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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

لدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في اهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال  ستمنح املنصة )املوقع( -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في راجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر وامل

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترج –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
يح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  ال
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 بحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أي
َ
ًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،كلمات( 3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك
َ
تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
 يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن ب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 حثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على البا
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
حث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 زّيابن اجلو دينال يحم –بغداد  يفاظ للوعَّ سياسّيالدور ال

 امنوذًجَأم( 1258هـ/656)ت: 

 شكيب راشد بشري و  َأشرف عزيز عبد الكريم 

22/6/2020 تأريخ القبول:       17/6/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

بالبحث  رةیاهرة جدالمتأخرة ظ ةیالعصور العباس يف ينیل الوعظ الدشک               
الوعاظ  كنتاج عالقة أولئ يوه ةیبعض الوعاظ المهام الرسم ىوالدراسة ومن مفرداتها تول  

 يلمح ياسیبراز الدور السإِ  ِإلىالبحث  هدفیو  ،ةز یمم یةاسیر سادو َأبالسلطة فکان لهم 
ودوره  ةیالمناطة به من الخالفة العباس لمهاممن خالل ا يابن الجوز  وسفی نیالد
 الوقف العام فضاًل  يالنظر فك الحسبة. وکذل يف فتهیمن خالل وظ ةیاع االجتماعوضبالَ 

 وبیأ يبن كمع ملو  السی ماو  ةیالقوى اإلسالم دیتوح يف اًـ یوخارج ایً داخل ياسیعن دوره الس
 برزیو  ن،ییبیلمواجهة الصل ةیالداخل کلهموحل مشا ایً دار ا ِ و  ایً القوى التابعة للخالفة اسم ةیوبق

 يالتبها  قومیکان  يمن خالل السفارات الت اضً یَأ يابن الجوز  وسفی نیالد يدور مح
بعض البالد  يالمؤثر ف يوجعلها صاحبة الرأ ةیکانت تصب لمصلحة الخالفة العباس

 نیح يف، كذل قیتحق يالدور ف يابن الجوز  وسفی نیالد يمح ةیوکان لشخص ،ياإلسالم
 قومیکان  يبمهامه الت امیوالق ةیاسیناصب السالم يتول يلوالده من بعده ف قیه مهد الطر أن  

الخالفة  ةیوالخارج ةیالداخل اسةیالس يف ارً یسرة تأثفراد الأ أَ نشاط  يا جعل فا، مم  بها سابقً 
 .ةی  العباس
 .سفارة ،الشرف كالمل، الوعظالكلمات المفتاحية:     

 
 

                                                 

 جامعة الموصلقسم التاريخ/كلية التربية للعلوم اإلنسانية/طالب ماجستير/. 
 /قسم التاريخ/كلية التربية للعلوم اإلنسانية/جامعة الموصل ُأستاذ. 



                                                                                                          و شكيب راشد بشريشرف عزيز عبد الكريم َأ           م( َأمنوذًجا1258هـ/656حمي الدين ابن اجلوزّي )ت:  –ور السياسّي للوعاظ يف بغداد الد
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 المقدمة
( تحـــت م1184هــــ 580عـــاح محـــي الـــدین یوســـف ابـــن الجـــوزي الـــذي ولـــد ســـنة  

م( واخذ منه فن الـوعظ، وكانـت شـهرة 1200هـ 597كنف ابیه ابو الفرج ابن الجوزي  ت: 
ابیه هي التي مهدت له الطریق للتقرب من الخالفة العباسـیة، فـي حـین لـم تـؤثر الخصـومة 

م( 1225-1179 622-575مــابین ابــو الفـــرج ابــن الجــوزي والخلیفـــة الناصــر لـــدین ا   
دین یوسف ابن الجـوزي المناصـب العلیـا فـي خالفتـه حتـى بعـد قیـام على تولي ابنه محي ال

واسـط بـل قـام بتولیـه منصـب  ِإلـىالخلیفة الناصر لدین ا  بنفي ابیه ابو الفرج ابن الجـوزي 
-622ا   الحســــــبة ثــــــم النظــــــر فــــــي الوقــــــف العــــــام، امــــــا فــــــي خالفــــــة الظــــــاهر بــــــأمر 

ملــوك االطــراف وخاصــًة  ِإلــىمحــي الــدین ســفیر الخالفــة  فصــارم( 1226-1225هـــ 623
م( 1242-1226هـــ 640-623ملــوك بنــي ایــوب، امــا فــي خالفــة المستنصــر بــا    ِإلــى
م( وهـو اول مـدرس 1233هـ 631قام بالتدریس بالمدرسة المستنصریة عند افتتاحها سنة  ف

ة تابعـة للمـذهب الحنبلـي ومـن اشـهر المدرسـة یـدللحنابلة فیهـا، وكـذلك قـام ببنـاا مـدارس عد
فــي دمشــق. فــي حــین حصــل لــه القــرب واالختصــاص فــي خالفــة المستعصــم بــا   الجوزیــة

ملـوك االطـراف ثـم تـولى منصـب  ِإلـىم( فقام بعـدة سـفارات 1258-1242هـ 640-656 
م( 1258هـــ 656اســتاذ الداریــة للخلیفــة المستعصــم بــا  وعنــد دخــول الم)ــول ب)ــداد ســنة  

الـــدین یوســـف ابـــن الجـــوزي واوالده قـــاموا بقتـــل الخلیفـــة وخاصـــته وكـــان مـــن ضـــمنهم محـــي 
الثالثــة جمــال الــدین عبــد الــرحمن وشــرف الــدین عبــد ا  وتــاج الــدین عبــد الكــریم. وكــل مــا 
تقـــدم هـــو الـــدور السیاســـي لمحـــي الـــدین ابـــن الجـــوزي وانموذجـــًا للـــواعظ الـــذي تـــولى تلـــك 

 المناصب.
م( 1258هــــ 656 ت:  ابـــن الجـــوزيشخصـــیة محـــي الـــدین ابـــو محمـــد یوســـف  إن

وكذلك عـن ابـن  ابن الجوزيلفرج ل من أبیه جمال الدین ابو اكانت تختلف عن شخصیة ك
خیــرین كــان لهــم دور سیاســي اال انهــم رفضــوا الَ  اختــه ابــو المظفــر المعــروف بالســبط فــ ن  
خـذ أَ ه ن ـف ِ  سـرةابن الجوزي كان الطفرة فـي هـذه الأ تولي اي منصب سیاسي اما محي الدین 

 . (1 ه ویعظم شأنه وولي الوالیات الجلیلة مر أَ  ى المناصب ویعلویتول  

                                                 

برهان الدین ابراهیم بن محمد بن عبد ا  بن مفلح، المقتصد االرشد في ذكـر اصـحاب االمـام احمـد،  ( 1 
، 3م(، مكتبة الرشد، الریـاض، ج1990، مكة المكرمة: 1الرحمن بن سلیمان العثیمین، طتحقیق: عبد 
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ـــم یـــزل متقـــدمًا فـــي مناصـــب 1372هــــ 774قـــال عنـــه ابـــن كثیـــر  ت:  ِإذ م( "ثـــم ل
 .(3 الخلیفة  (2 على منصب في الخالفة وهو استاذ الداریةأَ  ِإلىن وصل أَ  ِإلى (1 الدنیا"

                                                                                                                         

محمد بن علي بـن احمـد الـدوودي ، طبقـات المفسـرین، راجـع النسـخة وطبـع اعالمهـا لجنـة  ؛ 138ص
؛  ابــي الفــالد عبــد الحــي 351، ص2م(، الــدار الكتــب العلمیــة ، ج1983، بیــروت: 1مــن العلمــاا، ط

المعــروف بــابن العمــاد، شــذرات الــذهب فــي اخبــار مــن ذهــب، تحقیــق: عبــد القــادر االرنــاؤوط  الحنبلــي
عبــد القــادر بــن  ؛ 495، ص7م(، دار ابــن كثیــر ، مــ 1991بیــروت:  –ومحمــود االرنــاؤوط،  دمشــق 

ومسـامرة الخیـال، تحقیـق: زهیـر الشـاویح،  احمد بن مصـطفى بـن عبـد الـرحیم بـدران، منادمـة االطـالل
 .227، ص1(، المكتبة االسالمي، ج1985 بیروت: 

م(، مكتبـة المعــارف، 1988،  بیــروت: 7ابـو الفـداا اســماعیل بـن عمــر ابـن كثیـر، البدایــة والنهایـة، ط (1 
 .211، ص13ج

اســتاذ الــدار: الیــه امــر البیــوت الســلطانیة كلهــا، مــن المطــابل والشــراب خانــاة والحاشــیة وال)لمــان وهــو ( 2 
ي الســرحات واالســفار، ولــه الحكــم علــى طلمــان الســلطان وبــاب داره والیــه الــذي كــان یمشــي  بطلــب فــ

ـــق  ـــه ایضـــًا الحـــدیث المطل ـــین ول ـــره فـــي االمـــرة مـــن ذوي المث ـــرهم نظی امـــور الجاشـــنكیریة وان كـــان كبی
والتصرف التام في استدعاا ما یحتاجه كل من في بیت من بیوت السلطان من النفقات والشـكاوي ومـا 

ـــك واال ـــاس احمـــد یجـــري مجـــرى ذل ـــاا. ینظـــر: ابـــي العب ـــام الخلف ـــوزیر فـــي ای ـــة ال ـــدار هـــو بمثاب ســـتاذ ال
م(، دار الكتــب 1914،  القــاهرة: 1القلقشــندي، صــبح االعشــى فــي صــناعة االنشــاا، دون تحقیــق، ط

؛ تقي الدین احمد بن علي المقریزي، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط 481، ص3العلمیة الحدیویة، ج
م(، 1998،  القاهرة: 1الخطط المقریزي، تحقیق: محمد زینهم ومدیحة الشرقاوي، طواالثار المعروف ب
 . 87، ص3مكتبة مدبولي، ج

تــأریل ابــن الســاعي، تحقیــق: محمــد عبــد ا  ، علــي بــن انحــب بــن عثمــان بــن عبــد ا  ابــن الســاعي ( 3 
محمــد بــن  شــمس الــدین احمــد بــن ؛ 381، ص9م( دار الفــاروق ، ج2010،  عمــان: 1القــدحات، ط 

،  بیــروت: 1وانبــاا ابنــاا الزمــان، تحقیــق: احســان عبــاس، ط ابــي بكــر  ابــن خلكــان، وفیــات االعیــان
 ؛ شـمس الـدین محمـد بـن احمـد بـن عثمـان الـذهبي، تـاریل االسـالم142، ص3د.ت(، دار صادر، م 

ـــد الســـالم التـــدمري،  بیـــروت: ـــات المشـــاهیر واالعـــالم، تحقیـــق: عمـــر عب تـــاب م (، دار الك1997ووفی
كمـال الـدین ابـي الفضـائل عبـد الـرزاق بـن احمـد ابـن 306ه( ، ص  660ــ651 حـوادث48العربي، ج

،  1الفـــوطي ، الحــــوادث الجامعــــة والتجــــارب النافعــــة فـــي المائــــة الســــابعة، تحقیــــق: ســــهدي الــــنجم، ط
صـــالد الـــدین بـــن خلیـــل ایبـــك الصـــفدي، الـــوافي 157م(، دار الكتـــب العلمیـــة.، ص2003 بیـــروت: 

ـــا ـــاؤوط وتزكـــي مصـــطفى، طبالوفی م(، دار احیـــاا التـــراث 2000،  بیـــروت: 1ت، تحقیـــق: احمـــد االرن
، 1؛ محمـــد بـــن شـــاكر الكتبـــي ، فـــوات الوفیـــات، تحقیـــق: احســـان عبـــاس، ط105، ص29العربـــي، ج
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وبـــــــدأت معرفتـــــــه بالســـــــلطة ونشـــــــاطه السیاســـــــي فـــــــي وقـــــــت مبكـــــــر ففـــــــي ســـــــنة 
امـام الخلیفـة الناصـر لـدین ا   زيابـن الجـو بـو محمـد أَ ( وقف محي الدین م1198هـ 595 
م( یــذكره مــا نــال ابیــه واهلــه مــن الضــر فقــام بــالفراج عــن 1225-1179هـــ  575-622 

وكان محي الدین ابن الجوزي عمره بحدود خمسة عشر سـنة النـه ولـد  (1 أبیه ابن الجوزي 
قــام الخلیفــة الناصــر لــدین ا  بعــزل  م(1204ه 601م(، وفــي ســنة  1184هـــ 580ســنة  

البلـدان وكـان محـي  ِإلـىولده ابـا نصـر محمـد مـن والیـة العهـد وقـد انشـأ بـذلك كتابـًا وارسـله 
الدین ابـن الجـوزي مـن بـین الـذین قـرأ الكتـاب فـي مكـة المكرمـة والمدینـة المنـورة اثنـاا ادااه 

 .(2 فریضة الح  في السنة المذكورة 
مكة والمدینـة وكلفـه بهـذه المهمـة  ِإلىیف ارسل محي الدین ولعل هنا یبرز تسأل ك

وقد جرى ما بین هـذه االسـرة متمثلـة بكبیرهـا ابـن الجـوزي وبـین الخلیفـة الناصـر لـدین ا  ، 
ویبدو ان محـي الـدین تمكـن مـن تجـاوز ذلـك مـن خـالل التعامـل بواقعیـة ب)ـض النظـر عـن 

ذلـــك ال یخلـــو مـــن تجـــاوز محـــي الـــدین ســـرة، لكـــن التوافـــق مـــا بـــین الخلیفـــة وعمیـــد الأ عـــدم 
 الجوانب العاطفیة والنفسیة في الموضوع.

ل منصـــــــــب سیاســـــــــي لمحـــــــــي الـــــــــدین یوســـــــــف ابـــــــــن الجـــــــــوزي كـــــــــان ســـــــــنة و  أَ و 
فــي الوقــف العــام  (1 والنظـر  (3 ولــي منصــب الحسـبة بجــانبي ب)ــداد  ؛ ِإذم(1207هــ 604 

                                                                                                                         

؛ عبــد ا  بــن اســعد بــن علــي بــن ســلیمان الیــافعي ، 351، ص4م(، دار صــادر ، ج1974 بیــروت: 
م(، دار الكتــب العلمیــة، 1997،  بیــروت: 1ظــان، تحقیــق: خلیــل المنصــور، طمــر ة الجنــان وعبــرة الیق

 ؛ بـدر الـدین محمـود العینـي، عقـد الجمــان211، ص13؛ ابـن كثیـر، البدایـة والنهایـة، ج124، ص4ج
م(، دار الكتـب والوثـائق القومیـة، 2010في تاریل اهل الزمان، تحقیـق: محمـد محمـد امـین ،  القـاهرة: 

تحقیـق: فـواز الزمرلـي،  جمیل بن عمر ابن الشطي، مختصر طبقات الحنابلـة،؛  محمد 175، ص1ج
 .57م(، الدار الكتاب العربي، ص1986،  بیروت: 1ط

فـي تـأریل االعیـان، تحقیـق:  یوسف بن قزاوطلي بـن عبـد ا  المعـروف بسـط ابـن الجـوزي، مـر ة الزمـان(1 
 .67، ص22(، دار الرسائل العلمیة ، جم2013، الجمهوریة العربیة السوریة: 1ابراهیم الزیبق، ط

 .143-142، ص22سبط، مر ة الزمان، ج( 2 
؛ ابــن كثیــر، 381، ص9؛ ابــن الســاعي، تــأریل ابــن الســاعي، ج157، ص22ســبط، مــر ة الزمــان، ج( 3 

 .211، ص13البدایة والنهایة، ج
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 اعظیًمـ انعـم علیـه انعاًمـأَ وقـد  (3 وقد استمر بهذا المنصـب مـدة والیـة الناصـر لـدین ا   (2 
م( "وزرق ســـعادة فـــي 1400هــــ 803. فقـــد ذكـــر ال)ســـاني  ت: (4 ورزق منـــه حظـــًا شـــامالً 

ولعــل هــذا الــنص یوضــح  (5 دنیــاه مــن الرئاســة والتقــدم والخطــوة عنــد الخلفــاا والقبــول التــام"
 بعض الشيا في قدرته على التوافق ما بین الخصومة والتعامل بواقعیة.

حـــد مـــن النـــاس طیـــر أَ م( عنـــه "ولـــم یمـــدد 1256هــــ 654 ت: ن الشـــعار وقـــال ابـــ
 (7 م( "وكــان محمــود الطریقــة ومحبــًا للرعیــة"1347هـــ 748وذكــره الــذهبي  ت:  (6 الخلفــاا"

                                                                                                                         

عـرض االوراق فـي اوقـات دیوان النظر: وهو الدیوان الذي یكون لصاحبه حق العزل والوالیة ومن یـده ( 1 
معروفــة علــى الخلیفــة او الــوزیر، ولــم یــر فیــه نصــراني اال االخــر.. ولــم یتوصــل لــه اال بالضــمان ولــه 
االعتقال بكل مكان یتعلق بنواب الدولـة ، ولـه الجلـوس بالمرتبـة والمسـند، وبـین یدیـه حاجـب مـن امـراا  

لطلـب الحسـاب والحـث علـى طلـب االمـوال الدولة وتخرج له الدواة ب)یر كرسـي ،وهـو ینـدب المترسـلین 
خطط المقریزي، ج  ومطالبة ارباب الدولة وال یعترض فیما یقصده من احد من الدولة ینظر: المقریزي،

 .145، ص2
 .57؛ ابن الشطي، مختصر طبقات الحنابلة، ص191، ص22سبط، مر ة الزمان، ج( 2 
تحقیـق عبـد ا  بـن احمـد بـن ســلیمان ، نابلـةعبـد الـرحمن بـن احمـد ابـن رجـب، الـذیل علــى طبقـات الح( 3 

 .22، ص4،  مكة المكرمة: د.ت(، مكتبة العبیكان ، ج1العثیمین، ط
فــي فوائــد شــعراا هــذا الزمــان المشــهور  كمــال الــدین ابــو البركــات المبــارك ابــن الشــعار، قالئــد الجمــان ( 4 

م(، دار 2005،  بیــروت: 1طعقـود الجمــان فــي شــعراا هــذا الزمــان، تحقیــق: كامــل ســلیمان الجبــوري، 
 .267، ص10، ج8الكتب العلمیة، م 

العســـجد المســـبوك والجـــوهر المحكـــوك فـــي طبقـــات الخلفـــاا (  اســـماعیل بـــن العبـــاس الملـــك ال)ســـاني ، 5 
ـــد المـــنعم،  ب)ـــداد ـــان ب)ـــداد 1975بیـــروت:  -والملـــوك، تحقیـــق: شـــاكر محمـــود عب دار  –م(، دار البی

 .635ص، 2التراث االسالمي بیروت ، م 
 .139، ص3؛ مفلح، مقتصد الرشد، ج267، ص10، ج8قالئد الجمان، م ( 6 
تحقیــق: بشــار عــواد معــروف ، ســیر اعــالم النــبالا( شــمس الــدین محمــد بــن احمــد بــن عثمــان الــذهبي، 7 

 .73، ص21م(، مؤسسة الرسالة ، ج1996،  بیروت: 11ومحیي هالل السرحان، ط
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ــأَ  م( فقــد ذكــر كــان یعمــل فــي كــل اســبوع قصــیدة یمــدد بهــا 1325هـــ 726 ت: ا الیــونیني م 
 ره:مثلة ذلك شعأَ ومن  (1 االمام الناصر لدین ا "

 واذا طــــــــــــــــــــرف المشــــــــــــــــــــرق كبــــــــــــــــــــا
 

 لـــــــــــــــــــــــــــم تقـــــــــــــــــــــــــــل وا  عثرتـــــــــــــــــــــــــــه 
 

 وممــــــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــــــبا صــــــــــــــــــــــدكم 
 

 وطـــــــــــــــــــــــــداة الوصـــــــــــــــــــــــــل ب)یتـــــــــــــــــــــــــه 
 

 قصــــــــــــــــــــة المحــــــــــــــــــــزون ســــــــــــــــــــطرها 
 

ــــــــــــــــل طصــــــــــــــــته   فــــــــــــــــي ظــــــــــــــــالم اللی
 

 صـــــــــــــــــــــفحة الخـــــــــــــــــــــدین رقعتهـــــــــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــه     (2 ودواة الصــــــــــــــــــــــــــــــــب مقلت
 

ذن لـه أَ ذ إِ  ؛محي الدین ابن الجوزي مقرب مـن الخلیفـة الناصـر لـدین ا  صاروقد 
مـام احمـد بـن "وسماع منه مسند اإلِ (3 دخول على ولي العهد ابي نصر بن ناصر ال خیرالَ 

 .(4 حنبل مع جماعة محصل له االنس "
وصـى قبـل أَ خلیفـة الناصـر لـدین ا  وكـان قـد م( تـوفي ال1225هــ 622وفي سنة  

 .(5 وفاته بان یقوم محي الدین ابن الجوزي ب)سله والصالة علیه 

                                                 

م(، 1954،  حیدر اباد الهند: 1ذیل مر ة الزمان، طحمد الیونیني، ( قطب الدین ابي الفتح یوسف بن م1 
؛ 267، ص10، ج8؛ ابــــن الشــــعار، قالئــــد الجمــــان، مــــ 337، ص1دائــــرة المعــــارف العثمانیــــة، مــــ 
 .381، ص2الداوودي، طبقات المفسرین، ج

 .335، ص1لالطالع على القصیدة كاملة ینظر: الیونیني، ذیل مر ة، م  (2 
الناصـــر: وهـــو نصــــر محمـــد بـــن احمــــد الناصـــر بـــن الحســــن المستضـــيا ولـــد ســــنة  ابـــي نصـــر بــــن( 3 

م( ثـــم قطـــع ذكـــره فـــي الجمعـــة مـــن ســـنة 1184هــــ 580م( وخطـــب لـــه بوالیـــة العهـــد  1125هــــ 571 
 م( ولقــب بالطــاهر بــأمر ا . ینظــر: 1221هــت 618م( ثــم اعیــدت لــه الخطبــة ســنة  1204هـــ 601 

منتهــى دولــة بنــي  ِإلــىمــن اول الزمــان  روني، مختصـر التــاریلظهیـر الــدین علــي بــن محمــد  ابــن الكــاز 
 .254م(، المؤسسة العامة للصحافة والطباعة، ص1970العباس، تحقیق: مصطفى جواد،  ب)داد: 

 .381، ص2؛ الداوودي، طبقات المفسرین، ج105، ص29الصفدي، الوافي بالوفیات، ج( 4 
؛ ابــن 105، ص29لصــفدي، الــوافي بالوفیــات، ج؛ ا381، ص9ابـن الســاعي، تــاریل ابــن الســاعي، ج( 5 

 .106، ص13كثیر، البدایة والنهایة، ج
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ن الخلیفــة الناصــر لــدین ا  ومحــي الــدین ابــن الجــوزي وبشــكل عــام فــ ن العالقــة بــی
جانبه بداًل من مخاصـمته كمـا فعـل  ِإلىكانت على توافق اذا اراد الناصر ان یكون االخیر 

ابیــه ابــو الفــرج ابــن الجــوزي وكانــت نتیجــة هــذه الخصــومة بــان ســلم الخلیفــة الناصــر ابــن 
 .(1 واسط  لىإِ الركن عبد السالم ونفیه  ِإلىالجوزي 
ـــأمر ا   و  محـــي  صـــار (2 م(1226-1225هــــ 623-622فـــي خالفـــة الظـــاهر ب

وقـد رأى مـن  (3 ملـوك الطـراف والسـیما بنـي ایـوب  ِإلـىالدین ابـن الجـوزي رسـول الخالفـة 
ذكــر الســبط "وســلك فــي  ِإذ. (4 االحتــرام واالكــرام شــیئًا كثیــرًا ســواا مــن الملــوك او الكــابر 

 (5 ســنة اربعــین" ِإلــىمــور فــي مــدة ســنین حــوال والأ بــه الَ ترســله الســبیل الملــوك قــال: تقلبــت 
م( بعــد ذلــك تــولى منصــب 1242هـــ 640ســنة   ِإلــىوهــذا یعنــي انــه اصــبح رســول الخلفــاا 
حــداث ســنة أَ لســبط فــي مصــر والشــام حیــث ذكــر ا ِإلــىاســتاذ الــدار وكانــت اول ســفارة لــه 

 ِإلــىرها خــالي الكامــل وهــذه اول ســفرة ســاف ِإلــىمصــر  ِإلــىم( "توجــه خــالي 1226هـــ 623 
 .(6 الشام ومصر"

 یبـــدو مـــن خـــالل هـــذه الرحلـــة ان الخالفـــة العباســـیة بـــدأت تتطلـــع فعلیـــًا لمـــا یحـــدث 
 م( 1226هـــــ 623خر. وفـــي ســـنة  آت مـــؤثرة بشـــكل او بــــصـــار فـــي بـــالد الشـــام ومصــــر و 

                                                 

 .504، ص2ابن رجب، الذیل على طبقات الحنابلة، ج( 1 
لمزید من التفاصیل حول الخلیفة الظـاهر بـأمر ا  ینظـر: محمـد بـن علـي بـن طباطبـا المعـروف بـابن ( 2 

ل االسـالمیة، تحقیـق: عبـد القـادر محمـد مـایو ، بیـروت: الطقطقا، الفخـري فـي ااداب السـلطانیة والـدو 
؛ جــالل الــدین بــن عبــدالرحمن بــن ابــي بكــر الســیوطي، تــاریل  315م(، دار العلــم العربــي، ص 1997

الخلفاا، تشرفت بخدمته والعنایة به اللجنة العلمیة بدار المنهل والتحقیق العلمي باشراف طسـان نصـوع 
 .701-699(،دار المنهاج، ص2013، بیروت:2عرقول الحسیني، ط

؛ 142، ص3؛ ابـــن خلكــــان، وفیـــات االعیــــان، ج381، ص9ابـــن الســـاعي، تــــاریل ابـــن الســــاعي، ج( 3 
فـي مجمـع االلقـاب، تحقیـق:  ؛ ابن الفـوطي، مجمـع ااداب105، ص29الصفدي، الوافي بالوفیات، ج

واالرشـــاد االســـالمي،  م(، مؤسســـة الطباعـــة والنشـــر وزارة الثقافـــة1995، طهـــران: 1محمـــد الكـــاظم، ط
؛ بــــدران، منادمــــة االطــــالل، 495، ص7؛ابــــن العمــــاد الحنبلــــي، شــــذرات الــــذهب، ج121، ص5مــــ 
 .228-227ص

 .307ه( ، ص 660ــ651 حوادث   48الذهبي، تاریل االسالم، ج( 4 
 .117، ص22مر ة الزمان، ج( 5 
 .112، ص13؛ ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج279، ص22سبط، مر ة الزمان، ج( 6 
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 الملــــك المعظــــم فــــي دمشــــق اذ ذكــــر الســــبط "وقــــدم  ِإلــــىارســــله الخلیفــــة الظــــاهر بــــأمر ا  
 المعظـم ومعـه الخلـع لوالد العـادل مـن الخلیفـة الظـاهر  ِإلـىلدین ابـن الجـوزي رسـواًل محي ا

 واقناعـه بعـدم مـواالة جـالل الـدین بـن خـوارزم  (1 مضمون الرسـالة الرجـوع عـن الخـوارزمي" 
وقـد ذكـر السـبط تفاصـیل  (3 ف نه خـارجي مـن عزمـه قتـال الخلیفـة واخـذ ب)ـداد مـنهم  (2 شاه

المعظـم ورسـول الخلیفـة محـي الـدین ابـن الجـوزي "قـال السـبط قـال: لـي ما جرى بین الملـك 
اخوتــك ونصــلح بیــنكم وكــان  ِإلـىالمعظـم قــال: خالــك المصــلحة رجوعـك عــن هــذا الخــارجي 

، وانزلـه علـى خـالط، (4 الخـوارزمي مرحلـة مـن تفلـیس ِإلـىالمعظم قـد بعـث الـركین مملوكـه 
وارزمي وقصــدني اخــوتي، تنجــدونني واالشــرف بحــران قــال فقلــت لخالــك اذا رجعــت عــن الخــ

قـال: نعـم فقلـت مـا لكــم عـادة تنجـدون احـدًا، هـذه كتــب الخلیفـة الناصـر عنـدنا، ونحـن علــى 
ملــوك الجزیــرة ولــم  ِإلــىدمیــاط، ونحــن نكتــب ونستصــرج بــه، فیجــيا الجــواب بــأن قــد كتبنــا 

                                                 

؛ عمر بن احمد بن ابي جـرادة المعـروف بـابن العـدیم، زبـدة حلـب 278، ص22سبط، مر ة الزمان، ج( 1 
ـــي،ج1997، دمشـــق:1مـــن تـــاریل حلـــب ،تحقیـــق: ســـهیل زكـــار، ط  659، ص2م(، دار الكتـــاب العرب

؛جمــال الــدین ابــو المحاســـن یوســف ابــن ت)ــري بــردي، النجـــوم 133، ص2؛الــذهبي، دول االســالم، ج
زاهـــرة فـــي ملـــوك مصـــر والقاهرة مصـــر: د. ت( وزارة الثقافـــة واالرشـــاد القـــومي المؤسســـة المصــــریة ال

؛ ابي الفضائل محمد بـن علـي بـن نظیـف الحمـوي، التـاریل المنصـوري تلخـیص 263، ص6العامة، ج
م( مطبعـة الحجازیـة 1981،  دمشق: 1المكثف والبیان في حوادث الزمان، تحقیق: ابو العید دودو، ط

 .112، ص13؛ ابن كثیر، البدایة، ج117شق، صبدم
خـوارزم شـاه: وهـو تكـح بـن ارسـالن بـن اتسـز سـیطر علـى اراضـي واسـعة مـن السـند والهنـد ومــا وراا ( 2 

م( وخـوارزم شـاه 1231هــ 629خرسـان، اتصـف الشـجاعة، وقـد قتـل علـى یـد الم)ـول سـنة   ِإلىالنهر 
عا. ینظـر:  ابـن العمـاد الحنبلـي، شـذرات الـذهب، هو لقب كان یطلق على ملوك الدول الخورازمیة جمی

 .230، ص7م 
 .112، ص13ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج( 3 
تفلــیس: وهــي بلــد بأرمینیــة االولــى والــبعض یقــول بــاران وهــي قصــبة ناحیــة جــروان قــرب بــاب االبــواب ( 4 

هب فـي البحـر وعلیهـا سـور وهي مدینة قدیمة ازلیة ال اسالم وراها یجري في وسطها نهر یقال له الكری
،  بیــروت: 2عظــیم. ینظــر:  شــهاب الــدین ابــو عبــد ا  الب)ــدادي یــاقوت الحمــوي ، معجــم البلــدان ، ط

 .36-35، ص2م(، دار صادر، ج1995
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كمثـل رجـل  . وواصل السبط سرد ما جرى بین االثنین " قال: قلت له: مثلي معكم(1 یفعلوا 
كان یخرج من وقت السحر من داره یصلي في المسجد وبیده عكازة خوفًا من الكالب التـي 
للمحلــة، فقــال لــه بعــض اصــدقائه: انــت شــیل كبیــر وهــذا العكــاز یثقلــك، وانــا اعلمــك شــیئًا 
ی)نیك عن حمله، قـال ومـا هـوا قـال تقـرأ سـورة یـس عنـد خـروج مـن الـدار ومـا یقربـك كلـب 

ى الشیل في بعض اللیالي حامل العكاز، فقـال لـه: مـا علمتـك مـا ی)نیـك عـن واقام مدة، فرأ
، وقـد انزلـتإِ ز لكلب ال یعرف القـر ن وقـد اتفـق حمله فقال هذا عكا ارزمي الخـو  خـوتي علـي 

وذكــر الســبط ایضــًا  (2 شــرف منعــه وان قصــدني الكامــل فــي  لــه"علــى خــالط ان قصــدني الَ 
ق سـنة ثـالث وعشـرین بخلعـة الخلیفـة كـان رســول دمشـ ِإلـىانـه "لمـا قـدم خـالي محـي الـدین 

الملك المعظـم  صاروفي هذه الحالة  (3 الخوارزمي قد سبقه بیومین ومعه خلعة الخوارزمي"
المقاطعة مـع الخالفـة العباسـیة  ِإلىفي حیرة من امره اذا لبس خلعة الخوارزمي بسبب ذلك 

الظـاهر بـأمر ا  وقـال لـه "ال  فقام باستشارة السبط فنصـحه االخیـر فـي لـبس خلعـة الخلیفـة
 .(4 ت)تر بالخوارزمي فما یدوم والخالفة في بني العباس باقیة"

وقد جرى نقاح بین محي الدین ابن الجوزي مع ابن اخته السبط حـول لـبس الملـك 
المعظم خلعة الخوارزمي فقام السـبط بمراسـلة المعظـم ونصـحه بلـبس خلعـة الخلیفـة العبـاس 

ذ قال السبط "ان خالي قد سـألني فـي هـذه القضـیة فبـیض وجـه إِ  ؛رزمي من خلعة الخوابدالً 
الســبط "الســمع  ِإلــىوكــان رد الملــك المعظــم ان كتــب  (5 هــذه الشــفاعة، وكالمــًا هــذا معنــاه"
 .(6 والطاعة، مهما أمرت ما اخالف"

                                                 

جمــــال الــــدین ابــــي المحاســــن یوســــف  ت:  ؛ ابــــن ت)ــــري بــــردي479، ص22ســــبط، مــــر ة الزمــــان، ج( 1 
مصـــر والقـــاهرة،  مصـــر: د.ت(، وزارة الثقافـــة واالرشـــاد  فـــي ملـــوك م(، النجـــوم الزاهـــرة1469هــــ 874

 .264-263، ص6القومي المؤسسة المصریة العامة، ج
 .263، ص6؛ ابن ت)ري بردي، النجوم الزاهرة، ج279، ص22سبط، مر ة الزمان، ج( 2 
 .659، ص2؛ ابن العدیم، زبدة حلب، ج288، ص22سبط، مر ة الزمان، ج( 3 
 .289، ص22جسبط، مر ة الزمان، ( 4 
 .288، ص22سبط، مر ة الزمان، ج( 5 
 .288، ص22سبط، مر ة الزمان، ج( 6 
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جابة الملك المعظم مضـيا محـي الـدین محـي الـدین ابـن الجـوزي فـي سـفارة إِ وبعد 
وفــي  (1 الكامــل بالــدیار المصــریة وحصــل لــه جــوائز كثیــرة مــن الملــوك  الملــك ِإلــىجدیــدة 

م( ولــي محــي الــدین النظــر بخزانــة 1242-1226هـــ 640-623خالفــة المستنصــر بــا   
م( تــم عــزل محــي الــدین 1228هـــ 626ســنة   ِإلــىوبقــي فیهــا  (3 ال)ــالت ببــاب المراتــب (2 

 .(4 ابن الجوزي عن هذین المنصبین ورتب عوضًا عن طیره 
م( بعـض المهـام التـي كـان محـي الـدین 1372هــ 774وقد ذكر لنا ابن كثیر  ت: 

ابــن الجــوزي یقــوم بهــا فــي هــذین المنصــبین منهــا انــه "بعــث الخلیفــة المستنصــر یــوم العیــد 
الفقهاا و الصوفیة وائمة المساجد، على یـدي محـي الـدین  ِإلىصدقات كثیرة وانعامًا جزیال 

ؤول عن مالیـة الخالفـة العباسـیة. النص ان محي الدین كان مسیتضح من  (5 ابن الجوزي"
ــأَ  یبــدو ان الخلیفــة المستنصــر بــا  اراد فو المنصــب أَ ا عــن ســبب عزلــه عــن هــذه الوظیفــة م 

االســـتفادة مـــن خبراتـــه وقدراتـــه فـــي السیاســـة الخارجیـــة كونـــه قـــام بعـــدة ســـفارات فـــي خالفـــة 
رســـله فـــي ســـفارة ســـنة أَ المستنصـــر بــا  الظــاهر بـــأمر  . ومـــا یؤكـــد مــا ذكرنـــا ان الخلیفـــة 

 .(7 في رسالة  (6 اربل  ِإلىم( 1229هـ 627 
                                                 

 .112، ص13ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج( 1 
الدولــة ســواا علــى شــكل ضــریبة  ِإلــىخزانــة ال)ــالت: وهــو المخــزن الــذي تخــزن فیــه ال)ــالت التــي تــرد ( 2 

، هـامح رقــم 21الفـوطي، الحــوادث الجامعـة، صعینیـة او مـن ممتلكــات الخالفـة والدولـة. ینظــر: ابـن 
(؛ السوداني، صادق حسن، الوظائف االداریة في الدولة الناصریة لدین ا  العباسي، مجلة المورد، 1 

 .105م، ص1974، سنة 2، العدد 3مجلد
بــاب المراتــب: وهــو احــد ابــواب دار الخالفــة العباســیة كــان مــن اجــل ابوابهــا واشــرفها وكــان صــاحبها ( 3 

 .312، ص1عظیم القدر ونافذ االمر. ینظر: یاقوت، معجم البلدان، ج
 .21-20ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص( 4 
 .114، ص13البدایة، ج( 5 
اربــل: وهــي مدینــة مــن اعمــال الموصــل وبــین الموصــل واربــل مســیرة یــومین وفیهــا قلعــة مشــابهة لقلعــة ( 6 

، 1یــر كــوكبري. ینظــر: یــاقوت الحمــوي، معجــم البلــدان، جحلــب اال انهــا اكبــر واوســع قــام ببنائهــا االم
 .138ص

ابــي الفضــائل محمــد بــن علــي بــن نظیــف،  ؛ الحمــوي،33-32ابــن الفــوطي، الحــوادث الجامعــة، ص( 7 
التــاریل المنصـــوري تلخــیص المكثـــف والبیــان فـــي حــوادث الزمـــان، تحقیــق: ابـــو العیــد دودو،  دمشـــق: 

 .78، علماا المستنصریة، ص؛ ناجي197م( مطبعة الحجازیة ، ص1981
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ــــىوقــــد بقــــى فیهــــا  ــــوطي  إذم( 1230هـــــ 628محــــرم مــــن ســــنة   ِإل  ذكــــر  ابــــن الف
ـــىم( فـــي احـــداث الســـنة المـــذكورة "وصـــل 1323هــــ 723 ت:  ـــو ســـعید  ِإل ب)ـــداد مظفـــر اب

یكـن قـد قـدم ب)ـداد قبـل ذلـك معـه صـاحب اربـل ولـم  (1 كوكبري بن زین الدین علي كوجـك 
وكانـا قـد توجهـا الیـه فـي السـنة  (2 محي الدین ابن الجوزي وسعید الدین ابن الحاجب علـي 

تحــت التــاج  ِإلــى. فاســتقبل اســتقبااًل رســمیًا علــى نحــو مــن فرســل وانتهــي الجمــع (3 الخالیــة" 
معـه محـي  بلـده مضـيا ِإلـىعلى شاطئ دجلـة وبعـد ان مكـث عشـرین یومـًا بب)ـداد وتوجـه 

الـدین ابــن الجــوزي وســعید الــدین حســن ابــن الحاجــب علــي وعــادا فــي شــهر ربیــع االول مــن 
ه اجتمــع مــع محــي الــدین ابــن ن ــأَ . وذكــر ابــن الشــعار الموصــلي ب(4 م(1230هـــ 628ســنة  

م( حیـــث اجـــاره محـــي الـــدین ابـــن الجـــوزي جمیـــع 1229هــــ 627الجـــوزي فـــي أربـــل ســـنة  
 .(5 ت االجازة وكتب ذلك بخطهمقوالته وروایاته وما یندرج تح

م( وصل الخبـر بوصـول محـي الـدین ابـن الجـوزي رسـواًل 1231هـ 629وفي سنة  
. وقـد كــان محــي الـدین ابــن الجـوزي طلــب مـن الكامــل القــدوم (6 الكامــل فـاهتموا بلقائــه  ِإلـى
اي  ِإلـىورد في التاریل المنصوري "ثم ارم بتلقي رسول الخلیفة ابن الجوزي، واتیانـه  ذإِ الیه 

                                                 

مظفـــر الـــدین ابـــو ســـعید كـــوكبري بـــن زیـــد الـــدین علـــي كوجـــك ولـــي مملكـــة اربـــل بعـــد وفـــاة ابیـــه ســـنة ( 1 
م( وعمره كان اربعة عشر سنة، فتعصب اتابكة مجاهد الدین قیماز وكتب محضرًا انـه 1167هـ 563 

لسـلطان صـالد الـدین االیـوبي ال یصلح للملك لص)ره وولي مكانه اخوه یوسف فسـكن حـران واتصـل با
وشهد معه عدة مواقف وابدى شجاعتًا واقدامًا وقربه صالد الدین االیوبي منه وزوجه اخته ربیعـة فقـدم 

ان  ِإلـىاربـل واسـتقر بهـا  ِإلـىاخـوه یوسـف منجـدًا لصـالد الـدین فمـات فـي عكـا فعـاد المظفـر كـوكبري 
 ِإلـىنة وكـان قـد اوصـى ان تسـلم اربـل م( عن عمر یناهز احدى وثمـانین سـ1232هـ 630توفي سنة  

(؛ ابـــن كثیـــر، 1، هـــامح رقـــم  33الخلیفـــة العباســـي بعـــد وفاتـــه. ینظـــر: ابـــن الفـــوطي، الحـــوادث، ص
 .244-243، ص7؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، م 137-136، ص13البدایة، ج

صـاحب اربـل.  ِإلـىفارة لم اجد له ترجمة سوى مـا ذكـر ابـن الفـوطي بانـه رحـل مـع محـي الـدین فـي سـ( 2 
 .33-32ینظر: ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص

؛ نــاجي معــروف، تــاریل علمــاا المستنصــریة،  ب)ــداد: 33-32ابــن الفــوطي، الحــوادث الجامعــة، ص( 3 
 .78م(، مطبعة العاني، ص1959

 .78؛ ناجي معروف، علماا المستنصریة، ص35-32ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص( 4 
 .334، ص1؛ الیونیني، ذیل مر ة، م 268-267، ص10، ج8الئد الجمان، م ق( 5 
 .236الحموي، تاریل المنصوري، ص( 6 
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علـى السـماط ایضـًا  (1 على السـویداا ا وقع اهانة له، فلم یجتمع به الَ موضع كان به، وهذ
م( ذكــر ابــن كثیــر فــي احــداثها "ســار القاضــي محــي الــدین 1232هـــ 630. وفــي ســنة  (2 "

الكامـل صـاحب مصـر  ِإلـىیوسف بن الشیل جمال الدین ابـو الفـرج فـي رسـالة مـن الخلیفـة 
ویالحـظ ان ابـن كثیـر هـو  (3 وامـر كثیـرة ملیحـة"أَ تقلیـده الملـك، وفیـه  ومعه كتاب هائلة فیـه

منصــب  ر لـم یتــولَ خیــالَ  ن  إِ ذ إِ ؛ المـؤرج الوحیــد الـذي اطلــق لفظــة قاضـي علــى محـي الــدین
 ابن كثیر كان تلمیذ محي الدین ابن الجوزي. ن  أَ ا القاضي علمً 

یـل هنـاك مصـر فاختلفـت االقاو  ِإلـىوقد تأخر محي الدین ابن الجوزي فـي وصـوله 
وقیــل ان محــي الــدین یوســف ابــن الجــوزي یصــل رســواًل مــن الخلیفــة، وتــأخر حضــوره فقــال 

 :(4 ربلي صالد الدین الَ 
ــــــــــه  ــــــــــالوا ان ــــــــــى وق  قــــــــــالوا الرســــــــــول ات

 
 مـــــــــا رام یـــــــــوم عـــــــــن دمشـــــــــق نزوحـــــــــاً  

 
 ذهـــــــب الزمـــــــان ومـــــــا ظفـــــــرت بمســـــــلم

 
 (5 یروي الحدیث عن الرسـول صـحیحًا  

 

                                                 

السویداا: وهي مدینة بقرب دمشق بینها ستة فراسل وهي على رأس جبل، خصبة فیها مـزارع واشـجار ( 1 
ي، الـروض المعطـار فـي الزیتون وماؤها مـن عـین تجمـع بركـة. ینظـر: عبـد ا  بـن عبـد المـنعم الحمیـر 

 .330م(، مؤسسة ناصر للثقافة، ص1980،  بیروت: 2خبر االقطار، تحقیق: احسان عباس، ط
 .236الحموي، تاریل المنصوري، ص( 2 
 .78؛ ناجي، علماا المستنصریة، ص135، ص13البدایة، ج( 3 
فر الدین بن زین الدین ثـم صالد الدین الربلي: وهو ابو العباس احمد بن عبد السید الربلي خدم مظ( 4 

الم)یـث بـن العـادل ثـم خـدم الكامـل وتقـدم فـي دولتـه وصـار ندیمـه ثـم سـخط علیـه النـه بعـث  ِإلىانتقل 
اخیـه المعظـم فنقـل عنـه ان المعظـم اسـتماله فحبسـه الكامـل فـي الجـب مـدة سـنین ثـم رضـى  ِإلـىرسـواًل 

ى بعـض القیـان ف)نـاه عنـد الملـك عنه واخرجه  وقیل سبب رضاه ان الصالد عمـل دوبیـت  وامـاله علـ
(. ینظر: مر ة 1233هت 631الكامل  فاستحسنه فافرج عنه.وكان فاضاًل شاعرًا توفي في الرها سنة  

 .184، ص1؛ ابن خلكان، وفیات االعیان، م 334، ص22الزمان، ج
 .106، ص29الصفدي، الوافي بالوفیات، ج( 5 
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بــالد  ِإلــىجــه ابــن الجــوزي مصــر وبعــد ذلــك ات   وكانــت النتیجــة وصــول محــي الــدین
 (1 یـــوب هنـــاك فـــالتقى الملـــك المنصـــورأَ م بجولـــة اســـتطالعیة علـــى ملـــوك بنـــي فقـــاالشـــام 
 .(3 الشام امع محي الدین ابن الجوزي اثناا عودته من مصر قادمً  (2 بحمص

هــل دمشــق والقضــاة والفقهــاا أَ كــابر أَ والده و أَ و  (4 والتقــى كــذلك مــع الملــك المجاهــد 
 .(5 شرف بالحارثیةسامة والملك الَ أأ وانزلوه بدار 

یتضــح مــن خــالل هــذه  (7 شــرف بالملــك الَ  (6 كمــا اجتمــع محــي الــدین علــي قــارا 
الجولة التي قام بها المكانة المتمیزة التي تحتلها الخالفة العباسیة المتمثلـة بالخلیفـة ورسـوله 

خطـــار الخارجیـــة اني مـــن الَ میحـــي الـــدین ابـــن الجـــوزي وكـــذلك یبـــدو ان الخالفـــة كنـــت تعـــ
المتمثلة بالدولة الخوارزمي فكان دور محي الدین في هذه المهمة هو تأكید والا بنـي ایـوب 

 للخالفة ویتضح أیضًا هو توحید جهود المسلمین في مواجهة القوى الصلیبیة.
ـــــین الشـــــرف والكامـــــل مـــــن جهـــــة 1232هــــــ 630وفـــــي ســـــنة   ـــــع خـــــالف ب  م( وق

خــوین مــن الحصــول علـــى خـــرى وقــد تمكــن الَ أأ مــن جهــة  (8 وبــین المســعود صــاحب امــد 

                                                 

ن محمــد بــن اســد الــدین شــیركوه الكبیــر اخــو ایــوب كــن الملــك المنصــور: وهــو ابــراهیم بــن شــیركوه بــ( 1 
ــًا للملــك الصــالح اســماعیل ومصــاهر لــه وهــو صــاحب حمــص مــات  المنصــور شــجاعًا متواضــعًا موافق

م( وله عشرین سـنة وقـام علـى حمـص ولـده االشـرف موسـى فأقـام بهـا 1246هـ 644بدمشق في سنة  
 .356، ص6جوم الزاهرة، جسنین واخذت منه فیما بعد. ینظر: ابن ت)ري بردي، الن

حمــص: وهــي مدینــة بــین دمشــق وحلــب وهــي بلــد قــدیم كبیــر مشــهور وفــي طرفــه القبلــي قلعــة حصــینة ( 2 
 .302، ص2على تل عال كبیرة. ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج

 .251الحموي، تاریل المنصوري، ص( 3 
ركوه بــن شــادي صــاحب حمــص تــوفي فــي الملــك المجاهــد: وهــو اســد الــدین شــیركوه بــن محمــد بــن شــی( 4 

م( في حمص وقد خلف عدد من االوالد فقام معه في الملك ولده الملـك 1239هـ 637رجب من سنة  
 .322، ص7المنصور. ینظر: ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، م 

معجـم ؛ الحارثیـة: وهـي قریـة قـرب دیـر الثعالـب. ینظـر: یـاقوت، 255الحموي، تاریل المنصـوري، ص( 5 
 .502، ص2البلدان، ج

قــارًا: وهــي بلــدة بــین دمشــق وحمــص وهــي اول عمــل جنــد دمشــق. ینظــر: وهــب بــن واضــح الیعقــوبي، ( 6 
؛ محمد بن عبـد الـرزاق بـن محمـد كـرد 163م(، دار الكتب العلمیة، ص2001،  بیروت: 1البلدان، ط

 .113، ص2جم(، المكتبة النوریة، 1983،  دمشق: 2علي، خطط الشام، دون تحقیق، ط
 .258الحموي، تاریل المنصوري، ص( 7 
صاحب امـد: وهـو الملـك المسـعود بـن مـودود بـن الصـالح االتـابكي وكـان المسـعود فاسـقًا یأخـذ النسـاا ( 8 

م( قـام الملــك 1214هـــ 630طصـبًا حتـى وجــدوا فـي قصــره خمسـمائة حـرة مــن بنـات النــاس وفـي سـنة  
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"وفـــي هـــذا وصـــل محـــي الـــدین ابـــن الجـــوزي رســـواًل مـــن الخلیفـــة یهنـــئ بأمـــد ویشـــفع  (1 امـــد
 .(2 لصاحب الموصل واربل فقبل الشفاعة وحلف لهم"

الخالفة العباسـیة كانـت قـد اعتمـدت بشـكل  ن  أَ خالل النصوص السابقة یالحظ من 
وضـــاع السیاســـیة مـــع القـــوى المحلیـــة ابـــن الجـــوزي فیمــا یخـــص الَ كبیــر علـــى محـــي الـــدین 

أخرین مـع رسـم عالقـة الخلفـاا المتـالمجاورة وبالتـالي فـ ن اثـر هـذه االسـرة كـان واضـحًا فـي 
خــــــر مــــــن ســــــنة ففــــــي جمــــــادي اایــــــوبي وحتــــــى مــــــع الموصــــــل ك البیــــــت الَ مــــــراا وملــــــو أأ 
لــى ابــن بــدر الــدین م( "وصــل محــي الــدین ابــن الجــوزي مــن ب)ــداد وخلــع ع1232هـــ 630 

ــــؤ  ــــه (3 لؤل ــــه اواًل " ن  ؛ لَ وعلی ــــع علیــــه مــــع ابی ــــدما افتتحــــت المدرســــة (4 مــــا كــــان خل . وعن
م( كان محي الدین ابن الجوزي في مصر فـي بعـض 1233هـ 631سنة   (5 المستنصریة 

                                                                                                                         

ال یحبونه فكانت ال)لبة للكامل وحصـار قلعتـه واضـطر  بحصار امد واخذها من مسعود وكان اهل امد
 .237، ص7المسعود بتسلیم القالع جمیعها اال حصن كیفا . ینظر: ابن العماد، شذرات، م 

امـد: وهـي مدینـة حصـینة مبنیـة بالحجـارة مـن بــالد الجزیـرة علـى نشـز مـن االرض ودجلـة محیطـة بهــا ( 1 
ل وفـي وسـطها عیـون وابـار وكثیـرة االشـجار والبسـاتین من جوانبها اال من جهـة واحـدة علـى شـكل هـال

والشجار والزروع. ینظر: زكریا بن محمد بن محمود القزویني، اثار البالد واخبار العبـاد، دون تحقیـق، 
 .491د. ط،  بیروت: د.ت(، دار صادر، ص

 .242الحموي، تاریل المنصوري، ص( 2 
ین لؤلؤ بن عبد ا  االتابكي الرومـي، الملـك المسـعود، كـان بدر الدین لؤلؤ: وهو ابو الفضائل بدر الد( 3 

مملوكًا ارمنیا بیع في االسواق حتى حصل علیه الملك نـور الـدین ارسـالن شـاه بـن عـز الـدین صـاحب 
م( واصـبحت بدیـه 1210هــ 607حین وفاته فأصبح الوصي على ولـده سـنة   ِإلىالموصل ویبقى معه 

م( وبعـد احـتالل ب)ـداد مـن قبـل 1233هــ 631ابكة في الموصل سـنة  السلطة الفعلیة ثم ازال حكم االت
(. 1258هـــ 656هوالكــو متصــرفة عــن ب)ــداد وقــدم لــه الهــدایا والتحــف تــوفي ســنة   ِإلــىالم)ــول ســار 

، 13(، ابـن الكثیـر، البدایـة والنهایـة، ج3، هامح رقـم  57ینظر: ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص
، 7م(. ینظـــر: ابـــن العمـــاد، شـــذرات، مـــ 1210هــــ 607وفي ســـنة  ؛ وهنـــاك مـــن یوقـــل انـــه تـــ214ص
 .500-499ص

 .260الحموي، تاریل المنصوري، ص( 4 
المدرســـة المستنصـــریة: تقـــع هـــذه المدرســـة فـــي الجانـــب الشـــرقي مـــن ب)ـــداد وكـــان هـــذا الجانـــب حافـــل ( 5 

المدرسـة المستنصـریة باالسواق وعظیم الترتیب واعظم اسواقها سوق الثالثاا وفي اخر هذا السوق تقـع 
م( مـن قبـل الخلیفـة المستنصـر بـا  وكـان 1233هــ 531التي كان بنائها في جمادي االخر مـن سـنة  

؛ ابــو عبــد ا  ابــن 58یـدرس بهــا علــى المــذاهب االربعــة. ینظــر: ابــن الفــوطي، الحــوادث الجامعــة، ص
ئـب االسـفار، دون تحقیـق، بطوطة، رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في طرائب االمصـار وعجا

 .171، ص1د.ط،  د.م: د.ت(، دار الشرق العربي، ج
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، وفـي (1 مهام الدیوان فجعل ابنه عبد الـرحمن بـن یوسـف ابـن الفـرج نائبـًا عنـه فـي التـدریس
م( وصـــل محـــي الـــدین یوســـف ابـــن الجـــوزي مـــن 1233هــــ 631مضـــان مـــن ســـنة  شـــهر ر 

 .(3 خلعة التدریس بالمدرسة المستنصریة  (2 مصر وخلع علیه بدار الوزارة 
-623مــــــــــر الخلیفــــــــــة المستنصــــــــــر بــــــــــا   أَ م( 1236هـــــــــــ 634وفــــــــــي ســــــــــنة  

ملــــك الــــروم كیقبــــاذ بــــن  ِإلــــىم( ب نفــــاذ محــــي الــــدین ابــــن الجــــوزي 1242-1226ه 640
التـي  (5 برسالة یطلب منه بالكف عـن قتـال مدینـة امـد  (4 و قل  ارسالن السلجوقي كیخسر 

جــرى بــین العســكریین قتــال، وقتــل مــن الطــرفین خلــق كثیــر أَ حاصــرها وضــیق علــى اهلهــا و 
الخلیفـة یعرفـه بـذلك ویسـأله مراسـلة  ِإلـىوقلت القوات وتعـذرت علـى البلـد فأرسـل صـاحبها 

خیر لمـا وصـلت الیـه حي الدین ابن الجوزي نحوه قال الَ مملك الروم في الكف عنه فتوجه 
وجــدت عســاكره قــد أحاطــت بمدینــة امــد واهــل البلــد فــي خطــر عظــیم فقــرت علیــه مكتــوب 

وا وقتلــوا اصــحابه، قــال محــي الــدین فأخرجــت خــط أوان فــذكر ان اولئــك هــم الــذین ابتــدالــدی
 .(6 الخلیفة بقلمه

                                                 

 .140، ص13؛ ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج59بن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص( ا1 
دار الوزارة: مقرها الرسمي فهي مركز عمل الـوزیر او مـن یقـود بعملـه. ینظـر: ابـن الفـوطي، الحـوادث ( 2 

(. وعرفها احد الباحثین بأنها دار سلیمان بن وهـب الـذي كـان ینحـدر 7ح رقم  ، هام16الجامعة، ص
م(وقـد ذكـر الخطیـب اصـل هـذه الـدار 868ه 255من اسرة علمیة ولي الـوزارة للخلیفـة المهتـدي سـنة  

حیث قال "وامـا شـاطئ دجلـة مـن الجانـب الشـرقي فأولـه بنـاا الحسـن بـن سـهل وهـو قصـر الخلیفـة فـي 
،  ب)ـداد: 1صالح احمد العلي، معالم ب)داد االداریة والعمرانیة دراسة تخطیطیـة، ط ذلك الوقت. ینظر:

 .139-137م(، دار الشؤون الثقافة العربیة افاق عربیة، ص1988
 .62ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص( 3 
لـدین ملـك ملك الروم كیقباذ: وهو عالا الـدین كیقبـاذ بـن كیخسـرو بـن قلـ  ارسـالن السـلجوقي، عـالا ا( 4 

قونیــة وســیواس وملطیــة وانطاكیــة ومــا یضــاف الیهــا مــن االعمــال اســتولى علــى الجزیــرة مــن یــد الكامــل 
محمــد وكســر الخوارزمیــة مــع الملــك االشــرف موســى وتــزوج بابنــة العــادل وكــان شــجاعًا مهیبــًا ووصــف 

، 84معــة، صم(. ینظـر: ابــن الفـوطي، الحـوادث الجا1236هــ 614ایضـًا بـالظلم والقسـوة تــوفي سـنة  
 .294، ص7(؛ ابن العماد، شذرات، م 1هامح رقم  

 امد: ورد تعریفها فیما سبق.( 5 
؛ ناجي 23، ص4؛ ابن رجب، الذیل على طبقات الحنابلة، ج84ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص( 6 

 .79معروف، علماا المستنصریة، ص
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ــــــــــه تعــــــــــ ــــــــــوت قول   يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّٱ لىاوتل
وقبلتـــه وســـلمته الیـــه فقـــام ووضـــعه علـــى عینـــه ورأســـه وقـــرااه وامـــر فـــي  (1  َّزب رب

ل محـي . وهنا یبرز دور هذه االسرة مـن خـال(2 الحال بالكف عن القتال والرحیل عن البلد 
فـــي السیاســـة الخارجیـــة للخالفـــة العباســـیة مـــن حیـــث انـــه  ایًضـــأَ ثرهـــا أَ الـــدین ابـــن الجـــوزي و 

النشـاط الخـارجي والـذي هـو احیانـًا اكثـر خطـورة علـى  ِإلىتجاوز النشاط مع القوى المحلیة 
 الث)ور االسالمیة في ذلك الوقت.

كـــــان یتـــــردد فـــــي ســـــنة  ابـــــن الجـــــوزيمحـــــي الـــــدین  ن  أَ مـــــور المســـــتظرفة ومـــــن الأ 
حلــب  ِإلــى. فتوجــه (3 طــراف لالصــالد بیــنهم ملــوك الَ  ِإلــىتــي قبلهــا ال  م( 1237هـــ 635 

فتـوفى فــي شـهر ربیــع االول مــن  (4 العزیــز م( وملكهـا یومئــذ الملـك 1236هــت 634سـنة  
ســلطان الــروم فــي  (5 الــروم رســواًل، فمــات الملــك عــالا الــدین  ِإلــىالســنة المــذكورة ثــم توجــه 
 .(6 شوال من السنة نفسها 

                                                 

 .29سورة ص، اایة: ( 1 
؛ 23، ص4؛ ابـــن رجـــب، الـــذیل علـــى طبقـــات الحنابلـــة، ج48، صابـــن الفـــوطي، الحـــوادث الجامعـــة( 2 

 .79ناجي، علماا المستنصریة، ص
كمال الـدین محمـد بـن سـالم ابـن واصـل، مفـرج الكـروب فـي اخبـار بنـي ایـوب، تحقیـق: حسـنین محمـد ( 3 

 .155، ص5م(، مطبعة االمیریة، ج1957ربیع، د.ط،  القاهرة: 
مد من الملك الظاهر طازي بن صـالد صـاحب حلـب وسـبط الملـك الملك العزیز: هو طیاث الدین مح( 4 

العادل ولي السلطنة بعد أبیه وله اربع سـنین مـن اجـل ولدتـه الصـاحیة وهـي كانـت الكـل وكـان االتابـك 
ط)رلبك بسوس بالقلعة واقیم بعده ابنه الملك الناصر یوسف وهو طفل ایضًا. ینظر: ابن كثیر، البدایة 

؛ ابـن العمـاد، شـذرات، 479، ص2؛ ال)سـاني، العسـجد المسـبوك، مـ 146-145، ص13والنهایة، ج
 .294، ص7م 

 السلطان عالا الدین كیقباذ بن كیسخرو ینظر تعریفه فیما سبق.( 5 
؛ الیونیني، ذیل مر ة، 216، ص5؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ج117، ص22سبط، مر ة الزمان، ج( 6 

، 1اا، المختصــر فــي اخبــار البشــر، دون تحقیــق، ط؛ عمــاد الــدین اســماعیل ابــي الفــد333، ص1مــ 
ـــــي،164، ص3 القـــــاهرة: د.ت(، المطبعـــــة الحســـــینیة المصـــــریة، ج ـــــراهیم  ت:  ؛ الحنبل احمـــــد بـــــن اب

فــي مناقــب بنــي ایــوب، تحقیــق: نــاظم رشــید،  الجمهوریــة العراقیــة،  م(، شــفاا القلــوب،1471هـــ 786
 .103، ص2اسي، الساللة البكریة، ج؛ الدعب319، 318م(، وزارة الثقافة والفنون، ص1978



 
 هـ1443م( /6/3/2022) آذار                                (                 88العدد )                          

 369 

فتــوفي االشــرف فــي  (2 ابــن العــادل واخیــه الكامــل (1 شــرف الَ  ِإلــىثــم توجــه رســواًل 
فـنظم  امـل فـي شـهر رجـب مـن السـنة نفسـهام( وتـوفي الملـك الك1237هـ 635محرم سنة  

رشـد بـن الحسـین بـن ابـراهیم السـنجاري المولـد الحنفـي المـذهب ابو القاسم بن محمود بـن الَ 
 ابیات من الشعر بهذه المناسبة .

 قــــــــــــــــــــــــــــــــل للخلیفــــــــــــــــــــــــــــــــة رفقــــــــــــــــــــــــــــــــاً 
 

 لـــــــــــــــــــــــــــــك البقـــــــــــــــــــــــــــــاا الطویـــــــــــــــــــــــــــــل 
 

 ارســــــــــــــــــــــــــــلت فــــــــــــــــــــــــــــیهم رســــــــــــــــــــــــــــوال
 

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفیره عزرائیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
 

 لــــــــــــــم یبقــــــــــــــى مــــــــــــــن رعــــــــــــــا الــــــــــــــبالد
 

 اال القلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــین اســــــــــــــــــــــــــــــتقلت  تلق
 

ـــــــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــــــه الركـــــــــــــــــــــــــــــاب عوی  ب
 

 فلیـــــــــــــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــــــــــــعري هـــــــــــــــــــــــــــــــذا
 

 م)ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ام رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 
 

 ســــــــــــــــــــــــــــموه بالســــــــــــــــــــــــــــمین كانــــــــــــــــــــــــــــا
 

 صــــــــــــــــــــــــــــدیق فیمــــــــــــــــــــــــــــا یقــــــــــــــــــــــــــــول 
 

                                                 

الملك االشرف: وهو مظفر الدین سماه موسى بن السلطان الملـك العـادل ابـي بكـر بـن ایـوب صـاحب ( 1 
ــــة ســــنجار ســــنة  ــــارقین وخــــالط واعمالهــــا واســــتقر ملكــــه وحصــــر مدین ــــرة ومیاف ــــك الجزی ــــد مل دمشــــق ق

طالبًا اربل فراسله الدیوان العزیـز م( واخذها صلحًا وقصد بالد الموصل ونزل بظاهرها 1220هـ 617 
بالرجوع والصلح على ان یخطب به بالموصل واربل ویضـرب الـدینار والـدرهم علـى اسـمه وكـان عـاداًل 
حســـــن الســـــیرة قلیـــــل الجـــــواري خائفـــــًا ا  متواضـــــعًا للفقـــــراا وقـــــد بنـــــي عـــــدة مســـــاجد تـــــوفي فـــــي ســـــنة 

؛ ال)ســـاني، العســـجد 148-146، ص13م(. ینظـــر: ابـــن كثیـــر، البدایـــة والنهایـــة، ج1237هــــ 635 
 .483، ص2المسبوك، ج

 الملك الكامل: ینظر تعریفه فیما سبق.( 2 
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ـــــــــــــــــــــــــــاً   محـــــــــــــــــــــــــــي لصـــــــــــــــــــــــــــدى ممیت
 

 (1 ویوســـــــــــــــــــــــفا وهـــــــــــــــــــــــو طـــــــــــــــــــــــول  
 

 بیات من الشعر:أَ بن المعظم عیسى في هذه الواقعة  وللملك الناصر داوود
 دعـــــــــــــوة یـــــــــــــا خلیفـــــــــــــة ا  اال انجـــــــــــــا

 
 ظلیـــــــل ب عـــــــن الخلـــــــق منـــــــك ظـــــــل 

 
 یـــــا امـــــام الهـــــدى ابـــــا جعفـــــر المنصـــــو

 
ـــــــــه الفخـــــــــار الطویـــــــــل  ـــــــــا مـــــــــن ل  ر ی

 
 مـــــا جـــــرى مـــــن رســـــولك الشـــــیل محـــــي

 
 الـــــــــــدین فـــــــــــي هـــــــــــذه الـــــــــــبالد قلیـــــــــــل 

 ج
 جــــــــــــاا واالرض بالســــــــــــالطین تزهــــــــــــو

 
ـــــــــــول  ـــــــــــى والقصـــــــــــور مـــــــــــنهم طل  واثن

 
 افقــــــــــــــر الــــــــــــــروم والشــــــــــــــام ومصــــــــــــــر

 
 (2 أفهــــــــــــــــذا  م)ســــــــــــــــل ام رســــــــــــــــول  

 
 ِإلــىملــك الكامــل ومعــه الملــك الناصــر داوود م( ســار ال1237هـــ 635وفــي ســنة  

شــرف الملـــك شـــرف وقــد امتلــك دمشـــق بعــد الَ ســتیالا علیهــا بعـــد وفــاة الملــك الَ دمشــق لال
ا اشـــتد الحصـــار علـــى الصـــالح وفـــرض الكامـــل والناصـــر داود الحصـــار علـــى دمشـــق "ولمـــ

ض عــن دمشــق ن یعــو  أَ خیــه الملــك الكامــل، علــى أَ  ِإلــىذعــن بتســلم دمشــق أَ الملــك الصــالح 
ذلــك"  ِإلــىفأجابــه الملــك الكامــل  (3 والســواد  (2 بصــرى  ِإلــىمضــاها  (1 والبقــاع  (3 ببعلبــك 

 4). 

                                                 

؛ الیونیني، ذیل مر ة، 216، ص5؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ج117، ص22سبط، مر ة الزمان، ج( 1 
ـــــار البشـــــر، ج333، ص1مـــــ  ـــــو الفـــــداا، مختصـــــر اخب ـــــي، شـــــفاا القلـــــوب، 164، ص3؛ اب ؛ الحنبل
 .103، ص2الدعباسي، الساللة البكریة، ج ؛319-318ص

؛ الصــفدي، الــوافي 164، ص3؛ ابــو الفــداا، مختصــر اخبــار، ج333، ص1الیـونیني، ذیــل مــر ة، مــ ( 2 
 .319-318؛ الحنبلي، شفاا القلوب، ص106، ص29بالوفیات، ج

نصـیر لهـا فـي  بعلبك: وهي مدینة قدیمة فیها ابنیة عجیبـة واثـار عظیمـة وقصـور مبنیـة مـن الرخـام ال( 3 
 .453، ص1الدنیا بینها وبین دمشق ثالثة ایام. ینظر: یاقوت، معجم البلدان، ج
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وكـان المتوســط بینهمــا فــي تقریــب قواعــد الصــلح محــي الــدین ابــن الجــوزي الــذي قــد 
الملــوك لیوفــق االمــر بیــنهم ویزیــل مــا وقــع مــن  ِإلــىورد مــن الخلیفــة المستنصــر بــا  رســواًل 

مـــن رطبـــة الخالفـــة العباســـیة فـــي  ن مثـــل هـــذه التحركـــات كانـــت ال تخلـــو.  ا(5 االخـــتالف 
مـــة التـــي توظیفهـــا لصـــالحها فـــي حـــین ان محـــي الـــدین ابـــن الجـــوزي مـــن الشخصـــیات المه

فضــاًل عــن كونــه طــرف خــارج البیــت  جــدًا ممیــزة ا دوارً أَ خــذ أَ تمكنــت مــن تمثیــل ذلــك ومــن 
نفسـه  الوقـتوفي لمتنازعة، راف اطان تتوفر لدیه صفة الحیاد بین الَ یوبي ومن الممكن الَ 

سـس لهـا سـبط ابـن الجـوزي الـذي لـم أأ سرة مكانة في بالد الشام كان قد ن لهذه الأَ ال ننسى 
خوتـه، لكـن خالـه ا ِ ا بـین المعظـم و مالسـی  و طـراف مـن المحافظـة علـى الحیادیـة بـین الَ یتمكن 

فــــة محــــي الــــدین ابــــن الجــــوزي خدمــــه فــــي ذلــــك بعــــده الب)ــــدادي ومكانتــــهأ منــــدوبًا عــــن الخلی
 المستنصر با .

م( 1238هـــ 636وســرعان مــا تجــددت الخالفــات بــین ملــوك بنــي ایــوب فــي ســنة  
لــیهم لحــل إِ ال محــي الــدین ابــن الجــوزي رســواًل رســإِ  ِإلــىممــا دفــع الخلیفــة المستنصــر بــا  

ملــك دمشــق والملــك  (6 خــوین الصــالح ایــوب وقــع فــي هــذه الســنة بــین الملكــین الَ الخــالف "
الخلیفــة  ِإلــىل قــد طمـع فــي مصــر فأرســل العــادل و  لــك مصــر، وكــان الَ م (7 العـادل محمــد 

                                                                                                                         

البقاع: وهو موضع یقال له بقاع كلب قریب من دمشق وهو ارض واسعة بین بعلبك وحمص ودمشق ( 1 
لجـو. فیها قرى كثیرة ومیاه طزیرة واكثر شراب هذه الضیاع من عین تخـرج مـن جبـل یقـال لهـذه العـین ا

 .470، ص1ینظر: یاقوت، معجم البلدان، ج
، 2بصرى: وهي بلدة بحوران وهیه قصبة الكـورة مـن اعمـال دمشـق. ینظـر: یـاقوت، معجـم البلـدان، ج( 2 

 .500ص
الســواد: وهــي ناحیــة بــالقرب مــن البلقــاا ســمیت بــذلك لســواد حجارتهــا. ینظــر: یــاقوت، معجــم البلــدان، ( 3 

 .272، ص3ج
 .152، ص5ج الكروب، جابن واصل، مفر ( 4 
 .148، ص13؛ ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج152، ص5ابن واصل، مفرج الكروب، ج( 5 
 الصالح ایوب ینظر تعریفه فیما سبق.( 6 
هــ  م( بعـد وفـاة جـده الملـك العـادل 615الملك العادل محمـد: وهـو محمـد بـن الملـك الكامـل ولـد سـنة  ( 7 

بلقبه وكان جوادًا كثیر البذل وانفق الخزائن التي جمعهـا والـده فـذهبت  فسماه الملك الكامل باسمه ولقب
م( بقلعــة الجبــل ودفــن فــي مقبــرة شــمس الدولــة 1247هـــ 645كلهــا فــي المــدة الیســیرة تــوفي فــي ســنة  



                                                                                                          و شكيب راشد بشريشرف عزيز عبد الكريم َأ           م( َأمنوذًجا1258هـ/656حمي الدين ابن اجلوزّي )ت:  –ور السياسّي للوعاظ يف بغداد الد
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اخیـه بـالكف عمـا عـزم فـي قصـده، وتمكـن محـي الـدین ابـن  ِإلـىیعرفه بذلك، ویسـأل التقـدم 
شــیاا مــن جملتهــا أَ خیــه فاشــترط أَ اع الصــالح بدمشــق وتــوفیر مصــر علــى الجــوزي فــي اقنــ

خـــوین هـــذه مـــة الصـــلح بـــین الَ ، وفـــي مه(1 ذلـــك" ِإلـــىبیـــه فأجابـــه اخـــوه أَ حصـــته مـــن تركـــة 
م( وكـان 1258هــ 656اصطحب محي الدین ابن الجـوزي ابنـه شـرف الـدین عبـد ا   ت: 

مصـر فیجتمـع  ِإلـىخوین فكـان یـذهب وكان یتردد في هذا المعنى بین الَ شابًا فاضاًل ذكیًا 
نــد ع (2 الملــك الصــالح ومحــي الــدین ابــن الجــوزي مقــیم بنــابلس ِإلــىبالملــك العــادل ثــم یعــود 

 .(3 یوبأَ الملك الصالح 
خـوین الملـك العـادل محمـد والملـك الصـالح ایـوب ه تقارب ما بـین الَ ن  أَ مر  خر الَ و 

الــدیار المصــریة واصــطحب معــه جمــال الــدین بــن  ِإلــىوان محــي الــدین ابــن الجــوزي رحــل 
نـاظر الجــیح رسـواًل مــن الملـك الصــالح لتعزیـز قواعــد الصـلح بینهمــا  (4 یحیـى بـن مطــرود 

ا مصــر واخــذ مــع الملــك العــادل فــي تقریــر قواعــد الصــلح واالتفــاق فوصــال وادًیــ ِإلــىفتوجهــا 
خبــار بمــا تــم وأحســن الیــه واكرمــه فلمــا وردت الَ  قامــا عنــد الملــك العــادل بمصــرأَ الرســالة و 

علــى الملــك الصــالح خــاف جمــال الــدین بــن مطــرود علــى نفســه فاســتجار بمحــي الــدین بــن 
محــي الــدین مــن القــاهرة لتوفیــق الحــال بــین العــادل  الجــوزي رســول الخلیفــة فأجــاره. وســافر

والملك الصالح اسـماعیل وبـین الملـك الناصـر داوود صـاحب الكـرك فسـار جمـال الـدین بـن 
 .(5 مطرود في صحبته 

                                                                                                                         

؛ ابـن ت)ـري 381-380، ص5صالد الدین خارج باب النصر. ینظر: ابن واصـل، مفـرج الكـروب، ج
 .303ص ،6بردي، النجوم الزاهرة، ج

؛ ابــو 100؛ ابــن الفــوطي، الحــوادث الجامعــة، ص381-380، ص5ابــن واصــل، مفــرج الكــروب، ج( 1 
؛ نــــاجي معــــروف، 319-318؛ الحنبلــــي، شــــفاا القلــــوب، ص164، ص3الفــــدا، مختصــــر اخبــــار، ج
 .79علماا المستنصریة، ص

 نابلس: ینظر تعریفها فیما سبق.( 2 
 .219-218، ص5ابن واصل، مفرج الكروب، ج( 3 
جمال الدین بن یحیى بن مطرود: وهو ناظر الجیح وكان فاضال جید الشـعر ومـن اتـم النـاس مـرواة ( 4 

واعتنــاا بمــن یلــوذ بــه ویصــحبه الملــك الصــالح ایــوب وكانــت دولــة الســلطان الملــك الصــالح نجــم الــدین 
 .209، ص5ایوب به زاهیة زاهدة. ینظر: ابن واصل، مفرج الكروب، ج

 .246-245، ص5ج الكروب، جابن واصل، مفر ( 5 
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دمشـق بعـد  ِإلىوقد رافق وصول محي الدین ابن الجوزي وجمال الدین بن مطرود 
وقـــد مـــدد  م(1239هــــ 637ســـنة  ان تمكـــن الملـــك الناصـــر داوود مـــن فـــتح بیـــت المقـــدس 

خیر بقصیدة وذكر مضاهاته في فتح القدس لعمه صـالد الـدین جمال الدین بن مطرود الَ 
 االیوبي مع اشتراكهما في اللقب والفعل وهو معني لطیف وملیح. 

ــــــــــــــه عــــــــــــــادة  المســــــــــــــجد االقصــــــــــــــى ل
 

 ســــــــــــارت فصــــــــــــارت مــــــــــــثال ســــــــــــائراً  
 

 اذا طـــــــــــــــــــــدا بـــــــــــــــــــــالكفر مســـــــــــــــــــــتوطناً 
 ز

ـــــــــــــــــــــه ناصـــــــــــــــــــــ   راً ان یبعـــــــــــــــــــــث ا  ل
 

 فناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر طهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره اوالً 
 

 (1 وناصــــــــــــــــــــــر طهــــــــــــــــــــــره اخــــــــــــــــــــــرًا  
 

 فــــــي دار الملــــــك  ابــــــن الجــــــوزيدمشــــــق نــــــزل محــــــي الــــــدین  ِإلــــــىوعنــــــد وصــــــوله 
الــدین بــن مطــرود بمدرســة عــز الــدین ونــزل جمــال  (2 ســماعیل بــدرب الشــعارین إِ الصــالح 

 خدمـة محـي الـدین ابـن الجـوزي ِإلـىوكان الملك الصالح یجيا كل یـوم  (3 یبك المعظمي أَ 
 .(4 صالد بینه وبین الملك الناصر داوود وبین الملك العادل خیر في اإلِ خذ الَ أَ و 

                                                 

 .247، ص5ابن واصل، مفرج الكروب، ج( 1 
درب الشــــعارین: وهــــي احــــدى دروب دمشــــق وهــــي قریبــــة مــــن حــــارة ال)ربــــاا وبــــالقرب مــــن المدرســــة ( 2 

االصفهانیة ایضـًا وعلـى بـاب درب الشـعارین المسـجد الـذي بـاعوا فیـه یوسـف الصـدیق "علیـه السـالم". 
م(، الـدارس 1570م 978، النعیمي، عبـد القـادر بـن محمـد  ت: 143، ص5ینظر: یاقوت، معجم، ج

، 1م(، دار الكتـب العلمیـة ، ج1990في تأریل المدارس، اعد فهارسه: ابراهیم شمس الدین،  بیـروت: 
 .118ص

مدرســـة عـــز الـــدین ایبـــك المعظمـــي: وهـــي المدرســـة العزیـــة التـــي انشـــأها عـــز الـــدین ایبـــك اســـتاذ دار ( 3 
یدان القصر خارج دمشق كـان یـدرس بهـا علـى المـذهب الحنفـي ومـن الـذین قـاموا المعطي تقع شمال م

بالتــدریس بهــا ســبط ابــن الجــوزي وابنــه عبــد العزیــز بــن یوســف. ینظــر: عبــدالقادر بــن محمــد النعیمــي، 
(، دار الكتــب 1990،  بیــروت:1الــدارس فــي تــاریل المــدارس، اعــد فهارســه :ابــراهیم شــمس الــدین، ط 

 .425-424، ص1العلمیة،ج
 .248، ص5ابن واصل، مفرج الكروب، ج( 4 
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ذ ذكـــــــر ابـــــــن واصـــــــل  ت: إِ ؛ ولـــــــم یـــــــنجح محـــــــي الـــــــدین فـــــــي الصـــــــالد بیـــــــنهم
ن تـرد أَ  ال  إِ الملـك الناصـر كـان ال یرضـیه  ن  ؛ لَ مـرأَ م( "ولـم ینـتظم فـي ذلـك 1297هـ 697

ــ (1 دمشــق الیــه" مــن  ابــن الجــوزيمحــي الــدین  الســفر "وســافر ِإلــىا اضــطر محــي الــدین مم 
خـــذ معـــه یتفـــق مـــع الملـــك أَ ة، واجتمـــع بالملـــك الناصـــر داوود و دمشـــق نحـــو الـــدیار المصـــری

وبعد هذا العمل الذي قام به محي الـدین ابـن الجـوزي لـم  (2 العادل وعمهما الملك الصالح "
ســــــنة  ِإلــــــىطــــــراف ملــــــوك الَ  ِإلــــــىتتطــــــرق المصــــــادر التاریخیــــــة علــــــى انــــــه قــــــام بســــــفارة 

یــوب قــد انتهــت وذلــك بفضــل جهــود أَ ن الخالفــات بــین ملــوك بنــي أَ ( یبــدو م1242 هـــ640 
 سـرةَأد تهـا أأ  با  وكذلك الجهـود التـيالخالفة العباسیة المتمثلة بشخصیة الخلیفة المستنصر 

ل الجــــــوزي المتمثلــــــة بمحــــــي الــــــدین ابــــــن الجــــــوزي وابنــــــه شــــــرف الــــــدین عبــــــد ا   ت:  
 م(.1258هـ 656

اخـذ محـي الـدین  (3 م(1256-1242هــ 656-640بـا   وفي خالفة المستعصـم 
رسـل الخلیفـة المستعصـم بـا  محـي أَ م( 1243هــ 641ن السـلطة ففـي سـنة  یتقرب اكثـر مـ

فلمـا  (5 "فـاجتمع بـه فـي انطاكیـة  (4 ملك الـروم كیخسـرو بـن كیقبـاذ  ِإلىالدین ابن الجوزي 
والرجــال یلبســون الســراقوجات  عــاد حكــى اشــیاا طریبــة، منهــا: ان النســاا یــتعممن كالرجــال،

ذا جـــاات بولـــد واحـــد تعممـــت إِ المـــر ة  ن  النســـاا تختلـــف فـــي الكبـــر والصـــ)ر؛ لَ وعمـــائم  (6 

                                                 

 .248، ص5ابن واصل، مفرج الكروب، ج( 1 
 .252، ص5ابن واصل، مفرج الكروب، ج( 2 
، 266لمزید من التفاصیل حول الخلیفة المستعصم با  ینظر: ابـن الكـازروني، مختصـر التـاریل، ص (3 

 .719-708ص ،؛ السیوطي،  تاریل الخلفاا267
رو بن كیقباذ: وهو ابن كیقباذ بن كیخسرو السلجوقي صاحب الروم تسلطن بعد ابیـه وهـو شـاب كیخس( 4 

یلقب وقصد فرقة من التتار ارزن الروم فحاصروها واخذوا منها اموااًل جمة النه التزم بهم كل یوم الف 
ــــــوفي ســــــنة  ــــــیهم فهزمــــــوه واســــــرت امــــــه وت ــــــم نــــــازلوا بعــــــض بــــــالده فجمــــــع وحشــــــد وســــــار ال دینــــــار ث

 .285، ص24م(. ینظر: الصفدي، الوافي بالوفیات، ج1245ـ ه643 
انطاكیــة: وهــي مــن بــالد الــروم  نــذاك اي اســیا الصــ)رى وانطاكیــة مــن معاملــة حلــب. ینظــر: یــاقوت، ( 5 

 .266، ص1معجم البلدان، ج
ه السراقوجات: لعلها الزراقوشات مشتقة من الزركح وهو الحریـر المنسـوج بالفظـة واالصـح الـذهب النـ( 6 

ـــاظ الفارســـیة الم)ربـــة، ط ، 2مركـــب مـــن "زر" اي ذهـــب ومـــن "كـــح" اي ذو. ینظـــر: ادي شـــیر، االلف
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ذرع وذراعهــم ذراع ونصــف بــذراع أَ مــا جااهــا ولـد زادتهــا ســتة بعمامـة طولهــا ســتة اذرع، وكل  
 .(1 ب)داد"

م مدینـــة انطاكیـــة لـــیس بهـــا دار بســـطح مســـطح بـــل مســـن ن  إِ ا "ومنهـــا یًضـــأَ وذكـــر 
هــذه مــاا ینبــع مــن عــین وعلیــه  ن  إِ ازیــب لكثــرة تــواتر ال)یــوث، وحكــى: كالجمــل جمعیــة می

یبدو ان هذه السفارة االولى لمحي الدین ابن الجـوزي النطاكیـة  (2 شرر النار ال یزال كذلك"
وذلك من خالل اندهاشه لما شاهده من عادات وتقالید هذه المدینة تختلف عن المـدن التـي 

ة ذكرهــا المــؤرخین والســبب فــي یقــة البنــاا مختلفــة وكانــت هــذه اخــر ســفار شــاهدها وحتــى طر 
ــأَ ذلــك  لداخلیــة ســتاذ الــدار ومهمــة هــذا المنصــب هــو االهتمــام بالشــؤون اأأ ى منصــب ه تــول  ن 

ذ ذكـر السـبط  ت: إِ ؛ محـي الـدین ابـن الجـوزي هـذا المنصـب ىنة تول  وهناك اختالف في س
ان  ِإلــىربعــین، أَ ســنة  ِإلــىي مــدة ســنین مــور فــحــوال والأ ه "تقلــب بــه الَ ن ــأَ م( 1256هـــ 654

ذا النصــح یتضــح ان ســنة تــولي مــن خــالل هــ (3 مــام المستعصــم بــا "ولــي اســتاذ داریــة اإلِ 
ــدار كــان ســنة  أأ منصــب  هـــ  723یــذكر ابــن الفــوطي  م( فــي حــین 1242هـــ 640ســتاذ ال
 .(4 م(1244هـ 642ه ولي االستاذ داریة في تاسع ربیع االول من سنة  ن  أَ م( 1323

                                                                                                                         

(. فــي حــین ذكرهــا 3؛ هـامح رقــم  145م(، دار ال)ــرب، ابــن الفــوطي، الحــوادث، ص1988 القـاهرة: 
ابن ت)ري بردي السراقوجا او السراطوجات جمـع سـراقوج وسـراطوج اصـل اللفـظ فارسـي یسـتعمل بمعنـى 

قیة ومؤلف من كلمتین "سرا" اي الرأس و"اطوح" بمعنى اي یحضن او یمسك ویضـم. ینظـر: ابـن الطا
 (. 1، هامح رقم  61، ص8ت)ري بردي، النجوم الزاهرة، ج

؛ نــــاجي، 515، ص2؛ ال)ســــاني، العســــجد المســــبوك ،ج145ابــــن الفــــوطي، الحــــوادث الجامعــــة، ص( 1 
 .79علماا المستنصریة، ص

 .145دث الجامعة، صابن الفوطي، الحوا( 2 
نصـیحة  ِإلـى؛  عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي ، لفتـة الكبـد 117، ص22مر ة الزمان، ج( 3 

م(، مكتبــة 1991الولـد، ترجمــة المحقــق، تحقیــق: اشـرف عبــد المقصــود بــن عبـد الــرحمن  االســماعلیة: 
 .12االمام البخاري ، ص

؛ ابـن كثیـر، البدایـة والنهایـة، 374، ص23ر اعالم، ج؛ الذهبي، سی153( ابن الفوطي، الحوادث، ص4 
 .164، ص13ج
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رسـل أَ م( 1243هــ 641فـي سـنة   ن  ؛ لَ قـربمـا ذكـره ابـن الفـوطي هـو الَ  ن  أَ دو یب
          (1 ملـــك الـــروم كیخســـرو كیقبـــاذ  ِإلـــىالخلیفـــة المستعصـــم بـــا  محـــي الـــدین ابـــن الجـــوزي 

والذي تولى مهمة االستاذ الـدار یهـتم بـالمور الداخلیـة للبیـوت السـلطانیة وكـذلك ان الـوزیر 
م( وكــان قبــل الســنة المــذكورة هــو 1244هـــ 642زره الخلیفــة فــي ســنة  ابــن العلقمــي أســتو 

 .(2 استاذ الدار وحل مكانه في هذا المنصب محي الدین یوسف ابن الجوزي 
ســرة  ل أأ فــراد أَ م( هــي ســنة تــولي المناصــب فــي 1244 هـــ642ســنة   عــد  ویمكــن 
حسـبة بجـانبي ب)ـداد ى شـرف الـدین عبـد ا  بـن محـي الـدین ابـن الجـوزي الالجوزي فقـد تـول  

مدرســًا لطائفــة الحنابلــة بالمدرســة  ابــن الجــوزيورتــب اخیــه "جمــال الــدین عبــد الــرحمن  (3 
 .(4 المستنصریة"

ى منصـب االسـتاذ الـدار "فـي تاسـع ربیـع االول ا محي الدین ابن الجوزي فقد تـول  م  أَ 
ببـاب محي الدین یوسف ابن الجوزي وهو في منزله  ِإلى (5 مضى صالد الدین بن جلوك 

ـــة لبـــاب الفـــردوس  ِإلـــى (7 فاســـتدعاه، فركـــب وقـــد رفـــع الطرحـــة  (6 االزج  ، (8 الـــدار المقابل
                                                 

؛ نــــاجي، 528، ص2؛ ال)ســــاني، العســــجد المســــبوك، ج145ابــــن الفــــوطي، الحــــوادث الجامعــــة، ص( 1 
 .79علماا المستنصریة، ص

 .164، ص13ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج( 2 
 .529، ص2سجد المسبوك، ج؛ ال)ساني، الع157ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص( 3 
 .529، ص2؛ ال)ساني، العسجد المسبوك، ج157-156ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص( 4 
 صالد الدین بن جلوك: لم اجد له ترجمة.( 5 
بــاب االزج: محلــة كبیــرة ذات اســواق كثیــرة ومحــال كبــار فــي شــرقي ب)ــداد وفیهــا عــدة محــال كــل واحــد ( 6 

ینسب الیها االزجي والمنسوب الیها من اهل العلم وطیرهم كثیر جدًا. ینظر: منها تشبه ان تكون مدینة 
 .168، ص1یاقوت، معجم البلدان، ج

الـدار الخالفـة بطلیسـانه وال طرحـة احترامـًا  ِإلـىرفع الطرحة  الطلیسـان( كـان العـادة ان ال یـدخل احـد ( 7 
كـان ابـن الجـوزي اذا تكلـم ببـاب لمیر المؤمنین سوى قاضي القضاة ف نه كـان یجعـل طرحـة طلیسـان و 

بــدر الشــریف وصــعد المنبــر ویجلــس رفــع الطرحــة ویضــعها جانبــًا فــ ذا انتهــى المجلــس اعادهــا ولبســها. 
فـي تـأریل الملـوك واالمـم، تحقیـق: محمـد عبـد القـادر  ینظر: عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي، المنتظم

 .220، ص18العلمیة، ج عطا ومصطفى عبد القادر عطا،  بیروت: د.ت(، دار الكتب
باب الفردوس: وهو من دور الخالفة بب)داد ینظر: شهاب الدین ابي عبدا  یاقوت الحمـوي، المشـترك ( 8 

 .332م(،عالم الكتاب،ص1986، بیروت:2وضعا والمفترق صقعا ، دون تحقیق، ط
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ن یخلـــع علیـــه وشـــافهه أَ َأجلســـه فـــي المنصـــب مـــن طیـــر المرســـومة بســـكنى االســـتاذ داریـــة و 
دار الــوزیر  ِإلــىن لــه، وركــب مــن ال)ــد فــي جمــع عظــیم بالوالیــة. ودخــل النــاس الیــه مهنئــی

 .(1 داره" ِإلىنائب الوزارة ساعة ثم عاد  فجلس عنده مؤید الدین
م( 1256هــ 654 ت:  (2 سـامة العلـوي أأ نظم عـز الـدین ابـو الحسـن علـي بـن  وقد

 قصیدة یهنئ بها استاذ الدار بما تجدد لولدیه یقول منها:
ــــــا مــــــولى بــــــه  مــــــوالي محــــــي الــــــدین ی

 
 كــــــــل البریــــــــة فــــــــي الحقیقــــــــة یفتــــــــدي 

 
ـــــــــــد خـــــــــــوال ـــــــــــذي ق ـــــــــــأ بال ـــــــــــت المهن  ان

 
 نفـــــــــس العلـــــــــي والســـــــــؤدداوالـــــــــدك ام  

 
 وهـــــــــــــل البشـــــــــــــارة للمراتـــــــــــــب والـــــــــــــذي

 
 ولیـــــــــاه ام لـــــــــك یـــــــــا كـــــــــریم المحتـــــــــدا 

 
 قـــــــد قلـــــــت حـــــــین رأیـــــــت كـــــــال منهمـــــــا

 
ــــــدر فــــــي جــــــنح الظــــــالم الســــــود   كالب

 
 هـــــــــذان مـــــــــا خطبـــــــــا المراتـــــــــب انمـــــــــا

 
 خطبتهمــــــــــــا لمناقـــــــــــــب لـــــــــــــم تجحـــــــــــــد 

 
 خــــــــدماتهم لــــــــىوهمــــــــا مــــــــن القــــــــوم اإلِ 

 
 شــــــــــرفًا تصــــــــــیر لســــــــــید عــــــــــن ســــــــــید 

 
 ا الملیـــــــك مـــــــن الــــــــورىولنـــــــت موالنـــــــ

 
 وهمــــــــــــــا احــــــــــــــق بمســــــــــــــند وبمســــــــــــــند 

 ج
 انـــــــــــــــــتم لـــــــــــــــــدین محمـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــیدتم

 
ــــــــه وكــــــــذاك مــــــــذهب احمــــــــد   علمــــــــا ب

 

                                                 

 .528، ص2؛ ال)ساني، العسجد، ج153ابن الفوطي، الحوادث، ص( 1 
الحســن علــي بــن الحســن بــن ابــي القاســم هبــة ا  والــذي یعــرف بــابن ابــي اســامة یرجــع  عــز الــدین ابــو( 2 

الحسین ذي العبرة ابن زید بن علي بن الحسین بن علي بن ابي طالب "رضي ا  عنه" كان  ِإلىنسبة 
م(. ینظـر: ابـن 1256هــ 654احد المتصوفین في االعمال كان یقول االشعار فـي الفنـون تـوفي سـنة  

 (.1، هامح رقم  157؛ ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص258، ص1مجمع ااداب، م  الفوطي،
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 فــــــــــا  یجــــــــــزي الخیــــــــــر كــــــــــال مــــــــــنكم
 

 عـــــــــن احمـــــــــد وعـــــــــن النبـــــــــي محمـــــــــد 
 

ـــــــــــــة  وكـــــــــــــذلك یرعـــــــــــــاكم بعـــــــــــــین عنای
 

ـــــــــــه بعمـــــــــــر ســـــــــــرمد    (1 ویمـــــــــــدكم من
 

علـى "عمـارة م( تـولى محـي الـدین ابـن الجـوزي االشـراف 1246هــ 644وفي سنة  
 (3 الخلیفــة مــن البهلــوان  ِإلــىالمنتقــل  (2 مســناة دار، علــى شــاطئ دجلــة فــي بســتان الصــراة 

 .(4 ابن االمیر فلك الدین محمد بن سنقر"
م( اخذ محي الدین ابـن الجـوزي یحظـى باالختصـاص اذ 1255هـ 653وفي سنة  

ختصـاص فـي م( فـي ترجمتـه "وحصـل لـه القـرب واال1323هــ 723ذكر ابن الفـوطي  ت: 
حضــرة االمــام المستعصــم بــا ، وســمع علیــه االحادیــث الثالثــة عشــرة وســمعناها علیــه ســنة 

 .(5 ثالث وخمسین"
م ( قصد الم)ـول التتـر ب)ـداد وتعـاون معهـم الـوزیر ابـن 1258-ه656وفي سنة  

وكـــان االخیـــر عالقتـــه طیـــر طیبـــة مـــع اســـتاذ داریـــة الخالفـــة محـــي الـــدین ابـــن  (6 العلقمـــي
                                                 

 .28، ص4؛ ابن رجب، الذیل على طبقات الحنابلة، ج157ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص( 1 
بســتان الصــراة: وهــو البســتان الــذي یقــع فــي الصــراة الكبــرى والصــراة الصــ)رى وهمــا نهــران بب)ــداد وال ( 2 

نا اال واحـد وهـو نهـر یأخـذ مـن نهـر عیسـى مـن عنـد بلـدة یقـال لهـا المحـول بینهمـا وبـین ب)ـداد اعرف ا
ـــدان، ج ِإلـــىفرســـل ویبقـــي ضـــیاع ویتفـــرع منـــه انهـــار  ، 3ان یصـــل ب)ـــداد. ینظـــر: یـــاقوت، معجـــم البل

 .399ص
وقـد الحـق  البهلوان: وهو فخر الدین ابو المظفر بهلوان بن محمد بن سنقر الناصـري الب)ـدادي االمیـر( 3 

ثالثــــة االف ســــنة  ِإلــــىم( وقــــرر لــــه كــــل ســــنة الــــف دینــــار وزیــــدت 1244هـــــ 642بالزعمــــاا ســــنة  
؛ ابـــن الفـــوطي، الحـــوادث، 578، ص2م(. ینظـــر: ابـــن الفـــوطي، مجمـــع ااداب، مـــ 1246هــــ 644 

 (.1، هامح رقم  169ص
 .80؛ ناجي، علماا المستنصریة، ص169ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص( 4 
 .80؛ ناجي معروف، علماا المستنصریة، ص122، ص5ابن الفوطي، مجمع االداب، م  (5 
ابن العلقمي: وهو الـوزیر محمـد بـن احمـد بـن محمـد بـن علـي بـن ابـي طالـب، ووزیـر المستعصـم بـا  ( 6 

وخدمه في زمن المستنصر با  اصبح استاذ الدار مدة طویلة، وكان من الفضالا في االنشـاا واالدب 
؛ ابـــن 213-212، ص13م(. ینظـــر: ابـــن كثیــر، البدایـــة والنهایـــة، ج1258هـــ 656فـــي ســـنة   تــوفي

 .471-470، ص7العماد الحنبلي، شذرات الذهب، م 
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م( ان "محــي الــدین بــن یوســف الشــیل ابــي 1451هـــ 855وقــد ذكــر العینــي  ت: الجــوزي 
الفرج ابن الجوزي وكان عدو  الوزیر بن العلقمي"
 1). 

الخلیفة المستعصم یعلمـه بانـه سـوف یبقیـه علـى الخالفـة  ِإلى (2 رسل هوالكو أَ وقد 
الخلیفـة  (3 فظهـر  وانه یعامله كمـا تعامـل الملـوك السـلجوقیة، وانـه یـزوج ابنتـه بـابن الخلیفـة

ــــ نــــزل الخیمــــة، ثــــم اســــتدعي الــــوزیر ابــــن العلقمــــي الفقهــــاا أأ حضــــر أأ ا المستعصــــم بــــا  فلم 
واالماثــل، فــاجتمع هنــاك جمیــع ســادات ب)ــداد والمدرســون وكــان مــن بیــنهم محــي الــدین ابــن 

ن التتر طائفة بعد طائفة، فلما تكاملوا قـتلهم التتـر عـ ِإلىالجوزي واوالده الثالثة وبقى یخرج 
 .(4 خرهم  

محـي الـدین ماثل والعلماا وذوي المناصـب اسـتاذ الـدار من الَ  (5 ن قتل صبرًا ومم  
خـوه شـرف أَ ثـم  ابـن الجـوزيابـو الفـرج بـن یوسـف میـر جمـال الـدین ابن الجـوزي ثـم ولـده الَ 

                                                 

 .175، ص1عقد الجمان، ج( 1 
هوالكو بن مولى خان بن جنكیز خان مقدم التتار الذي اباد البالد والعباد بعثـه ابـن عمـه القـان الكبیـر ( 2 

)ــول فصــدى الممالیــك واخــذ  الحصــون االســماعیلیة واذربیجــان والــروم والعــراق والجزیــرة علـى جــیح الم
م( بقلعة الصـرع اذ كـان یصـرد مـرتین فـي الیـوم مـات 1265هـ 664والشام ومات على كفره في سنة  

 ( ولـد تملـك بعـده ابنـه ایضـًا. ینظـر: ابـن العمـاد17قلعة تال وبنو علیه قبلة وخلف   ِإلىبمراطة ونقلوه 
 .550، ص7الحنبلي، شذرات الذهب، م 

؛ زیــن الــدین عمــر بــن مظفــر الشــهیر بــابن الــوردي، 194، ص3ابــو الفــدا، مختصــر اخبــار البشــر، ج( 3 
حمـزة  ؛ 191، ص2م(، دار الكتـب العلمیـة، ج1996،  بیـروت: 1تاریل ابن الوردي، دون تحقیق، ط

ط، تحقیــق: عمــر عبــد الســالم تــدمري، بــن احمــد بــن عمــرابن اســباط ، صــدق االخبــار تــاریل ابــن اســبا
 .357، ص1(، جروس برس ، ج1993 بیروت: 

؛ ابـــن 191، ص2؛ ابـــن الـــوردي، تـــاریل ابـــن الـــوردي، ج194، ص3ابـــو الفـــدا، مختصـــر اخبـــار، ج( 4 
 .375، ص1اسباط، تاریل ابن اسباط، ج

بـن ابـراهیم بـن الحسـن صبرا: قتل صـبرًا او احـبس علـى القتـل حتـى یقتـل. ینظـر: ابـو ابـراهیم اسـحاق ( 5 
م(، مؤسســـة دار 2003،  القـــاهرة: 1الفـــارابي، معجـــم دیـــوان االدب، تحقیـــق: احمـــد مختـــار عمـــر، ط

 .116، ص2الشعب، ج
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فــي صــفر ســنة  (1 الــدین ابــو الفضــل عبــد ا  ثــم اخــوه تــاج الــدین عبــد الكــریم بــن یوســف 
 .(3 في ب)داد  (2 ظاهر سور كلواذا م( ب1258هت 656 

مـن مسـیرة كـل مـن  اكثـر وضـوحً أَ رة محي الدین ابـن الجـوزي انت مسیبشكل عام ك
بــو الفــرج ابــن الجــوزي فــي ب)ــداد وكــذلك ابــن اختــه ســبط ابــن الجــوزي فــي بــالد الشــام أَ َأبیــه 

 السلطة وقـد طلبـت ِإلىخیرین لم یكونوا واضحین في مساعیهم في الوصول الَ  ومصر ف ن  
علیهم العلمیة اكثـر مـن الحنكـة السیاسـیة ام محـي الـدین فقـد كـان شخصـیة سیاسـیة واضـح 

فـراد أَ  هأ العلمیـة والوعظیـة التـي امتـازحتـى طلـب علـى براعتـ ابحتً  االطمود كان هدفه سیاسیً 
نالحـظ فـي مســیرته السیاسـیة كیـف یتــدرج فـي المناصـب خطــوة وراا و   ل الجـوزي بهــاأأسـرة 

ثـار هـذه السیاسـة الناجحـة  نـه رسـم الهـدف السیاسـي بیـده وكـان اخطوة بحیـث یبـدو للقـار  
ان اســتفاد منــه اوالده مــن بعــده وخاصــة شــرف الــدین عبــد ا  وجمــال الــدین ابــو الفــرج بــن 

براز دوره السیاسي و  ِإلىذي سوف نتطرق ال ابن الجوزيیوسف   سهاماته فیها.إِ اِ 
 
 

 الخاتمة
تهرت بـالوعظ سـرة اشـأأ جـوزي بكونـه مـن بعد دراسة الدور السیاسـي لمحـي الـدین ابـن ال     

 ي:أتما ی ِإلىتوصل البحث 
 شهرة ابن الجوزي كانت السبب في تولي ابنه محي الدین یوسف المناصب العلیا  اواًل: إن  

                                                 

 .636-630، ص2ال)ساني، العسجد المسبوك، ج( 1 
 كلــواذا: مدینــة بهــا جــامع. تتصــل عمارتهــا بب)ــداد بهــا شــرقًا وبــین المــدینتین جســران مربوطــان بالســفن( 2 

یجتاز علیهمـا النـاس وبینهـا وبـین ب)ـداد ثـالث فراسـل وبهـا مسـجد جـامع ومنبـر واسـواق. ینظـر: محمـد 
ـــــدا  بـــــن عبـــــد المـــــنعم الحمیـــــري، الـــــروض المعطـــــار فـــــي خیـــــر االقطـــــار، تحقیـــــق: احســـــان  بـــــن عب

 .493(، مؤسسة ناصر الثقافیة، ص1980عباس، بیروت :
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في الخالفة العباسیة، وانه استطاع ان یثبت مكانته حتى بعد طیاب والده عـن دائـرة التـأثیر 
  .بعد محنتنه مع الخلیفة الناصر لدین ا

اراته مــن خــالل المهــام المناطــة بــه وخاصــة ســف ابــن الجــوزيثانیــًا: قــام محــي الــدین یوســف 
موال كثیرة وانفاقها في بناا مدرسة له في بـالد الشـام دعمـًا أَ ن یوظف أَ طراف ملوك الَ  ِإلى

 ونصرة للمذهب الحنبلي.
التوفیـق مـا بـین  یجـد قدرتـه فـي ابـن الجـوزيتابع للنشاط السیاسـي لمحـي الـدین الم ن  إِ ثالثًا: 

خیر قد قام بنفـي والـده ابـو الفـرج یفة الناصر في الوقت الذي كان الَ عالقته الجیدة مع الخل
ــ ِإلــىابــن الجــوزي  ة ال ا یجعــل الباحــث یقــف امــام ظــاهر واســط وتعرضــه لمحنــة اســااته، مم 

ـــأَ یخـــرج تفســـیرها عـــن احتمـــالین،   ن  أَ العباســـیة كانـــت حكومـــة مؤسســـات، او الخالفـــة  ن  أَ ا م 
كــان شخصــیة مهنیــة بامتیــاز تخضــع للمصــلحة الشخصــیة بشــكل  وزيابــن الجــلــدین محــي ا

 ملفت للنظر.
مثـل  ابـن الجـوزيظائف حكرًا بین اوالد محـي الـدین ت بعض المناصب والو صار رابعًا: لقد 
 ثبات وجود امتداداته في الخالفة العباسیة.إِ ه تمكن من ن  أَ ا یؤكد والسفارات مم  الحسبة 

میة وحــل ســالعلــى التواصــل مــع القــوى اإلِ  ابــن الجــوزيدین یوســف خامســًا: عمــل محــي الــ
یـوب تحــت رایــة الخالفــة العباسـیة ووفــق لمصــلحتها مســت)اًل تلــك أَ النزاعـات بــین ملــوك بنــي 

 النزاعات.
 ابــن الجـــوزيي الفـــرج بــأَ بیـــه أَ بت)ییـــر مســار  ابـــن الجــوزيسادســًا: قـــام محــي الـــدین یوســف 
داریــة فضــاًل عــن بعــض الجوانــب ا ِ جاهــات سیاســیة و ات ِإلــىبتوجیهــات علمیــة تألیفــًا ووعظــًا 

 العلمیة مثل التدریس وبناا المدارس.
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Abstract 

         The form of religious preaching in the late Abbasid ages is a 

phenomenon worthy of research and study, and it includes some 

preachers doing official tasks which is the result of the relationship of 

those preachers with power, so they had a distinctive political role. The 

research aims to highlight the political role of Muhieddin Yusef Ibn Al-

Jawzi through the tasks entrusted to him by the Abbasid Caliphate and his 

role in social conditions through his job in (Hisba). As well as looking at 

the general endowment as well as its political role internally and 

externally in uniting the Islamic forces, especially with the kings of Bani 

Ayoub and the rest of the powers affiliated with the caliphate nominally 

and administratively and resolving their internal problems to confront the 

Crusaders, and the role of Muhieddin Yusef Ibn Al- Jawzi also emerges 

during the embassies that he was performing and which were pouring in 

the interest of the Abbasid Caliphate and making it the influential opinion 

in the Islamic countries, the figure of Muhyiddin Yusuf Ibn Al-Jawzi had 

a role in achieving this, while he paved the way for his children to fill 

political positions and carry out his tasks that he previously performed, 

and that made his family had an effect on the internal and foreign policy 

of the Abbasid Caliphate. 
    Keywords: : preacher , the honorable,؛ embassy. 
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