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 المقدمة
 

ٍحسىاًف { كقاؿ تعاىل }  كىمىا ْنيٍزىٍكفى ًإَّلا مىا كيٍنتيٍم تػىٍعمىليوفى  قاؿ تعاىل } ىىٍل جىزىاءي اٍْلً
ٍحسىافي   . { ًإَّلا اٍْلً

نٍػيىا كىمىاءو أىنٍػزىٍلنىاهي ًمنى السامىاًء فىاٍختػىلىطى بًًو نػىبىاتي  ًإ٧ناىا} قاؿ تعاىل ك  مىثىلي اٜنٍىيىاًة الدُّ
ـي حىَّتا ًإذىا أىخىذىًت اٍْلىٍرضي زيٍخريفػىهىا كىازايػانىٍت كىظىنا أىٍىليهىا  اٍْلىٍرًض ٣ناا يىٍأكيلي النااسي كىاٍْلىنٍػعىا

ا أىٍمرينىا لىٍيًلن أىٍك نػىهىارنا فىجىعىٍلنىاىىا حىًصيدنا كىأىٍف َلىٍ تػىٍغنى بًاٍْلىٍمًس  أىنػاهيٍم قىاًدريكفى عىلىيػٍهىا أىتىاىى 
 { . كىذىًلكى نػيفىصِّلي اٍْليىاًت لًقىٍوـو يػىتػىفىكاريكفى 

كىذا اٞنثل من أحسن اْلمثلة، كىو مطابق ٜنالة السعدم : عبدالر٘نن قاؿ الشيخ 
ك٥نو ذلك يزىو لصاحبو إف زىا كقتنا قصًننا، الدنيا، فإف لذاهتا كشهواهتا كجاىها 

فإذا استكمل كمت اضمحل، كزاؿ عن صاحبو، أك زاؿ صاحبو عنو، فأصبح صفر 
 (ُ) اليدين منها، ٣نتلئ القلب من ٨نها كحزهنا كحسرهتا.

كىو سبحانو كتعاىل رحيم ٪نب الر٘ناء، كإ٧نا يرحم من عباده :  قاؿ ابن القيم
الر٘ناء، كىو ستًن ٪نب من يسرت على عباده، كعفو ٪نب من يعفو عنهم، كغفور 
٪نب من يغفر ٟنم، كلطيف ٪نب اللطيف من عباده، كيبغض الفظ الغليظ القاسي 

 كأىلو، اٛنعظرم اٛنواظ، كرفيق ٪نب الرفق، كحليم ٪نب اٜنلم، كبر ٪نب الرب
كعدؿ ٪نب العدؿ، كقابل اٞنعاذير ٪نب من يقبل معاذير عباده، ك٩نازم عبده 

ُنسب ىذه الصفات فيو كجودان كعدمان، فمن عفا عفا عنو كمن غفر غفر لو كمن 
سامح سا١نو كمن حاقق حاققو، كمن رفق بعباده رفق بو، كمن رحم خلقو ر٘نو، 

جاد عليو، كمن نفعهم نفعو، كمن  كمن أحسن إليهم أحسن إليو، كمن جاد عليهم
سرتىم سرته، كمن صفح عنهم صفح عنو، كمن تتبع عورهتم تتبع عورتو، كمن 

ىتكهم ىتكو كفضحو، كمن منعهم خًنه منعو خًنه، كمن شاؽ شاؽ اهلل تعاىل بو، 

                                                           

 . ( ّّْ/ّ)  تفسًن السعدم (ُ)
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كمن مكر مكر بو، كمن خادع خادعو، كمن عامل خلقو بصفة عاملو اهلل تعاىل 
 (ِ) الدنيا كاْلخرة. بتلك الصفة بعينها يف

 

كرأينا كثًننا  كقد رأينا كثًننا ٣نن قتل شخصنا، نشأ لو كلد فقتلو.:  قاؿ ابن عبداٟنادم
 ٣نن أكل ماؿ أيتاـ غًنه، أكل الغًني مالو حٌن مات.

كرأينا كثًننا ٣نن رىَّبا أكَّلدى غًنه، كحىرىصى عليهم، يىسارى اهلل لو من رَّب أكَّلده، كحرص 
كرأينا كثًنان من اْلشرار تسلاط على ناس من أىل اٝنًن، فسلط اهلل عليو مىٍن  عليهم.

 (ّ) ىو أقول منو، فآذاه بنحو ما آذل ذلك.
 أناخىت صركؼي اٜنادثاًت بباًبو:: فلما ٕنادىل كاستطػػاؿ بظلًمو 

 . كصىبا عليػو اهلل سوطى عذاًبو:: كعيوًقب بالظلًم الذم كاف يٍقتفي 
 

 (ْ)".لو بغى جبل على جبل لدؾ الباغي منهما" كيف اْلثر 
 

ٍعتي  أىبي عن  : ٚنًى ٍعتي أىبىا ىيرىيٍػرىةى، رىًضيى اللاوي عىٍنوي يػىقيوؿي : ٚنًى سىًعيدو اٍلًغفىارًمُّ، أىناوي قىاؿى
 : فػىقىاليوا: يىا رىسيوؿى « سىييًصيبي أيماًِت دىاءي اٍْليمىمً »رىسيوؿى اللاًو صىلاى اهللي عىلىٍيًو كىسىلامى يػىقيوؿي

: اللاًو، كىمىا دىاءي اٍْليمىًم؟ قى  نٍػيىا كىالتابىاغيضي »اؿى اثػيري كىالتػانىاجيشي يف الدُّ اٍْلىشىري كىاٍلبىطىري كىالتاكى
 (ٓ).«كىالتاحىاسيدي حىَّتا يىكيوفى اٍلبػىٍغيي 

كىذه رسالة صغًنة يف حجمها كلكنها كبًنة يف عربهتا كمدلوٟنا أٚنيتها ) اٞنعترب يف 
عزيزان يف منصبو  عزيزان يف مالوأم  عزيزان (ما أقوؿ ) نكحيمن كاف عزيزان مث افتقر ( 

غًن أك زكاؿ ملكو  سجن أك قتل أك ىذا العز بفقر أك فزاؿ جاىو أك سلطانو زيزان ع
 كباهلل التوفيق . ذلك .

                                                           

 . ( ّٓ)  الوابل الصيب من الكلم الطيب (ِ)
 . ( َُُ)   . لػ ابن عبداٟنادماهلل صب اٝنموؿ على من كصل أذاه إىل الصاٜنٌن من أكلياء (ّ)
 . ( َُْٖحْٗٔ) أكرده اْللباين يف ضعيف اٛنامع عن أب ىريرة كقاؿ ) ضعيف (  (ْ)
ٍسنىاًد كىَلىٍ ٫نيىرِّجىاهي كقاؿ . ركاه اٜناكم يف اٞنستدرؾ  (ٓ) ا حىًديثه صىًحيحي اٍْلً  كحسنو اْللباين. ( ُُّٕحُٖٓ/ْ)   ىىذى
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 . مالك بن بكر بن علفة بن جداعة ◙
أخو بين جشم بن معاكية بن بكر ابن ىوزاف، ككاف غزا بين قيس بن حنظلة، من 

فأسره اٛنعد بن الشماخ الربٗني كفض أصحابو، فمكث عنده عامان َّل  الرباجم،
يفدل، فلما طاؿ ذلك عليو جعل يأتيو يف كل رأس شهر بأفعى فيقوؿ: كاهلل 

ذا إف قومي َّل أراىم لتفدين أك ْلعضنها بك! فلما طاؿ ذلك عليو قاؿ: يا ى
 (ٔ) ناصيِت على الثواب. ففعل كأطلقو. زيفدكنين، فج

 
 . (ىـٕٖٔت). إبراىيم بن الوليد بن عبد الملك المرواني األموي ◙

كٞنا مات أخوه يزيد بن الوليد قاـ بعده  مًن كاف مقيما يف دمشقأ أبو إسحاؽ
كتارة  باْلمارةككاف ضعيفا مغلوبا على أمره تارة يسلم عليو  (ىػُِٔ) سنةباْلمر 

باٝنًلفة، فمكث سبعٌن يوما، فثار عليو مركاف بن ١نمد بن مركاف ككاف كايل 
أذربيجاف كدعا لنفسو باٝنًلفة كقدـ الشاـ فاختفى إبراىيم، كاستوىل مركاف، فأٌمن 

 إبراىيم فظهر كقد ضاعت خًلفتو.
 (ٕ) . كقيل غرؽ بالزاب قتل من بين أمية حٌن زالت دكلتهمكقتل مع من 

 
 

 . (ىـٜٓٔ)ت  يحيى بن خالد بن برمك أبو علي الفارسي ◙
كحذقا  الوزير الكبًن أبو علي الفارسي من رجاؿ الدىر حزما كرأيا كسياسة كعقًل

، كيثقفو، كيعرفو اْلمور، فلما  لًيػيرىبػِّيىوي بالتصرؼ، ضمو اٞنهدم إىل ابنو الرشيد 
كصًن  يا أب، كرد إليو مقاليد الوزارة، ع قدره، كنوه باٚنو، ككاف ٫ناطبواستخلف، رف
 (ٖ) . ، كبالغ يف تعظيمهم إىل الغاية مدةأكَّلده ملوكان 

                                                           

 . ( ُٔٓ/ِ) لػ عبدالسًلـ ىاركف نوادر اٞنخطوطات . (ٔ)
 . ( ٕٗ/ُ) ْلعًلـ . للزركليا (ٕ)
 . ( ٖٗ/ٗ)السًن  (ٖ)
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الربامكة فغضب عىلىٍيًو، كخىلاده اٜنبس إىل أف مات ًفيًو،  الرشيد إىل أف نىكىبى ىاركف
 (ٗ) ل جعفرنا ابنو.تى كقػى 

 مىٍقتىلي مهلك الربامكة فيها كاف كاف  سنة سبع كٖنانٌن كمائة يفك  : قاؿ ابن كثًن
الرشيد جعفر بن ٪نٍن بن خالد الربمكي، كدمار ديارىم كاندثار آثارىم، كذىاب 

 (َُ) . صغارىم ككبارىم
يف سنة ثًلث كتسعٌن كمائة مات الفضل بن ٪نٍن بن خالد بن ك :  قاؿ ابن اْلثًن

، كشقو، فعوًف أشهران  لسانو برمك يف اٜنبس بالرقة، ككانت علتو أنو أصابو ثقل يف
كٓندث، عادتو العلة، كاشتدت عليو، كانعقد لسانو كطرفو،  من علتوً  فلما صحى  .فربأ

                                                           

ذكرىا أبو جعفر ابن  على أقواؿ نكبة ىاركف الرشيد للربامكة كقد اختلف يف سبب:  -ر٘نو اهلل  -قاؿ ابن كثًن  (ٜ)
 ىػ.ُٕٖسنة ُٔٗ/َُالبداية كالنهاية )  : ٠ناَّل لسردىا . أنظركليس ىذا قلت :  .اىػ جرير كغًنه من علماء التاريخ

 . . ١نمد اْلباصًنم . موقع اْللوكة ( ىاركف الرشيد كنكبة الربامكة.كمقاؿ  ُّٕكالفرج بعد الشدة ص
 ما قيل في الثناء على دولة البرامكة :

غرٌة يف جبهة الٌدىر، كتاجا على : إف آؿ برمك ، كانت  ( ُٕٗ)  يف اْلداب السلطانية جاء يف كتاب الفخرم ◙
٪نٍن كبنوه كالٌنجـو زاىرة كالبحور زاخرة، كالٌسيوؿ دافعة، كالغيوث ماطرة، أسواؽ اْلداب عندىم  ، فإفمفرؽ العصر 

، كمعتصم  نافقة كمراتب ذكم اٜنرمات عندىم عالية كالدنيا يف أيامهم عامرة كأهبة اٞنملكة ظاىرة، كىم ملجأ اللهف
 : ٟنم يقوؿ أبو نواسك  . الطٌريد

 . سًلـ على الدنيا إذا ما فقدمت ... بين برمك من رائحٌن كغاد
، عتق منظر كجودة ٢نرب، كجزالة منطق، كسهولة  ، كلباب الكراـ كملح اْلناـ ١نض اْلياـالربامكة قاؿ اٛناحظ :  ◙

 ( . ْٗ/ٓ) العقد الفريد  . لفظ، كنزاعة أنفس، كاكتماؿ خصاؿ
ًشفاء سقاـً دىرىم، كغياث جدب  : كاف الربامكة الفضل بن ٪نٍن أحد كتاب  كتاباليل ١نمد بن ٗن قاؿ ◙

 ( . ُٖ قطب السركر . ) عصرىم، كما زالوا كهفان لًلجئٌن، كمفزعان للملهوفٌن
ما َل يكن ْلحد من الناس منها، إهنم كانوا ٫نرجوف بالليل سران كمعهم اْلمواؿ  من السخاء كالكـر ،ككاف للربامكة  ◙

يتصدقوف هبا، كرّنا دقوا على الناس أبواهبم فيدفعوف إليهم الصرة فيها الثًلثة اْلَّلؼ إىل اٝنمسة اْلَّلؼ كاْلكثر من 
ب إذا أصبحوا لك يعدكف إىل العتذلك كاْلقل، كرّنا طرحوا ما معهم يف عتب اْلبواب، فكاف الناس َّلعتيادىم ذ

 ( . ْٗ  احملاسن كاٞنساكئ ) .يطلبوف ما ألقي فيو
 . ىػ (ُٕٖسنة ُٔٗ/َُ) البداية كالنهاية (َُ)
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، كصلى عليو إخوانو يف القصر الذم كانوا فيو، مث أخرج فصلى عليو  فمات يف احملـر
 (ُُ) الناس، كجزع الناس عليو.

ٍنى بن خىالد قاؿ  : قىاؿى أب ْلبيو ٪نى ١نمد بن جعفر بن ٪نٍن بن خالد بن برمك، قىاؿى
بن برمك، كىم يف القيود، كاٜنبس: يا أبة، بعد اْلمر كالنهي كاْلمواؿ العظيمة 

: يا بين دعوة  أصارنا الدىر إىل القيود كلبس الصفوؼ كاٜنبس؟ قاؿ: فقاؿ لىوي أىبيوهي 
 غىفىٍلنىا عنها، كَلىٍ يغفل اهلل عنها، مثيا أنشأ يػىقيوؿي سرت بليل  (ُِ)مظلـو

 زمىننا كالداىري رىيااف غىًدؽٍ :: رب قـو قد غيذُّكا يف نًعمةو 
 (ُّ). مثيا بكااىم دىمنا حٌن نىطقٍ :: سكتى الداٍىري زماننا عنهم 

 

 البرمكي . ن َخاِلدن يحيى بأم َجْعَفر ب ◙
على أمي يـو  خلتي دى  : قاؿ ي خطيب الكوفةعن ١نمد بن عبد الر٘نن اٟنامش

قالت: :  قلت: َّل اْلضحى، كعندىا عجوز يف أثواب رثة، فقالت: تعرؼ ىذه؟
ىذه كالدة جعفر الربمكي، فسلمت عليها، كرحبت هبا، كقلت: حدثينا ببعض 

ىذا العيد، كعلى رأسي أربع مائة جارية، كأنا  قالت: لقد ىجم علي مثلي  أمركم.
 أزعم أف ابين عاؽ يل، كقد أتيتكم يقنعين جلد شاتٌن، أجعل أحد٨نا فراشا يل .

 (ُْ) قاؿ: فأعطيتها ٙنس مائة درىم، فكادت ٕنوت فرحا.
 

                                                           

 . ىػ (ُٕٖسنة ُٔٗ/َُ) الكامل . َّلبن اْلثًن  (ُُ)
تويف ىو كابنو كمرأتو كتتمة أحد عشر شخصان  اْلمًن عز الدين أبيك اْلشقر الشجاعي .كنظًن ذلك ما حصل لػ  (ُِ)

( فكاف يػيرىل أٌف ذلك بدعوة ًٜنقىتو : فإنو ٞنا توجو إىل بًلد الصعيد ْلنشاء ىػَٕٕداره يف شهر ١نـر من سنة )من 
ٌٍيز ليقطعها ، ككانت تظل على مسجد فيو طائفة من الفقراء ، كينتفعوف بثمى  رىا اٞنراكب لغزك بًلد اليمن عٌٌن شجرة ٗني

ففي تلك الليلة مًرض ، كركب من غًده يف النيل  . فأتاه رجله فقاؿ اللهم ، كما قطع شجرنا ، اقطٍعو كاٍقطىٍع شجره ! .
 ( ط دار الغرب. ْٖٔرقمّّّ/ِلػ اٞنقريزم  .)كتاب اٞنقفى الكبًنكىو مريض فمات كٗنيع من يف داره كقدـ إىل داره 

 ( .ط بشار ُُْٕرقم ُٓٗ/ُٔ) للذىيب . تاريخ اْلسًلـ  (ُّ)
 ( . ُْْ/ُ)  اٌفاٛنليس الص(  ُٔٓ/ٕ( تاريخ بغداد )  ٗٔ/ٗالسًن )  (ُْ)
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 إبراىيم بن العربي . ◙
كىي ٢نوفة بعيدة عن عصاة  كاف كاليان شديد الضبط لوَّليتو ككاف على اليمامة ،

اٞنلك ، فكافح فيها اللصوص ، كنشر اْلمن ، كأقر النظاـ حَّت خشيو العصاة  
ككاف أمًنان مدة عبداٞنلك بن مركاف كابنو الوليد فلما استخلف سليماف كثب عليو 

اعداؤه كاثقلوه باٜنديد ، كسًنكه إىل سجن اٞندينة . فأمكن اعداءه من نفسو تورعان 
اٝنليفة كلكن ما لبث اف تبٌن أف آسريو اٜنقيقيٌن ىم خصومو  عن عصياف

الشاغبوف عليو ، كليس للخليفة من أرب يف حبسو إَّل تنصيب أنصاره على اْلقاليم 
فتمىن لو توارل عن اْلنظار يف ٠ناىل اْلرض كىو خبًن بفجاجها كدركهبا ، كَل 

 يستسلم ْلعدائو . كشعره ٪ندث ذلك : فقاؿ :
ـي لًنػىٍفسي كى  ::ينِّ يٍوـى سىلعو لىًلىًئمه لىعىٍمريؾى إ  لًكٍن ما يػىريدُّ التػالىوُّ

ٍفىى عىل ::أأٍمكىٍنتي ًمٍن نػىٍفسي عيديكِّمى ضىلاةن    ى ما فىاتى لٍو كيٍنتي أٍعلىمي أٟنى
ـي كىأعيقابً   ::لٍو أفا صيديكرى اْلٍمًر يػىٍبديكفى لًٍلفىَّتى    ًو َلىٍ تػيٍلًفًو يػىتػىنىدا
 كلىٍيله سخاًميُّ اٛنٍىناحىًٌن أٍدىىمي  ::لىعىٍمرم لىقىٍد كىانىٍت ًفجىاجه عىريضىةه  

 عىٍن دىاًر اٍٟنىواًف ميراغىمي كىإٍذ يل  ::إًذ اْلٍرضي َلٍى ٍْنهىٍل عىلىيا فيركجيها 
 ًلىءي الذِّراعىٌٍنً عىيػٍهىمي ًبرىٍحًليى فػىتٍ  ::فلىٍو ًشٍئتي إذ بًاْلمًر ييٍسره لىقىلاصٍت  
ارىهي    (ُٓ). كبًاللاٍيًل َّلى ٫نيًٍطي ٟنىا اٍلقىٍصدى مىٍنًسم ::علىٍيها دىليله بًاٍلفىًلًة هنى

 

 

                                                           

اْلسر كالسجن يف (  ُّٕ/ُماد سىٍلعه ( ديواف اٜنماسة . لػ أب ٕناـ )  ّّٓٔرقم  ِٖٔ/ّمعجم البداف )  (ُٓ)
 ( . ُٗٔ)  شعر العرب
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 كان أبوه وزيرا للمنصور العّباسي الفضل بن الربيع بن يونسالوزير 
 ه(ٕٛٓ)ت

الرشيد كاستوزر الربامكة  كاستحجبو اٞننصور ٞنا كىل أباه الوزارة، فلما آؿ اْلمر إىل 
كاف صاحب الرتٗنة من كبار خصومهم، حَّت ضرهبم الرشيد تلك الضربة، قاؿ 

 الزماف: ككانت نكبتهم على يديو. صاحب غرباؿ
عمل على كاستخلف اْلمٌن، فأقره يف كزارتو، ف ككيل الوزارة إىل أف مات الرشيد

 عنو اٞنأموف مث عفا( قُٔٗ) سنةفر اٞنأموف استرت الفضل كٞنا ظ مقاكمة اٞنأموف
 (ُٔ) كأ٨نلو بقية حياتو. كتويف بطوس.

 (.هٖٖٕت ) الزيات بن محمد جعفر أبو الوزير ◙
 .الزيات بن أباف بن اٞنلك عبد بن ١نمد جعفر أبو اْلديب الوزير
 ككزر كالنثر، النظم كبراعة كفنونو، باْلدب ىذا ادى سى فى  ،سوقيان  زياتان  كالده كاف

 حَّت اٞنتوكل، دكاد أب ابن فأغرل دكاد، أب َّلبن معاديا ككاف كللواثق، للمعتصم
 .كعذبو الزيات، ابن صادر
 . الطبع يف خور الر٘نة قط، أحدا ر٘نت ما: كيقوؿ القرآف، ِنلق يقوؿ ككاف

 .ار٘نوين: يصيح فكاف كاٞنساؿ، ّنسامًن جهاتو حرج، قفص يف فسجن
 . الطبيعة يف خور الر٘نة: فيقولوف

 .كمائتٌن كثًلثٌن ثًلث سنة يف: مات
 كأطراؼ حديد من تنوران  أنذ قد اٞنذكور الزيات ابن ككافكقاؿ ابن خلكاف 

 ككاف كزارتو، أياـ يف اٞنساؿ، رؤكس مثل قائمة كىي داخل، إىل احملددة مسامًنه
 كاحد انقلب فكيفما باْلمواؿ، اٞنطلوبٌن الدكاكين كأرباب اٞنصادرين فيو يعذب

                                                           

 ( . ُْٖ/ٓاْلعًلـ . للزركلي )  (ُٔ)
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 أشد لذلك فيجدكف جسمو، يف اٞنسامًن تدخل العقوبة حرارة من ٓنرؾ أك منهم
 ار٘نين، الوزير أيها منهم أحد قاؿ إذا ككاف اٞنعاقبة، ىذه إىل أحد يسبقو َل اْلَل

 قيده التنور، يف بإدخالو أمر اٞنتوكل اعتقلو فلما الطبيعة، يف خور الر٘نة: لو فيقوؿ
 خور لر٘نةا: لو فقاؿ ار٘نين، اٞنؤمنٌن أمًن يا: فقاؿ اٜنديد من رطًلن  عشر ِنمسة

 : فكتب إليو فأحضرتا كبطاقة دكاة فطلب للناس، يقوؿ كاف كما الطبيعة يف

 النـو يف العٌن تريك ما كأنو...  يـو إىل يـو فمن السبيل ىي
 . قـو إىل قـو من تنقل دنيا...  دكؿ إهنا ركيدان  ْنزعن َّل
 اٞنتوكل قرأىا فلما الغد، يف إَّل عليها يقف كَل عنها فاشتعل اٞنتوكل، إىل كسًنىا 

 كمائتٌن، كثًلثٌن ثًلث سنة يف كذلك ميتان، فوجدكه إليو فجاؤكا بإخراجو، أمر
 (ُٕ) . يومان  أربعٌن التنور يف إقامتو مدة ككانت

 .(  ىـٖٛٔت ). محمد بن أحمد بن زياد الفارسي القيرواني ◙
 اٞنناظرة كَّل يرل التقليد.البليغ القلم، كمذىبو  أبو جعفر الفقيو

ككاف من ذكم اٛناه، كلو ثركة، مث امتحن يف آخر عمره ّنغاـر عبيد اهلل اٞنهدم على 
أىل الضياع كافتقر بعد غىن، كىذا يدؿ على السياسة الضرائبية اجملحفة عند 

 ، كٞنا افتقرالعبيديٌن، كٗنع اْلمواؿ من الرعية بعناكين ظاٞنة حَّت يفتقر من كاف غنيان 
بعد غناه ٛنأ بنفسو إىل ١نمد بن أ٘ند البغدادم متوسًل بو إىل عبيد اهلل اٞنهدم 

يسألو التخفيف بأم كجو رآه، كىش البغدادم إىل حاجتو كقاؿ لو: إف ىذه اٞنغاـر 
من التخفيف لولد من أكَّلده كَّل لقائد من قواده،  َل يفتح السلطاف قط فيها بابان 

من ماؿ؟ كلكن نسألو لك صلة تستعٌن هبا على دىرؾ، فكم ٓنب أف نسألو لك 

                                                           

 . (ٔٗٔرقم ّّْ/ ْكفيات اْلعياف ) (ُِٕ/ ُُ)السًن  (17)
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 نح ستٌن مثقاَّل.كإجراءات ترتيبية مع عبيد اهلل اٞنهدم مي  كبعد ١ناكرة مع البغدادم

(ُٖ) 
 ( .ىـ ٕٖٛ)ت  محمد بن علي بن الحسين بن مقلة أبو علي ◙

جباية اٝنراج  كلد يف بغداد ككيل راء اْلدباء يضرب ُنسن خطو اٞنثلمن الشعكزير 
كَل يلبث أف  (قُّٔ) سنةمث استوزره اٞنقتدر العباسي  يف بعض أعماؿ فارس

 ) ( كاستوزره القاىر باللاو سنةقُّٖ) سنةغضب عليو فصادره كنفاه إىل فارس 
اىر اْلعماؿ حَّت اهتمو القبو من بًلد فارس، فلم يكد يتوىل  فجئق( َِّ

مث ق(  ِِّ) ( كاستوزره الراضي باللاو سنةقُِّ) سنةباٞنؤامرة على قتلو، فاختبأ 
مث علم أنو كتب إىل أحد  فسجنو مدة، كأخلى سبيلو.ق( ِّْ) نقم عليو سنة

اٝنارجٌن عليو يطمعو بدخوؿ بغداد، فقبض عليو كقطع يده اليمىن، فكاف يشد 
( كسجنو، فلحقو يف قِّٔ) سنةكتب بو، فقطع لسانو اعده كيالقلم على س

حبسو شقاء شديد حَّت كاف يستقي اٞناء بيده اليسرل ك٬نسك اٜنبل بفمو. كمات 
 (ُٗ) . يف سجنو

 

 . ه (ٖٖٖ ت)مد بن أحمد الملقب القاىر باهلل الخليفة مح ◙
أمر اٞنستكفي  سنة ثًلث كثًلثٌن كثلثمائة كيف:  -ر٘نو اهلل  -قاؿ ابن كثًن 

بإخراج القاىر الذم كاف خليفة كأنزلو دار ابن طاىر، كقد افتقر القاىر حَّت َل يبق 
 (َِ) من اللباس سول قطعو عباءة يلتف هبا، كيف رجلو قبقاب من خشب. يءلو ش

 

                                                           

 (. ِِٓرقم َّْ/ِ) ١نمد ١نفوظ. لػ  تراجم اٞنؤلفٌن التونسيٌن (18)

 ( . ِّٕ/ٔ)  اْلعًلـ . للزركلي (ُٗ)
 ق ( .ّّّسنةِِْ/ُُ)  البداية كالنهاية (َِ)
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 .ىـ(ٖٖٗتابن المهدي العبيدي ) محمد بن عبيد اهلل أبو القاسم القائم ◙
كنشأ يف سلمية )بسورية( كدخل اٞنغرب مع  كلد. صاحب اٞنغرب. كيسمى نزاران 

كسنة  ق(َُّ)سنة زه إىل مصر مرتٌن أبيو. كٞنا استقر أبوه يف ملك اٞنغرب جه
، كيف الثانية كصل إىل اٛنيزة كقاتلو  ق(َّٕ) فملك يف اْلكىل اْلسكندرية كالفيـو

موت أبيو  إىل اٞنغرب. كبويع بعدجيش اٞنقتدر العباسي بقيادة )مؤنس( فعاد القائم 
كىو ثاين ملوؾ الدكلة الفاطمية العبيدية، كأكؿ من تلقب بأمًن ( قِِّ)سنة 

مات ١نصورا باٞنهدية. قاؿ الذىيب: كاف شجاعا مهيبا قليل اٝنًن،  اٞنؤمنٌن فيها.
فاسد العقيدة، أصيب بوسواس كزاؿ عقلو، فأظهر سب اْلنبياء، ككاف مناديو 

باد عدة من العلماء، ككاف يراسل قرامطة يصيح: )العنوا الغار كما حول!( كأ
 (ُِ). البحرين كيأمرىم بإحراؽ اٞنساجد كاٞنصاحف

 

محمد بن أحمد بن طلحة العباسي ابن المعتضد ابن الموفق من خلفاء  ◙
 (.هٜٖٖت )الدولة العباسية. 

كاف أىوج، سفاكنا للدماء، قبيح السًنة، كثًن التلوف :  بويع كلقب القاىر باهلل
ككاف  كاَّلستحالة، مدمن اٝنمر، كلوَّل جودة حاجبو سًلمة ْلىلك اٜنرث كالنسل.

كَل ٓنسن سًنتو، فهاج  قد صنع حربة ٪نميها، فًل يطرحها حَّت يقتل هبا إنساننا.
ّنسمار ١نٌمى، دفعتٌن. كىو أكؿ من ٚنل من  اٛنند كخلعوه ككحلوا عينيو بالنار

 اٝنلفاء. كحبسوه مث أطلقوه.
، فأنا من  عليا باٛنامع بٌن الصفوؼ، كعليو جبة بيضاء كقاؿ: تصدقوا فوقف يوما 
كأراد أف يشنع على اٝنليفة اٞنستكفي، فقاـ إليو ابن أب موسى اٟنامشي،  قد عرفتم.

 (ِِ) . فأعطاه ألف درىم، فمنعوه من اٝنركج
 

                                                           

 ( . َّٗ/ٓ)  اْلعًلـ . للزركلي(  ُِٖ( تاريخ اٝنلفاء )  َُُ/ُٓسًن اْلعًلـ )  (ُِ)
 ( . ِٗٓ/ٔ)  اْلعًلـ . للزركلي (ِِ)
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للَّو أحمد بن الموفق بن إبراىيم بن المقتدر باللَّو جعفر بن المعتضد با ◙
 ( .هٖٚ٘ت . )أبو إسحاق المتوكل

كدامت ( ىػِّٗ) سنةباللاو خليفة عباسي كيل اٝنًلفة بعد موت أخيو الراضي 
، كاف فيها اٞنسيطركف على اٞنلك يف أياـ سلفو كأيامان  خًلفتو أربع سنٌن إَّل شهران 

 مسيطركف عليو، غًن أنو كفق َّلستبداؿ أشخاص بأشخاص. ككاف موصوفان 
اْلمراء )توزكف(  إمارةبالصًلح كالتقي، يقوؿ: ند٬ني اٞنصحف. كيف أيامو توىل 

كخافو اٞنتقي فخرج بأىلو من بغداد عاصمتو إىل اٞنوصل  (ىػُّّ)سنة الرتكي 
بعث إىل توزكف يستأمنو،  (ىػّّّ)كمنها إىل الرقة. كتوزكف يأمر كينهي. كيف سنة 

سندية فقبض عليو توزكف كخلعو، كٚنل فأقسم لو باْلماف، فركب الفرات كبلغ ال
 (ِّ)عينيو، كجئ؟ بو إىل بغداد، فسجن كىو أعمى إىل أف مات .

 

 .( هٕٖٙت) لشيرازيا الفضل أبو الوزير  ◙
 على غضب لشًنازم ،ا الفضل أبو الكبًن، الوزيرأف  -ر٘نو اهلل  -ذكر الذىيب 

 إىل النحاسٌن من فاحرتؽ اْلسواؽ، يف النار بإلقاء فأمر ،جنداران  لقتلهم بغداد أىل
 يف دخل اْلمواؿ، كراحت كاْلطفاؿ، كالنساء الرجاؿ من عدة كاحرتؽ السماكٌن،

 ككثر كدكاف، بيت مائة كست مسجدان  كثًلثوف ثًلثة اهلل بيوت من اٜنريق ذلك
 فسقي الكوفة، إىل كطرد الدكلة، عز عليو قبض مث كجهو، يف كشتموه عليو، الدعاء

 (ِْ) .مائة كثًلث كستٌن بضع سنة ،فهلك الذراريح سم

 

 
                                                           

 ( . ّٓ/ُ)  اْلعًلـ . للزركلي (ِّ)
 (. َّٖ/ ُٔالسًن )  (ِْ)
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 ه( .ٓٓٗ)ت علي بن محمد بن الحسين البستي، أبو الفتح ◙
شاعر عصره ككاتبو. كلد يف بست )قرب سجستاف( كإليها نسبتو. ككاف من كتاب 

كخدـ ابنو  ، سيبيٍكًتًكٌنى الدكلة السامانية يف خراساف، كارتفعت مكانتو عند اْلمًن 
٬نٌن الدكلة )السلطاف ١نمود، ابن سبكتكٌن( مث أخرجو ىذا إىل ما كراء النهر، 

 .كىو صاحب القصيدة اٞنشهورة الِت مطلعها: " . فمات غريبا يف بلدة 
رء فػي دينيػاهي نقصػافي 

ى
 كرٍُنيػوي غىًنى ١نض اٝنىًن خيسػرافي  ::زيػادىةي اٞن

 (ِٓ) . فإفا مىعنػاهي فػي التاحقيق فػيٍقػدافي  :: ػوي ككيل ًكجػداًف حىظٍّ َّل ثىبػاتى لى 
 

 (ىـٛٔٗت) حمزة بن إبراىيم المعروف بأبي الخطاب . ◙
منٌجم اتصل ببهاء الدكلة البويهي )صاحب كرماف( كعظم جاىو عنده، حَّت كاف 

 الوزراء ٫ندمونو، ك٘نل إليو فخر اٞنلك مئة ألف دينار فاستقٌلها.
مث نكب كصار أمره إىل الضيق كالفقر كالغربة. كمات مفلوجا بكرخ سامراء كرثاه 

 (ِٔ) الشريف اٞنرتضى .
 

 ىشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر أبو بكر المعتد باللَّو
 ( .ىـٕٛٗ)ت آخر ملوك بني أمية باألندلس

من ثغور قرطبة. كبويع بعد كفاة اٞنستكفي باللاو  كاف مقيما يف حصن " ألبونت "
فكاف ٫نطب لو يف قرطبة، كىو بألبونت كتنقل يف بعض الثغور،  (ىػُْٖ)سنة 

يف أكاخر سنة  كالفنت قائمة يف البًلد، َّل قدرة لو على قمعها. كدخل قرطبة
فأقاـ قليًل، كثارت ... بو طائفة من اٛنند، فخلعوه كأخرجوه من قصره ق(َِْ)

( فلجأ إىل جامع قرطبة ّنن معو، كأقاـ أياما قِِْ)ىو كنساؤه كخدمو سنة 

                                                           

 ( .ِّٔ/ْ)  اْلعًلـ . للزركلي (ِٓ)
 ( . ِٕٔ/ِ)  اْلعًلـ . للزركلي (ِٔ)
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ابن ىود فأقاـ عنده إىل أف بسليماف يعطف عليو الناس بالطعاـ كالشراب. كٜنق 
 (ِٕ) . مات

 

 ىـ(ٕٖٗت). عبد اهلل بن الوليد الُمَعْيطي
 : الر٘ننمن سًللة أب معيط أباف بن أب عمرك بن أمية ابن عبد مشس، أبو عبد 

نبيل، بويع باٝنًلفة يف شرقي اْلندلس، كخطب باٚنو، مث خلع. كرحل يف آخر 
 (ِٖ) عمره إىل كتامة كتويف هبا.

 (هٓٙٗت .) طليطلة ملك الهواري إسماعيل بن يحيى المأمون ◙
 اٟنوارم، عامر بن الر٘نن عبد بن إٚناعيل اْلمًن طليطلة صاحب ابن ٪نٍن زكريا أبو

 اٞنركانية، طاعة كنزعوا مائة، كأربع العشرين بعد البلد على أبوه استوىل .اْلندلسي
 سنة، كعشرين ٙنسا أيامو فامتدت ، كثًلثٌن ٙنس سنة أبيو بعد اٞنأموف كٕنلك
 اْلطراؼ، كقدـ العدك، كىادف الرعية، كصادر كاٝنًلعة، اللذات على عاكفا

 منهم أخذكا أف إىل حصوف عدة اْلندلس؛كأخذت يف بل الفرنج، فيو فطمعت
 إليو كإنا هلل فإنا - ملكهم دار كجعلوىا مائة، كأربع كسبعٌن ٖناف سنة يف طليطلة
 اْلندلس، مدائن ٕنلك على بالفرنج يستنجد أف أراد اٞنأموف ككاف - راجعوف
 مائتٌن، يف فسار كذا، مكاف يف كاٞنلتقى فارس، مائة يف تعاؿ أف:طاغيتهم فكاتب

 اجتمعنا، قد رأيتمونا إذا:كقاؿ لو، كمينا كجعلهم آَّلؼ، ستة يف الطاغية كأقبل
 فقاؿ كحار، اٞنأموف، فندـ اٛنيش، هبم أحاط اٞنلكاف، اجتمع فلما .بنا فأحيطوا
 كسلمت إيل، جئت!أ٘نق كأنت عاقًل، أظنك كنت اْل٤نيل كحق!٪نٍن يا:الفر٤ني

 .فاقتصد :قاؿ .أطلب ما تعطيين حَّت مين ٤نوت فًل عقد، كَّل عهد بًل مهجتك
                                                           

 ( . ٖٖ/ٖ)  اْلعًلـ . للزركلي (ِٕ)
 ( . ِٕٔ/ِ)  اْلعًلـ . للزركلي (ِٖ)
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 ّنا كذلك ٢نذكَّل، ذليًل كرجع سنة، كل يف ماَّل عليو كقرر حصونا، لو فسمى
 (ِٗ) .يداه قدمت

 ىـ(ٖٚٗت) محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس الغنوي ابن َحيُّوس ◙
شاعر الشاـ يف عصره. يلقب باْلمارة، ككاف  ْلمًن أبو الفتياف، مصطفى الدكلةا

بعض الوَّلة كالوزراء ّندائحو أبوه من أمراء العرب. كلد كنشأ بدمشق. كتقرب من 
 قصيدة َْكأكثر من مدح )أنوشتكٌن الدزبرم( من كزراء الفاطميٌن، كلو فيو  ٟنم

لو، . كٞنا اختل أمر الفاطميٌن كعمت الفنت بًلد الشاـ، ضاعت أموالو كرقت حا
فرحل إىل حلب كانقطع إىل أصحاهبا )بين مرداس( فمدحهم كعاش يف ظًلٟنم إىل 

 (َّ) أف تويف، ُنلب.

 ىـ (.ٛٛٗ ت) محمد بن عباد بن محمد بن اللخميالمعتمد بن عباد  ◙
صاحب إشبيلية كقرطبة كما حوٟنما، كأحد أفراد الدىر شجاعة كحزما كضبطا 

كامتلك ( ىػُْٔ) إشبيلية بعد كفاة أبيو سنة لألمور. كلد يف باجة )باْلندلس( ككيل
)ككانت  أف بلغ مدينة مرسية إىلقرطبة ككثًنا من اٞنملكة اْلندلسية، كاتسع سلطانو 

تعرؼ بتدمًن( كأصبح ١نط الرحاؿ، يقصده العلماء كالشعراء كاْلمراء، كما اجتمع 
يف باب أحد من ملوؾ عصره ما كاف ٩نتمع يف بابو من أعياف اْلدب. ككاف 

 (ُّ) . فصيحا شاعرا ككاتبا مرتسًل، بديع التوقيع
 كيف أبيو اٞنعتضد يقوؿ بعض لشعراء :

 زاد يف فخره بنو عباد ::من بين اٞننذرين كىو انتساب 

                                                           

 ( . َِِ/ ُٖالسًن )  (ِٗ)

 ( . ُْٔ/ ٔ)  اْلعًلـ . للزركلي (َّ)

 ( . ُُٖ/ٔ ) اْلعًلـ . للزركلي (ُّ)
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 (ِّ) . قليلة اْلكَّلد كاٞنعاين ::فتية َل تلد سواىا اٞنعايل 
ـٌ أكَّلده الرميكية اٞنلٌقبة باعتماد، كقد  كللمعتمد أخبار مأثورة خصوصان مع زكجتو أ

ركم أهٌنا رأت ذات يـو بإشبيلية نساء البادية يبعن اللنب يف القرب كىٌن رافعات عن 
سوقهٌن يف الطٌن، فقالت لو: أشتهي أف أفعل أنا كجوارٌم مثل ىؤَّلء النساء، فأمر 
ٟنا اٞنعتمد بالعنرب كاٞنسك كالكافور كماء الورد، كصًٌن اٛنميع طينان يف القصر، كجعل 
قربان كحباَّلن من إبريسم، كخرجت ىي كجواريها ٔنوض يف ذلك الطٌن، فيقاؿ: إنٌو 

ٞنٌا خلع ككانت تتكٌلم معو مرٌة فجرل بينهما ما ٩نرم بٌن الزكجٌن، فقالت لو: كاهلل 
ما رأيت منك خًنان، فقاؿ ٟنا: كَّل يـو الطٌن؟ تذكًنان ٟنا هبذا اليـو الذم أباد فيو 

 (ّّ) علمو إَّلٌ اهلل تعاىل، فاستحيت كسكتت.من اْلمواؿ ماَّل ي
يف دخولًو ق ( ْْٖ) سنة  اٞنعتمد بن عباد كرٍغم ىذا فقد خلع يوسف بن تاشفٌن

فقد اقتحم اٞنرابطوف إشبيلية عىٍنوة، فخرج اٞنعتمد يقاتلهم بنفًسو  ، الثاين لألندلس
َلى يدفع عنو شيئنا، عند باب قصره غًن كىًجلو كَّل ىيااب مداة ستاة أياـ، كلكن ذلك 

فنيًفي مع مىن سًلم  ىػْْٖرجب  ِِفوقع أسًننا كاستوىل اٞنرابطوف على إشبيلية يف 
من القٍتل كالسايب من عائلتو إىل أغمات، ككاف قد سبق اٞنعتمد إىل ىذا اٞننفى 

عبداهلل بن بلقٌن أمًن غرناطة، كيبدك أفا ابن اللبانة كاف حاضرنا، فرسم لنا دقائق 
 النااس للمعتمد: كداع

اةو    ًمنٍ    كىصىارًخو         صىارًخىةو   كيلُّ   فىضىجاتٍ   الوىدىاعي   حىافى    فىاًدم    كىًمنٍ    ميفىدا
 اٜنىاًدم    هًبىا   ٪نىٍديك    ًإًبله    كىأىنػاهىا        يػىٍتبػىعيهىا    كىالنػاٍوحي     سىفىائًنػيهيمٍ    سىارىتٍ 

اءً  يًف  سىاؿى  كىمٍ 
ى
 أىٍكبىادً    ًقٍطعىاتً    ًمنٍ   القىطىاًئعي   تًٍلكى         ٘نىىلىتٍ  كىكىمٍ  دىٍمعو  ًمنٍ  اٞن

                                                           

 (. ٖٔٔرقم  ِْٕ/ْ ) كفيات اْلعياف (ِّ)
 . ( َْْ/ُ ) نفح الطيب (ّّ)
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، كَل تقوى طويًل على مغالبة كاشتدت كطأة اْلىٍسًر على زكجتو اعتماد الرميكية 
احملنة، فتيوفيت قبلو، كديفنت بأغمات على مقربة من سجنو، كطاؿ أىٍسر اٞنعتمد 

 تويف كىو يف السجن .فبلغ ٥نوى أربع سنوات حَّتا 
 . فقًننا، على حاؿ يوحش ٚناعها" ككما قيل: مات هبا "ذليًلن  
ىػ ْٖٖشوااؿ  ُُرباو يف كقد نيودم يف جنازتو: الصًلة على الغريب"، فلًقي  "

  (ّْ) كديفن إىل جانب زكجتو.
قرم : 

ى
من النادر الغريب أنو نودم يف جنازتو " الصًلة على الغريب " بعد قاؿ اٞن

عظم سلطانو، كسعة أكطانو، ككثرة صقلبتو كحبشانو، كعظم أمره كشانو، فتبارؾ من 
 (ّٓ) . لو العزة كالبقاء كالدكاـ

 

 . بثينة بنت المعتمد بن عباد ◙
كأمها الرميكية السابقة الذكر، ككانت بثينة ىذه ٥نوان من أمها يف اٛنماؿ كالنادرة 

كنظم الشعر، كٞنا أحيط بأبيها ككقع النهب يف قصره كانت من ٗنلة من سيب، كَل 
بت يعلماف ما آؿ إليو أمرىا إىل أف كت يزؿ اٞنعتمد كالرميكية عليها يف كلو دائم َّل

إليهما بالشعر اٞنشهور اٞنتداكؿ بٌن الناس باٞنغرب، ككاف أحد ْنار إشبيلية اشرتاىا 
على أهنا جارية سرية ككىبها َّلبنو، فنظر من شأهنا كىيئت لو، فلما أراد الدخوؿ 

عليها امتنعت، كأظهرت نسبها، كقالت: َّل أحل لك إَّل بعقد نكاح إف رضي أب 
يو كتاب من قبلها ْلبيها، كانتظار جوابو، فكاف بذلك الذم، كأشارت عليهم بتوج

 الذم كتبتو ِنطها من نظمها ما صورتو:
 فهي السلوؾ بدت من اْلجياد:: اٚنع كًلمي كاستمع ٞنقالِت 
 بنت ٞنلك من بين عباد:: َّل تنكركا أين سبيت كأنين 
 ككذا الزماف يؤكؿ لإلفساد:: ملك عظيم قد توىل عصره 

                                                           

  موقع اْللوكة . ( . د.جاسم العبودمُ) اٞنعتمد بن عباد كدكف خواف مانويل مقاؿ. (ُّٓ/ّ ) الوايف بالوفيات (ّْ)
 ( . ِٗٓ/ْنفح الطيب )  (ٖ٘)
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 كأذاقنا طعم اْلسى عن زاد:: مشلنا ٞنا أراد اهلل فرقة 
 فدنا الفراؽ كَل يكن ّنراد:: قاـ النفاؽ على أب يف ملكو 
 َل يأت يف إعجالو ::فخرجت ىاربة فحازين امرؤ 

 من صانين إَّل من اَّلنكاد:: بسداد إذ باعين بيع العبيد فضمين 
 حسن اٝنًلئق من بين اْل٤ناد:: كأرادين لنكاح ٤نل طاىر 

 كْلنت تنظر يف طريق رشادم:: يسـو رأيك يف الرضى كمضى إليك 
 دادو إف كاف ٣نن يرْنى ل:: فعساؾ يا أبِت تعرفين بو 

 . تدعو لنا باليمن كاْلسعاد::  كعسى رميكية اٞنلوؾ بفضلها
كاْلزمات، سر ىو  فلما كصل شعرىا ْلبيها كىو بأغمات، كاقع يف شراؾ الكركب

من أحسن أمنياهتا، إذ علما مآؿ أمرىا، كجربىا   كأمها ُنياهتا، كرأيا أف ذلك للنفس
كسرىا، إذ ذلك أخف الضررين، كإف كاف الكرب قد سرت القلب منو حجاب 

رين، كأشهد على نفسو بعقد نكاحها من الصيب اٞنذكور، ككتب إليها أثناء كتابو 
 ٣نا يدؿ على حسن صربه اٞنشكور:

  . فقد قضى الوقت بأسعافو:: بنيِت كوين بو برة 
 (ّٔ) . كأخبار اٞنعتمد بن عباد تذيب اْل كباد

 

 ( .هٕٕ٘ت) أبو الحسن بن أبي علي العطار علي بن الحسن بن علي ◙
كاف أبوه مقدـ الشهود بدمشق، كٚنٌعو اٜنديث الكثًن، ككاف أبوه مثريان، فاشرتل لو 

 جارية مغنية، فتعلم منها الغناء، مث افتقر، فكاف يغين يف ٠نالس الشرب، كيشرب
اٝنمر، إىل أف كرب كضعف، كساءت حالو، مث رغب يف التوبة فتاب، كترؾ الغناء 

 (ّٕ) مدة.
 

                                                           

 . ( ِْٖ/ْنفح الطيب )  (ّٔ)
 . ( ُِٗ/ُٕ) . َّلبن منظور  ٢نتصر تاريخ دمشق َّلبن عساكر (ّٕ)
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 ( ىـٚٗ٘ت) حسون ابن الكلبي الحكم أبو اهلل عبد بن الحسين بن الحسين ◙
. ّنالقة كجيهة أسرة يف نشأ. الطائف ملوؾ أياـ باْلندلس، اْلمراء جبابرة من قاض
 العهد ذلك يف القضاة من كثًن صنع كما نفسو إىل كدعا( ىػّٖٓ) قضاءىا كتوىل
 كزلت. عليو الغارات فواصلوا( اٞنرابطٌن) بعض جواره يف ككاف كالقضاء باْلمارة كقاـ
 باللوشي، كيعرؼ خدامو أحد مع اتفقوا البلد أىل كلكن الفرنج، فكاتب قدمو
 .جيشو قائد كاف لو أخا كقتلوا حسوف ابن على فثاركا

 ،فأحرقها كتبو يف النار كأطلق السيب، من عليهن غًنةن  بناتو بعض فقتل رشده كضاع
 كَل ظهره، من خرج أف إىل سنانو على فتحامل ر١نا كتناكؿ يقتلو فلم ٚنا كشرب

 جثتو كصلبت. يومٌن بعد كمات. اٜناؿ ىذه يف فرأكه القصر الثوار كدخل. ٬نت
 (ّٖ) . بعده مالقة على اٞنوحدكف كاستوىل. مراكش إىل رأسو ك٘نل

 

 (هٚ٘٘ ت. ) زُُمرُّد خاُتون ◙
زمرد خاتوف، صفوة اٞنلوؾ، بنت اْلمًن جاكيل: حازمة عاٞنة، دمشقية. ىي أخت 

لوؾ )بورم( كأـ كلديو إٚناعيل 
ي
اٞنلك )دقاؽ( صاحب دمشق، ْلٌمو، كزكجة تاج اٞن

ركت اٜنديث كاستنسخت الكتب كحفظت القرآف. كبنت  )مشس اٞنلوؾ( ك١نمود.
اٞندرسة )اٝناتونية الربانية( كىي اْلف من الدكارس. كرأت كلدىا )مشس بدمشق 

 اٞنلوؾ إٚناعيل( قد ٕنادل يف غيو ككثر فساده كتواطأ مع الفرنج على بًلد اٞنسلمٌن
كأجلست أخاه )شهاب الدين  (قِٗٓ)، فأمرت غلماهنا أف يقتلوه، فقتلوه سنة 

كتقلبت هبا ( ىػ ّّٓ ) سنة أبا القاسم ١نمود بن بورم( مكانو، مث قتل ىذا
بيدىا،  اْلحواؿ، فتوجهت إىل بغداد، مث إىل مكة، كجاكرت باٞندينة. كقٌل ما

                                                           

 ( . ِّٓ/ ِ)  اْلعًلـ .للزركلي (ّٖ)
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 ، إىل أف توفيت. فكانت تغربل القمح كالشعًن، كتطحن، كتتقوت بأجرة ذلك
 (ّٗ) كدفنت بالبقيع .

 

 ( .هٖٚ٘قال ابن كثير في أحدات سنة ) ◙
ا اٜنٍىجا، ك  ٍكلىًة اٍبني رىئًيًس الرُّؤىسىاًء اٍبني اٍلميٍسًلمىًة قىاًصدن ًفيهىا خىرىجى كىزًيري اٝنٍىًليفىًة عىضيدي الدا

ثىةه ًمنى اٍلبىاًطًنياًة يف صيورىًة فػيقىرىاءى  ـى ًإلىٍيًو ثىًلى كىخىرىجى النااسي يف ًخٍدمىًتًو لًيػيوىدِّعيوهي، فػىتػىقىدا
، كىىىجىمى كىمىعىهيٍم قً  ـى أىحىديىيٍم لًيػينىاًكلىوي اٍلًقصاةى فىضىرىبىوي بًالسِّكًٌِّن ضىرىبىاتو ، فػىتػىقىدا صىصه

ثىةي ًمٍن فػىٍورًًىٍم كىحيرِّقيوا بػىريكهي كىجىرىحيوا ٗنىىاعىةن حىٍولىوي، كىقيًتلى الثاًلى ، الثااين، كىكىذىًلكى الثااًلثي فػىهى
ا اٍلوىزًيري ىيوى الاًذم قػىتىلى كىلىدىًم كىرىجىعى اٍلوىزًيري ًإىلى مىنٍ  زًلًًو ١نىٍميوَّلن فىمىاتى يف يػىٍوًمًو، كىىىذى

اٍلوىزًيًر اٍبًن ىيبػىيػٍرىةى كىأىٍعدىمىهيمىا، فىسىلاطى اللاوي عىلىٍيًو مىٍن قػىتػىلىوي، كىكىمىا تىًديني تيدىافي، جىزىاءن 
ـو لًٍلعىًبيًد{  (َْ) . [ْٔ]فصلت:  ًكفىاقنا. }كىمىا رىبُّكى ًبظىًلا

 
 . ىـ(ٓٛ٘ت).ْبن القاضي أَِبي يـَْعَلىُعبَـْيداهلل بن علي بن محمد ابن الفّراء ا ◙

ٚنعو أىبيوهي الكثًن من أىًب منصور عىٍبد الراٍ٘نىن القىزااز، كأب منصور ٍبن خًنكف، كأب 
 .عىٍبد اللاو السًلؿ، كأب اٜنٍىسىن ٍبن عىٍبد السًلـ. كطلب ىيوى بنفسو 

 .  قاؿ اٍبن النجار: ككانت داره ٠نمعنا ْلىل الًعلم كالشيوخ، كينفق عليهم كيتكرـا
 ككاف لطيفنا حىسىن اْلخًلؽ ذا مركءة.

قرأ الفقو كشهد على القضاة، مث عيزًؿ ٞنا ظهرت منو أشياء َّلى تليق بأىل الدين قبل 
موتو بقليل، ٚنع منو اٍبن اْلخضر، ككاف يصفو بالسخاء كالعطاء، كقاؿ يل اٍبن 

القطيعي: كاف عىٍدَّلن يف ركايتو ضعيفنا يف شهادتو، مات سنة ٖنانٌن يًف آخرىا. مرض 
 سنة سٍبعو كعشرين. بالفاًف أسبوعنا. كمولده

 ككاف آخر مىن بقي ًمن ذرية القاضي أىًب يػىٍعلىى ٣نن لىوي حشمة كجاه كمنصب. 
                                                           

 . ( ْٗ/ّ) اْلعًلـ . للزركلي (ّٗ)
 . (ق ّٕٓسنة  ُّٖ /ُِ) البداية كالنهاية (َْ)
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 (ُْ) ككاف لىوي دار كاسعة، كعنده أكثر كتب أىًب يػىٍعلىى، مث افتقر فباع أكثرىا.
 

 

لي بن إبراىيم بن نجا بن غنائم األنصاري الدمشقي، الحنبلي الواعظ ع ◙
 . (هٜٜ٘)ت  المعروف بابن نجية

 . كيًلد بدمشق سنة ٖنافو كٙنس مائة
، ذا جاهو كرياسة، كدنيا  كعظ َنامع القرافة مداة طويلة. ككاف صٍدرنا ١نتشمنا، نبيًلن

 . كاسعة، كتقدُّـ عند الٌدكلة
قاؿ ابن النجار : كاف مليح الوعظ، لطيف الطبع، حلو اْليراد، كثًن اٞنعاين، 

 لة رفيعة، كىو سبط الشيخ أب الفرج.متدينا، ٘نيد السًنة، ذا منز 
مىاـ أبو شامة: كاف كبًن القٍدر، معظامنا عند صًلح الٌدين  . قاؿ اٍْلً

ا، ُنيث  ياة أمواَّلن عظيمة، كتنعام تنعُّمنا زائدن قاؿ أبو اٞنظفر ابن اٛنوزم: كاقتىن ابن ٤نًى
دينار كأكثر. ككاف أنٌو كاف يف داره عشركف جارية للفراش تساكم كلُّ كاحدةو ألف 

ييعمل لو من اْلطعمة ما َّل يعمل للملوؾ. كأعطاه اٝنلفاء كاٞنلوؾ أمواَّلن عظيمة، 
ا مات فقًننا. كٌفنو بعض أصحابو.  (ِْ) كمع ىىذى

 

 .(هٓٓٙ)ت  ُمَحمَّد ْبن الشَّْيخ َعْبد القادر الجيلي ◙
ع أبا الوقت كسعيد ٍبن البناء، حدث بشيء يسًن، َل أٚنع  ًمٍنوي تويف يف ذم ٚنًى

: كىافى طحاننا كىًثًن اْلمواؿ مثيا افتقر  القعدة سنة ستمائة. )ركل عىٍنوي اٍبني النجار كقىاؿى
  (ّْ) كجلس يف رباط كالده كَل تكن طريقتو مرضية( .

 

                                                           

 ط بشار .  ( ّْْرقم ُْٔ/ُِ) تاريخ اْلسًلـ . للذىيب (ُْ)
 . ( ّٓٗ/ُِ)السًن ( ُُٕٓ/ُِ) للذىيب . تاريخ اْلسًلـ  (ِْ)
 ( ُّْرقم ِْ/ُٓ)  تاريخ بغداد  (ّْ)
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 . ه(ٙٓٙ )ت أسعد بن المهذب بن أبي المليح مماتي ◙
ككاف  مولده ّنصر ككفاتو ُنلبناظر الدكاكين يف الديار اٞنصرية كاف   كزير أديب

نصرانيا، فأسلم ىو كٗناعتو يف ابتداء الدكلة الصًلحية. قاؿ القفطي: من أقباط 
مصر يف عصرنا، ككاف جده جوىريا، يصبغ البلور صبغة الياقوت فًل يعرفو إَّل اٝنبًن 

 باٛنواىر.
قاؿ :  اٞناذرائيٌنمث ضاقت عليو الدنيا ّنا رحبت كاختفى يف مقربة تسمى مقربة 

للشاـ على اجتهاد من هبا مدة عاـ كامل كضاؽ اْلمر علٌي فهربت قاصدا  كأقمت
، فلحقين يف بعض الطريق فارس ٠نٌد فسٌلم علٌي كسٌلم إيٌل مكتوبا  اَّلستتار

ففضضتو كإذا ىو من الصٌفي ابن شكر يذكر فيو: َّل ٓنسب أف اختفاءؾ عين كاف 
 أخبارؾ كانت تأتيين يوما يومااعلم أف ُنيث َّل أدرم أين أنت كَّل أين مكانك، ف

كأنك كنت يف قبور اٞناذرائيٌن بالقرافة منذ يـو كذا، كأنين اجتزت ىناؾ كاطٌلعت 
فرأيتك بعيين، كأنك ٞنا خرجت ىاربا عرفت خربؾ، كلو أردت رٌدؾ لفعلت، كلو 

علمت أنك قد بقي لك ماؿ أك حاؿ ٞنا تركتك، كَل يكن ذنبك عندم ٣نا يبلغ أف 
 عيش خائفا فقًنا غريبا مهٌججالف معو نفسك، كإ٧نا كاف مقصودم أف أدعك تأت

يف البًلد، فًل تظٌن أنك ىربت مين ّنكيدة صٌحت لك علٌي، فاذىب إىل غًن دعة 
 (ْْ) قاؿ: كتركين القاصد كعاد، فبقيت مبهوتا إىل أف كصلت إىل حلب. اهلل.

 (هٕٚٙت) والي ميورقةعلي ابن أبي عمران التنملي  أبي يحي محمد بن ◙
: ىذا الرجل كاف باٛنزيرة قد استبد بإمرهتا ، كاحتول على فًلحتها  كمياٞنخزي قاؿ 
رجو يف كجوو من كجوه الرٌب كاْلمث ، كفارؽ هتا كعين َنمع اٞناؿ اٛنٌم كَل ٫نكْنار 

 شهواتو غًن ىذه الشهوة ، كظن أنو ٗنع من الكنوز .

                                                           

 ( . َِّ/ُ( اْلعًلـ للزركلي )  ّٓٔ/ِ)  معجم اْلدباء (ْْ)
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 اٞنذكوركٞنا ثارت اْلندلس على طائفة عبد اٞنؤمن كاف الوايل َنزيرة ميورقة أبو ٪نٍن 
 ، يـو اَّلثنٌن الرابع عشر من صفر سنة سبع كعشرين كستمائة. فأخذىا الفرنج منو

كالنصارل أىل جزاؼ يقبلوف ١ناَّلن ، كيقولوف إف اٞنسلمٌن أكثر أىل اْلرض ماَّل ، 
 أف يف كرقو كعينو كفاء بوسق مراكبهم .فلما حصل عندىم َل يشٌكوا 

فقالوا لو أين الكنوز ، كجٌوزكا من كثرهتا ما ٪نكم العقل بأنو َّل ٩نوز ، كَل ٩ندكا لو 
ذلك العدد الٌدثر إَّل مقدار الثمن فيما باع مٌدة اٜنصر ، فأسلموه إىل العذاب 

 داكة الٌدين .اٞنهٌن كظٌنوه بالعٌن عٌن الٌضنٌن ، كٗنعوا لو عداكة اٞننع إىل ع
كعاش ٙنسة كأربعٌن يومان يف النكاؿ الشديد كاٟنوؿ اٞنذيب للحديد كًسيمى أنواع 

 البًلء يف ليلو كهناره كٌ٘نل من ثقل السطوة بو ما لعٌلة ٫نفف من أكزاره .
ل إىل أحد معاقل اٛنزيرة كأىلو بو ٣نتنعوف  كمن ٗنلة ما طرأ لو يف ىذه اْلياـ أف ٘نًي

٠نتمعوف ، فأيًمر أف يكٌلمهم يف النزكؿ كالتسليم ، كأيطًمع أف  ، كللذب عن ٘ناه
ٌفف عنو من العذاب اْلليم ، فدعاىم فما لٌبوه ، كأمرىم باَّلنقياد فعصوه .  ٫ني

بٌن يديو عنقو تنكيًلن لو ضربوا فأحضر النصارل لو كلدان سٌنو ستة عشر عامان ، 
 ك كف عنو قاتلو كأقصر .كإرغامان ، مث أحضركا آخر ليقتلوه فتنٌصر ، كبذل

مث إنو ريٌد إىل البلد ، كأبًقي يف العذاب الذم َّل بقاء عليو للجلد ، فما بٌض ٟنم 
بقطرة من البحار اٞنظنونة ، كَّل أباحهم ما قيل من اْلمواؿ اٞنصونة ، فقضى 

العجب من أمره ، كٓندث من شاىد َنميل صربه ، كمات ٓنت العذاب ، كٜنق 
ب ، كأذف ملك الرـك ْلىلو يف غسلو كقربه ، كأخربىم بأف ما ّنن عنده أـ الكتا

جرل عليو َل يكن من رأيو كَّل عن أمره ، كاصطفى من بناتو من اختار ، كسائر 
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 (ْٓ) أىلو قاسوا مع اْلسارل اْلسار .
 

 ( .ىـٜٕٙ)ت  إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ◙
باٞنأموف: من خلفاء دكلة اٞنوحدين ّنراكش. يرتفع نسبو إىل  أبو العًلء، اٞنتلقب

قيس عيًلف من مضر. اتفق مرتٗنوه على كصفو بالشجاعة كاَّلضطًلع يف اْلدب 
فاتكا، ارتكب جر٬نة إدخاؿ الفرنج إىل أرض  جباراكالفقو كاٜنديث، كقد كاف 

ي اٝنًلفة، ينتقل يف اٞنغرب. ككاف يف أياـ أخيو )العىاًدؿ يف أىحكاـ اهلل( قبل أف يل
الوَّليات. كبلغو كىو يف إشبيلية انتقاض أركاف الدكلة ّنراكش على أخيو كخنقهم 

كّنراكش ق(  ِْٔسنة )إياه، فدعا إىل نفسو، فعقدت لو البيعة بإشبيلية 
كاْلندلس، مث عيدؿ عنو اٞنوحدكف ّنراكش إىل ابن عمو ٪نٍن بن الناصر، فتهيأ 

و الضعف يف جنده، فاستعاف ّنلك قشتالة فاشرتط ىذا اٞنأموف لقتاٟنم، كتبٌن ل
 (ىػِٔٔ) عليو شركطا فادحة، فرضي هبا، فأمده باثين عشر ألفا كصلوه يف رمضاف

سبتة، فكاف أكؿ من أدخل جند الفر٤نة أرض  إىلفعرب هبم من اٛنزيرة اٝنضراء 
اٞنغرب. كدخل مراكش فبايع لو اٞنوحدكف فطلب شيوخهم الذين نكثوا بيعتو اْلكىل 

فقتلهم عن آخرىم. كغًن ما كاف عليو اٞنوحدكف من اٝنطبة كالسكة )ككانوا 
كبنقش اٚنو على نقودىم( ككثرت  -مؤسس دكلتهم  -١نتفظٌن بالدعاء للمهدم 

ت يف أيامو، فانتقض عليو أمًن إفريقية، كخرجت اْلندلس عن حكمو. كثار الثورا
أخوه عمراف يف مدينة سبتة، فمضى إليو َنيش كبًن، كبينما ىو ١ناصر سبتة بلغو 
إف ٪نٍن بن الناصر خرج من مكمنو )ككاف ٢نتفيا( كامتلك مراكش، فقفل إدريس 

كم: كانت أيامو شقاء كعناء يريد مراكش فمات غما يف كادم أـ الربيع. قاؿ السًل
 (ْٔ) . يده كمنازعة، ككاف ١ٍنق دكلة اٞنوحدين كاستئصاؿ أركاهنا كذىاب ٦نوهتا على

 

                                                           

 ( . ْٗٔ/ْنفح الطيب )  ( ُّٔ)  بن عمًنة لػ .تاريخ مىييوٍرقو (ْٓ)
 ( . ُِٖ/ُ)  اْلعًلـ . للزركلي (ْٔ)
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ابن العادل  أيوب الصالح بن محمد الكامل جالل الدين بن عمر المغيث ◙
 .(هٕٗٙ)ت األيوبي

من أمراء ىذه الدكلة. كاف نائب دمشق كتويف هبا. قاؿ صاحب الشذرات: َل 
فحش، حبسو اٞنلك إٚناعيل كضيق عليو السامرم فمات غما  ٓنفط عنو كلمة

 (ْٕ) . كغبنا كدفن برتبة جده اٞنلك الكامل
 

 .( ىـ ٙ٘ٙ ت) محمد بن أحمد بن علي البغدادي المعروف بابن العلقميّ  ◙
أىٌن على أيدم التتار،  ابن العلقميٌ  كىناؾ ركايات بأف مؤيد الدينقاؿ الزركلي : 

 (ْٖ) . بعد دخوٟنم، كمات غما يف قلة كذلة
 

 ( ىـٙٛٙت)بن الصيقل أبو العز الحراني  عبد العزيز بن عبد المنعم ◙
 ميسند الٌديار اٞنصرية بعد أخيو.

ككاف ىيوى كأخوه الٌنجيب تاجرين للخليفة. ككاف أبو٨نا فقيهان، عارفان ّنذىب أىٍ٘نىد، 
 تػيوييٌف سنة إحدل كسٌتمائة. كاعظنا مشهورنا.

 . ككاف العز اٜنراين شيخان مطبوعان، حسن احملاظرة
 (ْٗ) تفٌرد يف كقتو كريحل إلىٍيًو. ككاف من الٌتٌجار اٞنعركفٌن كأخيو، مثٌ افتقر.

 

                                                           

 . ( ِْ/ٓ)  للزركلي اْلعًلـ . (ْٕ)
ير بدا من مأخوذة َّل ١نالو َل  توعلم أف ٣نلكٞنا حاكم تربيز أف :  ذكر احمليب . ( ُِّ/ٓ)  اْلعًلـ . للزركلي (ْٖ)

 نفسو خيفة كخرج منها خائفا يرتقب كطلع عنها متنكرا كىرب منها مبكران  يفسحب كأكجس نأف ينهـز من البلدة كي
  . خرجت مع البازل على سواد أنكرتىن بلدة أك نكرهتا ...اذا :   فكاف حالو كما قيل

٥نره  يففلما ذىب على ىذه اٜنالة اىل الشاه مات من قهره كجعل اهلل كيده  كاٞنذلةكلكن سواد الذلو كلباس اٝنزل 
 ( . ّّٖ/ْ. ) خًلصة اْلثر. لػ احمليب  ككفى اهلل اٞنؤمنٌن

 ط بشار . ( ّّٗرقم ْٕٓ/ُٓ)  تاريخ اْلسًلـ . للذىيب (ْٗ)
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أحمد بن أبي بكر بن سليمان بن علي الشيخ جمال الدين بن الواعظ  ◙
 . (هٚٛٙ ت.) الحموي ثم الدمشقي

ٚنع أبا اليمن الكندم، كابن مندكيو، كتفرد بأجزاء، ككاف ذا حظ من صًلة 
عن قاضي القضاة ابن الصائغ بالباطل،  كتنسك لكنو أفسد نفسو بشهادتو.

 . فأسقطو اٜناكم
ككاف كاعظا ّنسجد أب اليمن للنساء، ككاف لو ثركة ك٣ناليك مث افتقر، ككاف ضعيفا 

 (َٓ) سبع كٖنانٌن كست مائة. مات يف ذم اٜنجة سنة يف شهادتو.
 

محمد المنصور شهاب الدين ابن إسماعيل الصالح أبي الخيش ابن محمد  ◙
 (هٛٛٙت) العادل بن أيوب

( كتقلبت بو قَْٔ) من ملوؾ الدكلة اْليوبية. سلطنو أبوه يف دمشق سنة
يلبس قباء كعمامة مدكرة. كلعلو ىو اٌلذم حاصر  مهيبان  اْلحواؿ. ككاف شيخان 

( قٖٖٔربيع اْلخر  ْ -أكؿ ربيع اْلكؿ  ) الفرنج يف مدينة طرابلس نيفا كشهران 
 ل صاحبكافتتحها كأخرهبا )كما يقوؿ الذىيب يف العرب( كساءت خإنتو فنقى 

، كرأيتو يستعطي! كتويف يف رمضاف الشذرات عن ابن مكتـو قولو: رأيتو سلطانان 
 (ُٓ) . بدمشق

 

 

 

                                                           

 ( ُُٕ/ُ)  معجم الشيوخ الكبًن للذىيب (َٓ)
 ( . ّٓ/ٔ)  اْلعًلـ . للزركلي (ُٓ)
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 ( .هٖٓٚ ت) بن أبي بكر بن أبي نصر ابن الكركرية محمد بن أحمد ◙
 كلد يف شواؿ سنة ست كثًلثٌن كست مائة.

، من شيخ الشيوخ ابن ٘نويو، كعلي بن عبد الصمد الرازم،  ٚنع من كر٬نة، حضوران 
ككاف تاجرا بسوؽ علي، مث افتقر كصار ٫نيط كطائفة، كأكثر عن اليلداين، كغًنه، 

 (ِٓ).  ككرب كعجز

 

 (هٖٜٚت) . المعروف بابن زمرك الّصريحيمحمد بن يوسف بن محمد  ◙
كزير من كبار الشعراء كالكتاب يف اْلندلس. أصلو من شرقيها، كمولده بركض 

)بغرناطة( تتلمذ للساف الدين ابن اٝنطيب كغًنه، كترقي يف اْلعماؿ  البيازين
مث  (قّٕٕ) الكتابية إىل أف جعلو صاحب غرناطة )الغين باللاو( كامت سره، سنة

اٞنتصرؼ برسالتو كحجابتو. كنكب مدة، كأعيد إىل مكانتو، فأساء إىل بعض رجاؿ 
لو يف داره كىو رافع يديو الدكلة، فختمت حياتو بأف بعث إليو كيل أمره من قت

باٞنصحف. كقتل من كجد معو من خدامو كبنيو. ككاف قد سعى يف أستاذه لساف 
  (ّٓ) الدين ابن اٝنطيب حَّت قتل خنقا، فلقي جزاء عملو.

 

 ( .هٜٓٛت)أحمد بن صدقة بن تقي العزي  ◙
نسبة للعز بن ٗناعة لكونو كاف يف خدمتو بل كانت أمو زكجا ٞنفتاح بن عبد اهلل 
عتيق البدر كالد العز أخذ الفقو كاشتغل قليًل مث َّلـز سوؽ الكتب يف حانوت مث 

افتقر فصار ينادم على الكتب كينسخ مع ضعف خطو ككاف ساكنا ضعيف اٜناؿ 
 (ْٓ) .كالبنية 

 
                                                           

 . ( ُِٔ/ِ)  معجم الشيوخ الكبًن للذىيب (ِٓ)
 . ( ُْٓ/ٕ)  اْلعًلـ . للزركلي (ّٓ)
 . ( ُّٗ/ُ) الضوء الًلمع (ْٓ)
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 .( هٙٓٛت) المارديني ويعرف بتمنععبد اهلل بن محمد الجمال  ◙
قاؿ شيخنا يف اْلنباء كاف من أكَّلد اْلغنياء فورث ماَّل جزيًل فأنفقو يف اٝنًنات مث 

 ، افتقر فصار يكدل باْلكراؽ كينظم البيتٌن يف ذلك أحيانا ككاف يعاشر الرؤساء
 (ٓٓ) كللعز اٞنوصلي فيو نظم. مات يف رمضاف سنة ست بدمشق.

 

 .(هٕ٘ٛت) السراج بن العز بن الصالح المصري العزيزعمر بن عبد  ◙
 .كلد سنة إحدل كأربعٌن كسبعمائة 

كاف يعد من التجار مث كرث ىو كأخوه نور الدين كالد٨نا فاتسع حالو ك  مات أبوه
كأثرل كاشتهر باٞنعرفة كحسن السًنة مث تناقص حالو فمات عمو تاج الدين ١نمد 
ّنكة يف سنة ٙنس كٖنانٌن كسبعمائة كأكصى إليو ككرث منو فأثرل كاتسع حالو مث 

يف سنة أربع كستٌن كىو  تناقص إىل أف مات قريبو ١نمد بن زكي الدين اٝنركب
شاب فورث منو ماَّل جزيًل فرتاجع حالو مث تناقص إىل أف مات أخوه نور الدين 
فورث مالو كاتسعت دائرتو كحسن حالو مث تناقص حالو بعد ثًلث سنٌن إىل أف 

من دينو كَل يزؿ  ماتت أختو آمنة فورث منها ماَّل جزيًل فحسنت حالو ككىف كثًنان 
إَّل أف ابنتو فاطمة ماتت قبلو بيسًن فورث منها شيئا  مات فقًنان  بسوء تدبًنه إىل أف

كلكنو مات كعليو ديوف كثًنة يف سنة ٙنس كعشرين كقد  حسنت بو حالو قليًلن 
جاز الثمانٌن ٣نتعا بسمعو كبصره كعقلو، ككاف كثًن العبادة من صًلة كصـو 

 كأذكار، كتنقلت بو اْلحواؿ ما بٌن غىن مفرط كفقر مدقع كما شرحناه ر٘نو اهلل.

(ٓٔ) 
 
 

                                                           

 . ( ِْٗرقم  ٗٔ/ٓ) الضوء الًلمع (ٓٓ)
 . ( َِّرقم ّٔ/ٔ) الضوء الًلمع (ٔٓ)
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 . ىـ(ٔٚٔٔ ت) الحسني العلويّ  عبد اهلل بن إسماعيل بن الشريف محمد ◙
ت. كبويع لو بعد كفاة من ملوؾ دكلة اْلشراؼ العلويٌن ّنراكش. كلد بتافيًللكاف 

لع أربع للدماء، خي  ، قاسي النفس، سفاكان ككاف جباران  (ىػُُُْ) سنةأخيو أ٘ند 
 مرات، كعاد. كانتهى أمره بأف استقر يف مكاف بقرب فاس اٛنديدة سنة

، كبيعة يف أعناؽ الناس، كىم كما يقوؿ حدأَّل يأتيو  كأقاـ بو مهمًلن  ق(ُُٗٓ)
كاستمرت  السًلكم: " فاٌركف منو، لكثرة ما سفك من الدماء بغًن سبب ظاىر

 (ٕٓ) . كدفن بفاس اٛنديدة " إىل أف مات حىالىتو على ذىًلك ميداة اثٍػنىِتىٍ عشرىة سنة
 

 . أخت أحمد بن طولون صاحب مصر ◙
أخت أ٘ند بن طولوف صاحب مصر كثًنة كانت :  -ر٘نو اهلل  -ابن رجب قاؿ 

عبها فأنفقت على كليمة عرسها مائة السرؼ يف إنفاؽ اٞناؿ حَّت أهنا زكجت بعض لي 
ألف دينار فما مضى إَّل قليل حَّت رؤيت يف سوؽ من أسواؽ بغداد كىي تسأؿ 

 (ٖٓ) الناس.
 

   .(  ىـٜ٘ٔٔ)ت  أحمد بن سعيد بن سعد بن زيد بن محسن ◙
كانتزعها  (ىػُُْٖ)كليها بعد كفاة أخيو مساعد سنة  أمراء مكةشريف حسين من 

ادىا بعد انفصالو منو الشريف عبد اهلل )من ذكم بركات( فقاتلو ابن ١نسن كاستع
فقاتلو ابن أخيو الشريف  (قُُٖٓ) ، كاستمر إىل سنةيومان ِٕعنها شهرين ك

لب سركر سركر بن مساعد كانتزع اَّلمارة منو كجرت بينهما حركب كفنت فتغ
 (ٗٓ) . كحبسو إىل أف مات َندة

                                                           

 . ( ِٕ/ْ) اْلعًلـ .للزركلي( ُٕٖ/ٕاَّلستقصا )  (ٕٓ)
 . ( ِّ)  لطائف اٞنعارؼ (ٖٓ)
 . ( ُُّ/ُ)  اْلعًلـ . للزركلي (ٗٓ)
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 ه( .ٜٕٓٔت) سالم بن ثويني بن سعيد بن سلطان ◙

كاف يف صباه يساعد أباه يف تدبًن ٣نلكتو، مث   ملك عيماف كمسقط يف سًنتو إساآت
يف ميناء صحار، كانفرد ( ىػُِِٖ) طمع باَّلنفراد يف اٞنلك، فاغتاؿ أباه سنة

اه لظلمو، رؤساء القبائل كأخربىم بأنو قتل أبباْلمر. كذىب إىل مسقط فجمع 
، كثاركا عليو، فاستنجد بالربتغاليٌن، فاستمر سنتٌن كأشهران  فرضوا عن عملو، كأقركه

ككانت ٟنم سفن مسلحة يف شاطئ مسقط فأعانوه بطلقة مدفع كاحدة مث خذلوه 
دكلة فرحل إىل اٟنند يف أياـ استيًلء تركي بن سعيد على ال (قُِٖٓ)كخلع سنة 

 (َٔ). عن أىلو ككطنو العمانية فمات فيها بعيدان 

 

 .الحكم بن ىشام ابن الداخل األمويوزير  اإلسكندارنيالوزير أبي البسام  ◙
 .طالوت بن عبد اٛنبار اٞنعافرم اْلندلسي كحكايتو مع الفقيو 

٣ٌنن خرج على اٜنكم بن ىشاـ بن عبد الر٘نن من أىل ربض  اٞنعافرم طالوتكاف 
يريد خلعو كإقامة أخيو اٞننذر، كزحفوا إىل قصره بقرطبة، فحارهبم، كقتلهم،  شقندة

كفٌر من بقي منهم، فاسترت الفقيو طالوت عامان عند يهودم، مث ترامى على صديقو 
أب البٌساـ الكاتب ليأخذ لو أمانان من اٜنكم، فوشى بو إىل اٜنكم، كأحضره إليو 

أف أخرج إليك كقد ٚنعت مالك بن أنس فعنفو ككٌِنو، فقاؿ لو: كيف ٪نل يل 
يقوؿ: سلطاف جائره مدةن خًن من فتنة ساعة فقاؿ: أهلل تعاىل لقد ٚنعت ىذا من 

مالك فقاؿ طالوت، اللهم إيٌن قد ٚنعتو، فقاؿ: انصرؼ إىل منزلك كأنت آمن، مث 
سألو: أين استرت فقاؿ: عند يهودم مدة عاـ، مث إيٌن قصدت ىذا الوزير فغدر ب، 

ضب اٜنكم على أب البٌساـ كعزلو عن كزارتو، ككتب عهدان أف َّل ٫ندمو أبدان، كغ

                                                           

 . ( ُٕ/ّ)  اْلعًلـ . للزركلي (َٔ)
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فرؤم أبو البٌساـ بعد ذلك يف فاقة كذؿ، فقيل: استجيبت فيو دعوة الفقيو طالوت، 
 (ُٔ) اهلل تعاىل. ر٘نو

 ، كرفع رأسو إىل أب البساـ، كقاؿ: حفظو يهودمفأطرؽ اٝنليفة مليان كقاؿ الذىيب : 
و ٞنكانو من العلم كالدين، كغدرت بو إذ قصدؾ، كخفرت ذمتو، َّل أرانا ، كسرت علي

كطرده، ككتب لليهودم كتابا باٛنزية فيما  اهلل يف القيامة كجهو إف رأينا لك كجها.
 (ِٔ)ملك، كزاد يف إحسانو، فلما رأل اليهودم ذلك، أسلم مكانو .

 

 . ه(ٖٚٚٔ)ت  خ المحدث أحمد شاكرقال الشي ◙

طالبان باٛنامعة اٞنصرية القد٬نة، حٌن كانت متشرفة برياسة  حسٌن كاف الشيخ طو
ٚنو اْلمًن فؤاد. كتقرر إرسالو يف بعثة إىل أكربة، فأراد حضرة صاحب العظمة 
السلطاف حسٌن ر٘نو اهلل أف يكرمو بعطفو كرعايتو، فاستقبلو يف قصره استقباَّلن  

 .كر٬نان، كحباه ىدية قيمة اٞنغزل كاٞنعىن
خطباء اٞنساجد التابعٌن لوزارة اْلكقاؼ، خطيب فصيح متكلم مقتدر، ككاف من 

ىو الشيخ ١نمد اٞنهدم خطيب مسجد عزباف. ككاف السلطاف حسٌن ر٘نو اهلل 
 .مواظبان على صًلة اٛنمعة، يف حفل فخم جليل، ٪نضره العلماء كالوزراء كالكرباء

القريب من قصر عابدين العامر. كندبت  فصٌلى اٛنمعة يومان ما، ّنسجد اٞنبدكيل
. كأراد اٝنطيب أف ٬ندح عظمة السلطاف،  كزارة اْلكقاؼ ذاؾ اٝنطيب لذلك اليـو
كأف ينوه ّنا أكـر )الشيخ طو حسٌن(، كحيٌق لو أف يفعل. كلكن خانتو فصاحتو، 

 تقم لو قائمة من بعدىا.كغلبو حب التغايل يف اٞندح، فزٌؿ زلة َل 

                                                           

 (. ّٗٔ/ِ ) نفح الطيب (ُٔ)
 (. ِٗٓ/ٖ ) السًن (ِٔ)
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 . !"طبتو: "جاءه اْلعمى، فما عبس يف كجهو كما توىلإذ قاؿ أثناء خ
ككاف من شهود ىذه الصًلة كالدم الشيخ ١نمد شاكر ككيل اْلزىر سابقان ر٘نو اهلل 

يف اٞنسجد أف صًلهتم باطلة، كأمرىم أف يعيدكا  فقاـ بعد الصًلة يعلن الناسى . 
 . الظهر، فأعادكىا صًلة

ذلك بأف اٝنطيب كفر ّنا شتم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم تعريضان َّل تصر٪نان. 
ْلف اهلل سبحانو عتب على رسولو صلى اهلل عليو كسلم حٌن جاءه ابن أـ مكتـو 

اْلعمى، كىو ٪ندث بعض صناديد قريش يدعوىم إىل اْلسًلـ، فأعرض عن 
ب رسولو يف ىذه السورة الكر٬نة. اْلعمى قليًلن حَّت يفرغ من حديثو، فأنزؿ اهلل عتا

مث جاء ىذا اٝنطيب اْل٘نق اٛناىل، يريد أف يتملق عظمة السلطاف ر٘نو اهلل، كىو 
عن ٕنلقو غيٌن كاٜنمد هلل. فمدحو ّنا يوىم السامع أنو يريد إظهار منقبة لعظمتو، 
بالقياس إىل ما عاتب اهلل عليو رسولو. كأستغفر اهلل من حكاية ىذا. فكاف صنع 

اٝنطيب اٞنسكٌن تعريضان برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، َّل يرضى بو مسلم، كيف 
  .مقدمة من ينكره السلطاف نفسو

مث ذىب فوران إىل قصر عابدين العامر، كقابل ١نمود شكرم باشا ر٘نو اهلل، كىو لو 
صديق ٘نيم، ككاف رئيس الديواف إذ ذاؾ. كطلب منو أف يرفع اْلمر إىل عظمة 

ف، كأف يبلغو حكم الشرع يف ىذا بوجوب إعادة الصًلة الِت بطلت بكفر السلطا
 .اٝنطيب

كَل يرتدد شكرم باشا يف قبوؿ ما ٘نيٌل من اْلمانة، كأعتقد أف عظمة السلطاف َل 
 .يرتدد يف قبوؿ حكم الشرع بإعادة الصًلة

مي ككاد اْلمر أف يقف عند ىذا اٜند، ْلف قوانينكم ىذه الِت تدينوف هبا َّل ٓن
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  .رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من سفو السفهاء، كَّل من ٘نق اٜنمقى كاْلدعياء
على حقوؽ  - فيما زعموا -مث دخل فيو دخًلء السوء، ٣نن ٪نرصوف أشد اٜنرص 

اْلفراد، كيغلوف أشد الغلو يف ىضم العلماء كىدمهم، حَّت يشغلوىم بأنفسهم عن 
جل اٝنطيب متصًلن ببعض نصر دينهم كالذب عن حوضو. ككاف ذلك الر 

اٞنستشارين الكبار، اتصاؿ التابع باٞنتبوع، يؤدل ٟنم كثًنان من اٝندمات. فأشاركا 
عليو بأف يرفع دعوة جنحة مباشرة على أب، ْلنو سبو سبان علنيان يف اٞنسجد كيف 

ديواف السلطاف. كأشفق من َل يعلم أف يناؿ أب من ذلك سوء. كثار البلد، ككثر 
كقف رجاؿ كراـ من رجاؿ القضاء اْلىلي يف ذلك مواقف مشرفة، بٌن اللغط، ك 

كاحدة يف الذب عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم،  مسلم كقبطي، كانوا يدان 
 .كإنكار أم مساس كلو من بعيد ّنقامو الكرمي

كَل يعبأ بقضية اٝنطيب، كَّل ّنن كراءه من الكبار. بل كٌكل عنو صديقو اْلستاذ 
الكبًن ١نمد بك أبو شادم، موقفو يف القضية أنو لن ٪نتكم يف حكم الشرع يف 
جر٬نة ىذا اجملـر إىل علماء اْلزىر، ْلف حكم اٞنساس برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

كره جاىل أك متعنت أك غيب. كإ٧نا نقطة كسلم كلو تعريضان معركؼ للد٨ناء، َّل ين
البحث الصحيحة فيها عربية لغوية صرفة: آلذم صدر من الرجل اٛناين اٞندعي أنو 
٠نين عليو تعريض باٞنقاـ الكرمي مقاـ الرسوؿ اْلعظم، بدَّللة اللغة كاَّلستعماؿ أـ 

ما  ليس بتعريض؟ كَّل ٪نتاج الفصل يف ىذا إىل علماء اْلزىر، خشية أف يظن هبم
ىم برءاء منو من العصبية. بل ىي نقطة عربية لغوية، يكفي فيها رأم بعض 

اٞنستشرقٌن اْلفرنج، ٣نن َّل يظن هبم العصبية لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، بل 
  . ىم مظنة الضٌد من ذلك
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فكاف تصميمو كعزمو، على أنو إذا كصلت القضية إىل احملكمة، كعيرضت، أف 
تشرقٌن، ليحددكا ِنربهتم يف لغة العرب دَّللة كًلـ اٝنطيب يطلب ندب خرباء مس

من الوجهة العربية: أىو تعريض أـ َّل؟؟ مث يكوف الفصل القضائي طبقان ٞنا يقرره 
  .اٝنرباء

مث دخلت اٜنكومة يف اْلمر، خشية ما يكوف من كراء ىذه القضية من أحداث 
  .كأخطار. كطول بساطها قبل أف ينظرىا القضاء

هلل َل يدع ٟنذا اٝنطيب جرمو يف الدنيا، قبل أف ٩نزيو جزاءه يف اْلخرل. كلكن ا
بعد بضع سنٌن، كبعد أف كاف متعاليان متنفخان، مستعزان ّنن َّلذ هبم من العظماء 

كالكرباء، أصبح مهينان ذليًلن، خادمان على باب مسجد من مساجد القاىرة، يتلقى 
 . نعاؿ اٞنصلٌن ٪نفظها، يف ذلة كصغار

 لقد خجلتي أف يراين ، كأنا أعرفو كىو يعرفين ، َّل شفقةن عليو ، فما كاف حَّت
موضعان للشفقة ، كَّل مشاتةن فيو ، فالرجل النبيل يسمو على الشماتة ، كلكن ٞنا 

 (ّٔ) رأيت من عربة كموعظة .

 : في رسالتو ذكر عبدالكريم بن ىوازن القشيري ◙
٬ننعوف النااس ْلجلو عىًن  ةبػىٌٍنى يديو شاكريٌ  ؼ ًإٍنسىانااقىاؿى بػىٍعضهم رأيت يف الطو 

ٍيئناو الط فتعجبت منو  اؼ مثيا رأيتو بػىٍعد ذىًلكى ّندة عىلىى جسر بغداد يسأؿ النااس شى
فػىقىاؿى يل: أنا تكربت يف موضع يتواضع النااس ىناؾ فابتًلين اللاو تػىعىاىلى بالتذلل يف 

 (ْٔ) . !موضع يرتفع ًفيًو النااس
 

                                                           

 . ( ُْٗ)  كلمة اٜنق . ْل٘ند شاكر  (ّٔ)
 . (ُِٖ/ُ)  لقشًنما لػ عبدالكرمي . الرسالة القشًنية (ْٔ)
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 .ية ونَّ المأمُ  يبُ رِ عَ  ◙
قيل إهنا ابنة جعفر بن ٪ني بن خالد الربمكي ٞنا انتهت دكلة الربامكة سيرقت كىي 
صغًنة كبيعت ، فاشرتاىا اْلمٌن ١نمد بن الرشيد مث اشرتاىا أخوه اٞنأموف عبداهلل 

 (ٓٔ) ككانت شاعرة ٠نيدة كمغنية ١نسنة .
 

 ىـ( ٖٔٚتاهلل بن حمدان )بنت ناصر الدولة الحسن بن عبد  َجِميلة ◙
صاحب اٞنوصل: إحدل شهًنات النساء يف الكـر كالعقل كاٛنماؿ. َل تتزكج أنفة 

فكاف معها أربع مئة جارية، ( ىػّٔٔ) ف يتحكم هبا الزكج. كحجت سنةمن أ
كنثرت على الكعبة عشرة آَّلؼ دينار. كٞنا تغلب عضد الدكلة )سلطاف العراؽ( 

فرا أبو تغلب إىل الرملة، ( ىػّٗٔ)( سنة  اٞنوصل أمًن أب تغلب ) على أخيها
كرحلت معو ٗنيلة يف ٗناعة من حاشيتو، فخرج عليهم دغفل بن مفرج )أمًن طيِّئ( 

فاعتقلها عضد الدكلة يف  فقتل أبا تغلب ك٘نل ٗنيلة إىل حلب مث إىل بغداد،
 (ٔٔ) . حجرة، مث أركبها ٗنًل كشهر هبا، كألقاىا يف دجلة، فماتت غرقا

 

 غريبة :
 

 . جمال الدين القاسمي قال ◙
ق( ىلك أحد الشحاذين يف ١نلة الصاٜنية ، ككاف دائمان يشكو ُِّّكيف سنة )

أٞنان ، كيضطجع على قارعة الطريق يطلب من الناس ، فغٌب دفنو كالتفتيش على 
فقط  ١نل بيتو ، كجدكا عنده صندكقان من صناديق الكاز ٣نلوءان من نوع النحاسات

، كبلغ كزنو ٖنانٌن رطًلن ٣نا تنوؼ قيمتها على عشرين ألف قرش! ىذا ، ما عدا 

                                                           

 . ( ٓٓ)  نساء اٝنلفاء .ابن الساعي (ٓٔ)
 . ( ُّٗ/ِ)  اْلعًلـ . للزركلي (ٔٔ)
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كلكنهم موقران ؟ ٩نعلو تاجران  ذىبية! أما كاف ىذا اٞنبلغأصناؼ العملة الفضية كال
 (ٕٔ)طابت ٟنم اٞنعيشة هبذه اٜنرفة التعيسة!.

 . ِباَلل بن أبي بردة بن أبي ُموَسى اأْلَْشَعِريّ  ◙
يف حبس اٍٜنجااج كىكىافى يعذبو كىكىافى كل من مىاتى من اٜنٍىٍبس رفع خىربه ًإىلى كىافى 

ؼ  ؿ للسجاف خيذ مين عشرىة آَّلى اٍٜنجااج فيأمر بًًإٍخرىاًجًو كتسليمو ًإىلى أىىلو فػىقىاؿى ًبًلى
ٍوتىى فىًإذا أىمرؾ بتسليمي ًإىلى أىىلً  ي ىربت يف ًدٍرىىم كاخرج اٚنًٍي ًإىلى اٍٜنجااج يًف اٍلمى

غناؾ أبدا  ياْلىٍرض فىلم يعرؼ اٍٜنجااج خربم كىًإف ًشٍئت أىف هترب معي فافعل كعىل
ٍوتىى فػىقىاؿى اٍٜنجااج مثل ىىذىا اؿ كىرفع اٍٚنو يف اٍلمى

ى
َّلى ٩نوز أىف ٫نرج  فىأخذ السجاف اٞن

ؿ فػىقىاؿى اعهد قىاؿى  كىمىا اٝنٍىربى قىاؿى أىف اٍٜنجااج ًإىلى أىىلو حىَّتا أرىاهي ىاتو فػىعىاد ًإىلى ًبًلى
قىاؿى كىٍيت كىكىٍيت فىًإف َل أحضرؾ ًإلىٍيًو مىيتا قتلين كىعلم أىينِّ أرٍدت اٍٜنًيلىة عىلىٍيًو كىَّلى بيد 
ؿ كىسىأىلىوي أىف َّلى يفعل فىلم يكن ًإىلى ذىًلك طىرًيق فأكصى  أىف أىٍقتلك خنقان فىبكى ًبًلى

أخرجو ًإىلى اٍٜنجااج فػىلىماا رىآهي مىيتا قىاؿى سلمو ًإىلى أىىلو كىصلى فىأىخذه السجاف كخنقو كى 
ؼ ًدٍرىىم كىرجعت اٍٜنًيلىة عىلىٍيوً   (ٖٔ) . فىأىخىذيكهي كىقد اٍشرتل اٍلقىٍتل لنىفًسًو بًعٍشرىة آَّلى

 
 .االمبراطور كاليجوال 

 ّٕمن ) باطرة الركمانيٌن الذين حكموا اَّلمرباطورية الركمانية يف الفرتة حد اْلأىو 
، كعرؼ عن اَّلمرباطور كاليجوَّل انو كاف احد اكثر الطغاة يف  ( ميًلديان  ُْاىل 

 . تاريخ اَّلمرباطورية الركمانية على الرغم من سنوات حكمو القليلة
بعض النصح أنبها بقولو: "اذكرم أف يف مقدكرم أف  كٞنا أسدت إليًو جدتو أنطونيا

أفعل أم شيء بأم إنساف". كذكر لضيوفو يف إحدل الوَّلئم أف يف كسعو أف 
                                                           

 . (ُِٓ)  قاموس الصناعات الشامية. لػلقاٚني (ٕٔ)
 . (ُٗ)  اْلذكياء . لػ ابن اٛنوزم (ٖٔ)
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يقتلهم كلهم كىم متكئوف يف مقاعدىم؛ ككاف كىو ٪نتضن زكجتو أك عشيقتو يقوؿ 
 . ٟنا ضاحكان": "سيطيح ىذا الرأس اٛنميل بكلمة ٔنرج من فمي"

الزعيم الشاب يصدر اْلكامر إىل ٠نلس الشيوخ كيطلب إليو كسرعاف ما أخذ 
للشيوخ  اٝنضوع ٟنذه اْلكامر، بعد أف كاف ييظهر لو أعظم اَّلحرتاـ، فصار يسمح

أف يقبلوا قدميو تعظيمان لو كتبجيًلن، مث يتقبل الشكر منهم على تشريفو إياىم هبذا 
 . التقبيل

اٞنا ابتاع معونتو باٟندايا. كذلك أف ككانت منيتو على يد اٜنرس الربيتورم الذم ط
كثًنة باْللفاظ  أىانو كاٛنيوَّل مراران   ضابط من ضباط اٜنرس يدعى كاسيوس كئًنيا

اٞنركر؛ فقتلو سران  البذيئة الِت كاف يبلغها إليًو كل يـو لتكوف ّنثابة سر الليل ككجواز
يف إحدل ٣نرات اٞنلهى. كٞنا ذاع اٝنرب يف اٞندينة تردد أىلها يف تصديقو، كظنوا أنو 
حيلة من حيل اْلمرباطور اٝنبيث يريد هبا أف يعرؼ أم الناس يبتهج ّنوتًو. كأراد 

 مغتالوه أَّل يرتكوا الناس يف شكهم فقتلوا زكجتو اْلخًنة؛ كحطموا رأس ابنتو بدقًو يف
 (ٗٔ) . إحدل اٛندراف. كيقوؿ ديو إف كاٛنيوَّل عرؼ يف ذلك اليـو أنو ليس إٟنان 

٠نموعة من النشطاء يف تكوين ٘نلة سرية للتخلص منو ، كيف يناير من  قامتكقيل 
ٟنجـو عن طريق من ٠نموعة اٜنراس  ميًلديا ، تعرض اَّلمرباطور كاليجوَّل ُْعاـ 

التابعٌن لتلك اجملموعة ، كذلك يف اعقاب احد اَّلحداث الرياضية كالِت مت من 
طعنة كالِت  َّخًلٟنا عملية اَّلغتياؿ ، حيث مت طعن اَّلمرباطور كاليجوَّل حوايل 

 .ان أيض ادت اىل مقتلو ، مث مت القاء جثتو يف قرب عميق ، مث قاموا بقتل زكجتو كابنتو

 ،،، مت كاٜنمد هلل ،،، 

                                                           

 . ( ُُّك َُٖ/َُ)  قصة اٜنضارة (ٗٔ)


