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والعصر ودفن رحمه اللهتعالى مفدىرسته الاشرفيةالتى,انشأها فناىحية
عدينة واستمرت القراءةعليهسبعةإيام وصلعليهف سىائر نمادليمن وقرى
عليهفىكل مدينة سبعة أيامواصاب كافةالناس عليهاسف شديد

,١

يلرق بادا كزاعنبعالمي)]
وكلأفازجنة اللبهنيزامالك وسيرته شأج
رجمالوقا حدقاعطوفاً ول يكن فىملوك العصر مثله

ومنماثرهالدرينيةانلشى|أها فىمدينة تمزوخاريعها مدرسة بهسنه
الشكل لما بابان شرقى وغربى وباب عانى ومقدم فسبح وشمسه رحيبة
.يها مطبراتفيساًورتب فيها اماما وموذن واقيمأح760.
وتكوين يحب وات ف

ومعلاً وابتاما بتعامونالقران ومدرسا على مذهبالامامالشافى ومعيدا ؟7
وعدة من الطلبة ومدرس) تحدث نحديث رسول اللهصل اللهليهو سل

مان
ةفيه
دوقف
عض و
لس)نفحىو والادب وجاجالعةطملنبة ان
اددز
وم
الكت النفائس ىكلفنواوقف على المدرسة.المذ الكموررةتوبعيلنفيها

وق جيدا يقومبكفايتهم وهو الذي زاد الزيادة الشرقية التىفى جامع
عدنية مدرئةنمزمنالناحية الشرقية وهئ :زنادة حسنة نفيسة اتتفعا

للحضة

الباب الثامن فقىيام الدولة الاشرفية الكبرى

الم كوؤقاق الثان منن احله قاتشذيدا*نم من اللعهليهبعافيتهو ركب من

الدارالساطانى يزيد الدى ارالسروريوم الممةفى عششر صر فاقامفنهايام)

02

وفىمدة اقامته وصلت خزانة من عدن وكان وصوطا يوم الخاسر
عشرمنصفرالمذكور

وفى اليومالثامن والعشرين من صر توفىالفقيهالصائط:اتلقدين
مر بن مظفر وكان وفانه فىمدينة زييد وقبر فىمةبرة .باب القري عند
قابلرفقيه الى باكلرحداد وكان رحلا عا ماللا باذلانفسه لطابة ْ 84

لاهبا وليعاق
سييل اللهعرض عليهالندريس فىعدة مواضعفكره الكاسب
بشىء منها رحمهاللوهأعادعلينامنبركاته

وفى تاريخ وفاتهتماماً.احصللسعلىطان ألشديد أشدمن الاول
8.

فاقاياممل من موضع إلهىوضع فليجدبربحة فدزمعل اىلدالوعالنىد

فنقدمبومالخميس الثاتى منربيمالاولفاقامفيحيس ايامبسب الأمالزى
بجسده ثمسار الىتمعز فكاندخوله زتانيلة الاربعاء الثاه.ن “ن ديع الاول
المذكور فاقام دفاىرالوعد عشرة ايامبر لضاثمتوف الى رحدة ربه افييلة

ابت الثامن عشر من الشبر المذكور رجمة اتلهلاهلى.قال على ابن امسن

المزرجى اخبرنى القاضنى موفق الدينعلىبن الىبكر الناشرى قالنوليت
غسله بوصية منه واعانتى على ذلك الفقيه املادلين ممدبن صا الدمق
ولعده الفقيه موفق الدين على بن مد بنفر وشاهدت غليه من الجلال

العقود اللألؤية ٠ الجزء الثاى

616 +

كثيراواكله حتاتتعىثموقمعليه الواردافاكلجهميمه وليتزكمنه الا الريش
 1وال من اللبئةامذكوراة واقامالىاخرها

وكان ظبور الأراد

واخبرف الفقيه علىبانلمحنمادئ .ى قال اخبرينى بعض المسافرين فى
الرحرانه وقمفيدباللاسودان زازلة عظيمة أقامت اياماًمتوالية دون المشر
انبدمت فيها عدة مواضم وجبالكثيرة ثمحصل فيناحية منها نار عظيمة ٠,م"
لما دخان عظيموهر بت الناس من ذلك الموضعواقامتالنارايام والدخان
منرم ثاتمج
لسم
دذل
خكان وصارخيالآنى ذ لكالموضعوليعبدقبلذلك
هنالك شى* من .الخال وكان هذا كلهفىاثناء النضف الاخير من السئة
روه واللهاعم

1
40

وفىاول سنة ثلاث ومائمائة اشتمر القاضى رضى الدبين ايوبكر ابن.ى.ووو

الاقاض
لىدشبرابين احمد بن شمربن معيبدناظرًا فىالثدر الحروس لعدن

مدعل القاتقلجالالناتربظملإن مر المشيرىاسع الامر” ني
الدرين قسون

ل ال عن الامير فر الدين الىبكر بن مهادر المدق

وفعاشر الحرم تاولفقبيه نور الدين اسماعيل بن عبد الرجمن بن
عبداللهبن احمدبن الى لير وكان شابحخديث السن ع قد ظهرت عليه

أمارات القلاحوكان5كاتدا فطلب العرمحمه اللهتعالى
وف سايمالح
ارم
موص
الل مدبن مربنشاكيللهمبنات الشامية

 622 410 +البابالثامن فىقيامالدولة الاشرفية الكبرى

وفى للة المي سالادى والعشرين من الشمرر المدّكور دف الوادي
زبيددفمة عظيمةقحاتلىطائفة من الناس ل يمعهد مثلها |بودااخر بالمقم
الكبير الجاهدى واخذ طائمة منمحلطرقؤة وطاامة منمحل حر برةوخف
الماء

 2لبلته نلك يحمد اللهالى |

وفى بوم السبت ساخ شهرذى اجة تاولفقيه سراج الدين عبد
الاطيف بن الى 6الشرجى الةتءيْه النفى النجوىوكان شيع نحأةالعنف
عصره رجمهإللّه تعالى

وفىهذهالسنة الملّكورة ظهرجرادعظيم ف زيبيد ونواحيهاوانا فكيرا
من الزروع وواروالاشجار

قالعلى .بن الحس الخزرجى اخبرلى الامين نم الدينمحمدبنابرغيم
لقيه
رىين عمربناجمد بن
6ه »”5الشرفالمتولى زبيد يومد قال اخبر فايالف
دن
عد الواحد

قاخابلرنى :بعض الرعية النقات من اخهالرة .وادئ زبيد ارنأهى

حنشاً كيراوقدخرج من جحره فأكلاملنمراد شيثاًكي راجتىانه عبن
عن المسيرالى جحجره فومقفو فضىعه ذلك فواقلمعلجيهراد حتىغشيه من
كل ناحية ثمكلهالمرادوليتركمنهشيئاقوالخبرنى بعض الثقات من

إاهللهاجزبة وهى بحأ مفتوحة والفوجيم مكسورة بعدها زاى انه رأى

دكا وقد انتشرالمرادفى موضعه ذلك فالتقط ذلكالدريكمن الجزادشيعا

العقود الاؤلؤية الجزء الثاى

عاسام وو

وفل اللاميةا عقر م الشبز لذكورلدم الامير بدرالدين مح.د بن

.ببادرالسنيلى الى قرية فشال واصاحت المعازبة على,بده والتزموا باداء الخيل
ين
نها
وأمنت العارقوسار الانامسفي

وأعر السلطان بطلوع ابنزيادالوحصن مزفسجن في هو واصحابه
ولفيىلة الجمعة الرابع والمشرينمن الشهر لذ كوروقم مطرفيمدينة

شعمس الىأذان العضر وتشعقت ف المديئة
للو
ادط
زبيد ونواحيها منبع

بيوتكثيرة من ببوت الونناستابع اسليولادى زييدليلاهارا وسائر
الاودية وربما باغبمضها البحر واتلف قرةالنخل إثلافأشديدا وضّلٍ النامر
الجمعة في ذلكالنباربالاجتهادوبعضهمصلالظبرتدا إنضأوعدالحاضرون

يومف فىجامع زبيديضماوثلاثين فلذلك صلالظبرجماعةمنهسم ثمبعد
ساعة جاوَزوا الاربعين فصلوا الجمعة من غير دلالة على بقاء الوفت

المقيقووافقذلكاليوممن السنة الرومية سعاشدرتموز واللهأع
واطللسعلطانمن النخل ال زىبيديوم الثامن منذى الحجة وطلم "16
الصندوق وارئفع رسم النخل .وم التاسع وتوائرت الامطار والسيول في

قظر الينواتضلت_الاودنة بالبخر' بعد أن.استغئى النامنعنها وكانت سنة
خصدة كثيرة:الميرات بجحمدالتلمهالى
وقالنصف الاخين منذى اجة المذكورة ظهر وللمدولانا الماك
الناصر أحمدابن مولانا السلطان الملكالاشرف وهو المسمى,يوست
العقود اللؤلؤية

()4

الجزء الثنى

,حضف

الباب الثامن فىقيام الدولة الاشرفية الكرى

السلطا الاىليحرفىالتاريخالمذكور فاقام ايام ورج االلىتخل يوم الثالث

عشر فكانت اقامتة فى الغفل المسعى بالماروى

وفىيوم الحادى والعشرين توف الذقيه اححدبن القاضى ه بلن سامعن

عسانلية وكان من الاخيار رمه اللهتعالى

وفىيوم الثالثوالعشرينمن شوال احترق الحرمبمكةشرفها اله تعالى
وكان سببه ان رجلا من المجاورين يسكن ف رباط العجم عند باب عزورة
اطفاًمصباحه عند ما اراد ان ينامففلت من الذبالة شى +املننار .ووقع على
شى؛ فاحترق كذاللشثى :فاحثرق اموضعفامقت النارسقف الرباط فاحترق -

م لحقت النارسقف الحرم فاحترق السقف والاساطين وكان حريقا عظياً

لمعبد مثله واقامت النار افليحرم نمواعمشنر ينيوم والناس فىكليوم
يطفونها ولا تكاد تتطنى

وفى اولذى القعدة اسقمرالامير بدر الدين مد بن بهادر السنبيل في

التحمة ومقدماً فى فشال وانفصل اابلناطينى اعلنقحمة
وفىيومالسادس مانلذقىعدة خرجرجل من باب النخلفىمحارة و كان

محيرابأرمالامير فلاصارفي الباجارادالبوابون ان مختبروا ما فى الحارة فضربوا
ليبا بالحديد فتوجم الرجل أنهفازموا الجمل وابركوه واخرجوا الرجلمن
 50المحارة ولقدموا بة  1خكسهوحس الجمالالذى ساق به الجمل ولا1ص

فى االليثوماني كحلامماو٠فى السابع املنشهر المذكورتوفى النقيهبرهان

نمد بنابىي راتوا من كان
6000 460إن عبداللبهندي ا

العقود اللؤلؤية اللزء الثالى

ام

وكان قدانفض نجمقبل ذلك إساعة من ناحية المغربتالى المشرف فوقم
بين جفبلي
انه
شناتلكعات النارحينذموضعه ثمحصات الرجفة بعده بقليل

 + ٠وفى يوم الوجماعةلالمثاشمشنرين من شعبان المدّكورتوقى ولد السلطان
السمميعل فىمدينة زبيدوقبرفيالتربةالمعتبية

وفى يومالعاشرمن رمضان وصل الامير ابلددرين ممد بهنادر السنبلي

من الجبلفىعسكر جيدمنالخيل والرجل
وفيهذه السنةصام اهلزيبدشهررمضانبالاثنين وصامه اهل الميجم 4١٠7٠

بالاحد عن روئية حكوها فىكتبهم الواضلة الى بزيذ
وفىالخامس عشر منرمضان امى السلطان انتنم النساء مر اتباع
الجنائز والتباحة علىمن مات وان لايفرش علىاحدمالننساة ولامن

البنات البعة
وفي اليوم التاسمعشرمن رمضان ار“اثملقفاضى موفق الديتنعل بنابي

بكرالناشرى نائبافى القضاء الأكبر بأمرالسلطان

ظ وكان القاضى مد الدين قدسافرقاصد!للحجفىغرة شربمرضان الى

مكة المشرفةوصاماهل زبيد هذه السنة نسعة وعشرين وافظروا عن رواية
وفي يوم الخميس ثالث شوورال خط السلطان عالالإ
لمير
دبد
يرن
محمد بن زياد الكامل فقبض دوابه وغلانه وأودعه حبس زيند

8.468,

وفى يوم الخميس ثالث الششهر المذكور نزل السلطات النخل وثقدم
الامير بهاء الدين اللمسي يوم العاشر من شوال الى بلاده خرض وثقدم

ع #٠١

الباب الثامن فيقيام الدولة الاشرفية الكبرى

رحلين اوثلاثة ورجعوا

لويفلة العاشرمن رجب المذكور جرد الساطارن .عسكرًا الى فشال
وعسكرا االمىدبى وام بضررب ذل المدبى وامرعلىاهلوادى زبيد بالمروج

نفرجوا صحبة المسكرالمنصور
وف ليلة الاثنين التاسععشر منه امرالسلطان يخروج حملالحجعزفوقا
فى جماعة الفقهاء والفضاة وكذلك في يوم اللميس الثانى والعشرين وكذلك
يوم الاثنين السادس والعشرين
وفى ليلة اليس التأسم والعشرين توفى الفقيه عسى بن مومى الزيلى
فى مدينة زبيد عنليف وتسعين س'اة وحضمر دفن كافة اعبان الدولة

وفي يوم الخميس السادس من شعبان تونى الشريف ادريس بن
عبد للهصاحب ظفار

وى يوم الجعة السابعمنه وصأث هدية جليلة منضاحب الهند ووصل

سغيرالساطان وهو الذى يسمى مفلح التركى

8  ٠.وفىاخرذلك الِيوم توفى الشريف خافلردين عابلدله بن ادر يسبن
ئة
يفى
دزة
حمد بن ادر بس بن علىبنبعبف اللهببن المستن بمن حم

قدبر
زبي
و

فى حياط الثربة المعتدة بِأمزْالسلطان
وفى يوم الاثنين العاشرحصات رجفة شديدة٠ واخبرنى الففيهثقىالدين
جمربن احمد بن عبد الواحد قال يبنا انا وجماعة من الرعية فى راسالوادى

زبيد وفت الضعى الاول اذحصات رجفة شديدة وكان احد عالة النغل

حبشذ علىغخلة عندناهنالك فكادت البنخلاة ت
لسعقطامل

العقود الاؤلؤية

الجرء الثالى

لاد

مطر شديد وسالت اوديتها مياه كثيرة فامتلاً الحرم+ماء ودخل الماه الى

باطن الكمبة من ايها وكا الماغ فوق عتبة الباب السفى ثحوامن شويجرل

لماه منبر الخطيب عن موضعه الى موضع ١خر ومات في المرمجاعة ادركهم ١٠هل

الماء وعجزوا عن الخروج وخربت بكوثتيرة ومات تحت الردم ظائفة منهم

واللّهأعر
وف اخثرشبر دببع الاول توى الامير بهاء الدين بهادز الاشرفى امير
جاندار الساظان وكانتوفاته مفديينة تم فى التارينخالمذكور وق يوم الثامن8.868.

من شبر بسع الاخررظوبلد السلطان املك الاشرف المسهى على وتوفي ولد
يل
لده
ق بع
يين
السلطان المسعى حس

وافلامنخذراكلشوبىز.وصل" الشريف معس الدين جربة :صمعندة
فىتو من سبعين فارسا وحمسماةة قواس وق أو شجبارلاى اكول حزق

محبلازك قرية من قرى وادى زيبد بأسرها
وفى بوم الاربعاء الخامس والعشرين منه اولصسللطان املحىروسة زبيد
فاقام فيهاايامأثمجرد العسكرالمنصورالى باذ المعازبة فوجدوا فى نخل المدبي

جاغة هنهم فقئلوامنهم اثنين وعششر ينرجلا فيهم مرزوق بالنشهرج
وفى يوم السبث الخامس والعشرين مجنمادى الاخرى وقعث رجفة

عاظيلةننصهفار وانقض كوكب يحكىمن راهانهكانغلى هايلئتةمر
فانهدمت حينئذمواضع كثيرة فى الجبال

وى ليلة الثانى من رجب جرد :ااسلطانعسكرا ابلك المعازبة فيهمواده ١67

للكالناصرفقصدوا الردم فليجدوا فية الا الماشيةفنهبواومجادوا وقثاا

عوم "2 ”.اباب الثامنفىقيام الدولة الاشرفية الكبرى
الشامية وكان وصوله يوم الجمعةالتاسعمن صفر المذكور
وفى يوم الاشنينالثانيعشرمن شبرصفروصل الطواشى جمال الدرين

صكرامحنب ,بعدان
اظلريدوفيدار املنجبات التعزية ووصلصحبته عس
وتقدم السلطانالى تعزيوم الاثنين التاسععشر مصنفر وكان دخوله تمعز
وم الاحد الخامس والعشرين املنشهر المذكور ووصل الى الاميربدرالدين

جمد بن بهادراللطبيق
ووصلالاميربهاهالدين التمسى الجميعالى باالبسلطان فلا توافرت

العساكرا ن افقلقسلطان عكلاىفة العسكر نفقة جيدة جردم وحطوا على

حسصنناج وأقاموا نخوًام ننصف شهرفى قئالوينلهاارا
فلارأي الامير بدر الدين كارة العساكر علانه ظلافة لهمناصية

السلطان وتحقق ان ماكانمعهمن امال فدوان العرب تأكله,ؤرماباعوه
 00فارسل الىالسلطان من يطلب لهذمة شاملة فأذمعليهالسلطان علىيد جاعة

املفنقباه والمشابخ والصوفية وتوثقوا لهمن السلطان ثمرجعوا اليه بالذمة
الشريفة فسرى من الحصن الذى هوفيه ليل”ا بيرعمنأهلالحصناذى هو

حطة 0
لأمهل
فيه وامن

باب السلطان وم االالربرعااهبم من شور

ربيعالاآخرفكانحماة خلافه أربعة وستين 13

ولماوصل الى بابالسلطان  5ذكرناقابلهالسلطارزي.أمحقشانبلة

وصع عته واكيناء قاذ اودر تجتبنماملننه الاؤلى
وفى شهرربيعالاول مهنذه السنة وقع في مك حرسهاالله تعالى

العقود اللؤلؤية ٠اللزء الثاى

عو 6 71د

املبوس والمثعوم نشىفكير ومنارمعهجاماعة من التجار بأموالمفعظمذلك
فى عين الامير وجزل غنده :وربما خسن له ذلك بعض بطانته فاستولى ع.ل8ى8.96

الخزائة بأمسرهاوعلى م شارمعه واسار بهانحوجبلسورق يريد ظلوعة فل
يتفقله ذلك فقصد حسصتناجووقف فيابين بلد زوبايلدعرييينوكان قد
اضاف اليه السلظانظائفة من الحضون ورتب فيها ثقاته ونوابه فيا وصل عله

الى السلطانبما كان منه لاارلسسالطان الطواثى جمال الدينغرجان لقبيض 847
حصن ريسان احد حصون المداد وهو احد الحصون المنيعة وكان فيه نائب

لابن زياذ فلاوصل الظواثى االلىحصن المذكور طلب نائب ابن زياد فلا
وصل اليه اوقفه على امن السلطارى قيض المضن فاطاع وس الحضن الى

الطواثىفةبضه الطواشى من نائس ابنزياد فطلعه ورتب فيه ثقاته

فلا اشقرفيه الطواشى وتضلكب بن زياد الى “ثائبه يبمحرفهظط

الحصن وان لا يمكنه ادا فندم النائب عل تفر يظه فى المصن وكتتب الى
بلذهلك انه لمكيتصالبهالا وقد وضل الطواشى .عجان 7
ازبيناد ع

شريف انه يقبض الحصن ففيض الحصن ونزلت منه ولوسبق كتابك
ها مكنته ولاكنت امكن احد غيرك والسلام :ثمان الطواشى مرنجان

تحن

الحصن بالطءاءوالماء والحطب وآمرغل النقيبٍالذى كاق.فيهباالتقدم الىباب
وحمنه
صن إعمره لت
لشيحفى
اطوا
السلطان فتقدم الى السلطان ووقف ال
وفى يوم الاثنين الخامس من صفر وصات هدية من الديار المصرية 4

اسلها السلطاف الملك الظاهس برقوق قبل وفاته وكان وصولا فى التاريخ

المذكور

“60 0. 9

الباب الثامن فى قبامالدولة الاشرفية الكبرى

عد بنبهاذرالاطينى التحمة وحمللهحملاوعالاتفصل عنهاسنه ٠ر وف
7
يوم الثامن منذى الحجة استمرالجمال مد بن عمر بن شكيل فى الاعال

الموزعية اولعسدلطان عيدالتغر فى زييد وركب وده الماك الناضر يوم

العيد فى كافة العسكر  5الننابة وكان عيذا حستاأ
وفى هذه السنة المذ كورة ارتنعت الاسعار فى زيبد فبلغسعر الذرة

والدخن كل زبدى بدرثم ٠ وعبرة الزبدي خمسون أوقية حبا٠الاوقية عشر
قفال بالحتمالمصري ٠ وبلغزبدى السعن بعشرة دنانيروعبرةزبدى لمن
اثنا رعَشظرلا كل رطل عشرون اوقية وبلغ سعر البركل زبذى بدرم
ونصف وكان الوزف كل زبديين بدرمم وقل الدر فى الدواب

ذنا * وفى اولهاوصل
ودخلت سنة اثنتين وثاماثةوالحال علىما ك
الحبربموت السلطان الملاك الظاهر برقوق صاحب الديار المصرية وصلى عليه
يوم الجمعة الثالث من الحرماول سنة اثثنين ومافائة فيجامع زمِن" وكانت

 4وفاتة فى شوال من سنة احدى وثمامائة وام السلطان بالقراءة عليه سبعة
ايامفي مدينة تعز وزيد وعدن

وفى يومالثامنوالعششرينم انلحرم المذكور خالف الامير بدرالدين مد

ابنزياد بانمد الكامل وكن السلطان قد تركه فى مديئة تعزواضاف اليه
الطفة .منالمسكر

ور رنبةهنالكثمكتب اليهالسلطان ان يتلق

خزانة عدن ويصل با الى زبيد
فم خرجت الخزانةعمدنن ولقيها الاميرربادلدين فينمغهاملنمسكر
وكانت بخزانة عظيةفيها اموال جليلة من الذهب والفضة لكوك ومن.

العقوداللؤلؤية  .الجرءالثائى

00050

عشر من شعابالن تقوفاىضي شرف الدرين حسينبنعلىالفارفي ارلاوزليايشرفى

وكان حسن السيرة لرهح|سأنة رحمه اللهتعالى
وى يومالناسع عششر شمعنبان المذكوروصلصاحب حيس برجل
يقاللعياتنممطير لكأنيبرق يوللندير جات دصجنففيكا
منة
٠ان قدكثر فسادهفى ناحية المسية فظفربواهلى الجهة وأمسكه
غصوباكً

ووصل يالاىر باب الاسالطانسفلاطمان بقطعيده ورجاه من.خلاف فأقام

2/6

ايامأبعد القطع وهلك
وصام السلطان هذه السنة رمضان فى مدينة زبيد وكانث الختمة فى
دار السرور الذىهخوارج باب النخل وعيد السلطان فى زبيد
وف ١خريوممن رمضان وصل الاميربدر الدين ,محمد بن زياد مسرل
ناحية المداد

وفى ثالث يوم هن شوال نزل السلطان النخل ونزل الصندوق .ايضأ
لاستخراج أموال النخل وبعد ايام فلائل تقدم الاميربدر الدين مد بن
زياد الكامل الى تعزفي قطعة من العسكر ليكونوا شداده هنالك ٠ ووصل
الوز,برمن الجبلالبىابالسلطايومالسادسمنذى القعدةّ ٠ وكان الساطان

على البحرفكساه السلطان كسوة حسنة واعطاه الف دينار

وفبومالثامنوالعشرين من ذى القعدة ارتفع السلطان منالتغل الى
زد وارتقع رسم النخل ودخل الصندوق زبيد وارتمعالمشد والكتاب ١4.968
وانقطمثت احكام اللخل

وفي يوم الاثنين غرة ذى الحجة أغطمالساطان الامير بدر الدين
1

الجزء الئاق

د

الباب الثامن فىة يامالدولة الاشرفية الكبرى

البخارى فَأجابمالى ذلك وكانت القراءة فىمنزله يونئذ في البستان .الذاى

له عند بابالنخل فاجتمع لذلك خاق كثيراملننقهاء والاعيان .واستقرت
فراءةالكتاب الى:ان  33الذئ بأتىذكره انيشاء اللهتعالى
جنب
وفى يوم الخامسر م

المذكورتصدق السلطان بصدقةجلولة

فعقلراء اهلالبلدوذلكعلىماحققاملثاقال .من .الذهب .واطلق فى
ذلك اليوم.عدة مانصعاب سجن
ونيبوم لانيعشرمنرجب المذكو رامر السلطان بعدبد التغلفيالوادى

زبيد فابتديء بالعديد يوم السسبت الرايععثيرمن الشيرز لذ كور
نيع
إحنبى إجم
لقولفداضى نورالدينعل ي
وفىيوم الثامئ عشر واصل

ووصل صعبتهبخزانة جيدة وكان ختمقراءة البخاري يوم الثالث من شعبان
>55

وحضرمن الناسءالم كثير نحومن كافائة انسان وحضر لخنمعدة املناعيان

ووجوهالدولة كشد الاسئيفاء واستتاذالدارو صاحب زرسد وعدة ميزود امثالم
واجاز القاضى جد الدين يومئذلكل ناك الاحازة
2015

قال علوبالمسيدايكزجن تجاوذ اللهعبيدوكنت من جغيراحتوناله
الاجازة فاجازنىيفى  2مقروةانهومسموعاته ومستجازاتهومص:فاثه وكوك

خطهبذلكك  ولاولادي وبعضاولاد مو#الموجودونيوممذجزاه اللمنخيرالجزاء
وف ياولمعاشر منشعبان تقدمولد التماضي ثاولردين علىبن يبى من
يسعالىعدن٠ ونى هذا الناريم طلع القاضى شهاب الدين امد بن جمر

ا

بامالسلطان وطلع معه صاحب شكع .لتمكنه مرك

الحصن ٠وكان اول السبوت يوم الثاني عشرمن شعبان ٠ وف ليلةالخامس

العقود اللؤلؤية ١:اسلِرء الثان

0220

الغروالسلطان مشرف علههم وخرج مرفوعا من باب الدار الى الييت الذى

هويكلاهنت اليك الخاصكية

تحملالثهمالمزهنامامهونائر المذكورين 

يمشون :الى ان وصل البرا”لل كيد ركان لبلة مشبودة “<6

وفى يوم الاحد التاسم املنشهر المذكورثقدم .السلطان االلىجباث
الحيسية بسب اصطياد حاملروحش فاضطاد فى يوم الاثنين العاشرمن الشرر ”47
المذكور هنالك و# 7وس ثمرجع املحىروسة زابد
ل فثدخللاايو
ثماء

الخاا .عشزمن الشهزالمذ كوز
وف يؤم الخامس عشسرمن الشهر المذكور نقدم الامير ربادلدين مدبن

زيادالكامل الىناحية ريسان منناحية المداد
وفى وم الميئس المشعربن من الشهرالمذكور اخاصم رجلان الىياب
الوالى بؤتندفطان احدماحمالشريعة المظبرة فنعه الوالى مفنذالسكتاث

يجحا مالشرية فشجزالقامىعن استتقاذه فكنب القاضى الى السلطان شك 4.169.

من الوالى وتعديه عل  8ااشراهة المطبرة فأ السلطان حينئذ منثقذم
لل اولزااللمىرتجيه مر نيه الىيث حاىالشر يعةالمطهرة انصنانًا القامي
واجلالا لهوللشرعاشر يففهاه القاضى مشافب عةن فعارض ةة الذرع وقضره

لعلييها
عن :ذلك :وا
كخذ
اذتم قال ثقدموابهالىباب الدار فولضياوا
نه الى باب الداراشرف اللتلطان وشقه ووه توييا شذيدً واولا انف
السلطان كان يجله لسن سيرته فى الئاس ما ط
وف اول يوم م
رنجب احقمالفقهاء بزبيد وقصدوا القاضى مد الدين
حمد بن يعقوب الشيرازي قاضى الفضاة يومئذ بسكلا ملان إسمعهمتوح

يدف

ع+لا ”.يد الابالبثامن فىقيام الدولة الاشرفية الكبرى

وفى يوماللميس النامنمنالشهر المذكوروصل الااميلردقيرن ابوبكر
ابن بهادرالسابلى والطواشىجمال الدين .جلممن عدن ووصل صحبتهم .ولد

صاحب ظفار وهو المسعى بالملك الجاهد ففرجفي لقائه مولانا الماك الناضر
احمد بن اماععليملاك الاشرف وخرج معه قطعة من المشكرفل| دخل زبيد
اكرمهالسلطان وانصفهواخلىله مسكا يليقبه ول:ذلعلىالاكرام والافضال

الى ناتخا[لبلية
5002

 5جهزه السلطان وزوّده وجرد معه عسكرا الى بلاده شلكها

واسثولى عليها

وفى وم الاثنين الثانى عشر فئل
سيد المعازبة فعىهمره

عمربن على بن سهيل بن الاقدروكان
ا

يوم الثامنعشرالى وادى

دخة و هن عشر ين رضلا
يفدقتلوا عبنايهل
2

الشبر اأذكوز وصل الشر يف يحى بناد بن المادى بن

 ١غازلذين الجزى الى باب ااسلطان فاكرءه والصفة

وفنليلة الاثنين الثالثمن جادى الاخرةكا عرس الامير بدر الدين

مهد بن زياذ الكاء لعلابنة الامير سنيف الدب سنج رصاحب القصمة فقام

به السلطان قياه] ناماواحتفل احتفالاً عظياًوسكنه ف بيت الطواشى حال
الذينثابت وهو ينك ميت وحمللهالىالبدثالمذكوز فرث] عل انيت

وعشر بن جملا انواعامختلفة وما يحناج اليه من النعاسن والضينى .والاطباق
والملابن شيكعغًايرا وكداءكنارة فأخة وقاد له حخصنانين امكملين:وكانت
الحضرة اليباب الدار ضرالوزيروسائر الناس والمقطعين والاغراء ووجوه

المقود الاؤلؤية :الزء الثائى

ة 2

بالعرب المفسدين .فاىلجبات السرددية فقال منهم جماعة ووصات راوسهم
الى زنيد يوم السادس عشر من الشبر المذكور خمسة وعشرون رأسا ومن

خيْليم سبغة عشمروامنا
وفى هذا التاريع توقكن اها #افىزاب كانت خدا جرت زوناوريت فى
بع سنون
سن
الجرين نخوًام

4.0062.

ووصات فى هذه السنةالى زبيد مع قافلة المجاجفاقامتايام وتوفيت
هى وجاريتها فييوم واحد فلا كان يوماطلمة.ثانى شهر جاذي الاولى ضعت 357
اللءامةرالى .بيت علقبرالمراًة :تبتزاستزان! شديد! مغنير مرك خرك ا

نفرج معظلالناس لمشاهدةذلكوشاع خبرها افلمىدبنة فرج النساه والرجال
يظرون ذلاك و 722ازدحام الناس عندهافراكب الاميرصاحب زبيد وامص

بهدم الدعامة فهدمت فى يومها ذلك .ومنع الناس من الخروج والوصول اليما
اث3شمار باعلضئاس يشائه صندوقاً وبنى عليهعريش فااكان يوم اجعة بس
بق
القبرييتز ماكانفىاجلرعةالاول ميل عبنوشهالا فرج اهل المدينة وبلم

احد مرالامراء .كوابر الناس الا خرج لمشاهدته فاتصل عل ذلك الي
الندلظان" فلا كان.وقت صلاة:الجمعة رككن السلطان الى الجامع فى حاشيته
وخدمه من الماليكوالامسرا»وسائر الرجل حتى وقف عل قبرها وراه وهو
ونت ممن حغمرالتربة
بل يمناوشهالا" فو عنده ساءة ”ثمرجع الى الدار ك

المذكوزة ورأى ما هنالكعيانًا لا نقليدًا
وثى يوم السابعمن حادى الاولى ظهر ولد السلطان وهو المسعى الظاهر ١4,
وقيل المظفر

0-0-00-

الباب الثامن فى قيام الدولة الاشرفية الكبرى

' 8.955ايضاأيومالعاشرمن صففقرتل من المعازبة نحومن ثلاثين رجلا ٠ وى يوم
البالث هبرمن شبر صف رخرج الساطان من تمالىزبيد وكان خروجه يوم

اليس عند طلوع امس فدخل دينةحيس بين المغرب والعشاء لميرلة

اجمعة ثمسرىفدخل زبيدعند طلوع الفعرمن يوم الجمعة الرابععشرمن,
صفر اذ كور٠ وف يوم الاثنين السابغعشر منصفر المذكور وصل ممل

الحج وقافلة الحجاج وهدية املنديارالمصرية ٠ ورككب السلطانفىطالب

الصيد نحواذل يوم الرابعوالعشر ين من الشهر المذ ورجع اخر يونه
ثمتقدم الى مسريافوس بوم اللميس السام والعشر ين من 'الشهز المذكؤن:
فاقام هنالاك يوم انيس ويوم اجّعة ورجم الى ز بيد يوم السبت التاسع
والعشر ين .٠ وفى ذلك اانهاركسفث الشمس والصل الءلان صاحب ابين

” قللجاعة من بنىابراهم نوا من عششرين شييناوفبض بيوتهم وخيولم ولذلك

ثارت فلذة شديدة بسبب قللهموكان الساعى فليهم الاميرماعالددرف

مر بن قراجأ
وفى شهرربيع الاول ضرب الارز مناملاك الساطان بوادى زيد
فوصات الزفة الاولى يوم النصف مئه ماثتان وكانون جل

ظ

ووصلات الزفة الثانية يوم الحادى والعشيزين .ؤهى نحو من الاولى

ووصلت الزفة الثالثة يوم السادس والعشرين وه دون التىقبلهابكثير

وفى يوم الخامس والعثمرين من الشهرالمذكورتدم الامير نفر الدين
ابوبكربنبهادر السنبلى الى ابين

وف شهر دبيع الاخر اولقاعمبر بدر الدبن مد بن بهادرالسنبلى

العقود اللؤلؤية اطْرَء الئاق
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المذكور  ٠وى يوم اميس السابع عشر من القعدة توفى القاضى سارلاجدين
عيدك اللطريف بن مد بن سالمفى مدنة زدد ودفن يوم ابشسنة النامن عشرعند خث0953.

عر بالةشيو احلمضديادءن قبابيها٠ وخضمردفنهمن الناس عالملايحصون كثرة
وكان من

افراد الزمنازا عاز ).عاقلا كان حسن اأسيرة طاهر السريرة

رحمة الله تعالى واسقر عوضه فى جمينع وظائفه القافئ عاد الدين ابوالغيت
ابن ابى بكربن على المييت وكان استمراره يوم العششرين من الشبر المذكور
مة اللهتعالى * وى هلال ذئ جم
وكان اكل الموخجودين إعد المتوفي ارلى

0ئنة
 -3 0طا
ىاحية
 وقععلىجا احلعِن وم عظم ف ن5وفغ”هنكالشزر .امن.فاق الساملانارا
لأسيل ل و1الله“ 5ب

الزيادة فى الذار السلطاني بريد وهو القضرالبانى الذى هو قبالة :مدرسة

الميلين الىم يأواز يهامن الغرب٠وفى يومالثامن والعشرينهمنذى الحجة خرقت
قارليقةرشية حريماعظي]وم يل متهالا الاقلليلقمرنية السلى * وى
سفالشهر المذكور وصلت هديرة من الديان المدمرية صعبة الحاجاحميل الفا
وففاول سكه4احعدى وماغالة عا امعازبة قش قريةَفشال فقتل مثيم

حشيبر ب على بن حشيير واخذ فرسه وكانالذى قتلهولد لجانبف داود 0
مطرر ٠ وف ووم الخامس من السبو الذكورأغار الشريف والفرشيون

على

”وأذذت ر*وسهم وحمألت بان زبيدم
بلدالمعازبة ففتأوامخ ثللاقةأثفار

اغار المعازيةةغل اهل المخيريف بعد ذلك فقتل ملم .جاعة اجئز مهم مُانة لال

نفر ودخلوا برثوسهم الى زبيدعُ جمعوا جما اخر وأغاروا عل المخيريف

عا ه؟ 6د اباب الثامن فى قيام الدولة الاششرفية الكبرى
فحو من مائة
وف الثامن والعشربن وصل الشريف صاحب تلمص ن
تغرما بين فارس وراجل وحصل ف ليلة الحادى والعشر بنمن رمضان رحج

شديدة من مشئ الثلث الاول الى مضى الغلك :الثاني لقريبأ وكانت الزيج

نشد م تاكونحزارةكنباتحمل لالحنباز لد خرارعا:وكافث اللنشمةاليلة
الثالث والعشزين من الشبروعمل السلظان سواط من الحلؤى فيه شى* كني"
ومن المتعوم وسائر اناولاعطيب
وفى يوم الشادس والعشرين زف ممل الحمفى مدينة ز/يد وسازوا به
االلىنخل يوم السابعوالعشريين فدخل التخلف عون منالفقباء وغيرم

وصام انان رمضاق :هذه السنة تشعة :وطشريك وكاجافطزو 1نهل ]ثلاحخيرتا

لىى تانبعن ايه فى
مصرصال
للنا
وافليعوميد مروكبلانا الاملكا
و70

كافة العسكر
وتقدم السلطان الى ايحريومالثامن من شوال فاقامفيه .اثثى عشر يوم
ثمارتقع الى النخل ومن النخل الى زبيد فاقام .فى دار السرور وجهز 3

المجالى مكة المشرفة مال باد منه مرالمال والكسوة والعسكر والازواد

ووشب ااشريت” تمد بن عجلان مالة رأس منكرامالابلخارجاعا يعتاده
بلمتله
حا ح
صناز
من العادة القدمة وس
وكان تققدمالحمل الىمكةالشرفة مرى زبيد"يوماميس السنادس
والمغآين دل

توا وساز صعبته هن الحاج فافلة عظية ودخل السلطان

زبيد يوم الاحد التاسع والدشرين ٠ن شوال فاقام افلدىسارلطنة بريد الى
ايوم السابعمنالقعدة ثمتقدم الى مدينة ثعز يوم الثلاثاء الثامن من الشور

العقود اللؤلية الجزءالثاني

ع 6 0د

وفى اليوم الخامس عشر من شعبان افرغ ااقاضى مود الدين همد بن

يعقوت الشيرازىكتابه المسعى بالاضعاد وحمل الى .باب الساظارتى مرفوعاً
 ٠بالطبول والمغانى وخضر سائرٌالفقهاء والفضاة والطلبة وساروا امامالكتتاب
لى باب .السلطان .وهو ثلاثة .مجادات يحمله ثلاثة رجال على رءوسيم فلاسن
دخل عل السلطان وتصنحه اجاز مصنفه المذكور بثلاثةالاف دينار
وف السادس عشر وصلت هدية من صاحب سيلان الى باب السلظان

ومن جلت اربعة أفيالوتحف)كثورة وشجرة املعننباء ووضل مكنعهاب
الى السلطان يتضمن ما صدرف ورقة من الذهب الخاض فقابل الساظار_:

رسوله بالقبول وأدخاه املطابل فائق منه خمدة رءوس من جياد اليل
وكنيام اكسوة(فاخرة:
وف يوم الثانى والعشرين نقدم الامير بهاء الدين بهادر المعسى الى

إلاده حرض
ونزل اأساطان الل لومالخامس والعشرين هن شعبانوصام رمضان

هذه النانة افلىنخل وخضرمقام التشفيععداة من/وجوة غ
أل دؤلته ولجضر

البماجاءزين إل يىوائرزاياايبنجسغورا ملحيرمب سير ضيطخيان الله وسفين
صاحب  5وهو أو  82بن تمجلان والشرفاء من اضعاب المشرق طلم

ال
غشربيف
دنف
ارال
لدين
له بن ادر يسنبنامدبرنيس إنعل بنعبد الله
ابن الحسن بن حمزة سبلنوان :بن حمزة وصاحب دمرص وهو الذى يقال له م“
عند المطاب .ااخدلبنى
ا:نف وكان وصوله الى باب السلطان يوم الرابععسّر 1.859.

هن رمضان وغيرثم فكانوا يحضرون السماط فىكل ليلة
العقود اللؤلؤية

ب

الجزء الثانى

 97 2كد

الباب الثامن فى قيام الدولة الاشرفية الكبرى

وفى بوم الاحد:السنادس عشر حرق القنبورواخربها
وف يوم الثاني والعشرين حطعل لابين حتى استذموا ودخلوا تحت
الطاعة مثم تقدم الشلطان الى الممجمفاقام هنالاك

وفى ليلة الست السادس من جادىالاولىتوفى الفقيه رضى الدين ابو

 3ابلنمذاد فى مذينة نيد * وكان.فقاعارقاكييرًامتفننا ورا مالحا .٠

وكان يوممذ اكب اصداب الى حنيفة رجمه اللهتعالى .٠وله مصنفات حسئة
وبهلفقهطائفةمناهل زبيد وانتفع ابلهطلبة نفعاعظهاً
وفى ليلةالاين الرابعوالعشر ينمجن<ادى الاولى قنلفى زبيد رجل
م 7غريب :من الدياز المصرية يقال له الحاج عل الموازيئ ٠ والذى.قلله غريب

ايضا من مصر يقالله الشرايطى ٠ فاخذ القاتل.واودع السهن الى ان وصل
السلطان من الجهاتالشامية

فلاعر الششرايطى المذكور انه مطلوب بالقصاص طالب  3الشرع

وانكر ان يكون هوالقاتل ول ثقرعليه بيئة بالقتتل فاطاق
 1ومو +٠ -وكان وضولالشلظان الى بيد من الجبات اش2يةيوم السبت السابع

والعشزين هن جادى الاول ووصل امن الوق رامةيخعإروللة المريب
فلا كان اول يوم من رجب صرف منها الساطان مائة راس لاقرشيين
والاشاعر

وفى يوم السابع عشرمنرجب وضل الشريف صاخب النجيمية الى

الابواب الشريفة السلطانية فقابله السلطان بالقبول وكان .اول السبوت يوم
المامس والغشرين من رجب

العقوداللؤلؤية الزء الثاتى

. 0.46 3+

امد بن ابراهي المحلى٠ وكان يوم وصول الحدية يوممشهودا
وفىيوم الاربعاء سخ شبرصفر ارسل الامير سيف الدين مجر صاحب
 ٠التحمة حاعة من المعازبة فههم براهم؛إن كليب وكارك مناعيان المغازبة

 0ورياسة وآخر يقال لالهكران فااملسساطان يقتلهم .فضربتاعنافهم
| * وقئل معهم رجل مانلاهمول يقال له ناخس يقال انه الذى قل

تت ابن سيف الدين صاحب موزع وقد تقدم تاريخ يوم قتله
وفى شهرربيعالاول نقدم السلطان الى سرياقوس فاصطاد من هنالك

20

وريجم ب١خر يومه دلك وهو الفاشرمن الشهزالمذكور

وفىاليوم الثانى عشر منه قنافلحصانالمسمىصعودا فعاسل.يفهالسلطان
وام بتكفينه وجفرلهنفايحية المناخمن زبيد وقبر هئالك

وفى يوم العشرين .توفى الطييب اليهودى الذى:وصل من مصر صحبة
الدنة !٠
وفى يوم الحادى والعشرين توفى الفقيه ثتيالدين جمر .بن عبد الرمن
الدملوى الخطيت بجامم بيزد ٠ وكان اوحد انهل زامالنهخفطيابة ليمكن فى
مان
عضرهمثلهفىناجيةمناقطارايناقامخطيبأفيجامعزبيد نو

لازام لاي دين

وفي يوم الاحد ثانيشور ربيعالاخرتقدم السطان الى الجبات الشامية
فاقامفي الكدراء الى يوم .الخامس عشر

وفى يوم الخامس عرشغزا بلاد الغرب المفسدين فرق البزي ورالمصفاة
وقرية التجرة

200.

.ه02

اباب الثامن ففقيام الدولة الاشرفية الكبرى

لآن علاوض انععنه قثل فى الحوفوةقبر فهابلاخلاف ولكنهم اخفوا

قبره والغالب ان هذا اجد العلاء المتقدميناو احد ملوك مير واللهمتعرانه اعلم

وفى يوم الانلميرسابع من المحرم اول سنةثانمائة فطعت يد ابلنرياجى
نقاش السكد فى تعزلسس اوجب ذلك فماراهالسلطان
وفى .ياولسمابع مونصهلت هدية الشيخ على بن الى بحكر بن.زيد
 4.صاجيابياتث حسين ووصل ببغلين ولعامة وزرافتين واسد صغير وخماروحش

وعشر رءوس من الابل الصهب وعشرجوار حسان ٠ وعشرة عبد يحملون
السلاح فوهي لهالسلطان .ثلاثة ١لاف دينار وكساه كسوة فاخرة وشينه
.فبىلاده وسمحلهفى خراجها من 'قدمها وشفعه فىعدة من مشايخ العرب

كانوا معتقلين فاطلةوا

ظ

وفى شصهفرروصلت الهدية من الديار المدمرية الى ساحل الحردة فلا
وصل العلمبذلك الى الساطان نزل الى زبيد فكان دخوله زيد بومالاثين

الرابع عشر من شهرصفر ٠ فلا استقر في زبيد ارسل الطواشى حال الدين
جميلا بشلئائة رجل الى ساحل الأردة وجرد معه السلطان قطعةمنالمسكر

يسيرون صعبةالحدية اذكورة
32

فكان وصولالحدية الى بزيد يوم الخميس الرابعوالعشرين من شصهفرر

المذكوز وكانت هدية جلل فةيهامن الماليك نثحلوماثنين تركياًجوميناد
الخيلٌ اننا عفرزانا بروج معرقة والة”خلئئة اوقل جواز؛ من الات
والارمئيات وطبيب ماهر من يهود مدمر» ومن الملبوس والمشتهوم والمطغوم

شى* كنيزلايدخل تحت الحضر واوصللمفدية ولدالقانى شباب الدين

العقود الاؤلؤية الجزء الثانى

مامه 6

فريجهلا مم *ا فلا واهفزعوهالهم راأى فطامقليلاًقليلاًما .نزل ٠
واعرأهل تلك الناحية بهارأ فى ذلك الموضع فقصد الموضع ججماعة منهم ٠
وفى حجلة من وصل ذلك الموضعمنهم رجل يشال له غازى بن محمد الربدى 8.6568.

تواصلبه الى بعض معاريفه من اهل تمز ٠ يذكرفى كتابه انه
كذى
وهو ال
وجد فى اليف المكوررلثلة مبناعليه سبعة اكفان ٠ وته عوامر-:

اربعين ثوب ٠ وعليه عمامة طويلة للخوملهساة وثلاثون ذزاعا عرض :ذراع

قال وفتشت عحلجمعه فرايته كانه مات قبلذلك اليومبيوم واحد ٠

ووجهه أييض ٠ وانفه مستقهم ٠ كأن رهاقد مستقيلالقب ٠ة وساعده الايمن
يت حل ٠ وايلدهإسرى على صدره ور

ةا

ثلاثة ىنا

ايام ٠ ورأسه مثل الطاسة ٠ وهو قصير الظبر عريض الحو غاية طول
ساعده ذراع حديد ٠ وطول اصابعيديهكلواحذة نحو شمبنر٠ وطول

ساقهذراعونصف ٠ وطول اصابع رحلية كل واحدة نحو من كف “قال

وفتشت وجهه فوجدث فى جببته ضربة خفيفةاسغل منقص الشعر ٠
وفى صدغة الايون ضربة جيدة قدكسرت جفنه و٠من ورائكهذلك٠

وفيساعده الشمال طعنة تطير بين المزمارين ٠ يعنى العظرين المتدين فالىذراع

قالواج اهللتنلاكحية علىانهعلىبنالىطالب رضىاللهعنه

قال ورايت من فضله ان رجلا" وصل اليهوهواعمى وزاره واناحاضر
فرج منعنده فى عافية ٠ وقال اشبد بذاك

فالعلىبنالحسنالحززجى أماقولمانهغلبناليطالب فغيرسميج

+  ١-4الابلاثبامن فقىيااملدولة الاشرفية الكبرى
قرضية انه كان.وصول السيل وانقطاغه عنا فى
انلحض
الشرف تامنخبره م
سولعة يسيرة ٠ ث امتقطعاليلوكأنهميكن وقد هلك من هلك وسلممن

سمقواكلان الامر .فيا بين صلاتى الظبر والعصر والله اعم
وفى يوم اميس الخامس عشر من الشهر المذكور ازتفع السلطان اهلبنمر
انخزللثفمع ازليىد يوم الجمعة ٠ وكان .دخوله زد يوم السبت
 5الى ال
السابععشر من الشبر المذ كور
دلالصندوق زييد وارتتقرفعسعم النخل فافام السلطان
وفيذلك اليومخ

ملشهر المذكور
فى نيد الىيوم العشرين نا
لهملتي
ثمجرد عسكرا لادل المنكد خيلا ورجلا فأوقمواابا
وقتلوا منهمجاعةونهبو القرية وظن اهل القرية االنشلطان :دهمهم فواوا
هاريين ٠ فإ ظهرم انهاجريدة منالمسكر عطفوا على العسكر ٠ ولزموا

الطرق فةلى من الغزجاعة ٠ ومنالرجل! خربن ٠ فعزم عل غزوثم والمدقاة

علههم فل يساعده الوقت لكثرة الامظار والرباحالشديدة فنقدم الى تعز
نشهر المذكور فاق م فحىيس ايام
صمحيو) الاثين السادس والعشرين ماأ

ثتقمدم الىتعزفدخاما3الغلاثا*ء الراب من ذى المحة

سهذئهة املعنجائبٍ
قالعلىبانلحسن الزرجىومما .ظاهرلفى

ان

راعياًرمعناةٌ الغنخ<رج يرعى غشمه فيناحيةصنعا* فى جبل يقال له مدبج٠

لاالافييئما |أغنمتزعى اذ نفرت منهنشاة فازات فى حيد:هثالك وش لتبعاأش 2يش
من مكان الىمككانفىذ لك الحيد حتى بعدت عنالغنمعلنحومناربعين قامة
فنزل بعدها الراعى قايلا فلبلاحتى  0-0102إلماءكيالة فرأى

يلوة
ؤ ال
لقود
الع

الجزء الثااق

ا و*

وى أول يوم من القمدة ثقدم الشلطان الى اليعر
ارألةنفىقورريةدرة التى علىبات +مام
وفىهذاالناريخ قتاتام
ويد تيليارجللان لعي اغهل املاحورمياهافى يثبيرن التؤر فظياترصا

.بلعداثة يام فاخرجت مراء٠لبثروغسلت وكاغنت أودفنت :بوحث
ث

بن ابراهيم.اأشرف عن الخصوم “'ودسم علىأهل
ا
ىابم 20مثعنههاشبن الية ٠لقع
فع
ا وضق

وارسل به ال زىييد  8تكبالاي ارلىالسلطان ووهو7أل :خبره
يحديث المراةلتى ير ككتومهاً فأءدءالسلطان جلما فاخرجع|الامير
فاىربشهمواارع زبيد  7أخرجغا
من السمن وسعرهم|واركيهما جملين ود

الىقباملمرةالتقىتلتوام بتوسسيطها هنالك وعلقهما على اربع +شبات

5

خول القبرواقاما معلقين هنالك الى١ خربومعا

وفى بوم اهن وفعمطرعظيفىالجبالوقد صارت حال

م ياعتادهالناسفعم
القافلةتحتعقبةنخلفنزلسيلعظيمزائداعلى

السيل الجالوماعليها مانمل والركبان ٠ لفق الذينملكرا لون
فأكائو! قللمة "ين نفس ا يدنلعل :وكير 005

'أوْمْنَ جملة من

سالبهاليلسليان الخنبوق احد الجالة المتكررين فى تلك الطربق ٠ وكان
لحان الليزةوبجعذائ .نيالى ا وفيؤان الشي رطلكا وميا جينسة

وعشرين ؛فساواللهاعم
فال علىبن الحسن الحررجى واخبرني الاميرنجمالدين محمدبن ابراهيم.خذ.ة2

.ةم > 0اباب الثامنفىقيامالذولةالاشفيْاةلكبرى
وى اليوم الثالث والغشرين من شهّر رجب الذكوربرز مسوم
السلطان الى القاضى محد الدين قاضى الاقضية يومئنر بارت يندب سهد

الاشاعر زيف اماما شافعيا.. :وكان المنحمد لمكو لاصحاب الإرمام أبي
«<

سوب حنيفة رحمه اللهمنقدم زمانه فهارايناه وممهنا به ٠ فعين القاضى مجد الدين

سناهمطان الفقيه موفق الدين على بن مد بن ؤفارستمر فى
لر م
اتا
حاعة اخ
امامة امسو المذدكورمنالتارينالمذ
كور

وفى لله الاربعاء السابع والعشر بنمانلالمشهذركور ٠ لولضسعلطان

ولد وهو يوممُذ فى مدينة زيد وكان ميلاده عطنلدوع التجر مر الليلة
وكان نزول الصندوق لاستخراج مال النخل بوم الثالث والعشر ينمن

شعبان ٠ ونزل الساطان النخل يوم الرابع والمشرين + .وصام لفنىخيل

وكانمنيامالت :٠ بوكازت لبجية لبلةالثالث والمشزين من الشبرككارى
عادته _ واثاب الماضرين بسبب التشفيع *نْ الفقباء والامراء وغيرمٌ

وفى أول يوم من شوال خرفت مدينةفشال حريقا شديد! ٠ وخرق
فى ذلك الووم اولاذ القاضى عفيف الدينعبداللهبن مد ببن مؤميى الدؤالى
وجاريته وكان يومئذ حا 1الشرع فى مدينة فشال
َ<

الساطان بشنقهم فشنقوا

وفى يوم الاربعاء السادسعشر من شوال لقدم السلطان الى ايمرفاقام

هنالاك خمسة ايامثمرجعالي التغل فاقامفيهالىآخرالشبن

العقود اللؤلؤية الزء الثانى

ع2

مشايخ الصمبين الممتقلين ورهنوا .رهائهم واغار العسكرعلىبلاد العتايد

فنبها نبا شديدا
وف يوم النميسن الثامن مجنمادى الاخرى حرقت قريةالىمن ؤادى
ريد بأسرها و بلبق فيهاثى * هن المساكن

 7وف نوم 5وناكمالا ور وضلت هدية من ولد الامام صلاح
ابن على صاحب صنعاء ٠ وف خمسةاحمال مما إستطرف وحمسن رغوس من

جياد لحيل ٠وتقدمت الحديةءن زبيذ الى السلطان يوم الثانى عشر مر
الشهر المذكور
وفى هذا الا ريخ ل السلطان نشهبش المادين الشكيمفقبضهن موزع
ووض لبه الى زيد حاعة من الخيل  5فاقاممعتقلا”عند القاضى معراج 3-0

الددئن الىان وصل السلطان من الجبات الشامية
وكان رجوع السلطان من الحالابلى الموجم يم الثلاثاء العشرين فن
حادى الاخرى ٠ فاقام فى الميجم يوم الاربعاء والنميس واجمعة ثنماز الى 558...
زييد فدخلها يوم دافم والفاتزيق كهفاقامفيهالي يوم الرابعمن رجب ثم
تقدم الى النخيل ورجع | خريومهذلك ٠ ووصل خزانة معندن فيا اموال

ووحوش ويف

وفى يوم الثانى عشر من الشهر المكذوروقع حريق فى ناحية البمارع من
زيد اخذ من سوق المرباع الى مسد نوفلةوانضر اهل .تللك الناحية .ضررا

شديد] وى :يوم الجمعة الخامس عشرركب الساطان ال اىلجامع بزبييد وص
الجمعة وكان اول السبوت يوم الثانى والعشرين من الشهر المذكور
1

<

 ٠الجبزء الثانى
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ولا فصلمن الولاية صودر مصادرة اكادريدة وقبضت دوابه وصودر

نقباه بابهوضرب ضرب شاديد! افضى به الى الموت :وفى يوم الثاني عشر من
صفر تمقادلساطان الى راس وادى زبد بسبب الصيند فاقامهنالكعشرةايام
احظفار ٠ وكان رجوع السلطان الى زبيد
وفى اثناه اقامته وضصل

يومالجمعة الثانى والعشرين من اصلفمرذكور

وتوف الاميرتتجاعالدينتمر بنسامانالالىليلة الاحد الرابعوالعشرين
اعول توفى القاضى صنى الدين امد بن
ررب
املنشهر المذكور٠ وفى شاهل

عمد بن عمربن الىبكرالعراف الام بمدينة حيس ٠ فاستمر عوضه فىالقضاه

هناللك الفقيه جا الدين حمدبن امعيل بن علوان

وفى الناري اخلمذكوراسقر القاضى بنعلبن محمدبرت ابرهيم الجلاد

«ظ4.ةة مشدا لاعال الحيسية عوضاً عن العاد السقيم ٠ واستضاف الجهة القاضئ
مسراج الدين عبداللطيف بنحمد بنسام
وفى غرة شهرروعالا خرلقدم السلطان الى النخل بوادى زبيد فاقام

 ١؟ هنالاك ثلاثة ايامث رمجمالى زبفيكدان رجوعه ليلةالتاسع املنشبز المدكوز
وفي شهر جادى الاولى ثقدم السلظان الى الجباث :الشامية ٠ وكان
تقدمه مزبنبك يوم الرابعمناه
وفيهذا التاربخالذ 1رنهمت قافلة عدن بها الاحوقيةالان عدتها

ثانون جملا عليها من:الذهب والفضة أكثرمن عشرة لكوك
وفى اليومالثامن من جادى الاولى د ذل السلطان مدينة المهجمفاقام

فيهاالى ايلوشمامن عشممرن الشهر المذكور:ث امثثقل الى الحالب بمد أن ظألق

العقود الاؤلؤية الزء الثاثى
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فكان دخوله تعزبومالنميس الثامن والعشرين مالنشهر المكذور ٠
وفى يوم الحادى رعمشن ذى القعدة توفى الامير هيصم الدين ابرهيم
ابن الامير اسد الدين حمادالبنوالمااكثق بنيوسف بن حمر بن على بن رسول ,٠, ,
وكان وفاته فى ب
ز
ميدو
قدفن
بف
رىة باب مسهامعندالقرية المغروفة بالمرزوفية ٠

وفى عشية ابجمعة الرابعمن ذى الحجةقتلىالتي عمربنحنانفياقلريحةرمة

بوادى ز بيد وقتل فعة جاعة.هر .:قرابثه وقلل اولاذه وقرابته جاعة من

اعدائهم بنى غر ٠

ظ

وحصل فى هذه السنة المذكورة وق مدنة مان وأسعين وسبعاثة برق مر

فيقربة منقرى مور* يقالا الدملة (بضم الدال المهملة وتشديد االلمميفتوحة
وبعد اللامهاء تأييث) فاحرق كل دابة فيهاء وماتت دوابها من اولباقلرغم
واحمود واجمال ٠ ولميحرق من القرية شى 4لبابمونتها ولا امهلنها ولا اصاب .د458.

احدامن شاكنيا ضر فالؤسمه انا الااثثين كانا خارج القرية .منفردين

عن القرية خرقا ٠ اخبرني بذلك الفقيه علىبنمد الناششرى ٠ فالوكان البرق

فى شعبان من السنة المذكورة *.

وفى شمر الحرّم اول سنة لسعوأسعين وسبعائة نزل السلطان تهامة 0

فكان دخوله زبيد يوم انمسيالثالث والعشرين من المحرم المذ كور .
١

وف لواملاربعاء التاسم والعشرين انفصل الامير اجلادعرين عمر بن7٠٠١ 

ليان الابى عن ولابة زببد ٠ ورجم الاميرنجمالدين مهد بن أبرهمبن

الشرف علىولايتهوكان الاميرنجمالد.ينالمكذور مبحأبحوسدن السيرة وكانت

مذة ولاية الشجاع الأبىسوتثةأاشهنرية عشريوم )٠
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المظفرء صاحب ظفار الهروضى مستوفدا للصدقات ااسلطانية ٠
وفى يوم الثانى والعشرين انفصل الاميرشهاب الددين امد بن على بن .

الثعسى من المثة ٠ ووصل الوزير من المبات الشامية بنحوهنستينراس من
خيول العرب فى جملتها حصان اصفر كانصاحبه ل#ميه بريم الجبة ٠
وفى يوم الثانى والعشرينمن شرهمرضان خرج جماعة فى طريق الل

فنهبوا التذلفين في الطريق من زبيد الى النخل ٠ فلا اصيمالصيجقصبوا .انتم
 8فسار بهمالاثرالى قارليةجحوف ٠ فالزماهل القريةا<ضار الخصوم مازال

 "4اهل القرية يبحثون حتىدخلوا موضعاً وجدوا فيه حماعة من الرجاليظرروث
انهممن الفقراء يظلون يطلبون الناسفاذا اجلنليل اننشروا فى المواضعوفم

من يقصدالسرفة وفيهم هن يقصد الطرقللثهب ففتشوا مسأاكنهمفوجدوا فيها

عدةمن الثباب الفاخرة ٠ ووجدوا معهم طعاماً مصنوءا مهيئا الاكلفظور
لاناس نهملاصومون وانهميتزيون يزى الفقراء الهفلاقة وافعالمكلها غير

مستتسنة فأخذوا امى السلطان يتافهم ٠

ليوز ضان ان هقذه السئة سمعالسلطان صيح التخارى مره
حديث رسول اللهص الهعليه وس ع القاضى تمد الدين يومئذوكان ذا
سند عال منطرق شتى ٠وعيد السلطان عيد االفلطرتفخىل٠ .فكان عيدًا

ميكن مثله كفثىرة الناس وحسن الرمٌة واجئاع العسكر

وف يوم الشالثمن شوال نازللسلطان الخ فاقام هنال الى بيومالثالث
عشرمن الشهرالمذكورثم |رتقعالى النخل ٠ ثمدخل زيد يوم الرابععشّر

فاقامفيهاالى يوم العشررين ٠ ثمتقدم التر ٍ ليل الحادى والعشر ي ٠ن

العقود اللؤلؤية الزء الثافي
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هذه السنة جعل القاضىسراج الدينعابلداطيف بن مدبن المعل حىوية
باب دار الشوخين وجعل فيه ار 1,بوابفكانت الخمال والخيل والطبلخانة

والزانة وسائر البيوتات كاها من داخل الدرب وكان نزول السلطان الل

كلكا

لاستفراج الاموال يوم الثانى عشر من شعبان وصام الساطان رمضان هذه

2003.4

السئة فىالتخلوكانصيام] حسنا وم يذكران سلطانا قبله رصاهمضان فى

القفل ابد واللهاعل ٠
وفى اول يوم من شهر رمضان هذه السنة قئل الامير بدر الدين مد
ابن سيف الدين قتله الاهمول وكان يومشذ اميرلجهات الموزعية وكانسبب
رب ولا تعذيب ٠
قتله انه لزمرجلا منهم خبسه ات فىالحس منغضير
وفى اثناء شبر رمضان المدذّكوروصل الى باب السلظانوادسلطان دلى

كود التاليااقاكزانا .د امل>ىككادلوقسنيةوقاحنلط نزن() يكزا مجبلاو
لخيل كاملالعدة والالة :ووهب لهاربعةا لافدرم انر تضلنةانأ

تام ٠ وكان يحضر ماجللتسشفيع فىكل ليلة شمهنر رمضان اسوة الججاعة
الممدؤاتون انالك عدوا نتوين اه الع :طعريشان أبن غيروؤشاة سلطان
ملك
اميد ٠ وكان لولؤوةشنافا للكوؤاعدة اولاد ٠ فلاتوق ولى الم
نم

طغرخان والد هذا الولد المذكور فاقام طغرخان فى الملك ايامثمنازعه احد
اخوته وقتله وفتل عدة من اولاده واستولى على الماك ٠ وكان هذا الولد

شى على نفسه نفرج منالمند اولاهعا
شب
خ
لوليا دخيرا وم يل بله مه فلا

الى اليهن
وفى اثناء شهر رمضان المذكور وصل الملك الفائز ابن الساطان الملك
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 3ذملقم لوادكز يب و٠دك:انتله مكانة عبد الس.لظان فسار لازا سليزة
دمر ع  9ماار 5اخرين :وكات سلب
ادن يكل 0معه ا بريد لمدبنة
فلاناقضى الثباررجعالجياعلى
فلا صار فى حلة الوادى زبيد شب بهالحصان ٠وكارين رحمه اللهضعيف

الفراسة ف/اشب به الحصان جذب عنانه اليه جديا شديد! ٠ فالقاه الحصان

عظنهره ثموقمالحصان عليهفوقم السرجعلىقلبه بقوة الحصان فغاتٍ

ذهنه ساعة من نهار٠ ثافماق خمل الى بيه علىظهردابة فامسى ليلته اليا
وظلكذلك الىنصف النهارثم توفي رحمهالل تهعاللى ٠
وى يومالتاسع منشهر رجب اسعمر الامير جاعالدينتمربنسلمان

“07

الابى اميرافىزبيدعوضًا عن الاميرنجم الدينمد بنابرهيمالشرف ٠
جنةرظاورد عظيمفاتلف شيا املزنراعة ٠ واخبرنى من
وفىهذه الس
يحكى عن الفقيه شباب الدين احمد الحرضى نفعاللهبه والفقيه صارم الددين
ابرهيم بن وهاس وجماعة من الثتات ان .رجلا من اهل ابادية بينا هو

لمسنحب والعودجراد عظيمصغار يهول من
يحرثفىذهبلهاذ انابعث
راممولانزناويال نواداة تبيضفىالارضفازعهافاتقطع بظنه! فرجمنه

بكضثير جد و٠بروى ان رجلاًأرادان ينافلرجرادعن ارضه فوقم ءايه
الجراد حتى غشيه كاف ان ياكله الجرادفتركا وهرب وكان ذلك في شهر

رجبمن السنةالمذكورة
وفى ياولمثامن منشعبان تقدمالسلطانااللىنخل في عاماً<5والنهوفى

العقود الارؤلؤية الجزء الثاتى
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اجود بكل ما ملكت ينى  2ولايغنى طريى عن تلادئ
وتلو ا القنائل فى اذواها

<.ولوافاي على السبع الشداد

200.14.

وتخدمنى لوك الارض طرًا ..وسل من شت هن قار وباد

ولادخل السلطان زيد فىالتاريخ المذكور سكم .واستوطنها واخترع

يها القصور المميبة ٠ والمنازلالرحيبة ٠ وفيوم الاحد السابعوالعشرين من

صفر المذّكورتو الفقيه الامام العلامة «وفق الدينعل بنعبداللهالشاورى
الفقيه الشافى ٠ وكان احد من تدور عله الفتيا فى زيد نفقه بالفقيه ادن
اابحنمد بن زكريا وبالفقيه جال الدين الرمى وثنقه بة عدة من اهل زد

وكان باذلاً نفسه لاطلة رحمه الله

ووم الفا عشرمن شمر رييغ الأولثقدمالسلطات .الى التقيل
وباشر الارض الى اشتراها من ورثة الفقيه جال الدين الرمي وغيرم .فى
ناحية التحيتاء اوهأىتى لي سيراقوس الاسقل ورجم اآخريومه الى هدينة

زبيد ٠ وف ياولمثالث والعشرين من شهرر بيعالمذكور كان ابتداه عارة

المنجر بزبيد المحروس على يد القَاضى سراج الدينعبر اللطيف بن محمد بن
سالموف شهر .ربيع الاخر ثقدم السلطان الى تيمارقوس الاعلى واصطاد من
مسامندى الاولى
هنالك ورجم الى حروسة زبيد ٠ وك اليوم الجخام
ارسل ااسلطان بهدية سذة الى الديار المصرية صعبة القاضى برهان الدين

ابرهيم بن ثمر المحى وذلك فى مقابلة ما وصل هن هدية السللطان الملك
الظاهر سن الدين برقفوق

وفى هذا التاريختاولفقيه شاربفاولدايلنقاسم بنالمضرءى ٠ وكان

قا

0
201.

اتينام
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بكل

ون
السو

>

اقب

شديد ار مايه الفا

0

نوك أن

ورجل مثل منئشر الجراد

نورتيتمد

وكادت ان تطير من البلاد

وقد ظلت سراة الوم صرى

|

باطراف القواضب والصفاد

وكل مقوم لميعص ام

يشق اذا انبرى قلب المؤاد

طُدُوا وسعوا فسادا فانتقمنا

يزب اللهمن حزب الفساد

فاضحدت دوم منهم <0

بلاقم لامجب ولا منادى

ايحناها  اغتصابا  9حدنا

عليسم بالطر يف وبالتلاد

وعدنا ظافرين الى تعز

عل القب اللهمة الجياد

على

اذا واجهته يوم واد

أفقمنقبل ان يفشاك بأس

وارت يلحق عُود بقومعاد

فاني يا مد عن قريب

اليك بعاديات الخيل غاذ

وبااسعر المثقفة العوالى

ودض

الحداد

واطال” يرون "الرنت "عي

جلاد سبا يوم الجلاد

فل لحمد السير

وشم درل ذري عثان غر

المشرفيات

ووو ذالم ا نياء

وبالجش ,الاحش  71قرم

طويل الباع مسترى التهاد

وما زال الاله لنا من

وهاذينا الى" سبل  .الرشاد

انا المللك المهد ذو المعالى

انا ءمللك##الؤسط لي 'اليائ

سلياللافضلالك الجا
هزبر الملك وكاف الاياذى
فلاؤون "زليه لال اذ

العقود اللؤلؤية اللزء الثاى
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وهوالذى سعى الاسد وقئل تماد الحفاء وكان عظياًمن عظائهم واسر ولده

ادريس بعنلى وابو القاسم بن داود الحبيشئ ٠ واخرب دار على بن داود
وبساتينه ونوبت امواله ونهبت البلاد نهياًشديد! ٠ وحرقت المنازل والقرى

وكان ذلك يوم الميس الخا.س من صفر واحتزت رءوس القتلى وحمات الى
بين يدى السلطان ٠ ولمتزلاللحطة علىالحضراء حتى اثرفيها الأراب.ى:

انق والعرادات فضاق اهلها من شدة الحصار وطلبوا الذمة وبذلوا تسليم
الحصن فاجأبهم السلطان .الى ذلك ٠ فنزل الشيٍ عميد بن داود الميشى

الى باب السلظان ٠ فكساء السّلطان وام عليهواس المصن وطلع نائب

الساظان فقبض الحصن يوم اليس الثانى عشرمن صفر ٠ وارئفعت الحطة
وقد دانت القبائل وسلوا الرهائن من اولادثم واخوتهم ٠ وكن جملة الرهائن

مانية وعشرين رهيئة ٠ ورجع السلطان الى داالرسلام يوم السبت الرابع

عشر من صفر ٠ فاقامفايلدسارلام اياماورجع الى تعز ظافرا منصورً ٠
فدخاها يوم الاحد الثانى والعشرين من صفر ٠ فكانت غيبته عن تعزفي

غزوته هذه بستة وادبعين يوم ٠ ولادخل تعز فى الناريخ المذكورأقام فيها
زبيد يوم الاثنين اخريوم من صفر من السنة المذكورة فى عسكر جرار ٠

ورءوس القتلىامامالعسكر المنصور ٠ ولسان الحال ينشد
بلغنا ما نشاة مرن المراد

وحإزنا ما نريد من البلاد

وفلقباي /رلقها .رعاصبات 

باأنسبياف]..ميدة .يدام

وصلنا صولة يوم الشواق

فدانت عندصولتناالاعادى

العقرد اللؤلؤية

سم

الجزء الثانى

؟/ا
إ

يد ٠م؟ يد

الباب الثامن فقيام الدولة الاشرفية الكبرى

السلام ايام)ثمقصدم يوم الت الحادى والعشنينمرك المحرم فاغلقوا
الابواب وقاتلوا ساعة من بهارقتالاً شديدا فانهزم العسكر السلطانى هزية
شديدة  ٠وثبت السلطان وولده احمد الناصر ثياتاحستا ٠ وتراجم الامراة
الكرام ثمحمل السلطان والعسكر ةحمصلادقة ٠ وكانوا قد ازساوا الى اإرن

السيريطلبون منه زيادة افلىعسكر فنا خرتعنهم العادة فكبسهم السلطان

ودخل عليهمالمسكر المديئةقهرًاواخربها العسكرخراباكلاونهبوا ما وجدوه
فههأوقتلوا من اهلها جماعة ورجم السلطان الىداالرسلام ظافرًامنصورا

آوخفرالشهر المذكورامرالسلطان الطواشىجيل فى قطمة من العسكر
المنصور الى ناحية من بعدانفقاتلوا اهلها قثالاًشديدا واخربوا عليهم مس
قرى * ونهبوأ من اموالم شينكيرا ورجع العسكرالمنصور الى الساطان
١

سالمين غانمين ووصل الشيوعبد الباق بن عبدالملك الصهبانى الىبات الساطان
في عسكر خيد فقَابلهالسلطان مقابلة جيدة وكساه ٠ ثمان السلطان اغر

بالحطةعلىلشي علىبن داود الحيشى ٠ وعلى حصنه المعروف بالخحضراء .من

بد الشوافى فساراليهالسلطانوالعسكر وحط عليه السكروضيقواعليه ضما
شديد!:وكان طلوع السلطانالي الشوافي والمحطة هنالك يوم الاثنين الثاني

من صفرء فاقام السلطان فيمحطته المنصورة يوم الاثين ويوم الثلاثاء ويوم
الاربعاء وفتتح الحربعليهم يوم اميس من كل ناحية ٠ وكاث على بن داود

الميبشىقدججع جما عظباًمن اهله وغيرثم ٠ فلا وجد الضيق الشديد جمع
جمعه الذي معه وخرجوا يقائلون العسكر فانهزمت الناحية التيهو فيها فقئل
6.ه وقلل معه جماعة من.قرابئه وآاخرون من غير وقئل معه ولد من أولاد

العقود اللؤلؤية الزء الثاني

و 6 5/7.د

شهرين فخىر
!ذى الحجة وفى شهر المحرم من سنة ثان وتسعين
وفى سنةمانوتسعين وسبعائة وصل ولد السيرى الى الاب السلطا
تكساةالسلطان وانعليهوصر'ف لهخصانا اخضر وبغلةوانضرفراجما الىاببه
وفى هذا التاريخ برز امرالسلطان بالسفر وار الفراشين محملوا انين
جرال" من الخام وخرجت الزردخانة وكان خروج الطبلخانة يوم الثالث من
المحرم وهو يوم الثلاثاء ولقدمألا إلوفةذلك فكىافة المسكر المنصور ٠

فباما نك في ارض لطاوله .٠٠.٠فالجيشلااعموالارض.لانامم
اذا مضى عل سم

واف مضى عل بيارنا

رلهمقادمةطالة سلالىانابلسير كاهنيس عذاضته فونيان 7
فاقامفىق با
عالقىبح سيرة واثخسبريرة فارحل السلظانعن المقادمة فكان د<وله دار
السلام من جبلة يوم الجمعةاأغالثعشر املنمحرم فاقامفى دارالسلام ووضصات

اليه القبائل هن كل ناحية  +واستخدم الرجال وبث الاموال ٠ وارسل ابن

السيرى صاحببعدانيطلبمنه عسكرا بالجامكية فكره وامتنع عن تصدير
عسكزه الى:السلطان فتحقق السلطان فساده وافساده ومكره وعناده» وكان

جملة من تخلف عن الاوصلولساللىطانمن القبائليومئذ ناابلسيرى صاحب
بهدان وعبدالباقىالصهباني ٠ وعلى بن داود الحييشىصاحب الخضراء مركن

خبل الشوافى ٠ ثمان السلطان تولاه الله يسير يوم الى ناحية اب ٠ وكان

ابن السيرى فذ.رتبفيها نحوامن النينراجل ٠ فلا قرنب الساطان منالمدينة

اغلقوابا ابلمدينةوظهرهنه مالميكنفىظنأاجلدنماننن منالسنفه

20011

وفلة الادب فرجع السلطان عنهم ول يكنيومئذقصدهقنالمفاقامفيدار ١٠19
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الشريف السلطانى صبحابته من اموال الحراجوغيرها وما جمعه من التمن
والحدايا ٠ فكان دخوله زيد يوم اليس عشرة ذى الحجة وكان خروجه

من زبيد بعد صلاة ابمعةمن يوم الإمعة الثانى من الشبر المذكور ٠ ودخل
أع يزوم الاثنين الرابعمن ذى |لحج :ة ووصلعنه من الحيلوالحداياوتمهف
 7شىءكخيروكان عدة الخيل ثنيةوعرشين رأسافم السلطانولدهمولانا

الملاك الناصر أن يتلفاه فىكافة العشاكر تفرج لفقيائه وخرج معه منالاشراء
الامير بهاء الدين التعسى» والامير بادلردين مد بن باهلادلرطينى؟ والامير

بدرالدين مدبن زياد ٠ ووصل الى الباب ارليشف فىكافة العسكر فقابله
السلطان مقابلة رضية وكساهصيفية ملوكية ٠ وصرف له بغلة بزنارووهت له
النىدينار ٠

وفيوم الساذس من ذى الحجة امقر القاننى الاجل عبد الدين عمد

ابن يعقوب الشيرازى فى القضاء الاكبروعد له منشور بذاك فى افطار

الملكة المنية ٠وكانمن الحفاظ المشهور ين والعلاء المذكور إن وهواحق
ييقثول
الناس بقول أبىالطيابلمتنى ح
ادب رست للع فى ارض صدره 

جيال حال الارض فى جنبها فف

وفىهذاالتار يتوصلالعاديحى بنعل السقموهويذوأميئرمدينة حيس
بطبرمن الجوارحامسكه الخابنه ماحل حيسورفجىله شكال ون "2 2

4

توب فيه أسمصاحبه يقال انه منطيور صاحب مضراو
فيه أوحممنذكهب
لبعضامرامم| الكبارفةرح به السلطات وكسا الذى وصل بهكسوة ساية ٠

 4.03.ولا انقضئعيد التخرعزم الساطانعلالطلوع المىذللاف فاتفقعلالعسكر نفقة

العقود اللؤلؤية الجزء الثاني

يففة.

صادقةففئلعلى ابن القائد وقئل معه جماعة وأسسرعبداللهابن القائئدودخل
اليكو الوزة  7-5شديدا واستولى على ما هنالك مرى ,دواب

ولاح وفاش وغيرذلك ٠وفى يوم الرابععشمر منذي القعدة وقعفى تعز

ونواحيها وسائرالخلاف مطرٌ شديد قيل انه بمعند صلاة اجإمعة الى ان مي

جز* مناللبلىفاتلف فىتبعبزوتا كثيرة وتهدمت عدة دكاكين عملاىفيها
ى
الةدفى
وكاللي
ونزل فىنل

زبيد معياظهية اتلفثمواضع كنيرة كه

اعلىالوادى وفى اسفله ولتابعت السيول ولملنقطم وتكرر الماه فىالحارث

مرّة بعد مرة وسق فى وادى زبيد مواضع كثيرة لاعهد لها بالسقوسقيت
الضواجى جاه الوادى ٠ وفى يوم الاحد السادس من القمدة رجم السلطان
املنجوة الى محروسة لعز ٠ وفى يوم الاربعاه التاسع من القمدة ثقدمعل
الحج الممضور الىمكةالمشرفة ٠ فنكان دخوله زبيد يومالاحد الثالث عشر* ١٠7٠

ولقدم من زبيد يوم الاثنين الرابمعثمرمنالشمهر المذكور صصبة القائئد على
بن سعيد ٠ وفىيومالاثنين الرابع عشرمن الشهر المذكوروقعفى النهائممطر
ئن
امس
فك ح
سذل
عظيم عاموهاجت رياح شديدة ٠ وغرق فى

من سفن

الحجاج علىساحل الذلاف السلوانى ٠ وفى اليوم الثانى والعشرين من ذى

القعدة وصل العمللى زبيد بقتل الشريف علىبن مجلات صاحب مكة
المثرفة ٠ وكان الذى قله حشعومه ٠ ويال ان قاتله فيئولمئذ تعلبهيد

المقتولعلى .مبجنلان ٠ وكان قئلهفىناحية الوادى منيومالسابع من
شوال ٠ واللهاعلم٠ وفى يوم السبث السادس والعشرين من ذى القعدة 8.948.
المذكورة .لقدم القاضي  شهاب الدين الوزيرمن قرية الحالب يريد الباب

2+

اباب الثامنفي قيام الدولة الاشرفية الكبرى

السبب فىذلك للا ثقدم الوزتير الى الحالب لاستفراج الاموالبالجهات
الشامية هرب جاءة من الصميينالى بلدالقائد بمافلهم رن الواجيات

اكئرد واخيه علىابانلقائد :باننعوا
االلى اقليب
السلطانيةفكتب الويزر
يع مطقمةالالزيلاعو٠ فلاوصل كتاب الوزير الهنم

طرد أبوبكرمنكانماعلهرمعنية المذكورين

فاوامعلىالخوهفكتباليه

الوزير يتوعده فارسل الىاخيه الي بكريعلمه انه واصل اليه خائف س.:
الوزير :تمانثقلالىناحية ايه فاعلاخوه اريونيكرحتتقلدطتاناعطلمعاف

القريةغلل جين غفاة فأحاط جووعسكره يداز انه الجنفاكراا سديركين
غ 7كه ثم مجمعلى اخيه فاخذه برقيته واستولىعل بلاده وبلاداخيه وكتب
الى لوزمزعطمه انعوقف هنينايلاد ماق اا قد صان معه تحت الاغئقال

فاص الوزير ان يرسل بهابه فعزم علىذاك فدخل عله باعهضله كوابر

باده وفندوارأي وهتيحوا فعله وقالوا لهلاايحسن منك.ان نسل اخاك ولكن

يثر وارسل به الىموضع
اسجنه عبدك فانت احق به فقيد اخاهابا بحكر
ا

بلاده ممنه فيه ٠ قلاءعلالوزيرشنا اا

 0النصمى:

فلاصار قربامنهارلسيلهيقول لهإماان ترسل أخيك الّواماان تطلقه
انحلياقعرنية فتبعهالعسكر فعظف
 4.2قلاعمبخروج الوزيرخرجفيعسكره مت
عض عسكره علىرجلمنالعسكر فطعنهطعئةفالتهحملعسكرالسلطان عل

عسكره فقئلوا من اصصابهشريفًياقال له مفطكران فارسا .مشهورً! ٠ فلا عل
ئنتى فارس
القائد باقئللشريف مطرف حمل هووعسكره وكانوا نمحواام
سلكمر ثحانسانا واردلعلعيهسمكر ردة
عنبت
لى ف
الطان
٠عاللعسكز الس

العقوداللؤلؤية اللزء الثاني

اللكفةف.

حى بن احمد الشمريف الميرى الى باب |اسلطان فقابلهالسلطارت بالقبول

وصام الناسرمضان هذه السئةتسعة وعشرينإوهأوعيد السلطان عيد الفطر

تعزيوم اللميس الرابعشمهنر شوال
وفى للة الرابعأو الاب جرد الوؤزيرع
واعثم ان.تكون مطتهم فى قاعة حدن

١من الحااب حصن مثائر

٠ فا اميمتبعهم فى عسك حيد دن

الى 1والرجلفاحاط بالحصن ممن سائ رحهاته وحصيره سانا

ابد |

فراكانيومالثلاثاءاذعناعابت المصنو بذلوا تسليمه وس لو ذامةثاملة

املنؤزير فأذمعليويمض٠افلواا ابام واحسن افلنيزملوا باولادمم
ونسائهم واثائهم ا فى الحصن طعام متحون ارادوا د به فاشتراه
الوزير منهموفبض الخصن ورتب فيه عسكرا يحفظونه
وفى يوم اجيس الحادى عشر هن شوال تقدم السلطارن الى اللوة 643.

فاقامهنالك الى يوم اميس الثامنعشرمن شوال ٠ ثمطلمالدملوة يوم اججعة
وافثىثاء اقاامئ
لهجفى
وة وصلالعبانالجنحافل اغاروا هنالك نفرج عن
الهم الامير بدر الدين محمد بن زياد ه المسكر السلطانى الذى نزل
معهفقئل منهم جماعةحزمن ر*ءوسهم اربمةوا سرارربب
عةواسلقلم مس رء وس
عة

مانليل  -واقامالس
حلطا
وىد
دن ف

الدملوّة لاخرالشب:

وف اخلرشهرالمذ كورقئلعلى ابلنقائد 7سراخوهٌ عبداللهو*كان

ع 42-0 0:

الباب الثامن في قيام الدولة الاشرفية الكهرى

.؟ والغال والجير والافيال وسائر البيوتات كالخزانة .والفرثيمانة والطشهؤانة
والشر يمخانة والركبخانة والطبلخانة فازدان بهالموضم وحسن حسثا ناما
,

م

8

وفى يوم السبت التاسع.من .شعبان توفى الفقيسه الامام.وجيه الدين
عبد الرحمن بن عبد اللهبن اجمد بن ابيالخبر الثماخى ٠ وكان دفنه يوم الاحد

العاشرمنالشهر المذّكور وحضردفنه عامكيبر ٠ وكان شخالحديث فى مديئة
زدد رهه الله:تغالى

وفى يوم الاحد العاشر من الشهرالمذكور ثقدم السلطان الى العرفاقام
هنالك فىنزهته وفرجته الى !خ يروم الفلاثاء الناسع ,عشم منالشون المذكور
تمارتفعالىالتغلفاقامفيه الى يوم الاربعاء ٠ وكان دخوله زسد يوءاميس

8.

المادى والعشرين فاقامفى الدار الجديد ياومميس ويوم اجمعة ويومالسبت
ونقدم  0حروسة تعز يوم اللاحد الرابعوالعشرين فد ذلها يوم اميس الثامن

والمشرين 25كيد وم الل رامضان هذة السنة:المذ كورة
وف يوم  2السادس من شهر رمضان توف الفاضى حمال الدين مد
ابنص الجنيد  :وكان نقيأفاضا حسن السيرة ولاه السلطان القضاء فى

مدئة لعز ٠ فكانمشكور الثناءحسدن السيرة حبوبأ عند سائر الياس  :م

فصاه السلطان فاقام ايام ثمولاه القضاء فى مدينة عدن فافامهنالك مدةثم
أاد السلطان ان يوليه القضاء الاكبر الود
اننضل و ر

قبل ذلك :

التاريخ المذكور رحمه اللهتعالى

وف اليوم الحادى عششرمن الشبرالمذكور وصل الامير عاد الديرف

العقود اللؤلؤية اللزء الثاثي

نففة .

ابراهم الجبرتى إضربالشْيْصا الك فضرب بالسياط ضربا مبرحا ٠ ثمان
الشييزاسماعيل استاذن السلطان فى اخراجه منالين فاجابه الوذلك وصرف

أغرهالى اامليبراد فارسل :به الوالى :الى البحر :وامر نوابه ان يُسافروا به الى بر
الجم ٠ فلماصاروا به فى اوبكران يوما شديد الرياح صرفتهم الرياح عن
ناحل الوادى سهام٠ فاقام 2٠.و24
مقصدم والقتهم فى ساحل الحديدة  :ساحل سمو
هنالك مسترا

وفى يوم العشرين من الشهر المذ كور امرالسلطان بعارة الدار السمى ٠

دار الذهب بز بد وهوااركن المانى من الدارالسلطانى ٠ واهتمبه السلطان

اهئام شديد!فرغفىافرب مدة

وني شهر رجب اصلحت المعازبة جميعاوردوا ماعندثم من الخييل ووصل
مم الامبر سيف الدين نر صاحب الفحمة فى يومالسبت الثالث من رجب

ووصل فى عسكر جيدر من لحلوالرجل ووصل صحبته  تسمة عثمس رأسا
من اليل ٠ وكان ذلك اليوماول سبت من السبوت المعتادة

وف بوم السبت الرابعوالعشرينمن رجب وصلالامير الكييرالشريف

صلاح بنعلىبنمظهربن مد بنمظهر بك يحىالىالابواب السلطانية

وس لولاناالسلطان حصن ذروان فكساة السلطانوائم عليه واعطاه ا بمين
الف درم

وتزل السلطان الل يومالثانى مرك شعبان ٠ واقد
لعم
دروثرات

والعراريش والاصطبلات وجعل السلطان لحوية باالبدارا ربعة ابواب شرق

وغريى وشهالى وجنوبي فاحتوت الحوية علىآلاتالسلطان كالهلامخنيل
6م"
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 6020700«+الباب الثامن فيقيامالدولةالاشرفية الكبرى
من الجهات الشامية لوم السادس عشرا ء* وَوصل صحثئه زانة جيدة

ووصل يونأيفربمين رأساً املنخيل

وفي هذا التاريخ أغار الامير بدر الذين محمد بن بهادر اللطيفى *ن
فشال الىبلدالمعازبة فقتلمنهمجادة احتز منيم سعة  .ووصل بالرهوس الى
وفى يوم العشرين من الشبرالمذكورنقّدمالسلطان الى ,سيراقوس

فاصطاحرجعةم مير الوح رضناورجم يوم المادىوالمشريانلى بيد
ومالك يومالخميس اثالث من جرادى الاخرة نمتقدمالىالنخلثم .
الى الصا.وأقامهناكالىبوم الاحدالسادس مالنشبر  .ثارمتفع عن البحر

فكان دخوله زبيد يوم الاثنين السابع .من الشبرالمذ كور فاقامفي بيد
قيقك

الاين والثلاثاء والاريعاء والخمس والجمعة والسدثت وتهدم  3الاأشيد

يدة فيجهات الوادى زيد فىشريم اللنقار واب الروم
سملعاكه
ااشلرة ا
مب
وغيره| وأمسى ف الل ثمدخل زبِد يرم الاثنين الرابععشر مركل.

الشهر المذكور
رس هن الشونالمد.كورارالشيخ اسماعيل 7
مسل
وى وم الحأمش ع

ابراهيم الجبرتى برجل من فترائه فضرب .بالسياط وأخرج عن مدينة
زييد بسبب اوجب ذلك

وفي نوم السادس عششر منالشمبر المذكور أمرالششري اسماعيل بن

العقود اللؤلؤية الّزء الثاني

برلفنة

والعشر بن ستة رثوس وقيل سيعة وأقامهزالك لوم الثلاثاء ودخل زيد

ايلوامربعاء النامن والعشرين

وف يومالسبت غرة شهرر بيع الخارأغار سشجرعلالمعازبة فمقنثلهم "714
جماءة فييم رجل يقال له ابراهتمبن مذ كوروكان من شياطينهم واحةز من
القلى كانية روس وارسل بهمالى زبيد
واغارالامير بدرالدين حمد بن على بن الشعسس علىالمعازبة يوملثلاثاء

الرابعمن الششهر المكذور فنهب العسكر اموالهم واسقروا رَاجعينبباق تدهبوه ٠

للعلا نوشلج الفرت ضما ف ١ىثارموقد افترقالعسكر فادزكوا الامير
بدرالدين فى جماعة من الخيل والرجل فغشيهم العدو من كل جانب فقاتل

الاميرومنمعهقئالاًشديد حتىكلت الخبلول يمطفعليهاد مر
العسكر فوقف به فرسه فقال وقئلمعهحمزة ابلنانف وعلى بنسمد ابلنانف
يلياك ف :الستلكند وحاد عشر رجلا من الرجل فى التارين المذّكور فد

السلطان حينئذ الاميربدرالدين مد بن بهادراللطينى فى عسكر من الباب
فاقاموا فىىفشال ٠ واسقرٌ الامير بدرالدين محمد بنعل الريمي فيفشاله

التاريخ المذكور

وفى بوماليس الخامس من شهر جادى الاولىوصل القاضى وجيه 45
الدين عبد الرحمنبنمد العلوىخزانة جيدة منلمج٠ 2 وكان الشلطان 4.748.

قد ندبه لجباية الاموال فىتلاك الناحية
وف ليلةالثلاثاء العاثشر من حادى الاولى كانت ولادة الملك الصا
حمسونلباننا السلطان الماك الاشرف ووصل القاضى شبهاب الدينالوزير
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الشتبرى الى الشهر ناظرًا هئالاك

وف١ى خ يروم الار بعاء لغصفر المذكور خرج الساطان غازياً مرق
رشجرلا فنبب المسكرامواهم 8
5ه زبيد الى بد المعازبة فقال منهم اربعة ع

شديدًا  ٠واقام السلطان والعسكرفى بلادم يوم اللميس غرة ربيع الاؤل
وايلوجمعة ٠ ورجع الى بيد يوم .السبت الثالث من شههر ريع المذكور

مايمدنصورا ٠ ووص لمعه الاميربياة الدين العسى وكان دخوله ذبيند فى
عسكرجيدرمنالحول والرجل
وف غرة شهرريبع الااخرتوفى الفقيه شهابالدبناحمد ابلنفقيه وجيه

الدرن عبد الرحمن بن عبد اللهبن احمد بن الخير بن منصور الشهابخئ ٠ وكان
فقأ عارفاًمتفنناًوحضردفنه والقراءة عليه جمعكثورمن أهلزبيد وغيرم

.قد وكان يوم وفاته يومامشهودا

1

وف ليلةالاربعاء السابم شمهنر ريعالخارتوفى الشيعمعروفابرن.
الشيٍالجليلاسععيل بن ابزاهيم الجيرتى وقبر فى تربة باب مهام الغربيبة

مايل للدبجة
وف ذلك اليومثاقلدمركاب العالى الىمسر ياقوس وتبعهاكالفمةسكر ٠

وف ذاللكيوم بنيث القنطرة الشرقية التى.ى قبلى بستان الراحة لطريق
لكك
هيك
الذل
نقب
الزربية والرشدية وم

قنطرة ٠ وكان الذى امر إبينائها

القاضبى سارلاجدين عبد اللطيف بن حمد بن سالموكان .شدا اوادى زبيد

رشمن .
يومئذر ٠ وكانرجوع السلطان منسر باقوس يوم الاحد الحادي ع
الشهر المذكور لصيد حمير الوحش فاصطاد منها فى يوم الاثينف السادس

العقودالللؤلية الجزء الثاني

لقف

المعازبة قد انثقلت من مواضعهم خوفا من ااسلطان ودخلوا فى بلاد الحجنبة

وبنى عباس فى ماوضلعلرسدعّم بفتسم الراه والدالالثملتين فوصاهمالوزير
اول فقانلوه قنالاً شديدً! وهربوا باموالم الى الناحية ايياتاثم فيهاالساطان
وفى ظنهمان السلطان لايغير الىذلك الموضع لبعده عنه ها علوا'حتىاشر:

علههمالمساكر فنببوا اذالم باسرها واشتد القتالساعة جيدةفقتل من 0
اراك
مقا

النشاب فاهتزموابعد ماكثرفيهغالقئال ٠

فاشلتجراح فيهم فيققال ان الذين قللوا ذفلك اليومأي م
اأنئة بشئة 4.648.
«-وفثل د لادم وبعض لداهم منالنشاث وانتبوا  3كنديذا
فهر من اأسئة المذمورة وزجم
ضش
وكانت الواقعة يومالاحد الخامس من

الساطان الى زبيد يوم الاثنين السادس مالنشبر ٠ورجم الوزيز خفدمة
الركاب العالى الى زبيد ْم رجم الوزيرنحوالجهات الشامية ٠وكانثقذمه 6و

يله الادع.اء الثامن منصفر فاقامفى اللكدراء ايامثم خرج مسيرًا الىوادى
شام فأخبرعنالمقاصرةان منهمجمعا 2

 3الؤادى 23

فقصدم الوزير فلزم مجنمهماعة ادل الاخنوار أت رن ريرك
بالفساد مم فكانوا ستة عشر رجلا وأرسشل برأوسهم وبقيةالملزمين الى

باب السلطان بربيد وارسل صحبتهم بخزائة جيدة وكان ذلك كلهفالىعشر

الأواح وطن صف من الشدنة الذكؤرة

وى شاهلرمصذفركور استر الااملوذفيرن أبوبكربن بهادرالعدني
اميرًافى النغرالجروسن عوضأ عن الاميرمعس الدين عل بن مد بن حسان٠

واستر ابن:حسان المذ كور ناظرا بهاعوضاً عن امال الشتيرى ولقدم امال

+ق 602 5
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فلا اسلقر السلطانف زىيبد أعسالوزير باللقدملجبايةالاموال بالجهات
الشامية فببداهو:حهز لذلاك اذ وصل العم بقتل الامير بهاء الد.ن الاطيق

ان قثلهليلة الاربعاءالسادس
ك"
وكان الذىقئله اهل الجثافى حدود حورض
 8.عشرمن المحرم ووصلع| فللهالى زبديوم السبت التأسع عشر فاقدم الوزير

يوم الاحد العشرين املنشهر المذكور ٠ واسمر عوضه الاميرنفر الدين ابو

بكربن بهادرالسنيلى ورالسامير علالدينسجرف اىلتحمة عوضاعن ايركف
رىاء ايامايقرر احوال الرعية هنالك ٠ ثامرسل
السنبلى  ٠وااقالمالكوزيدرف
فى يوم من الايامجماعة من الديوان الى بض جهات الزّماة فامتنعوا .عرد
* "79الوصول وبطشوا بالديوانفرجعاليدوانواخبروا بامتناعهمفامرالوزيرجماعةمن

العسكر بالغارةعليهم :فرجوا نحوثم وكان مقدمهم الامور سيف الدينقيسون

وتبعه الاءبرنفرالدينابو بكر بن السذلى فاوقعوا بالعرب فقتلوا منهم بضعاً
وثلاثين رجلا منمشاهيرم ونببوث نهب شد.دا لانالمسيكر بهم ومعل
ذرنم
غايهربة وااحلتزقمئنلى نحو من سبعة عشر او كانية عشرر  13واس
م ثم وصات رسلم الىالوزير يطلبونالذمة وبتحرجون
أربعة اثفارمن|كابر

عا يحب عليهم من الواج.ات الساطانية فاجاب الوزير الى ذلاك واطلق

الأسارى وكسام وحافهم على حسن الطاع وةتركالعصيان
فلاكانالست الرابعمنصفرامر السلطانعلالعسكر ان يتهيئُوا الغزو
الى بلد المعازبة وارسل االلىوز ير يامره بان يلقاه بمن معه من العسكر صبح

الاحد الخامس املنشهرالمذ كورنرج النتلظان اهن لايد ابخزا يوم السبت
 41و|يعبمخروجهأحد من العرب' وخرج الوزيريمنههه املنعسكر ٠وكانت

المقود الاؤلؤية الرء الثاني

١و

لاا ( ندال اسه الخازة ابروا ناع0ندا" امد لوس كراد
 ٠وكان الناس مشْفولِينَ بالعيدفاغارت الاشاعر وااعسكرالمنصور مفنشال على
المعازبة عقيبغارتهم عولاىدى زبيد فنهبوا لا1مالا" ا

ان

المعازبة

فى طلم فعجزوا عاسنتنقاذ المال

"1

وفى العشرالاواخر من ذي الحجة برز مسوم السلطان بطلب الوزير
من الخال طلبا حثيثا ٠ فكان لقدمه مالنحالب يوم السابع والعشرين من
شهورف ابوالقاسم
لو
االل
ذى المحة وترك احد اخوته في الح

علاميد

وترك الاخرفىالمتجماوقمفمواعيل بن عممعرربد وكان وصوله الى زبييد

يوم الاثنين خريوم من ذى الحجة

وى هذه السنة المذكورة حصل فيقرية موونزوعاخنها رجفاتمتتابعة

نوا مار بعينرجفة فى يوم واحد وذلك سف جمادىالاولى أوالاخرى ٠

اخبرني بذلك الفقيهابوبكربنسلوان الاصابى عن مشاهدة لاعر_:زواية

رواالماع

وفيسنة وه وأسعين والاالة تقدم الوزير من حروسة زنيد الى باب

الساطان مصصوب السلامة فقابله السلطان بالقبول فاص السلطان عل كافة

الالناانلمالكضرا كرام
العسكر ان يخلرجقواافئىه ولخرقجافئىه ايضا مو
لهواعظاما ٠ فلا وصل الى الاب الشنريف قابله اأسلطارت مقابلة حيدة

وكنناء لسر سنيسة وقادل بهغلةبزنار واعطاه خمسة الاف دينار ٠ وعزم

السلطان على النزول الى تهامة فكان خروجه من تعز يوم العاشر من المحرم
ودخوله زبيد يوم الاثنين الرابعمعشنره

1
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وبرقفاصاب البرق جمامة مات مننم ١ربع نفر'فيساعة واحدة فحيتل
ان احدثمكانفى تلك الساعة يوذن فاصابه البرق وهو فى اثناء الاذانفليمتم
كلته التىهوفيها

وفى بوم التاسعوالمشربن معلالم اجلى مكدامشرفة مدنيئةزيّد

وهفذىا التاربيخ استر الاميربهاالدببنهادرالاطيفىمقطا خفرىّض وكان
لقدمه اليها فى غرة ذى القعدة

وافليوعمشر بن منذى القعدة ركب القاضى شمابالدبن احمدبن
عبينبد منمديئة الحالى يطلب مانلقائد القطعة التى عليه فامتنم عن
عممر

تسليم مايتوجه عليه وخرج عسسككره مواجها للوزيرفامر الوزيرالعسكر
يقتالهفانهزم التّائدهزيمة شذيعة ودخلت بلاده التى هو فيها الى سعى

٠

المنصورة وثهنها العسكرهبا شديدا وما ترك اقائد .ولا لغيره .شى' واخذت

بقية دوابه التىفى اصطبله واصابته جراحة مؤّلة وهرب عن البلاد وتركها
فاج الوؤاذ فى بلادم بمطن يخوت وقررة النوجايل:فأ ام ,فنيهايما« نميل
فلة أهلباده
كيهاوع
كتابالقائدبتسليمما يحبعليهوطلب ذمةغل

فأجيبالىذلك ورجع الى بلاده فاقامفيها
وفى يوم الرابعوالعشرين مرى .ذى الاقملدةفأرغاشريون والاشاعر
بوادى رم عل اىلمعازبةوقتلوامنهمنحوا من ثلاثين رجلابك اخيرنى رجل
ظ متهم ٠ وكاننتملةمناحتنمنامعانبة ف هذه الغزوةستةعُش نأسا:ؤطلعوا

بهلاي الناطاح فكاع والم سانيم

وف يو مم الحادي عشر من ذى المجة اخارت المعاز بةعلى اموال أهل

العقود الاؤلؤية الزء الثاني
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وكانفى عصره شيخالحديث والتحووالاغة والتاريخ والذقه ومشا رك فهانسوى

ذلك مشاركة جيدة و٠له مصنفات مفيدة وشرح الجامعالصحهم لببخارى
كرنها متها و٠كان صيام الساطان رمضان هذه السنةحُ ممروسة ثعبات
الممورة ' ووصل الامير بهااءلدين بهادر اللطيغى من مدينة أبين الى باب

السلطان ٠ وكان وصوله يوم السادس والعشرين من الشهر المذ كل

4

وفى يوم السابع والعشرين وصل الشريفف شمن الدينعلىبن :قاسم
صاحت جهران فى نح مون ثلاثين فارسأ يرون لغواعه البابااسلطاني
فأكريي|املسلطان 1نصة كم خرت عادته رحمه الهلعالى

اعلبشدلطان عيد,الفطز ثفميبات المثمورة ٠.وركث :ولده املكالناصر

فيجملة المسكرالمنضور ثائناعن والذه فصللفى مصبلق الميد بعد أرك عبر
العسكرفى الم.دان السعيد على جارى عادتهم وكان  "7مشلرود|
وق شرهفرضان امفكإرباجد السلظان رحمه اللهتعالىانيندب <اءة

امأنقراء يشفعون ف اىلتربة المباركة :ترية موالينا جهة معتب تيرم الله

غ يلحض
برجحمته واموان يعمل ف كلليلةمن” .الشهرمهاظ نرفس
يه القراء
والمرتبونعلى|لثربةالذكورةوعلتربةمولانا المملكالفائز وكانوا اربعة وعشر بن

قارما وكسااللميعمنبعككلنفر من
قنصطفع بوياثضوب خامواعر
مهم
لكلنيمتهم |ر بعين در شما وريعمد.طعام وريع هدمنلمروردك ثلاثين

سا م انلبقر يكون ما تحضل لمبننها ل
يذكو
نربخنوم
رنط سف سلكهم
املمأنذنةوالسرادالية وغيرثم

فى

وفىيومالناسع عشرمنشمرشوال حصلفىمدينة لعزونواحييأمطرورعد2.448.
العقود اللؤلؤية

()5

الجرء الثاني

 57 3د

الباب الثامن في قيام الدولة الأشرفية الكبرى

بحانا حجاجا ٠ واسند أهلتهامة امرهم الى الفقيه شرف الدين امماعيال بن
الى بكربن عيد الله المقرىالحسينى ٠ وكان يتوقد ذكاء وكان حاضر هذه
الواقمة حاكم الشرع الشريف القاضى عفيف الذين عبد اللهابن من برك
عبد الهالناشرى وكان اكزاهل زمانه لايوجد له نظيرفي ابناء جنسه أحق

6

الناس بقول الى الطيب المتنى حيث يقول

قاض اذا انس الاضزان ,عنل_> .لفق وق يرا بامااه لبن
القائل الضدق .فيه ما يضر به  .والواحد الالتين .الس والعلن
وفى يومالاريعاء التاسعهن شر رمضان أسلن اعرأةم ا
نليهودودانت

بدين الحق وتبرأت من كل دبن خالف دين الاسلام ٠ وكان زوجها من
الاسرائيليين فالزمه حامالشريعة المطهرة بتسليمصداقها الذى تستحقه عليه

فسله فى عجاس الحكموفرّق الحامبيينهما فرقة لا اجتماع بعدها الا ان يسل
وهاولله علىمايشاه قدير
وفى هذا التاريخ تدم الامير بادلردين مد بهنادر التسبلىاميرافى

ايينوانفصل عنها الاميربهاءالدينبهادراللطينى
وى اليومالرابعوالعشرينوصل الفقبيه الامام العلامة القاضئ الاجل
 ٠مجد الدين عمد بن يمقوب الشيرازى من الثغرالحروس مطلوبا الى الابواب
بره الكرية ٠ فليا وصل الى الباب الكري اكرمه الساطان وانصفه وانزله مخزلة

تليق بحاله وجملاليهللفوراربعة الاف درم جدد برسم الضيافة*.وكان قد

ارسل لهاعلدىن بمصروف اربعة ل1اف دربم يتزوّدها ويتجهز بهاالوصول

اليد ول بيزل مقياًعندهعلالاعزاز والاكرام ٠ واننفمبه انام ايفان عام

العقود الاؤلؤية الزء الثاني
قبره ع
ذدةومن
ات

لاط .

الاذبع٠وكانت القراءة عليهسبعة أيامونه سي

شهررجب المذكور
وفيوم الاثين غرة شعبان نزل السلطان التخلفاقامطاريق عادته

وف يوم اليس الحادى عشر شهعنبان اسقرالقاضى وجيهالدينعبدالرحمن
ابن همد العلوى فى شد الاسثيفاء وشدالحلال ووقف شد الخاصمعالقاضى
عقيف الدين عبداللهبمنحمد الجلاد

ولقدم السلطان الى البعر يوم السادس عثير ٠ ولقدم القاضى شباب
الدين الوزيرالى زبيد يوم الاربعاء السابععشمرمنالشهرالمذكورفاقامفيها

ثلاثة ايامثسامفرا خنهرار اللجعة التاسع عشر الى الجهات الشاميةفكانت

افامته فى احاللب فعمرالدارالذى هنالك وعمرت به الجهة بأسسرها
وى لوم العثشربن طلمالسلطان منالبحرالى التغلثمطلعالى زيد

يوم الحادىوالعشربن وثقدم الى تعز يوم الار بعاه الرانعوالمشرين و
٠كان

دخوله يومالاحد الثامن والءشرينشمنع ش
بهان اكوروتبياً لاصياءواًخل 5.340.
“له دار النصرلحضور النقباء والقضاةوالامراء والوززاء ويمعنتاد حضور و.ره

مجاسه التشفيمفي شرهمرضان ا جرت العادة حفظه الله ٠ وكانالحاضرون

مجلسه الثذريف فىشهر رمضان يتنازعون فى لفضيل الرظب والعنب أيهم
الغزناءمر صاحبه اخصللاجماع “وسو العنب ٠وكان

القائل بتفضيل الرطب علالعنب ففهاءتهامة وامراؤها ٠وكان القائلون

بتفضيل العنبعلىالرطب فقهاء الجبال وامراؤها وقد ااسنلد اجهبلال امرثم

الى الفقيه صنى الدين امد بن مومي.النعزىالشاففى وكان فقيه)عارقامدققا

و  60 7الباب الثامن فيقيام الدولة الاشرفية الكبرى
واستباح اهلبما واللها

واماما كان من ابن اويس لما قصد مصر خرجاليه برقوقوتلقاه
وأكرمه وانصنه ٠وكان وصوله الى مصر فى شهر ر بيع الاخر وخرج برفوق
منمصرفىعسأك ع
رظليةل ت
احم ٠
ى وذلك انه

9

جنديوالاقئيي) ولامننكا الا سارمعهو٠سارمعه جميع عرباأشام بنى مهنا
وغيرمٌ وسار معه بالحرافيش وسارمعهابن اويس وساروا حميعاً للى الشام
 1وارسلوا الىصاحب الروم ياوناجههم ويرجوان

اللهينصرممٌم

ارحب الكئاب الواصل مانلممكشةرفة انه وصلهمكتاب من
وصذك
المدينة الشريفة من بعضالجاور ين بهاال بع اضلمجاوزبنبمكة فذ كرفيهان
.ذ041 .

مة عمسكنرهثلاثين الها الىالشام ٠
دسل
قار
ملنك
نانسح بل بلغهانالملك تمر

مر عربالشابمنىعبن
عمبهنمائبحلبجز عسكرهومقندرلبه
وغيرثم ثمسارواجميعااليهمفلااليا ابزن]غاب قرلنك وقئل منهم مقتلة
عظيةورجعوا الييههمكسورين واأرسلاللهعلهم الفناء ذفيلك كغيرمم

وفى هذاالتاريخوهواخرسنة ستوتسعينوسبععائةل يمصلاليناعل

برفوق ومن انهم اليهجممنوع الشاموالروم والعراق وغيرمم وسيأتى خيرم

ان شاء اللهتعالى
ونييومالسبت الثانى والعشرين من.رجب من هذه السنة توفى مولانا
الملك الفائزابر مولانا السلطان الملاك الاشرف وهو اكباولاده وكان
عاقلا ذا اناو وسكينة رحمه الله تعالى ودفن عندوالدئه فى الثرية المذكورة

 5/85وحضرذفنهكافة أهلزبيد علىاحختالالافتهم وسائر المسكر وعقرعلى

العقود اللؤلؤية' الرء الثاني

١ه

وكان قد هلك منهاشى فىالطريق فدخل مدينة زبيد ف ,ىالتارِيخالمذكور
دخولا نكن فدمأمشيود!

وف غرة شهر رجب وهويوم السبت كارت اول سبوت اللغل فاقام

السلطان فيرداالسرور يوم السبت ويوم الاحد .ويوم الاثفين ثانمتقل الى

داالرنصر فااقلامثفلياهثاه والاربعاء ودخل زبيديوم اميس وصلى امنعة

جفاىمع زبيد يوم االسلاشبعبمرنالمذ كور٠ وكان السبت الثانى كذلك

2*2

جشارفمع زبيد
وصلى ابمعة يوم الرأبع ع
ووضل يوم العشرين من رجب كتاب من مكة المشرّفة يخبرءن
غرانكالالتممرككي هاوضل اليهومن الاخبار فذكروا انقرانكجاءتاوائل
سسعين فلاوصلت
عسكره الى بغداد فىيوم السابععشرمنشوال سوةنتحم
اثمحت بغداد ابناويس وحمل جميممايفدر
صال
ررنا
اوائل عسكره م ذك

عل حمله ما قدادخره وخرج فى النىفارس:الى مصر ٠ فلاكانايلوعمشر.ءن

من شوال المذّكور وصل الملك قرلنك فعسىاكره وجيوشه .الى بغدادفنهيها
واقهئللها فئلاًذريعاواقامفبهاربعة اشهرمنعشرين منشوال ال بىعد
ين وخرج من بغداد فى اواخرصفربعدأن
سنةعست
أرس
وصف
النصف من
تركفيه اميرًاوترك معهخمسة١لاف فارس ٠ وكان عسكره غسكرًا غظها
سايلرراجل فحيطته اثثى عيشورماا وغالبهم كفارروكذروا ان فبيهمثلاثين

الَأيأكلونالناسوانهمما

ا

00

يحرسهم لثلايخرجوا الى احدمن الناس فيوذونهم ٠ ولارجع املك تمرانلك

من بغداد ما ذكرنا سارنحوالشام ٠ فيقال انه قصد هادرين والسوس

"8

ا

الباب الثامن فيفيامالدولة الأشرفية الكيبرى

 4اجر النهار فقئل منهمنحوهن اثىإعشر رجلا واقئلعوا متم اربعة افراس

وعمروا فرسينواخذوا اربع رواجل

وفى سلجمادى الاولى ااغلامرعازبة على فشال فى جمع عظيمفكتيرمم
افهشلال وطردوثم واخذوا ل بمخربينوجرحوا منهم جاعة
وف وم اللبءة غرة حادي الاخرة قشل الامشلينبارى برك عيسى
الاشعرى  3بنى الدريهم فئله اولاد عل بن التمى بابههم وقثل معهاشير

عل بن جهيض الاشعرى ايضأ فئله جاءة من المالكبين في رجل قلل منهم
قئله جاعة من عبيد الاشاعر
وفى مدة اقامة السلطان سك الحالل برز امره العالى بكتب منشور
4

بدتنفيسالقطيءة لاهل الضاجى ورغب الئاس .٠ وركب .يوما فى عسكره

النصون الى جدود بيصن منار فلوب المسكراهل تلك الناحية نبناشديدا
حرقوابعض القرى ٠ ودجع السلطان خر يومه ذلك الى احالس ٠ وكان
مدة اقامته فى الحالى *شهرا وثلاثة ايام
 5رجع السلطان منالمحالل الى الاعال السرددية ٠وكان دخوله بت

:ابي ها لاسا
مادى الأ ن
حسين يوم المسةاانان والمشيين ح

وسار الاىلغيمفدخلها يوم الثالثوالعشرين من الشهر المذكور فاقامفيهيا
ثلاثةايام وكتب لارعيةمنشورا بتخفيفالقطيعة واضاف الجهة الىالامير بهاء
الدينالشعبىثمسار يريد زبيد فدخاهايوءاميس الثامن والعشرين من الشور

فىغسكر ضغفم نموخمسنهائة لابسومنالرجل نحومنثلاثة الافراجلى
وامامه الخيلَ التىقبضها منالعرب المفسدين وى فائنانوبتك وتشعون رأئنا

العقودالارؤلؤية الجزء الثاني

والطليقف

لذلك فاص اصحابه بالشد فشدوا وركوا فر الشاطان يجمعهم فقصددم
فواجهه القائد فض عليه٠ودخل الساظان المنضورة وضاحت ضوائحه
بالامانفم يد يل يذماق

شودابد فوقف السلطان فى المنصورة فق انلشي

3

النهار* ورجع االلىحالب بالقائد معهاتلحاتعتقال وظلب ننه الخيلفحشار
نافيل نالقةواض عتترزا.لي)واحضرستة وعشرين درعا واظلقه الساطان
وقد التزم بقية ماعنده من اليل

وبرز امس السلطان بطلب خيول عرب اللهة فاحضر المعبون لسعة
وعشرءن باس ٠ واتى  3الواعظات بستة عشر آم ٠ وارسيل ضاحب
جازان بستة ركوس من الخيل

وفى مدة اقاءة السلطان فيالحالل اشر القاضى مال الدير' حمد بن

مربنشكيلمشدا
وف يوم الخامسعشمرمن حادى الاولى توفى الامير عز الدين هبة بن
الى بكرالفهر ؛ن يوسف بن منصور ٠وكان يوءكثر اميرًافى زبيد ودفن يوم
السادس عاشرلمن
شر 12

ولا عل السلطان بوفاته امى ابن عمه تمالد.ن تمد اببرناهيم بنمد
الشرف بن يوسف بهننصور فسار سيرة اعبن
مه

وف خرايوة السادس والم ون من الكرَلد كواارلغارركون من
وادى رمععلى المعازب,ة ببى بشير الى نذل المانى ٠ وقد كان ابر اتى الى

القرشيين بان المعازبة بهورا و يكنذلك صرحا بلكانوافىأت ا

المع ف٠ل١ا :اتاثمالمبغارة القرشبيناليهم خرجوا نحومم فاهتزم القرشيون

10

ه76

الباب الثامن في قيام الدولة الاشرفية الكبرى.

منهم نحوامن ثلاثين نفرًاواخذ روء وسهموارسل بهسا.الاىلسلطان خجاءته
وهوفى ال#طة الكموذرة
وفي غرة شبر حادىالاوى اننقل!اساطان المنخطة المذكورةالىمدينة

الكدراء  --لقدم الى المثهمفلقيه الامير بماء الدين الشمسى وعجلان برك

المليسن واخيو ضببى  0بن الصنعاق ٠ وكانتالذباتحوالفرش الحربير
املنعرج عرج حنيشالىلعي فام السلطان فى الىم نوا من عشرة ايام

وانفق علىالعسكر نوا من  0الف ديئار

واحضر التُعسى خيل عرب السمرددية وبنىخفيص وبنىعبيدة واهل
الدو.وة وبنى زيد نموامن أبرعين راس وودى أهلالغنيمة ستة رءوس

ثماننقلالب.لطان الى احالس فلقيه القاضى وجيه الدين عبد الرحمن
ابن مد الملوى والامير سيف الدين قسون ودخل الساظان الى .المداالب
فى جيش عظم ٠ وحمل القامى وجيه الددينعيدالرحمن بن محمد العلوى من
ا

الضيافة حمماله ٠وحمل مع الديافةثلاثة عشرالف ديار وفاد من جياد
اليلحياشنر اثين 0

ومن اأثياب الفاخرة بالنى ديار

ووصل عسكر حرض وصعبتهم من اليل الجياد عشرون  5وأمس

 5.1,الساطان علىالوزير بالركوب الى بلد القائد واحضاره فركب الى المنصورة

ووصل بالقائد ابيبكربنامد بن على ووصل معه اخوه وعمه فدخلوا على

السلطان فاذءً علهم 1نسم مننفسه الشريفة وخلعليم وثقررت واكم

درجعوا الى بلادثم علىذمة السلطان فاارلسقلائد ابو بكربثلاثينرأساًمن

الل ٠ ثالماسنلطان ركبيومال ابىلقدائد فى عساكرفاهرتاع القائد

العقود اللؤلؤية الزء الثاني

ار

ا اندب

000202025

ابهطلال رما لا من الدروع والكازغئذات

الى يبد والموذ ٠ فتقدم الحازندار الى زد مبادرًا وحمل جميع ما طلب

منه * فلا وصسله الخازندار سارمن بيث الفْقيه بن عمل في جملة عساكره
الممططووة “وكانرت الحيل :يومشن :منتيأئة لانن والرجؤة الغكة” وعٌانائة )قوت
خارجا عن اصعاب التراس من الجلادة خط عل عبيد الختكة ٠ وكانت
خطته افلىقرية المعروفة بيت العقار فهرب العبيد عن بلادثم فنهبهم العسكر
ب شديدا

فللا كان يومالثالث من يوم وصوله الهم ركب فى العسكرالمنصور وسار
معهبحملين املنطبلخانة والمزماروراية اميرالمومنين على بن ابى طالب ورايته "8/1

اللنصورة فدخل بلا ادلعبيد دوكاقنوا ارسلوا عيوتالمذلمماعوا بركوبالسلطان
والعسكر ارتحاوا,بنسائهم واولادثم ودوابهم ولمإصبح فىالميجة منهم احد ٠
كتبنة جنيك محلتهمورجع الساطاق الى الحطة المنصورة

فممطة المذكورة وصل مُشابتع الرماة البىاب
وفى مدوقوف ال اطان ال
السلطان وحضروا ماء:ندم من اليل ٠وكانت خيلهم ومئن ثلاثة عشر .ه14.و
ووصل مشايخ الزيديين بالخيل التىهمعبمفعوضهم السلطان غيرهاواس بان

رر بتتخفيف قطيعة الضاحىورجعوا الىلتم مسسرورين
بماشو ك
يكل
ف/ا طال وقووات الببلطالفى الحطة ارسل العبيد بالخيلامتعىهم جميعها وجملتها
احدى وعشرون ئ ٠ وكان جملة وقوف الساطان فى بيت العقاراثى

يون
 3ا١خلشبر المذكور أوقعالامير يهااهلدين التعسى بالمقاصرة ققئل 0+
الس

ا

م

الجزء الثاني

عو-ه؟ د02

اباب الثامن في قيام الدولة الاشرفية الكبرى

الكبير السلطانى بز بيد

وفىهدا التاريخ وج لبامانالمةالكرعةجوة الطواثى ججال

ادهج مجان شرل  .وأقامالساطان فىمدنة بيد شركااملا  +وى

آخراالشهرالمذوكور وضعل المجالبارك منمكة الشرفة الى مدينة زييد
بثعمدايام انتمل الساطان الىاالدلاصرلاجى فاقامان ثم رجم الى الدار
الكبير لمضى ؟ان منشهىريم الاخ.ر

فلا كانابلة النتادسن عشز من الشبى :المذاكؤرَآعازالساطان ف لبيك
المنعدو اال ليدالمذاز يكام وكانبتجو اسيسهملاتبرحفىالمدينة ٠ فلا عزم

 8.0السلطان عل غزوه ,جاءتم جواسيسمم بالخبر فارتمعوا هاريانفليدرك
مم الامنلابيؤبهله فعقئضلوم وسلمالباقون فاذهلسعس كر قراموام

ولم.يكونوا خرجوا الابالمواثى فقطفاقامالسلطان والعسكر فىبلادهم 71
 4واد ثم رجم ال اىلمدينة فدخلها يوم السابع عشر من الشهر المذ كررعازما

علىالعوداليهم والحمطة عليهمفاقامفى ز بيد بمية يومالسابعوعاشلرثامن عشر
والتاسع عشر فىإصلاح عدد المرب وثفقّدالاتها وخرج يوم العمشرين

في شجأيجيش
جتاك .من الأرساناعنيا ... .وفرسان المتتوها الدنار

يحت ,أعيلاا قرو عليه ل ولا ديةتاق سنن
نخط فى القريةالممروفة .ينبت النعيهابن يحل وأرسل اللازندار الى زيند

العقود الاؤلؤية اللزء الثاني
عجهلك ١امهون
و

حي وبي

1

سلام يزيد العطر عطراالى العطر

سلام عل ذاك المبين للاعلية”

علىتحص لك المدفون فىذلكالقبر

وما عرنك ورف وما حن” راع

وما لاخ 72ستطير وَيستشرى

يبوزوجدى فيك انك فى الورى منالذا كزين اللفهىساغة الذكر
ومافك متنك وماقيات منلق وما فيك منسر.ومافيكم بنر
 0ايفن الموت لا ,د واف

وأزك جو التجلد والضير

والدداك عندى مملاكل انما

لنقائتيمن قصر منيغبالى قصر

فلؤ جاز افندى لما ل الندسه

واوكان بالاعازشطر الى شعار

ولوجازان تحمىحميتمن ااردى

ددرا يض زازنامان الشطل

ومقربة قب عتافبٍ شوازبٍ

ساد ماين جحاجحة غز

هليل من غسان منآل جفشة

20,4

فروعهم فرعى وجرهم يرى

كز امرالل للنداس* مالك وكيم تحت الارادة والتهر
قال عل بن امسن الخزرجىعامله الله ولاكان بعذ اسبوع من وفاة
اللهةالكرة :وفيت الدار السعيد جهة حافظ بنت مولانا السلطان الماك

اجاهدقدس الله سره فى اللئة ٠ وأقامالسلطان الماك الاشزف بعد وفاة
جوته المذاكوازة شب اكمكلال فى قصره خازة النين ا يدخل ولايخرج إلانى
جوف الأبلتال التؤبة الخ خوامة“را مالتر | القرأان ويرجم  .فلاكان
يوم الار بعاءثامن عشر وبيع الاولاثثقل الساطان من "دارالنصرالى الدار 7
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وكأمةعظدى خلت مد أمة .رفسل فاليشبرامس من الشهر
وكمنملوك قدمضوا ونتاله

ولاك من جماملم متوج
فموضك الرحمن صبرًا وعصمة

5022.

كتتثر الك المظيم املندر
اذا لقاسيحكى بز يد ولا عمرو

وأجراعلىعضرالرزية افلىقدر

ولا زالعفو الله يسقى ضريحهأ

تعذجر لعدوومسحثمر لبارىق

فتسع لهاالاملاكءن حول لمشأ

يبنون بالبشرى ».هن الله والبشبر

 7من مليك حافمن 1

ومن خافها عشيوأدمعةتحري

مهأ قصور منيعة

وكاننثاذاما عض ت زينة القصر

بكيتها السما والارض يبوم وفاتها

وأمسى حاب الافقافبة ل 0

فياليلة ما كاب أوحش بتبا

وقدكنت ذابأس شديدوذا صار

فسى من بوم تمضى وآيلة

وحسى منصدصددت ومزضجر

وستياً لايام نقضت عهودها

ورعياًلعصر قدنقاطلمعدر

5

فيا أم عباس ويا أم احمد

وا أمعملك لله بأدرة ار

ند طال ليلى بعد ليلنك التى

نيت فها اما لله المشر

فا كنتقد غيبت عنىفلملعب

خيالكعنعيني وذكرك في فكري

بوانت الاالعنوطرسى حسنة
وما راقنى منبعدوجهكرائق
وإبلمنىقربالحبيبالذى دنا

وما شطر شيء بالغنى عانلشطر

ولاشاقنى ماالفعون من السدر

و إيشفنىطيفالياٍالذىيسرى

العقود الاؤلؤية الزء الثاني

ل الل الممروف  1عل ينض
ظ

مرئمة من 4
بفعلهمنأفعالالب ورهى أ ا

عو  67د

يخا  2ا لطاهر

اذ كوروهم عبدميرش

الفائز وأح دم الناصروالعئاس الافضل وعل الحجاهد .وطا منالث ارلدينية .ودوج
المدرسة المعتية فى الواسطة من مديينة تمعزفيمأإماموأمولون وقيم ومدرس

وطلبة ومعلم واينام .نتعلون القران ٠ ولما عدة سبل فىمقَاطع الطرقيردها
السارح والراتحٌ .كانت تأعن باصلاح الطرق والمدرجات والْقبات وم]
3-

تسر به المارُون من الشحر وغيره

ورثاها جاعة من الشعراء مانلهممّيه موفق الدين علىبنمد النائرى

والتقيهجمالالدين مهدبنعل ألراعىوالفتي وض الدينابوبكربنعبدالله
المبيرى والفقية شرفالديناميل بنالبىكر المْريوغيرهم من الال
البلغاء ولم.يك على ذهنىالساعةشى! من قصائدهم ٠ قل انك" قضيدة
كنت قلتها يومعذٍ وجملتها سدادامنعوزوهى :
اابلل عرظيزمء باحمدوالصبر
تمن" ولا تمزع لنائبة الدهر   .وق
ولا تكترثازبان خط ثفقدقفى عافدقضى فىالاقذوالذاقوالأءر
لكلاغرىكأسمن اموتمترع

ولكننا نسرى الى أجل برق

نمدا عل حأو القضاء ومرّه

ومناد! قار لصي مسالجن

اس اجمّاع وفرقة
نضى
لام
اىذ
عل

وكل بذا,بدرى وانكانلا.يدرى

فكممن قرونقدمطوا اسيم

فيم بين اطباق الهامه والقفر

عل 6 867+د الباب الثامن في قيام الدولة الاشرفية الكبرئ

رحن فقتل حل بنذ لين ةالو (6اامبدرامر حبق تزه
ر حمة اللهتعالى

وفىسل الشهر اذكو رقئل اق .بنمد بن اق الأكائى ٠ و كان
با :وكان رجلاً شربرا
وسناكرسو
ب انل
قئله فيمدينة خض قلهجاعة م

ظ
بذىء الاسان عما اللدعنه
وفى هذا التاريخ تدم القاضى شهاب الذين الوزين الى الكدراء
لاستئراج الاموال بها

وفى نوم الثامن عشر من صفر نوفيت المهة الكرمة جهة الطواثى
الاجل جال الدينمنعتنبنعبداللاهلاشرفيام اولادمولا:ا الساطان الماك

الشف طول اللهمره  .وكانث وفاتها فى القَضرمن ذارالنضر ودفنت
ضحى .يومالاربعاءالتاسعععشسرمانلشبر المذكور فىالتربة المعروفة بها

هنالك شرق تربةالشبيخ الصا زين الدين طلحة بنعيسئ الحتار.وف

يوم وفاتها وصل الصاحب من الكدراء وحصل فىليلة وفاتها ويوم دفنه!
 ١مطر عظيم عامفى البلاد ٠ واسترت القّراءة عليها سبعةايام٠ فا التقضت

السبعرالتستاطان عل قبرها ماثة قارئء يقرو نْليلاًونهازافاقاموا شهراً
وكساهمميمواجازهورت عشرينقارثمانم مو بدرينو بنىللمعشربن
 5هتالك يسكنوما وفقةعليها حزن عظيموابف شديد وعمرعل قبرهأ

هراامئنم ٠ وكانت
لكثي
اتلف
بوم وفاتهأ عدة رءوس ن>الابل والبقر وأ

0
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القضاء ثلاث سنين .واربعة اشبر زقانية اياموليه لم11

وف هذه السنة توفالفقيه الماجد وذى الدينأبو بكر بن عابلدنفار

البفقنيه احمدبنأبىاظير الشمالحى ٠ وكان رجل الزمان وسيد أهل بيته
حكام وأكارم صروؤةوأرجحهمءقلاوا

فضلا٠ وكانفبه تمعكثير

نمائل انامسومرازلة خلائله :رلشمة الل ٠ه عليه وحضير يوم دفنه خلق كغير
الوزين ثدموننه ٠ وكان دفنه يومالمميس التاسع عشرمنايه
ر حمه اللهتعالى

وفىسنة ست وتسعين أغارت المعازبة.بوم الحميس مالنحرم الىنحو
الاوشجوكان رجوعهم ف اليومالسابعمنالشهرفترصد لمأهلوادسك

زبيد فى الطرقالتىيعتادون المزور فيها فوقهوا فى حدأهل الحرءة وكانوا

ثلانة عشرفارسا  ً.فقئلوامنهمفارساًيقاللهمومىبنالعلس.وين
هم وأخذوافرسهوفرساًآخر ودخاوايوم
ااًئمن
سئيس
ّهمور
ورائ
مرنكب
الثامن باونو والفرسين الى مديئة زبيد فكساهم المشد ووهب لم

در اهمكثير ١ة

وفهنذا التاريم تقدم السلطان منتعزالى محروسة زبيد فدخلا .بوم و.دوه.
الاحد الحادى عش من الشهر المذكور فاقامفى قصر نسستان الراحة اياماثم٠+
وز الاعى
بر:ادالرالقنصر
اتتقل الىقض
وف اخ الشرز قتل الامير شهات الدين مثقال  .وكان والياًفيناحية

عل 62 ٠5٠
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عل بن الشمسى من الملاف الىنعءن

وفي الخامس عش :من ذى القعدة تقدم علالمجالنصورنالامكة

المشرفة واسقنً الامين بهاء الدين الشهسىفىالقحررية ,والمقصرية في .يوم
الجءمة سادس عرشذى القعدة وسافر الى جهاته اكلوذرة من زيند: ,وم

عهمشورامينن
الحميس الئاق من اذلىحجة فاوقعبالمقاصرة فقئل من
وأسرجاعة آخر.ينونهبب من امواللمشيئاكثيراً

اولفرابع منشابلرذحىجة أسلمبوؤد فىنديزة دبزبدؤكالل.
اا

يقن على بن ابيبكر
دوف
لى م
اقاض
رة ال
اسالالمهمدفرسة الاشرفيةحضفى

الناشسرالماك يومكد بن بيدفكساه القاضيثم كساه الامير عز الدين هبة
زيد
 4ابمند الفخرىوكان يومد اميرا فى ب

وفى العشرالوسطى منذى الحجة غلا الب فى مدينة زد خبزاً
وحبا ودقبًا فاقانموا من ثانية ايامثمتجٍلبمند ذلك ورخص رخصاً
لدله
ناما ياحم

ذلاريس الأكبي ةونموالبسفتةوياةاضي ياركدوا يزنك

ابن يحبى بن البىكر بناح.د فراعسفببنمتيدلينة تمن وقبر فيمعبرت,أ

صبح يوم الرابع والمشيررينمن الشليل دكؤن م وكانأود زمائهفعاية

ننون العوبرعفكلفنوأسند
وذكاء لا.يوجدله نظير ٠ قرأكثيرام ف

اليهالساطان القَضاء الاكبر فىأقطارالمملكة الهنية ٠ فكانت مدته فى

العقود الاؤلؤية .الزء الثاني

ل

وبحب اد خالالسرورعلههم و٠كان “رن
اةملأ
ذواه النتداء وغيزهم
دن الأصحان ول يكنلهولد ولازوجة :وكان فىبي
ثتهن
لحاومئنين

رااان وو شال رات وهو يشترى رما رأكاونه ويطممهم وتم

 2رحمه اللهتعال ٠ وكان دفته يوم الثلاثاء السابع عشرمن شوال وقير 8.780
تق القاضو وتجنة الدين :النظارئ رحنة اشاعلياءا
و.ىوم الحادى والعشرين شمونالالمذ كورتوف ابوبكرالسلاسل
وهو رجلمن اهل زسدءوكانقد تنسك وصحن الصوفية وجاهد نفسه

وهام ختى االقلّثىياب التى عليه ٠ وكانياديلردفييثة ع يرانلاثى”عليه
وهو دور والشوارع والسكك علنلك المالة وان أليسه أحد ثثوباأو

قميصاًفعلبلابيتىه اكثر منوياوحد ويطرحه ولميذلكذلك الىالنارم
الذكورء فلاكان ليلة السبت المادى والعشر بن من الشبر المذكوزوصل
الى يابت
خت له فالمديثة ودقعايهم الباب قفتحوا له الباب فوجدوه وقد
ال
اقىن
لفسه
اعلى
رض محملوهٌ ودخلوا بالهببت فاشازلمتدهال الشلق

فوفضدواهُم عسليىه :عندهم ملق غلىذلك السر ير فأصبح ميئاًو قيل
داكا ليأ مه ذلك فدفن آخريوم السبت فى مقبرة باب القرتب قر بن
منالابوحضر دفنهجممكثيرمن أهلزبيدوحضروالىزبيدورؤساوها

وليكن عرض قتبنلاك الليلةواللهاعمكم لهاللعاق

فى يوم الاحداتاسم اذلقىهدة وصل الاميرشهاب الدين احمد بن
العقود اللؤلؤية

فيه

الجرء الثاني

>
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ه47

طي
الاح الفامةلرو الذي شوااك 1وعطة الجلطاق شمة مشكرةابعاذ
به طعلوائف المفسدين من عرب الجهاث وغيرهم
وفى هذا العليرامد كورنوى القَاضى وخية الدين عبد الرخئن.:

مبحنمد النظارى رحمة اللهعليه يومالسابءمنالشهرودفن فمقىبرة باب سهام
ْ غربى قرببة النو.بدرة وجنوي قبرالشيخ الصالجاحمد بن الخير الصياد نفع
اللّهبهوحضر دفنهكافةأهلالمدينة ووجوه غليانالسلطان الوزين وخمر *
دونه ٠ ولك

لمي اللهرحا كاماد ما عاقلاشا جواد لنغركا ىق

27

ار
63
أنسف

قسدونفاش ف الجند 2

عن الامير م

الدن

مشنوال
قنه ند بن
ل تفوفي
اال
وف وم الاثنينالسادس عشر من شو

شافع ٠ وكانمن ]صاباشن الصالح اسمعيل بن ابراهيم الجبرق .
كان قذحضر يومكذسماعاللمتزاء ٠ فل :اغنى المغنىفىالسماعدخله شى»
منالوجدفتاممن موضعهوقمدعند الذنىساعةثمرئئ بنفسه عل المغنى

مزت  1فوقعمشيطلئة” قترسكز فتشامة ثمكثفواعن
وافتنقةسافت ف
0

وجهه فوجددوة مينا  .وكانرجلاخب كثيرالسعىفىقضاءحوائج الناس

العقود الاؤلؤية اسلزء الثاني

7

ح والميد بوبه المالمينأسأل:اتلعلاهلى أرزليايصف
يلى
تساينإ
ل
ساحته الكربمة نمكنبات الزمان ٠ ويحرسها من.طوارق الحدثان ٠ إنه

"6

كرم منان٠ روءف رجيمثمسلامعلىاملسجلالة ورحمة اللهوبركانة

وعل من يمخصهم من المواظبين بالعبودية باجزاللتجيةوالسلام
هذااخزالكتاب وف الخاشية أيضياًما مثاله تحير فى:الثانى من
شابلررثياعنى لحجة خس وتسعين وسبعالة
اق الدولةالسماة
سلى
هذا جملة م فاىكتابيم ونالله إ:ته|فتقتو نمود ا
الأشرفيةأت امللهسمودها ودمرعدوها وحسودها

وف المشرالاواخرمنرمضان جاءتكتب أاهللشحر يخبرون
ببزية الخائن ابن نور وأنهيج منها هارا وقبضها بعده غلام السلطان

الغماسى
وفى غرة اشسوتاّلرالامير املسدين علىبنمحمد بن حسان وال

فى النغرالمحروس٠. وكان بخروجه منزبيد متقدماً الىعد زفياليومالثائى
من شوال.

و مانل استمر القاضىعفيف الدين عبد الله بن محمد +
شامس
وفى اه
5

٠

30

-|.

"٠

.

5

الحلادنى شد الاستمفاء *.واستمر القاضى وجمه الدين عبد ا حمن بن محمد .م 7وو

الملوي أمتر؟فىالمحالت :اوحلمسلبللهطان جملاوعلساوأقطفه جرض
وجعل اليهالنظار فى الاعال السرزددية فنتقدم الىالجهات اذكورآةخر بوم

6 ”54 (+د
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خاد الللهكر هذه السنةالجديدةورغبمنهمبذلك ٠ملتخيط علمولانا

دام عزه ٠ وكان قبل هذا التاريخ جاعة مر اطراف البلاد .مثل السصجالة

والحرموز والسمطرة وغيرذلكيلتتمسون شرف المنبر:بذكر القاب سلاطيرك

بلادثم ماقردوا علذلك وصرفوا من الاموالمالاخصر فيه ولاعدد* .والاان
قد ابجاالداعى باجابةها التمسوه الجاءة المذكورون ٠ وتشيرف المنبر بذكز
القاب مولانا السلطان الاعم الخليفة المعظ سيد سلاطين .العرب والعجم

السلطان السيداملك «الاشرف خاد اللهملكه  +وابقى عله .وزاهكليوم
دولته محمد واله

والسؤال مر صدقات مولانا ادام اللهغلزه خروج :الامالعالىإلى

النوات والمتصرفين .فى الديوان المحروس ليرشوا اسمه فى صعائف الخطباء

المعدودينالمتقدمين ويرمعوه مع رسوم المعدودين حصلا بذاكالاجر اليل

والذكراججيل" ٠ واللهيقول الحق وهو يهدي الستبيل  -ف:اماسبب كتابى الى
جناب املعالى ل زاعااليا فهوباشارة جاعة بكلادلةيقوظ متهم جال اديت

يوسف الغسانى وثور الدين علىالقوي وزين على الروي ونور الدين شيعط
الاردبيلى وسعد الدين مسعود وشهاب :الذين امد الحورى وغيرثم «رل

يكحصل التفاخر والتسائى فان مسنك
التجار المعدودين كلهم قد الفةوا بلذل

بذيله واعتصم محبله ال فى الدنيا مناه ٠ وفى الاخرة مبتغاه ٠ اوقلادلالعى
الخيركفاعلهوفاعله فى .الجنة ٠ ولا يحتاج المولى الى المبالغة ومولانا .اهل
العفو والكرم ٠ ولايحرمه من جزيل شفقاته ٠ وحميل تعطفاته ٠ وان إعده

من جملةالخدماه المواظبين بالعبودية٠. اثلمرأى أَولي والاض أعلىوسلام

العقوداللؤلؤية الجزء الثاني

*7:

وكانت أحخة الكتاب الواصل هنهم همذاا ماله وبلله التوفيق :

بسم اللهالرحمنالرج ٠ي رمب س ولبل *غوفاىحلاششميةا اولككتاابلاصغر
والمخب الااكيرقاضى بادة كاليقوط وجاءة روّسائها٠ وصفدىر الكتاب بعد
البسملة واسال ما ذناوفّرلك الدوار  :وسيرالئجم السيازء انيطول عم مولانا
المظم ٠ ومالكنا الموقر المكرم ٠ ملك الوزراء .افلىعالمشهاب الدين فلك
الملكة قطب مماءِ ااسلطنة ٠ ذي المناقي العلية ٠ والمخاصب الجلية ٠ ملاذ

الكبراء ٠ وملاالمظلاه  -عميدا لمصر» عاد المضر ٠ الذى زج الركائب

فىحرمة ٠ وتزكالرغائبمكرنمه ٠ جامع فضياتي العومالكرم ٠ خائز 51
وسيلتى الفضل والنعم ٠ قاضى نورالومالةلمق والذيرت ٠ مغيثالاسلام
فخافقينظلاله
والمسلين ٠ راحة الخلائق احمين :.اذام اللهجلاله ٠ ومد ال
ولازالت دولته ضافية المشارع ٠ ضافيئة المدارع ٠ ونعمه متزعة الحياض ٠

مزعة الرنياض .٠ والحابراحواه فىصعود٠ واعداؤهفى يدود

1

واشا الىعله البت نف  81 +اليف يمد تقبيل تراب الحضرة

العالية والدعاء لامتداد_دولته القاصية .١ان جاعة بلذة كاليقوط منهم التجار

الكرام٠ والبدور العظام ٠ لماالتمس من الداعىان يشرف المنبريذكرالاب
مولانا الساطانالاعفلم٠ الخليفة المعظم ٠ محرر ممالك الغرب والعهم ٠ سيد

سلاطين الشام واليمرى ٠ السلطان السيذالاجل الملك الاشرف خادالله
ملكه ٠ وبالغواكل منهم بالذكر مناقب مولانا السلطان خلد الله ملكه
والخلفاه المتقدمين  :والائةالماضين ٠ مثلما يتشرفون:الخطباء الاحد عشر "5

فاىحد عشربلدامنهابلدة ثلنبور تشرف منبرها باذلكرقاب مولاناالسلطان
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٠

وفى سايالشبر المذكور امس ااسلطان بعديد المساجد والمدارس التى فى

ز هد:قكان :دمهداهااعين يهوما وثلاثين موضعانوعديك العاطيض قل.نيك

كانت انحونامزز| شيمة | وشثةويوشنرعود!
وافأىيوم الثانى والعشرين هن رجب ثقدم السلطان درن زيد الى

النخلفاقامفيه الى الثامن غشر من شعبان ثماقامافلىحر فاقام فيه اربعة ايام

ثمرجع الى النخل يوم المرس الثانى والعشرين فاقامالى يوم الاحد الامس
والفسن نت نمك الشبر المذكورثم انتقل الى زيند فاقام فى بستان الراحة
وفى هذه السنة صام ااسلطان شبر رمضان ف إسثان الراحة

اادلوالشتمسرتئيف
وى شعهبراق الكريمارسل الاميربهاه البديين
الذى يقال لهابوهدبا تحت الاعتقال
8.20.

وف يوم الاربعاء السادس من رمضان وقع فى زبيد حريق عظم :
وكان ابتداؤه من قبل الجامعفبلغالى الخان م الى سوق المعاصر ٠ وفي هذا

الحريق المذكورحرقت الجنة التي تعرف بلنجة الرهائن وكان يومعظياً
وفشبررمضانا مذكو روصل كتاب منكاليقوظ الى السلطان مترلها
عن القاخى بهاه وعن التجارالمقيمينفيها ببذلطاعت لاساطانو يستأذنوئه فى
إقامة الخطبة لهبهاوم يك يخطب فيها لاحد هن ملوك الهن ولامر :ملوك
مصر ولاهن غيرثم ٠ وكان صاحب ذلى قغدلب عليهم ف اول الدهر ٠

وكذلاك ارضأ صاحب هرموز فكانوا يخظبون هامم٠ فلا جاءتكثبهم
الى السلطانبما ذكرناه” قل ما بذلوه هن الطاعة وأنمعليهم اتعاما ثاما واذن

لمفى ذلك وكساه القاضىكسوة سنة

العقود اللؤلؤية اجرء الثاني

نل

ضر عظيفى الزااق لخر جانبًحالمفناتم وشيئا طمنرحقلوه وثيا
لعزوزنذ .سوريوا وآتلك» فىالسسخل سال"سلعكثرة مازليل وروت كنيرة

وفى يومالزابعم جنمادى الاخرى توفى الشيغابوبكرالقرافى لذت
عن سن عاليةواألهقمرنافة مصر ثمسافرالىمكةواقام بهاجاورا ٠ ثمدخل
اصلوعنبة الساطان الملاكلجاهد فىسنة حته الاولى وفيسنةاثثتين واربعين

وسبعائة ٠ وكانرجوعه الىاليين في سنةثلاث واز بفعايقنام موذنا معه على
بابه السعيد الىان توفى الجاهد افلىتار بخ المذ 1اول  :ثماستمرعلى الوظيفة

مم السلطان الملك الافضل الى ان توفى سف التاريخ المذكور ٠ ثماستمر
عل الوظيفة معالسلطانالماك الاشرف الى هذا التاريخ المذكور ٠ وكان 995

للسلطان غليهشفقة تامةفاستمر ولده من بعدةعلوظيزته الى ان تونى رجه 2.588
اللهتعالى

وف يوم التاسعمن حادى الاخرىنقدم ااسلطان من محروسة ثمز الى

زيد فدخابا يوم اميس الثاق عشر هس الشهر المذكور ٠ووصل الىباب

السلطان خزانة جيدة من الحااب صعبة الاميرسيف الدين فطلبه ووصل
اىء يوم الججعةالعشرين من الشبر
شل ف
عوحص
بعدة .رءوس من الخيل ٠
مذ كورسأيعظيمججدًدا وهو الثاني مانيار ٠ وكائت الامطار قبله متوالية
مرزنؤل نسان

وفى يوم القامنوالعشنرين منالشرزالمذكور قلالشيخعمد بن عبد الله

ابن :افلرتخل .٠وكان ألذى 'قئله رجل يقال لهمك٠ :اد بنى الزجوى

الناسكةضربه بهرية فى رأسه ضربتين ثالاوتقا ثمهرب الى بلد المعازية

؛؟ مد الباب الثامن في يام الدولة الأشرفية الكبرى
عليه السلطان

وفى اليوم الرابعوالعشرين وصل الاشرافاصواب جهران' الى باب
السلطان ووصل بعدثم ابن الانف ٠وكان وصوله في يومالسادس والعشرين

فكداه السلطان وانم عليه وحمل اليه الف دينار برسم الضيافة
وفىهذاالتاريخ سوسوم السلبلادال المشد يومئذ بزيد وهواافاضى

سرااججالدينعبداللطيف بن مد بن سامأنلاملراملتشغلترى من ورثة7
الامدى وخر فسبهادراشد الىذلك فغرس فاللغل امقر ول مر
بمع
رى ل
لالز
اهو
 12.جاده |للثلىنخاة فى مدة يسيرة و
وة

وفى يوم الثانى عشر من شهر ربع الااخراستمر الامير ا:لفدرين ابو
بكربنبهادر السابلىماةطلعاتًحفرىية والمقصر ية

وتقدءالسلطان الىمروسة تعيزواملخامسعشردنشهبربيعالاخره
حيس رفعاليه ان اميرها الاميرااللدين حمد.بن تمرانالفايثئ مد
فم| لدخ
يده الىشىء منمال الراجى

امش
دنوعلى
للطا
ارالس
ودير:
بهافام

وهو

القاضى وجيه الدين عبد الرحمن بمند بن يوسف العلوى ان يازم العامل

المذكور ةايم ما أخذ ٠ فاتكرانيكون اذ شيا ٠ وكان جسن المعاملة فيا
به وبين الناس فصادره المدد  5ورد الامر الشريف فتوفى فى المصادرة

يوم الار بعاء الحادى والعشرين من الشهر المذكور
وف يوم الرابوعالعثمر عط مادقالا ناويل 2جالمنصورمن مك المشرفة

وفى ليلة الاربعاء#الشابي والمشرين من جمادى الاولى دفم الوادى
ينلةة المسال ٠ وضرر هذا السيل
زبد ماء عظيم ٠ قي النه أعظ+مسن س

12و

العقودالاؤلوببة الجزء الثاني

ونوصلت :يسا ايهرانة مق اللمايت الشامية .لوس بيبا الامين تيهاة:بالبنيرخ

بهادر الشمسى
واسثمر الامير غياث الدين عسى بن ممد بتك حسان استاذ دار

السلطان ٠ وكان اسمقراره هذا يوم الثاني والعشمزين من الشهر المذكور
وفى هذا التار بخ اسثهر* الاميرسيف الدبن قإسونامير عمالاب 4403

طان
لمر
سن ا
لري
الءش
*في لاز الثالث وا
السع.د و

لشوطبك ١-5
تايلا قااو

ربليع 
لقو الأغل ووضعت عتبته ايلوثلماثاة غارلةهابرو
وفى هذا التاريخ تقدم السلطان الى حيس ثنماز اللا وتمفيطان

ملي اذماخز الوطان  3هنالك افيلامائل ثم رجم الى زبيد فدخابايوم
اجعة الحادى عششر من الشهر المذكور

وفى غارلةشبر المذكور لدم الطواشى جمالالدين عجان االلىمحمة
مقطا هنالك ٠وكان قد ظهر مانلمعازبة ما ظهر م انلفساد فضادف من
عبانم جمد بنعل بنخشيرورجلااكلا عمفقللهما صَيرَا

فلا كان يوم الثاى عشر منالشبر المذكور ركب الظوائى مرجان فين
معه م ٠ن العساك”»'و.قصد المعازبة فقلل منهم رجلين وافترق العسكرى طلس

النهب فيعدة نواح فاجع العرب ورجعوا علىالطواثى ومند.:معه فمزموثم

وقئل عدة من الرجالالذىمعه وخاذم يقال لهدئاروتملوك ؟نخر :فللاوضل
العمبذلك الى اللطان جرد اليه العساكر ف٠ارثفعت المعازية الى الجبل ثم
وصل شيخببى بشيرصعبةالفقيه الصاح اسماعيل بن ابراهيم بنمد بن موسى 700
اابن
مد بن موسى بنع ل يطلذمة الساطانله وأقرابته وببذلالطاعة فاذم

110
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الجرءالثائي
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سس سم

0ان
زوادتد  2ومتعاذ ها نونف1ها اناه' العابى كار 0وفن

فت3لي المخالدموومهأياهلان ا:لف

تالغلم وبمدهم النزوالجمدارية والخدام وتقباءالاسكروالحاوشية ولعدهم

الوزراء وكنّاب الدواوين وأستاذ الدار وبمدهم الخدام التكبار والماليك
والملؤك بمد الناس كلهم على خوهم فىأحسن زى واججل هيعة وكان
 .الطبول والمغاق ٠ وكانت الطباخانة تخدم على باب الدارالكبير وحضِز
من الاق مالابخصهم الا الله 'تعالى ٠ ولبست الطلعات “يات المرير

فكان هنالك .ومئذطاءتاناحداهما تسير علىاربعحل تارة نإالحىية' اأشام
وتارة الى ناحية اليمن والاخرى :دور كا ندورالمصرة ٠ وفى كل واحدة
"6

من الغاق ٠ والرقاصات ما دهش الناظنين :وختضر يومئن كافة اند
وكاب الرنب والشفاليث علىالسماط التكيير ولرتخاف احد منم ٠

ولنن لزاه الذولة والثضاء والقفباة ونه الامراة» اناو وا
حسياً فيه من انواع الطبائخ والالوان والاظشمة ما لابضرف أكثرة :
وانتقل منه الماضرون الى سواط من الحلوى فيهمن ميم انواع الملوى
وكان وما نام اشرو تعنضا لهو احراء وذلك يوم الاثنين الثامن

ة
ارتوو
ظاتو
م" شبن عفرال" الستة الذ

خزانة جيدة من سهام

أزنرة ني" التاضق خلال لذ حمل عن غتنا الككلودة وز يدا
خزانة أخرتى من عدن صحبة الامين بدر الد.ين محمد بن بهادر اللطيق

العقود الاؤلؤية الزء الثاني

ل
الف

غايلدرجمن بنمحمد النظارى منخصن منائنالىمدرثة المبجم على
الذمة الشريفة السلطانية فاقام فى الهجملاليل الشيل المذركور

وفى هذه السنة المذكورة تو الطواثى كال الدين فاتن والى

اثارت الوكاى اهما غظيما .رؤئةوسياغاً ,وكان جيارًا :مي خنااكا يدنك
ولهمن اآثر الدينية السجد الذي الشأه في معزية تدز فوق حافة الل
تحاوز الله تعالى عنه

وفى سنة خمس وتسعين وسبعالة .وصل الَاضى وجيه الدين عبد
الرحمن بمحنمد النظارى الى الابواب البكرعة مشتملاً بالذمة الشريفة
وكان دخوله زبيد ,يوم السبت المادى والمشرين من الحرم من

السينة المذكورة ٠ فلا وصل الىالباب السعيد اقبل عليه السلطان .وكساه
كسسوة فاخرة وقدم له بغلة بزيار وامرلهباقامة سماط فببيته لالصولين

مْعه من المسكر وطلبه بثعلدائة ايام الى الام الشريف فحلاضر
مايه :معائية لطيفةوآنسهمننفسه أنساتامأ

وفى يوم الخامس والمشرين من الشهر ا ذكور اسمبودي فى
مديئة زبيد فاركب بغلة وزف با لوكبوكسى كسوة فاخرة

"46

ولا من اللهتعالى بعافية اولاد مولانا السلطان من ألاملحتات مر ورووو

السلطان بعمل فرجة فى زييد ودخل اولاد السلطان الهام .الصلاحى فإا
خرجوا منه زفوا الى الدار الَكبير السلطاني جفمىلة المسكروكانغسكر
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وفى يوم الاثنين الثالث عشر من الشهر المذّكور برز مرسوم السلطان يان

يحمل لاشريف ضر الدين عبد الله ابدنريس بن د بن ادريسبنعلى
ابنعبداللهجبنسن بن ةمحزمل وعلموجرده الى بلاده العليا ٠وحمل
له من ]لال فنهامين سيعق التنغارجا عن نوعو الخبل والادقوت

وكان تقدمه :اتلاىك الههات الملكورة يوم الثالك:والمشززين من
الشبر اذاكيلا
وفى هذا التاريخ وصل غبد الامام .امسن ريحان الى ياب,النسلطان

راغاف احللندية فكميام السلطان وقبله و كلل انر إلى اله :تال
وفى غزة ذى المجة ندم السلطان الى زبيد فدخاها .يوم الثااث

املنشهر .المذكورفاقامفىنستانالراحةوعيدعيد النحر .فيه
وفى التاسممن ذى الحجة ارام وصل اولاد القائد الىباالبساطان

يطوق أظدفة ولوعوف :قالباب السيشيف كنا الليزدفات اللياطانية
فقابلهمالسلطان بالقبول وانمعلييم

وفى .بوم الثافى عشراسقمر القاضى عفيف الدين عبد الله بن محمد
 0+عبد الله الناشرى قاضيا في نمز الحمروس .١.٠ وتقدم الامين بباء الدين
الشمسى الىاتالجلمشاامية .ك) كان فيهاوكان تقدمة فيمحرم الثااث
عشر من الشهر المكذور
وف بوم الثامن عشر من الشبر المذكور نلازلقاضق وجيهالدين

عب 6

العقود اللؤلؤية المزء الثاني

واقتح لهحا ميينًاواكفه

صرف الردى وتغير المالات

حتى ندين له النلاد باسرها

بالسيف منمصرالىقلبات

الاشرف الاكالذىوعالورى

بالفضل والاحسان والحسئنات

وَأخوالقضائلوالفواضلوالنهى
ملك له :نعو القبائل نطاعة

والمكرمات  الثر والجفنات
وله .يدرين التكسروى العاق

والماجد المتعطف المتفضل ||٠متطول التبلل .التليفك
متكشف عن واضمابلات
وفجىهه نمورت
اهشدىعشع
بغزوفيغزوالطيرفوق جيوشه
فذطونة .بنييك بعد غد با

ميكووة ل عد تعاتهقارك

وسماحة وفصاحة وصباحة

وتجاعة ورجاحة وابات

وموارد مشبورة ومشأهد

مذكورة ومكارم وصلات

وابانة  ورصانة

والوحش معهيسيرفى الجنبات

وتجاعة

وبراعة وفراسة وثبات

وسعادة اغثته .يوم اله

عنسل صمصام وهز قلات

باسند اطافاء دعوة خادم

يدعو الاله بصالح الدعوات

فى كليوم بكرة وعشية

قابللصلاة وبعسد صكللاة

بالعزوالاقبال ما طير شدا

والسعدوالتوفق فاىلركات

23028,

وفى يوم الجمعة العاشر من ذي القعدة اجاز السلطان جماعة من
١

9

وك

20

٠

2

ءارعشلا مهريغو بهذ ةضفو رشثناو هدوج ر
رمثويثكنم سانلاهرب

>5+
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على الطينى والفقيه بدرالدين حسنعلى المجازى و يمكنى اثبات قصيدة

احدد وناحد وفىجعهم تطويولهلل ٠ورايت ان لااخلى هذا السرور العظيم

عنقمدة وكنت من قالفىذلك الفرح والسسرورمايعد به منجماة الحبين

ثقبصتيدقى التى فلتيهاومثذٍ وانا اعلانه داون كلما قيل كناليأت
الشرورةالي) وه :
هي

١

النسيممعدان التفحات

:

وشدا الجام”باطيب النغاتر

ولضوع اهن الخصييب بأسره

بالطرى من عدنر الىعرفات
انوارة فى <ئدس الظلات

فرحا بتطبير الملوك الاكر

ن الاعظيين الله السادات

وتألقالبرق الكليل فاشرقت

يومالوغى واهلةٌ الجلسات

2321.4
اولاد مولانا ومالك

عدرنا

فرالخلافة صادق العزمات

افضل بنعل بندا ود بن يوسف قسورااغابات
فلبن
الاشرا

اشباهه فاىلاق والخاق!ارضى

والحزم والحركات والسكنات

والجود يومالسوالافضال وا

إقدام يوم الروع والنتكات

فالدوح> قصفى غلابل سغدس

ولحو بنثر لوالو القطرات

والروضمعتما لنبات بأرجس

وشقائق تزرى ككل ثبات

والناسفىفرح وفى هرح وفى ١ ٠لعبر وف طرب وى لذات

والطير ذاشا وهذا زاءرٌ

فوق الغصونبافصم الاصوات

والكليدعوباختلاف لغاتهم

فى كلنا وقل لم الايقات

اننا هلك وباسكه “ادإلنسترة :لواش ةناير اهارت

العقود الاؤلؤية الجزء الثاني
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الوزراء والامراء والمقطعين والمشدبنوالمقدمين وسائرالجند مانلى والرجل
ثلاثة اياموالطبلذانات تخدم فى مواضعها ثلاثة ايامليلاونهارًا

 "0 ٠وكاق الطهورالمباركيوم لسن التاسع من الشهالمذّكور :خضيالناس
علىاختلاف طبةاتهم من الوزراء والامراء والمقطمين والمشديءرة -و كتاب
الدواوين !القضاة والفقهاءوكبراء اهل الونت ٠ودخل الجييعمن الناسن الى
باط فد أثقنه طاته ٠ولتاصفت فى الجنس نحراته ٠ اميلرراغون.اغظٍ منه >١6

بعد ان افيضت الخامالملوكية والشاشاث المذهبسة .علكبراء الدولة وكسى

الحاضرون علىاختلاف حالاتهم من غلان الساطان خاصة * ثمخرجوا من
مجلس السماط الى مجلس الحلواء فاخذوا منه يحسب ما ارادوا ٠ ثمقامواالى 8.183.

تباط قشعا

هاور والابيتي والمنتوالاة يباوالتقاع والفسنقوالبندق

ويمشابه ذلك ؛نى” كثين ٠ قثامموا الى مجاس الطيب فاستعملوا منه شيعا
كثير| املينذور والمسك والماء ورد والشند والغالية ٠ وكان يوممشنهودًا لم
يكن فى الدهى مثله

قال عل بن الحسنن الحزرحىعاءلهاللهباحساله وكنث من حضر ذلاك
وشاهده' شما فشيثا٠وحضرعذة فمصنصاء ااشعراء بالقضائد الفاخرة واجيزوا
ا جوائزالسنيةوثمالفقيه .٠وفق الددين على برض مد الناششرى والفقيه ممراج

الدينعد اللطيف بن الىزاكلرشرنى والفقيه.رضى الدين ايونبكىبفالرس
والفقيه عفيف الدين عمان.؛ن ابى الأحهى والفقيه ناولردبن عل .بن اياس

الجوى والفقيه برهان الدبن ابرلهم بنالى بكرالمزيزى والفقيه شهاب الدبن

امد بن الى بكرالصبرى والفقيه برهان الدين الححافى والفقيهُ موفق الدين

ا مب د 00الباب الثامن في قنام الدولة الاشرفية الكبرى
وكيارالاهلدولة النقادم النفيسة الى باب الدار ٠ لحمل فى اليوم القالك من
ذى القعدة مره باتلامير بدرالدين 2د بن على الى خحلامن مرعق
1289

جلا يلونالعم المزهروالمقصوز الملوئة والمشام التتبوكة وشيًا مانكول
 .٠وحملالقاذى شهاتَالدَينالوذ .رمنذلك شيئًا جل عانلوص
والمموم
وزيناغن! الأطئر * 'وكذلك الطوؤاي صف الديّنجوهربن عبداللهالى
ااميلرحضن يومئذ بتعؤ ٠ ولحاملقاضى شرف الدين حسين بن على الفارق

ااضى
والق
لر
دضنيىن ابوبكربن تاملرصائخ والامير هاه الدين بهادر بن عبد

اللهالتنعسىوالاميزبد الدحيسنسن الخراسانى والشيغ شرف الدبنالسفساف

وازسل الامير نفارلذنيابويكر الغزالماحب حصن صبربعدة مستكارةمن
الجالين يحملون انواعامن اثجار بلاده املنكاذى وقضي السكروفضبارك
 4:الآاس والثوم الاخضير والقول الاخضرٌ والواناكثيرة املناعناب وغيرها ٠

دم وغيرتم يجعل قبل مموله رأسين «رة
وصا ركلملنمحلما كمرنا
البقركبيدين علىأنمايكونتنالحسن وعابهما ثوبان من الحرير الملوون
 66وتصل معة عدة من المغانى والزناجين والبوافين يزفون ك ملالىأباابلذار
المعروق بدارالنضرمن تعبات العمورة ٠ فاذا وضلوا الباب المذكور قاممقدم

اب الحريرويذب املواجصزلامئنرفاد! ذبمماقىبه
الاجزلدايتفنيذنزع
الى هنالاك اخذه من <ضمرهن الغلانكالسواس والمالة والبواقين وغلارت

اساتين وال الاصطبل والفبالنوغيرتم من ينخرط فى سلكهم

وفى يوم السادس من .الشهر المذكور امر الساطان بركوب العساكر
المنصورة الىالميدان السعيد بشعبات المورةببكرة وعشية فقلف اخد مع

العقود الاؤلؤية .الزء الثاني

و 62 +

ومن الحطب والسليط والممموالبيض  +ونيابة الصينى .واليشموالقاشانى

والتمخار من الصعون والزبادى والجرر والادواج والكيزان البيض والطباشير

والقزادريب والمطاهر و٠من انواع الرياجينكاافل والورد والنرجس والياسممين
والمنثوروالكاذى والاترج والبلح وأشباه ذلك ٠ ومن ن
بالمسسك
|واع الطبك
والعود والصندل والبنفسج والشند والند والعنبر وماء الورد والغوالى وما

لرشكل احلتمد والمضرةو 7كنار  +ووصل الامرا :واقدتون مر
سائر الجهات فوصل القاضى راج الدين عبد اللطيف بن محمد بن سامامثبد

وادى زيد ٠وكان وصوله يوم الحادى والعشرين مشنهر شوال٠ثموصل
ين هبة بنمحمد المذروهو صاحب زبيد يومئذوكاري وصوله
لردعز
اامي
ال

810ظ2

م الرابعوالعشرين هانلشور المذكور

مسرين من معروسة لعزالىمكة
ونققدم عاحجامونصاورليوماملشساد
المشرفةواستعمل قمصنورالشعم الملونة والشموع المزهرة كشثىير

والتاقضى شهر شوالالمذكورطلس صناع اللحلواء ف'اشتغلوا شمنيهقااً
كنيرا ) وأجرج لممنالصون الصينى حسهائة عن مالملستعمل قط
دزي
ياراا
خارجا عاقداستعمل قبل ذلك ٠ ومن القذ

ع ل كتيرالشردبي

خاصة ٠ وفن سار الانواع كالمشبك والقرعية والقاهرية والشيزرية

لاش والقايد مهن البعلاطيزواشباه الطبر وغيرها وما يتدوع من ذلك

واحتفل اهل الدار بلسائر الناسلذلك احتفالا" عظيا ؤاستحضروا املنمحصنات

نوا مَنْعَانينَ امرأة  .واستهضروا من نساء الامراء واللقدمويت .والقضاة
والمتصرفين وا كابراهلالباد  :يلف منهنامراة ٠ وحمل الاءراء والمقدمون

العقود اللؤلؤية

كه

الجزء الثاني
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جد  07+يد الباب الثامن في قيام الدولة الاشرفية الكبرى

دخوله تعزياولمثالث والعشرين من الشهرالمذ كور ٠ وصام السلطان رمضان
هذه السنة فى تعزفكانت اقامته في دار الوءد

وفى يوم العاشرمن رمضان المذ كوروصل ولد الحييشى مرضى .الشواى
ارسل به اخوته ومعه عدة من عسكر البلاد ٠ وفى ذلك اليوم وصل الْقَاضى
شرف الدين الفارقى بخراج نخل الجهاث الموزعية

 1٠:وفى ايوم الثامن عش املشنبر المذكور.وصلت .حخيول اهلالتكة
 02.ارسل بهاالاميربهاء الدين انميق  ,وكانت نوا من أبرعين راسا
"54

وفى|احر شور رمضان وصل الى باب السلطان الامير فسوركل .وكان ْ

السلطان قد طرده يوم قضية الماليك فى الوروقد لقدم ذكرها ٠ فيا رجع

الى السليفإنكنناء واننمعليه واعادة الى حالته الاولى:٠ .وعرينالسلظان عيد
الفطر فىدار |أصحرة

ْ تزوج نوا من نساء الملوك ٠ فلا رأى ماعليها م نالل جزل فوعيذيه فسعى

فى اخذه وهرب به الى بلاده حتى انالناس موه اباالفضائح
ولاانقضي شهر زمضان عزم السلطان عل تطبير اولاده شرع تليق

تحصيل ما لابد” منه' مما تدعو الحاجة اليه من الجزائر علىاختلاف انواعها هن

الظير وذوات الاربع ومن اهنطة.والسعون والعسلان والارزان ومن الرمان
والهدس والغرط والبر والزبيت واللوز والسكر والزعفران والنشا والفلفل
وسائرالتوابل والمصطح والغرفة والسديلن و  :يدا والسوسن ٠ وما لالد م4

 "4من البقول علىاختلافاجناسهاوانواعها ٠ ومن انواعالعواللههون .وسائزالفوا كه

المقود اللؤلؤية اللجرء الثاني

لفق

وفى هذا التاريخ امرالسلطان بعديد انل مر وادى زبيد علىيد
القاضى سراج الدرينعبد اللطيف بن خحمد بن ساموتلدب القفاضى شرف الدين

املنشهر المذكور

وفى هذا التاريخ انهدم من حصن تعزناحية مننواحلىسذبلة علىجماعة

829,8

مات مانهثمنان وس البافون

وفى يم الخامس والعشرين وصل الامير بهااءلدين بهادر التبمسى من
الجهات الشامية ووصل صحبته (سعون  53مجنياد الخيل٠:وخرده السلطان

الى المداد فكان تقدمه الى هنالاك يوم العاشر من رجب
وف هذا التاريخ اسمر القاضى جمال الدين مد بنحمر بشنكيل

بالاعال التهاميةعوضا عن القاضى شحاع الدين عمر بن علىالعاوى ٠واستمر
القاضى جاع الدينعبن علالتلوى الذكورمشدا فى الحالل ٠وانفصل

الآمير اسيلفددين مارك شاة الي مذكورة وتفثك الىابالسبيق
واس القافي غفيف الدين عبد اللهبن مد الجلاد مشدا فى رمع ولقدم
السلطان الى الغل يوم السادس عشر من رجب فافام افلىنغل الى السادس

عرشمن عبان

وفى غرة شعبان نوفى الطواشى جال الدرين ظريف الاشرفى زمامالباب
السعيد وكان خادمأ خداما قامما بايتولاه ٠ وطلع الساطان مرن التخل يوم
السابععشر من شعبانالمذكور٠ ولقدم الى تعر .يوم الثامن عشير ٠ وكان

516

عا  0 0:الباب الثامن في قيام الدولة الاشرفية الكبرى
الجهات وكثر الذغاة لاساطارت وانتشرت صدقته هذه فىكافة الجهات
القتسدة

 2 4:وق يو السابممن الشهرالمذكور اتلقادميرشهاب الدين احمد بنءللى بن
ين همد
ددر
لر ب
اامي
التعمئالى ناحية المخلاف فقبض حصن م ورب فيه ال

ابنعلىبنعمر بن ناجى وتوجه الى ناحية ارياب
وفى يوم الاحد الثالث عشر من شجهارذى الاولى ظهرث هالةعلى
لعش مثل الطالاةلتىظهرت فاىلسئة الماضية

وفى يوم الخامس روصل شيالجحادر في جكمثعيف ن قرابتنته
واهله الى باب السلطان باذلاًمرء نفسه الطاعة فقابله السلطان :القبول
واوا
وفىيومالسادس عشر وصل !اشريفااجليل الكبيرالنبيل ابوالفضائل

المدوى الى باب ااسلطان فانصفه الستلطان واكرمه وتواخرتالقبائل مر.:
كل ناحية

وفى اليومالحادىوالعشرين مالنثراكوركان ظبوز اولادالشلطان
 46املك الاشرف وثمالصغار

وفىهذا التاريخ هرب امد بن السيرى من غير سببٍ يوجب ذاك
وفىاول شبر حادىالاخرى نازللسلطان الىزبيدفدخلها بومالسابع

انلشبرالمذ كور

ظ

وفى هذا التاريخ توفى القاضى 'برهان الدين ابراهيم بن اجمد الثهاى

وهواخرهن ولى القضاء امهنل يبته

العقود اللؤلؤبية الزء الثاقي

الشف

ابيا نارون المعروفوينبونعنالمنكرواولك ماافلحزه ) واملد
انلامم و رحمة اوللبههركاته والدعاء وصيتم وصبلىاللهعل سيدنا #د
طالاضنئ الله عنالصوابة اجممينواتباعهالطاهر رض وجعلنا لتبعامرثم

|مين اننع
ونشفو انم ونفعبهم مين ١مين
وفى يومالاثنين 5-1شهرر بيعالاخرامر ااسلطان حمل اربعة امال

طبلخانة واربعة ألو للامير شهاب الدين امد بن على بزع الشعسيل وإسفر

55

عوضه فى عدن الاميرعز الدين هبةابن الامير سيف الدرين سندمر ٠ بورذ

مرسوم السلطان ومنشور كريم الى الامير شهاب اليب باللقدم الى
الجهات المؤلافية

وفى هذا التاريخالمذكور:افنتل الاشاعر والفرس بوادى تيد فقئل

من الفرسخمسةرجال/جواد ونهبت محاتهم وحرقبعضها٠ وكات مشايخ
الاشاعر يومئذ فى زبيد فلزمهم المشد وهوالقاضى سسراج الدين عبد اللطيف

ابن جمد بن سالموب التهاري الاحجر وولده ابوالقاسمالمهرس فادبوافى قل
الجسة المذكور يخنسة عشرالف دينار

ظ

وف غرة شبر جنادى الاولى وصل مرسوم السلطان ومنشود كر الى
زنيد يتضمنالصدقةعلى كافةالرعيةبزيادة معاد فىكل قطيعة فى كافة جهات
الملكدالبمنية صدفة مسترة وان يمفوا عن مضالحة العطي َك وادى زبيد

وغيره ويروا على الرسوم الجاهدية فقرى المنشور الكريمعلى انبر فى الجامع 5
يوم الرابع من شبر جمادى الاولى ٠ وكانت هذه من فعلائه الحسان ٠ وقرى”
المنشو رق الجامعبفشال يوم الججنة الحادى عشير بمثلذلك وكذلك في سائر

6 957+د

الباب الثامن فيقيام الدولة الاشرفية الكبرى

مولانا الملك الناصر واخوته اولاد مولانا الشلطان الملك الاشرف تولاء الله
يحسن ولايته
وثوفى الامير مس الذنعل بانحمد الواششثى وكان فارسا راع مقداما

في الحرب حسن الشعائل لطيفت الخلق والخلق
وتونى الفقيه الفاضل شباب الدين امد بن بدير النساخ الاشرفى':

وكان لدج الت انقناقووة شابرحة اللهثقال
اانلور وصل ع االح التصو مرن
وا ا 0
مكةالمشرفة ووصل عادلةمحنجاج واخدروا  الداوضات#سى ”الى 5
المشرفة والفيت فى المقامات الار بعةلخها منقن 4ة ست الى ا فى بعض

الالفاظ وقعت لىنسنة منهافائنتا

وى  :بسمللهان

 0معنبد الله

وسهول
لكانالمنتظر خليفة سيد الباشرلاممويرأمئين مد نعل اللهبن با

لله ٠ هذه بشارة وبشرى ٠ وتذكرة الىالمقرى ٠ يذعو الى ارلبعالن

ومراد فى الكتاب المستبين ٠ وأسند الى الصطيسم سميند المرسلين  +واصحابة
المطهرين ٠ صلى اللهعليه وسل وعليهماجمعين ٠ اجيبوا مام ٠ تجدوا
 4١أن أمامر ب٠دواع ساية  1يمة ٠فا دعوت هذا الشان ٠ حتى
دعانى المللك الدبان ٠ فاحيته داعياًاليه  0بماامرت ٠والتزموا بماالتزمت

دىيان ٠ هذه #بة
اف
اروا كالبنان ٠ اوكالبنيان ٠ وكالنعرة الاوالحدة

الاعوانوالا كوان ١ أسرعوا وسارعوا اايمساراغ ٠ واقبلوا الى اللهفىصعة
الاقلاع ( ان الذب,ن١موا وشاخرا وَجَاهدوا باموائموانفسهم فسىيل اله

والذينآوَوَا ونصروا اولك بعضهم اولياء بعض ٠ ولتكنمتك امةيدعون

العقوداللؤلؤية .الجزء الثائي

2

عمر فانئيت فزعا ٠ فإاكان الليلة الثالثةواذا بى ارى الجن وانا مثل المتغرس
علههم وعليهم شمرافوشات الصناعة وصورثم مث لصورادلمآبين لا فرق الا انى

اهم انهممن الجن فتعجبث من هذه النكتة العجيبة
قالعلى بالنحسن الخزرجىههذا متناجميب يعدلى بشاراتواشارات .وم>

حسئة ولا صلم ان يكون الا اثله اصلمه اللهصلاحا حسنا وفقهه العمل با
يرضيه انه على ذلك قدير
ريع الاول توفى الشمريف صاحب بكر٠
وفى يوم الخامس من شهر ب
وكانت وفاته بمديئة تعر
وف .يوم العاشرمن الشهر توفى القاضى صدر الدين عبد الحقبالنفقيه

موفق الدين علىب عنباس المقرى وكان طلعهو والششريف المذكور من زبيد
فى مل مترافقين فى الطريق فسقط يما المحمل فتكسرت اعضاوُها خملا

الى مز لأعين فانا تفارىضخهما
وفى اليوم|إثاني عثمرمن الشير اذ كوو وصل اشييزمس الدين علىبن

الرياحى السسرجى شيخمشايخ الغرب طائماً مختارا ٠ ووصل معه اهله وقرابته
فقابلهم السلطان بالقبولفاصرف له وللواصلين معه ثلهائة وحمسين قطعة
من الملابس :الفاخرة واركبهبغلة بزيار وحمل له خمسة لاف دينار

وف هذا التاريخع حصل حربق فزيبيد وكان ابتداه منناحية ٠4+

الجزرة فاخذ شوشرمقالاً لخرقت فيه يبوت كثيرة وتلفت فيه اموال حمة
وفى هذا التاريخ حصل فى مدينة تومنعزواحيها مئهشى سير

وتوفى فى .ذلك الايام الطواشىمعتب الاشرفى زمامالجهة الكريمة والدة 4.828.
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الننلطان الملاك الاشرف كتاباوًاوقفنى عل كتابه اليه ٠قال واخبرق بعد

الكتات مشافهة انه رّىّف التاريخ المذكوروكان يوءذمقياًفى دارالعدل
بم فىمديئة مز ٠قال رابتكاف فى مرجيشبه الماء الحار الذى هو فهابين تعز
وعدن وكانى بإن نخل وسدر وموضع إشبه ساخل الغارة الا انه لايجر هنالك

وكان فى طرف المكان مجلس بعيد من الموضع الذي نحن فيه ٠ وكان النى

صلى اللهعليه ووب وابو بكر وجمر وعلى” رضى اللهعنهم اجمعيرت هنالك
والنى صلى عليه وس قاعد على قمادة بلاحصير جبالهاعتق كأنها حبال قعادة

زعا عليها اثرواللغبقر واذا ابقيبلت انا وعل واذا بابيصل اللهعليه
وسلمقال مد يدك  02وكانى امفهم الا وانامعظم||شن كآنى مثلالذين
وصل الهمبقبائل أريد انانصرع وج مثل الفرحين بى ٠فددث يدى الى

النبيصلى اللهعليه وسل فبايعنى فتمت من ساعتى بعد المبايعة وانا .اقؤل لحم
مايخرج ولاببرق فى بعض الطرقات من هؤلاء الفعلة الصنعة ٠فقاللى البى

يرن
سلى
را ع
صلىاللهعليهوس ف فمنوضت اناوعلرضىاللهعنهورفكين
بوب وسرنا واذا بنافىعدن عن يثنا بوحعرن إسنارنا جزائر من جل احمر وانا
اقوللهاشارة باصبعى مهناهنا كان يريد الفاعل الصائم يدخل عدن يعنى

الامام ٠ واذا بنارجمنا الى الماءة وقد صار النبىصلى اللهعليه وسل واقفا
عل قعادة ل صىغيرة ارجلها من صندل احمر والبساط الذى اقععلديه وهو
 3,باط هن حر ير وغلالنبىسلىالل عهليه وبلدراعة شيلوثماندرس ٠ ذلكاان

اللولة الثانية واذا بىارى الجاعةوثماوبجوبمكرروعلى ونحن على تاك الال التى
فارقتهم فيها الليلة الاولى وما البى صلى اللهعليه وس وكاف اروم معاصرة

العقود اللؤلؤية الزء الثائي

د 6ب د

وفى سنة أربع وأسعين انلقل أهلالنويدرة الى قريتهم الاولي وكان

انتقالمالها فى اول يوم من الحرم اول شهورااسنة المذكورة ٠ وام السلطان
على القاضى شهاب الدين باللقدم الى فشال لاستنهاض اموال الخراج فاقام

هنالك ايام ووصل ميا بالمالالتحصل من الجهة المذكورة
وخر الغ للدكرو كر القبيتة الى" إن اعلراين اللزنتئ

صاحب تلص ووصل بعذه الشريف مسن الدين سلوان بن يمبى المعروف
بحجرية
وف هذا التاريخ امرالسلطان علىالقاضى ممراالججدين عبد اللطيف
ابنمحمد بنسامالمشد يومئذ بزبددأن بباشرالقضاء الذىإانعلىجهمى منف
سهنة المذ كورةفبادر
وادىزدد وآن لغرسه فابسداًفى غرسه فى او
اللهذ
مثثلاللامروغرسه فى ايأمقلائل * وكان عدته الفا ومائة واربعين ا

د

ذلاك وهو الذى إانملىرياض فى هذا الوفت

ع

ووصل الوزير من الاعال الرمعيةبحواضلها يوم الاين السادس من
صغر وبعد ايامقلائل وصل | سي شهاب الدين امد بن حشر.::

بن احى ٍْ

صاحن السعول فى اهله وقراته الى باب السلطان فقابله السلطان بالقبول
والاحسانفاقام عانة ايامقات

الحزسة فقبضه

©  5لقدم لقبض الحصن المعروف بذى 327.4

ظ

وف ليلة الذلاثاة المكرين من ضفر منالسنة المّكورة ئرىأالسلطان
رسول الله صلى اللهعليه وس ٠ قال على بن الحسن المزرجى ااخبرفى اليج
الضال شنهاب الدين احممد بي ابى بكر الرداد ٠ قالكتب الى" مولانا
6

”

الجرء الثاني
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وف يوم الحادئ والعشريئن هن شوال لقدمالامير بدر الذين محمد بن

بهادر الاطينى الى الجهات الشامية لجباية الاموال منها

وف يومالسابعوالعشرين لقدم علالمج المنصورمن مدينة تعزالى مكة
+

ورث ال ٠ وكان تقدمه مزنييد
المشرفة فدخل مدينةزييديوم الجمة شسل
يوم الاحد ثانى عشر ذالىقعدة ٠ وفى ذلك اليوم وصل الامير بدر الدرين
عمد بن بهادر اللطينى باموال الجهات الشامية
وف يوم التاسع من ذى الفعدة لقدم السلطان منمحروسة أعزالمىاديئة

ويلدضنههالو لجسن النالث عش رمنالشبرالمدَ كورفقا فى بستاق الراحة
مالشبر
عاناةيام ْ ثمم دخل الى ادالرساطنة بزبيد يوم الخادى والعشرين ن

فاقامهناللك ايامثمسارالىسرياقوس يوم الاثنين الرابع والعشريبرن من
الشهز المذ كور

وفى يوم الخامس والعشرين ثقدم القاضى وجيه الدين عبد الرجمن بن

ممد بن يوسف العاوى لاستفراج اموال الجهات الثامية وهو يومشذ مشد

الدواوين كلها و*رجم السلطان مزنيافو يوم الشامن والمش رين أوعيلك

6.ن عيد الاصعى فى بستان الراحة و اقامهنالاك الى يوم التاسعمير 9تقدم الى

مرمياقوس فافامهنالك ثلاثة ايامورجع الى زبيد واقام الى الثانى والعشرين
وفى يوم الجمعة السادس والعشرين من الشهر المذكور صلى ااساطان
اللي فى جامعزبيد ون اول جمع ةة صلاها فى جامعزيد

... "0وفى هذا التاريخ كتب اهل النوييز كعابالىالسبلطان يسألونمنة
الاذن ف اعادتهم لق فريتهم الاولى علىباب سهأمفاذن لم

العقود اللؤلؤية الزء الثاني

و 6 870

ببِذلسايمحصن ريسان والدخول نحت الطاعة يوطلس ذمة شاملة فاجابه

السلظان الى ها مسأل وس المنلي الكل
 ٠: ٠مدقلو ناطلسلا ىلا زعت مويعباسلا نمرشغ .رهشلا ذملاروك  ٠ناكف
دخوله تعز يوم العشرين منه ٠ وصام زمضان هذه السنة .فمىدينة مز
فى مديئة سات

واسقر اججمالالمصرىالى معنسبا فىهدينة زبيد فشىر رمضانالمذكور

فقام بالؤظيفة قياماًمرضي واممن النظر فى مصاط المسلين
وفٍ شرهمرضان بارزلاسملطان بهارةالزيادة الشرقية التفىى جامع
عدينة هن مدينة تعزواحتحثاإناس على فراغها حتى فرغت كايالا.ن,فانلفع

الناس بهاانتفاءا عظيا مخلاف.الزيادة الغربيةالتى عمرها الساطات الماك
الجاهد فايىامه ٠ وام يومئذ بأسوير مدينة ال
وجند
ك٠
ان سو
اره
نادقردسن

#م+

ولببق لهافاثعراده على الالة الاولي ودباهو اليوم احسن مما كان واللهاع8.699.
وفيوم الثامن من شهر رمضان اذ كوراخذ رجل من البهادرة ثُ

 ٠مديئة تمذكروا انه شاجرا وكاق يتشبه بالسلين كم وقطعلت بد

وفى شهر رمضان من هذه السئة اصاب الناس عواءة عظية فات

وتأخوالينكعن.ايام اتيانه فارتفع الستعر وهلكت البهاتموانقطعت السيول
فاكتشفت اخوال كثير من النان وابتاع مد الطعام ييف وتساعين دنار ٠
قاعالسمن افيام عايلدفطركل اربغين قفلة بدرثم ٠ثم حصل المطر --ف

انع شم رشا وسالتالاودية ثمتنفس السعر فى نضف شوال وتوائرت
الامطار ووصل الطعام الجديد

يد 6 777د الباب الثامن في قيام الدولة الاشرفية الكبرى

رعمشن شهر رجب رجمةاللعهلي ٠ه وكان قثله ظلا وعدوانا .ولتطل مدة
الامام بعده بلعوجل فى|قرب مدة

سا كان اقل توقنااكان ينبنظ !.:,للكانوهنقاش بين الررذواالترب
ورثاه بعض قراجهالفقباء الشاوريين شصيدة يقولفى اوها

الاشات ينك ياصلاح  2وعخل يومك القدر امتاخ
"١

ور
شية
وفى يوم التاسعمن رجب تقدم السطان الى النغل فاقامفيه لف
رجب ولقدم الى المراغرة رششبعبان» فاقامفيه ستة ايامورجع الى الخل

وارتفع يومالثامنالشير
ملامر
 : 0 8وفى يومالسادسمن شعبان زكبالامامصلاح لبعض مايزيد نا

فبيناهوسائر بعغللىته اذ اقب طاائلرجمونفاً صاب وجه البغلة.فنفرث البغلة
نفرة شديدة القت الاهامغن ظهرها فتعلقت رجله افلىزكاب فازدادث البغلة
تقو ]لمايعم وتقع  زنجله :فى« لكايه #فالمشقة:رجطلذة وفيل زتحاى وتؤلاه

وكان فى موضع وعرفل تمكن الماضروف من أخذه حتى لزموا البغلة اوقيل
عقروها ثمحمل من موضعه ذلك علىاعناق الرجال الى ان دخؤلوا به حصن

ظفار ٠ وكانسقوطه يوم السادس مشنعبان ٠هفانقااملك الها ايام)مْانتقل
الى صنعاء فدخلها ف اىلعشرالاولىشمونال فى جمع عظيم وهويجدشيثاً من
"> الالولكنه يظهرالجإد٠ فاقام مفنىعاء اوقلبلى حدث به مض !آخر
ونال فلمنزل كذلك الى ان توفى يوم الثاث من ذى
افلنصف الاخير م

القعدة وقيل يوم الثاني مننة من السنة المذكورة واللهاع
وف الرابععشرمن شعبان وصلت كتب ابن المدادى الى الساطارت

العقوداللؤلؤية الجرء الثافى ٠ 0جااا

كبيرة بينهاوبين قرص الثمس منكل ناحية نحو من عشيرة اذرع فى رؤية 57
العين ٠ وكان لونها لونعابيبالابمكناحديعبرعنهعبارةحقيقية بلهو بم

 .اللقريب بين البياض والصغرةوالمرة والخضرة وفى دائرها الوان ممنتلفة دائرة
اابر
عليهأ وعد اجمييعليغا جطومكانهالفضة الضاءومععت عدة منكال

التمرين يقولون انهمما رأوامثلها ابداوملعاعوا امحند .ممن تقدمهم انه
رأّىمثلها

وفى يوم الاربعاء التاسع والعشرين كسفت:التمين ٠ وفى .يوم الثالث

من شجهاردى الاولى ظهرث علالشمس مثل الهالة الاولى المذكورةان ٠
وكان ظهورها بعد مضى ثلاث ساعات من النهان الى١خر الساءة التاسعة ٠

0001

والمحلت غذد ااذالنعصر من النهار

ولادخل الساطان عدن افلناريخ المذكوراقام فيهاشهر جنادىالاولى
وعثيرا من جمادىالاخرى ثمارتحل الى محروسة زبيد فنكان دخوله زد
يوم الرابعوالعشر ينمن جمادى الاخرى فاقامفخيهساة عشر يوما ٠ وف >٠١
مدة اقامته فى ب
زبد اسثمر الامير ماهالدين قربي قطن فى رت غوظأ

الاطيى  +واستقر الامير بهاة الدين الاطبنى فى الاععال السردذية

وفى هذا التاريخ ساالرامام من بلده فجمىوعه من طوائفالزيدية

فقصدوا بنئشاور فسط الهسرايديهم وعاثوا فى البلاد وقئلوا الفقياهلامام
عهة
اأعلامة اابلاعباس احمد بانلزيشداورى وق
جالامع

مر

اهل بإده

 ٠ونجب بات الفقيه المذكور .و٠كانت فيه اموال جمموةدعة لاناس عند الفقيه

واكلافنقيه ف غىايةم انولاعالتمل .٠ وكان فئلهسف يوم اليد الحادى
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وترك البلاد باسمرها فاقام السناطان فيهناوااًمن غلانه الثقاث ورجع الى مز
فدخلها صبح يوم الاحد الحادى والعشرين من الشهر المذكور وكاك غيته

عن لععشزئر ينيومأ
قال عل بن المسر  الخزرجى عامله الله باحسانه وحدثى الفقيه ابو
الحسن على بن مد الناشرى ان عسكر السلطان سارالى بإد الاهمول فشىير

ربيع الاول المذفكوكروا واحدة من قراها لفيىلة اججعة الخامس من شمر
“خلة ربيع الاول المذكور فاخبروا انهموجدوافيها مواودةصغيرةلماريمأيادى
وادبع ارجل فسوان الملاق العليمالقادرعل مياشاة

اولفعشر الاواخر من الشهر المذاكنوترفصل القاضئى شرف الدينسليان
ابن على الجنيد عن القضاء بز بيد وامره السلطان قاضيافى مديئة تع
وتولى القاضى شهاب الدين احمد بن االىلبنكراشرى قضاء زبيد فسار

بالناس سيرة صعبة اتعب فيهانفسه وغيره فكب شاكو ههذا ومرععه وعفته
وفتبه و«عرفته ٠ ففصله السلطان وامر اخاه القاضى موفق الدينعلىبنابى

ابلكنراشرى ٠ فكان اسمقراره يوم الاحد الحادى والعشر ينمن شهر' ربع
الاول من السنة المذكورة ٠ وكانقبل ذلك حا م .فىالاعال المسية فتقله

منها اللي زبييد فى التاريخ المذكور
وفى يوم الحادى والعشر ين

من:الشهرالمكذور تقدم السلطا من مدينة

تعزالىاالثلهرحروس فلدها يوم الاثنين السابع والعشر ين منه
رت هالةعلى
هور
وف يوم الثلاثاء الثامن والعشرين .من الششهرالظمذك

الشمس لمضى ثلاث ساعات ثقريب الى اخرالساعة السادسة ٠. وكانث هالة

العقود الاؤلؤية الليرء الثاني

* ةا »#

وفى سنةثلاث وتسعين وسبعائةلقدءالساطان الىفشال وام بالمحطة
على بنى الدزهم الأشاعرالذين قثلواالي علبنمد الععمى “وكانواقدانتقلوا 51

 .الى الجبل وكثرفسادم ونهبهم فلا حضرم السلطان اذعنوا وطلبوا الذمة
وبذلوا الدخول نخت الطاءة وتسلم الادب فاذم علهم الساطان واعصسم

انلسعلة عب

4

وفىهذا التاريخ اسقر الامبر سيف الدينمنارك شاد مقطعا فىحرّض 4.498.

عوضا عن الامير ناكلردين الى بكربنبهادر السنبلى  +ورجع الساطان الى
زيد فدخلبا يوم السببت الرابعوالعشر ين من المحرم  .وتقدم السلطان الى

لعزيوماميس التاسع والعشر.ن هن الشهرالمذفكوكران دخوله لوزيوم
الاحد الثااث من صفر
وفى هذ | التاريم وصل الامام الى بعدان فى مين الل خظ علهم

ولبرح اباهنهمايمحتىرانأهل بعدان سيبوا الماءفى اجوالهنالك مزروعة
 1فاقامالما< يوماوليلة ف٠ليا كاناليوم الثالثفوا الحرب واستجروا عسكر

الامام حتى ابعدوا بهم وقد بجعلواكينا ٠ فلا امعن اصاب الامام فى الطاب
لاهل بعدان عطنوا علهم واثالركين فمونضعه وأزموالل املطرق فليمحدوا "7010

طريقاالاافي ذلكالقضب الذى قسديب فيهالماه:فرستبت'الحيل والرجل
فقئل منهم طائفة “فككان ذلك سبب هزيتهم وارتفغ الامام واربال :زمار

وفى غشرةهر ربيع الاول تقدم السلطان اخلصىون المداد وترك على
كل حصن منها محطة حتى أل الحصون جدبعهاالا الحصن الذى يسمي يرسان
فأن ولد علىبن مد بن مظفر اقامفيه وهرب والده على بن#د بن مظفر

0. 905+
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وفبها توفى الفقيه الامام العلامة جمال الدين عمد بنعبد اللهالريهى ٠
وكا فقي عارفامحتقامدقا نقالاً للنصوص بارعافى المذهيس ٠ واهلذى
وهة عنذ
ظل
حانت
صالنلففقية فىشرح التثبيه اربعة وعشرين مهلد!  +وك
الملوكع السلطان الملك اجاهدثم صعب ولده السلطان الملك الافضل الىان

اسيك اب

قباد وولاهقضاء الاقضية فىالمملكةالينيةباسنره|

املنمألى لماجمعه احد املنفقباءالبتة البتة ٠ ولكن هن وجوه مخغلةة
1بلدات لهمكارماخلاق باذلاة نفسهوماله للطابة ٠ وجمع من
 5للخت ا
 02,الكدبر شيااكثيراوغل فيمةالاعاد ٠ وكانت وفاته فىاليؤم الرابعوالعديرين

من صغر وقبر على باب تربةالي الصالح احمد بن الىالخيرالصياد فى مقبرة
ياب سهام رحمه الله تعالى

وفى هذه ااسنة تاولفاىميرالكبير الاجل بدرالدين مد بنعل برك

الابيد /اشاميول ؟ وفيا باد| حازم منزيع الوضية عند الحادثة يتولى
الامور بنفسه ٠ بدايته كتهاية غيره من ابناء جنسه ٠ وكانت وفاته في العثر

الاولى من صفر املنسنة المذكورة رحمه اللهتعالى
وفيها تاولفقيه العالم ابوالعباس احمد بن مومى بن غل الجلاد النخلى

الأرضى المننى وكان فقي فاضلافىمذهت الامام الى جنيفة رحمه اللدتعالى
اماما فىالغرائض وابر والمقالة والحساب له فصنفات مفيدة اخن عن والذه
وعن غويارنهلفع به خاق .كثيزلاسها بخ الفرائض والحساب والحندشة ٠
وكايث ولادته فالىثامن والعشرين من ذى  5فى اراس ةماق

وتوف فى النلفن عثب من ذي المجة من التبلةا لكذيزة بيتفه,الد تمال

العقود اللؤلؤية .اله الثاني

و 11م 6

بد فاقامبهاأياء)وعيدعيد الاضصى
وفى يوم عيّد الاضى وقم خريق فىناحية الجزرة فاستولى على وت
كثيرة وغل جانب منالسوق
وف ذلك اليومالقشئليخ علىبانلمجدمى ”مي الاشاعر 33
وكأن قله بعد صلاة العيد فى قرية فشال والذى قثله 1مَنْإىالدريهم

ىلذريه امغاروا عل عَبِيْد الادل لخنوا8
وكان السب فى ذاك ان ؛:ف ا
من ماشيتهم وكانوااذا ألخذوا ص 4من الماششييةة اتامالعيد قيفدونه منم “فلا هب
كان فى هذه السنة اؤاروا دل الهبفيودجدوثم على حذر فئقاتلوا جرح بعض

الغبيد وكان من مشايخهم ف.لا احس بنفسه قال لا.يفوتالقوم فالى مةتول
.
وكانت العربقللتبهين العريدلانهها هن
سونطمونة العبد علهم 0
ع
رلئيس الحرس وهوعل بن النهارى فقئلوه وكان فارسأ شتجاعامقذاما ٠

وكان ابوهشيخببى الدريهم و كبيرتممل الولد مقتولا الى محلة اهله ودفنوه
بها:فقال ابوهواللهلاقئلت يابنىعبيد! ولا اقئل الا أكار العبادل واس دية

العبدلى المقئول ٠ وكانت المباذلاكثرعددًا وببنى الذزيهم ١كثر شر ٠ فا
برحوا على هذا الام حتى وجدوا غرة من الشْيخْعبى بن حمد المجنى فى يوم
عيد الاضىالفمقذكتولروه ماذكرنا ظلا وعدوانا
 55توفالطواشئ جمالالدينثابت الخازندارالاشرفى* وكان
خاض) 5

و أعبيدً!فى جنسه  8عضره ٠ وكاو فاته يوماللاحد سابعشور

حرم اول شهوز السنةالمذكورة ودفن ٠
ىْ مغيرة
هباب هام 0
فىالناحية الشرقية

منهاقربامن قبرلشي الصا طلوة بن عسى الحبار رمه اللهتا

العقود الاؤلؤية

م

الجزء الثاني

220.4.
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وفيوم الاربعاه التاسع عشرمن الشبرالمد كوثرقدمالسلطان االلدمىلوٌة
لاس اوجب ذلاك فاقامهنالك الى ملشرشهرمادى الاولى ث
عمرجعالى لعر

وفى هذا التاريخ اسلمامير بهاءالدين الشىىى اميراابي ونتقدماليها

زد خفلدها يوم العاشمرمن الشهر المذكور فاقامفى
وتوجه الركاب العالى الى بي

زببداياماً ث تمقدم لىالنخل يوم الشامن والعشرين من الشهر المذكورفاقام في
النخل الى يوم العاشرمن شهر رجبثم قصدالحرفاقام به ايام قلائل ثمرجع
 8.الى زببد٠ وفىغرة شمرشعبانتقدم السلطانالى تعرفد<لبا يوم الرا.ع منشعبان

وفى النصف منشهر شعبان برز مرسوم السلطان باسقرار القاضنى زى

سنى بانعلجيلقضفىاء
اللدين ابلكىر بنيحبىبنابىبكربمنامود ب

الا5فى اقطاارراالملكةالهدية ولقبه .القافى زى الدين ٠وكان فقيهانبأ
عاذ فطنأ لوذع ].المعاد  5ليبا كاكلملاوصاف هثشارك فى عدة من فنون

العمولاسلهنظير ٠ وصام السلطان هذه السئة فتىعز وكان جل اقامته فى
رة
جدار
دار الشجرةاوعأيدتفى,
115

وى اللالين لاع من شوالانضكق كيمهمناحاةموب

الى ناحية المال وقت صلاة العشاء فكان لضهوة عظم زائد على ضوء
القمرزيادة كثيرةوبعد مغيبه يقليل وقعت هدة عظية <تى “ممعت ان بعض
من سدة مأمعع

١

وفى اليوم الثانفى عشرمن شوال ثقدم الساطان .من أءز الى مدينة زبيد

فدخاها يوم ألسادس عشر من الشهرالمذكور فاقام في الوراباما ثمدخل

1ه

العقود اللؤلؤية ..البزء الثاني

وخرج اليه المرثيون وقائلوه يالا شذيدا فكملوا من عسكره اي عشر رجلا

وخملوا نض ر؛وسهم الى السلطان ٠ وكان ااساظان يومئذ فى دار الشريف
تعز ٠ وكاق ارتفاع الامام عن شك يومالثا عمن والعشر 25ا6نان اليشدول المز>ور 0

وذسط  0زبيعالاخروقم الخلاف بين الشهالبين .وب الفقية
7
بولق

 7الث 0من  7الفقيه عنام 5

0
و<ر ف

الاف اد
ابوا عشرة أ
فاد

وفى اثثاء اقامئته خالف اشير .رالاق الصببانى ونزع يده من الطاءة ظ
وكان صبره د بن السبرى يدافمءنه مدافعة ظاهرة والباطن يلاف ذلك

خم الوزيرالعسكر والقبائل منالتعكروغيره وغا بلاد الصببانى وكان قد
زمحبل 2واراد ان بنى فيه 12

لد الققي الذي

٠ وهذا سلب لحف

شه وإن الدولة

تجنوو رين عرز اليش“ المأدعى

وملا خضيرئاهلى خبلة وارسل..ها الوزيز الى الساطان وهو يومعذَه
الدماوة فشكداعل ذلك وانم عليه
وكان عل بن داود الحدئ قد ظور مئه عضان وخروج

السلطان فذل عند هذه القضيه ووصلوا جميعالقبائلهستذمين

لان طاعة

يذدد

41
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القرتب وسبيله وااسبيل القالنى على باب سهام وسبيل المنظر وسبيل فشال

واحدث السبيلالذى على باب الجاممبزبيد

ظ
502

واما الى معظمه خراب والاقلفيه قائمةالمنصورية الهاياوالاشرفيةوالننابقية

.ون والسيفية الكبيرة والتاجية الفقم.ةومسجد السابقالنظاى ومحود قنديل وعجر
وى غصون ومسور الراجة سماعواخغول الاير عباس برضي عبد الجليل والخانقة

ديهز انيل ترطارسه انان راس ليجو تانر دالولاو
القاتنة ومنععد الحثاثة وسيل مسد الربد وسيل التربية وسبيل الصلاحية
بزييد وسبيل بابالنفل ومجد بستانالراحة والخانقة التاجية وجامعالنويدرة
وسبيله وسبيل الطنبغاء

واما الذى معظمه قائموما فيه خراب فالمدرسة الصلاحية والناتية

والارحانة وسيّلبا ومدرسة الملينَ والعاسمية والشعسية والمكارة وملارستة
القراء والحديثبهاومسحجد الست جهة رشيد والمسجد الجامع يزيد وسبيل

ظ

الناراقي فيز
 2 1فهذه خسة وستوق موضعا من المآثرالدينية فقامفى ذلك كله قيام)

كلا واجتهبد واعادمعامالوقفف على خقائقها المعتادة وزسومها القديمة واحيأ
السسبل الدائرة وقامفى ذلك حق القيام حتى شكره الخاص والعام
وفى شمر ريع الاولكتباهل الشوافى الاىلاماميستدعونه اليهم لجمع
جموعه مينادليزة وغيزم وسار الى ان بلغبلد الشوافى فاجابه بعضهم وحط
عل خصن الدرج بمن معه من العسكر ون اجأنه هن اهلالشوافى وضيةوا على

الرتبة ضيقأشديدً! حتى اخذوه في شمرربيم الاخر

عه

العقودالاؤاؤية.اسلزءالثاني

وفى سنة اثنتين ونسعين وسبعائة اولصالمير بهاءالدين بهادر الشعيبى4.128.

لي
رهق صغروبي قبهد رابس
ليذيابالسلظان زنيج وكان وضوّله ياوم

منصور علىرحصوبل مهمنديل وامامه عدد املنشفاليتو مضلموصو نفير

وريحه يحمل امامه رعأ ملوسا وحصانه المسعى بالبايم يحنب خلفه وبمده عدة
من .روس الةّتلى ماخلا روس الاشرافبفان الاشراف الذين يخدمون على باب
السلطان من بنى حمزة يلدامناأسلظان ان لايدار بر 'وس قربائهمفاجابهم

الساطان الى ما سألو ٠ا ووصل الاميربهاء الدين بعدة من الخيبل القلائع
فوهي لَهالسلطان منها سثةروس

وفىّيوم الثانى عشر املنشهر الكموذراسثمرالامير نفرالدين ابوبكر بن
بهادرالسنلىمقطما فىحرّض وثقدم السلطان الى تعن يوم السادس عشر
فزن شير دفر

ظ

وقد اس الفاضى سراج الدين عبد الاطيف بن ممدبنسالم بعارة المساجد >91

والمدارسوااسيل واضاف اليه شد الاوقاف المباركة بوادى زبيد الوروس

وان ييدهاكاكان *ت وكان الخراب قد انول علىككثير من السجد
والمدارس حتى الصقها بالارض وبعضها أمثلمن بعض
فاما الذى ع  7اإنذكان حاث١١فللدرسة المنصورية الحنفية و موضع

الحديث بهاوالسيفية الصغيرة والنظامية والعفيفية والمكائلة ٠ ومسور

الاتابك ومبعل نم ومسعجد الطواشى فاخر ومجهد الطيرة و#سجد السلطان
انمو مسر ماؤيزران
ادل ب
عباس الظفارى و معد اردم وماسلوساناط مس

16

ابابإقاانايامالبز اةلاشرفية الكبرى

اميس السادس من ذى الححة ٠فكان مسيره من يغ الىا ساعنةة أيام
وه ااشية املايا بثله فى زماتاولافواقربمنه برطلة السلطان عيد الاضى
فى مدينة زبيد

وفهذه السنة تاوفلىئة.ه .الصا المشبور مد الصامدت ٠وكان رحلا

 052واع اوائماسعى اأضامت لانه كان لايكلم انمد ولابتكلم الا بالدعاء

والذكر ومالباي مدنه امنلاصكذالروات وغيرها كردالسلام وغيره وعاشن
فه واما
يواعنرلا
ييئة زيد وهوعل هذه الصفة وهذا انا ه
مدة طوزلةمدف
يثك ممعم بالشوء اليسيز اها للهعلينامنبركاته
فه
نهل ت
معنرفه عا
ل
ولاقممه بأبسهاءغويل خزانلهقو اح لاجمجددبنالى الخير الصباد

ف ناحية الشرق منه ٠وكان وفاته ليل الاجد الرانعم من شير حمادى الاولى

املنسئة المذكورة رحمه الله تعالى
وفيهأ نوفىلشي حمال الدرين همد بن الشييٍالصا طلوة بن عسى الحتار

توف شاباوكان حندن السيرة كين المسالى بيت اللهتعالى والويارة الدبيه
مد صلىاللهعايهوسل ٠ وقبر رمه اللهمع والذه قفبىته المعروفة فيمقبرةباب
سهام وكآن وفاته يوم السبت السالع شمعنبان من السنة المذكورة
وفيها توفىالاميرالكبير ندرالدينابو بكربن بهادر 0

الاتبيغ

وكان اميرًا' كيرا مشرورًا اب نصكخاء ألسّاطان خآفغل) للا يتولاه ٠ خدم
"14

اأسلطان الملك المجاهد ثمخدم السلطان الللك الافضل ثمخدم السلطارن

سننة
لم
اال
الماك الاشرف ٠ وكان وفاته يوم الخاسن والعشرين من شو

المذكورة .ىمديئة تم وقيزفى مقبرتها بالاجنادارن الله.قنالى

العقود اللؤلؤية  .از ء الثاني

11

وخرجخر١ايلة الجعةالسادس عشر وفرقهمثلاث فرق فا اصبيم الصباح
أقيل العبد.متصور واصعابه مياق

لكواكعابه قد صاروا فى اللهجم

1

فلا صاالرعيد واصحابه فى البرزة حقق لموقوف التمسى رن معه من

اكعابه مانلعسكر فالئفتالعبد منصو راكاضعابه .وقال أرى الصلحةان
نرجعالى <رض همن غير قئالوننتظر مأأتِشنا من المدد  707يأسائا
قلبولوه ٠ فقال لها,ن الباقروهاخوفنا منهمواللهوقد روا وحه فارس هما

رمدوس واحد فبيناهمإسيرون
ما وقفواوان وقفوا فانا ا|كنيكهم فساروا ككاب
اذظلعت عايهم طلائع ارين فتراجعوا بالكلام ورجع مر»لابخيلالتعببى

بوصوطم فاستنوض اصعابه وعى كل طائفة فى موضع وسار هوفي القلب
فتواجه السلبيك إن نمل يحى بن الياقر وحمل معه طائفة من اكعابه وقصدوا

سكر عله واقبلاصعاب المنة واضئاب
الولكعمن
القاب فوقعحى هل مم

اليعارة تميماً فائهزم العبدواصحابة هزيمة شايعة وضيةت عاههماليل من كل

مكان :فتئلوا منالخيلوالرجل شيا كثيراوقثل العبدمنصور وليعرفهقاتاوه

1

وقئل 5قاسمبنالمهلدىوؤلنة :وفلانت كين من التاسن عطشا ونهبات اذوابهثم
ومجع 0م الاالزليوكان لبيوم|الجمعة السادس
وسلاجهم وأزواد م وز

عشر مانلذقىهدة الكل

وفى ذلك اانهار خرج السلطان من تعز يريد زيد فدخابا يوم الا
وفىيومالجمعة التاسع والعشرين هن ذى القعدة تقدم القائداءا.

بن 8.028.

سول هلاليجالمنصورالاشرى من مدينة زدد وام ةل انه دخلجدة وم

*
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حصن التعكر منيومهذلك ٠ واقام الساطان فى دار السلام االلىعاشر من

شوال ٠ ثمطلمالشوانى وارباللحطة عالرىازجى” صاحب حصن سافة من
اعال خند ٠ فلا اشعد القالوضاق ضيقًا شديدًا سال ذمة شالة امررةخ..
التسليموبذل تسلم الحدن فاجيب الذىلك فنزل باولاده ونسائه وخدمه

وقبض منه الحصن المذكور بوم السادس عشر من شوال ٠ واقام الساطان

هنااك اياماقلائل ثمنزلعلى الستدول ورجع اذلاىر السلام من جبله فاقام
فيهالىالرابععشرمن القعدةثم توجه الى تلعز فدخلبا يوم الامس عش من
"6

بد يوم الجعة السادس عثير
القعدة ثمتقدم ازلى

وفى هذا التاريخ قالتعبد منصور مقدم عسكر الاماموكان قتله كه
حدود الوادى مور ٠ وكان سبب قئله ان الاماملمارجعمن محطلة نمفى

السابعوالعشرين من شهر رمضان  5ذكرنا اقامفى ذهارالى ان مضت ايام
من شوال ٠ ثمجرد الامام عسكرا الى تهامة فنزلوا على حرض وكان فيه من
المقدمين العبد منصور ويحجى ن الباقر اررق وقاسمبن المهدى فى عدة من
فرسان العرب وو<وه الشرف ٠ وكان ووم حرضأ يوم التاسع من ذقى

النعدةفاقاموافيها ايام قلائل وخرجوا يريدون المحالب * كان خروجهم
يوم الثلاثاء الثالث عشرمن ذى القعدة

4.022.

وكن الاميربهاء الدين المعسى يومئذ فى الحالب فاتاه الخبريوم اميس
الخاملةء عشر بخروج العبد منصور ومن معه من حرّض الىالساحل .ريدون

المحالب وان جمعهم دون كلمرة جمع الاميراصعابه وعرفهم بكل مأوصل

البه من الخبر وفال للمهذه غنيمة ساقها اللهك 5فالمزم لمزم العزم العزم ٠

المقوداللؤلؤية اطزاءلثائي.٠ 62...
وامس مدابلنسيزى ان جرد مناهلبعدان عسكرًا اخرالى نملكونهم
املنابهللاد -ؤرد منهمعسكرًا جيدًا ٠ ولكنانأ كثراهل ا

يم
11

فسعوا فى فساد المحطة وباعوا العسكر وكانت البيءة لله اجيس الحادى عشر

ذشهكروار ٠ فانفضت المحطة وانهزم طائفة املنعسكر وثبت ت1خرون
م.نال
واغارحمد بن السيرى وباهعلدا نعلالفصاوتنكشف الامر وثفرّق اهل الببعة
وظهر أعرثمفسكوا وقلل منهم طائفة ٠ ثموصل الامام سد ذلك الى لم

فاشتد القتال وطال الامر الى اليومالسابع والعشرين من الشهر
وفىيوم السابع والعشرين رجع الامام الى ذمار وارلفعت المحطة عن

لانسفد
ظ نم٠ واقام ال
ام جمبنلة ٠ وكان ديامه رمضاتن هذه
لار
اسلط

السئة فىدار السلام من جبلة
وف شهر رمضان المذكور اسقر الشممس السمردى» ناظرًا فى الثغر
المحروس عوضا عن القاضى شرف الدين أبىالقاممبن معييد

وفاثاء الشهز المكورقبض مد بن طلحة الزميلفمدىينة ثمزلزمه
الوالى يومد وهو الطواثى صنىالدين جوهر الصينى ٠ وكان محمد بطنلوة

المذكور احَد غالاسنلظان ولالطا عليه وعل اخبه عون بر_:طلمة شفقة”
اقل وكاجعلة ط3ليدة شرس الاخلاق ,ميفا ك)فتاكا ف.اشييكوم الى
الساطان فطرده السلطانواهمل وقلاهف٠اققم الاىمام وكثر سواده وتكم

"1+
202.

فى حضرته بااراد ونزل معه الى زبيد واطلعه على كثيرءن عوراث 3

ثمرجع الىتعد مسئؤن]أفعمقانع ذكرنك :روساكل بالهظرائئ

السلطان فى داالرسلام فااملرسبلهظان الى السبيون فى حصن تمعزف/
4

ل
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الفرس فقئل من الاشاعر اثنانومن الفرس واحد نفافت الفرس من الاشاعر

وكانوا جميعا فى قرية واحدة فانلقات الفرس عن القرية وميطمشوا بهاثم
سكنوا قرية قبالة قرية الجحف بعد ان قادوا للاشاعر وليكر الئل فى
القرية وانما اقنتلوا فىالؤادىعلىسق محارشهمولميكننهم قبل ذلك خرف
واما كانوا يداواحدة علىمنسوام ٠فلا كان مكاان من'القل .والقود
ور جيك الاق ناك شناكامركبااينارالمذكورة القتىبفاىلة قرية
شرر وانسطات السلتهم على
الجحف كثر الكلام يينهم وتزاينا مزابقق

الاشاعر بياحلسر_:منالكلام ونقل الناس عنهم فابرليكحلام ختى كانت

الوقعة الثانية فى سناةر بعونسمين ون أذكرهاموقَنضعها انتشاءرالل تعالى
وفى الرآابم ع
ششعرمبنان لدم السلمطان الى جبلة فنزلفىدارالسلام
9

أووضل اسمن بن الى بكرا السيرئ وسنولاااملنيه جمد بن اف بكرا السيزي
يطلل الامان وبذل الدخول ليله وارسل مع اخيه وله ظف بلن شد

فثابلهاالسلطان بالقبول وكساها وام عليهماب تام وجوابب الحمدأنه
لابه" له املنوصول ان “كان ادق ,يقول

ولقدم السلطانالى مدينةإب ونزل عمد بن السيرى باذلاًمايجب

عليه من الطاءعة فقبل ركاب السلظان ومثلَين بذيه وبذل تسل مانحت
يده من الحدون لطر تلتاقنع تكباء “انز كله انان  2100تلن
ا بالعود الى موضعه وتحفظ متاحت يده هنالبلاد فرجم
اق
أخر يومه وكان وصوله الى التاطانق اعخر

وف غرةشهر رمضان خَرَد الساطان السشاكر المىتحظة على حصن ننم

العقود الاؤلؤية الزء الثاثي

0

وَصر النساء فى كل ناحيةنفرج اهل المدينمةنمنازلموطامواالدرب وقاتلوا

يا عظياوم يقئل مناهلزبيدفى دلك الوقت احد
اوغ
نالعا بباذ
.وكا على قلة باب الكجماءة منالادباعرة فاعترضوا اصوابالامام الذين
قصدوا لل ليل فصرعوا منهم جماعة فرجعوا علىاعقابهم <ائين وانقطم
طمعهمعن المدينة وأيسوا مثها لجملوا شغلوم اربق فىاانويدرة وفى قرية
المسرة وخافة الودن والملاحين ودورات ااسلطان الخاردة عنالمديئة

10

فإ كان يوم الاثنين السنادس والعشرين .وصات كلتب الامزر باه .

الدين التمسى الىالمقدمين فى زبيد خيرم انه قد صار في الترشية ويساشير
القدمين في وقت جم فيه الخطة ليلا ويخرج اهل المدينة اليه فى ذلك
الوقت فرجعت اليه كتبم بالجواب

فراع الامام بوضوله الى اقرشية وودول كته إلى زبيد جردطائنة

203.2.

سك ه إستطلعون الخبر فلقواحاءة من اصواب الشميبىفناو بت بينهم سجال
يقع
مر

القئال فقئل مملوك والتزم هانهل جرض فارسان.قوضلوا ما الى الانمام
فاستخبرم' فاخبراهالخبر واطلعاه علجقيقة الأ
وفى يومالثلاثاء السايم والبش اباوياها الى بلاده فى ااطريق ااتى

جاء فيها :ودخلالمعسو يزدوم الاربعا الثامن والمشرين فاقافى زبيد هو
ومن معه الىباولمثالث والعشرين من شهر رجب ٠ ثملقدم نحو الجهات

الشامية وتقدم مرجان الى الفحمة والاطبفي” الى ناحية سهام وسار التعسى
نحوانحالل واسلقرت الاخوال
>ر وقعالخلفبين اشاعر
وفى سل شوررج ب المذ و

وادى زيد ويسكف

1001
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02

وفى سلغشه جمادى الاولى اسم رالطواشى حال الديزش:ضرجان
 852فى الحمة وكان قد ظهر من العربفساذ كغين فم مادتهم
وفى يوم السبت سابع حادى الا خرة لقدم الساطان الى تعر فدخلما
دم الاثين السابععشير هن الشهر المكذور٠ . ووصل الأبر الى بي
زد بودول

لامام فجىيش -ظم فاناقل اهلالنويدرة الى ز بود وانلقل ايضا اهمللاح
وففيوم الاربعاء الحادى والعشرين هن الشهر لمذ كوروقم الأريق فى

نونداو لادئنان المذكورفطارت الرياح بالنارال ز بيد حرق مر باب

سسهام الى باب الشبارق ٠ وكان يوم عظيا وم :تزل النار تشتءل إلى ااخو

ليل من ليلة اليس وتلفت فيه اموال عظية وطعامكثير
ووصل الامام الى زبيد يوم اللميس الثانى والعشر يرت من الشهر

وو المذكور فىجوش عظية و كانت #طته شرق باب.منهام ٠ فا كانيوم الثالث
والفشر إن دكب فى جيوشه وطاف علالمدينة لبرى اى موضع اقرب لفضاء
حاجته بعد انرتب علىكل باب طاءئفة من عسكرة فكان قئال عل ازابعة

ابوب الدينة --وغليزلهان الباب ااغر ولأؤما نه ايتغيلاق !جزلا منالي
الجهات خصوصا من الخاليل التى يخرجمنها الماء من الامطارففتم المربمن
هنالك ٠ وكان

كورة من المسكر معاشتغال اهل المدينة بالقنالعلكل

باب فزحف اصعابه وزجف بهم اصعاب التراس ينأوشهالا وقصدوا السور

هن الملا تاحيير! هك النشاب كمثعافتهم فرشقوا اهل المدينبة فانزاوم
عن السور وانهزم اهل المدينة عنالسور لكثارلةنشاب .٠ وكان معظ .العسكر
السلطانى الذى فيزيبد مخاصين :فهر بوا/وتركوا الفئال٠ فارت المديئة

العقود اللؤلؤية الجزء الثاني

4

د

شفكلونك .فى الحياة .ومن ٠.:. بون المات اهتاك ..الاير
لا زات فى عز وعاففة © لاالنقضى ماغرد القمرى
واسلقبل الملك العقهم على

رم الفدا .سي اظول,العمر

جمرٌمفىمخنمسه سدسأ. .سبم وثن السبع .من عشر
وفى يوم ابجئعة الثاني عشر من الشهر المذكور اسقرالقاضى شارلفدين
سلهان بن عل ليذ قاض فى زبيد عوضأ عن القافنى شباب الدين امد >.

ابن ابى بكرالناشرى والقاضى «وفق الدين علىبن عهان المطيت قاض على 8.718.

مذهب الامام الاعظ رحمه اله تالى
وف ياولمخامس والعشرينالشمهنرالمذكوروص ل الامير يهاه الديرن

بهأذرالاششرفىوكانبومذ اميرافيعدن ٠اولواصلهبر نفرالدينابو بكر بن
ادر الثعسى وكان نفاىحية بأين عفسىكر جيذ من اليل والرجل
وفي يوم الخامس مجنمادى الاولى وصل ثلاثة عبيد من عبيد الامام
ضلاح الدين الىباب السلطان ووصل مههم رجلمن العرب فقابلهمالسلطان

بالقبول وانمعلهم

ْ

:

وفى يوم الاثنين السابع من الشهرالمذكور اعى السلطان على اصواب

النويدرة بالانتقال منقريتهملقربهم من السور والباب فانثقاواوابتتواقرية فيا

ِيْنَ باب سسهاموباب الشبارق وابعدوا ببنيانهم عن السور واقامواهنالكالى ان

اذن السلطان فى رجوغهم الىقريتهمفي التاريخ الآآنى ذكره ان شاء اللهتعالى

وفى النصف من شجهمرادى المذكور اشقرالاميرشهاب الدين احمد
ابن علىالثعسى أميرًافى النغر الحروس فلقدم اليها

1١
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فى جامع رحب البناء فسي
وحمءعت فيه الفنلاجمعه
القَناء كلم
واأسمعة
برواية اللقرى عن المقرنه
م النحو والتصريف :والشعر
وكذا الفرائض والحديثوعل

13.

ماجارئيمإملكؤل” لاني اذ

اكرم بذاك السطر من سطر

وترسه اباالعباس محتبي

يروى حديث الطاهى الطهر

والباشرط نكأنم عفني

التمرى

متبلج” ومعيدة

حوليه مثل الانجم الزهصل

و#نبه عبد اللطيف ومن
وعلى المطيب واه معها

ناهيك .من طودر ومن بحر

بن احمد لناظير له

شي شيوخ الجر والجذر

وم

ولقرىة القرات تقدمة

وحمل فى اول الذحكر

ومعلم العنابان .لين له

فالىبدو مثل”لاولا الحغير

والدمائى .خطيبنبا .عمر

مامثله اسلكوعظ .والزجر

وبنو القرافى كلهم حضروا

وامامنا موسى اخو الخضر

والشيزحيدر والشريف واص

حاب لم.فيالفضل والفغر

خياك ارب الفرش_مغفزة

عن كل مأرففاضت بم خانيد

وبلغت فى الدنيا نايتا

وكفيت صرف نوائب الدهر

بابهجة الانبا وساكها.

يازيئة الميدان والقصر

ياغيث يماحر النوال ويا

ليث الشرى .ياطيب الذكر

انا عبدك القن الحس ولا

30

0

انئى»النفى. .اولك امار

العقود اللؤلؤية :الجزء الثاثي

ا 6+

من لاشبه ولا نظير له

واسال ملوك الفصرف العصنر

هذا الذى تمنو الملوك .له

ونظل نحت النه.والامل

ملك” كر البعتين معأ

من سير غسانر ودرى فهر

لاشيرويه ولا.بويه ولا
مساب اهارا اوه١ في الناس كالعناس ذاىلشز

زنىولاريزى وسل تدرى

ولا من ايلاد

يشبهه فى العرف والحكر

كاك داودمى وتسلخه'

ناهيك مر :بخر ومن بر

وكذا ابو الفتح .الرضئ عبر

وليه ورسول ذوالفدر

اكرمما من سبعقر اندقأ
فر .بالببل غطارفة.
لمجم غ 1متك
بلذزلت”

م

وبدرم

اسيد العربنوعوك اي

كالسبعة الافلاك إذ تسسرى
أرءاخدقع لبطاوف اخ
بعالم ابد والشعكر
لازلت مثل الشعس والبدر
ودر وذى حمدر وذى شكر

يامن .نتوج..بالمفاخر :لا بالدر واليافوت والش_ذر
وحمى دخور لين" معأ

بالعض. 1:االمسالة« .أخيو

وإعزمقر اجفنيةر صدمت

بوفيضها برقوق سه مصر

والناس فى أن وى دع

والذيب يرعن الشاء فى القفز

والعال غواوع تحاينلة'

فتراه”  بعد الطى فى نشر

وعصابة

العلراء

طايه

لا جمهم ججميعهم

سر وفى جهر
يدعورن فى
ونظمتهم

كالسللك

والدر

2062.

د
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الثانى
٠وكان ابتداء العارة فى يو م التاشععشر
فلاكانيوم الثالث والعشمرين هكن الشهر إلمذكوراموزلسرلهالاقمامأء
ا
الجهات 0الانصراف الى جهاتهم فلقدموا فى الناريم المذكور

الهيم كان.مقر العسك فىحدود القحرية .٠ فلا لتابمت الامدادات ارتئع
اهام .٠وكان وقفثت ارتفاعهم اوم +:مدو
المفسدون عن
ريع الا خر
بعد
فيفل مثيمفى ا

5

حدسون نخومن

مجاهي من شمر
سين ل

ورتب السلطان الفقهاءالمدرسين في الجامع المبارك .الاشرفى بقرية
المملاح وأعرث بالتدريس يم الطلبة ونشر الم
وكانانيه مدرسيون

مقرى#لككتاب الله تعالى بالقراء ات السبع :وجديتك :احاديرث سنو ابلهمل

اللهعليه وسل ٠ ومدرس فىالشرع الششر يف غلى مذهب الامام الى عبد الله
مد بن عبد اللهإن ادر يس الشافى ٠و..درس فى الفرائض ٠ ورت معكل
واحد مم حماءة د نهن الطلة ورنب فيه اماماوموذنن وفهين ونا )0
عم الايتام  1نْ وشهزا مخفلا

قالعلىالست الجررحى وكبيت عه المدؤستا ىلرتنين'فيه لاقراء
القراانا بالقراءات السبعفاعوبنىهارايت امجنتاع العلاه فى الجامع المذ كور
واشتغال كل طائفةبها نابتلهفقات فى :ذالك:.
ضحك الزماك بواض النغر ٠مستبشيرًا بالمز .والنضر
 .فى دولة زادت زسد ذا

شرف علإغداد بل على مدمر

بالاشرفاملك الذي ذكرت  :ايامه سف سالف :الذهر

العقود الاؤلؤية الرء الثاثي

عا

مشنهر ذى الحجة فكانث وزارته :ثلاث سنيرن وثلاثة اشيهر وثلاثة
ايامرمه اللهتهالى
وفى سدة احاق ولسعينوس.ءالة  7السلطان الى بلاد صهيان واص

سكر من بلادثم شع كغيرا وقئلوا منهمجماعة فطليبوا
عهب
لفن
بالخاط علايها

3216.2.

الذمة مالنسلطان فاجابهم الى ذلاك وسبلوا الرهائن فامر برفعالعماط علهم
ونام السلطان الى  0فدلا ف اأدصف الاخير من *سور  8واقام ايامأ

ونقدم و تهامةيوم الجعة الثانى والعشر يبن هن صضهرفدخل  53يوم الست
الثالنك.عشر 0

 0الي

م

 5ففزسد اياموارسل :واب الجهات

وفىهذه السئة شري شباب الدين احرد بن 1
ابا  .وكان آم

لوي نج معيبك

أره يوم الست الثانى من شهر صفر من السئة المذكورة

ووصل الامير بلور دبك

 +الخراسان صاحب القدمة والقاضى وه

الدين عبد الرحمن بمند العلوى صاحت الكدراء يومئنٍوالاميربهاء الدبن

الاظينى صاحب التمرية ٠ فخللايت الجهات الشامية مرء_العسا كر نزل

عسكرمن اصعاب الامام في النصف دن شور ربيم الاول فاخربوا الجهات
الشاميةوانضم الهم كثير نطوائف النساد فقويت شوكتهم ونؤل الامام
ف ح<يوفشى الشرق فارتفع صاحب <حرض وصاحب العوال وصاحبالمهجم

ووصلوا جمننماأًالى بأمبة اس لطان فى بيرم الغامن عشّره اكد اشير المذكور ٠

فلبلاد فامر السلطان وهو يومئذ فزبىيد بعارة الحندق
وكثرت الاراجيفف ا

الثانى وهوالذى كان دفنه الاهبى ثمعمر السو الثانى الذى على المندق
العقود اللؤلؤية

ففه

الجزء الثاثي

عا  40 7٠٠اباب الثامنفيقيامالسولةالاشرفية الكبرى

وكذا الفرائض ايض عنه وكان مدرسا فى مدرة ابن الجلاد وناظر الى ان
توفى ٠ وكانت هفاته يوم الخامس عشر «ن شهر ربيعالاول من السنة

المذكورة رحمه اللهتعالى
215.4:

وفيها توفي الفقيه الصالحعفيف الدبن ابراهيم الجبلى ٠ وكان فى اول

امره سغلونًا يخدم جممناة الفسكرثمتركالخدمة وسمل السملاح وأقبل على
عيادة اله تعالوىالانقطاع اليه .٠وكان زاهداوظهرت لهكرامات كغيزة
واستوطن ف ١خمرره يدت حسينوترك زبيد و( يزل هنالك الى ان توف

فى اليومالثاني عشر من شهر رجب مانأسنة المذكورة رجمهاللتهعالى

دن سلامة البناكن فى
وفنا تفى الفقيهشيعالصالحابوبكربن م ب
موزوزععكانت موطنه ٠ وكان رالا مايا اك نقهاحسن السيرة .له

كرامات كثيرة ٠ وكان كثير المجوالزيارة الغرنييتفاج فبالمية

السنة المذكورة فاقامبه الىالسابع من ذى القعدةثم تقدم الى بلاده موزع
بعد ان صللى اجعة زفبىيد فتوفى يوم الاحد التاسعمن ذى القعدة فى اثناء
الطريق مل الى قريته موزع فدفن بهايوم الاثين العاشر من ذى القعدة

المذكورة رحمه الله تعالى
وفيها توفى القاضى الاجل الوزير وجيه الدين عبد الرحمن بن على بن
وان خويزرير ٠ وكان فقيهأ 7عارفا بارعأوليلذكا
عباس المقرى ٠ ك

متضاما مشاركا ف ىكثيرمن العلوم عارقاًبالشرع والنهووالفرائُض يقول شعرا
حسنا ٠ وولى كتابة الانشاء افلىدولة الافضلية ثمقضاء الاقضية فى الدولة

الاشرفية ثمتولىالوزارة في .هاوكانملفالًلاصحابتوفيوم الرابعوالعشر بن

العقودالاؤلؤية الزء الثاني
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احية المجاز ما ولى حيلعىابقنوب فغرق فى تلك الايلة من سفائن اجاج
السائر إن فىاليحرالى مكة المشرّفة عانيعةشرسفينة وقبل' إحدى وعشرون
فهابين مكة وحلى اإبعنقوب ٠وهلك فيها طائفة عظية املنناس وتلفت

اموال جليلة

وفى يوم ااجلمشعةابع والسرين منذى القمدة المذكورة اكيت صلاة

الججعة فى الجامعالمارك الذى انشاه مولانا الساطات ا
فلقُوْر وقد لقدم
تاريخعارتهواختطاطه

وفىسل ذىالقعدة استر القاضى سراج الدين عبد الاطيف بن حمد بن
ساممشدًا فى وادى زيد  3ا ذلك ل

 3فامتثل الامر ٠

وكان اوحد رجال العصرخيرة واجتهاذ ا ونضحا ورشاد! فظهر من نصحه #٠

واخجتهاده ما لايتصوّر من أخد قبله فاضاف اليه كاغلليطراًا اهلنوظائف
فقامبابيمقبل نهنا
وق  7ذى الحجة اسقرّالقاضى :شرفت الدنن ابوالقاسمبن مر إن

اروين ارق ىن يعاطق فوت الذيعبد الور ندا
دقر مادهبالسفةللت
الجلادو٠ثقدم الركاب العالىءن زبيد الى تعزالمحروس يوم اجمعة الخامس
والعشر بن فن ذى الحة فكان دخوله ثمز يوم الاثئين الثامن والعشربن
منالشهرالمذكور

وفى هذه السنة توفى الفقيّه شهاب الدين احمد بن مد المتينى وكارف

فقيها جود في مذهب الامام الى حنيفة غارفا باحو والفرائض والقراءات

الشبع  :وكانأدببًجايدًا لفياحسن السيرة أذ الفقه عن الفقيه الى يزيد
0

امه  0اباب الثامنف قييااملدولة الاشرفية الكرى
١

5

وفى هذا التاع أغارا بر الذين حدن بن الحراسانى علىأهل

الحتكة وقد باغة الخيراناعثثضراف المشرق وضّل الهم بخيل ليشتزوها
فمهم عليهم الاميز ولزم الشريف  7وارسل به االلىباب الشريف وقلل
م جماعة

وف النصف منشهرشعبانوصلت هدية الامراء اضراب حبلرك
يعقوب على ند القاضي حسام الدين عسى بعبند اللهبن الهس
وفي البوم الرابعمن رمضان اسمَر القامىعفيف الدينعبد اللهبنحمد

الجلاد ناظرا فى الثغر احرلوس عوضاً عر القاضى شرف الدئين حسين

ابنعل اىلفارق

وف الوم السادس عشر من الشبر المذكور وصل القاضى برهان الددين
ابراهيمبنجمرالى المصرى التاجر الكارمى ببدية جيل اللقدار فيها مر

الأكول والمشروب والملبوس والمثهوم ومن التحف شى”؛ كثير ومن الخيل
والبغال ؤكلاب الصيد وسباع الطبر ما لتستحسن وإسخطرف .شئى'كثير ٠
وصامالسلطانهذه السنة تفعيزالحروس

فلاكانيوم الرابعمنشوال تقدم الى .تهامة فكان “دخوله بزيد يوم
٠لعاة منا اللمشهذركور فاقامبه الىسلارلشاملهمذ كور
ا
وف النصف الاخير من شوال برز عرسوم السلطان بان .يحمل وعد
زبيد يوم اجيس وكان وعدها وسوقها يوم اجلبعة وكان كثير هرء ..الناس

 8.يتعلقون بابييعوالشراء حعنضور اجنعة فامر الس.لطان بتغييره لذلك

وفى ليلة الثامن عمشنرذى القمدة وفعمطرٌعظيم ورياح' شديدة فى

العقود الاؤلؤية الجزء الثاني
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وى هذا التأريخ جردالسلطان الاميرغياث الدين عسى بمند بن

سان الىالجهات الشامتةو اج الاموال تملناك النواجي ٠وكارتف

 ٠امسا شخي مير  :وااأمتراضى نر|يم دين |جف بن مويمنصبن
لامتفراج مال النخل من

 0الوزية فلقدما ايلوثملاثاء الرابعكاير

جمادى الاخرة

وفى يوم الخامسمالنشهر المذكور وقم حريق في دار الساطنة
فتشعث منهمواضع اشير
وفى يوم التاسعمنالشبرالمذ كورتقدم الساطان الىابعروحضرمشايخ
الصوفية بأسرم الىهنالاك لافامة سماعالحاعلىساحل البحرفي الليلة العاشرة .٠,٠

من اإشهر المذكور» واقام السلطان علالم رالى يوم الاحد السادس عشر
ولقدم الى بزيد

ووصل الامير غياث الدين عسى .بن مدبن حسان ,باموال الجهات
الشامية ووو ضل :ثللاين ارانا مبكعيان الليل :ووطل القاضين شاب اليدين
احد :ابن عل برن عيذ :ااملاجلهآت الموزعية ٠ و(تندم الساطان الىلعز يوم
الاثنين الخامس عشرهن رجب

وف غزة كنقباف لأقارنتبكزامق الافافن تفل اتنا :بيات لحالب
فاستاقوا اموالحا فعافلايرهم الامير بها الدين اللطين  +وكان يوممُذ اميرا 4.418.
بالحالب فاستنقذ المال ولزم منهم نفريناحدها ولد مد بن سلوان بن مدرك

والاخو ولد يوسف بن بحسن وارسل بهما تحت الحفظ الى باب السلطان
وفادعهما السلطان دار الادب

9512+

ابابالثامنفيفيااملدولاةلاشرفيةالكبرى

اراضى الوادىز بيد كل منهما يريد ان يزدرغها لنفسه فكان القاضى يرسل

شركاءه الى الارض والامير يرسل غلانه يمنهونهم هن حرثها ٠ فكلاارت
في التار بخ المذكورخرج القاضى وشركاؤه وجاعة من اعوانة ٠ فارسل الامور
جغمالعةإامنه واامرلثمشرنكعاء فا يلتقناعضي ولا ممعنه فبطشبهم

غلان الاميروطردوثم عن الموضغ وضربواالقاضى وجرحوه ثلاث جراحات
لنتفمل فإا بلغه الع عملى زيادة ونقصان وصل بنفسه
امئ
وكان السلطان يو

الى بيدا خ بروم الخامس عشرمر الثمبرالمذكور٠ فلا تحقق الامرعلى
جليته فصل الاامليرولعانية بزييد لارهاله الثبريمة المطهرة وثفر يطه خُ
يله
دريا
الخصوموَسَافَو نعلائة لاف ويثان :عو لاستزاعة الش نا
وقياما بهايجب من احقلشرع الشر يف
واسقر الطواشى مرجان اميرًافى زبيد فى ااتاريخ اكور ٠ وفى يوم

السابع عشر منالشهرالمذكوروصل جمران السبعصى والشيغ اببوكرين سب الى
+

باب السلطان على ذمة الاميربهاء الدين اللطينى فقابلع| السلطان بالقبول ٠

 53واقامالسلطان فيزبيد الى يوم السبتالرابعوالعشرينمن الشهرالمذكور

م تقدم الى التغل فاقام فيه اياماثمسارالى البعروفى سلغالشهر المذ كوراعاد
السلطان الاميرعز الدين عوللىايته فزييد لا علالسلطان من حسن سيرته

في الناس وحبتهم له ٠ وكات زجع السلطان منالبعر ٠ ووصات كتب
الوزيرالقاضىوجيه الدين عبد الرحمن بن على بن عباستخبربحركة عسكر
من المشرق ٠ رد السلطان الطواشي جمال الدين ثابتا والامير بادلردين
جمد بن علىبن ايأس الى تعر

العقود اللرذاؤيه الجزء الثاني
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ووصل الامير بدرالدين حمدمن علىبانياس الى باب السلطان من
طره
سلا
كمازفنلغارة شه
ان مقطما فىوادى رمع
اررب
اخرم
ليعا

 0:وف اليومالرابمعشر من الشبر المذكوروبل العلبدخول العسكر
المنصور حرّض وخروج المفسدين منهأ
لوتقلةالخافتشس عش رهق "الشهر امنوحررق طائفة من قريةة املاح
يسرذويأردين عدف وعارق فى عاد ذالرلةامولة رن الضاءكن

/اوه

وفى يوم السابع عشر هخ الشهرالمذكور امن السلطان باعادة القافى
شهاب الديناحمد إن ال بكر الناشرى على القضاء بريد واعاد ابن عمه
القاضى جمال الديّن الى مكانه بالاغال الثهامية ٠ وكان كل واحد :متها 4.813.
حوبأ عنداهل بلده

لولآاذق والمدر طالنغرواجالواوق زه عيبلعناملقعتبىل
الهكان نوا تن يله باغ وج >ا نحوالتغلفاتلف كغيرًا منه بعد نااتلف

لر بن وشرذمة من الجحوفاستولى عبيلوىتهم ودوابهم
جانبأمن حلماتعوح ح
كالثت سيلا عظيها
٠
لنت الوم و يتركان نخلالمغرس الا فيلا و

يلعاهد مثله

'وَوَضَلْضَاحَْنَ مشمارالىباب السلطان فىعدد كفيرتمن اصحابه فقابليم

السلطان بالائعام العام والتفضل والاكرام  .٠وكان وصوله ف اليؤم الثاني

برلل كور
لالع ايو
وفى لوم الرابععشزمن شهر جمادى الاولى حصا2ت مشاجرة درك

الامير بازيليدمهفبةربونبين حابمالشريعةالمطهرةف زى بيد علىأرض من

+9  ١55يد

الباب الثامن قفييام .الدولة الأشرفية الكبرى

الشيئ المذكزد :مقا أضيتك رقن امهناب كان افارنيا.شام لبقهان] :اصيابه
فم على أب عدن فايق]خارايومة أواخرليليهاللهالم :ووقمفى اصىه

عرض شديد وموث ذديع فاسمر راجعأ الى بلاده ليلاوى عشلىىء
وفى هذه السئة وصل الشريف على بن محلان .مر الديار المصرية
01

بد

د وقدولى الامارة
فى "14المشرفة ٠ وكان وصوله اليهافى العشر

غامس بوصوله هرب من
الاوّلمن ذى الحجة :فلا عمابنصمه عهان بمرى

مكة روكتبا بلوهاداب

عببنالان مسبةرا

وفى سننسةمين وسيعاثة املرساطان بعارة الجامعفى الملاح .٠ وكان

احتطاطه يوم اميس الخامس عشر من الحرم ٠ ولقدمالسلطان الى سر ياقوس

كوه من واذى زببد .يوم الثالث والعشرين من الشبن فاقام .اياماهنالك .الى يو -م-
التاسم والمشرين منه ووصلت رءوس الؤاعظات .٠ وكان قفد اوقمبه ابن

نداصرر
العاوى ٠ وفى سلالشهر لذك رو رجع الساطان :اللى

ووصل الل فى النايرن المذكور بوضول الاشراف الى حرّض رد للم
الساطان الامير بدرالدين همد بنعل بن السمنيعوالامير بهاء الدين .بهادر

الثهسى ٠ وفى النصف مرنصشهفر وصل الامين اخلخدين ابوبكر رتك

بهادر السنبلى من الجثة برغوس جماعة من المفسدين و بجماغة هن الاسارى
أ

فامر باهلمسلطان االلىبيجن

وف يوم الرابعوالعشر ينمن شهرضفرفصل القاضيى شهاب الديناجزد
ابن ابىبكرالناشرى عن القضاء بز يد ٠واسثمرعوضه بتننه القاضى جمال

رى
شلله
اعبدا
نبن
لمد
ادين
الل

(
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نصف النهاز قبل صلاة ابجمعة وحصل برق يومئٌذ .فى ناحية ممع من وادى

رمع فاصاب ثلاثة نكفارنوا تحت نهجرنةالك فهلكوا لفورثم

وفى النضف من شهر شعبارت حصل فى نواجى عدن زلازل شديدة

وأقافك ازاماوسققط بعض :دور عدن وفزعوا عنلنب ذَللكا الى ؛تلاؤة القران ٠.913
وقزاةةالبخارى من حديث يؤل اللهشل اللهتعلية نو
وفىالاامس شمهرنرمضا

نوصل القاضى نورالدين عل بن تمرالن التأجر 49ه

الكارميبهدية جلم مةن الديارالمصريلاةسللىظان فاكرلمهظاالنسغاية الكارام
وفى زمضان المذكور قصد الامام مدينة ريام فنبب متها مجاللايلا
وقئل امهنلها طائفة وقئل من اصعابه طائفة ٠ وما رجم الامام عنبا قصد

عسكره اريابا فاتلنوا زرعه .وقاتلبم اهل ارياب وقئلوا هنهم جماغة ونهبوا
كثيرا من خيامهم زوواادتم وأثقالم
اولفثالث منشوال 'اقلدسملطان الموة فاقام فيها اناماوام القاضى
شرف الدين حسين بن .عل الفارق ناظرا فى الثغر الحروس بعدن عوضا عن
القاضي موفق الدين الضرعانى ٠ واستر القاضى مس الدين على بن مد بن

دلك فييسا فيل وزرافة ونعامة
حسان اميرًاهنالك ٠ ووصلت هدية من ه
ووحوش مختلفة

وفى شهر ذى القعدة جمع الامام عساكر :المشمرق وسار بهمنحوعدن
لقعدة وزحف عسكرهالى ,5وه
فكان وصوله احجيوم الاحدالثالك عذشىرامن

عدن نفرج الهم اهل عدن فقاتلوم قثالا شديدً! وقللى من عسكره طائفة
وطائفةمن اهل عدن ايضأ وكان ارثفاعه عندن بومالخامس والعشمرين من
7005

الجره الثاثي

4  ١+يد
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رم منالجدد الاشرفية
 8:الى بلاده ففسعلموزودمم بستة وخمسين ادلف

وفى شهررببعالاول اصبطلعالامام وهمدان وسلوا اليه القلعه وفيرة وم
بق تحت ايديهم الاذمرمز» وكان رئيس الاسماعياية يومئذ الشيفر الدين

المدثى فىالجزيرة الهنيةعبداللهبنعلىحبمند .الانف ٠ وف السابع

والعشر ين ثقدّمالسلظان الىتهامة ٠ ودكخاونله .زبيد يوم .النثالشثهمر
ربيع الاخر فاقامبهااليوىم السادس عشرمنالشهرالمذ كور وثقدم الى الدار
قروس فى راس الوادى زبيد فاقام هنالك ثلاثة .ايامثمرج الى
اليمسماى س
قصيره فى دار النصر يوم التاسععشر ٠ وكاث ابتداء السبوت ياولمثانى
والعشرين نه ٠ ونزّل السلطان الخل يوم السبت الثامن من شجهمرادى
الاولى * ثسمار الى الحريوم الاحد التاسعفاقامبه الى يوماجئعة النالث فغر
مرجعالى التخل
بوه

وفى شهرجادى الاخرى وقم حريق في زبيد فى ناحية متاجر سان
يوم التاسعمنه

وفى هذا التاريخ ثقدم الامير بها الدين التعسى الى بلاده ٠ وثقدم

الاميرففرالدين السنلى الى الجثة مقطعاً بها ٠. وثقدم الساطان من النخل
لرت
صعش
والث
الى ز بيديومالخامس عشر ٠ وه اليومالث

خزانة جيدة

من .الامميرالبهاءالتعمسى ووصل معهامن رءوس المفسدين نحومنخمسين

َم ٠ اولفيوم الثانى والعشربن نقدم السلطان من زبيد الى محروسة نعز

فكان دخوله تعز اول يوم من رجحب
وفى يوم اجمعة شمعنبان وقمفى نواحى زبيد مطر شديد واظل الجو

العقوداللؤلؤية  ..اسلزءالثاني
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داود بجنمد بن ادريين بن عداللهبن يحبى بن الحسن بن حمزة بن سلوان 413

ونت وفاته فى قرةالمملاحبز بيد فهزه السلطان
ابن حمزةصضناحعباء ٠كا

بأربعة الاف درثم واعس بدفنه فى تربة قد |دفأنساطان فيوسا بعض ولده

وصل عليه الوازير وحضر دفنه الساطان ثفن دونه سهانئر اأناس ونزلقبره

الفقيهسرامالدين عبدالاطيف بنابى بكرالشيرجن واجعهفي وهالسلطان وفقه

رلقبرو٠كان شريفا جواد! عالاىلهممةتوفى يوم الثامن عشر هن
الهعلشىغي ا
ذي النميك ولاشمة اله تال

وفيها توفى الفقيه الصالم غفيف الدينعبد اللهبن النقيه الصاللححسن
ابن ابراهيم بن ابي السرور ٠ وكان اوحد عصره علا وعملاً ورياسة ونفاسة

وكان له قبول عند كافة الناس على الختلافٍ حالاتهم ٠ توفى فىذى الهسجة
ادلنقيدة المذكورة بوسحنه اللهتماق

وفيها توفى الفقيه الصالح المشرور جال الدءرض مد بعينسى ايللزمى

العقييل صاحب اللحية ٠ وكان اورع اهل العصر واشدهم خوقالله تعالى قل

ان نيا الزمان ثله رحمة اللهتعالى
وفي سدنة لوسثعمانين وسبعائة تقدم :الركاب العالىالى تحعزراوس

فدخلها يوم الثالث منالحرّم و٠فى! مخ الشهرالمذكور وصل الاموربهاءالدين
للاعنى الىابواب السلطائية باصحبه ءناموال الجهة الشامية وصكبته من
التمى والهدايا شى” كنبر فاص السلطان على كافة العسران يخرجوالقفاىئه ابوه

نفرجوا وكانالسسلطان فى دالاترسجرة
وفي شهر صفر افتححالاشمراف ال يون من !اسلطان وارادوا الرجوع

 ٠١: ٠د نداثلابابلا_يف ماقةلونلا ةيفرشالا ىريكلا
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وفيها توفى الفقيبهبالبايةا'لقدين تمر بسنءيد التعزى ءعر ..:ثمان

وثمانين سنة .٠ وكان فقيهاعاد جد حسن التدريس غارفا بالششرع

والفرائض جسن الجلق ليخ الاج متواضتما تنقه يه ملائعة امنناس وق

القضاء في مدينة تمزمدة.:طويلة واستمر مدرضا .بف المدرسسة المغلفررية في
معزبة تعزالىان توفى اياولمحادى عشر من شهر دبيع الاول ماناسئة

المذكورة رحمه الله تعالى
وفيها توفى الشيغالصالم حسان بن لع الصااحلك بن ممداائن جسن

اهدخ ردقيليق ,دكيوان ربياح ضاغي جد ( قباابتمافت نيلالب
قانعأرحماةللهعليه ٠. .توفىيومالخادس عشرمنشهرربيعالاولمرك
الس'ة المذ كورة
وفيها تونى القاضى رشيد الدين مر بن اجمد الشتيرى ٠ وكان.اخد
غلان السلطان ٠ وصدور الاعيان ٠ ولى شد الاسآيفاء .واقطعه السلطارن

لمك الاشرف وادى رمم وحمللهحملا وعلا ٠ وكان عفيفا عالى الممة
ارق
ع غي
تانه
حسن الباشرةم الا

بشي هرال.علوم توفييومالخا.س من

لجماادوىلى مانلسنة المذكورة رحمه اللهتعالى
شاهر

وفيا توف الامزرالكبيرالشر يف الاجل الأطير الحسن بر ادزيس

الجرى ٠وكان أحد الشرفاء الاجواد٠ : والروّسساء الأتجاد ٠ وام الساظان
اوه بالقراءة عليهفىتعزثلاثة :ايام ٠ وكانث وفاته فشهىر رعضاك من
السئة المذكورة

راف
ا افللماعشسلنطا
وفيبا توفى الامير الكبيرالاجل الخطير اشر ي

العقود الاؤلؤية  2الجزء الثاني

»م و

وفى هذا التاريخ فثل الشريف حال الدين محمد بن احمد بن هلان ٠4.018
افن
نر ي
علش
صاحب مكة ا١لمشرفة ٠وذلاك انا

متتل مأهرب من حبس

طأكة بس فاه ابوه اسفارن عفان كاذكنا1ل١ما تقدم إلى معمر وحضر

فى مقام ال لطان وحقق لهمكان من فعل الشريف محمد بن احمد لما توف
والده الشريف احهد بتجنلان وكونه كحل الماعة المذكور ينو أرجمة .٠وه
وذرية رسولاللهصل اللهعليه سل وفى بلد اللهالمراموليكن للسمابقة
توجب ذلاك ٠فلا ممعاسللتطان مقالته ولاه امرمكة فرج عنان الىمك صية

اميرالححج:فلا صاروا قريبامنمكة خرج الشريف محمد بن احمد بمجنلان

ليتق الحمال السلطانى جريا علىالعادة» فلا ترجل للسلام م جارت المادة

قلل وهرب غلانه وخدمه وعبيده ومن معه من بنى حمة ٠ فانتبب كثيرمن

الحجفى ذلك اليوم * ودخل عنان مكة اميراواشرك معه فى الامر ابنعمه

عمد بن مجلان وقدصارمك لا
وفى هذه السنة توف الملك المسعود عبد اللهبن السلطان الماك الجاهد

وكانت وفاته قفريىة البشّلاامةذمينة حيس يوم التاسم والمشرين مر
الحرم اول السنةاكلموذرة

وفيها توفى الذقيه اجلمداين مدبن علىبن ثامة  -وكان فقيهاصوفي

تينو الشبزوف ؤراطكاما ٠ واسترٌ مندرسا فى المدرسةالنظامية يزيد

نعدابيه الى ان توفى ٠وله مصنفات فاىلحقيقة واختصر للفيشبامللنواوى
والمعين ٠وكان من مشايخ الصوفية توف بي1خر صفر م انلسنة الكموذرة

رحمه الله تعالى

هه  64اباب الثامن ف قييااملدولة الاشرفية البرى
همه فاما ان ترضى عنهموالافاتركهميرجعوا الى الموضعالذى كانوا فيه ثرمايك
ءًّ

عد فيفلعل هذا ولا هذا ٠ فقاللهناخوه اذالمتفعلشيامر :هذا
فاحبسنى معبم فانى الذى اتيت بهم فاص #بسة معهم ٠ فاقاموا فى الحيسن
يف احمد ٠ فلا توف فالىتاريخ
رياة
شفىح
لنين
اث س
سنتين اوثلا

المذكور وتولى بعده ولده مد كاذكرنا اشارعلالولد من اشار سملبم ٠
وكان قد هاربلمحنبس عنان بمنغاس فاع الشر يهفمد بن احمد

اكلحبلاقين فكهلوا فى >بسهم فى يوم واحد من غير جرم وجب ذلك
أن هينه الله ضام الدلطان فى مديئة تعز ٠ وفى غرة شبر رمضان

المذكور امس السلطان القاضى موقق الذين على بن اسم الضنرؤانى تار فى

لمر الحروسوالامير بذرالدين تمد بن عل الثعسى اميرا فيها
وف اثناء شوال ثقدم السلطان الى زبيد فدخاها يوم الرادم عشر *ن
شوال ٠ فلاكأن يوم الثامن من القعدة حرقت قرية الملاح الاسفل بزبيد

رايا ديد سالك  "6نامهد افزلييق وتلك هال اتعيز حم الناميت
والناطق والفق ان وقم والناس غائبون عن منازهم فى صلاة اججعةف
يدركوامنهأشيم

لرتحنيه تصنيف
وفىغرةذى الحجة حمل ككتاب الافقيه فاىش
القاضى الاجل جمال الدين ممد بن عبداللهالريمىعلى رءوش المتفقبة من

بات المصنف الى معامالساطان مرفوعا بالطبلذانة ٠ وكان ازبعة وعششرين

جزة! خباهالسلطانب,ثانيةواربعين الف درت إعظاما للعورفما لدرجته اذ
هو بركة الدنيا والاخرة

العتوداللؤلؤية الجزءالثاني كا دا 6د
فى التخل واليحرالىيوم العشر ينمن الشهرالمذكو ٠ر ورجم الى زبيد فاقام
باهلاى الخامس والعشرين * وتقدم الى تعزمص-و بابالس.لامة فكان دخوله
[ تعز يوم الاحد الرابعمن جمادى الاخرة

وفى سخ جمادى الاخرى ثارت الفتنة بين اهل جبلة واهل التعكر

وغيرثم فاقثتلوا فنالا شديد! اول بوم ثمفي اليوم الثانى انهزم اهل جبلةهزية
شليعة ونهبت المدينة وانتقل عنها بعض اهلها الى إب”"
وف شهر رجب اوقعالاميربهاءالدين التعسى .بالواعظات فقال منهم

طائفة واسر طائفة وكانوا قد مدوا ايديهم فى الفساد وقطمالسييل ٠ فالواقم

ابنهقممعوا  :وفى يوم العشر ين شمعنبان توفيالاميرالكبيرالشريفالحسيب

النسيب شهابالدين اسبلومان احمد بن تجلان بن رميثة بن ابىفصىاحب 7.2ه

مكة جرس اللهتعالى ٠ وكان أمررًاج]وكادرا سيدً!حلياًحسنالسيرة

فى البلاد والعباد ٠ وفى أيامه ركغثبير من التخار سفكىنى مكد لمدله
و<سن سيرته “ولا توفى فى التاريخ المذكور قامبمده ولده مد ين احمد
وكإن ابوهفىمدة حياته قد حبس جمامة من الاشراف احدثم عنان برك
مغامس بن رميغة وابنعمه بقية بن رميثة ومم احذهرا ولدل ٠ه كوانوا قد

غيروا على الشرايحفمد بفىالبلاد بعض غيار فنفروا عنه روجوخاءن مكة
<ائفين له فتبعهم اخوه ممد بن تمجلان الى الموضعالذى ثمفيه وراودثم على 8.908.

الرجوع فليمشنوا كفل لممعن الخيه الرضا النام وانهم يلأاتهيم منسه

ضررابدا فرجموا الى مكة ٠ فلاصاروا فىمكة ام الشر يف احمد بلزمهم

وببسهم فاتاهاخوه فقال لهانىكفاتلهؤلاءالقوم غنكفلاتخيبنىمعيم

عق 6 741
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وفى هذا الشاريخ سر الاميرعز الذينبقية بن مد بن التخرواليا,بيد
ول اف ”مر .الى فل
فسار بالباس مما سيرة الطبنة وارائق ل ك
اخئلااف طبقاتَم ٠وفى النصف من صفر امدور أوقعالامير بهاء الدين
ويزره

ادر نمسيا فى منهمطائفة وحم لمن ز«وممم الىباالبساطان

نوا منحمسين راسا عنوق اتام عشدر اعلرتسي الم ورول 1
وجيه الدين عبد الحم بن مد العلوىمطلويا أن نان السلطان كان فى

جر عدن م ذكنا أولة ٠ فأَذمعليهالساطانوانسه بنفسهوتحقق
السلطان "“ 002--وكان اعد 'لرجال الكاة رآيوعدا را
و

وأفضالاة 9

000 0
ل #اشاضر ازلت كرب عانلل و ل
عونظانهم وقال طائفة من فرساجم
قرا لدي بسلا ن أجلامم ا
وفى التاسع عشرمنشورربيعالأول وصلت هدية هن الدبارالمصرية
الى السلطآن ووصل صعباةلحدية جماعة منعال الحر.ربالاسكندرية

وفى ايوم الكعش مرن شور ربيعالاخروصل من خيول العرب
اربعة وثلاثون رأساارسل بها المعمسى ووصل هو بالباقى يوم السادس عشير
ووصل باموال الجهة الشامية ٠ وفىاليومم عشرمن الشهر المذّكوروفع
1م
.ك2

نغفرىالحروس بعدن وكان 1
 5حارليق

شدباهرافأثلف مانلمدينة شيثا

كغيرامن البيوث والاموال و إعلوا سبباحدبى 5ول من فالان نأرهنزلت

املسنماء وقدرةاللأهعفلمن ذلك

وكان' نزول السلطان التخل يوم السبت الرابعمن جمادى الاولى فافام

العقود اللؤلؤبة .الرء الثاني

يلا5م١ يا

عبد اللهالريمئ فى القضاء الاكبر فى الملكة الهنية وكان يومئذ أوجد هل
المصرعلا واحسبليع هرا
ظ

ل”
الجبحر
علامة العلاء ع الزى 2ليانتحسولك

وفىيوم العشر.نمن الشهراتلمقذكدومرااساطان ٠ن زيد انلوجهات
الشامية فافامهنالك الى | خرالسنة

وفى مبنة كان ومانين وسبعرائة كان السلطان فى الجهات الشامية فاقام #ن

الى يوم عاشوراه واعزلمعرلجىوع الى بي
زد ٠ فلا اصلانتفحىمة يوم الثانى
عش خرج صئوه الملك المنصور عبد الله ابلنعباس .ريد النقدم الىفشال
فصادف جمءا من العرب المفسدين وهوعل بغلة منفرد اعن حاشيته وغلانه

و يكنعنده منهم الا نفرانحملت عليه الحيل وكان يظنهم جمملنةالعسكر 6يره
فلا ملواعليهوليس معه .لاح ولاكمونب الا البغلة التى هو عليها انتزع
دىثم فاعترضه ا خروطعنهطمنةبالرعفاضت منانفسه رحميه
حعل
الدبوسنوسااق

اله تعالى ٠ همل الى زبيد ثاملى تعز ودفن فى تربة والده وكان دفنه يوم

طان زببد يوم الاربعاء هن
لول
الخامسعشرمن الشبر المذكور٠اوكلانسدخ
الشير امد كور٠:فامى بالقراءة عليه فزىيد سبعةابامذفىالجامع

وفى يومالسابع عشر من الشهر المذّكور جردالسلطان العساكر ال .ى2.809
بلاد العازيةليجدوا فيها احَد! فنهبوا وحرقوا القرى وم يظفروا باحد ولا
وجدوا احدا

مساطان بكتب منشور لاهل وادىسهام يتضعن
وفىغرة شصهفرر ال
الصدقة عليهم بزيادة معاد فى القطيعة ٠ فكانت هذه من فعلاته المسان

العقود اللؤلؤية
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نففىسه لايكون الاعلىطهارةكاملةلايمرفشِيئًاًمنالنفاقالاانه طائش

السف اتكليفرا من الناس بق وباطل تجاوز اللهعنه
ره

وفي هذه السنةظهرجراد كثير فى الهْنفاتلف معظم زرع البلاد
وطائفة من نزخبليد ٠ وفىغرة ذى القّعدة تاولجسهلطانالى زبيد فدخاها
وم اجيس من الشهر المذكور

واسقرالطواشى جمال الدين مرجان اميرا فى زبيد يوم السادس من .
دى الفعداج

عدمبدونسفن ابن
وفي هذه السنة فى اليه السامجم االدريحنم

ابراقمب بمن عيبلوكانرئيس فى اهليدنفهيوقتهذلكلايشابههمنهم احد
ميماكذراي) حسن السكارة كام اناتيا41.وكاق نواه الى المع
الاولى من ذى الححة

وفيها توف الفقيه الصالمشهاب الدين احمد بن الفقيه الصاح رضى
الدين البىبنكعربدالله بن حمدين على بن اسماعيلالحضرى ٠ وكان فقيها

الحا نيابراعارفابالمذهب انتهتاليه رياسة الفتوى فى زييد وكانثفقه

م
وهاونمقه بهكثير من الناس ود متواضعا <حسن
.ووو لعمه د بن عبد الله وغير
البدرين باذلانفسيه أن قصده مختصرا  7دنياه كثيرا  .د

وفاتهبوم

وفى ناوامللاسحمجمنة اسن الفقيه الاج جمال الدبن جمد بن

العقود اللؤلؤية الِزء الثاني

اه

والمشرين من الشير المذو

وفى اول شعبان وصل العالى السلطان ان الامام فى جمع عظم وانه

يريد الخروج على بءض النواحى ٠ ثموصلت الكتبان الامام بريد الخروج
الى تعز ٠ ووصل الخبربذلك صبح يوم اجمعة الرابعوالعشمرين فبرز اخر

اا لقا” اشن لل السك الخامش والمثر بنمن الشيف المدكور
يريد تعز * وفى ذلك اليوم قصد الامام جبلة ونبب بعضها وكات اهلها
متخاذلين ٠ ودخل السلطان تعز يوم الاثنين السابع والعشر.ن من الشهر

المذكىر ٠ ولاعل الامام بوصول الساطان رجع دبرا وؤقدا اث طسعكز اق
النلاد فاقامالسلطان فى تعز وصام رمضانفيها .وى يوم الاين والمشترين

املشنبرالمذكور استمرالقاضى وجيهالدين عبد الرحمن بر ::على بن عباس 8ه

وذترً! كان اليه فضناء:الافضية ك1ذكرنا ويه
وف شهر رمضان المذكوروصل العللإظهور نهورانك التركى واستيلائه
عملمىلكة الشرق وانهمتوجهالى الشام ٠ وفى عيدالفطرمنهذهالسنةامر
السلطان اولاده بالركوب الى المبدان ولميكونوا خرجوا قبل ذاك
وفى هذه السنة توفى الطواشى امين الدين اهيف الجاهقدى كان رجلا 8.70.

حازما ديد اباس معي المراسن شفا  50 6كافط عابط بغرا دهن
ابياعظي الميبة شديد النفس وكانشهاءًا مقداما فى الحرب ناضحا لل.لطان
خدم ااربلعمةملنوك وثم  :المويد والجاهد والافضل والاشرف ٠وكارف

يجل العلماء وحترمهم ولهمكارم اخلاق وعقيدة صادقة ٠ اقاموالبافى زبيد
حمس عشرة سنة الآاياما قلائل ٠ وكان فليل العلمعفى اموال الئاس متدءا 
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ووصلت الحدية من الديار اللصرية يوم الحادي خط بن .بل راب

الاخر ولدم الركاب العالى التيع يزوم الحادى والمشمر ين املنشم رالمذكور
ووصات رؤوس الجراتح الى باالبسلطان يوم الاحد ثانى شبر جمادىالاولى

واقامالسلطان فى تعز الى يوم السادس من شهر جمادى الاخرة ثمتوجه نحو
تهامة فكان دخوله زبيد يوم العاشن من الشهر المذكور* وفى ايلة الاثنين
الثاني والعشزين من الشبر المذكور توق القاضى ناولردين علىبن:القاضئ
تىالدينمر بنالى القاسم بن معيمق الوز ايلراشرفق ٠ وكا كيلة 500

وم اسنلعميبداشرة
عرلمن
.اهيك فيا مشاركا فاىكلثي
حازما عالينا سرؤ
وجيبلاعند السلظان م عند ارباب الدولة 87الع ومالعلماء حسن السياسة

002
لاشمس فيه ولارياح ولاسحاب وللبحار وللاسود شمائل

 201.4.وكانت مذةٌ وزارتة بست سين واربعةاشهر واثنين وعششرين يوم
وفى ايلة الاربعاء الرابموالمثيس بن هن لثميل المللكور اتيس لقاضى
+
شرف الدين حسين بن على الفارق فى الوزارةعوضاً عن القاضى نور الدين
علىبنحمر بن معيبد
وفى اليوم الثامن من رجب وصلت هدية صاحب دهلك الى.باب

السلطانوفيها فيل ووحوش وغير ذلك هما يستطرف ولقدم السلطان الى

لمريوم الثامن عشرفافام ف قرية المتبنةايام)ثمرجعالى بيد يوم الثالث

العقوداللؤلؤيةالجزء الثاني

> 14

الدولة الافضلية وانتهى الى الاشرفيةلاحظه السلطان رحمة الله عليه وتحفق

ان هذا مضر بالرعية ولا مصلحة للديوان فيه 3لا ينقل على صورة الام أعر ...م
اطلن
زحش
يا دات كلها
رمه اللهان يقرر على اربعانة درثم وقال اذا اب
لان

نة ونملة بكريا فى “لامر لعانفر ون بطلا ان فلن 1م
فشيدًا ٠ فلاكان .كان من هذه السنةمن ارتفاع السعر وقل وجوذ الطعام

امالسلطان بان يكون الزيدىسما درم نظرًامس فتنىفيس السعر عل
الناش فى ذلك الوقت ٠ فاستمركت الزيادة وانضر بها كافة المراثيرك

واتتع غيم

باذالقاضتيام مابيناهلها .مصائب قوم عند قوم فوائد

2006

وف ابخرالسئة تجهق:السلظان :الى ,تبامةفدخلها فى]خرشبراذى الحجة
وفى سئة سبع وثانين جرد السلطان الامير ثمس الدينعلىبن ,عمد
الواشعن أفىثمائة «فازض| الى القسيدةا مطزئة (ظبابحينًا..يانكق فزعو اللإميل انهاه
الدين بهادر اللطيق وامرثم بالمغار على بينعىقوب فتصدوم الى الفاهرة

وحرقوها ونهبوا اموالم.وشئنوا أحوالمفطلبوا الاماف على نفوسهم وتسليم
اميل الى بااأبسلطان ٠ ووصل مشايخ بنى عقوب فاذمعليهم الساطان

وكسام ثمجرد السلطان الاميرغخرالدين ابابكربن بهادرالسنبلللعمطةعلى
اهل النكة وثقدم صحبتهعسكرمر .:باب السلطان واضيف اليه الواشعى
واصعابه المذ كرون

وهفذىا التاريخ وصّلسلام الجحفلى الى باب السلطان على الذمة /٠١ه
الششريفة وقابله السلطان بالقبول

 0لما #4
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وفي 1خرشهررمضان وصل الطواثى جمال الدين مرجان باخميعلان بة

بنى بشير وظلت للم.من السلطانذمة فاذم غلم ذمة شاملة

وخلفهم برد البيض عنهم٠ :وهامتهم طم معه مغار
وفى شبر شوال امر الساطان بعارة القيسارية فى فرية المخلاح ليرتئق

بهاالعسكر المقيموق عنده وغيرثم * ولقدم الركاب ااعالى الىتعزاللحروس فى

غزةذى القعدة امن السئة المذكورة
2004

وفى شبر ذى القعذة هذه امر السلطان بل ابن شرف الصنهانى ٠

وكان سفيرا يله و بينالامام قالانه سخافنفاىرثه وافشى من السرّ ما اودعه

القتلطان قامسالشلظان قعل لسرء فمله دعوم 1*:راب الوك أن يشفرؤا كل
حير وأيب اعون للفيزة وكبيرةالثالاثة اشياء فانها لا تغذر عندم إفشاء
السروالظعن فيالمملكة وافساد الحرّم
لام

وفى هذه السئة امرالسلطانبالزيادة فى اللكيالبزبيدواعاا ٠ وكان
عيار الزيدى السنقرى الذى قرره سنقر الانابك مائتين وباعرين درها فاقام
برهة من الزمان علىهذا  5زاد فيه بعض ااولاىءركانين درهاًفضارعيارة عن

ثلاثة وعشر يندرهنا  +فاقامعلهذهالصفة مدة طويلة الى خ!ر الدولة
المجاهدية ٠ فلا كانسنة احدىوسئين وسبعاثة زاد فيه امال ابن العروس

وكان يتولل الحسبة بزيد يومئذ والشهاب بانلرتبرق وكان امير زيّد

يومد فزاد فيه اربميند رهم:اوكان هذا احلكذلام ف:يغهلم به الحتنبون
فى زييد فكانوا نزيدون فيه زيادة غيرحققة ٠ فلا لفاحش الامرفيه سَغُ

العقوذ اللؤلؤية الجزء الثاني

وال

بلد المعازبة واشعر على صاحب فشال وصاحب القحمة بمواجبةالمسكر
السلطانى فى وقت قلعبئهلمفوصل كل منهم منناجية وجاءثم الموث من
كان وظنوانهحرط ١ب.همفأئمزموا الى ناحية الحر ذفااتلف السيف منهم 08.
0
طائفة والعدا حائ وغرق من

ار

ففقد منهم عدة

يبوث لببق من اهلها احد
وفى هذا التاريخ اسقر القاضى وحيه الدين عبد الرحمن بن ماحملدعلوى 5ل/اه

مشدًا فى الاعال السرددية فاقامهنالك مدة يسيرة وانفصل عنها كُ اول
بد
شهر رجب ٠ وففشهر رج باستمر القاضيشهابالدبين احمد بمنععمريبن

رو
ناظرا فى الحثغر
اس بعدن فسارسيرة مشكورة ٠ وتوجه السلطان من

تمزالىزبيد يوم السادس عرشمن شعبان

وفى شهر رمضان استمر القاضي وجيه الدين عبد الرحمن برد مد
العلوى فى الاعال اللحجية«ستخاصا للاموال ٠ فلا سار نفل عنه |اساطان
مأغير باطنه وظاهره عليه ٠ فارسل هده الى المولى بأحمجوهو الامير جاع

الدييعمر بن ليان الاإبئان بوعل ولاينه وآمتئلوصوجلبه الدلفويىخَبضه
يلقم بهالىالانلغرخروس تحت الحفظ ٠ فلا اوصللقاضى وجيه الذين

الموحدوذ البلادكتب الى الامير شجاعالدينالاربى يغله بوصوله الى البهة

المذكورة ففرج الامور اشلاعدين الاإبى في عسكركنيف  :قم| توافقا اوقفه
ذالدا سله الى
ع مضو السلطان الذيوصله وتقدم به صعبته الى عدن فل

النواب فقبضوه منه واودعوه السيجنهنالك ف٠اقام هنالك فالياعتقال سسئة /الاه
شر شيا ٠ وصام السلطان د هذه السنة فىدارالفوزبزبيد

 (+م١ 4
4.502.
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فى شور صفر وصل الامير #عمس الديين عل بن حسن السقيمع حت
و

المشرفة الى باب السلطان مظررًا حسن الرعاية واكد الرغبة فقابله الشلطان
البلو فلا اطآن به المقامنقل الى الساطان عنه قببنع الكلام فامر السلطان
بتأدبهلا بتعذبيبه ثمخوطب ففيعهفا عنه واطلقه
وما فثل الاحرار كالعفو عنهم  ومن لك باحرالذى يحفظ اليدا
وفى هذه السنة امر الساطانبمارة قرية معقل التيغربي محلالقافل
وامران يكتبلممنشور بتخفيف القطيمة هنالك َك الضاخى والوادى
ترغييا للمليسدوا ذلك النغر عن تطرّق المفسدين الى طريق التخل والى

الوادىفلتمساعد الما الذىلكمراعاة لش اآخر
وفىغرة جادى الاولى قصد المعازبة طريقالتخلفىجمععظيمكوان
سكر بالخروج فنيطفلبرهمجوا مبراعا
السلطانيومئذ فى التفل فااملرععلى
ولاه

فهزموثم وقئل املمنعازبة عمربن حسن بن عقد وكان اشجع فرسانهم وقلل
معه جاعة مهم واسرولدعفران السيغى الذى يسعى الوشاح٠ . فلا وصل به

الصسكر الىباب الادلارساملرطان بقتلهوقابله بغير المعمود من فعله
وحل الفتى فى غير موضعه جول
وفى النصف من شجبرادى الاولى استمر القاضى شهاب الدين احمد

ابن الى بكزالناشرى قاضيا فىمدينة زيد الحروسة واعالها عوضا عن القاغى
ابراه ابجنمد التهائي
وفىاخر شهر جادى الاولى جرد السلطان المساكر المنصورة الى

العقود اللؤلؤية الجزء الثاني

ف

#

في غأيرمتهمفى ثىة٠:وكان ميلادهسنة احدىوسبعائة وتولىالفضاء '")

ول زيزل قاضيا الى ان توف افلسنة المذكورة ٠ وكانمعف امسزاره .فى زييد 8.408.
وتولى قضاء المهجم نموامدت سينان و٠كان اد أفرادالدهر #0له
شهر جادىالاخرى من السنة المذكورة أعدنبعو انان سنةونيغي واكه اعم

وفيها توفي القاضى الاجل ثعس الدين محمد ابحنمد بصنقر الدمشقق
السال وكان فقيهأنبيهاعارفأًبارعأفىعدةمن الفنون ٠ وكآن متولى قضاء

الافضية فى قطر الهن برهة فى ايامالجاهد ومدةايامالافضل وصدرًا مركن

أياماالمللاكشمرف الىان توفى فى خر شبرشوال من السنة المذكورة
رحيه الل ٠ه وار بعده فىالقضاء الآ كبرالقاضىوجيهالدين عبدالرحمن بن

على بن عباس المقرى وكان كاملا فاضلالبيباعاقلا
وفى سنة ست وثانين وسبعائة لقدم السلطان الى حروسة زيد هة "0
اول الخرمفاقامفيها ٠ ووصل القاضى وجيه الدين عبد الرحمن بن مد بن

يوسف العلوى من الجهات الشامية وصعبته جماعة من العسكر فلا صاروا في

حد بلاد المعازبةالبعنتعلهمتخيول المعازبة وفيها يومئذ موسى بن المكور
رئّس بنى يعقوب ٠ فلارام المسكراخذوااهبتهم للقتال فاقثتلوا ساعة من 41؟
نهار فقئل ابن العكور واحتزوا ناميه

يعضده المقدور من بين حعبه
وهلبين:فمالجيشالكغيرالتقاؤه

على ثقة مرء_ دهره وأمان

علىغيرمنصور وغير معان

فاخذ مو وأشعنلفووليه !الي نك فىأخرشهرالحرم منالسنةالمذ 7
( )1مافهنيا مامحلواصل
ام

1

2

الجرء الثاني
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خبث اصله ٠ فواغاارمعهاوزبة فجىمع كثيف فرج سسرعان الحيلمر
؟لاة

العسكر فلدقوتموقد نبوا شيثا من المواشي فعطفت عليهم تلك اللجوعفقتاوا
ابابكربن الدمرداش وداوة بحندن بن علىالانف ولزم بخادمامنالخدام

وهو الطواشى ص الدين جوهرالصينى ماوكا وعبدًا حبشافهرب غليهم
الخادم ثممثا فىالبلاد ٠ وا كثروا فى الارض الفساد ٠ وكان الوقت غير

«ساعد بالخروج اليهم ٠ والحطة عليهم
وفى هذا التاريخ اسثمرالقااضى شرف الدين حسين على الفازق

ناظرًا فى الذفر الوروس:فتكان حسانلمفاشرة * جيلدالمباشرة
وفشهر شعبان لقدم الركاب العالى من ما املى روسةفتعكزكارف
صيافه شبر رمضان فى مدينة تعر

ووصل ااشريف اولخاطليارميرالكبيرداود بن محمد بن داود بن عبد
لله بن يحبى بن الحسن بن حمزة بن سان بن جمزة ضاحب صنعاء لين
وساظان اشراف الزمن * الى الابوات الشريفة السلطانية فقوبل بالاجلال

والاعظام ٠ والافضالوالانعام
وتإزل تإرفايا نوات حاقة نيلجال واركاا دوق رحم
»لاه

وق تَمرَذيَ الفغدة ضَادرالطؤائق مين" الدينافق كائيه عند
اللطيف بنمحمدبن موئمن مصادرة عنيفة فتوفى فيالمصادرة فى غرة ذى الحجة
املنسنة المذ رة واستصنى ماظبرلهمن ماله

وفىهذه السسنة توفى القاضى شاب الدين احمد بن عَبدَالله التهائىجام
الشرع بزنيد ٠ وكان احد الفقباه المإرزين عارفا بالذهب جسن الاحكام

العقود اللؤلؤببة .الثءاني

ي1و6 6/1

يشفع بهالناس دايا ولهاعدة مكارم ٠ وكانت الافلخ
لير كغيرلاقت

عندموتها كثيرًامن الواريوالخدام واوصت بصدقة مستكثرةالعفلقراء

20028

 ١والمشاكين وعلجماةاناس معينين واوصت يمحة وزيازة

فالعلى بالنحسن المزرجى عامله الله باحسانه فندينى السلطان رمه

لل تهعالى للحج عنها والزنيارة فزودني اربعة ١لاف درثم ٠ ولارجعت من
المجوالزيارة سامنى فىخراج ارضى ونح :نومئذ مساعمة مسقرة موّبدة

مشر ٠. جزاه اللهعنىافضل المزاء

الاه

وفي هذه السئة توق القاضئ جمال الدين عمد بن |بزاهيمالجلاد ٠
ل باوحد اعلام الده» واجواد اعران العهمر ٠وكان فقيهاعارقا فاضللا
جراكداملة”له فعلات فىالجود مشهورة ٠ومقاماتالففيضل ا
قراعل اىلفقيهعلبىن نوحوغيره ٠وكان ارعافىعلمسابوالنكِوبنى
.

مدرسة فى مدينة زيد لاهل مذهيه اكاب الى حنيفة رحمه اللهتعالى.٠

وكان ايلحعبلاء.ويحلهم ٠ وليزل ف .خدمةالسلطان حتىولى السدود

الاربعة واقطمهالسلطان الماك الافضل حرّضنث امقطعه فشال ٠ وتوفى وهو
ناظرفيالنغراحلروسبعدن وولى اولانظلرولاية بهمامدة:وم ينفقهذالاحدر

قبل ٠ ري
فكاقت
ته فيجمادى لبي من السنة المذكورة رحمه اللهتعالى ٠

ويروى ان مبلادهفىسنةار بموعشرين وسبمائةواللهاع
وفى سنةفس ومانين وسبعواثة نزل السلطان تهامة فى شهر حرم فاقام 1
بما  ٠وفى شجهمرادى الاخرى خرج عمران السيغى الي بلد المعازبة ووافقهم

على الفساد في البلاد بعد ان كان احد خواص السلطان فدل قبح فعله على.ه408.

 40:60الباب الثامن في قيام الدولة الاشرفية الكبرى
وده والاكرامفيا انقضى شهر شوال طلبوا الفسم فى إقيال الامجوالموسمفزودم
الى
السلطان وتقدموا سه اول شهر ذى المعدة ٠ فولصالوا قاردلاحمن

 4.احازوا الى طوائف الافسدين وقصدوا مدينة الحالب في جمكمثيف تخرج

اليم اذيرها يومئذ وهوالركن بن امام فهِكنانملقمتهالمم فالهزم هو فقتلوه
وقثلوا جماعة معنه ونهبوا اطراف البلاد٠ ث تموجهوا نحوحرّض نخرجالييم
اميرها يومذ بهادرالعسىفكقبترلاءهم وشتت شعل الباقين ٠ وما علبهم
صاحب  "4ملعهم من دخولا ظ يدذل احد منم الاسدًا

وفى هذهالسئةكتي السلطان رحمه اللهتعالى لاصبعاب الثمرج لملا

من وادى زبيد .بزيادة معاد فى القطيعة وذلك فى سبع جهات وت الماوى
والبقر والريآن ونابط ومبرج والنقض والبدانى صدقة مسثرة ٠ وتصدق على

اهل ضاحى المصبرحميما بانتكون قطيعتهم دينارية فىكل معاد .واحد الا
ماسق بالوادى فانه يكون فىكل عشيرة ,معاود منهمدديوانى .٠وهيذا
معدود امفنعاله الحسان
وثاة

وفى هذه السنة توفيت ادلراالكريمة جهة الطواشي جمال الدين.:
طعن الافضلى الاشرفى والدة مولانا السلطان الملك الاشرف اسمعيل بن
العباس وكانت عقيلة الزمن وسيدة نساء ملوك الشام واليهن

واذالم تجد من السنكافئا  ..ذات خدرارادت الموت بعلا
وكانلها الا ثارالحسنة ٠ والافمال المستحنة ٠ ومن ماثرها امد
الذى ابتنته على بابدارها دار الامأن فىناحية اأغربة من مدينة تعز وهو

جواعسعلت فيه بركةومطاهى وجرت اليه سباقية .من اماه
مستود جوسن

العقود اللؤلؤية  -الزء الثاني

0ه

المذكورة رحمة اللهتعالى
وفى سنةاريموثانين امرالسلطان ممضادرة الامير سمس الدينعلى بن
خسن السقيم٠ وكان فافوىلخاله معلا (اطبرذارية ومقدما علاهل فنه 8.203.

وان شاد الذواررودن اموالا كثيرة
فر به السلطان قربا
من وجوه مختلفةفلناءت اخلاقه وكان شزساًنظاوتازةناسل الاانه مط
مقدار ذوى الافدار وينتهك حرمتهم
ومن جهلت قدره نفسه

رأى غيره منه مالا يرى

فلا نمق السلطان امره صرفه عانلتصرف وطالبه بامخاضجر .من
 4فس مق واعضأ وساق تقل وعرضا  7اعر السلطان باطلاقه

رب الى الححاز
وفى شبرجادى الاولى اسقر القأضى و<يه ا عبد الرمن بنمد

النظارى وزيرا ٠وكان له عله اعذاء فقدحوا فية عند الساطارت .فاسوّد 1ه
مأبينه بوين السلطان واستوحش منه السلطان فامره بالانضراف الى بلاده

وهذة شمية الملوك النأنىفى الامور ٠ فلا امره السلطان ان يرلفم عن بلاده
0لفم 3بلادبنى يغ ٠ فلا ع به الامام راسله واستدعاه اليه قلا وصلاليه

هوقدر لهمأيقوم حال كفابعه فاقام عنده ٠ تملقدمااسلطان
ننسفهسمن
|

الى لمز فافامبهاالىب

٠ ثمتوجه الى زبيد فدخلها غرة شهر

شعبان فافامبهاوصام شهر رمضان فيها افلدىار المسماة دار النشفيع فى القور
وفى هذه السنة وصل عدة من اشراف مك ومر”:القواد يريدون

الخدمةعلىباب السلطان فقابلهم السلطان بالقبول التامواقاموا على الاعزاز
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الباب الثامن في قيام الدولةالاشرفية الكبرى

داب ولبهمبانواع
السهاعية فاقامفيها بضعةوعشر ين  13شعلهمفيهابالا

المذاب فبأعنغممله الى السلطان ففصله واضافه الى .الطواثى امين الدير:ة+

+كاق “وفائه لشلة الحادك
اهتك فصاد ره“مشا رة ينذدة شالف فيا و

والعشر ين عن شبرريع الاولمانلسئة المذكورة رحمه اللهتعالى
وفي هذهالسئة ابطل السلطان عن الرعية مصالحة العطب وكانت بِدعَة

منكرة ابدعها بعض النواب فى ايامالملك الافضل فابطلها السلطان وثى من
انقلباالنمخللاك
مستسنات فهله واعنى ااهللقرى من اهل وادى زبيذ ع
الستاطانة وكانت بدعة احدثها بض النوات ايضأ

وفى شهر جمادى نقدم السلطان الى تعز فاقامبها الىاخرشر شعبان

ان وصام شربمنضان فيها ٠فلا
عخبرشب
ثمتوجه الى بيد فدخلها فشى١ن
انقضى شهرالصيام سار الى بلاد بنى ثابفتاستولىءليها ث قم3صد .لاد اكرل
/ا156

لىوذهوى سمي طن ارس هوا أجل
 0الى حصن بناىعل
عسر عال مشمخر ٠وكان قد كثر م ٠ر :اهله الفساد والعصيان والبغى

والمدوافنلاقصدثم السلطان افلىتاريخ المذكور ربوا املنحصن وتركوه
خالا ٠فففبضه السلطان ورتب فيه رتبة يحفظونه ورجمظافرًامنصورا

وفى هذه السنة توفى الفقيه شباب الدين احمد.بعنلى بنابراهيمبن

ضام الحضررى المقرى ٠ وكان فقيباًفاضلا عارقا عافلاً ثبلا بيبا اربيا
حاسلناخلاق لين الجانب حوبا غند الناس ٠ وكان مدرسا فى المدرسة

فلمدرسة
الواثقية بزييد و التى يميا بهض الناسن النور بة ومعيد؟ ا

الاشرفية الىان توق يوم الحادي والعشرين مر _:ربيع الاول منالسنة

العقود اللؤلؤ بة.الجرءالثاني ١ 10162 63
دحجنه فاقامفى الجن معتقلا الى يوم الخامس والعشرين من.شهر  رمضان
اتطملقه ٠ ونأ القَضىرمماذل بوادى زبيد ثققدم السلطانالى تعنفاقامبها
وفى اواخرشمررجب تقدم السلطان الى مديئةالجوة فاقام فيهاوفى البياض
ال الخامس عكترمن شعيان ثمطلمتعزفاًقامفيها وصأم شربمرضانهذه
مبضران اطلقالسلطان
السنة فىتعز٠وفى يوم الخامس والعشر ين مرن ش

الامبرفر الدين ابابكربن بباودالسنبلى 5ابن لا تحقق براءته ماقبل
اسان ٠ولوكان عل لكان قد
عنه .٠وكان السلطان رحمه اللهحلي

اثلف طوائف من الناس ٠ وهبذه منشيمالملوك وقل ان يوجد كه
الملوك مغله
اخطبا الله عهلئزادء

فىالارض كيناوعراوعلا

ولا ارانا فيه مكروها ولا .. سوةامنالاسواءماطيرشدا
ونقدم السلطان الىزبيد يومالثالث منشوال فدخلها يوم الخامس من

الشورفاقام اياماثم.تقدم الى.بلدالمعازبة وكانوا عل حذر منه ٠ فلاعلوا
بمساره الههمزهدوا فى الاموال وتعلقوا برغوس الجبال فنبب العسكر ,بلادم
با سيدا ودرفت فراثم كان الوقت غير مساعد فرجع السلطان الى

زبيد ثطملم الىتعزفى عشرذى القعدة فاقامبهالاخر السية
وسفسىنةة ثلاث وعُانين وس.ع| نه وقع الحريق  7زنيد ايضأفى ناحية 75

اللموقوكان تحوامن الحريق الاول فقل”من حرق فى الم الاولىوتمفي
النانية اوفل”فزن م فىالمرةالاولى وسل:فىالثانية فانضر بهاناسكثيرون
وفىهذهالسنةاسقرالقاضى موفق الدينعلىبن حمدبن سالمبالاعمال

0-5-6

و  40 ٠7٠البابالثامن فقيام الدولة الأشرفية الكبرى
عده  ...وفىهذهالسنةلقدم الركاب العالى الى ثغرعادلنحروس فاقام.فيها ايام

وابطل من المكوس الحدثة شكييبرا
وفيها توفى القاضى نت .الددينتمربن الي القاسم بن معيبد الوزيزوكان

اجق من قل له سيد الوزراء اديباعاقلامبيبجاوادً!كر هاشاءا حلها
محلكفضل ولاجعفز. .كلا .ولا يحب ولا.خالد
ا
اكاللنز والمنوليثالشري : .,والطؤد “,إلا انها رواحد

وكأزا لفسيية السسياط ةن _مكامل .الزياشة ذ .لهم بفك لاقب اا
فضل والاحسان ٠  8وفي ٠ا بذكا
نب "٠ فصي اللسان.٠. اكغلير
اعدى.الزمان مؤزاوة لسؤائه  ..ولقّد يكون به الزمان .مخيلا

دى وثمانين
اولوىزارة فىسنة اربعوسبعين وتوفىفىالحرم مانسخنة

وجمزءافا /مرخ مين سنة راد اع ٠ وكانث وفاته في مديثة تعز وقبره

الاتطتساذ لأعولا توتقى فى ثارثتاذ كوول الوزارن تقدوليهالقاضيا لون
4ه

الدين عل بن عمربن ابى القاميمبنمعيبلوكانهدة وزارة القافى لقالدين

المذكور مدت سمنين وغشيرةاوشهمرانية ايام
 1وفى سمة اثوثكتياننينوسعانة رجعالساطان منعدن الىزبيد فاقام

فى زبيد مدة السبوت وغزا بلاد بنى ثابت فقبضماوفبض حصن فوارير ٠
ين ابوبكربن
وفىشبرصفرمنالسنة المذ كورة وضل الاامي
لردفر
,زمه برماادلسثيل من مكة امشرفة وصعبته حمل المج والعمالمنصور فوشى به
أاعلضوشاة الى السلطان وروى عنه ماكانوما يكن فاعتقله السلط

العقودالؤلؤية .الجرء الثاني

+ها* _

السلطان بقئل جماعة من الاسارى ممن إعرافلفساد واطلق الباقين واضاف
السلطان امرالوادى رمع الى الامبر سيف الدين بشتك فاسئئاب فى الجهة
ظ المذكورة الفقيه رضى الدين ابا بكر بانمد بانلعبوداحد وكاناف فقي

حمسيال الانانه كان لعب للزاشة ا4ل1ملالمة عرس التامفة:

وضرببة لخسامه ٠ فشتت جموعهم ٠ وأخلى ربوعهم ٠ وقئلمنهمعدةف٠ى
افرب مدة ٠ وفىالعشرالاواخرمنشورربييعالآخرثقدمالركاب العالى الى
أعز المحروسةفاقا فميه ايام*أ2م لقدم فى عسكرهالمنصورنحو لاف فاخذ 0
مليايا ملقم بالسرف ثمسارنحوارياب فاحاط بهعادأثمرجمالىتعن
سرن:ة
لن م
اعبا
فاقام فيهاايام قلائل ٠ ثمتوجه نخوتهامة فدخلها غرة ش

الملذكيرة وكان امه رمظان ىمديةزد
وهفيذه السنة اضاف السلطان امر التحمة الى الامير سيف الديرك
يف ٠ وقد جعاوا ثللهاثة
كىجنمع
بشتكفلقدم اليهافقصده المعازبة ف
مكامن .ثفلياثةاما كننفرج الفمانمستدرجوه الىان توسظ فلىامرك
فاحاطوا بوهءن معه فقاتل حتى قثل ٠ وقئل معهيومئذ الفقيهاببكوربن

احمد بنعبد الواحد وجماعة منالعمسكر :و كا قننلهيموم المادى والعشرين
شوالع مو للناحها كر
ين ابو كربن ميأوو السذيلى صعبة 4.10
نر
لرد
اامي
وفى هذه السنة لقدمال

لحملواللمالمنصور املسىكة المشرفة وسار بمسيره حم |أيهنلج ا مبرورا

وسعى سعيا مشكور م٠صصوب الذسلاهمةافبىه وإيابه
العقود اللؤلؤية

لق

الجزء الثاني
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البابالثامن فقيام الدولة الاشرفية الكبرى

في امأكنم فى القر بةفاباحهم لعبيد السلاح وغلماز البغلة فقصدوهم الى
اماكنم قبل ان يجتمعوا فخرجوا عولجىوههم هاربينوازم بفعضامتاف
ود
وفى ذلك اليومامر السلطان بازع عمه الماك الظافرهاثمبن عدلىابن

فاعلقله إاياطمالثمقه واحسن اليه .
وما العصب الطريوان تقوى  .:يمتصفم من الكر م التلاد
وكان ذلك من فعارمبوم عاشوراء

 71وقى هذه الاسملنةموقرعيق فى مدينة زييد حرقالسوقكلهوم|
وازاه شرقاًوشمالة ٠ وحرق فىنلك المدة عدة اها,كن مزنبيد وغيرها

وكانالمرب اقلمذكورفىشاهلرالسحنرمةم,نالمذ كورة
0009

وفىهذه السئة افسدت المعازبة فيناا شديداوقصدوا طريق البخن

ةيمد 1غىرد للمالسلطان عسك رامنالباب وأمرعلصاحت التحمة

وضاحب فشال بمواجهة العسكر فىيوم معلوم فاتاهمالعسبكر منكل
١ه ناحية ومكان ٠ ول,يكنلممبربالفاادلبخحراوه فغرقمطنهامئفة
وسلمالباقون ٠ واستدم أناسمنهم وامبزارون ٠ وكان معدم المسكر

الامير سيف الدين بشتك الحاجب فاقامعلهم

يكفكب عنهم سمر.الموالى . .وقد شزقت .بطمنهم .الشعاب
ومن في كفه منهم فناة

.كن فى كفه منهم خضباب

فرفم السيف عنهم .ورجع الى السلطان بالرءوس .والاسارى فامر

العقود الاؤلؤية الزء الثاني

و 69 1

فهر بوامن امن الىالحازة بوم وصيق عليهمضِيما شديدا وقالمنهم

طائفة فتشتنوا فنىاكحلية

'

وفى هذهالسنة تقدم السلظان الى الميمفاقامفيها إيامفلائلثم رجم
لىزبيدفاقامبهاإلىسخ شربمرضان
وهفىله السنة المذكورة ضام السلطاز فىو
زسهدىاول سنة ضاممأ 4.008.

فى بزيد وافليوم الثالث شمهنر شوال تقدم الركاب السلطاق من

زبيدالمىحروسة نمزفاقامبهالىع ديالاضحى ثمنزلتمامة ٠ وكاننزوله
وفىهده السنةتوفىالشييخ الصاحنئْ الدينطلحةبنعسى بنابراهيم

ابثابى بكربنعيسى يار ٠ وكان اوحد رجال ال
وطر
اند
كّة
كاب الحقيققة
مجالا قواماًعابدازاهداورعا شور لمكراماث ظاهرة  .وكانك وفانه

بوم السادس عش من شاورلربايعخر املنسنة امذكورة .توف فى
مديئة زبيدوقبر فى مقبرتها الشرفية من ناحية بابسهاموقعبلره قبة

مالية وفبرهمشهور يزار ويتبرك بهتافلغه به فى الدنيا والاآخرة
0

يق ةا وني وونلذلفهاة  7المماليك الثر ناء واختلفوا

وبأخذون سلاحهمفاستغر بت اعرهمفارسلعيولآله:ترط

دازملحان

فررفعاليعهيونهوأخبننوه انبع ا
لهرة قنالوَجمع سلاح ولكنهممفترقون

4 1 3+
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.كان رجلا قد طافالمسالك ٠ ودخل
اليونسى بالياء المثناة من تحت و

غدة من المالك ٠ فليا وضل اهن فظن بهاوسكن وخدم الشلطات -الماك
 3للجاهد مدة طو يلة ثمخدم الستلطان الماك الافضل مدة اقامته فى الملك
ع)
لحد
قعن
عرج
لت
ابات
ناحن الخاضرة ٠ وقد يروى روا
وك

شاهده

من مالك الهم٠ وكان رفاتهبومالمامسعشر من شعبان فىمديثة لعز
ذفن بالاجناد رحمه اللتهمالى

وفىهذهالسئة ايضاًتوفي الامير نووالدين مدمبينكائيل وكات
اجمليريلا نبيلاًعلى الشأن نحسنالسيرةكريم النفس بسط البنان يحب
 ٠الملا والصطحاء ويدنييع هن محلسه ويعطبهم عجظازءلا ويم خالم .
مكان فى انامامارتة وانقياده للدولة الرسولية يتماللهملك الاعمراء"* فيا
تزع.بده عن الطاعة وادعئ الساطنة ونازع الساطان فى بلادذة وحاربه جوز

له السلطان الاملاكافضل جيشاًكشفاً فاجتنه .ن اده وطرفة عن البلاد
ذلتتمله رابةأبد ٠ا فلاذ بالامام علىابلمنحممنددوى فااعطلاةمفدتناح
ته » فيلزل ابلهى ان وى ٠ وكانت وفانهلئلة العة
وما ييضمافتالايه

البالقطن عر[ من ماقمو لياق لللنكركؤقظينعو لهنةمالي
ووه  491وى سنة انين وسبعاثة أل اللملطانإمنارة :التَضن امسق ذارالاضر

وللطاق ع
ف :الل التوترأمن زبدوفيا ةا
ككر
فا التهطالتاوفة

وكان ماقدلماقلياشضئ تقىالدين عمربنأبقىاسم مبعنيي الوزير

العقود اللؤلؤبةالزء الثاني

“62 51 3

قت الدين عمرينااللىقاسم معيبديأمرهباللقدم الى الاعمال الرحبانيةلامر
السة .
يام
لسةر٠ك
أوجب ذلك  .وكان الوزينالمذكورحسن الاسيا

 ٠قات يانمده رشو احوالمااء :اودمر بلالمرالها .تونرل السلطان:النخل
خبيخعر
لرشآهرر
زد فاىآخ
فاقاوفيهمدةءثمتقدم الى البجرث امرتمعال بىي
مالنسنة المذكورة
ولا اتتغى رسم النخل بوادى زييد تقدم السلطان الى محروسةلعز

ذساركوز  +وو صا الو ين اإنقراماد العامة الىت نماغيرومبة
ف للجلو ل
ا
وكاندخوله تمز يوم الثامنمن شهرجدادى الاخرة

ثمعزمالسلطان عنلزىول ثبامة فكان خورجه من تمزيوم الاثنين
الننادس عشيز من الشبر المذكور ..فاقامفيهباقية جمادى ورجباًونضصف
شعيان ٠ وق مدة إقامتهَس القاضىموفق الدرينعلبن مد بن سالمعدا

فى بيد وناظرابها

١

ولا انتقضى النصف مشنعيان عزم علىالطلوع الىلعزيسبب الصيام

4ر66

فكان دخوله تمزبومبلادى والشيزايق :معرفان الكيوفز ..فاقامفيهأ
اعلبىد الاضحى ٠ وكان ضيامه رمضان فى مدينة ثمز .ولا انفضت ايام

عيد الااضحي تقدم .السلطان الى ز بيد فدخلها يوم السادس عشر مر

وو انلسة
وفى هذه السئة نوف الشييخ الأجلغخ ارلدين' ابو .بكر بنابارهيم
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الباب الثامن في قيام الدولة الاشرفية الكبرى

شمبان فلا اننم الامر ناطناًوظاهرا  .وجرى القلاتاد ألالة واعرة

أتقق على المسكر تفقة جيدة وسار بوالذه الىمخروسة تمن فدفن يوم
الاثنين الرابعوالمشرينمن الشهر المذكورء واشمركت القراءة عله سبعة
56ه ايام“ثمبرزت أوامرهالحسائر الجهات بتقريرالاخوال واستخدام الرجال
وأقامشه سمان واكك رثقتنانٌ ؛وشوالا  "351التقذة واس رنذاىطعة

يلة تعقلديه » وهو
حنك
اب م
نلعر
ادٍلتصيله  +وا
والكتبمنكلبِل
بحيب عنكلككتاب بمياقتغى ٠ و يقابلكل واصلاليهبمايحب ويرتضى ٠

حتى اسلتوسر البالاق“3انيًا فاطتيا  .وأذعطك الإدبةطائنها زماصيا ا
القضت أيامالعيداء عزم علىالمسير الى ز يدء فدخاها بوم السادس عشر

لاانطناتروطا لخارعوواتين سارو بلانال
3

وفوارس تحبى المامتقوسها ٠فكأنها ليست من الميوان
وف سنة لوسسعبعين وسبعوائة” ب ور أمرالسلطان بعديد التخيل من

وادى 4دو تاه

ازمكه اخ وانهرض هنهطقف كبر ؛ وكان من

 992 4:حملةالمندوبينعبدالرحمن :بن الوجيه  +:فل ثاقندمالمذكورالىالنخيلمن
جدلة اللماءة المندوبينررأجىلا بقطمخلة مثمرة .فعنفه وتوعده ووبجخه

0ه وتهدده فسمّطت النخلة عليه وهو عدلاىبته فمتلتهما ممافاعتبر ببه الباقون
امصنحابه  .والسعيذ مونعظ بغيره ٠ فكان عديد النخيل فىهذه الس:ة
كاولرمةدكلؤال تيلة حمسنناته ٠ ثبمرز اعره العالى على وزيره القاذى

الفقود اللؤلؤبة  .الزء الثاني
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ذو شيزرة مرضية مأشادها فىعصرة الراضى والامستمصم
طلقجبين أغرلافظولا جهم ولامتحكابر متمغلم
ا

فالله يسعده .وعتمنا به ,مادامفوقالارضبمثىمسلم

ويزيده ملكا الى املك الذى  .أولى ويكفيه الردى ويسم
ماجن ليل" وانلى صبح وما .بانت حمامات الى لتدتم
حبسا

البات الثاميه
وعض ايامها
في ذكر قيامالدولة الاشرفية الكبرى ب
قلخل بن المبن المزدزجى «ابمالهاللملهسنى :لاهالتسولطان
الملك الافضل رحمة اللعهليهفى ناريمه المذكور وحص ل الاجاع علقيام

ولده السلطاز الماك الاشرف اسمعيل بانلعباس بن على بن داود بن 8.892.
بوسنبة بنعمر ابنعلىبنوسول

....والشمرى المطمرن .الرعميسسا
المائض:الغمرات غير مدافم .

مانهب تضووةخانة ..ف.ي !:آنة.<: .اتن,الفأنون وتمسدليد :النقييسها
لا||سعمت .به سيت :بواحد..! .ووشه.فزايث مننه خمسا

اللليج أله سال مؤلفا ....ولاعف متصله -فلال .ممحلا
وكان اتنظامببعتهبعد صلاة الجمعة من اليومالحادئ والعشريين من

015

الباب السابع في قنام الدولة .الافضلية ووقائعها

هيهاتولى الفضل بندككله

يأيهااللببث الحضوز لدىالونى

223.4.

لوه ثاول والعيلا والأم
أي ابن ارحيم الاكرم

يأها الجبسل الاشم الزلتى
هنا القمن :انين يلزه

نا الك الماورك .. المنجم

فالتكغائلةالردى ضرفا :وم

ينن الحسام ولا اللسان اللهذم .

كلاولا خول ولا حشم'ولا

خدم” ولا مال به يستتخدم

فسقاك موسحب الرضامغدودق

واهى العرئ مسحتفر لارشجم

فكل ينوم بكرة وعشية

ما غرّدت  7ولاحث انم

فلن ذهبت فا ذهبت حقيفة

ولأن مضدتفا مضنتلكأنمم

ودّعتنا وترككت فئا"ماحدً

ببنى  ١مار جف وبتمم

الماك الذى في تاجه

تمن يلوم .وى المةسامة فينم

الحازم' اليقظ  الجواد اليعربي
والقائد .الخيل العتاق :الى الونبى

لمزبرى :الأفسوات :الأرقم
سما تسادى بالكراة تحدم

ايلغزافو اهل والحؤاسل والِظا

مر :اللافة زندها و المعم.م

وأخوالنضائلوالفواضل والذى

ضزرم
فى كل :كف منخهب

ملك له شمالملوك خو اضنسع

محلك اذا النقّت الو ش ششمشم

ليث لدى الهميجاء فى لعِرسَهٍ
نة .من بنى ماه السما
مجن:فال

معال:::االوف وافاو! ,رمتييسم

الاشرف

نايا البحر الْلضَم'االحضرم

مره سرّغسان الذين همّ

الجبزء الثائي
ملك" له عنت الملوك وأذعنت
وأطاعة الدهر العصئ وأهله
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 122الأغلب متعم
مومع ركانها كاك وارمسم

فاناه ححكم الله جل جلاله

وهو الليك المدل فيايحكم
مستأخر فهم ولامستقدم

فتغير القمر المنير ةده

والشمس كاسفة تنوح وتلطم

والأرض راجفة تيد باهلها

لجو مغر المواف بطر

وبكل ارضيمن تهامة جسرة
نزلت ملاتكة .السماء لدفنه

وبكل بدت فى زبيد مأتم
زفاىء تقُدموا
عمرب
لي
الوك
وم

سبأ وحمير والعريحج وابنه

وزهير الشاى ورباسر بيثم

حكم علىكل البدية ليمكن

دوالم م سباح ذا ببكى وذا يترم
هرناين
دلق
هذوا
لب
اصم
وال
و
وأى أبوكرب وحسان ابنه وشقنيقه وأبو الضجاعم عينيم
وماوك غسارت وللموكندة

و أبى الملندى وائله.ؤ الأبهم

وأتى الشييد وبوسفٌ وسليله

عمسن وداود الحزير :الضينم

وغل بف داود الجاهد قام

ببجى ودمع العين قانعنسدم

يا.وحشة الدنيا .ووش أهلبا قإيذسل مات التب الأعظ
من للواكب والكتائ ف الوغئى

والخيل في .ارساهبا تتحمم

مر .:للطفغاة  وللبغاة مدمر

من للضلال وللفس_اد مهدّم

من للكتاب يفضه ويحبب عن

متهونه فى مختفم لوجم
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الباب السابع فيقيام الدولة الافضلية ووقائعها

اعلقفنائق:والثامن :ذاو نات متتغيزاقبلايه
201.
ووه

وكان وزيرةٌ القاخى جال الدينمحمد بنحسان .فلا توفىفى تاريحه
بنالقاسمبنمعيبدورثاهجاعةمن
المذثوراستوزريعده القاضىثقىالدينحمر

الفضلاء بعدة من التصائد التارات

ونالالناسعليه حز نشديد  .تقىده

لل به رحمتهواسكنه بحبوح حنه  .وقد انبتمن جميعمأرثىبهمن الشعر

0ن
ا
5
:
و
قصيده
ن
ة
ظ
م
ت
ب
ر
و
ا
م
ئ
م
ذ
ع
ا
ز
ب
ع
ل
ح
ف
ظ
غ
ي
م
ر
ح
ع
ه
ل
ا
تها سدادا منعوز وهي

بكت الخلافة والقام الاعنم

والاك والدين الحنيف القيم'

والشمس والقّمر المدير كلاهما

والارض تبكي والسما والانحم

والبييت والحرم الشريف بمكة  2والمجر والحجر الوانى الاسحم
والمش والنيجن الهندة الظيسا 

والسعهرية والقسى والاسهم

ومدارس المللالشرتشا وأهله

والمسلون فصيحهم  والايجم

جزعاعلىاملك انوجبالبهسا  منقبل يعقدتاجه وبنظم
ل سعالدى
اذى
الافضل بنعل ال

وبنى منار الجند وهو مدّم

وحمى فور السلدين بعزمه والسيف يقطر جمونانيه الدم
الأروعالطاقالغارفصة الحصو ز القسور الوره الحزيارليم
والعارض المتنالاجش المرجحن  9الوابل الندف اللث النجم
والصارم الذكر الجرازالشرفى

ومصرف اللكاجلموح وذلك

القاطع العضت العضوض الخدم

بالسيف ينقض ما يشاه وريدم

العقوداللؤلؤية .ابزء الثاني

 3وه كو

مايحاوز حد الحصر فبلغ جمعهم الموبا ٠ن وكانيومفزمققياًبثمباتفما

تذلزل ولا تحول ٠ وولى الملك فىقاطلعن اولفبلاد طمونائف الفساد
 ٠ماءيزيد عل الى فارس فضلاً عر.ة القرناء والاضداد قكفراّقمتهم

:
واستأصل شأفهم .
وكانلهمنالماثرالدينية المدرسة التى انشأهافى مدينة نازفى

ناجية الجبيلمنها٠امرفيهباعمارةمنارةلمايلكنبلفاد مشلهاوذلك انها على
ثلاثطبمّات فالطبقة الاولى مربعةالشكل صحيحة الاركان والظيمة الثانية
مثلثة الاركان قائٌة المروف والطبقّة الثالئةمسدسة الشكل عحبة المنظر .
ورتيل ف اللدرسبة لكر زف ]نام ومؤق رفيا :وطفداً اناما ليون 5.ه
الترآن وفدرساً فى:الشرع الشريف ومعيدًا وعشرة املطنلنة .وحدثا
ايها وهنا رفراء ولئنايا انتراة الزاردك نازقتل علييماطيان
ونخلاً وكروما ودباءام يقُومبكافايةالجبميعمم

وابتنى مدرسة فىماكلةمشرفة قبالة باب الكمبة المعظمة ورت فيا
مسرظلنا رسيا  :عشرة من الطلبة واماما وموذ

نآوقهآومفلا وا نامو ن

الترازالتكر بو واوقف علي اوقتأجيدًا  .ولهكثيمناملاآرالمنة والنير
الستسية ..وتوفى عسبنعة اناكذكوركم اكرخم الشاطارت الملك
الاشرفاسماعيل .٠ والثاىعبدالله المنصور ٠ والثالث على الجاهد ٠ والرابع

دعمد الفضل ٠ والخامسابويكرالموّيد .والسادسعر المظفر ٠ والسابع

 3+مها *

الباب السابع فيقيامالدولة الافضلية ووقائعها

شعبان الكربم .و.كانت القراءةعليهفى سائر الملكة الهنية سبعة أيام
رحمة اتللعهالى
؟6ه

وكازملكا شبمايتظا حازما عازماأي ذاَّكنافتينامشاركا للعلاه فى
عدة فنون منالعل عمارقًبًاغو والاداب واللئة والانسات وسيز الترت

وسير الملوك  .وضنف عدة من الكتبمنهاكات نذهةالميونفىتاريخ
طوائف القَرونل يحذمثعالله وم.بسح .عل منواله كوهتواتٍ نافعجدًا

وله أنضً حكتاب المطاياالسزة فىالمناقى الهنيةيحتوى علعلبتّات فقباء
العنوكبرائهواماوكبا ووزرائما ٠ وله كنتاب نزهة الابصارفى اختصار
اكلنازخبار .واختصر ناريناخبلنكان ٠ وكلهتاب لغية ذوى الهمفى

انسابالمرب والجم وله غيرذلك
وهوالذى جدد سور زبيد وجمر خنادقها بعد انت انهدام سورها

تلةكرة
وخر بت خنادقها وانفق فىعمارة ذملكسجم

 :واجرى للرعة

وه واف مص اطللن وام
عما
ريعم
داللر
ززا
ابنم
فىممظمجهاتالب
نىافىحة و ببنه وبين الذراع الارضى فرق٠ وكان كرما
مشرع
لعال
اذرا
 8062.لمال
وه

جوادايضمالمباتموضع التعبووهمت للشربيف عل بناحمدبن الحادى

ءنا جادًا
اكا
ح.و
شاده
ماثةالفديدارملكية زوادةلهيوم تقدمه الىبل
نلناحصرمن اليل والرجل لمواقمة اابلنسيرى ٠وجدم اابلنسيرى

العقود اللؤلؤية الجزء الثاني

 9+اها 6ض

وف آخرججادىالآخرة نذل السسلطان من محروسة نعز الىمديئة
زبيد قدخلهاأول يوم منرجبفاقامإيامافىقصره العروفباللورئق ثم
سار الى وادى رمع فى طلب الصيد فاصطاد هنالك شيئا كثيرا ورجع
الىقصره المعروف باالخورنق فاقامفيه
ثموصلولدهٌ مولانا السلطان الامللكاشرف من محروسة نعن.

وكان وصوله الى بزيد .يومالجمعة الرابم عشرمن شعبان الكربممطلوبا
مةته عنده ثانية ١ده
قتامد
اان
طلا حثثا ليتقضى الله ارا مكافنعولا ٠ فك

إايالمجممنعة الى الجمعة
تثومفى السلطان الماك الافضل .وم الجمعة الحادى والمشرين من ١3.699

شبعربان الكريم من السئة المذكورة رحمه الله تعالى ٠ فاتمق رأى
المجماعة من روّساء الدولة علىقيامولده مولانا السلطان الماك الاشرف
[مميل بن العباس بن عيلبن داود بن ,بوسف بن منبن عل برسنول٠
فاجتهمكبراءالذولة وعظاوُها وصلحاء الامة وعلاوُها والمقدت بعته

المذ ك روةالفتىاريخ لذ كور وحضرامراء العسكر وكيراءالاشراف ومشايم
العرب وحلف الوم واننظمت الامور وثةررت احوال الناس و
عدعد بده ولارفموأنئاة

ثشرمعوا فى جهازه وغسله وتكفيئه والسير به الى بئتره الشريفة

مدينة نمز الحروسة ٠ وكان دفنه يوم الاثنين الرابعوالعشرين من شهر

0204616٠

الباب السابم فيفايلادمولة الافضلية ووقائعها

6ه باهل صنعاء ونصتٍ خيائه افلىحقل مابلالخظة,ابن باجوال عيؤثه
ار العسكر يومافيوماوساعةفساءة حتىوصلاليهبعض عيونه
ياحوخنبله
مم القضاء السسابق يخبره بافتراق العسكرذفلىك اليوم وانه ليسفايلحطة الا
ومن ارايمين فاوبافزاناتلمفرصة وصدم المحظةبنفسه ومر_٠ مع
خهافىل

اتذ
افتراق العسكر وكان فى الحطة من الزيديةاناس كغير قد اس
لدم
اهممير :

 5.قلا اصطدم السك احاطوا حول الامام فأسر الامير وقئل نان من المسكر
وانتهبت اللحطة وذلك فىشهرصفرمنسنةكانوسبعين
وفى سسنة مان وسبعين طلعالامير بادلردين مد بناسماعيل برف
ايا فى المشكرالمنصور مغيرا الى الحقل وهنم عسا كر :الامام من حدود

البلاد الساطانية واقام هنالك يشن الغوائر فى كل ناحيسة وغلكل قبيلة
وبذل الاموال وملاك قلوب الرجال
وفى هذه السنة خالف الشري ف مد بن سلبان بن مدرك فى خرّضن
626 ٠

ونزع يده عن الطاعة .ووافقه على الخلاف حاعة من الاشراف وقالوا بقوله

وأقامباقهيمعلىطاءةالساطان ٠ فيا كان يوم الثانى عشمرمن حادى الاولى

خضل المصاف نواد رتخبانمن اعال خرضنبايلنمسكر السالطاني والاشراف

المخالفين فقئل الثمريفيجمد بن سلبان وقكل» عنةادل عل الا ليزت
رءوسهم وحمات الى زبيدثمالى تعز ٠ وكان السلطان يومثذ فى كز بل فى
الجوة فقامبرياسةالاشراف بعده يوسبن سايلفدين واخوه اسهد السعى

عضيرة ٠ وكان صاحب حرّض يومد الامير ركن الدرين عبد الجر
ابن على المام

661 +
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بالعسكر الذى فى زبيد وبكافة اهل القرى فوصله الم“ن بعض اهلالقرى

فالتعرراجماوليقف اكثر .من ثلاثة اياموشارف اليوم الرابعراجا
قال علىبانمسن الخزرنخى عاءلمة اللهبالمسنى :كنت يومئذ ف ممذينة
زبيبد فاخيرنىرجل من اهل سهام لا اتهمه فهااخبرني .به ..٠كان الامام 592...
صلاح.حاطا على باب المدينة فى الناجية الشرقبة قإل:ان دخل المديئة نلينلة

اوليلتين ٠ قال رأيت الليلة كانهحصل قثال بين عسكر الامام واهل المديئة
فبينا الناسيقلتلون اذ خرج رجل ز
ميند عظيم الؤلقة طويل القسامة على
فرس كاعظٍ ما يكون من امال لا من الخيل وعلى الفرس والفارس ثياب
كلها خضر وخولهمن الناس جع كافك ٠ فلاخرج في جدعه ذلك وراه
سيكو الامام انهزهوا إن لابهفتبغهم في ذاث الجمعفتوجهوا نحوالشام ولم 6ه

يلتفتمنهماحدفخسكراانل|عهد به*م فلاممتهذهالروئيامنهمعنااع
من صدق حديثه فىيجميع الحالات وحسرى شيرته ايقنت بهزية القوم ٠
فاصم الامام وجيشه متوجهين نموالجهات الشامية في صب ليلة الروؤيا او

صيم الليلة الثانية واللهاعم

وف هذه السنة استمر الامير ركن الدرين عبدالرحمنعلىبن الممامفي

حرّضن والاغال الرحبانية مقطماًبها

ظ

وشفبر رمضان من السئة المذكورة جرد الامير صارم الدين داود بن
موسى .بن حباجر الىناجية ذمار فى عسكر كثيف مانليل والرّجل فقبض

عدة حصون هنالك واجانته العرب رعباورهباً واخرب قرىكثيرة ٠ فوجه

لامام بوش لعقغلنياةله فللقملقانم اجلماعمام جموما وأاخسرتتجد
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فاخذوه وحاءوا ف 4الى السلطان فاص السلطان له ففئل و ينزل اأسلطان

تهامة فى هذه السنة
وفيما تقدم الى عدن فى.شم رشوال خغلطريقهعلىحج واقام فعدن

حدمو قا للمؤتييفا سنلينل ا لاندبة مكناالنواخذ وابطلكثيرًامماحدثة

0
4 000 0ياخي ولثائلهالودهبلالى

اجر م
البر

 :اوثلاثةايام مزال محروسة نمز
عدن 7ثفميال يوبمين
605

 5ولى مسنة سبع وسبعين وصل السفراء املنديار المصرية صحبة القاضي

حااللدين مد بن عاللىفارق ووصلوا من الحدايا والنمف بشيء كثيروكان

وصولم فى اشلهحم من السنة الذكررة

وف هذه السنة نزل الامام صلاح بن على الى تهامة  فى يوش عظية
من الخيل والزجلفرأّى ولاة البلاد لاطاقة لل بمه فالتعروا املنبلاد الي زييد

فاجتمعوا وسار الاعام فى الجهات الشاية فنهبهاعسكره واخربوها ومنار فى
طكانن وجموعه الى مديئة زيد فوصلبا براك مي السئة المذكوزة

فافام شرفي المدينة ثلاثةاياموهو يدور كلبوم حول المدينة 0محدفيهتا
طومعياق٠الانه طلعمنار ةة جامعالايودرة فرأّي فىالمدينة ام) لانحصَى

اقلدوفشدوا منكلناحيةلمر ينفراعه نا ذأ"لاخكثرة الناسٌ
*فلكطانواشى ١هيف ف المديئة اميرًايومكذظقلدب مشا القَرى
فيه ا
/اء+ه

اتأخرمم
وأحص 3مع رجام وان يكونواعل اهبة ينا يصلهم عله وان ل ب

احدفيعاقب اشدالءقوبة  :وكانقد عزم علىان يقصد امخطة لفيل من الليالى

العقود الاؤلؤية الزء الثاني
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رصده بعض بنى مها فدخل عليه وهرنمقباد1حجةاللهعليه ٠ وكان سيد

الأولتؤتزنانة لازفاس شمرء ولازتاره' أ وساؤركان سريع اانهضة عقد

6؛46ه

الحادثة نجاعا رئيسا جواد١ نفيساا كلغيعردل والانصاف عتحب) الى الرع.ة
حوبا عندكافةالناس .و٠كان قئله ف ليلة ابخانس من رجن من السسئة

المذاكورة" رمه اللهتغالى
ف اذى اله تانلج اكلىرة قالالشيغ ابو بكبرن معوضة
السبرى صاحب بعدان غيلة علىفراشه واحتزراسه وحمل.الى حضمرة الساطان

وكاناحد رجالالدهروأ فراد العصر عزماوحزماً وهوالذى استولىعل حصون
بعدان ونع يده عنالطاءة
وفى سنة ست وسبعين طلع الساطان منتهامة فىااوللسنة المذ كورة

بعد قلل السيرى ٠ ولا قئل الشيخ ابو بكر السيرى كا ذكرناكتب وده

عمد بن ابىبكرالىالامام صلاح بن عليستتجده عل بلاد الساطان فائجده

إنفسه فىماشاه من خيل ورجل * وجمع السيرى جموعه وسارا جميعأ يريدان

تعز فوصلا مدينة الجند يوم السادس منشهر رمضان_فاقاما هنالك ثلاثة

ايام٠ واستخدمالسلطان جمما كثيرا من الفارس والراجل وكتب الى كافة 040
القبائل تحفظ الطرق التى برفسا الامام واستوحش الامام امه ٠ وكان
يدم الحزمفياموره كلها فاسقر راجا فىغيرالطريق التى جاء فيهاوجدٌ فى
السبرحتى خرج من حدود بلاد السلظان وتعلق ابن السيرى بإده وحصونه
وكان مبارز اارفدىمن نزل الى الامام وسار معهوكثرسواد

ارئفع الامام من الجيدكا ذكرنا جرد اللطان جماءة من المسكر لارفدي
العقود الالوؤية

أ

الجرء الثاني
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وكاق .احق من قيلله سيد الوزراه لماجمع الله فيهمنالخصال الميبدة
+وه والاوصاف العديدة ٠ وكاناسقراره يوم اميس الثانى عشر من شور ربيع

الاول من السنة المذكورة
وفىهذه السنةثقدم السغراء الى الديارالمصرية املزخةرى صعبة القاضي
ين
داصر
لر ن
اامي
جال الدين مد بانلعفلىارقى وال

#دد بن علىالحبى

وكان تقدمهم فى شرهمرضان مانلسدة المذكورة

وفي شوالنقدم السلطان الى زبيد فسكنها واستوطنها وعملالخفية فيها
وفى هذهالسسئة.توفى الفقيه الصا المشهور.ابو بكر بن مد بن يعقوب

السودى يمتح السينالمعروف بابنالى حربة ٠ وكان احدعلاه الحقيقة
ومشايخٍ الطر يقة عال عامل لكرامات مشهورة وكان فصيحا يطعمالطعام
ويكفل عادلةمانرامل والايتام ٠ توفى فىجادى الاخرى من :السنة

المذكورة فى قرية الواسط من قرى مور ودفن بها ٠ وكان يوم وفاته ودفنه
يُومالشيور برجن اللثهمالى

وقسنة وخسمبسعين وسبعائة طلعالسلطان منحروسة مزبديايدلنىة
نتكععادته ونزل في شوال مالنسنة المذّكورةفاقامفيها ايام ٠ ثمتقدم الى
اللفلفرج فيه مدّة ٠ ثمسار الى البحر من ساحل الاهوابفاقام .هنالك
الى اخر السئة المذكورة

وهفذىه السئةقئلالاميرالكبيرسيد الاءراء فشر الدين زيادبن اسممد

الكابل يا رخديمة فىحدالقحرية وكانوريقةستسطيا فا ليعةقازوببامرة
 122مرللعرنيهوآ تكوراليا ويبست معبا' :فا كثرتكرره الهاوسبتهعندها

العقوهالاؤلؤية٠.الجر الثاني
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لو لم يبلكهوا مضل مرنجزي منزد كان فنية نيايلعالا
ابلا زؤراماهد! حسنالمذا كرةمبارك العدريس محبوباً عندالخاص والغام

توق ليلةالجمة الرابع والعشرين من ذى القعدةمنالسناةلمذكورة٠ وكان
ميلاذه لاللهاثبين لازبع بقين هنشورزبيعالاخرمن سنةثلاث عشرة
وسبعائة رحمنه اللهتعالى

وفيها توفى النقياهلفاضل المثقن الحقق حال الدين'ابوزيد محمد برد
عابلدرحمن بانبي اسراح بن عمان الاشعزئ التجتدونئ الحنق ٠ وكان

فقئرااما عامل فطنا ذكياورعالهفهملطأ تورعلمذائدا لافلقفمقييين

رايم بن المعزلتئ وابراهيم بن مهناواخذ علالج والابلة عن الفقيسه
موسى بعنلى النبلىالمعروف بالجلاد .:وله تعاليق حسنة واعتراضات جيدة
واختصر شرح الخوارزيئ ٠وكان مبارك التدريس حسرى الافراء مرزاعيا
لطر ييعقرب /+رجمةة ال غهلههموتفقهبمعدة منناهلالمذهس٠وكان.لاتزال

وصبتهتحت راسهفلا.بااحلسموت اثركلمنكان عليه كي فلإو
كثر و٠كانت :وفاته في السسنة' المذكوزة وعمره يومئذثلاث وخسون سنة

رحمه اللهتعالى
وفى سنةة اربع وسبغين نقدم الركاب العالى من زبيد الى نعزوكان . .

لقدمهفى ايامالخريت وكانت سنة كثير:ة الامطارفوقععل اىلناطارت 92,
والعسكرفى وادى الخيشيب معطظريم فامتلاالوادى .ما وسال .بطائفة من

الناس فصلا عن الذواب وغيرها
وهفىذه السنة تولى الوزارةالقاضينتالدمنحمربنالىالقامم بنمعييد ٠
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ينهم ساعة من نهارثم هزم ابنميكائيل واصعابه الاشراف هزية شسديدة
واقئللشريف جمد بنادريس فىنموامئنة انسان٠ . وكانت الوقعة١بخر

النبارفلحصات المزيمة فى ذلك الوقت ستربم ابل فاتخذوا جملاوحملت
رغوس المقاتلالىالسلطان وهو فتىعز ثمنزل الساطان الى تهامةفىالنصف
ين الىحرض ونواجيها نفالف عليبه
دخر
لر ف
من حمادي الاولى وسار الاامي

؟ه اهل جازان وانضم اليبماصحاب الخلاف السلوانى فتصدثم الاميرفخر الدين
عفسياكره ال جازانوحظ غليهم حتىاذعنوا الى الصلح بعد امنقنلهلم

جاعة شفوىال

وفى هذه السنة تونى الطواشى

صازمالدين جيب زمامالباب الشريف

وكان سيد الزمامية فىعصرهحلهاكرياًخطاظً كريمالنفس حمر
الاخلاق فلان يكون مثله فى ابناء جنسه وكان وفاته فى مدينة الموة وقبر
هئالك رحمه اللهتعالى
22032

وفيها توفى القاضى حال الدين حمد حبسنانالوزيروكان رجل الزمان

عافلا كاملاليبامصبنياحب البأسنالشديد والرأى السديد وكان سيد
صاف
ومل
ا كا
لانه
الوزراء فاىزم

حسن السيرة جيد التدبير نصوحا له"

0000

فلينالكرا لوكانت البيض والقنا ...كارائه مااعيث البيض والزعف

يقوم مقام الجبش لقطيب وجهه ٠وتستعرف الالفاظ لمفنظه خرف
رجه اللهثعالى

وفيها توفى الفقيه الامامالبارعبؤهان الدين ابراهيمبرث عسىابن

العقود اللؤلؤية الزء الثاني
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وفلاىيته الىان هلكفىتارئخهالااتىذكرهٌانف شاه اللهتعالى ٠ وثي ٠ه
الزلاية الشبورة ٠كانيحيوهو زبيد عل منفيءدن وفىلعز ومن فى

حرض ٠ وكان يحمعلى من وراء البحر مناهلعوان وزيلم وغيرها منالبلاد
الشاسعة ٠ وذلك انه' كان اذا اشتكى اليه انسان بغري له غائب عن البلاد
واعالها وكان فى اى بإد من بلاد السلطان كت لهممضمرا وارسل به جماعة
منالجن ودالاعوان فإما ارضى خصمه والا وضل وقامجه فانامتنععن

الوضول أوالتسليايلزمالطواشى اهله واقاربه اووكيله عابويده بنسلمما توجه 8.999.

عليه وان لميكنعلاهقاة افلىبلاد الزمالواصلين مناهلبلده الذى هوفيها
اوذصالوا الى زبيدبتسليممايتوجهعلي ٠ه واكلانسلطان قد اطلق يدهفى

البلاد فلايعلوامره امر
وفى سئة ثلاث وسبعين لفدم الركاب العالى الى محروسة آمزفىشمر ,
المحرم ٠ وفي هذه السنة نازللشريف نورالدين محمدبن ادريس بن تاج
الدينالمزى فيطائفة من الاشرافاصكاب المشرق وافقبالامير نورالدينحمد
ابن ميكائيل وانضم |١ياهلمشريف جال الدين همد بسلنبان بن مدرك ١ؤه

يمذالامير انخلرديرن زياد ين امد الكامل
فابو
فقصدوا حرض وكافهنه
فعاثوا فى البلاد و٠طلع الامير فخر الدينالى باب السلطان مستون"! فكساه

د
ريه
جممعل
السنلطان كسوة فاخرةووان

عسهكرا من الاب وخامة من

بني حمزة وامره ان ياخذ من الرتب ما شاة ف٠نزل فى عسكرجرار وخزانة
قدر
ئوق
سجم
اولم
جيدة ٠وكان نزولهفى اول شهرريسعالاخرفتوجهنح

فيهأ ابن ميكائيل واصعابة المذكورون وابنهمائيل وممعنهم ٠واششد القئال

 3م١ *
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وفى سنة اثثتين وشبعين نزل الشلطان الى تمحروسة .زبيد وكان دخوله

المدينة يوم الخامس مجنمادى الاولى وكان الوالى فى زبيد .يومئذ الامير
ف
0فرالدين ابو باكر
لبمنفضل الخرازى ففصله عول
ناية زبيد وولاه مدبنة

فشال فقال مشايخ القرشبين فاعمل الميلة فى وصولم اليه فليصلوا فامر
السلطان الامير فر الدين ابباكر ابلنسدبلى جفمىاعة من العسكر الى القرشبية
ولقهم ابلنرازى من فشال ٠صفالاروا فى الفهرئية.طلبوانمتاخ الفرافيين

لسبب الباشرة فبلىادم فوصل ميفامداخوتأخراخرون فامىاالبسننبلى
 5بالقبض عليهم وكانوا ستةعشر رجلا فقيدم ووصل بهم يوم السبت

السادس عشر من الشبهر المذكور و٠كان صاحب القحمة قد ازمالشيخ جمد
ابنجر واربعة من قرابته وارسل بهم الى السلطان فاودعهم الجن ٠ .فلا

أزممشايِخ القرشيين كاكذرنا امرالساطان بثاف الجيعفوسط منهم خسة
نفروسمرثلاثة وشئق الباقون ٠ وذلك فبىوم الاحد السابععشرمن حادى

الاولى من ااسنة المذّكورة ٠ وكان فيهم من مشايخ القرشيين واعيانهالشبيز
علىبنمد برف تمر بن غراب :وولده الذى يقال لالهكندزوس والشي

جحمورالى وولده مضه والشْيخْعمد بن حمر بن عروة والشَيْ مد بن علاء
الدين واباح السلطان قريتهم واجلاثم عنها واسكنها قوم اخرين .وئشتت
الفرشيون فى البلاد وصاروا من طوائف الفساد

واقامالسلطان فزبىيدحادى الاولى وحادى الاخرى ورجبا وشعبان
ورمضان وشوالاوذا القعدةوذا الحجة٠وفى ذى الحجة استر الطواشى امين

لنحذجىة المذكورة فاشتمر
الدين أهيف ٠ وكاناسقراره يوم الحادى عشامرم

العقود اللؤلوٌبة اعلزء الثاني
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والقرشيونومن معهم هزيمة شديدة وقثل ممم يومئذ نحومن سين رجلا" 180

يهم عذة .من مشاهير العوارين و باقيهم من الاشراف والقرشنيين ٠ ونا كان

اواخرشهر شوالنزل الااميلرذفيرن ابو بك بن بهادرالسنبلىفى عسكر
جيد من الباب الشريف فارلفغ بعض الاشراف من الكدراء الى الهج

وشهفرذى القعدة نزلمنبنى حمزة جماعة فلم| دخاواالمهجم اقاموافيها

ايامأفلائل وخرجوا منها عاصين يريدون بلادثم  +فلا صاروا ف اثناء
الظريق قصدوا لحان يريدون العفيفعبداللهبن المليس فاكرمهم وانصفهم
وارسلهم الى الامير فخر الدين زياد بن امد فوصلوه .في ١خر ذى القعدة
وفى اولذى الححة ارتقعاليد ابراهيم وبقية المسكر مر الكدراء الى

المهجم خين مععوا بوصول عسكر السلطان والامير فخر الدين الىبكر بن
بهادرالسبلى ٠ ذا كانيوم المعة العاشر.من

ذى الحجة ارنفعوا امللنهيجم

الى احالس فامسوا فيها لياة وابيية وامسوا سائرين لايلوق احد ش احد

ودخل الامبر فخر الدين المهجم يوم السبث الحادى عشرمن ذى

الحجة ودخل الامير فخر الدين ابو :بكرالى يوم الاحد الثانى من ذى

الحجة المذكورفاقاموا فى المهجماياماوتقدموا الى حرض فاقاموا فيا ايام
قلائل ورجعزياد الى الساطان واقام ابنالسذبلى بهامقظعاً
وى هذه السنة توفى الاميرالكبير شهاب الدين احمد بن معير وكانك

وفاته فى المصادرة ثانىيوم الحرم اول السنة المذكورة

وفيها توفى الافقيله شدمس
ين علىبنمدبنيوسف العلوي تحت
المصادزة 'ايضأمع القاضى سراج الدين عبد اللطيف بن عمد بن سالم

يرسه

01١4
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نهبشديدا وقئل في ذلك اليومنحومناربعيت رجلا ٠ وما كان عند اذان
المصراعى صاتكأ يصيح بامان الناس وترك النهب ولا انان على المفسدين *

ولأكان يوم اميس الرابعم انلشمهرالمذكورجردالجرائد الى القرى فى طلب
المفسدين فكان بون بهم ولا خطاب ل أملا السيف
يلممجم
وفىهذا التاريم فيد الامير نحرالدين زياد بن امد الكامل ف ا

وصذروا به الىصعدةفىحاعةمناليل والرجل وصلااروا بهفىبحلداد
القائد ففكه القائد واطلقه وطرد العسكرالذين كانوا معة جردين الى صعدة
وفالله القائدتوجه حيث شئت فطلعحصنالمنابر ثمنزل منه الى محان

مه وكان هنالك يومئر العفيف عابلدله بن المليس٠ ثخمرج من ملمان الى
الصباحى ثمالى قرن عاص

وف راشخهر شعبان خرجالطوائى من بزيد يريد القرشبين كاونوا

قد انتقلوا الى العرمة فقصدثم الى هنالك فقئل من جمدالبابلى فارسا شجاعا

مشهورا وقثئل معه”جاعة منالرجلفارساوا للاشراف الى الكدراء ولاعوارين
الىالجبلفوصلوجم فاجج:مع مانلاشراف والعواريينوالقرشيينا'- ..جمع كثير
فقصدوا زبيد ٠ وكان الطواثى مقهأا ف الفوزو كان

0

والتسبر الى الاماكن النازحة ٠فلأكان يوم الاحد السابع عشر منرمضان

سكر نحومانئة فارس وسازوا نحو وادى رمع فواجههم الجم
راكلبعمن
الغفيرمن الاشراف واولعاوالرقبرنشيين ف٠ارسل المقدم مننعل5
سراتو زه وؤاخهه' الوم فََائلوا الا" شديدًا لوقت كل حادب للاخ +
 8.ل و

فبيناثمكذلكاذ وصل العسكروثم مشتغلون فيالقئالفانهزم الاشراف والعوارين

العقود الللألؤية الجزء الثاني
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بعد ذلك اليوم قئال ولم يزالوا فىحطتهم والابواب مغلقة الى يوم الثاني

ينهم الشبي امثير  :اثسمقروا راجعين الى الشام فكانت اقامتهم

بالكدراء ٠ وما ارئفعت اللحطة عن زبيدوصل الطواثى امين الدين اهيف

فى عسكر جيدمنالباب السلطانى فتخوف منه العواريت واغلقواابواب
المدينة فوقف فى البستان السلطانى خارج المدينة فاشتد خوف العوارين

6+

منه ونواترث الامداد الىالطوائى ٠ فكان العوارين يحرسون الابواب حراسة
شديدة والطواثى إظهرلمانه لاحاجة له دفخيوله المدينة وانما وقوفه لاننظار

باقيالمسكر ٠ ثميتقدم :الجهات الشامية افليعساكر كلهاث طملب مشايخ
العوارينوحلفهمعلىحفظالمديئة وكساثم كسوةجيدة وأوجدثم انه متوجه

الى الشام وان السلطان لمأن له فى الدخول ال عاند رجوعه مر الشام

فامنوا ومأامنوا٠ ولمايلزلطواشى يرقب غفلات العواريينعن حراسة الباب
لان وملرامن طول ألا؟ ٠ فلاكا ينوم الاربعاء الثالث منشهر
رجب اشعر الطواشيعلىالمسكرانيكونوااعلىاهبةو'جاءثه عيونهفاخيروه ان

الباب مفتوح وليسهنالك احد املعنوازين ٠ فامسجماعة من الل فسّاقوا
الى الباب شلكوه فاص الطواشى ان يسققط احد المصراعين مالنباب الاول

وكذلك منالباب الثاني فاسقط وصرخ الصارخ في المدينة فا وصل اول

201

العوارين الا وقد دخل المسكر فركب الطواثي حينئنر واسئوض باق

ونه

المسكراملنيل والرجل ووقف هخوارج المدينة وامس العسكر بالدخول ولم

يزل:وافقا موضعه حتى الى بعدة رغوس من القتلى ٠ ثدمخل وام جماعة من
العسكر يدورون حول المدينة يتلقون الهارب فكانيوم عظياًونهبت المدينة

”

الجزء الثاني
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ما نحنال عابيد السلطان وغلانه لويقصنا بالمقض ما رضينا باحد غيزه: .قال

مه اللالاضمرون انانمخشى نأيأتى غيرك من اصعابكو يقول غهينرذا القوقلأنوا
واللهيافتباءما أحد يقدران يقولغير هذا القولاب داولوكنا ن يردا الاشبراف

كناقدفحنال املابوابولكونلي ققبم .تاقدمالامز قذمتم .ولا

وخارلا من خرتموما اشرتم به علبنا قبلناه قا٠لوا فتقدموا الى عند الامستير
سيف الدين الراسانى فانه عبد السلطان واولى محنفظ بلاده ولا نتنمه
فىشىء فلقدموا بأجمعوماليه ودخلوا عليه وقالوا يافولانا انت عبد الساطات
وغلامه وهذه بلاد السلطان فاحفظبا ونحن نقاتل بين يديك ولا راوغ

احد منا عن القئال ٠ فاقلااميرسيف الد.رت وانا انفق  3وعللىكافة

الناس ذهب وفضة ٠ فصاح الصائح بالامان وبذمة السلطان على كافة الناس
فظهرحينئذ من العسكر اناسكانوا مختفين فىالمدينة نوامن مائة وثلاثين

فارساً من عسكرالسلطان واجقع من الرجل شى* كثير
ولا اصبح صبح يوم السبث السادس عشر مالنشهر المكذور و بظهر
625
نفد من اهل المدينسة على الاششراف علركب الاشراف با
اسم وداروا حول
المدينة فوجدوا الدربمن ناحيةباب التغلمتخاخلا” فذ:تحوا الحربمنهنالاك

فقااتللهمم ادهيلنة قنالاً شديد فقئل.من االهملدينة نحومناربعةعشر
انسانا بالنشاب .وقئل مالناشراف فارس واحد كان قد نزلعنفسهر وقاتل
رحلا <تى وصل لى اسه لالدرب واراد ان طلم الدرب قهر فواجهه رجل
املنعوار ين يقال له ديس فنطاءنا مَلفاضابت الشريف طعنة كفاينها

اجله وقلل جماعة من رَجلهمورجعوا الى حطتهم فى البسستان الشرق ولميكن

العقود الاؤلؤية'اسلِزء الثاني
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النذنى المصلرةبارشيفأأنترجعااصلعىابك وتمهلونا هذه ا حتى هتمع
باكابرا هلالبا ٠د فقاللهوهلفيالبادمر" هواكرمتكقالنممعنا
فقباه وتجازورعيةومنلانتعدى اعسممذان رضوابعأصبهنا فتمز| ل الباب

وصرحباً ب وان.ا برضوابك فرياجر يامجر يواسيف ياسيف ويعظيالله
النصرعن يشاء ٠ فقال الثريف ومافى الكلام الاهذا قال لهن .م

فرجع الشريف وهاوصعابه الذين معه وكانوا نحوا من سنبعة اوثانيسة نفر
فانزلوا اهلندرب ورجعوا الى اصعابهم واشتد القتال ساعة من نهار ٠ وكان

هذا قبل زوالالهس بمونماجمعة الخامسعشرهالنشبرالمذ كور٠ فلازالت
الس وحضر وقت الصلاة ليمحضر الجامعمن الناس الا اقل من نصفهم
بل من تلم وتأخركثين من الناس و يحضر القاضى ولا الخطيب وغاب ١ممه

كثير من الاعيان فتأهب الناس لصلاة الظهر فاقلافمقية ابوبكر الوصانى 4.099.

المعروف بال فصعد انبر وخطب خطبة منتصرة وم يذكر الساطان فيا

فبككنير من الناس بك شديدً! حتىكانواكأن بي انيديم ميا ٠ منزل
وصلى بالناس ذلااتفضت الصلاة حارلجناس باجمعهم لى موضعشرق الجامع

يقال لهالمبرك وارساوا العواريرف فرصل خاهة مهم فقال لمالحاضرون

بامشايخ ما هذه الافعال التى فملتموها فى البلاد قثئمنائب السلطان ونميتم
غلانه نمت المدينةماعرفناما مرادكان كأن غر:ضكأن نُسلطنوا و احدً!متم

واوا لنا وان كا عنز مكرع دلخول الاشراففانصحوناوان كانت البلاد بلاد
السلطان عرفتم الناسبامناتم فاعلوه ثفناحب الوقوف في البلاد وفف ومن

احب الخروج عنها خرج فعرفونا عزيكالذىقد عزمتمعليه ققالوا واللهيافقهاء

+3  ١47د
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انضم اليهم غمينرها ولقدموا الى الاميرشمس الدينابناباس وطالبوا بالنفقة

الل لال المسكرفشقهمالامير اشملسدين وزجرثم بالكلامبخوهوم
وأ المسبكر اربعوكانوا نحوامن عشيرة رجال وثماعيانهم وليهلامن على
باب الدارمنهمحا ديا فل أ زيم عش بهم م فامتئعوا
ا

وصفر الصافروكان امراللهقدرًافا فانقلبت المدينة بن فيها

من عوارين البلد وعوادين الشام وسائر العربالعر باء علىالمسكرفوم في
.م8اعة واحدة ٠وكانت المدنة قد امتلات بالعربان والعسكر منالشام.٠

وكان فيظن اكلااميفرةااانمر بانالواصلين من الشام يقولون بقوله يورمان

اجميعداغية فساد وظمع ٠ فلارأ مارأى مر السواد الاغظل قامهاري
وهرب سائر المقدمين المذكوربنوافترق المسكر فدخل الامير موضعا من
الدارفتبعهجماعة هن العواربنففئلوه وقت صلاة المغرب مرى ,ليله اججعة
الخامسعشر منالشبرالمذكور ٠ فلا اضبيحصبح بوم اجبئعة حمل مونضعه
ال المديئة قبالة باب الشبارق عند المسجد
ذلك وغسل و كفن ودذندفى
المعروف بمسجد السدرة

وطللاعت التبمس يوماللجعة الخامسعشرهن الثههرالمذكور اولصالشيراف

باجمعهم الى مدينةزبيدوحطوا في البستان الشرقى ودخل الشريف ببى بن
حمزة الحدوي فى جماعة امصنحابه من السور برأيبعض العوارين فوقفوا في
المدينة ساعة يدورونعلى بيوتغلان السلطان ويتأملونهالحاصائحأ إصيح

 ٠بذمة اللهوذمةالامام علىاكالفنةاس ثمقال لممغنه عر العوار ايفنتحوا
الباب للعسكر يدخلوا المديئةفقالله رجل من مشايخ العواد.ين يقال ألبهن

العقود الاؤاؤية اللزء الثاني

1416

اممعيل بونايلااسميرسيفالدينطنى ف٠لا استولى الاشعراف عل خرض

اقاموا فيها ايام تثوجمهوا نحوالمهجم فارلفع الشريف ومن معه الى الكدراء 170
ين طنى٠فلا عم
ديف
لر س
اامي
 2الامير تعس الدرينعلى بن ادأس وال

شراف الجم أقاموا فيهااياماث تموجهوا نحوالكدراء فارئقم ابن الثتريف
ل
الى القحمة ٠وكان فى الحمة ياوملئذدثخ.رين ب
ابن امد الكامل فاجتمع العسكر عنده واستعدوا لاقتال فقصدتهم الاشراف
الى الفحمة يوم الاربعاء ثالث عشرشهر جمادى الاولى ٠ وكان السلطان قد

ارسل بخزانة جيدةصحبةالامير شاملسدين بانياس خارجا عرى تخراج

الجهاث الشامية التى تحت يد ابن الشريف فافترقت كلة المقدمين وامسك

كل منهم عمناده من المال ولتفقوا على العسكر شيئاًفقصدم العدر” ومم
فتخاذاوا وانهزموا وقئل ابن الشريف والقاضىلالتدين مر
0
ابن محياوالامبر سيف الدين طفىوقئل حاعةمنالغزوالعرب ورااسلامير
فخر الدين زياد بناحمد الكامل وانهزم |باقيأ فىبقانلةعسك الى زيند
ولا دخلوا زبيد علىهذه الحالة احقمأرباب الفسادمنكلناحيةواختلف

العوارين بالليلعلىقثل ابرث اياس ٠افصلابح بوم االليرسابع عثير 7ه

اهلشنبرالمذكور ركب ابناياس الى ذاالرسلطان وركب ا
وه والآمير افخلردبن ابوبكربن نور ومشد الوادى بومئذ وهو القاضى سراج
الدبنعبذ اللطيف بمنمد بسنام وناظر البلاذ وه والامير حرير 0

4العرس وصاحب فش
اال
ل وقهو
اضى حمالالدرن مد بن ابراهيمالجلاو ٠

لفقواجميعاأعلاىن يهدوا العسكن فاجتمع العواريينمن اهل زبيد ومكف
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تدوزعليه الحبال ولبعضهم مزال الربعصدقة موبدة يتضل بها القوى

والضعيف رحمه اللهتعالى ,رحمة:ؤاسعة

وفيها راالققاضىسراج الدين عابلدلطيف بن حمد بئسام مشدافى
وادى زيد المبارك

وفيها تاولفقىاضى وجيه الد.ينعبد الرحمن بنابى بحكمربدنبن مر
انن الدولة الجاهدية ولى امارة الجند في ايامالمجاهد
غكان
لم
البمبوي ٠و
ونالمن_:المجاهد شفقةتائة وكان يباالاصوفية وينسب الهم ٠ وولىنظر

الأوقافالفدىولة الافضلية و٠كانت وفاته ليلة الثلاثاء السابع من شهر
بيعالاخرمنالسنةالمذكورة رمه اللهتعالى
2

وفى سانحةدىوسبعين خرج الاشراف بحرضعلى الامير بهاء الدين

الظفارى ورفعوا ايديهم عن الطاعة ووصلهم السيد ابراهيم بن يحبى الحدوى

كىر كثيف وجماعة من :بحبمىزة
عائي
والااميلردنويرن مد بن ميك
سل ف
خصروا الاميربهاءالدين فى دارحرض ايام كان يقتلمبكرةوعشيةنفانه

حاعة امصنعابه واسبلوه “فلا رأّىمانزل به امترمنملخقان خمسالدين
ولى بنمهدالمسعى مسله وخرج متوجها الىالهن ٠ وكان السلظان رحمه الله
قدندب القاضىجالالدين جمدبنتمر الشريف والقاضى تقالدين مربرت

مد مبحنيا جفايعة من العسكر لجباية الاموال في الجهات الشامية ٠ فلا
صاروا فى المهجمنازللاشراف على حرض  5ذ كرنا وحاصروا الامير بهاء
الدين فكتب القاضى جال الدين مد بنالشريف الى مقام السلطان يحقق

له حفيقة ذلك الا ويستمده بالعسكر فامده بالامير شمس الدين على بن

العقود الاؤلؤية الزء الثاني
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0

وى شهر حادى الاولى تقدم السلطان الىمحروسةالدملوة وصعبته
خزانة عدن وتهامة وجبلة منهدايا تجا ارلكارم واوضع
لها
خزفاىئن المعمودة
 ٠ووطل السقراء من اعأيشة بالمدايا والتهف ف شروال :اقلننشنة .اكلموذرة

وتقييا فوصلا نغريةة ابن كالخوية علش وفيا ع جرخن
اللا"واروالاطيار فامومولانا السلطان بالاتضجاز فغرست فى إستاندار البياج

وف فل ايض وفل |صوفوررد” وغير ذلك

وفنشوال لازمالاميرسيف الديطفيامزاء الأأشنراف بحرض كادكرنا
اللو
وق
لمشفى
بر لمذكو ٠ن ونزل السلطان الى محروسة زبيد فعزل الامير

علاء الدين شيجل وأمىالاميرشهاب الدين امد بمنير واليافى زبيد ٠

واقام السلطان زفبىيد ياام)م توجه تحوالمهجم فبوسط ابنسعير يذه سه

البلاد وصادرالناس مصادرات عنيفة لالأصل لا ومانانا وحبسهم من
قلاع واثلف بعضهم وطلب همن بعضهممطل عنيفا فافتدوا انفسهم منه

2ن

ماطلب * ول يزلعهلذا الامرالى أن جم الساطانمنميخمفلااستقر
ركابه العالى في مدينة زبيد امس بالقبض فليه واستمرعوضه الامير علاء

الدين شضجل وصودر مصادرة قبيحة على يد الفاضى رشييد الدين عمر بف
احمد الشتبرى

وفى هذه السنة المذكورة :تصلق السلطان رحجة الله تعالى عكالفة

الرعايا ف سىائر جهات الملكة الينية بان تس علهم بالذراع امظفرى فسماء
الناس الافضلى لكونه الذى جرالل سدقل ثاامة وعامة لياختض بهاحد 8.882.

دوناحد وشىمن احدى فعلاته المشبورللك ميدجرى لبعضهم مزال النمس فيا
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ابراهيمالوزيرى ٠ توفى مبطونا فى غرة ذى الحجة م.ن السنة المذكورة
زيحمة نال تمان
وفيهاتوقى الفقية الاساأمنويكريناجد بن روث كاه فقأ فاضلة

ثفقه لعمر بن المقرى من بلده واايزةالحديث عريى عفان الدنانى من اهل

وصاب ٠ وكان وفاة الفقيه المذكور في شبر ذى الححة مالنسنة المذكورة
رمه اللهتعالى

وفيها توفي الفقيهالبارعامد برت عبد الرحمن بنعمربنجمد بسلنة

الحبشى الوصابي٠ . وكان مولده سنة اثثتين وعشرين وسبعائة ٠ وكان فقيها
فاضلال شههرةطائلة وشعة فاضلةمشاركاف كثيرمنالعلومولهعد"ة تصانيف
مفيدة منها1

الارشاد الىمعرفةساعات الاعداد وهو تصذيف مجيب

وله دبوانشعروشعرهكلهحسن جيدليسلهفىزمانهنظير٠ لفبقهيه
واحمدعن اجببنر ي[المقدم وعنقاضىالقضأة عبد الاكبر و٠انتفع جبمهاعة
اكثانة “وكان وفاته فىسخالمحرممنالسنة المذكورةرمه اللهتمالى
..لط862

وفيها توفى الفقيهالبارع كردن بنمومى الاملى الملقب سراج

الدين ٠وكان فقيها فاضلا ابل القدرعارفابالفقه عل مذهب الامام احمند

ره اللتعهالى أ ومكاقوروا ١متول)خرو] مارانطقي كاعر غصيهناباينا
نظ بداية الميتدى نظمأ حيد ودرس فى المدرسة المنصورية بزبيد»اكات

وفاته افلىسنة المذكورة رحمه اللهتعالى
وسفىنة سبعين وسبعائة فض الساطان حصن القاهر وفبض هر

مشايخالعنسييننحوام ثنانيةعشرشبيغًاوقلمجميعا

لمو ادللؤلثيةالجيزاءلثاني

لوم

الذكورة الى أن توف فق شبزرمضان :٠ وكان مولده عل ماقيل سنة,ثالاث
ظ

عوشسيبرةعهاثة فىمذيية:زييدرحطاتلعلاهلى'  ٠؛

”© وفى سنة أسعوستين ات الاموربهاة الدين بهادر المجاهدى أمررًافى
مديئة زببد خدث فيهاما حدث من الفساد ٠ فامى السلطان الامير علاء

الدين شيجلوالياوعزل البهاء المجاهدى

امام

فمعازبة وقلالكحثةيزرمنهم اكش مراع
وفي هذه السئةحصل ال
نين ران ٠ وفيها بض حصان د ومغشاره بالشوافى وانفصل الامير 7ه

حنرض ٠ واسقر فيها الامير سيف الدين طنى 8.789,
بجاء الدين الظفارى م

الأفض وكان حاد المراجقريب النفس كغيرالفيظ قليل الاحتال ضعيف
السيائنة٠ . وكان أشراف خرض غحيتركين فلارأى ماثم عليه من الخاوج
والخروجعنالطاءةظاهرا و باطل يمحرثم علىمايعتادونة” من المقطعينفإنافرت

القلوب بيهم وبينه ٠ فرلاى ذاك منهم قبضعلىجماعة مهم وحبسهم

عنده قطاليوه بإخراجهم مطالبة حثيثة فقتليم فنزع البسافون أبديهمعر.:
الطاعة ٠ فلا علالسلطان باكانمنهمومنه نزعه عن البسلاد خوفا وحسماً

لمادة الفساد واعاد الاميربهاه الدينالظفارى وقدكانوا لعرفونة فليلفق له

اسنصلاح:قلويهم فاصرُوا على الخلاف والمنافرة قولاًوفغلا”
وفى هذه السئة تاولفقيه الفاضل أبوعبداللهمدبن عبد اللهبرك
أسعد بن بعنلمىنصور المعروف بالنظارى رنمة اللهنسبة الىقرية فى بعدان
أمى النظار ونسبه في ذى رعين ٠ و كان فقيأفاضلا حسن السهيرة صا

السريرة ١خذ عن جماعة .عنكيان العلاء كالفقيشه ابراهيم العاوى والفقبه
الجرء الثائي
)00
العقود اللؤلؤية

 1افر د

ألباب السابع فيقيام الدولة الافضلية ووفائعها

وفى هذه السنة تو الامر الكبير بهادر السنيل وكان أميرًاكبيرًا

لاما لمقداما فاربتا شونا وكان من اعيان الامراه فى الدولة المجاهدية ٠
وثال من الماك المحاهد شفقة ثافةوهوالذىانشأء وجلله اربعءة امال من

الطبلخانة واربعة اعلام وأقطعه مواضم عديدة من جهاتالمملكة المية

وكان مشهور! بالشواعة والفراسة وكانت وفاته ايلوغلماثاء الحادي والعشر ين
منشهر ربيع الاول من السننة المذكورةرحمه اللهتعالى

 22 4.2وهىذه السنة ترفي الفقيه الامام البارع ابوالفضل بن احمد بن عئان

ابن بيبك برن إصيص التحوى المننى الزبدى  بفاتلمزماى وضعها و٠كان
امام الحذاظ وشرف النحاة وختام الادباك انتههت اليهرياسةالادب ٠وكانت
الرحلة اليهوكان بارعافىفهمه وله تصانيف مفيدة واشعار جيدة شرح مقدمة
ابنبابشاذ واخترمه المنية قبل امه وه وشرح جيد مفيد اتمل فيه الاسئلة

اللدقية وابجاك بعنها بالابجو بة اللقرقة وهذالهاتلهخو تونل مقاضيداها +اوله
المنظومة المشهورة افلىعروض .+ولميزل على حسنظريقهباذلاً جهدهالى
ان تونىفىيومالاحد الحادى عشر مر شهر شعبان.املنسنة الكموذرة
رخهه الله تمالى

وفيها توف الفقيه الصا ثقيالدينعمربنعبداللهالك النقيهالحتق
المحدث ٠ وكانفتيا تحدثًا غارفا مشاركم” فيعدة هن فنونلعللفقه فزيببد

عالفىقيه برهان الذين ابراهيمبن حمرالعلوى والفقيه موفق الدن علىبن
لب تدريس الحديث في :المدرسة
طنا
نوح والفقيه صارم الدين ١واهبونمإ
جم؟

المجاهدية بتعز سنة سبعواربعين .٠وكان حسسن الندرس فاسثرفى المدرسة

العقود الاؤلؤية اللْرء الثاني

د  1اد

فا.كرمه الساطان وانضفه ووضل حماغة من الاشراف المغدودين الى الابواب
المكرمة صحبة الامير.عاد الديرى يب بن احمد .الجرى فةابلهم السلطان

بالاكراموالانعام.العام٠ . وى شهررمضانمن:هذه السنة اكوذرة وقمفى
تهزمطر عظيماخرببستان الحلية وعدة .من .قضورها ومنازل كخيزة هك
فها كنيرمن الناس “بهم السيل مالنبيوت وكانت مطرة لميعهد هلها ' 8.689.

وفى هذهالسنةتوفى الامير سيف الدينالرومئوكان!مراكيراجليلا”
عاقلا جسن السيرة مقداما »ماب ٠ وكان وفاته فى مدينة القحمة وهو مةطم
بئان حمفيالة تال
ان وستين وسبعسائة وصل القاضى جمال الدين محمد بن على
وفي سكنة

الفارتى من الدياز المصرية بالحدايا صمناحب موضايلرحماليك ٠ وكان وضوله
وم الثامن ٠شنهر صغر ٠ وفى شهر دهم الاول امس الساطان بحمل اربعة

احمال طباخانة وار بمة اعلام للامور سيف الدرن طفى الافضل
وفيها قصدالماك المظفر وابنالماني|لحرنفرج الم صاحيها فيعسكره 00

ال فمائهزموا ورجعواخائنين وذلك فرىجشمادى الاولى من السنة المكورة
ووصل رسول صاحب كنباية ورسول ملك السند بالتمى والحدايا الى

الابواث السلطانة:ووضلوا بغراسات شحر الفلفل:الاحمر والاضفر والازرق
واسقرالامير صارم الدين داود بن هومى :حبنباجر أميرًافىالتحر * وكان

سفره عن عدن ياولمسادس والعشر ينءن شوال.
وفبا رااسلمامير,.اء الدين الظفارى مظعا في<رض والقاضى جهال

الدينسمد بن ابراهيمالجلاذ مةطما فى فشال

©  1٠4د

الباب السابعفيقايلادمولة الافضلية ووفائمها

الدين الُوى واقطهه السلطان التحهمة٠وفى هذه السنة اوقعالامير فخرالدين

4
66 ٠

زياد بانمد الكامل بالمعازبةفقئل مممل عظية ٠اولساعرسكر المنصون

الىالمدلى فقطموا شيكدًياًرا نمخنلة .وذلك فرىششعهبان منالسنةلمذكورة
وفى شرهمرضان نزل د مبينكائدل صمعندة الى المنبعة من اعال حرض
فى عسكر كيف مالنخيل والرجل فواجهه عسكرالسلطان هنالك ٠ فانهزم
بن ميكائيل هزية شديدة وقلل من اصصابه جمع كثير فييمأ سةبوزرولل.
الفرسان ومن الرجلنحومن مائة وسبمين ٠ ونزل السلطان زبيد فى شوال فاقام

فيها اياماثملفرج فى النخل وكذلك فى البحرثم توجه نحو الجبات الشامية
ها
ضعرب
يل ال
قخيؤ
فبض
لق

باسيرها فيمدة يسيرة ثمعادالى زييد

وفى سسنة سبع وببتين طلع السناطان الى تعز .هدة من خيول العرب
نموامئنتى زان ووصل ابن “مير الى السلطان عل الذمة الشريفة وكان

جيس الرابعمن شهرصف رمن السنة المذكورة
وصوله ياوم

ووصل الملك المظفرالحىرضفىعكرجرارامصنحاب الامام فنوضن..
(0صاحب حرض

١؟ه

فائمزموأورجعوا من غيرقتال ٠ ووصل رسول صاحب

ظفار الحبوضى وهوالفقيه ابومود بهدية وتحف وطلب لصاحب بلاده
زيابة امانسلطانقكتب لهبذلك وذلك فى شحههررادى الاخرى
وفيها لقدم القافىجمالالدي:سنفيرًا الى الديارالمصريوةصحبتة .مانلمدايا
والقف مايليقحالالمدى والمدىاليه:و٠كانتقدمه افلوم العاشرمنشمهر
ربيع الاول مندينة ثهز

ووصق مد اإلننهد:صانعية ثلد.ال الايواب .اللملظاية :رقف

العقود اللؤلؤية  .الِزءالثاني

لوجم 6

مانلل فرج المسكرفطيلبهم وكانواقد جعلوا عدة مكامن ٠ فلا توسط
الفسكر بين المكامنانبعث المدو منناكحلية فقئل مالنمسكر جماعة من.م.ووو
اثللمرنجل طائفة
الخيل فيهم الشريف قامتمبانمد صاحب الموقر وق
وغشيهم اللبل ٠ ووصلفاللاكيلة الامير بهاه الدين السنبل من القحمة

انا الجرعقاه ٠ تركب من قوره يريد الل فدخك آخر ال واجق
بالمقدمين فاةاموا في النخل نوا من خمسة عشريوما ختى انقضى ام الاخل
وأرتفع رممه ٠فا ارلنةفعرسمالنخل وضل العاوااثى صنئى الدين ابوممق

اول شهر ذى القعدة يخزانةق جبدة وعسكر جيد فهم الشلايت حال
الدين محمد بن تاجالدينلجززى صاحب الفأِلوالاميزجاع الدءنحسين
ابن حسن إن 9الكردى فنفق الظواشى صنى الدءنعل لعشا كرجما

وقصدوا العرإرشيةيومنه من اي

وخوه اليقشريين وتتجءانهم

أوأمن مائة رجل هن اليهوفرسالهموتتجعانهم ومشاهير رجام “توق واه

جملة منقثلمنهميومكذ عبدالل:هعادلجابار
الفرسان المشبورين فى زمانه فراسة وشجماعة ونهيت“القرديتأنيياأشبدون 5مه

المسكر من فوره الىز يبدظافرامنصورًا فقاالسك فرى زبيأدبن م
خرج الامير بهاء الدين بهادر السبلى خط فى القريشية وكان اهلها قد انتقلوا

اناق الترتسةفي فادازوا تاللا لم 1للدسةوطلموا'تصنت للجيل”االأممهم
ورهنوا عدة من اولادم فاذم لهم السلطانورجعوا الى فر انهم

وفى سنة ست وستين وسبعائة كانرجوع اهل القريةالى اندموفيها
اسعّر الامهر سيف الدين الخراسالى  72فىحرض وانفضلغنها [لأحين سف

جم د الباب السابع في قيام الدولة الافضلية ووقائعها
فلا استفرت :فى فشال فشلتم

“نإنيلفيها
يان
عاريح ل
كرا ق

5تجلعامثوناضضى .لفهثاا
ثارت :لال ظلات جندك القنا .٠ا
لا" أن الملك يؤتية من يشا . :اله الما الجبار مبتدع 'الانشا

تأنوقف فى حيث اوقفنك القضا :فر فاته :ايوانه” سكن  ٠الطنثنا
ولا دخل العسكر السلط نيالفحمة اقامفيهايومه ذلك ويوم الثلاثاءثم
توجهوا نحوالكدراء ثمساروا منها الىالمهجم * فكارت  7المهجم وم

الجءةالسادس ةل

مفأاقااءلعسكرف:يهاايام٠ثم توجه الاميرنفر

الدينزيادالكامل الى حرّض فدخلها فى صفرمن السئة المذكورة مل فيها
لاه

ئعفهة من الماليك الأجواد :
ام
طعل
ين الزوعى امنيا وج
ديف
لش
امبر
الا
واستوسةت البلاد كلها فىاسرع مدة وعمرثالقرى والمدائن ٠ واتصل الناسن

إعضهم ببعض  *.واسقر القاضى ناضعالدينامير افليمهجم ولغرّدت الاحوال
وزالالليث فىغابه واستّئق المق في نصابه

وفي شرهبريع الااخركان ختان اولاد الساطانالملاالافضل وكان
ذلك يوم الاحد الثالك

عشرمنه ٠واسستالمدرسة الافضلية نفاىحيةالجبيل

من تعزالمحرؤسة يوم اللمعة الرابععشرمن شهر رجب من السنة المذكورة ٠
ولا آن في زبيد واقلتسبوت اسه رحمه اللهالاهين شمسن الدين
صلب الحساموجماعة من بنىحمزة فيهمالشريف قاسمبناحمد اصلاحمبوقر

تعادة ٠فكان فساد القرش.ين فى كل يوم
فأقانوافى الخل ايانا ما حرتال

يداد ف*لاكان لل الثامن عشرمن شوالاجموا وجموا التفل ٠وكارك

ملف

مشده يومشرالقاى برهان الدين ابراهيم بن يوسف الجلاد٠ فنهبواظائفة

المقوداللؤلؤية

الجزء الثائي

ظٍِ1*١ 10

عل بدناود بن علاء الديئن وهو ابانخت الاميرنور الدين محمد ,بن

موكاليل وقيل بدأنصعابه علية مشتكارة .ودغك المسكرالسلظانى القحمة 8.482.

فاحتووا عل ما 0من خيل وبغال وجمال وسلاج وتاأنه وض 3لاك:.
وافترق العسكر الذىكانمع ابن معير واستذم بعضهم واهزم البافون

فاسى خبرالمبمةيومئذ فى المهجم نفرج لبن فيكائيل -ميا فى ليلتة سبائرا

نحوحرّض+.فاقامفىجرض أياما ٠ فلاعلم بوصول المسكر السلطانى الى
المنجم ترك ,حرّض وخرج منها يريد صعدة وفيه يقول الشريف مطهر بن
جمد بن مطور

خ'شى
لجهلك لتخش الذى بأيسه

ولترهب الأأفى ولا الحية الرقشا

وأرذاك مر متاكف اىلمللكمغلا

تردى مض هن ظهرناقته الاعثى

ولجت وم البحر وهو غطمطم

ومن وس التبارلاني .به القرشا

افك .ازياء

الحاهد

سسارة1

عليك ول ينهاك منه الذى يخشا

عنى عنك صاتلهظافلىاماذا انل
فلا ثرو زليه فى والروةااتلو

وربك يمطن الملك مخلنقه من شأ

فقاحالد العبباس مله بصولة

فيثاك :ثيلة" يل مين ماغشي!

وليت مم توأمن٠دمر .+وم نخف

بفضل واحسان وفى الايل اذ يغثي

لشمعرحىشا
اممو
..غوياولم تنه الت

فلا استوى العبامن فالىمللك وانجات
دءانا فليا

ام

بعصبة

تراش الثرى من ضربهابالدما رشا

ببالبلال من  :ابناء  فاطمة الى

قفضضىلبا فى الخلقمنخلق العرشا

أتوكايبيض ضريها يقطف الكلى

وختطف الاشلا ويخترق الاحشا

و*

الباب السابع فيفيامالدولة الافضلية ووفائعها

زييد فرق قرايللةَؤْقروقئل امهلنها جماعة وازم١خريفنسار بهمال اىلتهمة
وصادرجم بشؤعامنالمال
وفىهذة السنة تو الفقيهالصا أأبوعمدعبداللهبنجمدبن عمربرة.

ابى بكيبامنماعيل الإدنهى السكسكيبقرية ذ السفال"٠وكان فقيها
فاضلاً وزع صاللحا :عا عاءلاً صوفيًاجم بين الطريقتون وحازشر
ارنىواع
ركاتنشاركأ فى عدة م
ات
المنزاتينومكاكانكيلة  1امات ومقامات

اسرًا وفياتم عل بد جماعةمنالنضلاء
ذمف
العلومفقينويانويامحد
وم نننات اللهالحرامعدم سسئين ٠“كان لهمعالعرب حكادات يطول شرحها
سنالإأخلاق عذب المنطق له صدت عظم علىالتندريس توفى :الى
كات ح ٠

رحمة الله تعالىفى شهرالحرماملنسنة المذكورة رحمةاللوهرضوانه عليه

 11وفي س ةلحمس وستينوسبعالة نرز الالامليردشيخن زياد بن امد
الكامل بالعسا كرالمنصورة الافضلية من الاشسافب قيالا كرادونزل صعبته

الاميبهاء الديبنهادرالسنبلىوجماعة من الماليك وكان نزول .يوم:العاشر
املنحرم فدخلوا زبيد يومالثالث غشرمن المحرماكلموذز :ثماننفلوا الىوفشال

يوم الرابع.عشرفاقاموا فيها الىايلوثمانى والمشر نمنالشهرالمذكوروقصدوا
ابن سميز االلىفحمة فلاعلمبهمابنسمير خرج الهم ثن معهمن المسكر
والاشراف والعرب 'فكان يوم أهما بعده منالابام فأنهزم ابن”عير ومن معه

هزبة شديدة وميلتغت

ولكنه ولى ولاطعن سورة 
5ض

اذا ذكرته تفسه لمن .الجنبا

فتئل اوه الاعور يومئذ وكان فارساً اما و٠قتل الاميرشعس الدين

المقود اللؤلؤية الجرء الثاني

1ه

واشتد القتال الىان غرنت الفثقمسئل منكلفريق جماعة وانهزمالمسكر
الساطاني وثبت ناصعالد.ين بنمبا:رثكانا حسنا وثبنت معهجاعة منالعسكر
لرعجعدو وميظفرينه وأمسىالناسفى تلك الليلة سه حراسة
حاتى
شديدة وحزم عظيموأصبصوايوم الست علىمصافهم هن غير قئال فاستذم

جماعة من الجلود خلواالمدينة ف٠لا كان ليلة الاحدوضل رسول جماعة
املناشراف الى القاضىناع الدين يطلبونلذمقةاذمعلييومعرفرسسولم4ه

لة.قباربمن ليلافل واصلتهمالذمةخرجواسسليلتهم
احي
انرصلواالمنا
من الحطة يلوت:ؤقصدواباب القرتيهانتجلمفدخلوا وكنوا فيلمن

منبعينفارسا فكننامالقاضئناصاعلدينوأنفق عليهمماأتق علىاصحابيم

حمد
ايو
لبج
اااص
فل

الخامس عثمرمنالشموافمعالت بماكان

منالاشراف فاستوحش مانبلقعيةسكر وليمأاملنهم ولاوثق باحد منهم
عهة
بفس
تلىن
لع
اشثى
وخ

٠ فطلب وجوه العسكر وفرّق فيهمشيدًامنامال

ووعدمبالجامكية والانعام عند وصول الحزينة و٠انفرد كباابرثم وقال لم
إع أفىأدرى متكبالبلوداهلهواالمسافةين وابين الميجثملاثةاياملبس
فميهداينة معمورة ولا كلةمسعروعة وكل اهليا 1فساد ٠والمصلوة ان .ترفع

الحطةال بىييتالفقيهابن ميلنادي

نا فانتقل بمحطته .الي بيت

ائقلرقفىدمة ١١ه
الفقفهأقامفييهومأاويوميثنماتنقلالاىلتتحمةف٠لا اس

وكانت يومئذ خرابالاساكن فيهاأعىبعارتهاوأقامفيهاهوومنمغهمن

المسكر ٠ وفى يوم السادس عشر مرى شعبان ملت الرايات السعيدية
الافضلية ٠ وى شه رذى القعدة اغار ابن معير من القحمة الى حارة وادى 4.482

" .
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البابالسابع فيقيامالدولةالافضلية ووقائعها

فى نكالبعية منياداب فساو ٠ف,لا/مات المبجاهد_ رجه اللقويرت شد
ثعد بر
النساد وازداد طمع ابن ميكايل فى الللاد وري اق اشهرا

تطنته ج٠عجوعه وسارمن حرش الى لمجم
الأسباب الدالة علىناستا
في عسكر جرار
اذا رفلوالميعرفواالببض ممم

سمرابيلهم من مثلها والعاتم

ًا بعضا ف©لا علالسلطان بذاك
عثضد بنكاو
يىز
ثمجرد المساكرال

جمع أكاءراهل  0فرق فبهمالاموال وامرلثم باستخدام الرجال وجمل
للامير مهاء الد.ين جلا وعرا  0يه ه بالتقذم امن زيد ٠اواستوزز القاضى

جال الدين مهد بن حسان ٠ ولقدم ابن مير فى عسكرابن ٠يكاثيل يريد
زبيد فكانوصوله الى زييد بوم الخميس الثانى عشرمن شهررجب في نحو

سبعائة فارس ورجل لاينحصر ٠ فا حط فى العرققبالة زد ثقدم هن
أضوايه أهلعش منالخيل يطلبون الذمة و يسنأذنون فيالخدمة ' وكا
ىبي ادبوبكرينع بنمبارك الملقب اصع 6
“زه الام بومئذ ف ز

وكان

رجلا عافلا” وفوا شديدالبأس حسنالسياسة 77النفسفأدَءلاواصلين

وكساث لاغور حميماًوأثفق عليهنفقة حيذة وأصي بالقيامللدرايم وأ جرى
 5.882.م مأيقوم بكغايتهم بكرةوعشية ٠ولا اصبج ابن سمير يوم المع ركب فى

عسكره الى باب المدينة فقائله اقل زيد قتالاً شدبدا ايان حمى اانهار
وافترقالناس ٠ فلاكانعشىيومابجمعة خرج عسكر بيد بمناالبشرقق
وهوباب الشبارق ٠ ورك

ابن“ميرفىعسكره ومنمعه ءن اليل والرجل

العقود الاوؤلؤية الجزء الثاني

#ومااا.

الباب 'سابع
فيذكر قيام الدولة الافضلية ووقائعها

قالعل؛نالحسن الخزرحىلاطفه اللهتعالى افلىدار ين لماتاولفسىلطان

الماكالجاهد رحمه اللهتعالى فى اناريالمذكوراحقع كبراه حضرته وامراء
دواته عل قرامدولة السلطان الماك الافض العباس بنعلى دبانود وليكن
فى اولادالمجاهد حاضرثم وغائبهم ٠ن هأورشد منه ولاأعتلولا اؤلى ولا ١١ه
0

منه وان كان فهم منهوا اكبرمه 9

فا الحداثة دور حلم بانعة  2قد يوجد الحرفىالشبان اشاس

فبايعه”.الماضيرون منالخاصة والمامة .ووجوه أهل الدولة يومئن ٠ وكا

التمت بيعته ونفذتكلتأهنفقعلاىلمسكرنفقةلد ول(يرئة ذليم .الى
الل واصبح سامرا بوالده الى محروسة أعز وحهلة اليو يسيرون امامه
إعبل أنظلاه بالممسكات وجعله فتىاروث من خشب ٠فكان دخوله تمز 4.882.

اقزوويا لس لوحبادى الاولى من السية للدكورة...واسناقن فو قممر

ثدباث فلا اصبعح يوم ابججعة غرة جمادى الاخرى نزلالناس<اصتهم وعامتههم

لخضروا دفن السلطان الماك المجاهد وكان يوممشهودا ٠ واسترت القراءة
عليه سبعة ايام

وكان تخد بن ميكائول قد استفحل أمرءفيحرّض واسمتولىع اللجهاث

الشامية لخلاف العرب وخراب التهاثمواشتغل الماك الجاهد عنه يذلاف

اولاده وثمالصا والعادل والمظفر ٠ وكانت الاطراف مغنطربة وقد انفتتح ”10

0. 1+
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فها وهو يشاهد لبت المرام وت
76 4
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ومدرسا وطابة

ل  ١شئايو

لك 7 | 1

يل واعلة)

وابتى مدرسة فى مديئ ةة تعز وجعاها .جامماأفى تلك الناحية وه ناحية

الجبيولرتب فيهاامامواموذةوخطيياوقيماومدرسا افقهوحدثا وطلة

وملا وايناما يتعلمون” القرات وجل فيبخهاتاقناة+ورئن'

في الخانقاة ,شنا

ولقيما وفقراء
وابتتق نجامعا ايضافىثبات ورت قبهمامأ ووذ وخطياً .وشيزا
للحديث ومعلاً وايتاما يلون القران و٠ابتتى ايضا جامعافياأنويدرة على
بابزبيد ورتب فيهاماماويامب وفيا وهلا

001

القران ونزاحاً للاءوزيا للفقه وطلبة ٠وابثنى عند ستان الراحة بزيد

 8مجلا ورتب فيه اماما ومواذتا وقياوملا وَابتامايتعلون القران ٠ وابنتى
الزيادة الغربية فى جامععدينة تعز 0
أة
٠

مدرسة فى دارالهدل تعز

وجعل فيه!خاتقاه ورتب فبه اماما وموّذنا وقهاًوشيذأوتييا للفقراء ووقف
علاىمي اموقافا.جيدة فى وادى زبيد ومتحعازمسناملاكه ورياعا 0
وكان مما لماه مشفتًاً ع الرعية وله افلىعدل والرفق بالرعية اوصاف حسئة

نة و٠هواول منسنالنواضف لارعية واولمن زادم ف
واتفعحالسم
القطائع معاد مسن" فيكل قطيعة ٠ وفى!خ اريامه ازال لارعيدة الربعمن
كلما ازدرعوه؛' وكانت الرعية في احسن حال رحمه الله تعالى

4

2

العقودالاؤلؤية الزء الثاني

عه

#0

اناشبل لللوك حا الكتب

يوسف جدى وداوده

الى

فالشيذالملك زاكى الحسن
وعلىالقتيلعالى الخصب  2جدنا بعد رسول جدنا

ضنت علا خيرا
اانتك
فالعلى منى بالعين .يرى

انا كليس اذا ما زآرا
انا كالليث اذا زمخارا النايا يفمىينى «الما

م6٠

ل

ابذل المال ولا اجمعه
كل عافننحونا منجعه

واذا القرت طني أصرغه
واذاامل فلا اتميقر:

:زاذا لاد سوير اننا

شيم نشبه ملاك الشها

يمنلىمنجدودى القدما
عملكالشاممنماءالسما

يعشرون الناس طرارغ) .٠ من هنااومنهنا اومنهنا
وهوالذى مدن ثعبات وبى سورها واخترع فيها الخترعاث الفائقة

والبساتين الرائقة وبنى فيها المساكن العجيبة ٠ والقصور الغرية ٠ وله من

الاثارالديزةمدرسةفى مكة المشرفة ملاصقة للحرم الشريفيصليالمصلى .٠٠

الباب السادسفي اخبار الدولة المجاهدية
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يوم السبت الخامس والعشرين من جادى الاولى من السنة المذكورة

فاتفق الحاضرون من أهل الدولة علىقيامالملكالأفضل ورأوا .أنه
اصلملابلاد والعباد٠ وكان من حملة من نزل معه الى عدن فى تلك السفرة

محضرهوت والده

وم :٠-وكان الملاكم الخال حمق السبيا للع سخا رطتلا .رشيداليماا
تيتبجااعا مهيباعالما كذنا قطنا لوذعيا منجوده واه ما اخبرنى بالهفقيه
الامام العلامة جال الدرين محمد بن عبد للهالزيمى وكازتك من يختص أنه

**

السلطان الماك الجاهد قعاطلاني السلطان الماك الجاهذ فىاول يدوخمات
عليه :رأيعة تخوصض إمن الذهس:ونزكل شخص مها مأئتا مثقال مكدوب عل
وجه كل تخص منها

اذا جادت الدنيا عليك شدبها...على الناس طرًاقبل ان لتفات

لت ١ .ولا الشج يبقها اذا هى ولت
فلا الجود يفنهبا اذا قىأ
وكان مشاركا فيعدة من الفنون ويقال انه عل بنى رسول وكان
شاعرا فصيحاً
يا شعره قوله

نلتأنالمز بأطراف القنا

لبباسلعز المعالىتجتنا
نحن بالسيف ملكنا اليمنا
 -كلبفتدعنالناس لنا:. . .اعرقالمالمفي الملك أنا

العقوداللؤلؤية الجز 3الثاني

١ 3 د ا

حتى تعمر ايضا ثمينتقلون آلىأكلدراء فلا احتمم المسكرفى زبيد اتفق
العسكر والقرشيون علىقتلالمعازبة فقال العسكرلمعازبة آنال
ر
مناخرج

٠6

21:

ظ الديئةحييلقررالينان كنتممصاحين فوصل عدّة ومجنوههم ودذاوا

المدينة واطًنوابهاذ] عازمواالعلخىروج الى فشال اوقع الخز والقرشيون
بالمعازبة فقتلوا منهم إضعاً وعكترين .رجلا وكان القتتل يوم الثلاثاء العاشر

من شهر بم الاول من السنة المذكورة

وكان فمن قثل يومئذ الشيخ مدالمكوروكان يومئذ شيخ الممازية
وقلل معه اثثان امخوننه٠ وقتل يومئذ عمر بنسهيل وابن الاقدر وحسين
ابن عتبادة وابن الخجمى وسهيل بن الماذق ومكيمن بن فلازت بِانلْاقذر

والقصد ان الذيين فثلوا كلهم فرسان ومشاهيروس منحم جماعة كانوا عند
القافى ناصمالدرين ابويكداذا عل بن مباركفامتنعغلبموخشى ان يغلب

ليغ فارسل بهم الى الجن فاقاموا فيه يوم الثلاثاء ويوم الاريماء ويوم

اليس فلاكان ايبولمبعة اجلمغز له فقمتلوم وكانوا بضعةعش رجلافكان
جملة من قتلاملمنعازبة نحوا امرنبعين رجلا كلهم فرسان
ولا نلارلسلطان الى عذدكنرمنا اقامبهاوتجرّد المساكر لولده
المظافرفليظفربه احد وكانلترفاكرياع3افن إلا اليف فد

اسنباح عدةم ا
نلاننسيفيوجره ل باأخذه علاىحد شفقة ولا رحمة ولهذا
أحرمه اللهتُعالى المللك انه بعباده خبيربصير

وتوفى السلطان الماك الجاهد فى عدن فى مدة افامته فيهاوكانت وفاته 

الباب السادسفي ذو اخبار الدولة المجاهدية

 1قف 0

فبإناوقدرانه قمد صاروا فى البابتبععم فى الذين معه من الماك فواجهه
ا

ن
ركالوا
.هم ف
بطيخا كنير!٠ا.فلنمزالليك باجمع

ذلك اابطهبخ حاجتهم ٠ولاوصل العقارب اباب .نعدن وقفوا عند

البوابين ينتظرون وصول المظفر ومن معه فليظر ثمحلمف٠يا طال وقوفهم

أنشوش اجا لطول مقامهم من غير حاجة فنحوثم عانلباب فم
يقباوا منهم فراى البوابونكلاميم غمينرتظم فطردوثم عنالبابفلم ينطردوا

وظبر .لممن الام ما احوجه ,الى قتالمواغلاق الباب فلا اغلقواالباب
م

أقبل:المظفر واصحابه  0الامر ٠ رع الامير واهل.المديئة فتقَاتلوا
ساعة من نهار م رجم المطفرالى مج وبين 0٠وكارث الوزير القاضى

جمال الديين مد بنساق الويشف ف لفون القيفيه المفلذروفيض وبي علا
وصادوها ايام ثمرمابفلقها

ولاوضل العمالىالسلطانيمنا كان من المظفر جهز لهجيشأ وقدم

عليهبهأاءلدينالسبلىوبعض الأشراف اللجزيين وسار السلطان االلىجوكةر
وسار ااسنبل ومن معه نحو المظفر و٠التقوا فى موضع يقال له .الشراجى

فانهزم السنبلى ومن معه وقتل منهم طائفة فنزل :السلطان الى 'عدن
إسبي ذلك

وفى هذه السئة أصلحت المعاز بة واذم عاليسهلطان وطلعوا الى 'تمز
واجتمع شيفه .الذى ياسلمميكور بالسلطان وتكفللهباصللاح التهائموجرد

السلطان عسكرا الى زبيد و٠امىثم بالتقدم الى فشال والوقوف فيها حتى
يارهجلمها اليها ويتقرروا فيهاث٠مبنتقل العسكرمنها الى الفحمةفيقفوا فيها

العقود اللؤاؤية الزء الثاني

ع  11كد

للقرية السفلىرج
عشر هن شرويرع الزاتد :وكان خروجهمعلأىه ا
لصوام ايلةهم فلا 'نواقفوا م والمعازبةعلمعى افهمأقبلاهلالقرية العليا
معارضين لهم فاهتزمت المعازبة هزيمة شديدة وقئل منم نحوامن مسَعينَ
رجلا فهم من الكواك 8ر ثل0اة وعشرون رجلاوفييم*ن سائر بوت المعازبة

وفيمن قل ذلك اليوم الشكية. .ردووانلدكا شه ارافان
هم ابراهيم الزيلى كان من
لايطاق وقتل من القرشيين يوممُذ سبعة نففر

ساني يهار
وفى يوم الثامن والعشرين وصل السفراء منالديار المصرية وثمالطواثى
ضار م الدين نجي والقاضى جمال الدين حمد بن عمر الشريف والقافى

جال الدين محمد بن على الفارف والأميز شيلالدين على بن حاتم ووصل

معهم عدّة من امراء الترك فقابلهم سلطأ ١شاه هةابا
وقى هذه الشنة توفاىلطواشى شمس الدين صواب صبرى وكارف

المهاهد رحمه اللهقد جءله زمام بابه وتولى فى ايامه :بعض الجيات فكانت

سيرته مرضية ٠ وكانت .وذنهفىيوم الاربعاه غرة شهر شعبان من السنة
المذكورة رحمه للهتماق
وف سنةةريموستين الف الملك المظفرءلىاببهالسلطانالملكالمراهد
وفنا المإليك الغرباء الواصلونصعبةالسغراء كانخروجه من تعز اة

6.

الاثنين السادس والعشر ينمن الحرم  1هجم اصطبل السفر الذى

لاسلطان وأخذ ما فيه من الخيل وأخذمن المناخ ما احب ونؤل نحو عدن
واستخدم حاعة من العقارب وامرع بالتقدم قبله نحو باب عدن فلا تقدموا

دلؤلؤية
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السلطان الماك الجاهد وكارن .خروجها من تعز انليعاشرمن صفر من
السنة المذكورة واللهاعم
وفيها قتل المقاصرة اخا ابن سمير فأغار عليهم اوهالاميرالشباباجد

ابن سمير فنهب بلدثم وحرقها وليلق منهم احد! وكان قنله يوم الثادرن
عشر من المحرم وأسأ رحم ابن سهيرمن الغارةعلىالمقاصرة طلع حصن

 "0١منابر فقبضه واذللكرياوبمع والعشرين املنمحرم المذكورواللهاعلم
وفى هذه السئة ادع ابن ميكائ.ل|أسلطنة وكان ذلك فى شضهفرر
املنسنة المذكورة فزماب له الاخطلباهمفبىجم والمحالب وحرض وماينضاف
الهامن القرى فى الناجية:المذكورة ٠ وضربت السكة عل 'امعه .وتسمى
فى الخطبة بالشريف السيب النسيب من اسرى بجده يِل الاثينالليقاب
قوسين محمد بن ميكائيل الحسينى الفاطمى اللبوى ٠ وكانت مدة سلطنته

اربعة وعشرين شهرًا اولها صذرمن سنة ثلاث وستين واخرها سل المحرم
من سنة مس وسئون واللهاعلم
وفى هذهالسنة فتل الشيخامد بن حفيص الزيدى وأكلدق شيخ
الزيديين عفصره فصادره ابن سمير فى البج اهلى ان قتله ليلة اليس من

رابلجسابعفةل#نالمناكورزة زا 0
42202

وفى بوم التأسع والعشرين من رجب المذتنكراغار الاميريهادر

السنبل عل المعازبة واغار معهاهل القرشية شحرقوا الاقطعية وقتلوا ثلاثة
" 0.مفنرسان المعازبة وثم ابن الوانى وابن العنيزى وابن خلف المكنى وكانت
المعازبة قد اجتمعت وقصدت القرشية علىحينغفلةفىيوماللخيس الرابع

العقوداللؤلؤية +.الجزءالثاني
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وادى زبيد وُحَعَاتفبها اونماومادةاوقيماونازحاومعلم)وايتاماتعلمون القراث

وهدوبا علىمذه ابلامامالشافي ومدرساًعلاملذاهمبامالىجنيفة وطلبة
يرييةة
لسد
افلىمذهبين وستيلا لشرب الدواب وغيرثم «.وابغنتا م
ترفىق
دن وادى زبيد ورنات في اهماماوموّذناً وقيماأومغا| وايتاما ودرسة يقرءون

٠٠56

القراونسنيلا لشرب الدواب ٠ وابتتايضًا فى قريةالسلامةمدرسة وهىالتى
علبين السالك ال تىعز ورتبت فيها اماما وخطيبا وهوّذنا وقيما ونزاحا لياه الى
المظاهروالى الدبيل هنالك ومعلاً وايتاما يتعلمون القران ومدزتسا لافقه على
هذهب الامام الشافي ومدرساً لاحديث النبوى وطلبة معكشارور تولواقرت
ص الجمييعاوقافاخيدة نفيسةة تقوبمكفايهم وتزيد» وابتنتمسجد! فيمدينة

تعز فى ناحية الحلية ايضاً وافعالها فى الخيركثيرة وكانت وفاتها .يوم٠الثاني
والعشرين من شرهرسع الاخرالمسنئة المذكورة رنجبا اللهتعالى
وفيها توفىالقاضى فت الدينعمر بمند بنعبد الرحمن بنعبد اليدبن

الخطبا القرشي الخزومي ٠ وكاناحن الرطال اللشاوذلى فوشنانااة :33بامنة
وففبانة وكاق عاقلا فطناًدكامنغارطًا فى الذكاء مشاركاً اذوى الضناعات ٠8.9729
الدقيقة والجليلة ويزيد علىفضلائهم زنيادةظاهرةلااعرف احداسقة ف

جودةالصنمة ٠وكان يخط اخنا حسنا ونال حظوةعظسمة عند :السلطان
لك وكارف
المملك .الحاهد وثولى الشد الكبير والخاض نم استوزره .بذعد

حسن التدبير والسيرة طاهر السريزةالى ان توفي في مديئة تعز يوم التاسع
واللقترين :نواطف اس علهزربالسعةالمذكززه عه اللهتنالن

وفى سئةثلاث وستين خالف الملك الصالح والملك العادل على نيعا

وما #١

الباب السادس فياخبار الدولة المجاهدية

مغ الجبل ورجع سائرالمنهزمين الى السلطان فكبامم وانعم عايهنم وصرف لمم
دوابٌ وسلاحا

وى هذه السنة امدكوزة تؤقيت الاادر الكريمة جهةالطوافى شبات

الدين صلاح والدةالسلطان المااكلجاهد .وكان وفاتهاففمديئة تعزودفنت
فى مشهدها المعروف هنالك ٠وكانت امرآسهةعَيدة عاقلة رشيدة حازمة

يخيمةة ذات سياسةورياسة ووكرعملنفوسهمة ٠ ولاغاب
كيمرة م
حل
ولدها السلطان الملاك الجاهد فى مصر وكانت غيته عن البلاد اربعة

عشر شبرًاوى القائمة فى البلاد فضبطت البلاد وجمعتالغسا كرولميكن
في ذلك الوقث الحسن احسن من تلك السسنة خصباً وامان وعدلا واحساناً

 7 47526وحلاساثةارافى الدين ٠ وكاتت تحب العلاء والصلنحاء وتكرميم وتجلهم
وتعظمهم وكانت تدور بيوتاللناتسفقدم بالعطايا الوافرة ٠وقل ارت

يأ الزمان ثلبا وما:احقها بقولااللىطيبالمتنئ حيث يقول
دكؤا كان ”لضا كنالكن # +لنشيلضة "الننتاء  االفال

 4.وما اللأنيث لاممالشسستقص .١٠ولا القاذكير فخر .لابلال
ومن هثراها الدينية المدرسة المعروفة الكبيرة المشبورةبالصلاحية فى
مديئة زبيد ورتبت فيها اماما وموذتا وقيمأونازحا المىاا«لمطاهر بوهمادرسا
ادرلساحفدىبث النبؤى -١ومذرشا فنةالنجو وظلبة :فى ااكل"“فن
للشرع وم
املنفنون المذكوزة ومعلاًوايتأاما واوقنتننخيازما ايكذ نا يقوميكفاية
اربعوابثنت قيالة اللدرسةأذ ا زتنت فيها هلها ونقيباً وفقراء

واوقفت عَليهموق حيدا حستا كافياوابثنث مدرسة فى قريةالمساب هن

العتود اللؤلؤية الزءالثاني
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آخر ياولممقنعدة فوصلوا الى طرف القرية العليا ووقدت المزيمة فيهم
فقتل منهم ومن معهم نو من ثلثائة رجل وكانت الوقعة مشهورة وفي ذلك
يقول الفقيه مد بن سرداح القرشي

ثلاثمئينقللهملاحقيقة

ولكن لفرببالالعملسائل

واحتزمن رءوس القبل في هذه الوقعة ١كثرمن مائة ع وطلءمت

الرئوس الى تمز وكان السلطان يومئذ بوهاكمى الجاعة الواصلين بالرةوس
وجرد السلطان عسكرًا جيدا صحبة القاضى شباب الدين امد برل 7او؛
على بن قوبايبلامير بهاء الدين بهادر السذلى وامرها بالتقدم الى الجهاث

يند يريدان المبجم فهن معهما 8.879.
بم
زجا
الثشامية فسارا منتمزالىزبيدثم خر

من المسكر فا توسطوا بلاد الرماة اجتمعت .العرب من كل .ناحية عليهم
وقصدوثم فىجموع كثيرةفاهتزم العسكر وقتلابن قبيب وكانت الوقمة .فى
جد هام وقد خرجوا من عواجه لمعمل ابن قبيب وقبرفىعواجه واهتزم
السنلل الى العامرية فاراذوا قله فسارالى بنى معمة اصعاب بت المدور ثم
سار من بدت ,المدور الى الزيدية وكانت الوقعة يالوثملاثاء الحادى عشر من
ذى الحجةمن السنة المذمكدر

ولاعلمابنسميروكانفىالمبجمكا ذكرنا بان السزبلي قد صار
في الزيدية جم جموعا كثيرة وارسل لطوائف العرب وقصد السابلى الى

الزيدية يوم الثلاثاء الخامس والعشمرين من ذى الحجة من السنة المذّكورة
فرجالسنبلى الى حصن منابر فاقامفيه ايامأ9رجم الى السلطان في طريق

البابالسادس فيذكر اخبار الدولة المجاهدية

9140+

وفى يوم السابعمن شرهمرضان اقتئلت المعازبة والفرشيوف وكانوا
655

ال

يومئذ جميعاًفى البخل بوادى زبد ففتل يومئُذ ابنأ العظامى رحلان

المعازبة قثلها القرشيون ٠ فسافروا يومئذثماتفقوا على الهدنة حتى ينقضى

ام النخل ٠ وكان النخل يومئذ تحت ايديهم معأ فكان .هذا اول خلاف
وقم ينهم ٠ فل انقضى أمر النخل وارتفعكلاحد منهم الى بلاده اغارت

ا2لمعازبة فى اخ شهر رمضان وقتلوا من القرشيين رجلا يقال لهداود برف
:

5

0

رزام  5ثماغارواغارة اخري فى اول شوال وقصدوا القرية خرج الهم

الفرشيونفاقتتلواعند بيوت الجانبة فقتل من القرشيين رجلان احدها يقال له
العامئ وال درالجمالى
3

5

6

هس

3

.٠

.

ا .٠

 3ان القرشيين طلبوا الذمة من السلطان والدخول  2الطاعة فاذم

عليهيم ذمة شاملة فاصوا وطلبواالنصرةمنالسلطانعلى المعازبة فامرااسلطان

اط نعل بعال يم يق ن مره يقرا علي لزنت لكك
 7ونهبوثم واخرجوثم من ذلك الحد

نجمعت المعازبة خيلها ورجلها ىاخر شبر شوال وقصدوا الفرشية
نخرج اهل القرشية اليهمفاقتتلوا فقتل من القرشيين نحو من اربعين رجلا
فيهم عيسى بن المبل وقتل منالمعازية رجل واحد يقال له مفرح بن الاسحم
واغار القرشيون بعد ذلك فى شهر الفعدة فقتلوا من المعازبة رحلا يقال له

ابن العقيد وابنه وثلاثة انفار
 3جنعت المعازبة جمما عظياًمن قبائل الشام وغيرها وقصدوا القرشية

العقود اللؤلؤيه  اللرء الثاني
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لرابععشر من ذى الحجة من اأسنة الذكورة
ولا انقضت الوقعة سار ابن سمير ومن معه :من العسكر ال الحاان

واشتولوا عليها ودخل العرب فى طاغتهج طوعا وكرهاً
وفى هذه السئة توفى الماك المنضوز عم بن السلطان الماك الحاها ربجي 2.572
اللهتعالى
وفى هذه السنة ايضا توف رجل غربب فى جامع المرناةمن حارة وادق
زبيد فاقامفى الجامعاياماًثمتوفى وميجدوا لهكفنا نجفروا لهقبرا ولذوه فى
حشر الموزور بطوهإشعار وادخاوه القبرفلا استقر افلىلحد وصلالشيخ يوسف

ابن تجاح الصوف بثوب يريد لكفينه فيه فوجدثم قد اازلوه فى اللحد فنزل
بريد ان مخرجه من القبرفلميجد ف اىلقبرالاحشر الموزفاخرج الحشمرالى خارج 52

وف بايلرغريب واللهاعلم
مرمغيتزوهو
القْر ودفنوا القبر ترابا على غي
وفى سنة اثنتين وتتين ساالرفسكرمن خدود الحالب الى #نردد وذلك يزمر
فى اول شهر صفر هر الثتئة 'المذكورة ذاحتمغت غرنبة منردة جيعا 2

يدت حسين ثمخرجوا من بات حسين ,ريدون المسكر فلا اتجهوا هربت

العرب من غقيتزال فتبعهم العسكر وقتلوا منهج شيا كديرا ولكنه اقل
من القتلة الاولى وسلبوا سلا كثيراودخلوا يت حسسين محرقوا بيت العبيد
والشرجة وبيوت ننى وهبان وكانت هذه الوقعة عند عدابة العروس ووقةفت

السك يرسا عط واطاغرك"المرفي وسلوا «الواجلات «السسلطائة :ولظلوا
الطاعة» ثمانتقل العسكر الىالمبجمفدخلوها يوم الرابمرعمشن شرهيرسع
الاول واستولى العسكر على هلك الناحية باسرها

 411 4د02
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فى كل ناحية والى كل.قبيلة ءن قبائل العرب يستغيروت بمم مجمعوا

المعازبة والرماةوالّحراء وعرب مبردد وقصدوا الشريف ف المبجممخرج .الهم

 4فهزمهم الى الحرمه٠ . عثامودوه افلىنهار الشانى فرج امهفمانهزموا الى
7و

اطراف المدينةم تغرفوااعنهوعاودوه فى اليوم الثااث فاحاطوا بالديئة فوقيف

الشريفهانعهم الىااخلرنبارثم انه استذم المعازبة وخرجفى لماه اليل
فا اكوا ذنخلوا المدينة وتهبوها وحرقوها واخذوا منها اموالاً لا تحصى ولا

شنبر ربمن السنة المذ 12واسثولى
 2تحدمر وذاكفى يوم الاين الثاني م

الخراب علىالتهانمكلاو !ببقالازبيد وخرض

فاسلتاولى الحراب عل البلاد م ذكرناثار الامير نورالدين محمد بن
مكائيل واستخدم العسأكر وحدثه نفسه بتضديق ١٠ خيل له اصعابهفطاب
اشراف يم ظطغير افاماسب البهس كة عنده فى حرض قدم لايد
شباب الدين أ مدبن علىبن سمير كان نارسا هاما قصيح الاسارت

حديد الجنان فسار بالعساكر من حرض الى قريةالبرزةفاقامفيها وكانت
المخاان يومئذ خرايا فاراد ان يعمرها وتكون :اقامة العسكر في .الإرزة وارسل

الى الرعايا يطلب منهم واجبات الديوان :٠فلما وصل كتابه إلى الضييرب
باو

:امتتعوا عن الوصول اليهوارسلوا العرب الشردديه يطلبوهمربهوقتاله فاسرعوا

الهم ةفاجتمعت العرب .من الضميين :ومن انضماليهموعرب السبرددية
وقصدُوا ابخّسميز ومن امه "الى البرزةنرج ليدرمه اناعلاجر

فاقسسلوا قتالاً شديدًا ووقءت المزية فىالعرب فقتل من الثعرلبغنحاوئة

انننان فيين من اهل الواسط ١كسار منمائة رجل ٠ وكانت الوقمة يوم

العقود الاؤلؤية الجزء الثاني
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وكان قثله لله المعة الساذس عشر من شبر جمادى الاولى من السنة 8.679.
مبر شمسالدين علىبنحاتمبفتل داود بنخليل
اكلموذرة ٠ فاللاعالم
ارسل الى القائد وهاس و 'ءث اليه بعسكرالمعجم وقد جمل عليهم شريفا

يقاللهعلىبنحازموامرعلى القائدياسنير فى العسكر والغرب لقغال
الثعريف واخراخه من بلاد الساطان ٠ فسار القائد وهاس .والشريف .إن

حازم فيمن معهما من العسكر وعرب البلاد الى الحالب مخراجالليشهريف
ع افد ؤسنالأسن القائن يامنبله يومه ذلك ٠فاذا كان الليل خرج
من بلاد السلطان ٠فقال القائدمامخرجالا ااساعة وان م تخرج راضياً

خرجِت غيرراضفلممجبهال اىلخروج فاقتتلوا قتالاً شديد! فقتل القائد
وقتلمعهتسعةنف ورانهزمالباقونهزيةشديدة 'وكان ذاك يوم اميس ١و4

اولثاانلىعشرين منالشهرالمذكور ٠ فلاعلمابن حاتمبذلك ارنفعمن
المبجمورجع الىالشلظان وكان رجوعه فاىلبحرمن ساحل الجردة ٠ولا

قبلالقائدماذكرناسارالشريف علىبن مدمرن الحالب يريد المبجم
فدخلها يوم الاف الفاشلل والدشربيك :مالرشخبزالذكوز وامامه زا القائد
ورفوس اصعابهالذقيثنلوا معهفلادخل الشر يف المهجم قفيبض الجاع بن

قوب اميرهايومئذوولى فيهاالكال ابلتنهامى ولميزل يعذب ابن يعقوب
حتى هلك من شدة العذاب ٠ وكان وفاته لله الجعة السابعمنشهبرججمادى

الثانية من السئة المذكورة
ولا استولى على المبجم ارسل جامالعةغمزنالي احلال فوقفوا في البسئان

فقصدثم العرب فهربوا من الحالب فنهبها العرب وحرقوها ٠ ثمخرجت القواد
"0

الجزء الثاني
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ابلابلسادس فيذكناخبار الدولة المجاهدية  .

شهاب الديناحمدبن قبي  +وطلعابنقبيبالىالباب .الشريف .٠
وقد استولى الخرابعلىماعلظنمبائم ولمببقمن وادى زد الاثلاث

قرى أواريعوالاالمديئة وكانت اليلنظل ندور جولها كليوم
4/5

وهفذىه السئة وصل الشريف :الكبيرعل بنحمدالمعروفبابن
الجارية الى مدينة المهجموكانمغهجراعةمن بنى حمزة الشرفاء فخرج .في
لقائه امير البلد الشجاع بن يعقوب ومقدما يومئذ الامين شمس الدين
علىبنحائموبعض مشابيخ العرب ٠ فلاوقفوافيالميدانوارردوا اننا

يلعبوا تنازعوا في التقدمة فاقتتلوا فانخاز اهل المدرنة ومن «مهم مرغ بكر

0
ابابااللمىدينة ٠ ومتموا الشريف واصحابه مندخول الديشة»٠
بينهمالامير شمس الدين عليبن ائم ودخاواالمدينة وجلسالشر
1
الداره ثمان إ.ض 'غلان الاشراف اخطأً عولاحد من اهل الدرئة

وأتى به الى الشريف فامر بقطع بده فتَطمت للفور ففضت الاشراف
شىرييف على بن د في
وخرجوامن الهجم راجعين الى ٠ 1اولبق
جراعة منأصحابه ٠ وكان|لسلظان قد أحال.لهعلىالأأمير صارم الدبرن
يك

داود خبلنيل .صاحن الحات مال فاتتقل .الى الحالك :يسبب ذلك .٠
فدافمه صاحب المحالتولمبمطهالاالتافهليسي » فلما رأ الشريف انه
غالبلهعلحوالنه خزجاليهجفمىاعة من أصحاب فهدخلعليه.:ييشنه
خهذ من بينهماوجدهفيهمنالمالوالقماش والدواب والسلاح
أفن
وقوتله

العقود الاؤلؤيه الهزء الثاني
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عليهاقصذابمد ذولجكزيبيتدئذ ثنسق لالهتهائم باسرها وهى أمبات
الاموال فبعجز السلطان وغيره معقناومته فوقم هذا الكلام منه

مكناونا انه كائن ل ماحالة فامتنم عن الوصول الى السلطان
وحصل منقضاء اللهوقدره فاىليل مدنواب الساطان وغيره
داء يقال له مشفرا وقيل مشفيفر
ىفه
مإك
دة نسيرة من خيل السلطان

والسكر.عدد كثير حتىكاد يستولى عليهاكلها فاخر السلطاف عزم
المروج فى ذلك الوقت
وفى هذه السنة توفى القاضئى جلال الددين على ب
حنمسد بن ابى 884

“يكن بن عماز وكان يومئف يتولى الؤزارة لاسلطان و كانتل رهياسة وسياسة
وكان عاقلا ساكنالريح حسن السيرة وتولى نظر عدن قبل ان يتولى
الوزارةوكانت وفاته .يوم الثالثوالمشرين من شعبان من السنةالمأّكورة
رحيه ال تهعالى

ا“

وفيها توفي الامير صارم الدين داود بن ابراهيم الدمرداثى  وكان

اميراكبير!.عالى الحدة منكبراء الاعراء همكنا عند السلطان لهسيرة

خمئئةوكانت وفاته في ما
ايخ
لصسفرسمننة المدّكورة رحمهاللهتمالى
وى سنةاحدى وستين طلم السلطان من زبيد فى غرة شبر صفر 4.679.

فلاستقرفتعزنزل :.القاضى عقيف الدين عثمان بن سلهان بن طلحة

الدورى في جماعة :من المسكر ووقف فيذبيدمقدما عوضًاعن القاضى

شد  ١٠١د

ابلابلسادس في.ذكر اخبار الدولة الجاهدية

المبل فرسه وسار بالفرسين معأ .٠وهذا الفعلمن الصارم .بن نشوان باششارة

ابرى قبيتٍ ٠ وكان قد اسل جماعة من العسكرحينئذ الى باالبنخل واقام
 7جماعة فوقالسورينظرون يمكاون املنامن ٠ فلا نظروا المبل :قد ركب
فرساًوجنب الاخر صريخوا عليه وخرج ٠ مشكر فازموا غلى بن ند ؤوجدوه
مطروحا لا يعقل .شيشا فاركبوه جملا .ودخلوا به المدينة :٠واما المبل فانه
ساق فرسه لخمارج العسكر دزبنيد فلاصارفىاثانلاءطريق سقط:وقد

اشتد غليهالامروجى النهارقفطس :وشسار .الفرسان يطردان تحتى :دخلا
القرشية فصرخ الصارخ فى القرية وخرج اهل القرية 'يقصون .اثر ايبيل
حتى وجدوا الميلميتا قد تفطر جسمه من شدة الرمضاء موه وقبروه واقام
يرت عمهمعتقلا فىزسد الى ان نزل السلطان فى ذى النسدة ٠ وى

يوم الاربعاء الخأمسفن شبر رمضان وق مطرشديد فىمدينة زييدونواحيها
وكان ابتداوّه وقت اذان العضر الى ما نين المغرب والعشاء فيدمت دوت

 "5وير فقزايا وواك قت املاع أمامفلك مهبررداق
ايرا .الا
ْمناْين انساناوميبقيمتمن نيوت المدينة صغيرًا كان كي
ما تشعث بعضه وهنها ما استولى عليهاالخراب وهوكتير ايضأ

شوهىر اذلىقعدة نزل السلطان الى زبيد فى عسكر جد يريد
نور الد.نحمد بنمكائيل
رلى
اب وماريسلا
لعر
اال
الحروج على المفسدير.:من

فلميصلبلدافعه بالكتب مرة بعد اخرى وكان قد حسن لهجماءة من
بطانته ان يستولىعل الجهات الشامية وش سهاموسردد ومو ورحنات
لجهات المذكورة .وغل
وبترك دؤّال وزمع خرانافاذا قد اسلقوى نامواال

العقود اللؤلؤية ١ الجزء الثاني
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ابن قاب ونؤل معه من اولاد السناطان:الولد المسمى:احمد الناصر في عسكر
جبذ من اباب فوقف فى زيند ششداده وكانت خيول العرب تدور حول

لدي ى كل يم لا تنيب ابد

ولا كان .يوم الصف من شهر ريسع الاخريجاء الشيخ ابو بكر بن

عراب القرشى المغروف بالهبل وكان داهية الزمان ووصل معه ابن مه عل
ابن مد بنعمربنعراب ير يدان خاجة هن زبيد ٠ وكان من عةادلعرب
في ذلاك الوقت ان من ببدث له حاجة الى المدينة وصل وؤقف خارج المديئة
ع حصانه وان من وجده من الخحطابة اوالحشاشين أو غيرم ارسله الى من
ند من معارفه يطلب منه الحاجة التى جاء إسببها ويعلمه بمكانه الذي هو
فيه ٠ فلاوصل الميبل وابن عمه  5ذكرنا ارسلا زسزلا الى الامير الصارم

ابن نشوان وكان يظهرهم الصداقة هووغيره ,لاحتياج الناش المهم* فلا ..ي.وجو

جاء الرسول واعله ببكانهما صنع لهاطءاما نفيسأ وكذلك كان يصنع هو
وغره ٠ ثمانهجعللهافى ذلك الطعام شكيثايرا من البنج واخرج لما
فا مطيباوفيةما فيهمنالبننجأيضافاكلا يحسب الكفاية وشربامنالماء
ووقنا يننظران الحاجة التىجاء! بسبيها فأثر.فيهما البنج تأثيرًا كلا ٠ وكان
لخبل للايناد مسكواروفلجايك منفلْاسها مَ
واب من الالال عرف باتك

العام مشغول ٠ وكان ابنعمه مئاد المسكروقدكان فى ذلك اليوماستع.ل
فشامنه انلا تمقدت شبةاها كج غاننأل عل المنسك بالق ركابيف

إستعمله فلا ايقنا بالشز قاما ليركبا فرسها فركب المبل وعجز ابرى عمه
عنه
ويام
عمنالق
ضم

ذلك ٠ وقيل انه ركب وسقط عن فرسه ٠ فاخذ

ؤم16.د02020

ابااخبابلناادزسافليدولة المجاهدية

وانجاز السنبلى ومن معهمن بقية .الفسكرالى الوماهجمميرها يومئذالكال
ابن التهامى

اثجمتمعت العربجميعافىشبذى المجة من ا-لسنة المذكورة وارسلوا

الى اهل سرّدد يشتورونهم فى قصد المجهموكانر دس بي عبيدة يومئذ

حسن بن ابي الاسمورئيس الزيديين ابن حفيص فاتفقوا على قصد الم

يوم الاثنين الثالث من ,ذى الحجة هن السنة المذكورة فوصلت الممسازبة

هنل
كلويمرقبل طلوع المس.وتا ا خ
ممذفيا
لمه
والرماة والتجراء االىل
مقعزتية فيالعرب فمقتنلهم ١ كثرمنمائة روجالقبل
ادلدفو
 68سر
وى

٠

٠

:

ّ

 8.ابن حفيص واهله مالنريديين وحسن بن الىالقاسم العيدى في اهله من

بنى عبيدة فلقيهم الماربهن العرب فرجعوا .ن حيث جاءوا

وف هذه السنة توفي الفقيه البارع ابو الغيثمد بانلراسشكدونى
وكان فقيباً فاضلا عارفامتفتثا جامعاًلعلوم شتى هن الفقه والنحووالاغبية

وعلمالمعافي والبيان والعروض والقوانى وله مصنف اطيف يدل على جودة

معرفته وصفاء ذهنه وتدقيق فطنتهوولى النضاء مدةفيفشال ",ثماتتقل
0 111

الى زبيد فدرس بهاافلمدرسة العفيفية ثوملى القضاء فرموينة ديد
نة
دايفى
مشاه
مدة ٠ ثامنلقسلهلطان الماك الجاهد الى مدرسته التيان

نمزبناحية الجبيل.فاقام هنالك الىان توفي مسموما علىماقيل:افلىسنة

المذكورة رحمهالل تهغالى

وف سنةستين وسبعائة نزل القاضى شهاب الدين احمد بنعلى

العقوةاللؤلؤية الجنء الثاني
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منغزالرتب * نفرج:السلطانفى جمعكثيف يزيد المعازبة والقرشيين 584
فارتفعوا عن بلادثمولبظفر السلطان منهم بأد حرق بلادم ورنجم ٠ وفى
هاذلهفزوة قتلياقوت غبدابن ميكائيل وكان فارى] شاع الا انه
عد ع
ااان
لايعرفالبلاد * فل
لفر
سنكر قثل ٠ ولارَجْع السلطان الى زييد 4.479.
اقام إيامأ5طلمتعزورم ابن مسكائيل الى بلاذه حرّض ولقدم ااسلبلى
الى اقطاعه الجنة ونزلت المعازبةوسائرالمفسدين الى بلادثم فلا استقروا

اقاموا ايامآثماجتمعوا نحو الكدراء افنىخر شهر صفر فباوخها وحرقوها
فارئع الحمعن وادى سهآم واتصل" الخراب والفساد وانقطعت السبل

وصاراهل بزيد لا يتصلون باهل المتهمواهل الممجملا يتصلمون بادل زبنيد

وني اليوم السابع من شعبآن املنسنة المذكورة' قصدث المعازية
والفرشيون التخل من وادى زبيد فتهبوا اهلهوانقطم الج فيه وخرج اهله

ننه لايماك ادم قوت ياومفهلثسمهوا اتفال فكان الابيض للقرشيين
والمغارس العليا لببى يعقوب قن المعازبة والمغارس الشفلى لنى بشير وارتفعت 884

يذ اهل الل خن امللكاتهمك لمر

وفى اليوالثالث والمشرين من شنوال احتمعت طوائف الفساد هن
المعازبة والزماة والتمراوقصدوا اللثة بدذ--الامين بهاء الدين السنبيل

فاحاط العرب بالقرية ومن فبهالتاخر
لجهم الافير يهاه الدين المنبلى
ومن معه فافتتلوا قثالاً شديدا فقتل كيار الوط بنالسنبي

واخوه مقببل وجرح ابوبكر جراحة شديدة وكان معدودا مر_:جملة لقتل

0# 5 3

الاب السادس في ذكر اخبار الدولة المجاهدية

 5.3,الصالح والوزير مد بن حسان ومن معنم من العسكر وائئقاوا الى م.دينسة
زييد وخربت فشال وارلفع الحمعرزت وادى رمع بأسترة

وى هذه السنة توف الفقيه الفاضل عر بن محمد بن" الجبلى بضم

الجهموفتح الباء الموحدة وكان فتيهاءارقا مشتغلا بالفقه كانمن اع اهل
سة بيد وانتفع بهكغبر من الئاس  +وله اوصاف
ملطدرفى
عصره با

فى الطب يعرفها كغيرمن اهل زييد  +وكان فقيرا قانما ممادو فيه من
الشغع :أت طُذلك الى ان توفى فى اثاء السعة المذكورة رحمه اللهتعالى

وفيها توفيالفقيه الصا ابوعبداللهعمدبن عمانبن حسن برف
شنبه المقرى وكان .غارفا بالقراةات السبعوطرقها مشاركا

سلقراءة عن عدة مانلامةا
والتحواخذ م ا

الفقهوالخديث

عل بنشداد :وموس

ابن راشد الحرازى وَنِوسَن بن ممند الاصابى الجعفرى'** واخذ بمكة عن
الامام برقآن الذين ابراهم بن مسعود بن ابراهيم المروزق ٠ والشبيخ ابى

زكزنا يحىبن عانلدعزيز بن سامالزؤاوى واخذ الجديث عن الامام
الى اتتمقابراهيمبن ترالعلو ٠ئ وانتفع نه لشي مالنناس»ف فر.عي

 0خاصة وعليه قرأأتالقراءات م افزادا وها ٠ واخبزنى شفاهاً
انهرأى ف النومانيهقراعلىرمدول اللهصل اللهع 1ليهوسلوكانوفاتهفى

السنة المذكورة رحمه اللهتعالى
اموس

ا

زسد فى عسعر لبود

ولاراسبن ميكائيل الىحرض " فوصل ايضعأفسىكر ووطصلا مئعئهة

العقوداللؤلؤية  .الزء الثاني
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الوزيرف اىلمسكركاذكرناانتقلتالاشاعرمنفشال .الى قرية الفزالين....
دى رمع فاقاموا هنالك وتركوا اسالئبربلاد خوقا من السلطان
اعل
ووىأ
فكانت المعازبة تغير على وادى زبيدتر فى حدود الخيريف .وه خراب

عر من
ايل
أعةشمنخ
لجما
اعهم
لاسا/كن فتيهكاوركثارربم هنالكفتب

الغزالين فقتلوا منهم ثلاثة نفرمن الغرسان وهمحسن بن بهيلة وكان كبيرا

من اكبراعهممسن وقد وكان قتله فىشواليمن السناةلمذكورة ف٠أريسات
المعازبة الى سائرقبائل العرب المفسدين كالتحرا ورماة البسبيط ومقاصرة

الشام والعامر بي وناجقعت ددا بأسيرها وكافة القرشيين خيسلا ورجلا

وقصدوا الاتشاعرالى الغزالين وتركوا كافة الخدل والرجل فثلىا ثة مكامن من
غربي الغزالين بسافة ٠ وناأث نحومن عشرين.فارساً املنشقررقية فساقوا
اموال الاشاعروساروا بنهخاوتلك المكامن المذكورةفتبعهمالاشاعرة فانبعنت
ا٠نت
كرف
عالليمهمسكا.عن فليرجع منالاشاعر فىناك الايلة الامنلوميع

القضية فى وجه الليل فكان الحاضرون ١كثرمم لا يعرفوت .الاشاعر ولا
سابعوالعشربن من ذى
لعرف إعضهم ننضا ٠ وكان ذلك لوم الغلاثاء الس

القغدة فقتل من الاشاعر يومئذ ومن معهم سبعوةثلا ثون نفرامنهمخمسة
وعشزون فارساً وافتلعت خيلهم ٠وكان فى جماة المقتولين يومثذ الجلال
أبن معيبد وعبد اللهبن القلقل وابن قرين وابوبكربن الدبروكانافرس

اهل غصره واتجعهم

وفى يوم الثامن والعشر ير صبحت الممازبة فشال خفرج :الماك

العقود اللؤلؤية

)510

الجرء الثاني
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اباب السادسفي.ذكر اخبارالدولةالجاهدية

وفى سنة كان وخمسين انفضل القاضى .جلماالدين “ لد ب<نسان

مرنمع واستمر فيها الملك الصالح واستدر الامير شمس ,الدين .على بن
حسن الى فى الحمة
درت  :وفىهذه السنة وصات التجارمن اللهات الشامية بمدة من اليل
بريدونها مودمعدن كماجرت عاهتيمقلمداخلوا فشال رآتهاالاشاعر

ونظزوا اننشارالفساد فى البلاد فاخذوا الخيل الواصلة اليهمباسرها وكان

قة يوخ م فطل زهو
فلك
ووكاانذ
اخذهمللخيلبوم الرابعب عمشر
الامير بدر الدين حسن بن باساك فلماركبوا الخيل ام.تانعلمعازبة .من
دادى رمع ٠ ألهاللليلاق باقيض الامير 0

وكلرتيواللنعيقة غنم اللاسن لباقو اشاهيى وغ يرمكد ,امبين .تجداار
طان يشنقه فعنق الاجر
س فلاص
اسللطان
لتمفظ الى ال
البابوطلعباهت
كين ونان نوكر

ظ

ونزل الملك الصالح الى افظاعه فشال فى شبن شوال و'زل بده

الوزير القاضى جمال الدبين تمد بن حسان في عسكر.من الراب نو
 00ميو رصمل اونا متطوسا عن عسكر املك الصالحج٠. ولا امتنعاتلمعازبة

عن وادى رمع ,باجتماع الاشاعر فى فشال اجتمم الممسازية وقصدوا
مدينة القحمة تحرقوها واخزبوها ونهبوا اهابا نباشديدا واتتقسل اميرها
الى ابليفتقيه ابنجيلبنشبه وثثقله ٠ ولما وصلالملكالصالح فشيالومعه

المقوداللؤلؤي اهلجزه الثاني

اه

أثة واللهص رحمهاللهتعالى
عين
سنةسسك
فوى س

وي لبمار الكيير اقبائ بن غبد اللهالماجبالتركي وكان
ذا ديانة ونسك وله مقامات مشكورة قل ان .جد نظيره فى اناء حنسه
وكانت زفاتهنومالاخدالسابع عشزمن شهر ضفر من السنّة المذكورة
زحمه التلعهالى

وقسئة شبع و#نسين وسبعاثة اشكد

اس ا وككزات

م

تخيول العرب المفسدين واخ'بواعدة .من القرتىوانقطغث الارق وانضم
القرشيون  لى المعازبة فكانوا بغيزون عل اطراف البلاذ للمتل والنهب .ووو

واطريق
وفيا اقطعالسلطان ولدهالماك الصالح الفحمة فساراليها وقدعظمتٌ

شوك االعلربفوغسظنلماد فميصنمشيك وكان فيا كالتصوار '+نم
ان القاضى جمال الدين محمد ين جسان جيم العمسكر الذى مفعثهفنىال
وطلب فشكر التتحمةوجاع في  0شير من العرب وقصد

القرشية فاغارت المتازبة يلما ورجابا فائهزم المسكر وقتل من الرجل

طائقة وجداعة من اميل وفى جملة من قثل الاميرسيف الدين الشبابى
استاذ دار الاك الصَالحَوكان فارساً شجاءا وكانت الوقمة' يبوم السبث

الثامن والمشرين مانلذحىغة من السلنة" المذكوزة '* وحمل القاضى مال

الذين مد إحنسان نيماوسبمين الن) مزنمع وشكر الساطان همته
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عن القرية وخرب بجخرابها طائئة من قرى رمع وهىالرقبة والمكابرة
4

والطْلة والمةترعة والمأضرب واليطة والكحلان ومحلكيلا ٠ وخرب ايضا
بعض قرى الوادى زييد ولكن تراجعوا بعدايام٠ واماهله القَّرى

للديكوية منرمعفا رجم منها الا الرقبة فان اهلهارجمواواقاموا فيبا
مدةعم مره سا ثموجواوام الترى الذكورة فلميرجع منبا شىء

الىوقئنا هذا
ثماستمر المائئى فضمن وادى زد ورمع والقحدة فاختيطت عليه

البلاد وعمرافما يفعلنحملمن'وادى رمع خمسة عشنالفافلا تحقن

السلطان عمزرةاقلهوالمجرائقان حال للسين حبني بت اعلمات اللوقرية
0/4

كللوئةرة
لرار
وكان استمي
لةذولخ
ارال
وهفىذه السنة تاولففقيه الصالح ابوييقوب اححق بن الفقيه

رتق
مةخا
اجمد بن يحى.بنزكريا وكان.مبلاده لاحدى .عشرة ليل
ربع الاولمنسنةاثثنينوثانين وستائه ٠ وكان ثفتمه .باخونه محمد
وداود وغيرهما ودرس فىاتلابكة بذى هزيم ناحية من نواحى .ناز
ثمدرس بالمؤيديه وتفقه به جماعة من اهل العصر ٠ وكان من ملب تان
وكا امار بالفقه نقالا ليذه لاندورالفتوى في'تمز الاعليه .٠ ثمعلى

الفقيه ابى بكربنجإد.يل٠ وكان عالى المية شر يف النفستنوفىفى اثناء
النة المذكؤورةبزبيدوقبىفىمقبرةبابٍسهام شرقيهاوقيلكانت :وفاته

العقوذ الاووية ابره الثاني

لفل

ابن يعقوب امير فىرممفاقامالىآخرالسنة

وى هذهالسنة جوز السلطان هديةجليلاةلى الديار الصرية وتقدم
فاهلاطواثى صفى الدين جوهر الرضواق فالتقاهم شعس علد جبل

ازقر فانصلحت القّطعة الي فيهاالماواشى فبلك هو وجاعة من الذين

ومكه٠ان هاذلاجروهضرواق معادولذارفيياالسة معروفاً بكرم
النفس وعاو الهمة وعذوبة الاخلاق خدم الجهةالكرة جاهلةطواشى

شباب الدين صلاح والدةمولانا السلطان املك الجاهد وجملتة زمامبابها

قع
ترا
فوراهاركا
واضافتاليهأم

 01د وناك

٠

من السلطان ثقة تامه وعول فيكتير من الامو عليه وندبه سيا

افليمدية الاولى لمتاولفطىواشى خُضْير٠ فقامفى ذلك اسن قيام
وعاد عل اخسن حالثمندبهفى هذه المدية قتوى كاذكرنا وكانت
وفاته فىشب ذى الحجةمن السنةالمذكورة وقبرفيمقبرة يساهبام

كب

قله تال

وفى سنةست وخمسين قؤيت شوكة العرب الفسدين ف التهائمفاجتمم
المازبةواهلالقرشية ورماة البسيط والقحراء ومن انضماليعومقصدوا يفف

وب اريت جتتام وناغ عير اللترعقاحأطوا “بالتزية' فرج :اهل
القرية لقتالهمفقتل الشييع احمد بن عمر بعنبد الله الاشعرى وقتلمعه

جاعة من اهل الفربة وكانت الوقعة فاىل١نخهربار فلا اصبحوا انتقلوا

عا 6 ٠٠١
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وأقبل أهل الترشية عند هزعة السسكر فافثتلوا قتالا شديدا حت قتل
منطكالئفة طائفة اثفمترقوافال الشبيخ احمد بنمر ياهؤلاء الناس

مانا بقتال او

فارتفموا عنالبلاذ فارتفموا عنهاوتفرقوا

خبرلاب
فى وادذى زنتك.وق الوار”..فكارك خروجم امملنبنلاد س

.تكبا وذلكأنالمازيةاتفنقواهموأملالفرشيةبل النيبادفابيتيزا
اددى رمم شيثاًفشي :وكانت الاشاعئ تريناً علىالواديين
ودىؤزب
وا
وبخادايقة رغوس

المعازبة ٠ فلا غابت الاشاعر عن_البلاد تقلت المعازبة

ووجدوا:مقرً! فى طرف البلاد
مانالقاضى جلال الدينعليمبحنمد بنعرار رجع من الهاتالشامية
كفبىتة عدة منعن
كان
فىشر ربيعالاسكرمخ اللانةاللتكييةء وك
الرتب نحو من ماثتى فارسفاتفق ديمعل غزو المعازية فقصدهم الببكر

اللّكور يوم الاحدالخامس والعشر منهن شهر د بيعالانممرى الئلة
لمذكورة  ٠وكانت المعازبة .حلالا فى أطرافالوادى زبمعغد خراب
الخيريف ونشكاتيباملين ماوافاهمالسسكر انبتترواعنهمحت

أاخلذمسكر شيعا اممونالهم.واجنمعث..خيل المغازبة..باسرها ..وجملوا
 8.عل الشلكز رفبوعافتواق الللكر فزموهم دزعة شديدة وقتل المقدم

ني
كشا
الإغية وعل مم ملاتقة مو اليلككن فألندفوا مرب الغلل :شي
فرجع ابن سوير الى فشال فاقامفيها الى شر ومضان ٠ ووصل الشجاع

العقود الاؤلؤية الزء الثاني

ةو

سنة خم وعشر بن وسبعماثة وجاور بسمكذةتين ثمرجم الىاليمنفقباله
الجاهد بالاجلال والاكرام١ وكاقا للتهقام نز لتساك انرا ارما

مفدىرسته التيأن أها فيمدينة تمن وجمل اليهنظ الخائقة بجيس ٠ وكان

بد منأهل الزهد والورع وسعة اال٠ وكان شريف النفس يشوشا
واصمن بقضاء تعن مدةفى ايام:ابن الادريب ثمعزلعنه ٠ وكانوفاتةيوم

السنائعإن إمنادعنال أخرةمرئنااليدنة .الكووغ وه لال:تعالى
وفيها توفى الفقيه النارععقيف الاديلن عآبكدبر بارلثفقيه أحمد

اللإيناءكان فيا مالعالا جزاباد]هدا ووكاالسيتن لللبرؤراق بوالى مسا
الول فىثمتدتةؤلل القضاءفى مدينةتع وزأقامفيهمدّثةمتوقىضاء الاقضية
فيياماللممكماهن» وكانت سيرته عرضيةوكانلهفمجيدوبعسن أظرة

وسياشة فى الاحكام يعجز عنما غيره ٠ وكانت وفاته بالسبولة .فى السنة

المذكورة رحمه اللهتمالى 

.

وفى سنة خمس وخمسين ؤسبعهاثة اسورد الققاضى شهاب الدين ا<مد

ابن ,قبيف امر الساطان الى صاخب فشال ان لين بالعسكر المنصور عل

الاشماعر "يوغانير بالقرشيين عليهموكيب الى القرشيين يأمره بمالغارة
عالاىشاعركما ورد الام الشزيف حرج المقدملاجيرن فى العسكر

الفسلطشاقبمانل وخريج اهلقلرشية ايضافىنهموسبقالفسكرقبل
ودول القرشييين فاقتئلوا ساعة من نهار فانوزم العنسكر ورجعواخائيين ٠

21...
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وبثق عليهم عنده موكاىتباته  +فلا أظل اعد امره ,القاضى جبال
الدين بان ببنزلوا الى اليات الشريف لاجل العيد

وفي ظن القاضى حمال الدين أن السلطان يتكسوهم ويسن الهم فانم
بزدادون بذلك اججتهادا افلقيتال وبحافظة عل النصيحة٠ قلاعاملسيرى بانهم
انرأو ن ال بىاب السلطان صنعهذه المكيدة .فلا نزلوا الىابلاالشريف

 8:ظلت السلطانغبيدالسلاح وجاعة منالفز وازم  ثممتامنية در شيا
وفيدهم للمور وأطلممحصن كر وهرب من أضحايممهنرب » فاما
اتصل الع بماهل الشعر موا الحطة وازموا القاذئ جمال الدين نتحمدبن

 4حسان والامير البهاءالسنبليوحرّقوا اهدق فارتفعت الحاط وهرب الآكراد
أل ذمار وارتقع السلطان الى اند واتصل الخلاف وَظهر الفسَاة فى

كر ناحية
وني هذه السنة نذل القاضى جلال الدينعل بن محد بن عمار
لاستخراج اموالالجهات الشامية  .وكاننزوله في شهر ذئ القعدة .رن
السنة المذكورة

وفيها توفى الفقيه الصالحتتفيالدين عمر بن أبىباكلرعاف » وكان
منولدَة فىناسعالحرّممنسنةقوآثنمانين وستيائة ت٠فقة بابخ الغرئ

وتزوّج ابثتهو.لا احتسر ابنوى أوضىاليهفىضمتركتهوكطاء كانه
فقام بذلك اثمقيام.ثم خلفة نفديريسه بالعرايية فوقف فيهامدة ثمحم

العقود الاؤاؤية الجزء الثاني

اه

ماعهلممنسكر مائة فارس من الباب وخحون من الااكراد .واريمة

!لاف راجل فاحاطتةالسبا كن بالجبل وضبيقواعل أهل .نمدانميا 774
شديدا ,٠فل| رأئ السيرى ما هفيره هن الضيق وتزايد الامراء .اراد

الجلة فوىكذالنكر_ رجلا دفهطيالًميكانرً/افتزرًا من الدروزي+
ووهب لهشيوئواًعده بآثخىءن٠ وقال له اريدمنك ان تنفمنا حتى
تتفنك قال وعاذا اتفعكم٠ قال تتقدم الى خيءة السلطان ونقول لازمام

وار تمسحة السلطان و(ريد٠.واعيتهن لا اذ كتطالا . 4ذافاء علق
ه
هوزذوبت
راجل .فير مدر
عاللىسلطان قات له بامولانا الساطان ان

سجد الفلانى من مدان ٠ فلا كان نصف الليبل وصل جاعة
الالإللةمفى

الى البسجد ووقفواساعة ثمجاء جاعة ١خرو نفاذاهم اهل بمدات
وجاعة من اهل الشعر ٠فاتقةوا وتحالفوا على ان اصكاب الشعر ,ينزلون

اليكرمني يرن ومسآمضين سكم فى فح المربعل أهل بمداث  .فاذا

اتيم ابسن وعلامت
0

لهلقال احاطيا بك واشاروا لاه يدان بالجملة
بلاطا ضدقاتكم

0

غير مرة واحسانكم عليناوعلى غكيرثنيار ٠ واردت ان اطلمكم على 4

ماقداجمعرأييمفيطللاموا العالىاهبة ٠ فقال له السلطان باركالله
خنمسين دينارا ٠وكان اهل الشعر يةاتلون
فيك ووهب لنهوا م

مع السلطان قتالا عظيا و٠كان القاضى جال الدين يشكره ,للساطان
"7

10

الجرءالثاني
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وقصدثم فانفرد لهواحد منهمفتضار:ا حتىوقعاعلىالارض .فتيلإن ومضت

اجاعة على الاميرفقتاوهموضعه فتشعشم العسكرفقالوالهكملبك في الامان
والضمان ثخرحوا ولميتعرض لهماحد وكان قتله يوم الرابع عشر املنقعدة
ين
ديف
ل عف
ااضى
١غ هانلسنة لمن كوزةفاسقر عوضه الق

عئان بر سلوان

بن طلحة الدورى فوضل وقرر احوالالناس

وفنا جلنو' السنة وال المنلطان كلى ومنل ار شهررببعالاولفاقام

فايهياام
ولوف القاضى صنى الددين امد بن محمد بن عار المعروف بالنشو وكان

وفاته ليلة السبت الثالث عشرمن شرويرسع الس وقبر عند قر الأمير
بدر الدين حسن بعنلى الحلبى على حشب طريق الزّيبة من باب سهام ٠

وطلع السلطان تعز فى اول شجهمرادى الاولى فلا استقر فيتعز امر القاضى

جلالاللدينعلى بن تمد بن عاد وزير فى الباب الششرريف ٠ وفى اول ليلة
ااشقلروفزىارة حرقت الركبذانة وحرقجمييعم كأان فيامنذهب وفضة
وجواهر وسروج وغير ذلك مايساوى بشاانة الف دينار

ولك ةاشين رتكن للدم السلطان العساكر ونمضالىالخلاف نط
فى دارالسلام من جبلة ٠ و<ط الطواشى صنى الدين ابوملعق والصارم بن

ئرة فارس
ار ا
ععسك
حباجر والمشايخ بنوناجى فى مصال* وكان معهممبنال

ومانية لاف راجل ٠ وكان الاميرالبهاءالسنبلى والقاضيشهاب الديرن
4د
ل
.

بن قبنب والامير ابلددر.ينعلى باسنماعيل بن اياس فميدين و ثان

العقود الاؤلؤية الجبرء الثاني

اي

المي منعدده تقد الوزققا خوريف وزبأل بعدها فكتب
يطلبه فاعذر عانلوصول ثمطلبهم :ر أخرى فاعتذر وقال و فال

ابد! ٠ فكابل ا
عباند الاىاناضىشبابالدينيعله بامئناعه عفلكيهئبٍ

الفاضض شهابالداب
نلى السلطان يسأله ايكون ارلا:مجوسام الدين لاجون
مقدما فىفثال ل

الى ذلك ٠ فنزلالامير الحسيام لاجين الى فشال ٠

فركب ابن التهاد الاىلمخرييف لجبايةالاموال بهاوكانخروجه الىالخوريف

ياولمثالث عشر من ذى الفعدة ٠ فلاوصل الخيريف دخل فىعسكر جيد
من الخيل والرجل فطلب الشيخ احمد بن حفمورصل اليه في .جاعة مركل.

اهلهوعبيده ٠ فلادخل عليه هدعليةوااسملعهسمكنلام مالايحس.:
ينظ
فرجالي وهوفى|شادملايكو
فنم

٠ فلا جانلليل عول علىرجل

مانلاه
بلإد ان يدخل على الامير وإصلح بائهويشه بأيرى فيهالمصلحة 03
تداك الرجل الىالامير وحادثه سم

همبرل وجدهعل اىخبث نية فيه0ه
معأ

فى حدثه  /يتفق له

ملَلهالى طريق
تكلانة وا

الاعلىاخذ رأسه ولااخرج منالمخيريف الابه٠ نرج ذلك الرجل الى
ٌْ عندالشيأجييك برععمد اشير جميمع مأمبمعمنالامير فقال لهسير 8,962
حزيت خيرًا .-فلا امي الشييزوكينحصانه وطلل ابئه على بن امد وكان

ابئه فارسا فناكا فاوصاه بالامير وخرج علىحصانه لبعض الامورفظاب ابنه
 ٠نغفرين من بنئ “مه وعدا م
عب
نيد اببه وادؤل
لوا
اعملىير منغيراذركف

فوقهوا عليه * وكان عند احد غلانه فإا نظرثم الغلاماخذشيا سهلناحه

4 “+ه د
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وفى سئة أربعوخمسين وسبعائة برزامر السلطان بقبض المشايم بنى
زياد ومصادرتهم علىبد الامير بهاء الدين بهادر الجاهدى وكانوا ثلاثة نفر

اءدم مقطع +بجوأبين٠ والثانى ناظر الجهات الدملئية >؟ من المفاليس

الىالمعافر و٠الثالثكان ناظالرجباية والتغريةيج؟ المحد بطحوات وأكثر .
عليهم الكلام وحسدوا 1غرى الساظان بهموكان لممفضل ومر وه ةومكارم

اخلاق ٠ وكان الناس يقبولو
رناثمم اكمكةالوفت لفضليموجودمواسثيلائهم

 8علىممعظلمكة الينف٠نقل الى المنلطان عنهم ماغيرباطنهوظاهره فاوقع
بم وصودروا مصادرة قبيحة حتى فلكوانى المصادرة جميعاًفى مدينة الجوه

ودفنوا فيهفاقبورم هنالكواللهاعرحمهم اللهتعالى
وفشبر صغرمنالبدنة المذكورة انفصل الملك الظفر من افطاعهبفشال
واسمّر فيها الامير اع الدين تمر بن العاد كانت ولايته سيب را ب التيائم”د

وذلك انهلماتولىفيالجهة المذكورة كانت ولايته على يد القافئ شباب

الديناحمدبنقبنب وكان القاضى شباب الدين امد .بن .قبيب -المذكور

بغضالاشاوعيرتابمم منابعة شديدة ايلهم الى القامى جمال الدين مد

ك 7الوزيروكانالقاضىهاب الدين ايض غسانفى السب فمتعطفه
عاطفة فاخذ ابن العاد اذا شديدالمنابعتهم ولاسماالشيوامدبن عمربن

سيد اللهالاشعرى ٠فلا دخل ابن العاد فشال٠ وكان دخولهفى حمادى
الأولىطلل اشيرامد عبمنروقال لهاريد مناكةا ته الف اقافاى..

ققال بأى:حجةفقبال ما
طلركيق الاعلىتسليمها طوعاًوكرها فرج

العقود الاؤلؤيه -ارء الثاني

0002

بىشابرن ونزلوا ٠ وف شهر شعبان الكريم<01ه
عال
شاموا
فليتفقلهمذلك فاق
اضى
ل مفعه
اار
دهاه الناصر احمد وس
لفي
وار
رسلا لسلطان بهدية جاءلة وس

فاتلحدين عمربانلمد
خبطنباء ٠ والامير اشملسدين على بن حاتم

والطواشي نظامالدين حشر فتقدموا جميءا الدىيار الصرية ف٠توفى
العاواشئَك عيذاب وقبر هنالاك ولا ول خبر وفاله بادر السلطان

بارسال الطواشي صتى الدين جوهر الرضوانى فلقدم مسرعاً قٍيذركهم
الاوقد دلوا مصر

وف هذه السنة وى الفقيه الاوحد ابوالحسن عل بن النقية احمد بن

على بن اليد وكان فيا ماهر نويانويابازع 2لعلب لقه بادة
فمقنهاءتعز واخذ عن ابن الاديب وعر:ن ابن الاحمر وفزمل .فى امور

2.862.

الاسدية بتع ٠وكان حسن الاخلاق كر الطبع:شزانن البقش عالى
الممة وكان يقول شعرا حسنا عل طىريقة الفقباءثم انتقلالى مديئة زيند
فسيخكبما واستوطنها واسْكر مقةا فى مدرسة ام السلطان المعروفة

بالصلاحية فىزبيد .٠وولىالقضّاء الا كبرالىان توفى افثىناء السنةالمذ كورة
رحمه اللهتعالى
نيا توفي الفقيه المأهرابوهمد عبد الهبن عبد الرحهن ابن عن بن سبلة

الحبشى الوصالى نوكانمولذة عاش رمضان سنة اثقين وثلائين وس.ماثة فنشاً
نشو! صالحا وخترالرهاث فى اقرب مدة وتفقه على والده ٠وكان ذا فم

وفطنة حبا' جفمىيع العلوم ملازما لاقراءة زاهد غابد!كارهاللدنيا رافضا
لما الى ان توفى في السنة المذكورة رجه اللهتعالى

و 6
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بالحميرا  .وكانمبلاذه قْ التاسعم عشرمن صفر ا

ائثتين وثلاثيرك

وسعائة رحمه الله نعالى

مور" “وف ناث ارك ونجمنتين أفظماللطان ولده المظفر فشال وأقطم

.هن الصلل السكدراء وأمرهها بالتقشمالىاقطاعها فتقدما  .وذلك ف أىول شهر
امشر من
الحرم:ثم لقدم السلطان منزي 4الى تكعزان داخوللهعيو
صهلةاح في اطلاق
الحرم .فيا اشتةر فىبلاده شفعت اليه والدته ج
لنيمنلمنوك فاطلتهمجميماًوكانواثلاثةقز تيل النارك"مدا
اسجو
ال
1غ

,وبببونسف بن عمروزين الاسلام احمدبنمحمدالناصر
الملك المنصور اب

ابن الملك الاشرف عمر بن .بوسف بن عدر  .والثااث المفضل تعس الدرين

يوسف بنحسنبنداود بنيوسف بن عمرء وأطاق ايضمعومالشيخ
منيل ٠ وكانمحواأيضاثماهملسكنى قرة السلامة
زسي
أنح
|رب
عم
فسكنوها الى تاونفوا الى رحمة الله.الى  .وأقامالسلطان فىتعن اشلبىن
قيادم فيها بقية جادى الاولى وشيئاً جمجنادى
جادى الاولى» ثمنفذلازب

الاخرى .ثمتقدّم  الى تعز وتقدّم معه ولداه الصاح واإقلا "نه لوليا

معد
ابز
استقز فى :تعن لمن عسكر؟ لاهل :دان  :+فكان القاظئ صنو ال
ا“بينمد بمنعخارطفىة ومعه  قطعة مارلءعسكر  :وكان القاضى
افلحددين فىمحطةومعة قطعة.من العسكر .٠ وكان الطواثى اميرن
الدديناهيف فى قطعة منالعسكر فىمحطة ثالئة وشرعوا فىببعةفىابل

العقوداللؤلؤية

الزء الثاقي

ا

ابن على مبحنمد العلوى ٠ وكانفقيهاًنيااحنلقمذهس دارقا ماواليه
انتهت الرياسة فىعلالحديث بالعن ٠ و عن عنكيارالعلياكءابى

العباس بن اجمد بن الىالخير الشماحي وابرهيم بن محمد الطبرى والحجار
وغيرهم نه

اهنت الررحلة منالافآقرجفي
مذفتباء المصر واكلي

مجاه جلة الماء وكان جامما بين فضيلتى العموالعمل ٠ وكان متواضما
سبل الاخلاقكثين البشاشةسموع القولله قبول عظيمعندالخاصوالعام

درّس فى مدرسة أمالسلطان بن يبد وغى المعروفة بالصلاحية ٠ وكاتف
ميلاده سنة.ثلاث ولسعين وستّائة ونوفي وقت صلاة العشاء من ليلة

الست المشر.ين منذئ اإجة من السنة الكموذرة

وفيها تو الفقيه الصالحالمشمور ابوبكربناحمد دعسين الترثى

وكأن' قبا بازع متفناًزاهد ورمًبااذلةًتنسهلطلبةالمتنقه725-5
من الناسمنأهلالجبال والتهائم 00

بالعروالصلاح والتواضع

ضع إملوىضع فى ثوب واحداذالميحد لخافاً وميشتغلبكسب
معىومن
يس
شوء من الدننا و٠كان وفاته فالىسنة المذّكورة رحمه الله تعالى
مد بن .بوسف الصبرى .وكان
وفيها توفي الفقيهأبوالحسن عملحبن

فنيهاًبارمًا ذحكيًا تفقه بالفقيه عمربنسعيادلتمزىوبالفقيهعمس بن ابى
لعاف وكان غمره عشرين سنة حافلظقران الءزيز ونقّل التنيه
باكر

والنهاج غبا وأخذ من الكو واللغة ما أعجز أمثاله ودرّس ف المارسة السابقة

(1

ولف
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الرابععشر مانلذقىعدة وثقدمت الطبلخانة صحبة المسكر بأعلام جدد
وخلعات جدد وبزة حسنة وآلة كاملةقد هيئت لوصوله ٠ ولقسدم
الامير بهاء الدينالسنبي الى المخلاف آخر ذلك اليوم ٠ ولادخل العسكر
زابقبادموا فيهايومين أو ثلاثةثمتوجهوانحو الجهات الشامية

وكان خر وجالسلطان من البحر الى ساحل المادث يوم الاندين

السادس منذي الحجة فسار الىالهجم وعد فيهاعيد الاضحى من السبنة
ياد

المذكورة٠ . ولفيىلة الجمعة السادس عشرمن ذاليحجة وصل رسول من

مولانا السلطان املواىلينا صجهلةاح فنزلت من حصن لعز يوم الثامن
عشرالىالحلةونقدمت حيكئذٍليلةالتاسععشرمنالشهارلمذكور  :ونزل

متي ثيه بالسيعي وأولاد اللوك  +فكان دخولم زبيد ياولمادى
والمشرين منالشهر الذ كور٠ وتقدم السلطات منالهجم الى بزيد
فيعساكرهالنصورة.

١

لشتانيناتله
يذ ا م

”...اسك “قد فاه ادام

وجددت فرحالاالنميطرده ٠.2 ولا الصبابة فيقتاجباوره

وكان دخوله بستانالر احةمنزبيدريوم الاربماء الثامن والمشررين
من .ذى الحجة ..وقد جمات الفرحات .والطلمات وزينت المدينة وفرح

الناس بوصوله فرحا عظباًفاقامفشر وسةز بيد يام
[ |] 8آ2

وفى هذه السنةتوفى اليه الامامالحافظ ابواسحقإبراهيمبنحمر

العقود اللؤلؤية

الزء الثاني

ىد4م د

وفى هذه السنة حضلفلىين موتعظيمفتوفي فى يوم اميس
غرّة
سخناذ
عئ الا
وون

انسانامفديينة انمز  +وفيغرة جادى الاقاردء

وصل الشرسيلضيان بن المادى صاحب صعدة فاقامتفمىن ايامومرض
فنونى فى بوم الحميس اللامس والعشرين من رجب ٠ وفى آخر شهر

رمضان قابلضاشعوب حصن سامعوقتلوا من الرتبةخمسةعرشجرلا ٠
وخالف

أهلبعدان وكان اولخلافهم مأب ٠ف يوم الخامسمن شوال

انلبباشعوب جباء ٠ وف يىوم السابع منشوال قتل عباسبنجمعر قتله
بنوجمه .و.فى عاشلرمشنهر اللذكور خرج المسكر المنضور لقتال الاشءوت
وفههمالقاضى ص الدين احمدين محمد بن عار  7-2إبىزياد والامير

السامابن عب ادلذنىفاخذوهمقهور
1كيييفنؤا لح ا الاير كات
1
رجوعهم بوم السابع والمشرينمن الشهراذكور
وف التاريخالمذكوروصل رجل يقال له المشيرق وشيخ شال ل.ه4.762

الجمرى بااورالقطموناشى صانليدين جاولهررضوان منمكة وأخبروا
بوصول السلطان وأنه قد صار فىاثناد الطربيق :قضر بت الطبلخانة مسعة
أياموحمت فرحة عظيمة وبرز أمرموالينا الاادر اللكرامجهة صلاح

كين اهيلا للقاء السلطان ٠ فلا .كان ,يوم الا بماء الثالث .عشر

من ذى القعدة وصل رلسومن السلطان بابتداء'اتشريفةٍمنسواكن

فضتل بوا_.لالخْله :الطنلتانة ثلاثةريامل الخييك ::لقا السلطان بوم
العقود الاؤاؤية
00
اللجزء الثاني
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عدم
بقية المسكر حتى دخلت فى «دينة زبيد ٠ فافامت فيه اياماثم سارت الى

تعزفينمعهامن العسكرفوصلته ليله الار بعاء السادس عرشمن رشصهغر ٠
رك

فوقفت فىالحليةوبرزامرثم العالى بأنيضرب الطبلخانةنوبة جليل ولملك

تضرب قذبللك ووصلمعهم القاضىفتتحالد.ن والقاضي صفالدين امد بن

مد بنعمار والطواثى نظام الديين خضير ٠ وكيتبت الى الطواثى اهيف
ان ,يرسل الها بالملك المظفر والملك الصائ ليسلااليها.فنزلوا وسبلوا اليا
ووقوا عندها فى الىلية .٠ فلا صاروا عندها طلعت الحصن وظلبت الطواثى
اهيف فاستحلفته ونوثقت منه واءرله ان يطلل الاولاد من المحلية فطلبهم

فطلعوا يوماميس السابععشرمن صفر
8.66.و  7وفىيوم الرابعوالعشرين من الشهر المذكوروصل رجل يسمى التمرى
باوراق من السلطان كتبها لهمن المدينة فضربت الطبلخانة لاجل ذلك ٠
وفى يوم السادس عسمز من سهزا ,دليم الاول وصل الفضل برك

المرازي .براس ابن قيار صاحب إمدان ال مىذينة .تمنفكمى كسوة واعظ
القاضى مال الدين خحمد بن عل الفارق باتداءات من الساطان كعفل” الهمن

مصروضربت الطبلخانة لاجل ذلك ثلاثة ايام ٠ وفي ياولمسادس عشر
 4ىبرم الاو وصل الحاجمفتاح الشداد بابتداءات منالسلطان
فضربت الطبلخانة لاجل ذلك سبعةايام وفي يوم اميس الثاني والعشرين
السلطان خرج من مر متوجها الى
من شهر ربيع الاخروصل العمنا
العِنفلاساراياما امرصاحب مصر برجوعه الىمصر

العقود اللؤاؤية.الزء الثاني

مي

فض الطواشي اهيف علالوزير ورسمءلية وحيسه عنده فى الحصن ٠ ثم

تنش« الاجراكابث لدو بولق ب المأهائ :اجونهج راب رست
وكأذلك ياولمسننت الحا والعشمرين من الشهن المذكور“فلا علالطواشي
ببارقعبض الوزيرو0ن

مق بل من الجند فاصبح فى.المادرسة

الجاهدية ل تو جتحيرا ذاهالطرائى اغيف مق رفانت لذ الاش

فأزم واطلع حصن لعز يوم الثلاثاء الرابموالعشرين من الشهر ٠ ثمقابلبينه
وبين الوزيرفقال الوزيرللطواشي بارع ان كنت كتنت اليك كم تقول 266.
فاوقفني على كتابى اليك فقال الطواشثى واين اجد كتابك الساعة وقد اخذ

لوبا
م "مكاان معى فباهمرما فقايدا
حئافضىن وأمر فىليلنه لك بالآمير
شمس ادن بوسف بن القاهرى بوالنقيب والكائب فاصبعوا مطروحين فى
الجند اوم الخامس والعشرين من السْبر

ولأكانت لياللةسنت النامن والغشرين .افر الطواشي اهيف إشنق
الوزير والطواثي بارع فلا اصبح امربهافقبرا فىالمقإرة بتعزء وفى يومالاربعاء

الى من شصهفرن :املرطواشى انين الدين اهيف غلىالشي رضئ الدين
ال بكربنحسن بن الفضل ان يكون نائب القاضى فني الذين فى الوزارة

لفر
وفى نوم الثالك مان ص
قاامضى عفيف الدين عبت الاكبر ف قضناء

الاقضية و*لا خرج غسكر الساطان منمكةكاذكرنا وتوجهوا ناحلوهن
ساروا على هيئتهم ٠ذلا وصلوا حرض وكان فيها الامير نورالديين بنميكاءيل
فامرت مواالين الادر الكررام جهصةلاح على القاضى جال الدين مد بن

حسان ان يقففبها| يعلمونمنسكينتهوحسن لدييره٠ ثسمارت ف

*"١
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 1ييدانبالفقه والصلاح وكانوفاته فى اثناء السئة المذاركورة رحي»ه

لتلعهالى
ا * وفى سنة اثنتين وحمسين وصلالمجمربن زرءزر ثأنى يوم «مر رن

حرم  ٠وكانابن زريزرهذا رجلا ه ا
نهل قريةة الكرذيةبوادى زد

وكان يحج كلسنة ولا يتقدمه احد فى الرجوع الى العِن بعد انقضاء ب

1*4

البتة البتة فيصل باخبار الموسموخبرمنحبج فاىتللسكنة من الملوك والاهراء
وغيرم ووصل فى صعبته في ههذه السنة باوراق من مكة .فضضربت :الطبلخانة

ثلاثة ايام ٠ ثشماع الخبربا تضمنته ا.لاوراق ٠ وى ذلك اليوم .وصلل
القاضى موفق الدين.هن جبلة الىتعزوماتصل العمبالطوائئ .جال :الدين .
بارع وعمبنزول الوزير منجبلة تزل من ارباب ووقعفىنفسه انالسلطان
لا.يرنجع اليهنابدا وانه رما اتفق الامر على قيسام واحد من اولاد المناظطان
فيكون هو صاحي الباب ٠فلا صارفى الجند هووكافة المسكر الذى :معه

كتب اليه الطواثىامينالدين اكهتيفابأ يقول في عهرفنى ماسبب ازؤلك

منعهدلك ومامرادكبهذاالمسكر الذىجمعتهمنككالن فل'يد
عذرا يقيمه  :فأكذي جوابايقول فيه ما وضلت الا:نامرالوزير كنتب لىان
أارق بالوصول وصلت ٠ وان
ل بعسكر الجبل جميعه فوصلت بهمفان
1

بليه فى شى :منهذا فلا
تأرفبالرجوع رحعت ٠ وليكن الوزير ككا

وقفف الطواشي اكهينفعالبىه طلب القاضى موفق الدين الى الحصنفطلم
[ وطلعالقاضى عفييف الدين عبد الأكبر والفقيه .اثلقدين حمر بنغبيد على

المقوداللؤلؤيه  .اللزء الثاني

امه

ف قلويه ٠م فاتفقراتهمعلىالاقداممليط ذإ كانيومالثانيعشر كبوا4.569.

باجمعهموانتهبوا الحطةعلىحينغفلةواحاطوابمخيمالسلطان وهو فجيماءة

قليلة فرأى الساطان انه ان فائل قتل وهمون معه لقلتهموكثرةالمذوفبرز 80
اوليسهأملهم أن ل ياعترضوا اد ااملناس"ففعاوا وسارواً بين يديه آلى
أب م نن التبجيل والتعظيم وضربوا له
محطتهممجلين وهوعلىإغلةعلىم ي
أن خاصاًفانزلوه فيه اتنالزنهان يصطحي من غلانه من شاء فاختار

الامير نخرالدين زياد بناحمد الكاملى وتوجه معهمالى الديار المصرية
اًائى صق
وعْه
ونارك الوا الكرام جهةصلاح |إنماكةلوسطارمِ

الدين جوهر الرضوافى وسائر غلان الساطات فلا دخلوامكة اقاموا فيها
واسترجعواكشفيميرا من الخيلوالبغال والجيرواللجال والالاتثمساروا

متوجهين الى المرن فين معهم املنمقدمين كالقاضى جال الدين جمد بن
حسان والقاضى .فتمح الدين :عمر بن الخطباء والقامى صفى الدين احمد بن
عازوساءر العسكر
وفى هذهالسنةتونى الفقيهالبارع ابو الحسن على بن نوح الابوى 99
الممزة وفتيم الباء وكير الواو نسبة الى الى بكنءب .الانضارى الصمرابى
وكانفقيهافاضلا بارعا حانلفىمذهي تقالا د حافظا المعائنه .و٠كان

ينقل الهداية عن ظهر الغيب واضل بلاده بلاد السودان ما وراه التحرء وكاث
قوفه
اول وق
رف
يىة السلامة عانلدفقيه ابى بكراازيليىالمذكور اولاثمدخل

زييد فامتمر مدزساً ف ايلنصورية الحنفيةف زىبي ٠د فأخذعليهجمعكثير

و
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مكة المشرفة وكان تقدمه من لعزيوم الرابم والمشرين من شوال وترك
الامير شمس الدين بانلقاهرى واليا في الحصن والطواشى امايلرذيرن

اهيف معه فى الحصن مقدما وشداده ٠ وئرك القاضى موفق الدين عبد الله
ابنعالبىحبوى شداده ف تىع ٠ز وكارثك يومئذ وزيرًاوقاضى قضاة وثرك
القافى جمال الدين بارعفي حصن ارباب فى عسكر جيد املنخيل والرجل
:واعطاه مالاعلى حفظ تلك الناحية الشرقية وجعل فى حضن تعزمن اولاذه
المظفر والصال ٠ ومن الاولاد الصغار يومئذ الظافر والافضل" والناضر
والمنصور والمسعود ' ولقدم بالعادل معه الى ممكة المشرفة معحدله جهة

صلاح ٠ فلا تقدم قاصدا ما ذ كرنا ثقدم القاضى موفق الدين الى جبلة يوم
حدق

الأحد الثاني من ذى الحجة لامس.اوجب .ذلك :فاقأم فيها
ولادخل السلطان مكة المشرفة دخل معه الشريف بفية بن رميثة

وكان اخوه تلان قد طرده عن مكة فلاذ بالساطان وسافر مع فلإصار فى
مكة نقلالىالثريف تحلان ان السلطان يريد يولىاخاه البلاد ويترك معه
عسكرا من اليمنوانه يريد بلزمك ويسير بك صعبته الىاليهن فوقم الكلام
قفلىبه ٠ فدخل عل اميرركب مصر وقاللهانصاحب الينيريد ارت

قف فمىكدة عد تقدمكوينزعكنوةالييتزوكلن بك لجرا

ناض

ورك معه عسكرًا ويغير
من اله ٠ن ويربد ان يولى في مكة وابامن جهته ت
اوضاعكمولا يترك  5فى مكة امرًاومن الصلحة ان لا تفوت ٠ وان لم

تثفعقلودامت معيوتركت مكة وبرئتمنالعهدة ٠ فوقعهذاالكلام

العقود اللؤلؤيه الزء الثاني

بر عد

فتى
جار لبت حسإن وغررم  ,وكانيفتل وينهب فى البلاد وهو مقي فى 6054

كول
راعيذ
انت هذه
القرية فتغافل عانلهسلطان مدة لايذ كره
نده فكلا

 ٠القن يكرت يل القاغلن التي لديو ابعل رحبي آعانتلباية_البوال
الجهاتالشامية ف٠لا وصل المحم وقلاباوساارل
.سلطان فى حذيثه تزوج

حهسن اليهماحسانا كثيراوانسوا به واقام فى المبجم
اعم
وات
امرأةمن بن

[ ايام سثامرالى بيت خسين فاقام 00225أوه ان يسم لهمن السلطان
فتقَفالعللاوا فانالسلطان قد نسيه فلاتلكروه به ق*الوا فانه بحب إن

يدخل اليكقال اذا قدعز
امنلا عسلى
فر الى الفمهج
فسااعةظبر
لمواامً
 :ال

لحمأنلهاي:ريد دخوله اليه ٠ فلاغزمعالىرخوع قال لايأتينىالا ساغة
ل وكان عزمه بصعلداة المغرب فرتجماعة من الغر عنده فا توا

له اذن فدخل فاخذوا سلاحه فلا تجرد عن سلاخه وقعوا به فتتلوه ٠ وقئلوا

عا
ا ول
ا و رك الن
مغه وخرجوا بالرأسينمعهم٠وسارال اىلمبجم ٠ وكان قلثلبهلة الاخد 5ه
الثالث عشرمن ذى الحجةمنالسنةلذ كورة .
وفهها توفى الفقيه الفاضل شاب الدين امد بن مليخ النحوى وكان
قبيل ين
زا رياه
0025 4 1أن لطافة وظرافة  0ويك
لاخ د
رىاناك من السنة
يا

دى
حنة
اى س
وف

رحهره اللهتعالى

وحمسين عزم ااأسلطان على الحمفتجهز وتوحه ا.لى8.462
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سس

للفقه اليه انتّت رياسة الفتوى والفقه فى الجند ونواحيه| تفقه بعمهصالح بن 1

يّط الغزالى عن الامام ابيالحسن علىبن اجد الاصعى واخل . .
اخذ وس
عوير

عنه المعين وذرس بالمدرسة التى انشأها خادم الدارالنجمى سَنة عان وعشر بن
وسستائة ٠ وولى التدريس فالمدرسة الموّيديةثمغاد الى بلده واختصر شرح
يح مس ٠ وله فئاوى جمغها باعصضعابه وكان منشاركاً .فىكير مرك
ض
فنون العموكانت وفائه فى اثناء السئة المذّكورة رحمهاللهتعن
نُسعواربعين وسبعأئة رجع السلطان من عدرتف الى زبيد
بيه وفى سدة

فأقامفيهااياماوتقرج فى الغلكارى عادته ثمسارالى الجن فأقام هنالاك
ايامأثمطلع تعز

وفى هذه السئة :تو الفقيه الفاضل جال الدين حمد بن منير :الزيلعى

وكازت احد.الفتياه الهدثين بزيد وكان فصيحا صريحالخهط حسنٍ

مشهور توفى يوم السادس عشر من شهر دينع الاول من السنة .المذ كورة
رحمه اللهتعالى

ظ

ين احمد بنعل بن اسماعيل الحلبى
داب
ل شه
ابير
وفيها توفى الامبر الك

ا همة عالية ورتبة سامية وكان وجيبا :عند السلطان :وأقطءه
التقاش وكان ذ
اقطاعاً حستا يقُوم بكافته فى السئة كلها وكان ناسسكا لهعبادة وتقشف توف
لبلة الاثثين السادس مانلذقىعدة منالمئة المدكورة رجمهاتلعلاهلىوقيل
كانت وفاتهفي سنة حمسين وسبعاثة
ومو

ن وسبعاثة فتل لشي ع بن وهبان صاحب اباب
وفى سبة <مسني

ه الفساد والخروج عن الطاعة وفعل افعالاً قبيحة
حسين وكان قد كثز من

العقود الاؤلؤيه  .الجزء الثاني

ا *

وانا فقير لزازع ولا بقر الماء والمخراب والرزق علىالوهاب الحم خاصنا

من المدروضفنا منالكدروانت عنا راض غيرغضبان ياملك .ياديان ٠

الهم هذه الايادى .واصلة متصلة بحباك الملين الذى لا ينقطع ٠ وحصنك

المنييماللاذيىنظلع ؛واجعل هذه الصعبة والاخوة فى معد صدقعندمل.يك
مقلدر' اللهمكماندنا فكده ومن تعدى علينافاهلكه وامنا بحهايتك لاحامى

ولا ضائر لناسواك بذرنا حبيبات وعليك النبات يبتييت  :وكان يقول وحق

الح ومزله الحق ومنمتنفسه المق صاحب الحوض وعدفى بحوض أأشرب
منه وأسقىمن احب ونحن بين الروضة والمنبر وكان وفاته يوم اللميس سابع

حرم اول شهور السنة المذكورة رحمه اللهتعالى

وسفنىة كان وأر بعين وسبعائة خالف ااهللشوافى وكان اول خلافهم

فى شصهفرر مالنسنة المكذورةجمعالساطان عساكره منكلناحيةومكان +40
وس
بار
نال
فهمسه فىجنود لا قبل لحمبها

ووجه الييحعمررف منبعيد  2اذا يسسجوفكيف اذا يوج
وكان خروجه الهم قياض بعاد السنة المذكورة واسلولى على
الجبلواهلهياولمسادس *ن شاهرلزبايعول ٠ ولا ظفربهمفقتلمنهم

طائفة بالسيف وغرق طائفة افلىحر وكل طائفة أخرى واذلهم ذشدليادًا
ونزل السللطان الى زبيدفاقام فيها ايام وصامشهررمضان ف المدينة وعيلدعيد

الفطربها ٠ ثنومجه الى عدن فى شوال اوفاىلذقىهدة من السنةالمكذورة
وفى هذه السنة توفي الفقيه الفاضل ابو عبد اللهحمد ببن عبد الرحمن 8.802,
ابن عمرين الى بكرابن اسماعيل الريخي وكان فقيهاممتيد"! عالا .وما نقالاة
"5

الجزء الثاني

+خ :م 6202ابالبسادس فيذكزاخبار الدولةالممجاهدية
؟ه؛ قطملبكسمك الى مقامه الشريف فليجدبدا من ذلك فقرنالهبفغرلةكيها
وساروا باجمعهم الى السوحين ٠ فولصالوا بهاشرف عاليلهسلطان وعاتبه

ووبجخه وباقمريده والتقدم به الى تفعقزيدوه للفوروخرجوا به فى ليلتهم فلا

وصاواب تهعزلمتطلمدتهبل توفى عن قريب ٠وكان قبضه ليلة الثلاثاء
السابع عشمررمينسم الا خرمن السنة المذكورة رحمه الله تعالى  +وفىآخر
ا.بعاذ قبلا شنا وتنربيقا
زعة
لففغجا
:عنوااتل
اثشبرطل اعلساطانالتى
وفى هذه ال توقالفقيهالامام العلامة ابوعيد الله حمد بن عبد

لله المضرمي وكان اوحد اهلزمانه فتهاونسكا وهواكبرفتهاءزيند فى
عصره لايختاف فى ذلك اثثان ٠

0

وكان تنقهبابيهثمبعلىاببرناهيم البجلى وبابن امة و٠باحمد سبلنوان
ل واخذ ععرن
خبي
اتالبنا
الحكعىثمارتحل الىنااحليمةيجم فاقامفيبن
اند بنالى الحسين وانتبتالية زياسة الفتوى في دل ؤثراسها وككاك

وفاتهللهاللجعةغرةشبررمضان هن السنة المذكوزة رحمهاللهتعالى

االرمف بالله مدبنحممروبسنى النسازى
عغالص
اناىللشي
وفيها تو
المشبور صاب الكرامات المشهورة والمقامات المذكورة وكان اوحد اهل
 4.زمانه علاوعملا وأجمعالناس علىصلاحه :وزهده وقلا وصله زاالئراخاطبه
بس|مهوأمسميه واسمبلاده واينمسكنه مهأ

زم ككلاقة رحمه اللهتعالى الدنااهايا وجبل قاف حصنى ومحضرى

 5من الفرش الى العرش والدليل على ذلك انىالى الناس باسمائهمواسم ١اهاباهم
لبنس

ا الو ومخطلهتالز لاير
عن ناك ل
يلل زرا

العقودالالؤلؤية الجر اهلثاني

ولط

وفى سنة سبع واربعين رجع السملطان من عدن الى زيدوتفرج هُ

ذبيد علىالسبوت ونزل الفغل فاقامفيهايامأ ثمسارالىالمكلق عادته ٠

فكانت فصةالماك الفائز اقطلبدين الى بكرنبن حسن بذناود بنيوسف
ابنم برن علىبن رسول ٠ وذلك ان الماليك الفرباء لما نتخأرت تفقاتهم
 5واتفقوا علىلزمالساطان في ال لانه هنالك غفير حرزم'يسعواتفق
يهمعل ساطنة الملاك الفائزالى بكوبن حجنن بدناود ٠ فوصل اليه جماعة

من ا لبلاوعرفوه صورةالام فقال لا اواففجعلى شىء منهذا
ولااب فيشىءمنهقالوافانانسعى فى الام جتى نئمة فاذا تم الاهر
فحاجتك ٠ قماالاظن هذا يتومان مف"فل
خ اركرجهوا من.عنده .واتفةوا

1*6

على انبويةصدونالسلطان الى البحرويظبرون اه ممطالبون بالنفقة وافترقوا
على هذا اازى فلا عزموا علىد تقدم واحدمنهم ٠ واخبر الساطان
بالاءروقال هؤلاء ثمبعدى فرك السلطان الفور وسار ريد التغل سه

طر
ايق
ل غميرا
علظ
رريق
وفة “و
اارس
لل نف
مري
ان م
عنة ان يسايرلواطفرىيق

المعدادة لينظروا مرك فى الطريق ممم فلاوضل قصره المشييد فالىسوجين

واجهه النفران اللذان ازسلعا ف٠استخيرها من وجدا فالىطريق ٠فاخبراه
انهما لقيا الغرباء قاطبة على دوابهم ٠ فارسل السلطان حينئذ الى الامير سريف

الدين الخراساني والطواشى نظامالدين حصين وقيل :بارع فى عبيد السلاح

وغلان البغلة وقال تقدموا الى قطب الدين وجيئوا .به طوءا وكرها وانظروا
هيئته فتقدموا باججعهم اليه ٠ ف)ا وصلوا موضعه دخل عليه الطواشى والامير

وقد احاط المسكر بالموضع فوجدوا دوابه كلها مشدودة فقالابسمالليهامولانا

2008
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فنة * :وف شرهَمزضان “من السنةا المنذكورة+:الهذ
اني
لذام
خك:ه
م'نذل
السايلان كبكة تشنيل لبور
وفيها توفي النقه الفاضل اب
عود د القام ؛مبانلعربدحمن الموأمن بنعيد
البهن راشدوكانفقييفااضلانحويالًمويقراًالنحوقراء متقنة فى صنعاء

واقرأه فيهامدةث ارتحلال تىعازود
لرسم اذلهروسفىئة اموكبدية و٠أخْذ
ليلاب قرااةعن ابن جبريل :٠وكان ايض معيذ! ف الموكبدية ٠ ودرس فى
مديئة ذي هزيمثممعاذالى ضنعاء واقام فيهامدةإسييرةثممعادالى ثفعز
وفى

فيهافى اثثاء اأسئة المذكورة رحمه اللهتعالى
وفىسنةستوارلعين تسلالسلطان جبل السورق جميعه وذلك فى
+

الغاني والمشرين من ريدم الاول من السنة المذكورة

وفى ذى القعدة منهاتاقلدسملطان الى عدن -فاقام فيها ابام وتفرج
فمىوسا

وافيلهااتومفىيراسد الد.ن ممذابن الملك الوائق ابراهيمبينوسف
ابن جمربنعلىبنرسول وكانعاقلا"0

سقط غلية الدار

الذى سكنه فى عدن رخمه اللهتعالى
وفابهلا تنوفقىيه الفاضل ابوالحسنمحمد بانمد بن سامبن عمران
20*14
ابن احمدبن غبداللهبن جبران المنبعنالسشبلوكان ذةنظي وكا غارفا ولد
مدية نسعونسعين وستائة توف

ليعسانتانوحيرلوا :
ل كال

احد المعدودين المشار اليهم يجودة الفقه فى ناحية السحول وكان خسن

التدريس مُوفتًافى الفتوى وتوفى فى السنة المذكورة رخمه اللهتعالى

العقود اللؤلؤية الزء الثاني

30

راس الكتفين فىكلاكتفت اذن وانفه اعوج وله سن وناب ولسان ابن .دم 44
ملسن اعنى مخرج وشعره بايلنجنبين وله اذبعارجل ففىىكلجل اربع3

كووع حمار ولهمجشزقوق ولهمنقدافمرج كن ومن خلفه فأرنجثى
فسيوان الخلاق يل املفعال ل ياريد٠ وكان ولادته يوم الاحد سكوشهر رحب

املنسنة المذكورة واللهاعم

وفيها توفى الفقيه الصا البموتيق ابوبكرين امد بن عمران الممبغى
السهلى وكان فقيهاورعا صالحا فاضلاًمولده ثامن ذى القغدة من سثنلةاث

وثانين وستّائة ٠ وكان تفقه بالفقيه صال بن عمرثم ارتحل الى جبساء ولفقه

بالفقيه عمان وكان يحفظ كتاب التذبيه لابى اق ومنهاج النواوى غيب
وكان لهفي الفرأاائُض يد طولى ٠وكان له فى الفقه معرفة تامة وصلاحه

مشوور وكان سليمالقلب عن الاحقاد الطارئة وتوفى فى السنسة المذكورة
وريروى انهلاتوفى وقبر ثوفى بعده احد اولاده فبرالى حنبه .وقد
اتحقبرهالببنفواخم يحدوه فيه اعاد اللهعلينامن بركاته فى الدثا

الات:
وى سنة حمس واربعين وسبعائة اص الملك امريد ورجم الى طاعة

ابيه ومن له القاضى مس الددين يوس ف إن الصاح والاميرسيف الدين 8.169.

طف الخرأسانى الرضا من ابيسبه فوصل ف ١ى:خرالحرماول الشبرمن السنة
المذكورة ٠ فلاوصل مدينة تمعز ودخل .عالبىبه عاتبه علىمفال وضربه

وحبسه فات بعد ذلك بايامفلائل رحمه الله٠:وكان سببخلافه استكثارًا
من اببهحينقدام عليهاخاهالمظفر وكانالمظفر الصغير والمورّيد الكبير فائفب
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سىير ٠ وافتقريومئذ كثورمناهله ٠ا واتقل اهل المقرويةضممنهم
ش
امولضىهم اليوم وهو قبلى القريةالقديمة
وفى هذه السنة ون افاي السب رقي بن  71بمند بن “مبينا
عالين وستّائة وهواحد الفقباء
تشوق
سئة
مواد
ككان
وكان فقه) ورعاالسو
المدرسين على مذهب الامام الى حنيفة واسمر مدرسا فى المدرسة الدعاسية

يزبيد ٠ وكان ذا مروءة وخاق حسن توفى فى اثاء السنة امذكورة وقيسل
ان وفاتهكانتفىسئةسبعوآَينولهاع رمحمه اللهتعالى

وفيها توفىالفقيهالفاضلابومدعبد اللهبنعبدالوهاب وكات
ففقايضهلاً تفقه بذى السفال عل الفقيه ضالئح بن عمروعلىابن اخيه مد
ابن عبد الرحمن ٠ وولى قضاء ضعدة هدة ثعماذ الى توغجزمل لرهزأ
فى جام الموجمفاقامبهالىان توىفىسنةثلاث واربعينرحمةاللهتعالى
4202.

وفى سنة اريم وارعين <الف الملاك المويدعلىاده فى شزهبمرضان

وكان اقطاعه البثة فاستولى علىمديئة المبجم جرد اليه السلطان المساكر
ين طفي الحراء.اني فى
ديف
لس
امير
صعبةالقافىموفقالدينثمجر ادلا
عسكر آخر
وفى هذهالسئة خط ااسلطان فىعساكرهعلى جبل شورق وأرتفع

مئه فيالنصف من الحرم

وفبها ظبرت مجيبةمنالمجائب وذلك ان جارية يقاللهاغناءمرن

يبت الامير .بدر الدين همد بن الفخر وضعت ولد اربعة أشبر وجهه وجه
ججدئ ولهفرناكوارب عيون عبنان من قدام وعيبان منتخلن أواإذانةلغ

العقود الركلكية اللزء الثاني

ه63

ندعاء له وهو يوّمن
فوقل ل فىاللو قبكافه الكرية كوثارواء ال
علدءائهم و يقولكثراللهإبنالج“فلاانفضى سلام الفقهاء اتباعهم مطران

مواكبهوكتائبه ولميزلسائراالىقصره وبباستلاجنهبملية وقدعملاهل
مز املنطلعات التتمىشى عل العول والمدارية شيمًاكثيرا فاقامفىبستان
الجهبملية الى صبسح يوم الاربعاء العشمرين من الشهر المكذور
وفي هذه |اسنة توفى الفقيهالصالححال الدين مد بن يوسفالصبرى
 .قاضىمدينةتفعتزوفى بعرفة بوم عرفة منالسئة المذكورة لحمل الى
بطح بكةودفنقريب منتربة الفقيه علىاببني .باكلربليى صاحب
قررياةلسلامة ٠وكان فقي محوداءارفعنقاابنذلفقوعنج اهفتربينالملل

كالفقيه عمرالشعبى وابانلعزاف وكان نحو 1لغوراًعارفأ بالقراءات السبسع
والفرائض والجبر والمقابلة درس في المدرسة امعروفة بالغزالية في مدينة تعر

مسافزبه السلطان
تمانقل الىالمظغربة ٠وامتخنبالفضاءفي الخرعمرة ث _

220.8,

الى مكة المثمرفةفئوفى بوم عمربفطةونا م 1ذكرنا رحمهاللتهءالى

وفى .سنةثلاث وازبميناستقر السلطان فى بلاده ليستالببوت
وجملت الهرخات تنبمةاباموق الساطان علىالعسكر المنصور نفقة اربعة

اشهر و٠وقع مار عظيمعام فى .ابلوتماسع عشر مرن .الشهر الذكر
فدكم الوادرى 02

اليومدفمة عظيية فوص لالسيل قر2

من يز زبيد بعد صلاة المغرب فاحل معظم القرية.٠وسال فى السيل
نة
امئ
مكنانها نمحو
س

لخت

هنا مأ بين 7100000

وهلاكمنالبقروالفنمواميرشكىث*ير وبلبق مانلبيوت المسكونة الا

4
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فمط فى بستان الزاحة المسعى حائط لبيق :وقدعمل امزيربد ومشدها
7

وناظرها ومشد الاملاك بهامن الطلعات المزيئة بالذهب والفضة والمدارية

المزخرفة وفرشوا من الثباب الحريرشيشاكثيرا ٠ وفرش الماك الموّيد بن
مولانا السلطان وفرش الوزير القاضى حمال الدين #د بن <سان ٠ وكان

امير زبيد يومئذ الامير م الدين عمد احمد الخرتيقى ومشدها وناظرها
القافى شهاب الدين احمد بن علىبقنبيب ومشد اماللاكشهاواب بنعبد

الع أخل الحكيمالزبيدى ٠ وكان ذلك اليوميوماعظياً مشهودا وافام

في زبيد يوم الاحد ويوم الاثنين ٠ وني يوم اللاثاء الخامس من الشهر
تقدم السلطان الى نخل الابييض وكان ذلك الوفت استواء التخل فاقام َه
النغل ل والاربعاء فى قضره المعروف بالفائق ٠ وامسى ليل اميس
اشهرفىفصره بزبد فافامفيهالىيومالاحد العاشرمن الشهر ٠

م

4.م ارتحل فاصبيحوم الاربعاهفيوكحايذسفيها من الطربوامةانى والطلءات
ماحب و إظرب للمفيهاالىياومميس الرابععشرمن الشهر ٠ ثامرتل
منها فامسى الفزراعي وصببح يوم الجمعة في الروض" فلا كانياولمسبت

76خ السادس عشر انعمعلىكاالفعةسكر بشىءاكلثوذرهمبنوالفضة واعطاتم
من الك اوى والخلععلى قدر مراتبهم وكان دخوله تعز يوم الاحد السابع
عشر مره الشهرفى بزة حسئة وغسكر جارالرمملنوك والوزراء والاشراف

والامراء

منكلبيشوضام عامته ٠كام اشقات نورًا على قبس

وخرج فى لقائه الملوك والفقهاءواعيان البلد وخرج عااملةناس وخاصتهم

العقود الاؤلؤية الجزء الثاني

ا ع #١

ابن يعتهوب يوم الاحد الخامس من الحرم فاقام بها الى يوم اميس التاسم من
الشبر *.وفى اقامئه بهاامى الأمسيرصارم الدين داود بنكشد غدى استاذ

ادلابرابالشر يف ٠ اثرمتحل السلظان من حلايبعنقوب ١خرياومماس

فكان وصوله الى حَرض إلة الاثثين العشرين من الشهر المذكور ٠ فلا

اصبح فيحرض يوم الاثثين تصدق إصدقة جليلة على سائر الناس ٠ وأقام
فيها اياماثمارتحل فصبح لهالب يوم اجمعة الرابوعالعشرينوقد حصمالحب
الحالب طلعات علىبات الدار واقامالفرحة بوصول الساطان فاقام السلطان
فيهااياما ثمارتحل فدخل المهجم يوم الثلاث الثامن والعشر بين من الشهر
المذكود٠ وقد عمل صاحمب المبجم طلعات تنثى على المجلات بن فيها من 814
المغافى واهل الطرب وفرش من الثياب الحرير عند قدوم السلطان .شِيمًا8.659.
كثيرا ٠ وكان خروج عسكر السلطان من المحم آخرنهار الاربعاء الناسع

والعشرين فصبح الكدرا يوم اللميس سملمالحرموكان خروجة مر_:الكدرا
اخربوم الجمعة فصب فشآل يوم السبت ثانى يوم في صفر وقد حصمالحب
فشال طلعاث ومداريه ومغانى  :وفى ذلك اليوموصل السلطان اللك الموّيد
سا كر
عف
داود بن ااسلطان وصبته الوزيرالقاضى جااللدين محمد بانحلسان
ياق عنه الفضاء ٠ ثمارتحل السلطان عن
ضم
يرجل
المنصورة من الخيل وال
فشالليلةالاحد فصبيحمدينة زبيديومالاحد الثااثمنصفرف العساكر

امار  -والحبيش المكاثة :.وقد هدقن الفرسان من كل مكان
نيحف اغرّ لاقود علبة

ولادية ساق ولا اعئذار

ريق سيوفه مج الاءعادى 

فكل دم 3اقته حبار

العقود اللؤلؤية

)(60
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واميرالر 2الشامى سالاد المثول بين يديهللقييلكفه الشريف فاذن

لها فوصلاوقبلاكفهالكريةمر ارا كوثارا املندعا» له ٠فلا غربت
الشسدييا لاه ان ا لىا فىالمسيرفى خدمئه وها ان يسيرا فىعسا كرما
دحك وحاملما فقبلا يده وانصرفا وتوف هو ومن معه من عسا

ثره وخواصه ذ

يزل فبكىاء وخشوع ودعاء وخضوع والحاضرون يبكون لبكائه ويومنون
عدلعىائه فلاغشيه الليل سارفىعساكره المنصورة الىالموفف بزدلفة ٠

بلح يوم النحر اَذ حَاسئه من المي ارنى
وليزل بهااللاىنص
الجخمارثمسارالى منى وقد حفت ود 1لس]> وامولت به ال ا

ل
قيه
توثف
هام اذا ماحم امضى همومه ١بارعن وطء الم
4-0232.

لفدكة ٠٠اعذارست فيها فليس لقيل
بكضن
وخيلبراها الر

ولميزل سائرًا الى امرة الكإرى فرماها هنالك وسار الىمخيمهوسارت
عساكرالشام ومصر بينبديهالى الحخيمفاقام يومه ذلك وهو يوم اميس

العاشر املنشهر فليا كان يوم ابجمعة سار الى مكة المشرفة وطاف بطهوااف
الزيارةثمرجعالى منىفرمي اخدارالنلاث وباتليلةالسبت الثانى عشر فى

منى فلما اصبح يوم السبت ااثاني عشرهرب امير جاندار من الخدمة وكان
قد تنسك وتاب الى اللهتعالى فاقرالسلطآن فى وظيفته الامير حسام الدين
ع لاجين فالىتأريم الذكور٠ واقامالسلطان فى منى يوم الرابمعشرثم تقدم
طاواف ٠ 70 فلما كارت
الى مكة المشرفة صبحيومالاثنين وطاف به

يوم السابععشمربرزالسلطانالى خارج باب النحوراشعرعىكاذ اةلعسكر
بالتأهب وسافر اخر يوم الثامن كر 1

را دم فاقام هنالك

بومالسبتالناسم عشرثمسارفي عساكره قليلا قليلا فكان دخوله حلي

النقودالؤلاية الجزءالثاني

61١06

بش
ارعل
لىسعلليهام اول ليلة منذى الحجة :ذاصبح يومه هنالك ثسامرفكان

وضوله مكة ليلة الاربعاء الثانلى من ذى الحجة فدخل مكة عغاء وطاف

طواف القدوم وسعى ودخل الييث المعظم بعد الطواف والسعي فلاخرج من

البيبت دخل مدرسته الجاهدية ٠ ثمخرج الى اليم 0ليانه فلا اصبح صلى
صلاة الصبيح ثمدخل مكة فاقامبهافى مدرسله هار الاربعاء الثانى مر"

ذى الحجة المذكور وليلة اجيس ويوم اليس وهو يشاهد الكمبة المشرفة
ومن بطوف بها

|

فلاكانيوماججعةوصلالركب المصرى ومنمعه من المغارب وةالتكاررة .وروجو
ولا كان بصعلداة الج
ابعة
مطل
يبر اركب المدى فكبآء كسوة سنبة* +54
ووضل الزكيالشاتى يومالسبت الخامس من ذى الحجة كسماهل الشام

املنصغديين والحلبيين وغيرثم وتصدق الساطان على اسير  1الشامي
بكبسوة حسنةوذلكفىيوم الاثنين السابع املنشهر المذكور وفى .يوم الثلاثاء

الثامنمن الشمهرالمذكورارلكسبلطان فىعساكرهالمنصوزة الىمنى وامسىبها
ليلةالاربعا#التاسع منذى الجة فلا اصبحسارالى الموقفالشيبفرىفعساكره
وجندهنىتواضم وخشوع  .وتادب  .وخضوع

ونفسلاقيل الىخسيس....

وعينلا تدار عنلظىير

وكانت الوقفة المباركة يوم الاربعاء ف!| اذلنموذن الظبر يوم عرفة
جل بصلاة الاماموركبنحو الصخرات نتوخى موقف رسول اللهصل
للعهليهوس فليز
مل ووافافاةببن يدىاللهسبحانه وتعالى فى لقديس وتهليل

وأسبرمح وتبجيل الىاالخنرهار١ وافلى١نخهرار وصلااميلرركب المصرى

 7 «+د02
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بشلا ورجلا فك
كان لقدهه دن تعزالحروسة سدع بوم االجيس السادس من

شوال من السنة المذكورة ودخل زبيد يوم الثلاثاه حادىعشرشوالالمكذور
فى جمفل ستر العيون غباره . ,.فكائما تبصرن ,بالاذارتب
يري باهالاد اللعيد مظفر
203.

كل العيد له قريب دانى

فط فى بستان الراحة المعروف محائط لبيق .٠وكان ثقدمة من زبيد

يوم اجنعةالرابع عشرهن شوال وصعبته الششريف الاب الامودص لني
ابن رميثة بن ابى نى صاحب مكد سير صعبةركابة ٠ وكان دخوله امرجم

صبح يوم االلمثعامن والعشرين من الشهر المذكور ف٠اقام فيها .الى ثالث
ذىالقمدة ثم ارتحلمانهلاتفاىريخ المذكور فكان دخوله حلبينعوب يوم
االالحدخامس عشر من اذلىْمَعدة فاقام فيهاالىيوم الث نعثر ثارمتحل
منهام الإننان "4,المذكور فكان وضوله وادى يأملماوم الاثنين13ذى
الفعدة  105الساطاتصل الاحواض فنصبت وملئت ماء وطرح فهنا

من السويق والسكر ماشاء اللهتعالى وسبلها لاناس فثمرب همسا الصغير
والكبير وتصدق عل الناس بصدقة عظيمة من الدراهم والثناب للاحرام *

ووصل يومئذ الشريف زميثه بن الى ثى وهو يومئذ صاحب مكة ووصل
+5١

ان:
لاطعند
سرو
معه سائرالاشراف واكابراهل ماكةلوحض

فتصدق على

رم من
اجبنعمنهم علىمفردارتنهم ٠واعطى الششريف رهيغةاربعين ادلف
وحم وانواع الطب منالمسك والمنبر والعود
الجدد الحاهدية واعطاه من

يا بكم ونفلنميه وعلى من معهمن الاشراف واعطاه عدةمن الخيل

لى:س.س.وق نعل
والبغال كوامل المدد والآلات :٠ثمارد الفبنلأماا

العقود اللؤْلوية

الجزء الثاني

د

10
بن حتى كانت كا
هنا وزخرفت شرار

وفى هذه السنة افسد المعاز بةبالتهاتم فسادا شديدً! فنزل السلطارن8.759.
مزققدترارق ااته' فلا اقثار فىحيس أغارالى بلاذ العابهز و يدخل
وحط بالعسكر ففىىبلادم وام 1نخل المدبى فقطعمن أضوله ٠ وفقتل

املنمغار بةعدة مستكارع

رمزبن فلعالفيبلبعضهم وغرقالباقين ١

ف البحراثم كانالخراً.مر أن شيرا

منهم يقال لماابلنعتاطاف

وكساها فكانت لكل دابا من الجر او ناقة وَلقود المعازبة ارم عد

الفساد الشديد والطفيان العظي
وفى هذه السنة توفى الفقيه الامام الصا ابوالعتيق ابوبكر بن يزيل

اب انوسامالعدلى بفتساملعين والدالالهملتين ٠وكان فقيهاصالحاً حرًا ادبيا
 5شريف النفس ب فىبلاد السودان اوهلخديينروكان تفقبه مجماعة “1م
منهم مال الدين احمد بن على العامرى شارح التنبيه .وموفق الديرن

على بن احمد الصريدح ٠ والآمام ابوالحسن على بن امد الاصبعي صاحب

المعين٠. ولا توفى الامام ابوالمسن الاصعى اتقل :المذكور الى تمن ودرس
بالاتابكية ثمدرس فالشمسية وكان مبارك الندريس وحصل عليه دبرك

كغير فانتقلبسببه الى زبيد ٠ ودرس:ف المدرسة الصلاحية الى ان توى
من -السنة الأذكورة رحمه اللهتعالى
فى شهر
وسفىنة اثنتينوارإعين سافر السلطان الى مكة المشرفة يريد حمج

بنت اللهالحراموسار ركابه من الجيوش والمساكر ما يزيد عل حىد الوصف

 3م" 0
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عليه السلطان وغضب غضيأ عظماوصادره بمائة الف دينار وفيض دوابه

اربعين راسأ من جياد الخيل المشبورة وسئين جملا
7

وفى هذه السئة المساطان!:جديد سور زبيد وعارة ابوابها وخنادقها

وكان متولى العارة يومئٌذ الاميرتجاعالدين عمر بن عنان بن مختار ' وكان .

هو نيذئذ امزرها وم شد عطرناوقارها .بوابيتبنمتك[ الملية .افلنمزغبدة لاس
وسبعانة

وفيها توفى الفقيه الصالح ابوالعباس.احمد بن سالمبن عمران بن عبدالله
ابن جبران بضم الجيم وبليقين الا٠بلموحدة النبهى نسره الى منبه

زان نوكن اداح لعافتو

بن

بوتس الزاميل النه ٠ كانكنب لاناء:

والتلاوة والعزلة عن الناس ٠ وكان اذا دخل شهر رءضان اعتزل عن :الناس

ولا يتكام بثىء من أمورالدنيا ولا يكاد يوجد فىعصره شبيه له وكات

ميلاده فى سنةمس وحمسين وسوتّاثئةو ٠فى فى سابع اذلىقعدة امانسنة
لكلبفزية رحمه الله تعالى

وفى سنة اربعين وسبعاثة امن السلطان بانشاه المدرسة التى :ف.ىمكة

الشرفة المعروفة بالجاهدية ووقف علبه! وقًاجيدً! مر أملاكه المباركة
.قفيا فى  0312)4امؤاضعمونادى زييد موضع
يقوم بكفاية ليو واججيمل و
افعىلاه و٠موضع فى اسفله ٠وموضع فوىسأطه أظرًا للرتبين واحتياطاً
4*1

قعابمل
م ال
لالى
اتهم
|نيتغيزموض فيكون في غيره ه| إستعيئون به سل
لم خوفا ا
فرحمةة اللهغليه ماانسفن نظره ٠ واطيب خبره وخبره

الخقودالاؤلؤية ازء الثاني

05

للهمعت” الرعية تمدد له حسنات كثيرة .نه! ثلاث حسنات ل يمسبقه اليون
احد احداهن زيادة ميعاد فى جميسع الجهاتث فى التهاتم كلها على اختلاف

اوكن ٠ية اجراءالنواصف فى
ثلمل
لمنا
 . ٠قطائماولم يسبقه الىهذه الزيادة ااحد
جهات التهائمكاباوإإسبقهاليه احد :الكلثة

اجراهمزال الربعفىجمييع الميات

وكللث هزه اأثاية نه فى لخرعداه و٠فد قال صلىاللهءايه وشم العمل

بالخواتيمفرحم اللهمثواهوبل بوابل الرحمة ثراء
وفيسنةانو ثلاثن وسبعمائة طلعالساطان الى ذى جبلة وأقامفىدار

السلاموجرد العساكرالىذمار ةصاعلباميرنز يانلذين قراجافىاربعائةفارس
يأ م لنجل واصبهممنجنيقًخطوا  3ذمار حتى ا<ذوها
وأحذعثر

قهرًا “ثمحطواعل حصن هرات حتى أخذوه قبرًا و*كان ذلك فىذى
الحجة املنسنة المذكورة ٠رواالشتامير رين الدين قراجا والياً ا ٠٠رع؛
وفى هذه السئة توفى الفقية الفاضل عمر بن احمد بن سامودار

المتبحنالسب[ وكان لاد مفشثيل رتشنان  #فت وسعيق ونتانة .
ولفقه باهل الجبال ثمال تىهامة وتفقه بهاعلى فقهاء 'زيد * وكان غالب

هونا فاينلاعفرقق"نه الامامابعبيد اللهندبعن“عنباف الله الحضزءئ +٠ وكان
المذكورفقيهاًفاضلاً ءالما ءاملا عماترفقنانا .ول بزل فى ز بيد حتىتوفى يها
فى اثناه السنة المذكورة رحمه اللهتعالى

وف سنة نسعوثلاثين وسبعائة انفصل الامير زين الدين فراجا عن

ولابة,ذماز واستّرفيها ابن المخازى فساءث شيرته رخال عليه" الاكراد
وحصروه فى هران أيامثمنزل الىباب السلطان وقد فاتت البلاد فاغئاظ

0ا 4

الداب السادوس فيذكرواخيار الدولة المجاهدبة

وكان حضورًا عظباً٠ فقال السلطان لاوزير عرف رعيتنا ما هو الذسبه
يشكونه منا حتى نزيله عتهم ' +.فقال الوزير لاهرعيؤةلياء الزعية ماهو
الذى تشكونه منمولانا الساطان وماسبب هربكم وتركم ادة بلادك :

ر ذى
سكوعمن
فقالواواللهمانشكو منمولاناالسلظان شيثا ٠ وانفا نش

الحتحة . .فال السلطان وما هو شغ ذى الاجة  +فقالوا ياأمولانا الشلطان
صرنا نطاب جايتوجه علينا للديوان السعيد من كل مغل فى .وقت :الصراب
ووقت الطعام ورخضه ولكنهم لطلبون مئا سعر السنة الماضية وفت ارتفاع

ام فلا يتغلق المد الا بعدة امداد كثيزة ٠ والذى بتوجه
عدم
لازطوع
الااسع
َليناللديوان السنسد انماهوطعاممنعين امزادرعناه او ينه فى وقت
الظال فهذا السبب الذى اضر بناوهربنا

لفااللطان هذا واللهظلبين ولا ومعلياذا هر بت مطب اقلدواة
وكان من عادته انه اذا طبق الدواة فى خلس الحضور انفنض" الخلس ٠ فلا

طبق الدؤاة كا ذكرنا خرج الماضرون باجمعهم ولمببقالالوزير والحاجب

فأمى الساطانعل الوزيرانيأمركتاب الدرج بكتبمنشور باجراءالتواضف

جميعالرعية بالتهائم ٠ وذلك شي ل يمسبقه اليه احذ من الملوك وهو ارف

أَحْدفى كلنصف ش رهاغب سطعرللديوانالسعيدفبكون فىكلش رسغران
سعرلمستهله وهو مناول يوم فبه الى!خرالخامس عشر ٠ وسعر لسلخهوهو
 00من يوم السادسعشرالى |خ ارلشمهر٠ ولميزالوا على ذلك الى ان توفى قدس
ظ
اله سرء - +فكانت سدع القغاة مرم خسشجاته الفسبوزة
0 ٠

قال على بن الحسن الحزرجى ٠ وما تونى السلطان الماك الجاهد رحمه

العقود اللؤلية الجزء الثاني
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مؤدرس فيهاثم عزل بها وعاد الىزد ثمطلب الىتمزباعش اس ميض

ب ففا فميهادري الى ان :تونى هنالك فى اثناء ااسنة
المدرسة الجاهدبة

المذكورة رحمه اللهتعالى
وفى سئة ساوتثلاثين قا.لضسلطان على جيسعالحضون ال دية ٠
وفى هذه السنة المذكورةظبر الدرثمالجديد الاعاير وبرزاص الساظان
حيةار
تلرع
انا
اذ م
ويو<
ان لا

فى جمينعاموال الخراجالا هذا الدرم الجديد

فتضررت به الرعبة ٠ وكانت ااهادة افلىدولة الموّيدية والمظفرية والمنصورية

ان يطلب من الرعية يمتاوجه علييم منحراجف اىلغلةعلىجمالسعر فى
ذى الجحة امأذى ٠ كان السءر فى تلك

ةجر اردهتفعفى ذى الإدة

ارتفاعاً عظياًوانحط فىايام الصراب انطاطا كلياًمع ظيور هذا الدرم
الجديد الزياحىفتضررت به الرعية ضررا عظي أأ وانكشفت احوالهم
ودرب طاافة منهم وفهم من صبر ٠ذإ انقضت السئة ترركت الزعيبة فى

وادى زبيد الحرث ولفرقوا فىاثثاءالبلاد وليعدرمنهم الا قليل عجزوا 8*6

م
ه
ر
م
ل
وفى سنة سبع وثلاثين وسبعائة نزل النبلطانمن تعزالى زيد لمابلغه ابى
خراب الوادى وافتراق الرعية وكان رحمه الله 7للرعية ومكقياءعلهم فلا

اسثقر فى معروسة زبيد صاحت الصوائح ارعيةبالامان وكشف المظالمالتى4.052..

يشكونها فوصلوا الى الاب الشريف فبارلزسالمطان يحضور جاعة مر
كراملخضرمنهماراعة نفر وحضرت الامرا:والوزراء والمحات 5

( )١كذا فينسة سيررو' هواس وفيالاصل الحطى الروداصى فيهذا الموضع
والرناصى فيموضع لوو٠ن غير نقط ولماءثر على
هذاالاممفيالزت

و *”

الخالقا مزه

الجز»>ه الثاني
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البابٍالسادس فيذكراخبان الدولة ال

عي  ٠ث امن القَامىجمال .الدين لم امكينته الفرض انتبزّها وواطاً جماءة
من الحرفاء .وخواص السلطان ان ؛بكارواذكراين مؤمنوافعاله القبيحة فا
ينهه
يذَكر ونهالا .بكلذكر قبيج حتى اثمازمنهالراطان وإسيق موأبأ

وحقق القاضى موفق الدين باساظان خيانة ابن مومن من وجوة كشهرة ٠
ليه اقالا كلا بخلاف العادة حتى
عبل
فلا عرم السلطان عل الفتك به اق

لا ينطع امرا الا باشارله ووعده بالوزارة شفاها ٠ وكان قبل ذلك مستهرا
0بلخانة وار بعة اعلام وكاتل
في قضراءالافضية وحمل لاهربعة  0ط
قاض مقطءاوبتحدث في ام ارلوزارة ٠ وكاانلباب كله بيده

فلاكانيوم الجمةطن الى اي حنيثاًوكان سكن المعزبة

من مدينة تعر فطلع بعد صلاة اجممعة ف٠لما دخل ثعبات من باب تعز قبض
هنئالك ورسم عليه ترسماعنيفاًوحيزني باب تعز وام السلطان من ساعته
126

على الطواثى صنى الدين جوهر الرضوائى بان ركب ويهجم بيتابنمومن
ظ ويقبض جميعماكانفيه.٠فركب ومجماليبتوقبض جميعالانبةوقبطى

دوابه وفرشه وجواريه ٠ ثامودع النون بشعبات فاقام فيه اياما ٠ ثمارسل

فر
هوو
مالك
اطلانيه الاىللهسكرفقتلهناللك وقبر ف ايلبكلينوقبرههن
شمغر
وف هذة أسئة توفى الفقة الامام الإارع ابوهمذ عبد اللهبن همد بن
 6002.تمر إن عل الاحمر الخزرجى الساعدى الاضارئى كان في بازعاءا ]عفنا

عنقا  3درس مذةقبادمديئنة زيند واخذ عنه مجماعة هن 7
الملك الجماهد با إلى 00

كن 0

العقود اللرلؤية  الجزء اثثاني

و > ش* .

وضيق عليه يما شديد! وقصد هلاكه ٠ وكان لابن .مؤمن ثقيب على بابه
ٍ

يسقامليهد ٠ كان باينلوهقبيانفى موفق الذنينس شديد ل بعلبه
ابنهومن فأطلعة الثقيب عل مراد ابن مؤمن فةفسال  4.4احضاز دوأة

وقرظاسش مسرا الى المستحم فأحضرله ذواة فى نضف قشمرة جوزة وآلا فكشن
وهو امسج الى"لاطلان كتانا اطيمًايقول فيه يامولانا الغارة الغارة ٠ ان
وان 4ك" العزض” الما قار فرقفانى على اخردقيقةمن عمرى م ابر
مومن ويضاف اقل العبسد الى من شكتم ٠ فا وقف التاطان عليكتابه

ارسل جماعة املجناندار ية فهجموا بيت ابن مؤمن ونزعوه من يدة وجاهوا
من عنه .ض
ضر ١
فندا
بهالى الباب الشريف فاضافة السلطان الى امين جا
أهلهلعسدرة الاف ديناز واطلق هن يومه ذلك  9فكان القاذى موؤق الدين

والقاضي حال الدين ممد بن مانا غلىبد واحدة شرع القاضى موفق

الددين هن يومئذ حر علىخط ابن موؤمن ٠ وكان بن مؤمن خط خطا حسنا
فميزل بحررعلىخطه حتى انقعه سنا عرفا وسلاكاء' فى يي ه كبا ٠ فلا

اله كنب بخطهاكلاىفة القبائل من اصحاب بعدان وااشواى وغيرثموهو4.52
ددن اتفسبه بكل خوروابجمدع ما حبونه عاجلا” و اخجلا” ٠ واسةظت الاوراق
فيالطرق فالتفظا النامن من الشئارة وغيرم ووئقف عليها من وقف خملالي عم

السلطان ثيىء ممما فلا وقف عليها ما شك انهاخطه فوقعفى نفسه منه شىء
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وايناما .يتعلمون القران الكري دوثاً يقريء حدديث رسول الله .صل الله
عليهوس ووقف ااسلطان علهم وفنا جذً١ا يقومبكفا ةةء اجمييعمنهم

”«٠٠7اهو وت قالا بأنفحندرهيفا يا نيكب نما
الفقيهعلىبن الى بكارلشتاعئ تمقه اولف بلدة الخادنثم ارتحل الى زيند
تق امد بن سلمان لمكي وغيره ودرس فى مدرسةميكائيلالتى انقأها '

ف زبيد وكان فيه فاضلا ذا معرفة شافيةفي الاصول والفروعمعروفاًإشرف

النفس وعلوالممة ٠ وكانت وفأته فى السنة المذكورة رحمه اللهتعألى

وى سئة نخس وثلاثين وسبعاثة أوقم السلطان بالفامي ال الدين

حمد بن مومن
قال علىبنالحسن الررحى واخبرنى الفقيه انماعيل بن علىبن قامة

وكان من تقل الاخباران القاضئ حالالدين_كانت قظيله فيساساة سبع

وثلانين و الداع
:ومو ٠+ قالوا وكان:ابن مؤمن ألملا جميد! لذوى :الاقدار لا يزال يغرى

 ١السلطان بذوى المكانة من علائه حتى هلكبم فتلف بسعايته كغيز "من
التامن٠1/ وكان القاضي #وفق الدين عبد للهبنعلبمحنمد بن شرماليحيوى

المعروف والده بالصاحب اوحد زمانه فصاحة وصباحة ورياسة وسياسة .فل
ان  4اازمان يَثِله ٠وكان ابن مؤمن >سده سيدا كغيرا لكلهو تأهله

للرياسة فكان يحط من قدره عندالسلطان ويقعفيهويغريه بهمزة بعد

أخرى فصودرمراراثمصودز مرةعلىي ادهبونمن فرمامءليسه ترس عنيفا

الفقود الاؤلؤية .اللزء الثاني
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الظاهر منه لماضاق بهم الام وليجدوا ملادً يلوذون به ٠ فكئب الملك
الظاهر الى القاضى نجال الدين حمد بن من واالامليردشدرفين بنحباجر
بان يسعىلهفىالصلح والصفح و يطلب لهذمةشاءلةعليهوعل منعه هن

اهله وغلانه .فاجاب مولانا الساطان الى ذلاك وارسل القاضى جال الدين

مد بن موأمن والاميرشرف الدين بن حباجر بالتقدم البه ليصل فىصعبته|
فتقدما اليه الى السمدان ,الذمة الشريفة فوصل صعبتها

وفي هذه السنة توفى الفقيهالفاضل ابوالعثيق ابوبكربن الفقيه يحجىبن

الىالرجا ٠ وكان فقيبافاضلامشهورادينورعا معروقاً يجودة الفتوى فيجبلة
ونواحيها ٠ ولد سنة فوم وستون وستاثة تفقه أبيهوكان هوالمشهورالمشار

البه فى وقته يجودة الفقه الى ان توفى فى السنة المذكورة رحمه اللهتعالى
وفي سئة اربعوثلاثين وسبعاثة نزل الملك الظاهر من .السمدان على ٠4.452

الذمة الشاملة صعبة القاضي مال الدين محمد بن موأمن والاميرشرف الدين

فلامطراالن بتطليعه الحصن وان بودع داالارمارة على الاعزاز والاكرام

مودى ابن اخباجر فاقام به .للى شمهر د بيس الاخر من السنة المذكورة ولوفى ٠+
ره اللهتعالى٠ . بفللع علدوتهالى الساطان امرعل الحا كدينة تعز يونئذ
وساثر اعيان الفقباء بهاان يشاهدوه وقت غسله و يتفقدوا اعضاءه ذإيدو ١

فيه اثراواما مات حتف انفه ففسل وكفن وصل عليه وقبر فى تزبة الملوك
بعدينة وق التربة التى فىملاصقة لجامععديئة من الناحية القبلية
وفى هذه السنة كلت عارة سور تعبات وركيت ابوابهاوصارتمدي'ة

حصينة وعمز جامتها واجرئ اليه الماء ورتب فيه اماما ومَوّذناوخطيبًاومعلم)

3
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الننموة -الممداني الفزاوي وككان فقي جيدافاضلا .زاهد! ورعا +وكان
وكانين يوم الاذين الخامس والعشن بن قر شوج اسعالاخرمن سئة ثلاث

مولده :وستائة  +وكان"تفقبه:باخيه ٠ وكانت وفاثة في الشبة المذكؤرة رحمة
اللهتعالى

وق سن التتذن وكأذنان وسغزابة نراق القالطات! المنيناء .الىالزاجواع

وح اليه لي ك الله فلن" سقو عند الا ويا طلا لز
السئةالمذ0
200٠

لطاب عمربن عَمان بنعرد إن عليبن احدق
وفيها توفى الفقيه اابو

الحبائياليرى وكان فياماعطا ونا استظر اأقران؛ الكر 5وقراًالنية
قراءة ممفقة علىفق أ* جباة 29-5عض المسمو بت علىعر وكان بارعأ

توق فى دي التكدَة من السلدة المذكو رز 'زتحله اللهتال
وفيها توفى الفقيه الفاضل الاديب انو الطاب حمرنغيسى بن محمد

لينل وسكون
ابن سليانالسك املعامى وكان مسككنة المذ"”ءبضنماالع
القاف وكان فقيه)متادباويزوى من الثامزشيثا  :وله مشاركة علهة
فى كثيرمن العلوممقبولالكلمة فىبلذه ٠ وكان وفاته فى" الناءة المذكورة
رغيتف اللهتعالى
وف دنة ثلاث وثلاثين قبض ااساطان سائر الحصونْالأدقة واذعنتت
اح

القبائل طوعا وكرها واتنقت الملكة ودخل الخالفون فى الطاعة وا

السلطان رحمه اللهبهازة سور ثمبات ولتكن مسورة قبل ذلك وجعل لمنأ
ابواناًورتب على الابواب حراساً وحفظة واستقر الماك وهرتٍ اصعاب الماك

المقود اللروئية الجرء الثاني

 5ان #

احضر الكتاب فلافرئ» الكنات عل الحاضرين اعترف ابن السنافى انه
خطه واككران يكون باشيرالقتل  ققال له الج1ك قد توجه الماك لانك
اعتْرَفت ان هذا الكتاب كتابك وقد اقررت فى الكتاب انك قأثله فسأل ؟٠؛
القاضي وحيه الدين مهن السللطان ان يمكنمن غريمه فاأأمرسلطان سمه
الي سبلمألبهفقبضه ورسم عليهمن ساعته واخرج الىالجهملية فقئل فى

السلف ٠ وكان قتلة بعد قتل الزعيمدة يسيرة
وفي هذه السسنة امرالسلطانبانشاه المدرسة التىعمرها في ناجية اليل

من مدينة تم وجعلبا مدرسة ,وجَامعا وبخاتقة ا فيها اماما وخطي) 4.852.
لذن و يمان مارلالا طقلبة يقرإن النقهونث وطلبة يقرةون الحديث وهلا

وايتاما يتطمون :الآانو“ذييها شيل وفقرا ونام للزاردين (لقف ابعانهأ
وقهاجيدا يوم بكنابة ابيع منهم
وفى هذه المنة توفى الفقيه البارع ابوحمد الحسن بن احمد بن سالمبن
عمران المتبعى السبلى فكيان اي ففشعبان سنة سبعوعانانوستا'ة و كان

نفقه بالفقيه صالح بن وماررنحل الىجباء .فاخذ عن الفقيبه جال الدئن

عمان الجبائى ونقل التنبيه غيبا وحصل المهاج لانواوى نسخا ونتلا ف
اربعة اشبر وحفظ .بعض البذب لابى اق الشيرازى غيما وكان اوحد
زمانه ععلمال
وا وفضلا وورءا مش  2بالصلاح ٠ ونا بلغدرجة فى الوص.ف

عالية ثناقلها الناس عنه ٠ وكان وفاته افلىسنة المذكورة رحمه اللهتعالى

وفيها توق :الفقيه اله المابوعبد اللهالحسين بنحمد بن الحسين بن ابي

ع 2ه 6
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الى ذلاك فرجع الى «وضعه وسعى فيلتميم السماط واازيادة فيه ولا علابن

موثمن .بذلك باذر .الى .السشاطان هوواين باج وعرّفاه .انه ما مراده :الا
القض عل السلطان والقيام بالدولة الظاهزية فا شك ااسلطان في ذلاك
فهض من فوره الى منصورة الداوّة فدخلهيا
مع لقم ما قد اوقعا فى قلب
ب صلاة المغرب واجتيعن الزعيممن فوره فلا وصلل امربةالله .فقئل وقطع
 +رلستؤازم جاعة من اصضانهوقيدموايسلم مخناصته الا القافي حال الدين
ميل بن تخسان بمو

الزعيميوه ك لد فهادف وجل وعليه ذا راءزه

سالخذطان مظران وعاد الى نعز :عرض
لا و
ارن
ولقال"ع ذك

نكان الفبساد_فاعرض
ابن ا-مومن .يذكد العينسانه ابلنعاف واه ركنمار
2 /

ااسلطانعناجابتة الى ما يريد وقال هنذا رجل قد توثق منى بلا0

لمؤكدة ولاانقض ما عقدت لهعلى نفدي ولا اشك انه قطمة فساد ولكن
قد امنئه ولكن اذا ادعىءايه عبد الرحمناليحيوي انه قل اجاه ظلا احضرناه
لهشرعا ٠ فاشارابن هثمن الى القاضى وجه الدين في ذلك واستهة رابن

السناني وطلب السلطان قاضي الاقضية .وهو القاضي عبد الاكبر وبعطزلا
اعيان الفَمّهاء ووجوه الدولة وادعى وحيه الدين علىالغياثانه قتلى .اخاه ظلا

وعدواتافاكر ابن السنانى ذلك من دغواه فقال ال1؟ للقاضى.ونجيه الدين
م البيدة والا استهافه الأمانالشرعية فالتفت وجبه الدين الى السلطارن
وقال يامولانا السلط نلىيعندك شهادة ريد اداءها فال السلطانما عندى

شياذة لاك ولا له ولكن هكتنالكىت"ابا يخبرفى فيه.بقثل .الخيك فقبال
يامولانا اساظان اريد حضورالكتاب ذامرالسلطان في مقامه ذلك من

العقود الاؤلؤية الجزء الثاني

اه #0

انه كان يِقْوَْا انه شري حسيى وكان فقا بملةناصالم) وزءا.تفقه بانماعيل
الحضزى وبعلى بن ضالح المسينى واخذ.عن مر السسروى وغيرهوكان معروفا

الفةهوالصلاح واصابة الفتوى وشرح اللمم ؤي لد سيكان وفاته فا
السدة المذكورة

وفيها توف لفق السامبوش ابحنمد بن.مودى بعنل وكارن.
فب نيل وبا حواذً! غالاعامل ٠ 0وكان نفقه يخالهعلىبن٠ام#ميل 48.2959.

الصر ودح وكان اعود اخوته ف وورعا علا وتملا
قال الجددى توف عى راسالثلاثين وسيعائة رحمهاللهتعالى

وفيها ثوفى الذقيه الصالح الجواد ابوالعباس احدبن  9 0منساس

الوافدى صاحب سج وكان مانأأعناق ا نيانكرما6

نط لك وتلل

ماضن احد .قط الا وكان له عاليلهفضل وومضاله طالت:الانواعانه

قالالمبطي معتذث الششرويفياا اد يللن'يدن ليمي الكت وبالفقه ٠
وقول فاكحك انان آن:فيالبريجسةلواوال اا 2فى غيرها ٠وتوف

لايام مضت"منشهرريسمالآ خرمن السئةالمذكورة رحمهاللتهعالى
وفى سئةاحدى وثلاثين وسبعاثة اوقمااسلطان بالزعيملما اوقمابن
مؤمن فى قلب الساطان منه ؤاستوحش منه السلطان واسود ما ينه ويه
ولاعمازعم بشىء منذلك ٠وكان الزعيمصاحب اطعاملاسا فى الخاط
فانه لا يكاد ينقطمف٠ائفق اعنمل سعاط وكان الساطان قد زخف عالهل

مفلواقذةال الإلرمضيغبه الزعيم وعر فه انهحممملاطا للعسكر كافة

3آلمن السلظان حضون السياظ وان عشئ معهنوتاكالايلة فاجابه السلطان
العقود اللؤلؤية

2

الجزه الثاني
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السلطان منصيرأقام يِه ثعبات ٠ فلما كان اليوم الرابممن شهر أربيع
الاخر سار الى الجند
ن
حفسبن
5فيهذاالتاريحص لمن الملك المنضل وسي

بن ذاود الى اأساطان

 85:كلام كغيروانقصداخروج عن !اطاءة فطلبه السلظان الجىند فلما وصل
إزمه وقييده وازسل .به احلىصن تعز فأفاممسيهوزاالى سسنة ثلاث وحمسين

صل العسكر بالقائى
وور
وسبعمائة ٠ وفى:اليوم الثامن مشهنر رييع المذ ك
اياعي اك حمد بنسمر بناليحروى ومعه بعض اولاذه فأودعهم الجن ' وف يوم

الثالث عشر هن الشون :اذ كورقدمالشيخعبد بن ,خف وكان مُسَتوليا
على حصن التعمتكر وحافظا لهنفرج غالب العسكر فى لقائه ونزلمع الامير

5

الزعيم فلما كان يوم اأرابععشراطلق خطه االىبنه بان م الحصن والميد

الى نائب السلطان فطلم به الطواشى بارعفةب.ض الحصن ليلةاليس الام

عشر من الشهر المذكور ٠ ولا كانيوم:الثالك منشوال لقنم فىعساكره
المنصورة الى بلد المعافروفرق اللحاط وليها؛وكانت طته فىمنصورة الدملوّة

وكان الفاضى جمال الد.ن مد بن ممن يومئذ .صاحب الاب وكان بنشه

وبين الزعيم هن البغضاه ماقد عله' الخاص والعام  ولس اذللك .ست الا
الننافس على الرياسةواللقدم عند السلطان فاوقعابنمؤءن فى قاب السلطان
مأ اوحشه منه وذلك انهاخبره انه الفق وهاولغياث بن السنانى ل امل

الىالظاهر وأبدذلك فقوىله الشرف بن حباجروكان ابرن حباجر صديقاً
لابن مومن فوقعفيقلب السلطان هن ذلك امس عظيم وصدقغ|
وفيهذه السنة توفى الفقيه الصا جمدبانلعزلىيلمي ٠ ويروى عنه

العقودالاؤلؤية  از ء الثاني

د

البيلن يياعل بد الرعيمبد ان حاصرة مده بعناد] ممديدا وهرب ابن

السناني انلاىحية ذ خرثمحصلالصل بين السلطان والظاهرفىامحرم ٠ اثذمذ
السلطانذخرقهرا بباللسسايفدوراخلربغياثابن السنانىخرا بأشديد ابعدان 4.159,
اهررى وفى +++
ظثىفجو
لطوا
اهوال
ال و
ولى فى قدّسوالي] وولى فى <ضن موين
مالاشتعو ب كثيرًا
حصن سامعطاهربن الحسام بنظاهر الذى قثلأبوه فقئل ن

وهفذىه السنةاصلعالغياث بن السنانى على يد الزعيموثوئق له بالامان
المغاظة فوصل الى .الباب الشتويقيوسلبلاده باسرهاأ ثملقدمالسلظان الى
مد التراكع
لز فى ا::قشر الفاوفيل فىسيعةالظبرم الا سجازنااعن ال وار

والعربوالاكراد والاشرافث وغيزتم٠ .وكان استاذداره يومئذر الشرف بن
حباحر واتابكه الزعيموامير خانداره اقباى ٠ لا

 58السالطانفى لعزن وحد

اهل لمزعل اخبث ماكانوا عليه منالخلاف وخرق العرض والشتمالشنيع
لطسلباطارك ل
حةد العشرين .من الشهنااذ كاور
ايل
لانل
ااك
فل
وسائر الم#دمين وز هكد مقدم فى قطعة من العسكر الىناحية من جسل
ضبرففتوو| علبيمالحرييمننعدة أواح وغشيم مكارو الكلطْريق وقلم

الس.لطان الجبلواسئئه فميصل الومواادم حتىقدصارغنده نحومنأر بعين يأنبا
وسار فيعسا كرهيريد الحصن وشدق فىطر يقهطائفةمنهمومبزليتتبعهم١ ١ه

فى كلبلادوشنقهمسه كلطزيق ويحز بفوسهم حتىذلوا ذلايدا

ورب شيخهمابن منير الى المشا بفاقامفيها الاىن نوق هئالاك فاىلنصف
من جمادى اخلراة,وبعد خمسةعش يومامنيوم الوقعة املسنلطان صائًا
ميمبالذمة الشاماة عل صفوف اهل صبر ومن لا حمل السلاح ٠ ولا نزل
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القضاةّالواصلينمن مصر وكانعارفا بالحساب والاصول والغكوالنحو والفرائض
والجبر والمقابلة ..٠فاقام في تعز مدةفليصف لهمع الجاهد وقت فسافرعن لعز
8.

فى سنةاربعوعشرين وسيعائة فاقام فيالتهاتم دى ارنفعت الحاط ثمعاد

اليهافاقاءايام ثمجعلكاتب لالؤزانوةالانشاء و٠نا نزلالساطانعدننزل صعبة

قكيم
سلتىذل
ملع
ركابه فتطامعلية وتعرجفعفضله جممنلة خواصه ولمز
|لهنةالمكدرزسنةاللتهعالى
الحال الى ان توفي فيسل 0زمشبار دحلم ا

وفها توفى الفقيه الفاضل اد بر سلبان ابحد باصنلبرمهي

وكان فقي محودا ولدسعة كان وخمشايردلد .وسدانة نيؤرية دن معشلة

حصن انورهن وادىمسرعة اخذ عن مد الاصبحوقرااًلفرائض علىطاهر ٠
رس
اعض
دف ب
مرس
وولىالقضأةمدة وكان امااملجامعود

بنى فبروز وأيزل

اسنل جىاالن توفي فى شه شوال ن السنة المذّكوزة رحمه الله تغالى
علىاح
وفيها توفي الفقيهالصالمابوالحسن علىبناليبكر بن ممد اأزيلي

العقولي نسبةالىعقيل بانبي طالب صاحت قربة السلامة من وادى نخلة
وكان اصل بإدمبفطرةية منقرى الحبشة ,ولذلكيقال لحمبنو الريامى ٠

وكان اول من قدم مانهلمقسرليةامة جدمعمد فتأهل بهافظبرل اهبوبكر
ثمتاهلاببوكربام| املنعاقهليلية فظهرل عهلى المذكور واخوه ايضا٠ ومم
يتصلاح وعلو٠كانعلى بناب بيكرفتاهناسكاكثيارظعاءالطعاموكانكثير
الحنجوكذلك كان والده ٠ وتوفي بمكة المشرفة ١خرشهر الحجة من السئة

المذكورة رحمه اللهتعالى

وفي سئة ثلاثين وسبوائة اخذالسلطان خصن يالنقمبناث برف

العقود اللؤلؤيه ٠الجبرءالثاني

ا

اأسلطانعل الاشعوب وحصلقناشلد يدايام ٠ا وانهزمعسكرالسلطانيوم الناسمع

غشر ءنالشهر اقلملسام ونبظجاهمرواقعرةيمبر_:المسكر خل ورجل
وفى هذه السنة 'وفى الامام ابي الخير منصور بن الى الخير التعاجى ٠

وكان فقي عالذًا عاملاً وهو شيخمشايخ الحديث بالهين وأحد اعلام الزمن
وكان موصوقا هو ووالده بجودة الشبط والالفان وعنهما انتشرعل الحديث
وتمهع عليه الساطان الملك المويد سار :الب داود سنة .ثلاث عشرة

ربليعاول املنسنة
وسبعائة ٠وكانت وفاته فىيومالثلاثاء خامس عشر ا
المذكوسمه الال

وفنا توفي الفقيه الفاضل هندوه بن حمر بن سلالخولاني ٠ وكاتف
مُولدم ليل الجعةالعش رين من هر رمَضَآن سنةسبعين وسائة ٠ وكأن لدثلاثة

اخوةعل وىعبد اللهوعبد الرحمن فاشتفل على وعبذ الرجمن بالقراءات السبع
واشتغل عد اللهوهندوه بالفقه وكان لفقهبما جياه ٠ولا اخرب الساطان

اللك لوتيد خولان عربالمذكور عن بلدثم ف*لا لفقه هندوه رجع الى
لاذه وسكن اخوهعد الهفيزواحي قدّس الى ان توفي هناك فى سئة جس

وعشرين وسبعائة وسكنفىقرية الحباجرمدة* 9اننقلالىبلاده ورجع اليها
واما عند الرعون فغاب وانتقطعخبره * وتوف هندوه يوم السابع من شهر

وان أمرن :العلدة اذاكوو رحس امهتغماق

ظ

وفبيها توفى الشَيْالفاضل ابو مدالحسن مبمنند بننصربنعلى عرف
بمختار الدولة وكان ممختارالدولةوزير احد العبيديين ملوك مضمر * .وقدم

ابوتمد المنفي اياماملك اويدف ضف له ممه حال ٠ وكان امعنيارنف

بف
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الممادة بالمال والرجال فرجمجوابه بكزاهة ذلك وانه' لامال عنده ولارجال
26

فاخ ربواغالب بوت المنصورة فلا بلغالمبذلك الى الساطان الملك للجاهيد
وكان يومئذ فىمدينة زيد جرّد الطواشى صنى الدرن جوهر الظنارى فى
علبه املاشغوبينا هريوا
مائةرجل وثلاثين فارسا وكانمقدمهم اليشي فلا

من لمنصورةفقبضها الطواثبى امين الدرناهيف وطلغ الشاا.بلييها وظلع

الطواشى جوهر من الجناببالل والرجل الى تعز ا٠ولسولظار ةل ,كطن
ص هان .وكان مر يضا قد علق به جدرىفاقامفي
تهامة يام الخاصسع عش
شيور دبيع الاخز
الحصن ايام وتوفىله ولد ثم وليل عام 73إغافيته ف

فامر باستخدام الحيل والرجل وطلب.الرجال منكل جافناو يع اجد اين

يريد ٠ وفي اول جمادى الاولى نزل السلطان مانصن الى الشجرة ثم
تقدم برد قاعم الى العشر ين من رجب ” .وفيخلال ذلك ضصودر

ابن مؤمن بالجز يولاستر :ابنالغهى شاد"الذواومك ثمطلمالسلطان من
عدن الى أبين 5حضرالكتيب فىليلالسالعوالعشر.ن هن رجب وتصدق لصدةة
2

جليلة فلا انقضت ايامالكتيب لفييلة السايع عاد اعلدىن وأقامبهاايام ثم
ىبد الفعار
طلع الىمروسة تعز في اثناء شه بأنفاقامفيالخصنالى ان لقف ع
وفى اثناء اقامته اخرجابنحمه

من السبجن :وهو الاشرف بانلواثق وتزوج

بلين كرعته ابلنوتائق فىالثشالئون مّتنال وتدسهل .بها[قننيخن الشبر

لذكور ٠ وفيخلال ذلك طلعت قافلة من عدن فقبضها اهل البجر فغزام
يدبف رابعشبرذي القعدة وقثل منهم عدة مثمطلمالدماوّة فاقام فيها

نخهنا عد الاضى ٠ولا اننصف شهر المجة خرج
مدة ثفمياقل ال

اه

العقود اللؤلؤيه  ..الجزء الثاني

وفيها توفي الفقيه الصالحاببونبكعرمر .بن مدافع ٠ وكان من اخير
اؤلاد المشايخ له اشتغال بالعمواسقر مدارئن فى اراس الت نفايعية الوا

وكان فب مكازم أخلاق وفظلى وأنْن للاصحاب توفى فى السئة ا.لمذكورة
رمه الله ..ثعالى

وفيها تونىالفقيه  الفاضل مد بعنلى بمند بن حابر الجبائي نسبة

الىالبلدالمقدذمكره ٠ وفكقانينا فاضلا متقنا وملدُسئاةن .وستين
وستاثة ولفقه بابناليهس وبلافقيهاللإيثوكانمدرّس البإدومفتيها ٠وحج
لس
فيسئة ثمان وعشر ويسنبعائةفت
طفر
اوفى

5
ا

وفيها تالوفقيه الفاضلاابلوفرج عبد الرحمن بن الجديدبت

اغلبرةحمن بمحنمد بن ابراهيمبن زكري :٠وكان فقفياّضالا”7 0

سنة ثلاث وستين وسئائة ولفقه بعلى بن ابراه بنمد حبسنين صاحب
تحينة ودرسمدة فيبلادو ث امننقلالىقريقاخرئ :فلا مض واحس بالموت
امسان بل الشىويراء فتوفيبهافى شو ررمضانمن السسنةالمذكورة رحمهاللهتمالى
وفيها توفيالفقيه الصالحالورع الزاهد ابوالفرج عبد الرحمن بنعبتد
الرتحمن بانلى !أسعود ؛..وكان فقي صالجاعالما وكان زميله فاليقراءة ابن
ازول وتوقى في المسدة الم كورةرحمةه اللهتعالى

ونيسنةلسعوعشرينوسبعمائة وصل الحجاج واخبروا بخصب الحجاز

وان الوقفةكانت الجعة ٠ وفى صغفر حضل من بعض اهل منصورة اذمل
اهل واذخلوا جماعةمنالاشعوب وانتهبوا غالل ببوت اهل المنضورة الذيين8.942.

ميخاضروا.معهم كثامتبوا الظاهر خبزونه بقبضالمنصورة :لويهطلبون منها

0
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من الثافاليت ٠فلا وقفن صالح وابنه فيظرف الميدان بذرلا الزعيمودعاهنا

عل انه تتشاوره] ثمابعدبع| الى ول المذان ومعه جاعة من اصحابه قد اشاز

الههمافالالا التزما و بادروهما بالطمن والغتربف نازلضائل من بغلته الاميتا

وأماابنة فقتلساغةث قما فللبها بقية يومما ولتلتسما ويومهما اثانى اىاللل

والايلةالثانة الى نضف اللي مكيوبين على وجوههما ٠ ثمامن بدفنهما قدفنا
ولاكان يوم الثالث والعشيزين أقدم السلطانالى تعدخط فى بستان الشجزة
وفى شهررمضان خالف بعض اهلضيرعلىابن مثير ؤاخذ الحصن

٠

منيد قوم يعرفون ببنئ ششريفت ٠ :وى يوم الخامس والعشيرين مرت .شور

رمضانالمذكور ااوقلامملفكضل بالهامولنجفهىة موزعوكانقدكثر فسادم
وقصدوا موزع فخرجالهم الماك المفضل فهزمهم هز  5شزعة وقلل منهم

حو فمانئة ثفن عدر وُروَسَهْم فذلوا بمد ذلك ذلا شديدًا ٠ ونه اليوم

رجم الى تعر فاقام ففالحضك ايان م لدم الى تهامة' يوم السبت الخامس
والعشرين منذى القعدة واقام فيا الى اخلرسنة

وفى هذه الشّنة "توق الفقيه الفاضل مد بن عمان بن مدبنمر

نيف النفسفقي مدرد] هفدىرسة
المزاز ٠ وكان فريد قومه على ما شقل

 :الساظان بعد والده ثمترتب في المرايدية واعاة المدرسة الى ابنة فاقاما
 4.94مسي ايلنى ان توقف الندنة المذكورة" :رمه اللهتعالى

العقودالاؤلؤيه . .الزء الثاني

اه

عقا ثبي املدكورمرق امن شيعه هوافلاش لد قدنيه فخ شير سارب
وصل خسن بن الاسد من ذ مار وصعبته هدايا لاسلطان فيها لل جياد وفى

جملتها فنرظييسلراله طوثالنهية اشبابراتمقب ٠ى وفىالثامن شمعنشبهران

لماء

خالف الاميرعز الدين فخىصن توعارخرج الخدام فجن نوا ميانيب
بانلتزعيم ويدت ابن موأمن والرشييدية ٠ ثمكات الماطارتك واعتذرما
نع عم اليهالظطواشى جوهر الزضوانوىهو يومئذر زمام النابي الفتايفب
ف ال ذمة0

ببذرلك ٠ووضل ولده الاسيد مح ووصل
الطواشى خ

معه جماعة هن فقبا” تمعازلمدرسون وإلحا8باممد تلان مخ او ودانى

الفقهاء يومئن ابوبكرابن جبريل فةصيدوا .باب السللطان فاذن لمبالحضور

وقنابألبحمسلنطماتابلة ٠ ورجم السلطان الفقهاءبذهقر للإميرعن الدين
صا ٠ ووصل القَاضى حمال الدين محمد بن موامن معندن يمخزانة جردة

تقدا وعرضا٠ . وومبل الاميرعن الدين صا الى البلمطاق:يوم السادس
عشرمن الشهر المذكور٠ ووصلصعبة الفقهاء فدٍذلوا علىااسلطان الىلبس:ان
وى خلال ذلك الحضوز امس-السلطان على الطوااثىكافوروب.رانأن ينقدم

ابض حصن لعز فنقدم لفوره فى جاعة املناصباهية ٠ .وجصل مرن
السلطان كلام حاصله عتاب واوجده طيبة نفسه٠ . وخرج الفقهاء وصا

اولك

من عند الساطان وتقدم الفقهاء الى تعز٠ . .وسكن صالح فيبدت من بوت
الجند ٠ فلا كان يوم العشررين من شعبان المذكور خرج الساطان في جاعة
قليلة واشعر عل كىافة المسكربالخروج نفرجوا سراعا إلى الميدان فطلب صالح
وولده من حملة الناس فشاعد  3خرج وهو غير راض وحرج معه وأده وحماءة 8,812
1

الجزء الثاني
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كلام وأآخذ ممامانلشفاليت وطلع بهم من اجرلةتعكر ليله ف] ككان

ركورزحف ااسلطان على عدن
يوم اممن الات والمشرينمن صفا

فرج اهلبا لحربعهاعدلتهم :ت3شفررج غليهمالعسكر الواهقدى مر ورائهم

وا يوابأسممالسلطان ففشل اهل عدن وفتح باب المدينة فذخل الزعيم

والملك المفضل امأدظير و*وصل السلطان بعد العشاء لميلنةاجمعة فبات

 ٠في التعكرذلا اصح صببحيوم ابجلبعةالرابوعالمسواءخ” هناالشهرالمذ كوزنزل
بغ

اطاث من التعكر وسار الىالخضراء على ظريق الدرب ٠اجر شه يوم
الس

السدثت استدى يجماعة لبت وجا دناعلشفاليت الظاهريةوهواى
الخضمراء فطلعوا مهم الله مكل حاعة من الماليك وحاعة مالنشفاليت

والجرانى ومولد ا“عه السغول والممذانىوالشبابى ونزلوا بالوألمىوالناظر والرها.ين

سفنيلسإة من حديد و كان الوالبيابنانبك المسعودنيوالناظر مبحنمادلموفق

والد التخربن الرخئ الذي قل فى الشعروكحل مانلرجل خنمعكثير  :ونا

كان اليوم الحادي عشرمن شهردبع الاول مريشئق ابن  2بزل

الموفقوغرق ثابمنه املجربانى والزمغريى ٠واقام السلطان الى ياولعمشيرين
ا

خرج من عدن .ريد الدملوّة فدذلها في غرةجادى

لخر فاقامفها نحونصف شبرثمأمزل متها آلى الجوة ثم سارالى الجنيد
فدخابا اخر يوم القلاثاالثانى والعشمر ين من الشهرالمذ كور :ووصل الامتر
عز الذين صالح بن ناجى يوم ابل عر لم زوج في اعلبكز بد واغالام

وطباخانة فاقام اياموساعة قدومة دخل على مولانا الذلطانالقصروضربت
4

لهخيةخازج البلد فخرج اليها بعد السلام ٠ فلياكانت لإ اللخيس الثامن

العقوذ اللرثلية ٠اسطزء الثافي

107

قلساامبمهسال شور بن امد المضرعى وكان مولده
تفيالتا
وفيها

قريالطرية

 0دل ل  5بابي

ال
بالمى وجدمرالبول الى ان توفي في شمر 3دن

 0رمه
لذ

0

الله لعالى

وفي سنة مان وعشرين تقدم القاضي جال الدين مد بنمفضل نحو

الجبات الشامية واقامابن موامن في مدينة زبيد الى ان رجّع اليه ابن مفضل

باموال الجهات الشامية فساق منها مالا جزيلا وميزل الساطان رحمه الله

فيمحطته بالأحبه والزعيم فياسالئعرسكر فىا.لحطة علىعدن وضهاوحب

الباب وكان على احسن طريقمنوضع الاششيا في مواضعها وفعل ما يذكر
عنه  +وفي اوائل صفر هن السنة الكموذزة باعرتبة الدملة الحصن على يد
من هوفي المنصورة فبادر الاميرعز الدين وموالينا الادرالكرام جبةصلاح

باارلسطالواثى صفىالدينجوهرالرضواى ليقبضهانفرجمسرعامن تعزبالنقد
وخامفلاطلمحصن الدملوّة لاطف وبذل حتى استكنوكان مبذوله فيها
حىدن يوممُّذ نور
لف
اان
ث 1لاف دينار ملكية غيرالخلموالكساوى وك

97

الدين ووولوداللهدة الظاهر وبنت للنصور فأؤمة الأمسلطان الامير عز

انخت الزعمبمفا وصلالمنصورة انزلوا اله فسار بهم نحت
الدينطلوة ب

اميا الى نامك حارم مانالامارة نايلنلحصن المذباكووقريد الرجال
منهم هذاوااسلطان يومئذ في محطته علىباب عدن ٠ولأ كن |خر شبرصمر 8.749

املننسنة المذكو رة خرج بعض من بنى عدن من يافعالى ااطلانوقرر له

 34 0د
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ابن منصوزبن الحنيد وكان مولذه في صفر من سنةسوبخعمسين
وسّائة ولا توفي والذه فيالتاريخ اكور اع هنا هنذا في المدرسة

الاسدية بتعز وجدب الفقيه ابوبكر بن تحمد بن عالميرحيوىعلية وغل
اخوانه مراعاةلصحبةابن وأسذالامماكريد فىاياماعريته وقراًوعالزيتفمت
منزلنهغند ٠ه وكان فقيهاأضول نوياشاغرًافصيحاولهنىالتصوفكلام
“رضي وشعر رائق وثوفى بوم الاحد الثاى عشر من جمادق الاولى من
السسنةلذكورة رحمهاتللمهالى

وفيها توفي الفقيه البارع ابوعبد اللهمد بن الي بكر بن عمد بن عمر
ايجيوى وكان ماوللدهسفايبع عشرمن ذي الحجة مرن سنة اربعوسبعين
وستّائة وبوفقه وولى فضاء الاقضية فيسنة اعربشعزة وسبعائة فقامكقيام
ابيه فى الامر بالمعروف واانقى عن المتكر وكان .عالىي:الممة شريف :نفس

يقوم بامنقطعين مانهل اللوغيرم وعمل في :ايامه ماث جريدة للعمليبا
احذمن اهله ولا من غيرتم واجلن الماء .الى المدرسة الثمسية_بذي عدينة

نة
سغر
لرص
ايشه
نف
مناني
بعك ان انقطعمدة وتوف .متتيلا صبوا علىيد الس
امل'ورة رحمه اللهتعاليي

وفيها تونى الفقيه الفاضل ابومد بن امد الحذمرمي وكان يسكنقرية
 4.فيحبل يافعيقاللمراجمةباس املطائرالمعروف وكان مذ كور بالدين والورع

والصلاح والزهد والعبادة ونول حك باده سنة اثين وعشر ينوسبعانآ
ولوفيفيشئةمتبعوعشمرين المذكورةيجمهاللتهعالى

العقود اللؤاؤية الجزء الثاني

6 54 3+د ١

الحجة  ٠ثملقدم تهامة وصحبه ابن مفضل لحباية الاموال بهافتقسدم

الذكور طفايئفة من المسكر فعيدؤاعيد الاضحيني الغارة ثمتوجهوا
الى زبيد
وانيلهسذهئة توفيالفقيهالبارعابو ااتبحرقاهيم بن الفقيه احمد
ابن موسى بن عجيدل وكان فقيبادينورعاًبم الاعتزال فإ| ,جتمع به

اجد من النأس الواصلين اليهوأخذ الفقةبعن ابه والنحو عن.الفقيه 
مر بانلشيخ من اهل شريح الهجم .وكان وفاته افليسنة اللذكورة
لى
ع االله
تمه
رح

وفيها توفيالنقيهالمطيب ابوعبداللهجمد ابحنمد بن جامع
لمباركى المعروفاابلنمجمي ٠ والمباركىنسبةالىشيخلوالدهامد٠ وكان
مقلا  4الاعوفي م«نرضه فسعى
ااج
ماهو تدان ذازان سلرفش

اًً فقيرا
ضدرلجلا
احم
مباركاً لذلك ونساليهاصحابهوكانولدههفذام
زم صو ف أخذعن جماعة مان المدرسينكالفقيه امدبن أبيفلي ورميو

وأمثالهوكان فيه مروءة وحسن خلق وكرمتفس :وكان بنته موئلا

للنقطمين من الفتهاء والمتصوفين وصنفكتاباً في الرقائقواستمسخطيبا
مفديبنة زييذ مدةطويلة الىان توفي .بوم الرابع عشرمنشرهبريعالاول
عمهاالللهى
من السئة المذكورةت رح

وفياتوفيالفقيهابواسن اجمدبنالفقيهعلىالجنيدبنالفميهاحمد
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مالا يذللم علقتحالبل فبذل لمالسلطانمالآجيداً وطلموا يوم
 5من حادى الاخرى الى جدلة نظ القاضي هال الدين محد بن
موامن في جبلة وحط ابن السوع معه فيأب  .وحط الزعيم في وادي

1غ ضوبطالمت مذحججل بعدانوفتحوا فايلههمرب فريتملطفيهمأيرريدون

 4.فقيلكان سنببه عدم الوفاء ممابذللموقيليزذلك٠ وطلعاهلالشوافي
الىاهلبعدان ككائبة منولدالفقيهابىمبكحرمد بالنعبيرحبوى ٠ وكتب
أيضاًكتاًالى الملك الظاهر وق دكان املنساطان عل وجه خير واقتراب
امارك

ولامرتفق فتم الجبلكاذكرنا نزل القاضي جال الدين محمذ
ابن موّمن من جبلة وان السوع مناب والزعيم ممحنطته بؤادي ضبا
بطلتمن السلطان وأقامالسنلطان فياتلعى شور مان ثمخرجمتوجهاً
الى عدنيوم الجمعة السادس والعشر تشنمبنر رمضّانختى حطبالاحبة

ونزل معه الزعيم وهو ومَئذ انالك العسكر و٠كان مشكورالتدير حسن
يمن بكرة وعشيةلذوي الماجةمنالمسكروذلك
مممل
اكل
طيو
الث
سناهي
اغلزطفيعهام وقل وجودد» وليزل الساطان ينزو عدرك
في وقت قد

وتخرج اليه منها عسكر وخيل ورجل وكانت الحرب يينهم سجالا وظ,
و مانلحمراق وجراعة مالنماليك واولاد نعز سوء ادب وسفه باللسان ٠

وأقامالقاضي جال الدين حمد بنمومن فىالحطة الى اف دخل شهر

العقود اللؤلؤية .اللجزءالثاني ١

3*0

والئية اخوىرجم السلطان الى زبيد
طائفة منهمط
وفي هذا التاريخ قدم القاضي جال الدين >مدبن مومن منالديار 8.549.

د ووكامنه ,الوامثنين سا
قاليك
 ٠امضرية ومعدنحو ملناثين فازساً منالم
دىيفنية
ماضح
لتاسع والمشرين من ذي القعدة وعيد,السلطان عيدال

زبيد ؤحصل عليه لوعضعك فطلع نمزثممن اتللعهالى بالعافية
سهنة توفي الفقميه الفاضل ابوالعباس امد بنالى.ب.كر
وافيلهذ

المشرنؤف بالهانىمن ال خرازوكان قصينحاً عارفاًادبا لله اذك مقبون»
وكرممذكور .وكان صبوراًعل اطعام الوافدين واكرام الواردين والسعى

قفضيماء حوائج .الناس الى الاما كنالقريبة والبعيدة ياقلولقولعند كل
أحد وكانت وفانهفىالسسئة المذّكورةرحمه الله تَمالى
وفي سنة ممسع وعشرين طلعالسلطان حضن السمكر وكان طلوعه

نوم الاحد الخامس من المحرم فاقامفيهاياموف ايثنائها تقندم اليعيم الى
تبامة ٠ وفي يومالست الشانعشرمن جمادى الاولىأخذت منصورة

الدملوٌة بمساعدة م تربيها وجعل فيها عسكرمن جهة الساطان وطلمالقاضى
جال الدين محمد بمنومن الىجبلةليعمل فتيتح الحبل الممروف ببعدان

وطلع بمسكر جيد.خيل ورجل وذلك بعد.ان وصل ابن :السوع الى
معه ابن يي فابلهمالسلطان مقابلة جصدة وخلم عليهموالصين
لوعن

ليهمووصل معهم جراعة منمشائخ مذحج وأعيانهمفطلبوا من السلطان

62-20 059+
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علىبل بدنى الستاق فأخنباها خراباًشنيعا “.ثًم :دخلا تيز فايللشخنور
اذكورفقااما أياماث عماد ابنشكرالىاقطاعهحيس وموزع
وني شبرجادى الاخرى خرج الظاهر من عدن الى للج وخرج

يع نمكان معه من اصحابه فسار هو طريق لخبت وسارالباقورت

طريقهبيب فطلغ الظاهر السمدان واقامفي ٠ه وفيشهرشعبنان ثقدم
السلطان الي زبيد فأوقع بالعوارين وفبض شيخهم محمدالدعيسي وجاعة
كنيرةمنهمفشنق منهم طائفة واقختلرين بالسيف وكان “ذلك يوم
الثلاثاء ثامن وعشربن شعبان المذ كور ٠ وكان قد اقطمقطب الدين أخاه
دف

خدرج عنالطاعة فسار اليهمنزييدوكان
مدينة حرض فبلغه عنهانه ق

مسيره آليه ,يوم السبت المعشرين من شوال وليزل ,شلطف به حتى
التزعه من حرض ٠ ولاخرجج السلطان زمينيد يريد حرض "اذكرْنا
اجتمع ظاائلفةعومانرين وقصدوازبيدوكان شيخهم يومئذ احمد الاسد

لةشليالةمن والمشرين من
ادين
اً٠وا الم
در اخولا
فدكو
اخو الدعيسي الم

شوال وكان الوالى بهايومف عبد الرحمن بن الفخر الممروف بالركن بن
المفاء فزهبربيمدنالى احلجةانية  .وظن ان اهل المدينة كلهم راضون
اجملعهممففيطسلبدين
بفذالكج٠تمع اله اليلمدلينةنفييم وساروا .با
فامسكوا جواعشةمننهقموهم على باب الاميروامسكوا شيخهم احبد
الاسد فطايئفة اخ يربن حبسوهم حتى رجع الاير فتولى امرهم فشنق

العقود اللؤلؤية .الزء الثاني
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الظاهرمندخول عدن فوقفوا في مياه * وقتل من العسكرالمجاهدي اربعة
نفراحدثم شاوش البغلة يقال له ابوبكرببن حمزة ثماقلاسماطان في الاجبة ١٠+
ستة ايام » ثررحصل حرب اخر فقتل من عسكرالسلطان فارسان ولزم ابن
الى ابن السوع وانبزم عسكر مولانا الساطان الى جبل جديد ٠ ولا عل
السلطانمازم ابن اخىابنالس.وعغلب علىظنه ان الآكراد غير نين وكان

الناس قد تحدثوا بذلك ٠ ثير عاد السلطان اللي الاحبة فاقامبهانموامرن
صف شهر نّغزا الى جبل حديد خرج عسكرعدن وحصل يومئذ حرب
شديدة وفاتلتالشفاليت قتالاً عظياًوظبر نصحع ونصسمعه الملاكلمفضل
وداوة بن عمر بن سهيل والاسد بن صا وجماعة من اصتعاب الزعيم وصاح

اهل عدن للشفاليت بالطبي وشهوا الفزشقمبايحا وعاد السلطان االلىاحبة
يع وام ملكتب لانن الأسذ” بريد
فلاكان يوم الثامن من شبهر

عدن وفبضت كتبة منهواذا به انهواصل هو والامام مذ بن مطبر هُ

الف فارس واثنى عشرالف راجل فاضطر بت الحطة لا سيا مطة الأكراد ٠
وم معظلالمسكرفتأيدالفان وكين الس وظبر له انهمغير ناصمين ١١
ّل الجندصبح
صعز
وم ل
فقَدَ
لاسياالاكراد تذشى السلطان البيمة ٠ فركب ونُ

يوم اميس لنيف وعشرين من شهر دابع الاخر 6-5تعزيوم الثلاثاء
االخامس مجنادى الاولى نحط فيالشتجرة وأقامبهااياماثم تقددم الى

بلاد الموادريوم الارنماء الثامن عشر من الششهر ؤقتل متهم جراغة ثمعاد .و.وير

الى تعزوقدمالملك الفائز وابن شكر من تهامة في جادى الاولى غرا
المقود اللؤاوية
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وفاته فى الحادئ والمشرين فن جمادئ الاؤلى ٠ن السنة المذكورة رخمنه
اللهتعالى

وفي سنة ممست وعشرين لقدم السلطان الىثعزفي شاهلرمحرم فكان
دخوله تعز يوم الثاى والعشرين من الشهر المذكورفىعسكر جيذ ٠ وطلع

معه الزعيمعشية مط السلطان فيتان الشحرة ونزل اهله الله في دار

الشعرة نحوامن أسعة ايامفخرجالزعيمعشية من العشايا فسييريا يهلوعب

عفلرىسه اذ اصظدم هووفارش اخرفسقط اازعيم عنظحهصرانه سقظة

شنيعة غاب حسهفيهاساعةمننها ٠ر فل افاقحملالىدارهعلىبغلةٌومعه
من يشده عليهافركب السلطان فيالنهنارالثانيالى قريب من ذار الزعيم
يريد زيارته م

و إزره ٠ ويقال انه زاره فيوت اخرواللهف  1ثم

تقدم السلطان الى الجند وكان تقدمه اليهايوم الاحد الرابععشر فن  صفر
فاقامفيهايومااوتررميق :ثه'امرابنشكران يتقدم الىتهاءة ويقف فيهها
فتقدم من الجند الى تهامة ولقدم السلطان الى عدن فكان خروحه منالجند

يوم الجلبعة التاسم عشر من الشبر المدكوز فط فيالرجامية ٠ سثامزمنم! الى
 44.8٠عدن فوصل الاحبة بوم الثالث والعشرين هن صفر فلبث الى دبعم امخخيس

اموه والعشرين من الشهرالمذكور ثمغزا :المياه يوم اميس وكان فمياه

عسكر من قبل الظاهن تحصل بين المسكرين حرب عظيم فانهزم العسكر

الظاهري غزعة شنزعة ٠ وقبل منهم مقتة عظيمة نحو سمبنعين رجلا فههم

عمبرن الننواق هذا ومينصح غالب المسكر ولانابزم المسكرالظاهري منعهم

العقود الاؤاؤية ..الجزء الثاني
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بارعا عارفا  بالفقه .والحديث والاصول .والمنطق تفقه بعمر بن اابليغيث
وبمشقرثم انتقل ال تىهامةفأخذ عنإعض بني عمل :ثمعادبلدهالم حد:

ضةب بادحيهاة جد فقباء
وىمك
طؤيلة علىطريق النسك ثممسنافرال
لعز ذا عادمنالمجعلبهبنو جمدبنحمرفطابوه وولوه قضاء عدن وابين

وذلك فيسسنة اربع وسبعاثة فاستاب على ابين ودخل عدن مسجمرًا على
القضاء بهافميتركهبنو مد بن حيمسرير علىراده بل الزموه ار لسير

على سيرة وضعوها لهوالزموه ذلك فضاق فعزل نفسه .غن عدن واقام

عل قضاه أبينواستمرعوضه ف عيدن القاضي بوسف بن مضمون فليحسدن
سيرله ففصل واعيد اابلناديب فيسنةست وسبعائة ٠ ولميزل الىسئة
بعت شيو وسبعائة على قضاء عدن ٠ ثامسع رقاضي قضأة فاسفر على قضاء

زبيد أبوشكل واقام هو على القضاه الاكبر الى ان ثوفي .الساطان المملك
المدّيد واس رمولانا السلطان الملك المواهد فنصله وامر يِه القضاء .الابكبر4.449.
الفقيه عبد الرحمن بن امد بن عبد الرحمن الظفارى فارتحل ابن الاديب ني
سلخ صفرمنسنة اثنين وعششر بنوسبعاثة وأزممنزله افليزعازع فإازلم.لطان

الك الجاهد وا“تمرجمه املك المنصور في .ااسلطئة وقتل القاضي عبد الرمن

الظفارىاستدعى الماك المنصود باالبانديب المذّكور٠ فطلمفيشبرشعبان من
نثنة:اثين وغشريفن.أمره فى القضناءالاكيز فافامبقيةايام الماك امنصور»
فل عادالملك الجاهد فى السلطنة انيتاذنه انقاضى ابوبكوبن الاديب يغ

الرجوع الى بلاده فأذن له فساز الي بلاده.فاقام فيه الى ان توفى وكانت

وار 6د
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الاربعاه الحامسمن شن ربيعمن السئة المذكورة رحمه اللهثهالى
وفيها توفي الفقيه الصاللابوبكرفريد بن سعيد وهوابن اي الفقييين
عبد الرحمن وعند الصو  .وكا مواده لخن تصين”  من شوال سنة سبع

شين تن وانز ةف عرق الو لايق بذ ونه عم
امملهصعبعدمد ومد بن ابراقيم ٠ وارتحل الى0225
مانهل جبلة ول

بهاعن الغيثي وكان فوقيئه فقيه اهل بلده وامتدنبمرض طويل ٠وكانت
وفيوم النامنغذر ا:منشر “جتاد الأولىمن الشة اكذوزة رحمه'

الله تعالى

5.43:

وفيها توفي الاديب البارغفقول ب عيشنوا ع
باأق  +نوكا بنارا

فصيبلي مداحا ميا حنمن السبلك .بد العافيسن اف الشعراء ودين

توفي مقتولا بد الاشزاف المرائيير” ٠ وكان قد ها الاشراف وغدة من
روساء العرب وها الملوك ٠ وله في مدحهم القصائد المختارة ٠ وكان قتلهقي

ذي القعدة أوف ذي الحجة من السنة المذكورة رده اللهتعالى
وفيا توفي اهلاخ إبوبكربنيونبط بن مئال براهمالي٠

وكان:فقينا عازف فاضلا مقت لثفققههفيبدايته بجده علىبن ابراهمثم بخاله
ابراهم ابنعلبىن ابراهيمو بعبداللهبنجمدالاحمرالجزرجي'وكانهوالمشار

اليه من الخليين بالفقه والتدريس والصلاح .و+كانت وفاته افليسنة

المذكورة رحمة اللهتُعالى
وفيها توفي الفقيه االملشهعورتادبقو:القاضي رضي ابوبكر :بجنمد بن
عمر الاوني :/وكان مواد اسنة ابعدي وسئيرن”,+ :وستائة .++ووكاف:افقيياً

المقود الرؤركية الجر الثافي  2ليزمد
الها كري وكان مولده في جادى الاخرةمن سنة سبع وسبعين وسبعالة ٠
حى المسيد
وقهافي
نلف
وكان ففيا حس عن السيرة امثل منيشاراله فيمعرفة ا

تفقه فيبدايته بالامام بي الحسن علبن احجمد الاصيعي ذإ توفيالاماماننقل

ل ذيالسفال فامتفقيه بها على الفقيه صام .بن عمر ولي خطابة الجند
ودرس_مدة في اذثيمرق باستدعاء اهلها ٠, وكانت وفاتدضحوة يالوثملاثاء
الحادي عشرمنشوردبع الاول منالسئة أل قمة رحمه اللهتعالى

وفيها توفيالقييه الفاضل ابومحمد عبد اللهبنمدبنسباً الرييالعياشي
الياء المثناة والشين المعحمة نسبة الىجد له اسه عياش واصله مرك ري ٠ة842.

الاشابط ثنقه اولا فيمديئة اإلبعفلقىيه يحبى اببنراهيم .اثرمتل الى

تعز فلفقهيابن العراف وابنالصنيوغيرهامر فقهاء تعرثممجعليد! في
المدرسة المظفرية في ذاحية الحاريب بتعز ٠ ثانمنقل عنها :الى مدرسة ابرن

نجاحثمعزلمنها ٠ وكان امخنير الفقباه ولمتل احواله  لتقل الى.اذ
توني ني ااثالث والعشرزين من رجب مانلسنة اكلموذرة رحمه اللهتعالى

وفيها تاولففيقيه الفاضل ابوبكر ابانلفقيه جمد المازنى ' وكانمواذه
يوم الجعة الثالث مرى صفر سنة سبع وستين وستائة و٠كان فقيه)فاضلا
فرضي عارفأ ثفقه .بفقهاءجبلة واخذ.الفرائض عنالمزيحنى المشرور في 'بادية
زد ٠ وا توفيعمةأبراهيمجل قاضياًمكانةفيمذينةجبلةفاقامهنالك
عدة سئين ٠ فتلوالى القاضى #د بنالىبكر  1اربععشرة عزله وم

بمصادرته فرج هاربامن ثوملزحق بذي عقي مستجيرا بها وتولى كفايته

واعانته همد بن الحسين بنعليبنرسول ولييزلعلىذلك الىان توفيليلة

د ميد
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وفي هذا التاريخ ول الزعي من الجهات الشامية فواجهة في فشال
راجعا من ,لاد المعاز بة فسارفي خدمته الى ز بيد ولا دخل السلطان راجماً

من بلاد المعازية قبض ابا بكر بن اسرائيل وابني اخبه وها اسرائيل
ويوسف ولقدم بهم صعبته تحت الاعلقال فتوفيابو بكر بن اسرائيل فيشهر

ذي القمّدة من السنة المذكورة ٠ .ولا اسلقر الساطان في زبيد اقطم بن
حيس واقطعالملك المفضل العمفتقدم اليه فلابماسل"كدراه وهو سائرالى
العم 8ابن حسين وكان واليها فقيضه قبضة شذعة بام السلطان وضرنه
 2تقدم الىالمهجممر  0 0بانواعالعذاب  5كان
مانا مبرحاثم
 3.يفعل بالناس  2ذلك امربه فوسط وقطع 1ال رظنن
قال الجندي فاأزاكئ ولا “عءت في عصرنا باخبث منه سبرة فدينه
ودناه  5ولا كان يوع الخامس عشر هر

ذي الفعدة تقدم القاضي حال

ايةن مسيرها في المر.
كسن
وية
الدين مد بن موثمن الى الدياراللصرية بهد
مسناحل زبيد* وسارابن مومن بنفسه فيالبرالىساحل الحادث فركب
منالك وساروا ٠ ولا لوالضزعيم الى الساطان م ذكرنا كان هو الغاللب
ه

علااملرساطان والالسمجافهيات الشامية
دث
وذةامن
حا ع
لفيه
ادث
قال المندي وحدثى الثقة انه اح

الرديئة

وتصرف فيها نص ف امالك وابطل صذقات الملوك مرء_مساحات الفقباء
وارباب المناصب 0الحضري وبني ابي الخل وغيدعلىكثير مالنناس

وف
ععي
ذعنظموب الاربم
االم
مالن
رعن
قغبراللهعله ٠ا
٠ولمنا
لتكرو

٠ واذا

هماللممن دونه منوال
اراد للهبومسوا فلامرد”ل و

تنمر
وني هذه السنة تاولففيقيه الفاضل ابومد الحدن بن مد ر
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خط في مسد المباهيوميتثمالمعمسكر بالزحف على اهل عدن فزحنوا

وقأتلوا فخرج معدن عسكرلم يكن بالذي " 2فثفلئالثة من الشماليِتَ
قنشوش الساطان من العسكرالواصل ليكونتصهنلخمواً ورا انههمموافي
إسوث فامى بلزم بن البددوار وابنه وابن اخيه واستاذ داره الملقب بالمءز
وخر يعرف بابن بلتوت وامى بلقيبدثم والاحتفاظ بهم ثمفيض السلطان

حصن ابنايلدوار المنمى عزاف واستولى على مافيه وقهرويب من الشحر
واقام السلطان في الحبطةعلىباب عدن سبعة ايامثماننقل االلىاحبة خط في949...

البستان فاقامفيها كانية ايامثمحصل في الحطة اضطراب فارتحل السلطان 5٠4
يريد زبيد عل طريق الساحل فلابلغالسلطان الغارة امن بتغريق ابر

ايثدننياء شبر رمضان
تركوث فغرقهنالك ٠ وكان دخول السلطان زب
فاستقر في زبيد ٠ وطلم الطواثي حصيرمن زيد الى تعرفانزل|ل اةلعيد
الطبلزانة وغيرها ٠ وطلع فيصعبته بخزانة جيدة وطلع بمرسوم من السلطان
رنطاي يومالاربعاء السايمعشير من شرهمرضان اللا
فشنق اظبن

ة

موضع حطته يوم كان حادمرا اساطان قليذلمشنوقاً هنالك الى يوم
ْ الإثبين الثانيوالعشرين منه تمانزل وقبر إعداكنالت منه الكلاب ٠ ونا

عايلدساطان عيد الفطرفيزييد خرج من زبيد يريد بلد المعازبة فيشوال
نفربها واحرقها واستولى عليها ونبب العسكر بلادمم نياشديدا وقئل منهم
جباعة ومات على ابنالدويدار في _فشال ومات المعز استاذداره فايلنخملدني

اكثدرم
سلما
ففل
والسلطان يومئذ حاط هناك وقدامى بقطعالن
( )1كذا فيالاصل

|
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اربعين رجلا ورجعوا مكسورين فقبضوا الصقري ووسطوه و#بوه 5

علقوه عل اثلة فيسوق الوعد  +ثفمبضوا الغياث بن نور واقاموا الى ثلاثة
 404ايامفيشعبانوتجهزوا لاسفر وساروا بالغياث بن نورت حنظهم فراجعهم
مالازايا يي
النساطان فيهوبذل ل م

يفعلواورجغوطافرييةبم

بهواا تهامة نشباايعا و٠لا وصلوا زيد حيل ينهم وبين
فذوناهفي
الذي جا

“ 14وخولها -خطوا خارجها وكان اميرها يونئذتجاع نح املدينحمدالحرءري وكان
السلظان وقلداه لتماحقق خنانة بن حسين فام بلزمة وايداعه السمون ٠ ولا

صار العسكوالمضري فىحرض وسطواالغياث بن نوكوازنوا فدسازوا به مقيدا
فيغنقهناسه”"'وكانالسلطان رمهاللهقدالز املزعيران إيسعى سيك فتكالة
نشبعهم الزعييم
ل اميصديرببين وأوبنضف :خرااجس اليف..
الغياث بن نور مان

وكاتبهم فيهفيقال انه كان السيب فهيلاكه وانة اغرا به :وحتسىطوة
وذلك لثلا يزاحمه في المرتبة والقرب من السلطان ثمسار الستككز_ فيرش
متوجهين الى الشام

ولا فصلالاعسلكرمصري منتعزاول شعبان ا ذكرنا خرجالساطان
6

يعد مسيرم يريد الجند خط فيالحوانم لقدممن الوبان خط فيقاعها

ثمف سباارت في الرجامية ولسيازئلرًا حتىاضبعفياحمفوصلاليهبنناضمر
الدينمائتي فارسثمنقدم الزعازع فاتاه عليابلندويدار ائتي فارس ومائة

راجل نفلععليعالسلطان وعلى بن المدزوعلىجماعةمنالجحافل وكان ذلاك
ليله الصف مشنعشعان .٠فنا اجتمجاناس للصلاة حضر معهمالسلطان وصدلى

معالناسفيالجامعثمركب١خر ليلت بهر يدعدنوخرج معهسائرالعسكر
( )١كذا في الاصل من غير ننط

العقود الاؤاؤبة الجزء الثاني

ف

وركب السلطان وساروا جميعا فيخدمته حتى حطوا علىبابالشبارق خلف
المدينة منااناحية الششرقية ٠ فاقاموا ايام قلائلثمثقدم السلطان الى أعز
في مع عسكرهو بعض العسكرالمصرياذ لايسعبم الطريق اذا ساروادفعة
واحدة  3فكان دخول السلطان لعز يوم الخادس والعشريين

 7/1اشير

المذكور وخرج في العسكرالمدمري من زبيد متوجهين الى تعز فلا وصلوا ٠4.142

أنزعاثوا .فيهاوي نواحيها وانتشروا الى الجند ونواحيها منالجهةالشرقية
وبلغوا من الجهة الهنية حدير ومن ناحية القبلة سهفنه وكانوا لايجدون طعاما
الا اخذوه سحس الغْنوانتهبوا 805

ف هذه النواجى حى غلم فيهأ

الطعام وصار لايجان اللادن اليععد ِ وأرتفع السدعر وضافت ايلاد علىاهلها

ضيقاً شديدا وضربوا كثيرا من الناس حتى قثلوم تحث الضرب الشديد ٠
فيمدينة تعرونواحيها ٠ ويِث مدة اقامتهم في تعز ارسلوا جاعة منهم .الى

الظاهر صاحب الدملوةة فاقاموا عنده نحوامن ماني ايامفيقال انه اخرجلم
مناشير قدكتبت لهنائه اصلممن الجاهد .واعطامم ذهب كغيرا وحرضهم على
قبض الماك المجاهد فاحابوه الى دلاك ووعدمٌم مرف  7نفسه عال عظيم ٠ فلا

رجهو الى تعر عزموا علىها اميثم به فوصلوا الشجرة باجمعهم ووقفوا بأجمعهم
0

على باب السلطان وانتا ذنواءايه فاعتذرعن مواجهتهم بانهفيالخام وخرج
من بات السير وظلغ الحضن من فوزه 5

 0الىمقدهيم ان قد بلغ

شكركا وهذا خطنا بايديك) يشهد بوصولك وانقضاءالحاجة بكما٠ث لمميكادوا

يلبثوابل قصدوا صبرمن ناحية عيدان فقاتلهم اهلهاوقئلوا متهم نحوا من
1

الجزه الثاني

ميد
ا

اباب السادسفيذكر اخبار الدولة المجاهدية

لما تلاقينا وقد ارت  "2بالموت اطراف غصون الرماح

والنايا  .سعي” ماها2-

نحري على حد متوث الصفاح

شالك 'تفوانيٌ” يتيعدنا الظبا؟ ٠٠كاماء ضري عضر البعللم

ومغهرات اليل حكراتها :٠كات صب مبتلى بالملاح
2018

فاقبلت خضرا هانة

عجاجها بالمسك:والدد .فاح

سبع ديل لالد اليعا

شي رويدامثل املشريذاح

بلا ولي انكحت ننسبها

لا بتكم الميجاء الا سفاح

ملاحها لا يشتعى وصلبم ٠ورب وصل فيه حشف متاح

وه قصيدة طويلة ل امظفر منها الا يهذا القدر
فال الجندي وفي هذا التاريم وضل المبشروث الى السلطان بوصول

الغارةاليهمن الديار المدمرية فوقف الساطان رمه الله لفيمديئة زيداحى
قد:واعليه ٠وكان ووم زبيد بوم الاحد السابععثر من شهز رحب من

السئة المذكوره وكانوا الفيفارس والفراحلة فيهم اربعةامراء والمعول
على أمير ين نهم وه| الامير سيف الدءمن برس والامير مال الدين لان
وكآن 05اثئانوعشرون الف حمل تحمل عدد ع وازواد  3فلااشرفوا”على

المديئة خرج السلطان في لقاءهمالىالفوزالكير ف عسكره وخاصته ٠“فلا
دنيه وساروا فيخدمته ساعة
9بلوا الارض بي
دنا ممم ودنوا مئه ترجلوا وق

وقد امروا الفراشين ان إضربوا خيمة هنالك الوا اليها  0المصير اليها
معوم فساروا الى الخيمة فدخلوها ودخل السلطان معهمفا رخجوا صندوقاً

" ٠فيه عامة بعدبتيت وخلعة فاخرة فالبسوه الخلعةوالمامةثم ياباجمعهم

العقود الؤاؤية الجزء الثاني

0ه

رنم قنادة لمسنةل ذمق راد يرن غلذه الللينوليقية ١٠٠+
تع
دمير
الكلهى انزراوضل الا
العسكر فأذمعلههم السلطان وسالهم اعلنناصر وان طرنطاكئن فقالوا لا مل
اين توجهوا ٠ كن السلطان لغوره ورج الى.زييد فوصله” الفقيه عل بن

لبيك الزيلجي صاحب قرية السلامة ووضل معه الفقيه علىبن نوح واحتمء| 4.049
بالساطان ٠ وشاع الخبر ان الناضرفيفازليسةلامة خهزاللمطان ولد اخيه

المفضل في قطغة من المسكر وجماعة املنعوارين فقصذوا السلامة صببح يوم

النخيس الثامن فعاشحراطوا بييث الفقيه ودخل المفضل بيت الفقية يغ
جماعة.فقبض الناصربن الاشرف والاشرف بن الواثق واب طرنطاى وخرج

بهم يوم المميذسكورالى جيسفلصااروا قارمن حيس عطف بهمنو تعز ٠
وسار فين مغةمنالعسكر فدخل بهم لعز صيم يوم السيت العشيرين «ر
الشهر المذكور ٠ .وقد قيندوا مالنحبيل وتلقاثم اهل تعز فكان اوباشهم

وأذونهم ولولا مدافعة المفضل عنهم لانوا على ابن طرنطاى ٠ فلا
يسبونهم يو

اولابهنمتاعزصجعرلوابن مهفيبارلرجماد وجعل اطبرننطاى فييون ١0+
ان
العامة ٠ فاقام املك النياصرفي الجن الى ان توفي ليل اميس ,عشيرة
شهررجب من السنةالمذكورة وقبريوم اونياسلمدعهفي المدرسة الاشرفية
ف معزية لعز٠ وني نزول السلطان .منتعز الىزبيد ولقدمه الى الل وأزم

الْذكورين يقولالفقيه املالدين مد مبنصور العامري رجمه اللهتعاللى

وعارض يدو .به راعد . .بحن في الجو حنين الاقاج
يسوقه .ابرق باسواطي,..اذا ونى .مال عليه وصاح
وفها بول

علا22+

الباب السادسفي اكخبرارالدولة الجاهدية

فدخلوا عليه وقبلوا قدميه وليك ان.ينزل الهم الىمدينة زبيد وعرفوه أنه

ان ثرل زبيد .فلا يقابله احد الا بالسمع والطاعة .وان ليمنزل ف.ليالاد
 3ولا للظاهر فعزم على نزول تهاءءة ٠فكارك تقدمه الى زنيد يوم
:لاد.المغاسى فى
الاربعاء العاشر من الشهر:المذكور.وكانت طريقه.عل ب

وادى نخلة فدخل السلامة صببح يوم .اميس حادى عشر الشهر .المذكور
ترا فمونره من صاح بالامان لكافة الناسفوصلهغالبمن فيهامن

اكلجمندباس بن عبد الجليل ونوز .بن حسن بن نوزوغيرها ذم على اجمييع
ولقدموا تحت ركابه السعيد الى زبيد ٠ول يتاخر ءنه الا السنبلى والشهابي

دوء فاعيابا  1يشملم لايحجاالىمكالمشرفةففسحلها عننبطةيبة ثم
سارالى زيد فكان دخوله الى زييد يوماجمعة الثاني عشرمن الشههر المذ
كو
خط في البسثان الشرقى المشهبور 4#ائط لبيق وخضات المكاتبة والمراسلة يثه

وبين اعيان العسكر ٠. وكان الملك الونااضلرعسكز جميعافيمحلزريق وثم
جمع كثيروجمغفير٠ وفي ظنهم ان السلطان لاينذل من الحصن ابدا ٠

فلاكان يوم.الاثنين الخامس عشرمنالشنةالمذكورة :قصدم السلطارك

فرج من زابخيردالنهار فاسسى رحمه اللهفيحل القلقلواضبح يالوثمالاثاه

سائرًاالى النخل ٠ فارسل الماك الناضر رسلا يحمقون له الخبرفوقفواله في

اثناة الطريق لينظزوه من بين الاثحار فلعارفوه وتحمَقوه عادوا الى تحطتهم
واخبروا الناصر واحابه بذلك فانحات عزائهم وافترقت كلتهم ٠ وارتفمت
حطتهم فتقدم النامر والاشبرف بايلنوائق وان طرنطاى وعدة منالماليك

الىقريةالسلامة و٠ما وصل السلطان الى النخل اقامفي لدان الصىللاة

العقود الاؤلؤية الرء الثاني

 4. 3+د

بن عليبن حسين والبأوارسل من اليكو انباإعند ثأس فينمالغات بن
نووعزبد النبيبن السودى وبيدرة ٠ وطعشر وابراهيم بن فيروز »٠ فاجتمع

في زبيد نخومن ماني فارس

وفي هذا التاريخكتب امق ىر الى مولانا السلطان الملك الواهد بوم
رحمه اللهيطلب منه ذمة شاملة #أجمىاملاىطات فقدمعل مولانا اللسان 4.902

ف اشير ريع الاخرفازل فيببت نووزحمل .لهالسلطان جمسة امال
ظباخانة وخمسة اعلام واقطعه مديئة حيس

وفي سلشهر ريع الاخ ارحرقت قربة السلامة احراقا عظياًوهلك
فيامريق نحومن خمسين نفسا من الادمبين خارجا عن اصناف الدواب

وذهب فيه املناموال ما لا ينحصر وكان معظ اموال الناس فيا ٠ وفي
وم العشرين من جادى الاولى قدم ابن السوع من بلاده ذمارالى مديمة

الجندفاقامفيها يومين أوثلاثة ثجامةه من السلطان طلبحثيث وارسل له
بكنوة الى :المند -..أل الغيان المسشكر بلقائة .ودخل :عل الستلطان' فكنناء

كسوة ثانية و٠حمل له يوم الجمة الخاس منجمادى الاخرى ار بعةاحمال
طبليزانة واربعة اعلام ٠ ثمخرجالسلطان بعد الصلاة من يوم اللجعة المذكورة

يريد الجوة وجمع عن الخيلوالزجل فدخل الجوة يوم السبت سادس الشبر 41؟

لم كور وائغب في مي.داتها وفي رجوع السلظان املنجوة نهب العسكر ام
فريش فريةبنىمسلمة  1وكانقدباغالسلطان انهممحبون للظاهر ٠ وكان

دخول السلطان مز بوم الاحد السابعمن الشهر المذكور
وفي هذا التاريج وصل جاعة من :اهل زيبدالى السلطان الملك الجاهد

ب 6 87

الباب السادس فيذكر اخبارالدولة امجاهدية

افصهعوابه عند المنبر يسمعون الطب
ووق
لأحءان هذه الحربة فيه و

حتى خطب باميمماظلان الملك المجاهد  وكان ذلك يوم الجممة الرابععش
لبايعول من -السنة المذكورة ذليخاب بعد ذللك للظاهر على
من شاه ر
منبر من منابرتهامة

3

وني هذا التاريخ وصل تعس الدين الملك المفضل واخوه الفائز قط
هصابرتما
عما
اد ل
لنفمقنبينته:بن ميل فدخلا زي
ادي
ال

فاقاموا

رم

الملك الجاهد

مااحذكترنماعوا في .حيس

ولقدم اغيانهمالىالمللك الناصر حمد.بن.الملك الاشرف .وكان يومئذ ع

 9اجتمعوا به لازموه على القيامبالملك ٠ووعد ثممنانفسهم
قرية السلامة
بالطاعةعل هأ يحب فسار معهمالىزبيد يوم الاحد السأب عشرمنشير ريسع

 "5الاول تحطوا فياابستان الثمرقي ولىباب الشبارق ومعهم نحومن سبعين فارسما
نرى ينهوبيناهل زببدقتال شديد ساعة من نهارثمانتفل .الناصر الى

قرية القريية فاقامفيها نحوامن شهريحبي اموالها ووصل اليهابن علاء الدين
وابن الاسد وغيرها منالامراء ثحلفوا عللهى الطاعة نجمعسبك مؤق فيزينيد
فرج اليه شمس الدين المفضل وحاعة من العسكر الىفشال فاقتملوا هنالك
فانهزمشنيس الددينالمفضل:وق يماعةبم انصبسايهثمسار الناسينال زبيد

نحطفي قرية التريبة ثمزحف الىزييدفخرج اليه العوارين .فقاتلوه  قتالا
مطفواعليهمفقتلوامنهمنحوامن عسوب
شديدافامتجرثمالمسركسايةث ع

ربخل" ورجعالناصرومنمعهالى فشال ٠فقكتب اهل زبيد الى السلطات
امللمكجاهد وساًلوهيازنسل اليهمواليأيحفظ المدينةوء افارسل حسين

العقود الاؤلؤية اسطلزء الثاني

050

والطاعة واوجدث التجهز والخروج فلا افترق جمعهم ذلك استدى القصري 4.889

باعيان العوار ين من اهل زبيد ووعدثم بتسليماربعة الاف دينارعلى انهم

اموا له الصقرى والشهابى والحهدافى :والشريف داود بن:قأميم بن .حمزة
فقصدوثم الى ببوتهم فامتنعوا علىأنفسهم وثركوا خيلهم وخرجوا ونب
العوازين بوت الاليك يوم يدن ولنلةا للم ) شيم

ا

فلا كان يوم اجمعة اجتمع العوارين كلهم وقصدوا بييت القصري
وطلبوا منه الملل الذي وعدثم به اربعة لااف دينار
وكان عنده حينئذ الشريف داود بن قاسمبن حمزة والستبلي فقالوا

مايكفي هؤلاء ماقد نمبوه هن بيوتناوببوت اصحابنا وسائر العسكر فطردهم
القضري وهددمم وويخهم فلاسعمواذلك منه صاحوا عليه صيحة واحدة ٠
وداروا حول بنته وامطروا غليه وعلىمن معهالمجارة من كل ناحية فاغلق
باب بته دونهم وقاتليمغلانة ساعة من نهار ممرثكميوا عليه البدت من قفاه

فليااحس بهم ركب حضانه وركب معه اصعابه وغلانه وأخذوا سلاحهم
وخرجوا قاضدين لباب الشبارق هاربين بعد ان قاتلوا قتالاً شديد! فنبب

العؤارين بت القصري وكان فيه مال جزيل
قالعليبزالحسن المزرجي وحدثني والدي رحمه اللهقال بدا الناس

يوم اججعة في مسجد الجامعبزبيد اذا قبل جاعة من العوارين والخطيبعلى

ابد وكان فههمشخصإقالاللقهعموض وكان من شياطينهم وشحعانهم +٠ 0.0

فقالالخطيب يافقيه اخطب للكالحاهد ٠ فاقالللخهطين ماامرنابهذا
احد قال فد وانظر الى هذه الحربة فييدىوالله للثناقاحد غير هذا القول

ئىم *

الباب السادس في ذر أخار الدولة الجاهدية

الدخول الى المدينة فقال له لا يامولانا البلد بإدرك ٠ ولكن المصلحةان تدخل

كر  0من المقلاه  4ل[ا يحصل منه 5يش على 0
2
باس فيمذلعه ققالله بض ا  7اخزث هذه أبادلةلظاهراًو

ق جه فررعلية السوال قبن رأمنهوكانعنده حينئذجاندار يقال لهالمياح
قدفهممرأذه فال هذا الظاهر وهذا الجاهد وهو يشير اليهفلسم فنقلذلك

١! ٠ىلامالمكلاولينجم اعلوالميجماعةمناصعابه و مموعليهفأمسكه وقيده قثتمله٠ 
2

شهر ريبع الاول ٠٠وكان ااخلوهحفطيةفيٍ إقيةاهس ١

خارجالبلد فصاحالصائح الىاهلالمحطة بخبرمغلا فرجغلبامم هاريين ولحق
اخوهبالحصن الذيقد بناهالمعروفجنيففاقامفيه|.امأ قلائلفاخذثهبطنة فبلك

ولاقتلالابدنو يدارماذكرنا جوز اابلنصليجيءسكرا الىفلقحبجضهائم
اارلكنب
هر إستهده فامدهيابنوهيب والركن ابن الفخر
ط االى
انا ابنالدويد

وجماعة من الخ والرجلفوصل بهمااللىزعازع مخرجريمع بنالصليحي وابن
عمهجعفر وغيرهاومنمعهممنالعسكر نخذلالجحافل و باعوثم فقاناوا حتى قتلوا
ولا نازلامتاليك من الحطةكمذكرنا اقاموا فيقريةالسلامة اياما ثم
يوم

توجهوا الى بزيد فإ| دخلوا المدينة فصدوا بيت القصمرى ومجموا عليه يثه
فارئاب منهبى ورجب وقال ما ترمعون ياا

فقالواتخرجعنزيدفات

صاحب اقطاعوق ردمممولانا الاسلطلانظالاملهكر ان الشهال يكونوالىالبلد
وطربطبة الهمدائي مشدها ويهادرالصقري مشد المشدين ٠ وكان الصقرى

يومئذ فيزبيد نحن م"لوصوم ركب اليهم الىبت القصرى فم واصلاليهم

رحب بهم خصوصا وموما وقال للقصمرى ماقلك الاحقا قال السمع

المقود اللرالكية الجزء الثاني

6د

وسى برل
من
للفقه وغزارة في النقل وقد قيل أنه اخذ عانلفقيه احمد ب

تحيل وكان عارقا بالفقه والحديث والتفسير زاهد! مبارك التدريس اخذ عنه 4.182
جع كثيرهن ى شتى منهم الامام علي ابحنمد الاصبيمني وص بن حمر

البريهي وعبد اللهبن سلوسلبان بنعمد الصوفي واسماعيل بن احميد اللي
وجحمد الحرف ومد بناحمد ابامسامة وولده وحمد بن عليالاحورى وماتث
طالا سئةنسمولسعين وستّائة ٠وحمد بناحمد السبتى الشحري ود

بن يعقوب من لمجمن فيادي وغرتهم وما ٠هنؤلاء الامن رس
رره وكان يقرىء فبييله ولهكرامات ظاهرة
ودرس وامئحن بالعبي فياخ م

وكا ونفاته يوم الثاني والمشرين منالسنة المذكورة رحمه اللهتعالى وعنه
أخذ وإداهم وابوبكروتفةهاوتوفي ا فيمينةليسموسبعاثة وتوقي ابو بكر
باعبديهفي سنة حمس وعشرين وسبعالة الاتي كذرها ان شاهالله تعالى

وفي هذه السنة المذكورة لوفي الفقيه الفاضل ابوعلىالحسين عبمنر
ب|نعلي بنالفقّيه عمان بن حسين وكان فقيياعارفامتورعا قطنا5ك:أتوفي
فريمشهضران منالسية المذكرة رعمه اللهتيال
وفي سنة حمس ووعشرين وسبعائة سارابن الدويدارمن لمجالمعدن

راا
اهله
صاصرا
ح نح
وكان[لخروجماليهافي1خ.رشهرصف رمن السنة المدكورة
شديدا ٠ فودع بالصلح وكان ذلك باشارة من السلطان الملك الجاهد
الى والى عدن وهو اابلنصليج ميرًاوكان يظورلهانهظاهري وحماعةمر
الغر بيجليل واخمال الحمى وغيرثم فاصفى ابنالدودار الىالصلح ومراد

ايضأالغدربهم ٠ لصمطا١لحوا وتمالصليح خارج البابقال للوالى افي اريد
العقود الللؤوية

)0

الجزء الثاني

5ن

الباب اللسادس فيالخبار الدولة المجاهددية

3

في اببات حسين ثمسافرالى مكة المشرفة فادرك ابن السبعين واخذ عرن
اصعابه ٠ وكانث له يد فيالتصوف وفي الاحو والحديتث وصنف فيهما وكان

ورعازاهدًا عابدا صعب الفقيه امماعيل الحضربي وجاعة من اصواب ابي

الغيثبن حميل وابنجيل ٠ وتوفي علىذلك وكانتوفاتهفيالس:ةالمذ كورة
رحمة اللهعليهبعدان جاوز عمره مائةسنةلميتغيرلهمممولابممرولا ذهن

وتوفي عن عدة بدات وولد ذكرفتوفي الولد بعد انيه بمدة يسيرة ٠ وكان وفاته
ف مبنةسبسع وعشرين وسبعائة وميكنلهمنالذكورال هاذا نوني بعده ما
ذكرنا رحمه اللهتعالى

وفيها توت الفقيه الفاضل امماعيل بن ايد بن علىبنعمد بن سلهان
المسلى سمأب جليبلدا نسةلل فرية حر عرف خلة بفتح الجاء الممحمة

وتشديد اللام قبلهاءالنأننثوكانقزينالبنيان 5متفئناً 3-خا

مسجب بنالبيكارلبايلأممامعلي سبند الإصايضي م بابديزيه
الرسول واخذ عن صا بن ومغريره وليس في تلك الجبال التى ,في شرقي
الجند فقيه معروف بالفقه والتحقيق غيره وكانت وفاتهيومالاثنين لعشر

بشن مك شتات يذاه المي المذقارة ريم اللهملل
وفيها تاولففيقيه الامام ابوالعباس احمد بانلى بكربن ابارهاايلرسول

لمذزبيبفتح اميومسكون الخاءالممجمة وفتسمالزاا الميووخاره 0
أسبة الى قوم يقالللاملخازمةوج ووم

س1

ماست

وثلاثين وستائة وتفقه في بدايته بزرديسع ثثمارتل االلىضحى فاخذ عر

الاماماسماغيل بن جمد الحضرمي ودليه١ كلالافقه وكهلوااصابه معرفة

العقود اللؤلؤيه ..اللزء الثاني

[

ب

عرفوه” فللوه”
ولا ارلجمماليك الى زبيد بعد الحزيمة اطلق الاشراف القصري بولد

اعبلناء الد.نوكان الماليك قد حبسوهٌ في زيد٠ ولاباللغحبر الى ثم .وم
بزية اليك في جاحف ' وكان منهمطاثفة ١فيمحطةالذويدار فلابر

قلرمار ارنفعوا مالنحطة وتركواولاادبونيدار فليسلقر ل قهرار بعدثم ٠
 0نس بالماليك فارلففي ١خ لريلته وكان ارتفاعهمجميم الليعلشرين
من ذي الححة من السنة المذكورة

فإاارتفعت الحطة عن لعزرجع جماعة الى الساطان منهم الغياث بن

نور فقابله السلطان بالقبول وسار بن الدويداروم معه الى الحج فاقامبها
ايامتجمعالعسا كربعدن يريدهالنفسهعلىكرهمنالظاهروغيره
وفي هذه السنة توفيت الجهة الكرية ماه السما ابنة :السلطان الملك
المظفرشمس الدين بوسف بن شمر بن عليبن رسول وأا بنت اسد الدين

مد بن الحسن بعنلي ربسنول و٠كانت من اخيرالخواتهن كثيرة الشفقة
والاحسان الى اهلم! وغيرثم وكانلمامن الاا نارالشجة للذكر المدرسة التي ل
في مديئة زبيد المعروفة الواثقيةملاصقة ليت اخبها الملك الوائق جعاث
فيها اماما وموذناوفماًوملا وايتامأ يتعلمون القران وملارساً وطلبةيقرؤن اوم

العمووقفت عليهم من املاكها ما يقوم بكفايتهم ٠ وكانت وفاتها في قرية

التربية قرية من قرى وادي زبيد معروفة يوم السادس من شعبان من السنة
المذكورة ودفنت عند الشيخ الصا عيسى الحمار رحمة اللهعلييم امعين

.جزد 682.
وفيها توفي الفقيه الفاضل عبد الرنمن بن مد بن عبد انحن بن ح
اباحسان الحضرمي الشاي ٠ وكان قدم زيد وهوابن اربعين سنة ٠ وتتقة

الباب السادس فذيكر اخبار الدولة الجاهدية

ف

ببوتهمفيهافاصلموامساكيم

وفيهذا التاريخ القبزلعي افلميسا كر من اصماب صعدة والاكراد
اصحاب ذمار هن بني السوغ وبنيالاسد وبني علاء الد.نواشراف الخلاف

السليانيع فبعيددواالاضى فيالحالي ٠ وكان اطبرنطاي قدنزل
الحَيْس واستساب السذلي عالىممطة ٠فلاءعلاليك بودول الزعيم

والعمساكرالتميعهاجتعوا افلكيدراء واقام الاششراف فاليمغهم 00
ثمتوجهوا نوالكدراء فلقيتهم الماليك في الوادي المسبى جاحف
احف المشهور كانت الاشراف ومن معهم نمحورا_:الف
فكان يجوم

وْلائة فارس ونحوا مانلف راجل فاقنتلوا قشئدايلدً! وكان يومامنالايام
المشبورة فقئل فيه من ل اثهفةطائفة وانهزم الماليك هزهة شنيعة بعدان

 "54قاتلوا قئال" شذيد! وتضعضع صفالاشراف لولا ثباتعليبمونمتى وقوله

للاشراف ألى اين المهرب“٠:وكانت الؤاقمة سيك التصن:الاخير مندي
الحجة منالسنة المذكورة ٠ فقئلمن اعيان المالبك ايلبه والسراجي وازبك
الصاري واطينا .الحمودي وبال !اكنهان اتجعمنالماليك كولهامسر من
ر.ةه والصارم نبن مسكاثيلواين الرياجي ٠وكان القصري من
اعيا
جمايضاً فوقف بهفريسوهمئذ روأسرو ام”لاشراف بقتلهكمده التتريف
9ونءىى وقال مثل هذا لا يقئل ولوكان في اصعابه عشرو ن رجلامثله”
مب
ي جواضهمشاع واحدة ٠ واما الحمودي فانه' قاتل قئالاً شديدًا
عفداف و
ْ

و

و بيده اي ضربة فبطلبت غ عزاالحركة فلا وفمت المزيَة خرج على

وجهه فوقع افليمبغإادزبة :وكانقد قئلسييغُ.قكبليلة منالعزب فلا

العقوداللؤلؤيه -اللزء الثائي

ك
لعن
ذلتك
ان هذا اقلحاجرتلك لامعالةحم

فى

الموضعمحبةلكوشفقة عايك

تل معك يغ
قصاإن
نيد
وأعمايخاياني قدالفقت .انا وصاحب الحطن إص
اليؤمالفلاني:فجامعمنممكلذلك اليومفانا نالخ

6

تسرك

واستودعك الله ودغنئ* فدخل فاليموضم الذي خرج مندٌ اقبلت والدتة 0م؟

موالينا جهةصلاح رحمة الله غليها ونيطائزة العقلعلىابنهاذلاوصلت
اليه جاست عنده تُستخبره عن ذلك الرجل وما كمأننه فأخبرها بماقال ثم

سلما عن الجارية ققالت صدقواللة ولقد كانت حاملدٌ لايك حتى شرفت
عالىولادة فاصءت  5املنايام وقد مسح ولدها بمطننها وكائها متكن
حاملاًول يظهر اهااثربعد ذلك وعاشت إعد ذلك لعو شلك “يليا

كاناليومالذي وعده فيهبنصرته جمعالسطارتف اصعابة وخرجوا للقتال

فأثروافينمأثرًاظاهرًاعل قىلتهموكثرةالعد ٠و وما هوال باقتال قوم
[للخناين للماع

ظ

ا:ل ثم"الماليك برفم  00ونزول البهاتم
ومر
شاشر
ولا كانيومالع
مابن الدويدار فاجع بهموفتيععليهم الراي فقالوا نحن بلا
فذتعلسك

8.2
دانفارتسهوا الالف واقاموا
جامكية فاعطات الف في
وفي هذا التاريخ قصدت المدازبة التحمة واخربوها وكانت اقطاع 48
الشر يف داود بن قاسمبن حمزة فلاباللغخهبر بخرابها نزل ونزل مجعاهعة

من الماليك مغيرين فقئلوا اهلمنعاذ ب طةائفة .وتراجعت القّممة وابتني الناس

الباب السادسفياخبار الدولةالمجاهدية

قابلالسلطان بالقبيح البليغاللذايسبب لهولاسابقة توجبه  .فكان يري
الى الحصن فيكلبومبارنعين رجلا
قالعلي بنحسن الحزرجي وحد'ني حسين بن عبداللبهن منصور
قالحدثنى حسن بمنوسى بن لعلان جعانرية يقاللما نبة بنونمتمومة

وخاء ممومة سآ كنة وباءموحدة نعدها ناء ثاننثمنجواريي

مواليناجهة

صلاح والدةالسلطانا للكالمجاهد ٠ وكانت من في الحصناايلحمصار قات
لقداشتد عليتا الحصار يومزٍ وكان مولانا السلطان الك الجاهد رحمه الله
ام

ل

شية مر العشايا وقد
ات لَقَدَ اعذك

قربنالمولانا السلطان طهورةفتوضاوفرغ ونحنعنده فمويضع مالنحضن

درن قد انشق
حجد
لمن
ادار
ووالدته بالقربوامقنفةة فيموضع واذا يج
نخرجمنةغلام تامالخلقة و” دبوقة الى آخر ظهره فكب على مولانا
السلطان فاعتتقة وحمل بسرعة من ذلك الموضم الذيكان قاعدا فيه الى
عرنا ميموطارتعَقّولناما رأيناه فلاوضعة افليموضع الذي
 4مفوضفعز١خ
وضعه”فيهوقعحجرمحجنارة المنجنيق فيالموضم الذي كأن فيه قاعدًا

)يل عنةميا ولاشثالاًفلواقاعلجرفي ذآكين

4

السلطان 'اذلك الرجل من انت ياحيالذيهن"الله بك عل ٠فق
د
واانلاله اخوكحميتّةوالىواللهوابوكداوذالمر يدوامي الجارية فلا

الورك اومأؤاوب نط كود دول ول ريك

العقود اللؤلؤيه .الجرء الثاني

1

يزيد يخبرمم بانالمرب باليمنسكر .وأهل المدينةفخرجت الماليك من
زبيد الينمز فوصلوا تميوم الثااث من شبر ربيع الاولمن السنة ,رم

الذكورةنخطوا ما بي انلاجنادوالسائلةولميحصل منهمعلىأحد غيار
ونيهذا التاريخ نذل الملك المفضل وأخوه الملك الفائز ابناء الملك
المظفر حسن بن داود بن يوسف بنمروتوجهوا نهحاومة من معهها
مغاضبين تمهماالسلطانالملك الجاهد ا انقطما مر الاقطاع والجامكية

فاقاموا فيقرية السلام ثمانتقلوا الليبيت الفقيه ابن مجبلفلكاان يبوم
الاجدالماديو العشر ون من شهر رليعالاولقدمعمر ب تناليالالعليالدوشان
مضدعرستين 3.489
ايلمو
لوجلابلدااقحبسالجند  7شديدا فطعلالجبلف

الجاهدية والافضلية ٠وكانقدأرسّل اوعد زمنيطل اعلمونيقفاطلموا بعض
اخشابه فياليحرالى موزع وبضها افليبر عر رقاب الرجال فلا وصلوا بهِ

موثر شفياثراساوا الليمنباهمبجنيق
ركبوهٌ ورموا به عدة أحجارف ي

آخرفارسللمالظاهر بهصحبةالافتخارياقوت
وفيهذاالتاريخ ظهر لمولانا/السلطان محناسننين مكاان نستره“هرم
من المسكر والتفاق فاخرجة من الحصن اخراجاً جميلاً  .وكان النياث بن

نورمع الساطان فيالحصن وكان بمكانة عنده فنادع الساطان وخرج من

المصن أيضاًونقدم الىالظاهر فيالدماوّة لفل اهنه ناصممجتهد فصدرة
الظاهر صحة النجنيقفكان له من الاجتهاد ما بدلُ عل خأبضثله لانة

البابالسادس فذيكر اخبار الدولة المجاهدية

م

الذكوازة واسنة اماتفاق
وفيباتوفيالفقيهالفاضل ابوعمران موسى بناإسن الحميري ٠ وكان
ا فاصلا ذا عنادة عالية وورع كامل ٠ وكانت وفانة فيالسسنةالمذكورة

رحمة التلعهالى
4

ميرم

وفيها توف ايلقاضيشرفالدين |بوالقاسم حسان بنالفقيه أسند بن
اللكاشرف عور بن ,بوسف بن
عنممورمىاني وزير ام
لب
امد
الفقيه ح

عرلمنفيول» وكا  ١علنز!كياننماتهفيل راي ولو ولكب هو

واهلهفى الدولة الوّيدية وجرى علييممن للصادرة والمتك مابقد شهز
وذكرء ويلزل فيخمولالىانتاولفسىلطان الملكالودرحمةاللهعليه
طرنة ولده السلطانٍ املكالجاهد عطت
لأم
سلى
وعايهم اجممين٠ا|ل|تو
عليهم واءاده ,الىمماكنهمواجرى علييم جزابات سنية الى ان توفي
القاضي اَذكور٠ وكانت وفانه ياولمحادي عشرمنشهرصافلرمسنئة

بلذكرزة جه انهالى
ب "7

وفي سنة أرلع وعشرين اقتتل اجناد الحصن والشفاليت الذين هم

نناد اضعاقاً مضاعفة
اكجشم
صن وكاانولا ا
لرمفي
امبعن حسين الاامي
فاستماذت الاجناذ اهل امار بة'واستناة أعن المرابة .باه ضين :أفضاء.
ضين .بدا واحدة وكان أهلالمعبةوأهلصبر
حمنف
لت و
افالي
كان الش
ل وتطاوت المرب بينم فكت بضمأهل تمزاالمىاليلك الذرين

ْ

العقودالاؤلؤية اللرءالثاني

8

فيمستهل القعدةمنالسنةالمذكورةرحمهاللهتعالى
وفيها توي الفقيهالفاضل امد بناحمد بنبوسف إن احمد بالنفقيه

وضمل وعديرنفة بالفقه ٠ وامتحن بالعمى
عمر إ انليثمالشبورء وكان ذا ف

فآيخر عمره ٠ وقتلهأهل النساد فىشهرشعبان مرء السنة المذكوءة
رحمة الله تعالى

وافيلهاتفوقفييه الصالح ابوالعباساحمد بانحلممدبسنين بنابي
السّعودالحمداني ٠ وكات ميلاذه ليلةالاحدالثالك عششر من شهر جادى

الاخرةمنسنةتمانوستهاثةتفقهبالفقيهصالحبنعمرورؤقبصيرةفي
الموازهلددانفيئا وتتوفيقاً ف ايلدينو إليهأشارابهللده بلأهلعصره
في الدينوالصلاح ويذّكرون لكرهامات لاتحصى ندلعلىخيرهوفضله

وغالباشتغالهباالفلقهغمبكمالدة ٠ وكان يزوارلعهلاء والفقباء وأ باب
الدولة في زمانه يتبركوزبه ٠ ونككاغير الورع واطعام الطعام الىوانت

توفيعلىالطريقة الرضيةيوم الخميس منشهرشوال من" السئةالمذكورة
رتعنة التلهال

وفي
اهات
بوفي
والط
اواث
لي ال
ساجل
عود

شهاب الدين صلاح بنعبد

اللهالموبذي ٠ وكان خادماً حازمابقعاذا رئاسة وكرم نفس و
.كاز زمام

مأك الموّيد جثعمله زمامالامولدهالماكاهلدجفشهرت بتهفمارف الا
بجهة صلاح  .وكانت وفانهبو امولثاالنيعشررين منشهر رم
اضالنسمنئة
ا

1

الباب السادس فيذكر اخبار الدولة |ااجاهدية

وسبعمائة ولميكن غرضه الوقوف فالييِن فاجقم به القاضي يومئن تمر بن

ابي باكأرعر اف فيذي عديئة فا كرمه وانصفه ولازءه علىالوقوف فوقف في
المدرسة

ا

في دارالضيف وصار يتردد للتدريس الى ا يدية

 9ضعف فاستئاب ابابكر بن <بريل ٠ ثمحصل بينه وبين ابن الاديب

وحشة فعزله عن اسبابه كابا ونسبه الوصحبة اعدائه و٠كان كلا استخرج خط
من السلطان باعادته عل اسبابه دافعه ابن الاد يب بالكلام  .ولا طالانقطاعه
سرج من السلطان الملك الأهد خط بالعود عالسىبابه فليسأعيدهابن

الاديب فسار الىعدن في شهر د بيع الا خنمن التنق.ا لذكورة فتوق
في الطرريق رحمه اللهتعالى

وفيها توفي الفمّيهابوفصر بنعبدالله بنسليان التكندي نسب
اعيثنة .ثقريب٠ا وكان ثفقه بابي
تةسب
سسن
ولده
والعتميبلد !٠ وكان مو
القسموالاصبحي محمدبن ابى بكر وبصالح بن عمر لبر بعي ٠ وكان إمام
لي فيرقذ الىاننوفي فيالسئة المذّكووة رحمهاللهتعالى

وفيها اتولفيقيه الفاضل ابوعبد الله حمد ابىبكر صبحنمد بناسماعيل
 822بنمسح وكانميلادهٌ لاريم بين من رمضان سنة انين وتسعائة ٠

وكانفتيهاصالماًمستجاب الدهوة تمقه بد الرحمن المحاجي وششيره
.انمعروقا بجودة الفقه ودرس معفي بطل مدة
كيوسف بعبند املك وك
ونظرفيكتبهم واتتفعبه االثعاما ينراب كلق وفاته علىالطريق المرضي

االلعقلوؤداؤية اللجرءالثاني

د

زاك بحران ثماعلغنبثى بوصاب واخذ اعلنمقزي عدا المذكور اول ٠ وكان
جود في علرالقراءات ولمورعةالجذ جباءة. ,وكات وفلته في جتفر من
السئة لذ كورة :رجه للهلعالى

وفيها توفي الفقية الفاضل ابو الحسن علىبن احلمادصيعي أنه بالالءيم
عليبن امدالا” لا يدا ارال ندا فلفقهببعطن فقبائنا .كان
عل ذاك يسكن فيمديئة زيد اإلى اتنوفي ا 'سدة المنة المذ كورة وفيل

بعد مأ والله اعل

ٍ

وفيا تاولفيفقيه البارع أبوعيد اللهعمد بن عليران حبير ٠ وكان

ميلاده فيشور بع الاول هن سنة ثلاث وستين وستانة ٠ وكان فقها
ترا  10في  600يخاله الفقيه محمد بانبي يكاللاه

مالامام الى
ثثمب

يرعي بثفمتهاء تكعازبن
الحسسنعلىبناحمد الاصصيثامإصلالبحبزنعم
الصني وابن التموي وغيرها| ٠ ثمارتل الى عدن فادرك بهااباالعباس احمد
ابنء ليلحراازي وابا العباسالقز ويني فاخذ عنهما واخذ عنالتاجر المعرؤف

بالشباب صقر الكرينيثعامد الى بلده ٠وكانت ووففاتاه افلحيرم منالسنة 4002.
3  ٠وقبل في الحجة منالسئة التي قبلها رحمه'لتلعهالى واللهعل
وف ا

توفي الفةيه بارععابلديد بن عبد الرحمن بن عبد

اليد الحباوتٍ نسبةالىكورةحيلو وهو جبل ببلادفارس و كان ميلاده سنة

انحور إنين وسكاثة ى لذ خاي نيل لانقثبياعأرها يعرفكاب الحازي
معرفة نامةميقدم

اق منه به ودنف تلى .٠ انان  3كر

منه مماه ابلحفرتاوي ٠ وقدم الى لعز من طر يق الحجاز في نئة سبع عشرة

2

البابالسادس في ذكر اخبار الدولة الجاهدية

الجاهد و,جاءكية من إلظاهر ولدلن :بيا مها “.وكان مناشوا" الولاة حال
وتصرفا واكُرمم خيانة للهوللمسلين ٠ فلا ارتفءت المحطة اعلنجند كا ذكرنا
افلروقالي المكورابن حسين علاهلالجند ونواديها اذنا عظياً فاخي باثناس
فعزله الساطان بابن المجازي وولاه حصن تعزفاشاءم الناس به ٠ وكان معه
شفاليت يتغل.ون على يزث البائن”.زويوون لانو سكل قبح
وني هذه السنة توفي الل.لطان املك المنصور ايوب بن مولانا السلطان

لمك المظفربوشف بنسمر بن علىبن رسول وكانت وفاته يوم الار بعاء ثاني
شهر صفر منااسنة المذكورة في دار الامارة في حصن تعر ٠عاةلا ود فن في
مدرسة والده في مدينة تعز المعروفة بالمظفرية تنه الله 'تمال)
85ظ2

وفبها توفي مولانا الملك المسعود تاجالخلافة الحسن بن مولانا السلطان
املك المظفر شمس الدين يوسف بحم رينعلىبن رسول وكانت وفاته في
مدينةحيس يوم الثالث والعشمرين مر شهر الحرماول شهور سنة ثلاث

ل

7

م
ح

0

/

وعشر ويسبنعهائة “وني السنة المذكورة رجمة الله تعالى

وفها توى الفقيه الفاضل يوسف بن الي بكربن عبد اللهبن جمد بن
يحبى وكان فقيبا فاضلاًمعر وفابالامانةوالصبر وكان غالب ودائع اهل تلك
الناحية اغا تكون عنده وكان عارفاًفيفن الفرائض هود ولد :مننة 2

ومانين وستهائة وتوفي في هذه السنة المذكورة رحمه اللهتمالى
وفيها توفي النقيه ابوعبداللهحمد بن ابي بكربن عالمىجدائي نسبةالى
صقع من الحبشة يقال له جدايه بكر الجيمودال مبملة والف بعدها يالا

مثناة من :تحت مفتوحة خوراها هاء ٠ وكان عرف بالزيامي اخذعنابن

عا*

العقود الاؤاؤية الجزء الثاني

نفرجت الماليك من ز بيد وقصدوثم الى المنصورة على0
ايا 1ماين لك  9العاد ف حاعة م 0

وقد افترق

ملهملم
قثل لملن

البافوث واقبل الامير نهم الد.ن احمد بنازدمر وكان غائا عنفالوأقمخةذ
اسيرًافدذؤلوا به زنك عا الواقعة يومالاثين الثامن مر 7

رت

واقام

الامبر نجمالنداءسيرًا فيزبيد الى ان توفي| خ رشعبان مانلسئة المذكورة ١م
وش شهرشعبان لذ

رمن٠ السئة الذكورةذالفء مر “بن الذوبدار

لمج3بون ساق الى عدن ففاصرها  1هن عشرين
بي
فى
مساعدة هعض ار دين مر 1#

لايامبشين من السنة المذ

سمأ دى اطداها

يافمو لوكااك فيها للظاهر ٠ا

دخوله عدن 4.2829

ره ٠ وكان أمير عدن يومكلر الامير بدر الدين

حسن بن عل الحلى فقفيض عه ابن الدويدار ولعث 5 4

الظاهر و 0

به الظاهر الى السعدان بس هنالك ٠ ونزل جعفر بانلانف مرء .الدملوّة
المأبن الدويدار فاقاممع 4ف عدن الى العشر.ينمن سَ ال  5طلعالىالدملوة

يخزانة جيدة وبر كثرر

وف شب رذي القعدة جوز الظاهر الىالجند عسكرًا مقدمه الامير بدر
الدين محمد بنحمر بنعلا الدينالشبابي ومعه” حاعة من الدرية كالفصري
وطعشر وغيرها .٠وكان وصوم الجدد يوم السابعمن ذيالقعدة اريي,اهل

انك تحزاباشديد ااقغادوا خائبين ل الى قراية-العرابة فأقامول بها * وكان ف
0

4 ١٠١د

الباب السادسن فيذكر اخبار الدولة المجاهددية

ولا ارنفعت محطة بن الاسد عن حصن تعزما ذكرنا توجة نمو اند
ولقدم مءه منالمالك ومن سين فارسا وساروا من الجند الىالظاهر وهو
ولام بالدملوّة فاحسن الهم وطيب نفوسهم ٠ فلا ع السلطان بذلك اتقبضعتهم 
و يطلق لاحد ممم جامكية فتعبوا وطال علوم الاامس حتىباعكثيرمتهم

عدته وإعضثيابه خجاهروا السلطان بالقببحوتكرر ماتلهقمبيح والاذى ٠ ذإ)
كان يوم الميس الرايممن شهر جمادى الاخرى صاح الصاتم من الحصن

بامر السلطان رحه الله باباحة المإليك قتلا واسرا ونب وامرالساطان عل
لزعي ان خرج في عسكر تامة ويحفظوا طريق الجند وطريق الشنيجحرة وامر

ابراهبن شكرايضا ياخنرج فيعسكر الجبلىويحفظوا طريق تهامة وذيه زم
 8ففعلوا وخرجت الاليك على خروهم فقئل منهم <مسة نفرني اأيدان وواحد

عتدستمامالحناني””'ولزم مممجماعةفاطامواالحصنالى( لطانخلدمنهمتفر بن
٠ كن

الاساوي الود

يوم الاحد السابع يوس

0م

الداقيف شنق منهم ايض انين ٠ وفي يوم الاثنونالرابعشرشنقمنهعاثنين
لجمبعمن قللوشلقمنهم

وجلدكابمستة عشررجلا ٠ ولا خرجتالىماليك من

"٠تسعارروا الى قرية الخوخية ذاقاموا فيها اياماث تموجهوا لويذ وكان ؤآلبا
يومئذ .د بن طرنطاي وهواحد اعيانهم فادخلوا زيد بساعدة بعض اهلها

ذلك فيغرة شهر رحب مانلسنة المذكورة تشلكوها الظاهر واسئولوا عليبا ٠
وكان الاممير نم الدين احمد بن ازدمر يومئذ يك قريةالسلامة فطلعالى

السلطان ونفاد له بان يستعيد له زبيد هلله ااسلطان اربعة اجمالطبلزانة
وجهز معه  21مر_:حمسماثةفارس وستائة راجل ونزلمعهم الزعيوالمشد
( )١كذافي الاصل من غير نقط

العقود اللؤلؤية الجزء الثاني

 11كي

معإزوالله|
وفيها تاوفليفةه الفاضل عبد الرحمن بن محمد بن يحبى بن ابي الرجأ

 ٠وكان ميلاده سنة مان وسبعين وستّائة ٠ وكان ففقيباًعارفا عالما واستّيً
مقرأ في مدرسة البرحة وتوفيعل الطريق المرضيفي الصف من شوالءن

السنة المذكورة رحمه اللهتعالى
وفي سنة ثلاث وعشرين كتب الماك الظاه الى الامير بد الديرت 3ن
1-2
حسن بن الاسد يستدعيه الى خدءته فاجابه الى ذلك ووصله فيجمع

ظ

لجهزه نحوالجند وجهز معه مالا جزيلاًخط علىالجند حتىاخذها يوم الاحد 4.189

الثالث والعشرين من شهر ربع الاول ٠ وكان فيها من قبل الجاهد يوءثثر
ابن اخيه قظ

الدين ابوبكربنالمللك المظفر حسن بن داود وابراهيم بثك 80م

شكر وجماعة منالماليك البحرية نفامرت الماليك ومالوا الى ابن الاسد
وحافهم لللك الظاهرنحلةواله نخاف قطب الدين على نفسه فسرى من الجند

ون ابن الاسد
فاصيم فيتعز ورجم ابراهيم بن شكرال تىمزعلى موادعة يينه بي

واقامابن الاسد فيالجند ايامقلائل ثمتوجه نحو تعز في عسكرجرارمن

اكلرااد والماليك وغيرجم وواجهه الغياث بنالشيبائى مرى ناحية الدمينة ٠

وكان الغياث ابن الشيبانى قد وصل الى الملك الظاهر فخيلال ذلك فاكرمه

واعظمه وحباه مال جيل واعره بالتقدم الى ثعز ٠ خطوا جميعاً على حصن
تعز فاقامت الحطة سبعة ايام ٠ فلاكان اليوم السابع ارنفعاتج الإأشيل منبوماً
هنل
اى م
بعدان قتلمن اصحابهما اكثر منمائة نف ٠ر وكان جملة من قتل

تنمحزومن اثثى عرثمجرلا

ىد3 ٠١

الاب السادس في.ذكر اخمار الدولة الميحاهد1

وامتمن بالممى فآيخر مره * وكانت وفاته فيشهر ربيع الاول من ااسنة
امدكوره رلحقه

شق

وفيها توفي الفقيه الصالح ابوعبد اللهمحمد بن ثمر العريق بشم العون
 0وفتحالراء نس.ةالى قرية مانعال حيس يقال لا العربق إضم العين
لماز وفت مح الراء تصغير عرق ٠ثمكي

قلرية مننواجي موزع يقال لا

:كان رجلا"مباركا
 0ىم والف وعين مثملة كسورة علىوزن فاعلة و

ورعا زاهدًا كاملا في شلوك الطريق مشهورا بالخير والصلاح والكرامات
ا8لظاهرة ٠ وكان بزردع مواضع افليوادي شا تحصل منها صرفه فيمصاله

وني طممالواردين الب ٠ه وكان شريف النفس عالي الحمة ل رهغبةطفلين
جية
حشرذ
ليع
افي ف
العماب"لزوفت عن نظيره في جميعاح اوله وتو

التئثة المذكيزة رحمة اق نالا

من

[

وفيها توفي المقري الفاضل اقبال :وكانغبدا صالخا هنذيلاخادم يقال
ل اهقبال ايضاو يعرف يده بالدوري ٠ وكازعارفا بن القراءات لعفلقهىابن
الجراري صاحب عدن ٠ولا سافر سيدهمن عدن <رج اقبالهذا معندن

اِضاوسكن مدينةالمشبى .فصل عليه عسف منبعض ولاتها فارتحل منها الى
ثمزفتوفي به ٠ا وكانت وفاتهفيالس:ةالمذكورة رحمه الله آمالى
وفيم| توفي الشيٍالصالح ادك ابهنومى بن عمر(ابن البارك لنت
مشعوة بن سالمبن سعد بن عمر إن علي٠وكان شيز) مره و فاق عارفا
توفي فينر 7شان منالسنة 0

رحتد اله٠ودفنعند والده وابرل

عمه صوني بن يحي في زباط امب بهمزةومثلنة وموحدة ينما عبت

العقود الاواوية

عد

للذكورماية بعريلا لنضاء دين عليه كسبيزلة ,به الى عام لهيهم +اوكاني
ليةى لايام بقين من صفر من السنة المذكورة رحمة اللهتعللى
وفاته فاقيرر
وتوفي ١عده أبن اخيه الفقيهالفاضل ابوالعباس احمد بينحى رف

اسماعيل بن مد الحضرتي٠ وعههانفمقحفاقأ ثفقهيوليبانلمحمسدلي وولده.ووو
٠كانت وفاته فيشهر ربيع الاولمنالسنةالمذ رة
مد إن ع الملى٠و

نمث المرتيان

وفيهاتوفي النةرهالصاح ابواتحق ابراهيم بن الفقيه امد بث .الفقيه

اسماعيل بن محمد الحضهري ٠ وكان «قيهاحفقا ثفقه بعلي بن محمد اللي
وولده محمد بن على٠كانت وفاته في شرهرب دع الاول * ن السنة١مذ كورة
ر جه الله :تعالى

وفيها توفي الفقيه الصا ابواتحق ابراهم بنالفقيهاحمد برى الفقيه
اسواعيل بن محمد الحمضرعي ٠ وكاننقيأ الماكغير الملازمةالسجد واقام

.ن.ضغ من الس:ة -المناركورة
#متكفا نوا من عشت ينسبنة :كانت .وفاته ف

قبل اببه بنحو مانية ايامرح.مبماللهتماللى

وفيها توي الفقيه الصا ابلوخطاب تمر بن ابراهيم بن عمد بحسنين
التملي٠ وكان ميلاده سئة سبع وعشر ين وسثئائة وأقاممدة طويلةل يمتعاق

بشيء منقرااءلةعم “لا الى الخوعلاإرريهباراذم داقعذكره ٠وكان
عل اىخيه ولفقهبه 0
اضغرمن تمر نشظ حينئذر فقراً

صاحب دنا

“سدعة بج كثيرا وكام يطعمحاعة هن الطلية ويقربهم بواشى مسو ر|

في قريته ل واأنورة واقافيءه م.دة يدرس فيه ويقصده الضيف و«الزائر

الباب المادس فيذكر اخبار الدولة الجاهدية

4

9همد بفناعقمارمه:الك عدة نين ٠ قالالجنديوكانيسي علىاغراضهم
م

6و

ىج

ديا شمكيل الشصري ٠ وم 00

لو باحك ثماسقرمدرسأ في المدرسة التاجية بزددوي التي

ل
مدرسة المبردعين الى ان توفى في مهل جنات الاولى منالسنة المذ
رحمه اللهتعالى

وفيها تاولففيقيه الصا عابلدصمد سبعند بن علىبن ابراهيم ٠ وكان
موا ه ثآفي صفر من سنة ست وحمسين وستائة ٠ وسلاك طريقة همه هر بن

سعد من القياموالصيام والعبادة معالاشتغال الهموحبته له٠ ولفقه بابراهيم

المازني احد اصعاب عمهوكان يسكقنرية القدوه غرلي قرية عمه بناء
مثاثة مفتونوة واخرالاسم دال مبماة و*كان مشهورابالدينوالصلاح وبه

اقيلقومملمانولزيت به دل
ياعنلا ميالدائ
ليت لفليربوك
للزائرين توفى فايلنصف مل اتخوالةياملنندية الذاكويةيجمه اسدتماك
وفيها تاولففيقيه الصا ابوالعباساحمد بنالامامالبيالذبيح اسماعيل
ابن محمد الحضربي ثفقه بابيه وكان فقيهافاضلاً عارفا بفروع  5مشهور
الإركة في التدر يسوالفتوى وهو ن٠جملة الفقهاء الذيرن حضروا مقام
السلطان الماك الموّيد لانظرفي قضية البيشكيل وابي بكربنعليالمشير وكان

ذلك في قصر الجند سنة عمشثرة وسسبهائة ٠ واشارالياهلساطان بالنظر
فيافليمفعلواشارال غىيره فليمقبل .ويقال انهممادخلوا مقام الساطان

حتى الفقوا علىما كان منهم وهوالاشارة بقضاء ابن الاديب فكان الاعس
1

ورجعالفقباة الى بلادثم بعد أرن اعطى السلطان الفقبهاحمد

7

العقود الاؤلؤيه الْزءالثاني

بان اعطى ابن العنسي مالا فارلفع عن الحمطة وتلاحق بهكثير من الناس

فاموزمت الحطة وارلفع اهابا وتركوا كينا «ناموالم وثقليم
مد
ممر
نبت
بخطا
وني هذه السنة لوي الفقيه ابو ال

بن مسهودالحجري 922.4

وكأنتفيا فايلا لفق في بدايته بالنقيه اسماعيل الليثمللاكان فيالسمكر

بسوّال من اهلها درس على العقيهصالحوجءل يختلف اليهفي السمكر حتى
اكل قراءته .٠ وما ولي ابن الاديب القضاء جعله قاضيا .في القرية فاقامعلى
ذلك نحوسنة مانفصل وبي

علالتدريس والخطابة الى ان توفي فيالصف

من شعنان من ,السيئة المذكورة رجه اللهرقدالى

وفيها توفية الفقيه ابراهيمبن بحب بن سامبن”ميلوان بن الفضيل :بر
مد بن غبد اللهالشهابي الكندي وكان فتيبا حبرًا غلبت عليه العاد:
واسمر مدرساً بعد ابن مهد بن عبد الرمن في العومانية وبسد ذلك على
اجود اولاد الفقيه يحجى وكان عااللميمة .سانلينفس الى ان
وندهرويس
ال

توفي فيشرهمرضان مالنسنة المذكورة رمه اللتهعالى
وفمه| تاولنفيقيه الفاضل عئان بن ابيبكر بن سعيد بن احجد المرادي

وكان فقيهافاضلاً مشبور! بشرف النفس وعلو الحمة واطعام الطعام ٠ الفقه
باليعبد اللهالدلالي ولفقها بذي اشرق ٠ وكانت وفاته علاىلطريق المرضي في
من الحرممن السنة المذكورة رحمه اللهتمالى
وفيها تونى النقيه الفاضل عبد الرحمرء بن الفقيه عبيد بن احمد بن
بماد بعلن إبلهبن مسعود بن عليان بن هام الرحمي ٠ وكان مولده سنة

ثلاث وستين وسئاثة لفقه بابيه وغيره ووليالقضاء فيمدينة زييد منفبلبني

5

الباب السادس فيذكر اخبار الدولة المجاهديه

جامليليادثم امرصائًا يصيح من اعلى الاصن بعأل صوته بقول ياهال ثعز
 15ببوت المنصورية  7حلال فرجعت  0 0الى يبوتهم خوفا نك
النهب وغشهم السواد الاعظٍ ٠ وكان يوءا عظيا فليض ناضلفنهار الا
وقد كتبت اليه والدئه جهة صلاح تقول لهاءلمك ياولدي ان بناث عمك

حيم
وسائرنساءالملوكهتكواونهبوا وليبق لهم باقية ٠عرو ساروا ف

المساجد والمدارس قاقاموصاائاً يصيم فاليناس من أخذ يما من يبوث
الملوك فليرده ٠وامر بقيضاولاد لالد فقبض األك الناصر وولده دين

الاسلام و٠قبض الماك الكامل بأمورالدين .ابلنماك المنصورفك نكل
واحد من الملوك مسهوناً وحده
واستولى السلطان الماك المجاهد رحمه اللهمرة ثانية وحصل ينه وبين

الماليك عهود وذغم وكتب للم٠راعة بالامانوالوفاء٠ ونادى لم.بذلك في
الاسواق ونيمجاءم الناسوبعدايام قلائل اع باطلاق الك الناضر ونومار
الدين بانلملك المنصور  ٠و
نيته
اّتا
ساست
طب ف

ااثانية الاهير جال الدين

زووبن حسن +وطان هعننه الملك المنصوران يكجى له كناالى وأده
بام الظاهر بتسايم الدماوّة يق له يذلاك فماثلوأمتنمعن ليب شيو

السلطان ل عهسكرا مقدمه الامير تجاع الدين “مر بن علاء الدين ٠ والشي
عرنسي ٠وخامر جراعة
احمد بن هرانالعبابي والشَيخعمربن اابيلبك
على الملاك بدة املناشعوب فساروا بعسكر السلطان طريقا يففي الى

الدملوكة نحوامن شهرينفكثر الفتلفي الذر يقين وطالتمةدلحرب *وكان
معظم ذلك في ناحية حا من ارض المعافرفلا طال الاص خادعهم الظاهر

العقود اللؤلؤيه

الجزء الثاني

0

أسعين  75انضرف فيهيا منالمال نحو من سبعائة الفدينا بمنارنيهاً عن

المركوب والملدوس
ثمكانمن قضاءاللهوقدره ان تقدم بعض غلان الملك المجاهد رحمة

لله عليه الىبلاد العربيين واتفق وهجوماعة منهمكان مقدمهميش ارلذهابى
قعايلوا و حا يفال له صالحبن الفوارس علىطلوع الحصن هن قبفااتهفاق

جماعة هن عبيد الششريخاناه فأدلوا للمالخال واطلعوتم رجلا رجلا ٠ وكانوا
اربعين ٠ ذلاصاروا كلبمفي الحصنارادوا ان يثوروامنعهمعبيد الشريخانات

وقالوا م لا تحدثوا حادثة حتى تقولل؟ فأمفوا عندثم الىان اصبح الصباح ويام

وثزل الخادمبمفاتيمابواب المصن “فلاعلعمبيدالشيرخانات والعسكر الذي
معهم بنزول الخادموالمفتاح خرحوا عليه فض ريوبأسيافهم٠ وقبضوا المفاتبيح

يشوغربهم املكالمنصورحتى دخاوا عليه بمجلسه الذي امسى فيه فقبضوه
منه وخرجوا يريدون الملك الجاهد وكان واي الحصن والرتبة يدبتون غُ

دار المضيف ٠ فلا اشرف عليهم اهل الحصن ونادوا بشعار الجاهدقائل امبر

يلماكالناصروركب
الحصن قتالاًشديدً! حتى قثل ٠ وارتحت المدينة فركا
معهكثيرالعمسنكر ووصلواالى أسفل الحصنفيتبيالحمفيهوعامبلوابه

مغلقة امزاكرنا سائرالامراء البحرية الى الملك الناصروقالوا له ان كان

الاك المنصور ماثاوقتل اقوبض فأنت اولك باللك ٠ فاجتمعت كلتهم
علىذلكوالعثثالمديئةخيلاورجلا يريدون طريقاً الى الحصن فا
وبلذوا.فلا رامالسلطانال كمااكلجاهد كذلكك وغلم ااجمعواعليمهجب من
فعلهم ٠ وقالسبجاناللهمافي هؤألاءمن يذ كرلوالدي حسنة وله و8ل.ا822

و3

خ فبيار الدولةالمجاهدية
اادس
الياب الس

عهان العيسي هن عيسحكفقتلوه| ايض وخرجوا مرن فورثم ايضاالى
ثعبات فازموا الساطان هنالك ونببفي تاللاكايلة عدة يبوت في المغربة

والمجاذيبممن ينتمى الى مولانا السلطان ورجوا الى الملك المنصور ف
 3يلتممبالسلطانالملك الواهد ابهرافأقامعيرءا اغمل»:-المزغل .للوئة

 3اياموهو يستحلف المسكر افوال اهلايانالمفلظة ٠ فلاكان اليوم الرابع
كسة
للحصن
اصورا
لناهو
طلعالملك المن
م في

وزي السلطانوطلع بالسلطان

الملك المجاهد معه تحت الحنظ عله في دار الامارةعلى الاعزازوالا كرام

يوني اليهكل يومبم ياحتاجه ويشتيهءن طعام وشراب وحريم ولا استقر

الملكالمنصور ف اي حصنارشسلابنأخيهاملك الناصرفلا وصل الىالج:دتلقاء
بالطملخانة واقطعة المبجمالى عدن وعمّد للامير بدر الدين حسن بن الاسد

الالوية ٠ ورفعلهالطبلخانة واقطعه حرض ثمعقد لولديه املك الكامل
بامور الدين والملك رن بلالديين ورفع لها الطبلخانة ٠ وجعل لكل

واحدمئها اقطاعا جيدً! وا رسل ولده الملك الظاهراسد الدين الى الدملوكة

وي خدمته ياقوت التعزي وفوّض 'نيابة السلطنة الى الامير تتجاع الدين
عمربنعلاء الدين الشهابي ٠ فاقام ايامففصلت بيبنهيون الامراء البمرية

منافرة فصرفه السلطانعن نيابتهوجعلمكانهالاميرجمالالدينيوسف بن

بو قوب با النلمجوعاردوفباخصي وفوض اليه امر البابكله وأأقامالسلطان
امللمكنصورفي سلطنته الىلياة السبت السادس مرى شهر رمضان
وذلك على رواية ابن عبد المجيد ثمائون يوما ٠ ورعولىاية الجندي نحومن

المقود الولو به

ىو

الجزء الثاني

منصور اوفعفي قأب لسلطان ٠ون الملك النادمرشيئا  80بشضه ٠ فارسل

الامبر ماع اجا لقيضه لاعمالناصربذلاكلجاالي 'تربةالفقيه حمر
بن سعيك بذي عقرب فتبعه الجاعة  -الثرية المذكورة وفبضوه من التربة

ولبراعوا احلجقوار  :ثمرجعوابه اللىعز ٠و٠كان ذاللكفعيشر الوسعطلى
مزميغامنالتنة لذ كورع ٠٠فلاوصلوا به الىلعزامرالسلطان لمعنهفين
1ما حمادى الاولى ٠ ثمامرالسلطان
في حصن تع فاقام حبوساً فيال حصنالىس

به الى من عدن وارسل مائة فارس تسير به الى هنالك ٠ وكان السلطان

رحمه اللهقد تقدم الى الجند يتفرعكريديعالاوليفأقامفيهاياموفي
خلال ذلك لصب الفقيه عبد الرحمن الظفاري 0

؟حض رهاعة من

نم0
و
الاول ذفأقامةفيه|أ ايام فد غار كلفيا
ب
در ف

بنشيءسب

اامفيه|الى يوءالاربعاء
ف ق
ىمات
نلدملوّةوتقدمالن
الفادة»٠ ذلا أزل م ا

الثامن هن شور جمادى الاخرى  1وفال ابن عبد الجيد الى الصف منه
ضجأمراؤموقلوب اليكرنافرة منه 3وقد سبعي ابراهيم فيفساد دولته 7121

لك
لةمعند
ااعد
وفرروا'ق

المنصورايوب :انلسلطان الملك المظفر يوسف بن

حمر فلا.كلسعيهم الذي أرادوا اجتبعت لابن والماليك الكباروقصدوا
دار الشجاع حمر بن يوسف إن منصور وكإن سيك في ناحية المماذب
من مدينة تعن دلوم وقتلوا معه صبره الامير بدرالدين مد

بن عل لهام 1

كان معهم الفقيه عبد الرحمن الظفاري قاضى القضاة وَالشيزجمد بزل

الباب الاسادخسبفاير الدولة المجاهديه
ان وعضمت
ولاتمكن الامير التتواععمر بنيوسف بن منصورمن لطال
منزلته عنده سعىفىخلاص العتعلين فى معقل الدملوّة وكان فيه مر
اعئقله السلطان الملكالمودّيد الامير نج الدين احمد بن ازدمر المظغري
واخوه الامير بدرالد.ن محمد بن ازدمروالاميرجم الدين احمد 00

٠ه الخازندار الفارس المظافري والاميرشعس الدين أطبنااميرخازندارالخليفة ٠
والشريفان داود واخوه ابئا الشريف قاسمبن حمزةة وقدكانتلحميد"

طويلة ٠ وطرد

 0يبونتمف بن يعوب بالنجواد اعلنباب

وتكل,عليهعندالسلطان با مسوموغلب مربن يوسف علىالباب وحملت

له الطسلزانة وضبط الباب ب عظياً و٠كان من اذكياء الرجال ودهاتهم
وأعرفهم بتدييرالملكة
وني سنة اثثتين وعشرين نزل الساطان من الحصن وكان نزوله يوم

ا4لنالث من الحرمفسارالى داالرشحرة فافامبأ

ْ

ويروى انه لمااراد النزول من الحصن الى دارال رة ارسل رسولا

الى بءضالمتصدرين يومئذ في عل الفلك يامره ان يختار له وؤنا جيد! في
ذاللاكيوم وليعينهسفرا ولااقامة فاختارلهوقئاًجيدً فايذلليكوم ف٠نزل
السلطان مانلحصن فيذاك الوقتالذيقداختي لرهففزع .الرجل مأ طِبنزول
السلطان في ذلك الونت فسأ ل باتياهل فنوحمن اختار لاسلطان ذلاكالوقت
الذي نزل به فقالوا لهكلهممأاختارله احد سواك ذال واللهماعل ان

 ١ماسمرادهالنزول وهذا اتلواقلذينزل فيهمن الحصن وقت مكروهورعا انهلا يرجع

ال
علاك
ميها
ف حوالة
سة ٠ ثاملاانمير نيماع الدرين عمربن يوسف بر

العقودالائاوئية اءازلثاتي
الباب السادسن

فيذكر اخبار الدولة الجاهدية

0
١

قال الاشرف أبوالصاس امتاعيل إن المياس تولاة أله مسن ولايتة ٠
كان مولانا السلطان الملك الموّيد رحمه اللهملكا شبما جاع مقداما جوادًا

0

التمس فيه ولارياح .وللم١

بوللبحار وللاسود شمائل

ولديه ملمفان" والادبالمفا

د وملاء وملات مناهل

وكان كامل الاوصافلينالعريكة حسن السياسة صادقالفراسة شديد
الحركة شديد المملكة
قال ابنعيد الجيد لمااستقرث قاعدة الساطان الملك الحاهد  1املك 6228

عزل الاميرجمال الدين يوسف بن يعقوب وفوض 'يابة ااسلطنة الى الامير

8لم
تحاع الدين حم برن يوسف بسث منصور وجعله اتابك المشكر ٠ وكان قب
ذلك شاالددواو بنفي الدولة المويدية هنا له بذلك منشور قرى“ فيدار

الضيف ٠وفي ذلك الروم عقد أولدي  4وها يوسف المفضل وابو بكر
العائز وحمل لاطبليخانة روباكمتابة منشور ينلاوقرئا بمحضرها ٠ وحصل
بين السلطان وبين ابنحمه الملك الناصرجلال الدين مبحمندالملك الاشرف

لق قنش أمانازعهودا .٠فارسل السلطان اله من حهنة الفقه شياب
الدين عبد الرحمن الظفاري وهو معلالسلطان والطواشي شباب الدين

صلاح ليجلفاء للسلطان خلف ما يحب الامانثمارسل الملاك الناصر وكيله
اولهفوقيهجمال الدين حمد بن الوشاح ليحلفاسلطان تحلفلهمايجب الايمان
( )١كنذا في الاصل من غير نقط

إرشاد إلى صحيح ماكتب محرفاًفيالنسخة الحطية وما حرف أثناءالطبع
الصفحة
ب
١٠١
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و
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41
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محتويات
الحزء الثاني من العقود اللولؤية
ظ

الباب السادس فيذكر أخبار الدولة المجاهدية

الصفحة

(5--9ل)

الباب السابعفيذكرقيام الدولة الأفضلية ووقائعها
البابالثامنفيذكرقياماالدلوألةشرفية الكبرى وبعض أيامها "(81-١70 )
فهرست الرجال والنساء
(-50١م:8؛)
( لجو

ملم

فهرست الأماكن والقبائل والفرق والحيوانات والأيام (49*4؛8١٠-م):

فهرست الكتب والقصائد

(1445-5١م؛)

(د) تأبعخطبة المصحح للجزء الثاى من العقود اللؤلؤية .
سنة  +من المجرة  .وكان الملكالأشرهفذا معاصراً لكلمالالظاهر
برقوق صاحب الديار المصررية وعاش بعده نحوأ سمنة

وقدأطنب المؤلف كثيرا فىذكر تاريخ حياةالفقباءوتولييم
مناصب القفضاء بولاد الههنوجنح فى كثيرمن الاأحلاييتنعألبىير عن
الموادث بعبارات ,يظهر أنهاعمادة عامية
وفدذ".توق خطية أت الأول من.هاذلاكتاب ان الل "

كداترب بلندن  وهى التى اعتمدناعليبافى
لفى
افوظة
الحطية الح
طبعالكتاب  غيرمنقوطة ولامشكولة وأيلت ماالأليتة مر ”
ىلأأصلاحلعدمتيسرالمواد التى عولليبا الؤلففما
السعوبات ف ا
ن متضلم) منالعلوم
كلم
يسخة
تف لهذه الن
اأن
كآن
لدال
اأزي
جع .و
0

المريية ولذلك جرف كيرا مننالاالنماظ

اجدته فى الأصلرا انقاأءن أبدل الكتابنديد .
أغي جميعم و

ولكنى معهذالمأحبب أنت أحرم القارى'تس

تذييل الكتاب يحدول حوى صميح الحرففى النسخة الأصلية
ويتضمن صواب ماعثرت عليهبعدالطبع منالتحرريف الطبعاىلناني:
مسنققوط المروف والتتمط أثناء الطبع
مش
افى
هعت
وقد وض

الكتاب أرقاما أفرتحية أغارة الىعا

صفحات النسعق الا مليةالمحفوظة فى وارالكتب بانادن وأرقاما عرية
أشارة ألىمبدأ صفحات النسخة اكلتىبها السير رذهئئس خط بده
وأهداها ألىجامعةكبردج
 7برل فقيل
4.

11.

أستاذ اللغة العربي سةابقاًبجامعة كبردج

خطبةاللصسححللجالزثانى املمنقود الؤائؤية_رج)

الجدللهرب العالين والصلاة والسلام علىسيدنا مد وسائر
ظ
النبيين والمرسلين
ظ  111110132الثانىم نكتاب العقود
لاؤاؤيةفى تاريخ الدولةالرسولية فى امن وبه تمالكتاب الذى عنى

مسن المزرجى
تأليفهالشيخعالىلبن

لبفىاب الاول مكتنانه هنا "يذه لمتئنة
ااف
وقد ججم لو
اشامملخص تاربخ ملوك مير وغسان فىالماهليةوالأسلام وأبان
 1لئسد السد (جراية نسيل العرم تامس ل  3كرانليات ماوك

الله من غاسالنج(زء الأول ١ --؟)
 1أوضح فق آلباب عينه صمل تاريخ وسؤل ول الأسلام

از الول
1ك أشرافهم  8ن قبلأن ستقلوا تالملكافيه(
)5-44

 9ادا المؤلفالباب الثانىمن الكتاب بذك رقيامالدولةاالنصورية

واستقلال الملك المنصور بالملك فى المنسنة ثلاثين وسهائة من الطحرة
فى عهد بأنبىوب أصعاب مصوره.و الماك المنضور نور الدبن عمربن
رسول (أنظر الصفحة الخادية وَألخْسين من اكز الأول )

ثسمرد حوادث المروب والمشاغبات التى حدثت فىبلاد اللمن
ىي
مةر.م
من سنة  >.ألىسئ

المحرة  '.وخكم كتابه وفاة املك

الأشرف ابن الملك الأفضل ليلة السبث الثامن عشر من ربيع
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