

  : وقال

 له الفضل المبين عليه وغدا  لربيع بروضةزها زهر ا لما

  وجرى الغدير فخر بين يديه  الحمام له خطيبا بالثنا قام

  : جمري الدين بن متيم

  تكسر الماء لما أن جرى فغدا الدوالب يندبه شجواً ويبكيه

 فوق كراسي الدوح ترثيه والورق  وأصبح الغصن باألوراق ملتطماً

  : وقال

  أضحت تطيل صدوده وجفاه  ون محبةمذعلق الغص والنهر

 شكوى الذي يلقاه وخريره  يجري الئماً إقدامها فنراه
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  : وقال

 فهو بقربه فرحان للروض،  الربيع بقدومه بعث

  مضمونها مالت له األغصان  ما قرأ الهزار بشدوه ولطيب

  : مشس الدين بن التلمساين

  بيمن فوق غيم ليس بالكا  البرق خالل السما كأنما

 تحته فروة سنجاب من  تبر في قبا أزرق طراز

  : وقال

 لما كسا األلوان وهي عوار  الشتا منح النواظر نضرة فصل

  حتى كسا الزرقاء بيض إزار  يلبس الغبراء لين مطارف لم

  : جمري الدين بن متيم

 فلما فرقتها يد الدهر تميس  روض كان من قبل أغصنا ودوالب

  عيون على أيام عصر الصبا تجري  ض فكلهعهداً بالريا تذكر

  : آخر

 وأجرت مقلتي دموعها نواحي  قد ضاعفت بنواحها وناعورة

  من الضعف والشكوى تعد ضلوعها  ضعفت مما تئن وقد غدت وقد

  : نور الدين علي بن سعد األندلسي

 روضة قد أينعت أفناناً في  دوالب يفيض بسلسل هللا

 ونحيبها فترجع األلحاناً  وهاطارحت فيه الحمام بشج قد

 ويسأل فيه عمن بانا يبكي  دنف يطوف بمعهد فكأنه

 أضالعه أجفانا فتفتحت  ضاقت مجاري طرفه عن دمعه

  : ابن منري الطرابلسي يف ناعورة

 قسم جاهل بالحقوق قسمت  هي مثل األفالك شكال وفعال

 بساحل مرزوق ويعلو  عال سام ينكسه الحظ بين

  : آخر
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 جرى سيل فثوب نضار فإذا  مكسو غاللة فضة نهرال

  وإذا استدار رأيت عطف سوار  استقام رأيت صفحة منصل وإذا

  : إبراهيم بن خفاجة األندلسي

  وعليه من صبغ األصيل طراز  قد رقت غاللة خصره النهر

 الخصور تهزها األعجاز عكن  األمواج فيه كأنها تترقرق

  : بعضهم

  تضحك األرض من بكاء السماء  ء عجيبهذا الربيع شي إن

 درنا وفضة في الفضاء حيث  حيثما ذهبنا ودر ذهب

  : ابن قالقس

  حال سوياً والبرق قد الحا  الرعد والسحاب وقد كأنما

  وقد غدا نحوهم وقد راحا  من عدوهم تفروا ثالثة

 وهذا من خيفة صاحا ذا،  ?ذا سيفه، وبكى ه فسل

  هار املوجودة يف البالد املصريةذكر الرياحني واألز

  وما ورد فيها من اآلثار النبوية واألشعار األدبية واإلشارات الصوفية 

  ما ورد يف الفاغية وهي نور احلناء 

    

سيد الرياحني "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أخرج البيهقي يف شعب اإلميان عن بريدة، قال
  ".يف الدنيا واآلخرة الفاغية

  .كان أحب الرياحني إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفاغية: رج البيهقي عن أنس، قالواخ

  ما ورد يف الورد 
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ملا أسرى يب إىل السماء، سقط إىل : "رويت فيه أحاديث كلها موضوعة، منها حديث علي مرفوعا
 ابن عدي يف أخرجه". األرض من عرقى، فنبت منه الورد، فمن أحب أن يشم رائحيت فليشم الورد

  .كامله

الورد األبيض خلق من عرقي ليلة املعراج، وخلق الورد األمحر من عرق : "وحديث أنس مرفوعا
  .، أخرجه ابن فارس يف كتاب الرحيان"جربيل، وخلق الورد األصفر من عرق الرباق

بو القاسم واحلديثان أوردمها ابن اجلوزي يف املووعات، ونص على وضع الثاين أيضا احلافظ الكبري أ
  .بن عساكر

كان اخلليفة املتوكل قد محى الورد، ومنعه من الناس كما محى النعمان بن : قال صاحب مباهج الفكر
أنا ملك : وكان يقول. ال يصلح للعامة، فكان ال يرى غال يف جملسه: املنذر الشقيق واستبد به، وقال

  : لى هذا أشار ابن سكرة بقولهوغ. السالطني، والورد ملك الرياحني، وكل منا أوىل بصاحبه

 ال يمل ألنه  عندي محل للورد

 األمير األجل وهو  كل الرياحين جند

 إذا غاب ذلوا حتى  إن جاء عزوا وتاهوا

  .وأزرق: زاد غريه. أمحر، وأبيض، واصفر، وأسود: الورد أصناف: قال ابن البيطار يف مفرداته

ردا أسود حالك السواد، له رائحة ذكية، وانه رأى وحكى صاحب كتاب نشوار احملاضرة، أنه رأى و
بالبصرة وردة نصفها امحر قاين احلمرة، ونصفها اآلخر ابيض ناصع البياض، والورقة اليت وقع اخلط 

  .فيها كأا مقسومة بقلم

رأينا بثغر اإلسكندرية الورد األصفر كثريا، وعددت ورق وردة، فكانت : قال صاحب مباهج الفكر
  .ألف ورقة

  .أحدمها أمحر واآلخر أصفر: وحكى يل بعض األصحاب أنه رأى حبلب ورقة هلا وجهان: قال

إن : وحكى بعض األصحاب أنه رأى آبارا جترى إىل شجر الورد ماء خملوطا بالنيل، فسأله فقال: قال
  .الورد يكون أزرق ذا العمل

وقال احلافظ الذهيب يف . لكوالظاهر من الورد األسود، انه احتيل عليه كذ: قال صاحب املباهج
 أنه رأى باهلند ورقا يف -وكليب نكرة ال يعرف-روى قريش عن أنس عن كليب بن وائل: امليزان

  ".حممد رسول اهللا"الوردة مكتوب فيه 

دخلت اهلند، فرأيت يف : وروى ابن العدمي يف تارخيه بسنده إىل علي بن عبد اهللا اهلامشي الرقي، قال
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ال إله إال اهللا حممد رسول "ة طيبة الرائحة، سوداء، عليها مكتوب خبط أبيض بعض قراها وردة كبري
إنه معمول، فعمدت إىل وردة مل : فشككت يف ذلك، وقلت". اهللا، أبو بكر الصديق، عمر الفاروق

تفتح، ففتحتها، فكان فيها مثل ذلك، ويف البلد منه شيء كثري، وأهل تلك القرية يعبدون احلجارة، ال 
  . اهللا عز وجليعرفون

ورد جور، ونرجس جرجان، ونيلوفر شروان، ومنثور بغداد، وزعفران قم، وشاهسربم : ويقال
  .مسرقند

  : قال أبو العالء صاعد األندلسي يف باكورة ورد

 المسك أنفاسها يذكرك  يا سيدي وردة ودونك

  فغطت بأكمامها رأسها  أبصرها مبصر كعذراء

  : آخر

 سابقة للجندر طليعة  تحكي أمام الورد وردة

 فم لقبلة من بعد ضم  قد ضمنها في الغصن قر البرد

  : أبو عبادة البحتري

 من الحسن حتى كاد أن يتكلما  الربيع الطلق يختال ضاحكا أتاك

 ورد كن باألمس نوما أوائل  وقد نبه النوروز في غسق الدجى

 حديثا بينهن مكتما يبث  برد الندى فكأنما يفتحه

  : بن عبد اهللا بن طاهرحممد 

 بدائع قد ركبن في قصب لنا  ترى شجرات الورد مظهرة أما

  زبرجد وسطه شذر من الذهب  يواقيت يطيف بها كأنهن

هو در أبيض، وياقوت أمحر، : يقال إنه نظم هذين البيتني من قول أزدشري بن بابك، وقد وصف الورد
  .على كراسي زبرجد اخضر، بوسطه شذر من ذهب اصفر

  : الناشي

 قراضة العقيان أثمارهن  قضب الزبرجد قد حملن عقائقا

 مرته فواتر األجفان دمع  دمع القطر في أهدابه وكأن

  : حممد بن عبد اهللا بن طاهر
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  على الزبرجد في أجوافها ذهب  من يواقيت مركبة مداهن

 يقبل حبا وهو يرتقب صب  حين يبدو من مطالعه كأنه

 يظهر أحيانا ويحتجب فظل  لت إقامتهالمالل إذا طا خاف

    

  : أبو طالب الرقي

 بها في لطيف أسرار حيت  من نبات معطار ووردة

  :نقطها عاشق بدينار العماد األصبهاني  وجنة الحبيب وقد كأنها

 كل ما قد سعرت منه جراحى  للورد ما لشوكك يدمي قلت

 الحيسلطانها وشوكي س أنا  هذه الرياحين جندي: لي قال

  : يف الورد األصفر لبعضهم

  بهيا نضيرا يحاكي النضارا  اهللا وردا غدا أصفر رعى

  وحملن منه شموساً صغاراً  غصونا به أثمرت وأسقى

  : املؤيد الطغرائي

 في قلب كل متيم طربا  شجرات ورد أصفر تخذت

 صبغا مونقا عجبا فكسته  سبكت يد الغيم اللجين لها

 اللجين فأثمر الذهبا سقي   شجراًذا رأى من قبله من

  : وقال

  بصفر من مطارده وخضر  تر ان جند الورد وافي ألم

 زمرد وتراس تبر نصال  مستلئماً بالشوك فيه أتى

  : يف الورق األزرق من وصف بستان لبعضهم

 وارد من الورد قد أينع في رقة الهواء اللطيف وبه

 ة من أليفنالته جفو لف  شبهوه بدمعة العاشق اآل

    فهو يحكيه زرقة ومثال القرص لوناً في خد ظبي تريف

    ورق أزرق كزرق يواقيت تطلعن من لجين مشوف
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  : يف الورد األبيض للسرى الرفاء

 وشي من بهار ومنثور مجاسد  كساه الغيث إذ جاد دمعه وروض

 للناشي بمسك وكافور تنسم  أبيض الورد الجني كأنما بدا

 تبر في مداهن بلور برادة  اً منه تحت ابيضاضهكأن اصفرار

  : يف الورد األسود أليب أمحد الطراري

  من الرياض بإحداق اليعافير  أسود ورد ظل يلحظنا هللا

 اإلمام بأنصاف الدنانير كف  وجنات الزنج نقطها كأنها

  : آخر

 نشره ملك الزمان تنشق  أسود خلناه لما وورد

  قايا من سحيق الزعفرانب  عنبر غض وفيها مداهن

  : علي بن الرومي يهجو الورد

 تنظره في كف ملتقطه؟ ألست  مادح الورد ال ينفك من غلطه يا

  عند البزاز، وباقي الروث في وسطه  سرم بغل حين يبرزه كأنه

  : قال ابن املعتز يرد عليه

  غلطت، والمرء قد يؤتي على غلطه  هاجي الورد ألحييت من رجل يا

 تحلت يحاكي الوشى من نمطه إذا  تنبت األرض شيئا من أزاهرها هل

 :المسك مذرور على وسطه كأنما  وأشهر من ورد له أرج أحلى

  : علي بن الرومي يفضل النرجس على الورد

 بزور ومحال د  المحتج المور أيها

    ذهب النرجس بالفضل فأنصف في المقال

    ال تقاس األعين النجل باسرام البغال

  : أبو هالل العسكري يرد عليه

 أجعل األنجم كاألشمس ال  الورد على النرجس افضل

  مثل الذي يمثل في مجلس  ليس الذي يقعد في مجلس
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  : علي بن سعيد املؤرخ

  يرضي بحكم الورد إذ يرأس  من فضل النرجس فهو الذي

 في خدمته النرجس وقام  ترى الورد غدا قاعداً أما

  : هون عدم دوام الورد بقلة بقاء الود، وهلذا كتب أبو دلف إىل عبد اهللا ابن ظاهر يعاتبهوالناس يشب

  وال خير فيمن ال يدوم له عهد  حبكم كالورد ليس بدائم أرى

 زهرة تبقى إذا فنى الورد له  لكم كاآلس حسناً ونضرة وودي

  : فأجابه عبد اهللا بن طاهر

 رة إال وسيدها الوردزه وهل  وشبهت ودي الورد وهو شبيهه

  :وليس له في القلب قبل وال بعد واعتذر ديك الجن عن قلة لبث الورد فقال  وودك كاآلس المرير مذاقه

 عين محب هاجه الطرب إليه  حسن وإشراق إذا نظرت للورد

 يظهر حيناً ثم يحتجب فصار  المالل إذا دامت إقامته خالف

  ما ورد يف النرجس 

ضوع، أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس، وابن اجلوزي يف املوضوعات بسند روى فيه حديث مو
مشوا النرجس ولو يف اليوم مرة، ولو يف الشهر مرة، ولو السنة : "مسلسل بالقضاة عن علي مرفوعا

  ".مرة، ولو يف الدهر مرة، فإن يف القلب حبة من اجلنون واجلذام والربص ال يقطعها إال شم النرجس

  .كل شيء يغذو اجلسم والنرجس يغذو العقل: قال بقراط

من كان له رغيف فليجعل نصفه يف النرجس، فإنه راعى الدماغ، والدماغ راعي : وقال جالينوس
  .العقل

  .من أدمن شم النرجس يف الشتاء أمن الربسام يف الصيف: وقال احلسن بن سهل

    

وكان . لروح، ومادة الروحالنرجس نزهة الطرف، وطرف الظرف، وغذاء ا: وقال بعض األدباء
  .هو ياقوت اصفر بني در ابيض على زمرد أخضر: كسرى انو شروان مغرماً بالنرجس، ويقول

  .إين ألستحي أن أباضع يف جملس فيه النرجس ألنه أشبه شيء بالعيون الناظرة: وقال

  : وقال الشاعر
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  في الحب فليك من عيون النرجس  قضيت لنا بعين مراقب فإذا

  : سأبو نوا

 ما منحناه العيون عيون إذا  لدى نرجس غض القطاف كأنه

 سواد والبياض جفون مكان  في شكلهن فصفرة مخالفة

  : ابن املعتز

 تبر حشوهن عقيق مداهن  كان عيون النرجس الغض بيننا

 جفون كحلهن خلوق بكاء  بلهن خلت دموعها إذا

  : كشاجم

 تبدى من كثب وقد  نرجسنا كأنما

  يحملن كأساً من ذهب   فضةمن أنامل

  : الصنوبري

 عجيب إن صبا مدنف وال  أضعف قلبي النرجس المضعف

 آي ضمها مصحف أعشار  بين رياحيننا كأنه

  : ابن مكنسة

 ئق الربا محدق  إلى حدا ونرجس

 بياض يقق على  كأنما صفرته

  في ورق من ورق  جزء أذهبت أعشار

  : أبو بكر بن حازم

  من الزبرجد قد قامت بها ساق  التبر الئحةككئوس  ونرجس

 من خالص العقيان إحداق لهن  من عيون هدبها ورق كأنها

  : آخر

  ن وأشبه شيء بها النرجس  ما في الوجوه العيو واحسن

 فرداً وحيداً فيستأنس م  يظل يالحظ وجه الندي

  : الصنوبري
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  تحيا بأنفاسه النفوس  نرجس أنيق وعندنا

 إحداقه شموس كان  ه بدورأجفان كأن

  : وقال

  أو من تالحظهن وسط المجلس  أحسن من عيون النرجس أرأيت

 الزبر فوق بسط السندي قضب  تشقق عن يواقيت على در

  : ابن الرومي

 دموع المحدق الشاكي له  كالثغور مبتسم ونرجس

  فهو مع القطر ضاحك باكي  قطر الندى وأضحكه أبكاه

  : وقال

 قد جمعت شتى من الزهر غناء   نرجس في روضة أنفإلى انظر

  في غصنها حولها ست من الدرر  ياقوتة صفراء قد طبعت كأن

  : آخر

  في كف من أهواه غضه  باقة نرجس أبصرت

 قمعت ذهباً وفضه جد  فكأنها قضب الزبر

:  نرجس يقولفمن جاين: جاء فيها يف وصف النرجس: ومن رسالة لضياء الدين األثري يصف منتزها

هذا صاحب القد املائس، والذي عينه عني متيقظ وجيده جيد ناعس، وهو بكر الربيع والبكر أكرم 
  .األوالد على الوالد، وقد جعل ذا لونني اثنني؛ إذ مل حيظ غريه إال بلون واحد

  ما ورد يف البنفسج 

فضل دهن البنفسج : "عافيه أحاديث ذكرها ابن اجلوزي يف املوضوعات، منها حديث أيب سعيد مرفو
أخرجه ابن حبان يف ". على سائر األدهان، كفضلي على سائر اخللق، بارد يف الصيف حار يف الشتاء

وورد أيضا ذا اللفظ من . تاريخ الضعفاء واحلاكم يف تاريخ نيسابور والديلمي يف مسند الفردوس
أخرجه ابن اجلوزي وقال يف حديث أيب هريرة وأنس أخرجهما اخلطيب البغدادي، ومن حديث علي 

  .إا موضوعة: األربعة

فضل دهن البنفسج على سائر : "واخرج أبو نعيم يف احللية من حديث احلسني بن علي مروعا
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األدهان، كفضل ولد عبد املطلب على سائر قريش، وفضل البنفسج كفضل اإلسالم على سائر 
 بن حممد، مل نكتبه غال ذا اإلسناد عن هذا حديث غريب من حديث جعفر: قال أبو نعيم". األديان

  .هذا الشيخ، أفادنا إياه الدرا قطين، وأخرجه ابن اجلوزي يف املوضوعات أيضا

جبلي وبستاين، واجلبلي دقيق الورق، أزرق اللون، والبستاين : البنفسج نوعان: قال ابن وحشية
يوجد إال مبصر، ويسمى عريض الورق حائك اللون، ويوجد فيه األبيض على لون الشمع، وال 

ومن عجيب أمره ان اإلنسان إذا تغوط يف جماري املاء إليه مات وذبل، وكذا إن خرج منه . الطكويف
ريح يف مزرعته، وانه إذا دام عليه الضباب يوما أو حنوه ضعف، ومىت توايل نقصت زهرته، وصغر 

كاد يفلح بقربه وال ينمى، وإن ورقه، وتغريت رائحته؛ ومن األشياء املضادة له القصب، فإنه ال ي
ويفسده أيضا الربد والرعد الشديد املتتابع . وقعت صاعقة على أربعمائة ذراع منه فأقل هلك سريعا

  .والسموم وريح الشمال الباردة واملطر الكثري وماء اآلبار والدخان والتراب املقربة

    

مساوية اللباس، نسمية األنفاس، : جةومن رسالة أليب العالء عطارد بن يعقوب اخلوارزمي يصف بنفس
واضعة رأسها على ركبتها كعاشق مهجور، تنطوي على قلب مسجور، كبقايا النقش يف بنان 

الكاعب، أو النقس يف أصابع الكاتب، أو الكحل يف األحلاظ املالح، املراض الصحاح، الفاتراب 
ق اليواقيت، كأوائل النار يف أطراف الفاتنات، احملييات القاتالت، ال زوردية اربت بزرقتها على زر

  .كربيت، أو اثر القرص يف خدود العذارى

  أو غذار خلعت فيه العذارا

  : أبو القاسم بن هذيل األندلسي

 تشرب دمعا يوم تشديد كحال  جمعت أوراقه فحكت بنفسج

  وسط الرياض على زرق اليواقيت  الزوردية أوفت بزرقتها أو

 أوائل النار في أطراف كبريت  كأنه وضعاف القضب تحمله

  : آخر

 في زمانك إذ وفاك تنغيص ما  بذكى الريح مخصوص بنفسج

 :أو خد اغيد بالتخميش مقروص آخر  شعل الكبريت منظره كأنما

  زرق الفصوص على بيض القراطيس  البنفسج في أغصانه فحكى ماس
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 بين الحدائق أعراف الطواويس  وهبوب الريح تعطفه كأنه

  : ر يف البنفسج األبيضآخ

 أخالقك المونقة لطائف  البنفسج فيما حكى كان

  فصوص من الفضة المحترقة  ومن تحت طاقاته يلوح

  : األمري عبد اهللا امليكايل

  يرتاح صدري له وينشرح  يا مهديا لي بنفسجا أرجا

 ضيق األمور ينفسح بان  عاجال مصحفه بشرني

  : جمري الدين بن متيم احلموي

  ويقول وهو على البنفسج محنق  ورد الروض يلطم خده عاينت

 بينكم فهو العدو األزرق ما  تقربوه وغن تضوع نشره ال

  : آخر

  وقال طيبي للجو ضمخ  الروض تاه عجبا بنفسج

 من غيظه تنفخ والبان  الزهر في احتفال فاقبل

  ما قيل يف النيلوفر 

  .معناه النيلي األجنحة والنيلي األرياشالنيلوفر اسم فارسي : قال ابن التلميذ

والنبط . الفرس تسميه نينوفر والعرب نيلوفر واهلند نيلوفك والنبط نيلوفريا: وقال ابن وحشية
  .نيلوفريا

ومن عاداته أن حيول وجهه إىل الشمس إذا طلعت، فيزيد انفتاحه بزيادة علو : قال ابن التلميذ
ضم على ذلك الترتيب، حىت ينضم انضماما كامال عند الشمس، فإذا أخذت يف اهلبوط أبتدأ ين

وهو نبات : قال. الغروب، ويبقى مضمونا الليل كله، فإذا طلعت أخذ يف انفتاح، وهذا دأبه أبدا
  .قمري يزيد بزيادة القمر، وينقص بنقصانه

  : أبو بكر الزبيدي األندلسي

 يشبه ريح الحبيب نسيمها  تزهو بنيلوفر وبركة

 الشمس لوقت المغيب ومالت  ل دنا وقتهإذا اللي حتى
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  وغاص في البركة خوف الرقيب  جفنيه على جيبه أطبق

  : آخر

 من زهرها كل نبات عجيب  أحيا بها ماؤها وبركة

 يرقب وجه الحبيب نهاره  كأن نيلوفرها عاشق

  وانصرف المحبوب خوف الرقيب  إذا الليل بدا نجمه حتى

 من فارقه عن قريب يبصر  جفنيه عسى في الكرى أطبق

  : آخر

 جمعت من كل فن عجيب قد  حبذا بركة نيلوفر يا

 في صحن خد الحبيب كقرصة  في أحمر في ابيض أزرق

  فأنظره في الصبح وعند المغيب  كأنه يعشق شمس الضحى

 إذا غاب سناها يغيب حتى  تجلت يتجلى لها إذا

  : آخر

 نيلوفر ندى نحو  باسط اليد كلنا

  قضبها من زبرجد  عسجد بيسكدبا

  : آخر

  محمرة األوراق خضراء  إلى بركة نيلوفر انظر

 النار من الماء ألسنة  أزهارها أخرجت كأنما

  : آخر

  ح وعانقها الماء صفوا ورنقا  صافحته الريا ونيلوفر

 السنة النار حمراً وزرقاً ر  وتحمل أوراقه في الغدي

  : آخر

 عند نشرها العطر مفتضح  المداري تضمها شرف صفر

 صب أذابه الهجر ذبول  خيزرانة ذبلت تحملها

 أنطقها للمهيمن الشكر  إذ رأيت ألسنة كأنها
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  فهي على الماء من دم حمر  من خناجر نزعت خناجر

  : الطغرائي

 به سكراً وليس به سكر كان  أعناقه أبدا صفر ونيلوفر

  انها البيض والصفروقد ظهرت ألو  انفتحت أوراقه فكأنها إذا

 وراحتها بيضاء في وسطها تبر  صباغ صبغن بنيلة أنامل

    : ابن الرومي

 يستفيق من الغرام وجهده ال  للنيلوفر القلب الذي يرتاح

 المسكي خادم عبده والنرجس  اصبح في الروايح عبده والورد

 مسكاً يشاب بنده محشوة  حسنة في بركة قد أصبحت يا

 بربه من صده كالمستجير  يرفع رأسهحب ظل  مهجور

  في الماء فانحجبت نضارة قده  غذ غاب عند مسائه وكأنه

 فغرق نفسه من وجده ظلما  صب تهدده الحبيب بهجره

  : الوجيه بن الذروي يهجو النيلوفر

  مع الظاهر المخضر حمرة عندم  أبدى لنا باطنا له ونيلوفر

 م بها لوثة الدمحجا بكاسات  لما قصدت هجاءه فشبهته

  البشنني 

وإذا مر النيل مبصر ينبت يف أماكن منخفضة، قد وقف فيها املاء نباتاً يشبه : قال يف مباهج العرب
النيلوفر، ليست له رائحة ذكية، يسمى البشنني، يتخذ منه دهن وهو نوعان نوع يسمى اخلريري، 

  .غزي، وله اصل يسمى البيارونيشبه الرمان، وتسميه أهل مصر اجللجالن، واآلخر يسمونه ال

  ما ورد يف اآلس 

اهبط آدم من اجلنة بثالثة : أخرج ابن السين وأبو نعيم، كالمها يف الطب النبوي عن ابن عباس، قال
باآلسة، وهي سيدة رحيان الدنيا، وبالسنبلة وهي سيدة طعام الدنيا، وبالعجوة وهي سيدة مثار : أشياء
  .الدنيا
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أول شيء غرس نوح حني خرج من :  تفسريه وابن السين عن ابن عباس قالوأخرج ابن أيب حامت يف
  .السفينة اآلس

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يستاك بعود اآلس : وأخرج ابن السكن عن عائشة، قالت
  .وعود الرمان، فإما حيركان عرق اجلذام

اهللا عليه وسلم انه ى عن التخلل وأخرج ابن السين عن االوزاعي، يرفع احلديث إىل النيب صلى 
  .إنه يسقى عرق اجلذام: باآلس، وقال

  .اليونان تسمى اآلس مرسينا، وتسميه العامة املرسني: قال يف مباهج العرب

اآلس سيد الرياحني، ويعظم حىت إنه يشجر ويثمر مثراً قدر احلمص، وهو ثالثة : وقال ابن وحشية
و ما فسد من ورق األول، وازرق ويسمى اخلسرواين، وهو أخضر وهو املشهور، وأصفر وه: أنواع

  : أن خيلط يف أصوله عند الزرع ورق النيل، قال األخيطل االهوازي

  ودوام منظره على األوقات  فضل بقائه ووفائه لآلس

 نبل جئن مؤتلفات كنصول  قامت على أغصانه ورقاته

  : آخر

  أنيقامنظرا للناظرين حوت  مخضرة اللون غضة ومشمومة

 فيروزجاً وعقيقا ووجنته  إذا شمها المعشوق خلت اخضرارها

  : ابن وكيع

  إذا هب أنفاس الرياح العواطر  نشره خليلي ما لآلس يعبق

 آذان خيل نوافر وصورته  لونه أصداغ ريم معذر حكى

  ما ورد يف الرحيان، وهو احلبق 

نعم الرحيان ينبت حتت العرش، وماؤه  ":روى فيه أحاديث موضوعة، منها حديث ابن عباس مرفوعا
وورد حنوه من . باطل له أصل له، وابن اجلوزي يف املوضوعات: أخرجه العقيلي، وقال" شفاء للعني

  .موضوع، وابن اجلوزي أيضا: حديث أنس أخرجه اخلطيب البغدادي، وقال

وش مزروع حول املرزجن"وأخرج اخلطيب يف تايل التلخيص من حديث جابر بن عبد اهللا مرفوعا 
  .باطل: ، قال اخلطيب"العرش، فإذا كان يف دار مل يدخلها الشيطان
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عن يف اجلنة بيتا سقفه من : "وروى بسند جمهول من حديث أنس مرفوعا: قال ابن اجلوزي
  ".مزرجنوش

  .العرب تطلق اسم الرحيان على كل نبت له ريح طيبة: قال يف مباهج العرب

لنبطي، وهو عريض الورق، ويسمى الباذروج، وهو املعروف عند الناس منه الرحيان ا: واحلبق أنواع
  .املتخذ يف البساتني

وحبق ترجاين، وله رائحة كرائحة االترج، ويسمى الباذرجنبويه والباذرنبويه، وامسه بالفارسية 
  .مرماخوز، بالزاي املعجمة، وهو دقيق الورق

  .فرحنمشك بالفارسيةوحبق قرنفلي، وله رائحة كرائحة القرنفل، ويسمى ال

  .وحبق صعتري، له رائحة كرائحة الصعتر

وحبق كرماين، ويسمى بالفارسية الشاهسفرم ومعناه ملك الرياحني، والعرب تسميه الضمريان 
  .والضومران، وهو دقيق الورق جدا، يكاد أن يكون دون السداب

  .وحبق الفىت وهو املرزجنوش، والعرب تسميه العبقر، ويقال إنه الثمام

ورحيان الكافور، ويسمى بالفارسية سوسن، وشكله شكل املنثور وزهره وورقه يؤديان رائحة 
  .الكافور

  : قال السري الرفاء يصف حوض رحيان

 به أيدي النسيم فأرعدا عبثت  وبساط ريحان كماء زبرجد

  مرض النسيم سعوا إليه عودا  القوم الكرام فكلما يشتاق

    

  : أبو الفضل امليكايل

 غدا إنسان عين الباغ روضا  عددت محتفال ليوم فراغيأ

 ليوم اللهو أي مساغ فيه  روض يروض هموم قلبي حسنه

 بمثل سالسل األصداغ حيت  انثنت قضبان ريحان به وإذا

  : أبو القاسم الصقلي

 وال مثل الحماحم ون،  أنا بالريحان مفت

 لصب القلب هائم راً  تجد عذ فتأمله
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  قمص في حمر العمائم  ?خضر الالجند ب غلمة

  : الطغرائي

 الطل أو در العهاد سقيط  من الريحان تسقي مراضيع

 بأشكال تميل إلى السواد  خضر مسبغات مالبسهن

 بفيضهن يد الغوادي وجاد  ذرت عليها المسك ريح إذا

  صنيع المشط في اللمم الجعاد  الرياح فسرحتها تخللها

  : ابن أفلح

 في كل معترك قديم  ةكأسن وحماحم

    أو أنجم بزغت لتحرق كل شيطان رجيم

 ك لدى مبارزة الخصوم  أو مثل أعراف الديو

 أيدي النسيم بفروعه  كالشقيق تحرشت أو

 :دم الخد اللطيم ابن وكيع من  أو ثاكل صبغت ثيابا

 حياة النفوس فيه  الحماحم زهر هذا

 برادة اآلبنوس  كأنه حين يبدو

  : آخر

 منه فأحيانا حماماً  أما ترى الريحان أهدى لنا

 يحمل مرجانا زمردا  في طله والندى تحسبه

  : ابن وكيع يف الصعتري

  ل، وأذكى من نفحة الزعفران  صعتري أرق من أرجل النم

 يدي كاتب ظريف البنان من  كسين نقطاً وشكالً كسطور

  : صاعد األندلسي يف الرحيان الترجني

 الزمرد أغصان وأوراق أن  ترنجان مررت بهأدر قبل  لم

  !يا قوم حتى من األشجار سراق  طيبة سرق األترج نكهته من

  : آخر
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 عرفه يسلي الحزينا كريم  ذكي العرف مشكور األيادي

 على اسمه ألفاً ونوناً وزاد  على الترنج وقد حكاه أغار

  ما قيل يف املنثور، وهو اخلريي 

  : ابن وكيع

  يدنو إلى الناظر من حيث نظر  المنثور في ميدانهإلى  أنظر

 سلك نظام فانتثر أسلمه  مختلف لونه كجوهر

  : آخر

 كساه الطل قمصاناً وقد  إلى المنثور ما بيننا أنظر

  من أحمر الياقوت مرجانا  صاغته أيدي الحيا كأنه

  : ومن خواصه أنه ال تعبق له رائحة إال ليالً، وفيه يقول الشاعر

  ويخفى مع اإلصباح كالمتستر  مع اإلظالم طيب نسيمه مين

 صبحا نسيم التعطر وكاتمة  ليال لوعد محبها كعاطرة

  ما قيل يف اليامسني 

  : كتب ناصر الدين التنيسي إىل النصري احلمامي ملغزا فيه

 من طرفة العين كلمحة  من يحل اللغز في ساعة يا

  فاً صار اسمينفي الخط حر  اسم إذا أنقصت من عده ما

  : فأجابه نصري

 لي حقاً بالمين ألغزت  موالنا وأنفاسه لعرض

 تظهر للعين نحافة  سداسي لطيف به اسم

  أسقطت من أواله حرفين  يغدو سمينا إذا لكنه

  : أبو إسحاق احلصري يصف اليامسني قبل انفتاحه

 إلى روض ونشر عبيق وقوما  هبا وانفضا عنكما الكرى خليلي
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 در قمعت بعقيق كإفراط  راح رأس الياسمين منورا فقد

 حالتا ذي خشية ومفيق له  يميل على ضعف الغصون كأنما

 جنوب ضمخت بخلوق نسيم  إذا الريح أدنته إلى األرض خلته

  : آخر

  مثل عروس إذا تزف  نورها يرث وروضة

 مالها أكف أنامل  الياسمين فيها كأنما

  : أبو بكر بن القوطية

 فوق مخضر بهين يطلع  يض ناصع صافي األديموأب

 قد تحلت بالنجوم سماء  نواره المجني منه كأن

  : آخر

  أدرت عليه وسط الروض عيني  الياسمين الغض لما كأن

 لنا فيها نجوم من لجين  للزبرجد قد تبدت سماء

  : املعتمد بن عباد

  كواكب في السماء تبيض  ياسميننا الغض كأنما

 كخد عذراء مسه عض  لحمر في بواطنهوالطرق ا

  : ابن عبد الظاهر

  أزهاره لمن يصف  قد بدت وياسمين

 قطن قد ندف عليه  ثوب أخضر كمثل

  : آخر

  يزري بريح العنبر الشحري  وياسمين عبق النشر

 أقراط من الدر كمثل  من فوق غصون له يلوح

    : ابن احلداد األندلسي

 فاتن للنفس والعين وحسنه  مابالياسمين الغض مبتس بعثت

  فأنظر تجد لفظه ياسا من المين  بعثته منبثا عن صدق معتقدي
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  : وقال آخر

  ين وان غدا في الروض زينا  ?مرحبا بالياسم ال

 يأسا ومينا متقابال  فوجدته صحفته

  : آخر

 حقيقة أبصرته شينا  إن تأملته وياسمين

  !لميناأحب قط اليأس وا  يئس ومين ومن ألنه

  ما قيل يف النسرين 

ابيض : اليامسني والنسرين متقاربان حىت كأما أخوان، وكل واحد منهما نوعان: قال ابن وحشية
واصفر، وهلما شقيق آخر ورده أكرب من وردمها، يسمى جلنسرين، قال عبد الرزاق بن علي 

  : النحوي

 في رياضه مفتون فالحجا  حسن الحدائق النسرين زان

  فهو من ماء فضة مدهون  ى فوقه اللجين وإالجر قد

  وحوته شبه القدود غصون  طلى الحسان بياضا أشبهته

  : آخر

  من نشره مسكا وكافورا  أكرم بنسرين تذيع الصبا

 يثمر بلورا زبرجداً  إن رأينا قط من قبله ما

  : آخر

 على قضيب أملد ح  لنسرين يلو انظر

 سجدبرادة ع فيها  من فضة كمداهن

 بها أكف زبرجد ن  حيتك من أيدي الغصو

  ما قيل يف األقحوان 

  : جمري الدين حممد بن متيم
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 أقحوان غب كل غمام أو  تمش في روض وفيه شقائق ال

  عن وطئها في الروض باألقدام  اللواحظ والخدود أجلها إن

  : آخر

  إذ الح غب القطر  نور االقاحي كأن

 تبرمن  أكفها  من لجين أنامل

  : علي بن عباد اإلسكندراين

 واضح غير ظلم وال شنب عن  تحكي وهي ضاحكة واألقحوانة

  خوف الوقوع بمسمار من الذهب  شمسة من فضة حرست كأنها

  : ظافر احلداد

 فيه من عجب ومن عجب تبسمت  تحكي ثغر غانية واألقحوانة

 ليج والشنبالريح واللون والتف ب  في القد والبرد والريق الشهي وطي

  :قد شرفت حول مسمار من الذهب الجمال علي بن ظافر المصري  من لجين في زبرجدة كشمسة

 تهلل في قدود زبرجد ضحكت  فقد أبدى األقاح مباسماً انظر

 نظمت من حول شمسة عسجد قد  در لطفت أجرامها كفصوص

  : آخر

  تاهت بها في الروضة األزهار  ظفرت يدي لألقحوان بزهرة

 فضة في كفها دينار من  ذراع زبرجد وأنامالً أبدت

  ما قيل يف البان 

  : مشس الدين بن حممد التلمساين

  واقبل في حسن يجل عن الوصف  تبسم زهر البان عن طيب نشره

 غصون البان تصلح للقصف فغن  إليه بين قصف ولذة هلموا

  : الشهاب حممود على لسان البان

 وعندي بعض الكسل فملت  مإذا دغدغتني أيدي النسي
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  وعن حال سمر القنا ال تسل  كيف حال قدود المالح فسل

  : أبو جلنك الشاعر يهجو القاضي مشس الدين بن خلكان

 في جنة قد فتحت أبوابها  بستان حللنا دوحه هللا

  قاضي القضاة فنفشت أذنابها  تحسبه سنانيراً رأت والبان

  : تاج الدين بن شقري

  وعن قريب نشتكي الحرا  لصيف وولي الشتاقد أقبل ا

 أقلب الفرو إلى برا قد  ترى البان بأغصانه أما

  ما قيل يف الشقيق 

  : ابن الرومي

 عقيق بين سمط آلل كعقد  لنا كف الربيع حدائقا يصوغ

 غوان مقطت بغوال خدود  وفيهن نوار الشقائق قد حكى

  : كشاجم

  ما بين روض بهيجابتهاجي   القلب غاية التفريج فرج

 على رءوس زنوج عقيق  الشقيق فيه أكاليل فكان

  : أبو العالء السروى

 قرارته بمسك أذفر ملئت  تكون من عقيق أحمر جام

  بين الرياض على قضيب أخضر  الربيع مثاله فأقامه خرط

  : أبو بكر الصنوبري

  وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد

 ى رماح من زبرجدعل ن  أعالم ياقوت نشر

  : اخليار البلدي

  ق تضمنت حدق السبج  إلى مقل الشقي انظر

 سمجن من العوج وما  من فوق أغصان حسن
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  : آخر

  قد لبست من كثرة الصبغ  شق على الورد ما شقيقة

 فيها طرف الصدغ يلوح  في حسنها وجنة كأنها

  يف زهر النارنج 

  : للقاضي الفاضل

  وهب نسيم ناعم يوقظ الفجرا  نجم نحبههيا قد قضى ال نديمي

    

  تزر على األشجار أوراقها الخضرا  أزهر النارنج أزرار فضة وقد

  يف اخلشخاش 

  : ابن وكيع

  قميص زبرجد عن جسم در  كأنا منه نفرى وخشخاش

 من الديباج خضر بأغشية  من البلور صينت كأقداح

  يف نور الكتان 

  : ابن وكيع

 خضر أغصان من الري ميد على  يل في الضحىذوائب كتان تما

 تبر ركبت في زبرجد مداهن  كأن اصفرار الزهر فوق اخضرارها

  : آخر

 الالزورد مداهن  حين يبدو كأنه

  هذا فرندي: تقول  السماء رأته إذا

  : ابن الرومي

  سقى نبته داني الرباب مطير  من الكتان أخضر ناعم وحلس
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 حتى يقال غدير ذوائبه  تابعتدرجت فيه الشمال ت إذا

  ذكر الفواكه

  ما ورد يف البطيخ 

كان احب الفاكهة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أخرج ابن عدي يف الكامل عن عائشة، قال
  .الرطب والبطيخ

واخرج الطرباين واحلاكم يف املستدرك، عن أنس، ان النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يأخذ الرطب 
  .والبطيخ بيساره، فيأكل الرطب بالبطيخ، وكان أحب الفاكهة غليهبيمينه، 

هندي ويسمى مبصر البطيخ األخضر وباحلجاز احلبحب، : البطيخ ثالثة أصناف: قال يف مباهج الفكر
  : وصيين ويسمى مبصر األصفر، وفيه يقول الشاعر

 اإلنسان منقصة وذله وفي  هن في البطيخ زين ثالث

  وصفرة لونه من غير عله  فيهلمسه والنقل  خشونة

وخراساين، ويسمى مبصر العبديل منسوب لعبد اهللا بن طاهر، فإنه الذي دخل به مصر، قال أبو طالب 
  : املأموين يف البطيخ اهلندي

  كما اخضر مجرى السيل من صيب المزن  ومبيضة فيها طرائق خضرة

 قطع الياقوت في عصب القطن حوت  عاج ضببت بزبرجد كحقة

  : آخر

  كما يهدي الصديق إلى الصديق  لي صادق أهدى إلينا أخ

 وحشو الشهد شيء كالعقيق  قالل زبرجد فيهن شهد

  : آخر

 بدت في غاية الحسن وقد  في كف جالبها رأيتها

  على الفصوص الحمر في القطن  خضراء مختومة كسلة

  : أبو طالب املاموين يف البطيخ األصفر

 ثوب ديباج وعرف مدام لها  مسكية عسلية وبطيخة
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  من الجزع كسرى لم ترض بنظام  شطر أولمحققة ملء األكف كأنها

 باآلس غب غمام معمدة  حلة من جلنار وسوسن لها

 الهوى والبين ثوب سقام كساه  فيها لون حب وعاشق تمازج

 لم تفصل فهي بدر تمام وغن  فصلت لألكل كانت أهلة إذا

  : وقال

  على طبق في مجلس ألن صاحبه  بطيخة ضحىبالسكين  يقطع

 هالة في األفق شتى كواكبه على  ببرق في سماء أهلة كبدر

  : آخر

 أشبعوها صقاال وسكينة  الغالم ببطيخة أتانا

 :كل هالل هالال آخر وناول  بالبرق شمس الضحى فقطع

  وقد جاز في التشقيق كل أنيق  فانظروا البطيخ وهو مشقق أال

 فيها فصوص عقيق مركبة  بلور بدت في زمردك صفاها

  ما ورد يف الرمان 

: اخرج عبد اهللا بن امحد يف زوائد املسند وابن السين بسند رجاله ثقات، عن علي ابن أيب طالب، قال

  .كلوا الرمان بشحمه، فإنه دباغ للمعدة

مل : يأكلها، فقيل لهواخرج الطرباين بسند صحيح، عن ابن عباس، أنه كان يأخذ احلبة من الرمان ف
  .بلغين أنه ليس يف األرض رمانة إال تلقح حببة من حب اجلنة، فلعلها هذه: تفعل هذا؟ قال

  : قال بعضهم

 في ناضر األغصان فتبسمت  رمانة صبغ الزمان أديمها

  قد أودعت خرزا من المرجان  في حقة من عسجد فكأنها

  : آخر

  ل ولون غير مذمومتزهي بشك  رمانة مثل نهد الكاعب الريم

 اليواقيت نثراً غير منظوم من  حقة من عسجد ملئت كأنها



  السيوطي-حسن احملاضرة يف أخبار مصر و القاهرة  649

 

  : آخر

 صحيح وبين مفتوت بين  رماننا فأبهجنا والح

 في الحسن كل منعوت تفوق  من كل مصفرة مزعفرة

  :فصرة من فصوص ياقوت آخر  حقة فإن فتحت كأنها

 من عودخالق ذا وذا  سبحان  الوصال يصونه طعم النوى طعم

 الثياب على نهود الغيد خضر  والخضر من أوراقها فكأنها

  : آخر

 عن األوصاف غير قصير لساناً  صفة الرمان عني فإن لي خذوا

  فصوص بلخش في غشاء حرير  كأمثال العقيق تضمنت حقاق

  يف جلنارة 

    

  : أبو فراس احلمداين

 أعالي شجره على  مشرف وجلنار

 وأصفره رهأحم  في أغصانه كأنه

  في خرق معصفره  من ذهب قراصنة

  : عبد اهللا ابن املعتز

  أو مثل أعراف ديوك الهند  كاحمرار الخد وجلنار

  : ابن وكيع

 ضرامه يتوقد  بهي وجلنار

  خضر من الرمى ميد  لنا في غصون بدا

 قبة من زبرجد في  فصوص عقيق يحكى

  : آخر

 يونالعرض للع أظهره  كأنما الجلنار لما
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  تزهي احمراراً على الغصون  كلها خضيب أنامل

  ما ورد يف املوز 

ليس يف الدنيا شيء يشبه ما يف اجلنة إال : أخرج اخلطيب فيما رواه مالك عن مالك بن أنس، قال
  .، وأنت ترى املوز يف الشتاء والصيف)أكلها دائم: (املوز، ألن اهللا تعاىل يقول

على عز الدولة بن بويه، وبني يديه طبق فيه موز، فلم يدعه إليه، دخل القاضي أبو بكر بن فريقة 
ما أصف : صفه حىت أطعمك منه، فقال: فقال له! ما بال األمري ال يدعوين إىل الفوز بأكل املوز: فقال

من جرب ديباجية، فيها سبائك ذهبية، كأمنا حشيت زبداً وعسال، أو خبيصاً مرمال، أطيب الثمر 
  .هل املقشر، لني املكسر، عذب املطعم بني الطعوم، سلس يف احللقومكأنه مخ الشجر، س

  : وقال النجم بن إسرائيل

  مستحكم النضج لذيذ المخبر  موزاً شهي المنظر أنعته

 زبد عجنت بسكر لفات  تحت جلده المزعفر كان

  : ابن الرومي

  ليس بمعدود وال محسوب  للموز إحسان بال ذنوب

 يسلمه البلع إلى القلوب  وبمن موقعه المحب يكاد

  : البهاء زهري

 أتانا طيب من طيب لقد  حبذا الموز الذي أرسلته يا

  كالمسك أو كالتبر أو كالضرب  لونه وطعمه وريحه في

 مكاحل من ذهب كأنه  به أطباقه منضداً وافت

  : آخر

 أفيال صغار أنياب  إذا قشرته يحكي

  لبهارح، وظاهر مثل ا  باطن مثل األقا ذو

  ما ورد يف النخل 
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إن يف الشجر شجرة، مثلها مثل : "أخرج الشيخان عن ابن عمر؛ ان النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
فوقع الناس يف شجر البوادي، ووقع يف قليب أا النخلة، فقال النيب صلى " املسلم، أخربوين ما هي؟

  ".هي النخلة: "اهللا عليه وسلم

أكرموا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ه وابن السين عن علي، قالوأخرج أبو يعلي يف مسند
  ".عمتكم النخلة، فإا خلقت من الطني الذي خلق منه آدم، وليس من الشجر شيء يلقح غريها

ويقال إن مما أكرم اهللا به اإلسالم النخل، وأنه قدر مجيع خنل الدنيا ألهل : قال يف مباهج الفكر
  . على كل موضع هو فيهاإلسالم فغلبوا

: حدثنا حممد بن عبد العزيز، حدثنا ايب، عن حممد بن يزيد بن مطري، قال: وقال الدينوري يف االسة

كل خنلة على وجه األرض فمنقولة من احلجاز، نقلها النماردة إىل املشرق، : قال حممد بن إسحاق
ليون وأعماهلا، ومحلها التبابعة يف مسريهم إىل ونقلها الكنعانيون إىل الشام، ونقلها الفراعنة إىل باب أ

  .اليمن وعمان والشجر وغريها

  : احلداد

 عليه يد النسيم مواردا نقشت  روض كمخضر العذار وجدول

 فلبسن من أثمارهن قالئدا  كالهيف الحسان تزينت والنخل

  يف الطلع 

 حين اقبل لناظري  الطلع يحكي كأنما

  صندليضمها حق   من لجين سالسال

  يف اجلمار 

  من لست أخشى من عذابه  لنا جمارة أهدي

 تجرد من ثيابه لما  هي جسمه فكأنما

  يف البلح األخضر 

 بشيرا بدولة الرطب جاء  أما ترى النخل نثرت بلحاً
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  مقمعات الرءوس بالذهب  والعيون تنظره كأنه

  مقمعات الرءوس بالذهب  من زبرجد خرطت مكاحل

  يف األصفر 

 جاءنا بالعجب قد  أما ترى البسر الذي

 مكتئب كعاشق  غدا في لونه كيف

 طليت بالذهب قد  من فضة مكاحالً

  : يف األمحر

  ولونه قد حكى الشقيقا  انظر إلى البسر إذ تبدي

 مثمر عقيقا زبرجد  خوصه عليه كأنما

  ما ورد يف األترج 

مثل املؤمن الذي يقرأ : "ى اهللا عليه وسلم قالأخرج الشيخان عن أيب موسى األشعري، عن النيب صل
  ".القرآن مثل االترجة طعمها طيب ورحيها طيب

    

وأحرج ابن السين عن أيب كبشة، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعجبه النظر إىل األترج 
  .واحلمام األمحر

  : بعضهم

 تحياتنا مصبعه زان  أترجنا النضير وقد كأن

  من جوهر فانثنت تجمعه  رت بدرامن التبر أبص أيد

  : آخر

  تحدث للنفس الطرب  حبذا اترجة يا

 غشاء من ذهب لها  كأنها كافورة

  : األسعد بن ممايت
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 الناس بأمر النعيم تذكر  بل للحسن أترجة هللا

  :من هيبة الفاضل عبد الرحيم ابن المعتز  قد جمعت نفسها كأنها

 ا وإن سررتيقبلنه ال  قد أتتك لطفاً أترجة

 "هجرت"مقلوبها  رأيت  تهد أترجة فإني ال

  ما ورد يف القصب 

ثالثة : مسعت الشافعي يقول: أخرج ابن عساكر يف تاريخ دمشق من طريق الربيع بن سليمان، قال
العنب ولنب اللقاح، وقصب : أشياء دواء للداء الذي ال دواء له، الذي أعيا األطباء أن يداووه

  : بعضهم: ب السكر ما أقمت مبصرالسكر؛ ولوال قص

  تراه في جسمه طالوه  سمر القنا ولكن تحكيه

 من ريقه حالوه زادك  زدته عذاباً وكلما

  يف الكمثري 

  : بعضهم

  لون محب زائد الصفرة  بكمثراية لونها هيا

 لها إن قلبت سره وهي  نهد البنت إن قعدت تشبه

  يف اخلوخ 

  : بعضهم

 بدا أحمره العندمي وقد  الخوخ في دوحه كأنما

  قد خضبت أنصافها بالدم  بنادق من ذهب أصفر

  ما ورد يف التني 
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أهدي إىل النيب صلى اهللا عليه : أخرج ابن السين والديلمي يف مسند الفردوس، عن أيب ذر، قال
كلوا، فلو قلت إن فاكهة نزلت من اجلنة بال عجم لقلت هي : "وسلم طبق من تني، فقال ألصحابه

  ".التني، وإنه يذهب بالبواسري، وينفع من النقرس

  : كشاجم

 منضدا على طبق  بتين جاءنا أهالً

  وبعضه يحكي الغسق  الصباح بعضه يحكي

 جمعت بال حلق قد  مضمومة كسفرة

  : ابن املعتز

 حسنا، وقارب منظرا من مخبر  أنعم بتين طاب طعماً واكتسى

 العبير وطيب طعم السكر ريح  برد ثلج، في قفا تبر، وفي في

  خيماً ضربن من الحرير األخضر  يحكي إذا ما صب في أطباقه

  يف اللوز األخضر 

  : ابن املعتز

 األشكال من صنعة الرب مخالفة  أثواب على جسد رطب ثالثة

  :وغن كان كالمسجون فيها بال ذنب آخر  الردى في لليه ونهاره تقيه

 الفانين كف مقتطفا من  أما ترى اللوز حين ترجله

 الدر داخل الصدف كأنه  قد جال القلوب لنا وقشره

  : ظافر احلداد

 ملء اليد اصفره  جاء بلوز أخضر

 عذار األمرد نبت  زئيره كأنما

 توأم ومفرد من  كأنما قلوبه

    جواهر لكنما األصداف من زبرجد

  : البدر الذهيب
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 هكاللوز لما بدا نوار  نظرت مقلتي عجيبا ما

  واخضر من بعد ذا عذاره  الرأس منه شيبا اشتعل

  ما قيل يف املشمش 

  : حميي الدين بن عبد الظاهر

 شعاع يستوقف األبصارا ذا  مشمش على الدوح أضحى حبذا

    شجر أخضر لنا جعل اهللا تعالى منه كما قال نارا

  : وقال

  في نقش أسوقة الغصون خالخل  ضوء الشمس من أوراقها وكان

  :إذ حركته به النسيم جالجل آخر  مشمشها بصوت هزارها وكان

 أشهى إلى من اللذات والطرب  جاءنا من اعجب العجب ومشمش

  بنادق خرطت من خالص الذهب  وهبوب الريح تنثره كأنه

  ما قيل يف النبق 

  : ابن اجليلي

  والشمس قد أخذت تجلوه في القضب  انظر إلى النبق في األغصان منتظماً

 جالجل قد صيغت من الذهب تحكي  صفرته للناظرين غدت كأن

  : آخر

 حسنها في فنون من  كل يوم وسدرة

 وقد بدا للعيون  النبق فيها كأنما

  قد علقت في الغصون  من نضار جالجل

  ذكر احلبوب واخلضراوات والبقول

  يف سنابل الرب والشعري 
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  : القاضي عياض

  كي وقد ماست أمام الرياحتح  إلى الزرع وخاماته انظر

 النعمان فيها جراح شقائق  تجفل مهزومة كتيبة

  : آخر

 لعين المبصر تبدو  حبذا سنبلة يا

  مضفورة من عنبر  سلسلة كأنها

    : ظافر احلداد

  وقد شارفت وقت إبانها  سنابل حب الحصيد كأن

  وأرخى فاضل خيطانها  كنائس مضفورة ربعت

  : ابن رافع القريواين

  مرت عليه الجنوب والشمل  إلى سنبل الزروع وقد انظر

 مرارا، ومرة يسفل يعلو  البحر في تموجه كأنه

 للناظرين أو صندل المسك  للسقي في جوانبه والماء

  يف الباقال 

  : قال بعض الشعراء وهو ابن لنكك البصري

 حكت تقليم ظفر بأقماع  فصوص زبرجد في غلف در

 لونان من بيض وخضر لها  لها ثياباًحاك الربيع  وقد

  : آخر

 لهو ولهج إدمان  نحو ورد الباقال لي

 في ذاك الدعج يلوح  كأنما مبيضه

  فيها فصوص من سبج  من فضة خواتم

  : ابن وكيع

 مقلة تفتح جفناً عن حور عن  ورد الباقالء ناظرا والح
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  روعها من قانص فرط الحدر  ألحاظ اليعافير إذا كمثل

 مجلوة فيها من المسك أثر  كأنها مداهن من فضة

 زينت سوادها سود الطرر قد  كأنها سوالف من خرد

  يف القثاء 

  : عبد الرحيم بن رافع القريواين

  نا من فوق أطباق منضد  بقثاء أتا أحبب

 من الزبرجد أجرامهن  قد حدرت كمضارب

 ء من الهواجر قد توقد  الدواء إذا الهوا نعم

  : املعتزابن 

  من الزبرجد خضرا ما لها ورق  إليه أنابيباً منضدة انظر

 معكوسه إني بكم أثق وكان  قلبت اسمه بانت حالوته إذا

  يف اخليار 

  : لبعضهم

  كريحان السور به اخضرار  حين تنسبه لبيت خيار

 لمغرم عنه اصطبار فليس  نسيمه أنفاس حب كأنه

  يف الفقوس 

  : بعضهم

  على الرياض بحب فيه مأسور  ا الفقوس مبتهجاًحين بد شبهت

 بسندس حشوه حبات كافور  من لجين لف ظاهرها مخازن

  يف القرع 
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  : لعبد الرحيم بن نافع

 أفيال لطخن بزنجار خراطيم  تبدي للعيون كأنه وقرع

  فاعجب منها حسنه كل نظار  فعايناه بين مزارع مررنا

  يف الباذجنان 

  : لبعضهم

 سوف يزهو بمثله وقتي ما   األرض من عجائبهالنا أهدت

  وأحكم الوصف منه في النعت  أجاد الذي يشبهه إذا

 :قمعت بكيمخت آخر بسمسم  كرات األديم قد حشيت قال

 نمير الماء في كل بستان غذاه  عند الطعام مدحرج ومستحسن

  قلوب نعاج في مخاليب عقبان  من أقماعه فكأنه تطلع

  : آخر

  أوكارها روض الربيع المسكر  األبذنج سود حمائم اوكأنم

 فاستودعته حواصالً من عنبر  مناقرها الزبرجد سمسماً لقطت

  : آخر

 صغار الدر باللبن الحليب  حشيت حشاها وباذنجانة

  من اآلس الرطيب على قضيب  وغشيت البنفسج واستقلت

  يف السلجم 

  : البن رافع القريواين

  في حسنه الرائق من غيرمين   بداالسلجم لما كأنما

 أو كرات اللجين لمبصريها  الكافور ملمومة قطائع

  يف الفجل 
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  : لبعضهم

 تخجل شمس النهار جارية  فجل قد أتتنا به هللا

 لنا غصنا بصوب العطار به  كأنه في يدها إذ أتت

  :أو مثل أنياب الفيول الصغار آخر  من فضة قد صفت سبائك

 من بعد تقشير طباخنا   أتانا بهبفجل قد أحبب

 من حسنه قضبان بلور  في طبق خلته منضدا

  : آخر

  ولمت عليها صاحبي ولي العذر  من حور الجنان ملكتها وبيضاء

 وال معجر الكن ذوائبها خضر  وما كسيت من سندس الخلد حلة

  يف اجلزر 

  : البن رافع القريواين

  ه قضب من المرجانفي حسن  إلى الجزر البديع كأنه انظر

 صيغت من العقبان وقلوبه  كزبرجد في لونها أوراقه

  : آخر

  يحكى لنا لهب الحريق  إلى الجزر الذي انظر

 نصاب من عقيق فيها  من سندس كمدية

  يف الثوم 

  : البن رافع القريواين

  بديعة الحسن تسبى كل من نظرا  حبذا ثومة في كف جارية يا

 من ديبقى حوت دررا كصرة  ب تقلبهاوهي من عج أبصرتها،

  : آخر

 روائحه وطعم مذاقه لوال  الثوم مثل اللوز إن قشرته
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 ينمي إلى أعراقه لفضيلة  كالندل غرك منظرا فإذا دعي

  يف النمام 

    

  : ابن رشيق

 إخواني وما أحسنوا أساء  كره النمام أهل الهوى لم

  منمن غير تكذيب لهم مأ  إن كان نماما فتنكيسه

  : آخر

  اسما قبيحا من األسماء مهجورا  بارك اهللا في النمام إن له ال

  ما كان فيهم بهذا االسم مشهورا  لم ينم على العشاق سرهم لو

  يف النعناع 

  ]: بعضهم[

 مخلوقة من زبرجد وأوراقه  وجاءت بنعناع كان غصونه

  كأصداغ زنج فلفلت من تجعد  مسه نفح الحرور رايته إذا

   النارنج يف

  : لبعضهم

  يروقك في ذرا دوح وريق  كرات من عقيق تأملها

 درة العيس األنيق غذتها  من غصون ناعمات صوالج

  : آخر

 بمثله في البرايا يضرب المثل  إلى منظر يلهيك منظره أنظر

  ال النار تطفي، وال األغصان تشتعل  تلوح على األغصان في شجر نار

  : أبو احلسن الصقلي
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 غصن رطب كقامة أغيد على  بين الرياض نظرتها ونارنجة

  بدت ذهباً في صولجان زبرجد  ميلتها الريح مالت كأكرة إذا

  : وقال

 حضر السعد لما حضر فقد  تنعم بنارنجك المجتني

 ن، ويا مرحبا بخدود الشجر  مرحباً بقدود الغصو فيا

   أكرر، فصاغت لنا األرض منها  السماء همت بالنضا كان

  : ابن املعتز

 في حمرة كاللهب صفرته  النارنج لما بدت كأنما

  فاصفر ثم أحمر خوف الرهب  معشوق رأى عاشقا وجنة

  : آخر

 هذا ونارنجنا بستاننا  قلت له صف لنا وشادن

  ومن جنى النارنج ناراً جنى  بستانكم جنة: فقال لي

  يف الليمون 

  .يف األصل شجر هنديالليمون والنارنج : قال ابن وحشية

  : السرى الرفاء

 أطيب عطر عطرها  شجرات ظللته

    فلك أنجمه الليمون من بيض وصفر

 تلويح تبر شابها  أكر من فضة قد

  : آخر

 المقبل ألمي بارد الشنب حلو  رب ليمونة حيابها قمر يا

  فاستودعوها غالفاً صيغ من ذهب  أكرة من فضة خرطت كأنها

  : آخر

 في إشرافه بالعيان يأخذ   الليمون لما بداأما ترى
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  لطخها العابث بالزعفران  بيض دجاج وقد كأنه

  .مت كتاب حسن احملاضرة وهللا احلمد
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