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 وأثره الحضاري في المشرق اإلسالمي من القرن  الموت
 م(31:31هـ /7: 4)

 

  ميرفت رضا أحمد محمد
 

 الملخص
ٌتناول هذا البحث الموت وأثره الحضاري فً المشرق االسالمً من القرن 

هـ( وقد ُقسم هذا البحث إلى ثالثة مباحث فؤلقى المبحث األول الضوء على 7: 4)
اإلنسان مقدرا له الموت بعد حٌاة محددة عند هللا سبحانه حاالت الموت. فقد ُخلق 

وتعالى، ومن ثم فلٌس للموت أسباب، لكن تعددت حاالته ما بٌن سٌاسٌة واقتصادٌة 
 واجتماعٌة وصحٌة وؼٌرها. 

كما تطرق المبحث إلى الوصٌة وكٌؾ انها تختلؾ باختالؾ المواقؾ 
عاٌة األوالد، ووصٌة باألموال والظروؾ، ومنها وصٌة سٌاسٌة بالحكم ، ووصٌة بر

 والممتلكات، ووصٌة بالعلم ووقؾ الكتب، ووصٌة بالؽسل والدفن .
وتناول المبحث الثانً ما ٌحدث بعد الموت من مراسٌم، فمراسٌم الموت  

كثٌرة، وتختلؾ من مجتمع آلخر، ومن طبقة ألخرى، ؼٌر أنها طفٌفة جدا، بٌنما 
ى المجتمع سٌاسٌا، اقتصادٌا، اجتماعٌا، ثقافٌا(،ثم تناول المبحث الثالث أثر الموت عل

 جاءت الخاتمة تبرز ما توصل إلٌه البحث من نتابج. 
فجمٌع المعطٌات التً تم التوّصل إلٌها، تقود بطبٌعة الحال، إلى جملة    

مسابل أخالقٌة واجتماعٌة، وهً أن الحفاظ على النفس اإلنسانٌة ٌعد من أولى 
ً اهتمت بها الشرعٌة اإلسالمٌة، وأولتها عناٌتها الفابقة حتى المقاصد الشرعٌة الت

أنها أوجبت الخلود فً النار لقاتل النفس اإلنسانٌة، كما تدل على قوله سبحانه 
وتعالى: [من ٌقتل مإمنا متعمدا فجزاإه جهنم خالدا فٌها وؼضب هللا علٌه ولعنه 

مبرر مقبول ٌرتضٌه  وأعد له عذابا عظٌما]، وذلك ألن اإلضرار بالؽٌر دون
الشرع، وٌقبلـه العقل السلٌم ٌعتبره المشرع اإلسالمً والوضعً ـ على السواء ـ 
تجنٌـًا وتجاوًزا على حق الؽٌر، ومن هنا اعُتبر أن للحق صفة اجتماعٌة ولٌست 

 فردٌة، فحسب تراعى فٌه مصلحة األفراد والجماعات بما ٌضمن تسٌٌر الحٌاة.
ٌِّت، وأحبب ما شبت فإنك مفارقه، وفً الختام عش ما      شبت فإنك م

واعمل ما شبت فإنك مجزٌي به، الموت ٌؤتً فجؤة والقبر صندوق العمل، وال نكتفً 
أن نإمن بالموت، بل أن نستعد له بالتوبة النصوح، والعمل الصالح، والبذل 

 والتضحٌة، واإلقبال على الطاعات.
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Death and its Cultural Impact in the Islamic East of the 

Century (4: 7 -10: 13) 

Mervat Rada Ahmed Mohamed  

Abstract 

This paper deals with death and its impact of Islamic civilization in the 

East of the century (4: 7 e) This research has been into three sections and 

delivered the first section of light on the deaths. The creation of man 

destined to die after a certain life when God Almighty, then it is not for the 

causes of death, but there were many cases is between political, economic 

and social, health and others. 

Section also discussed the commandment and how they vary according 

to situations and circumstances, including the commandment of political 

governance, and commandment sponsored boys, and the commandment of 

money and property, and the commandment to science and stop books, and 

commandment panning and burial. 

 And eating the second topic what happens after the death of decrees, 

Vmrasim death are many, and vary from one society to another, and layer 

to another, but it is very slight, while eating the third research impact of 

death on the community politically, economically, socially, culturally), and 

then came the conclusion highlights what reached search results. 

All data that have been reached, leads naturally to the inter ethical 

issues and social, is that self-preservation humanity is one of the first 

destinations legitimacy, which focused on the Islamic legitimacy, and 

accorded attention high until it necessitated immortality in the fire of the 

murderer of the human soul, as evidenced by saying the Almighty: 

"Whoever kills a believer intentionally, his recompense is Hell to abide 

therein, and the wrath of God upon him, and prepared for him a great 

punishment, because injury to others without acceptable justification 

acceptable Shara, and acceptable sound mind considers legislator Islamic 

and postural both Tgnaa and encroachment on the right of others, and here 

considered that the right social status, not an individual, only take into 

account the interests of individuals and groups to ensure the conduct of life 

In conclusion nest what you want for you is dead, and love what you 

want for you departest, and do what you want for you rewarding him, 

death comes suddenly and the grave Labour Fund, and not just to believe 
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in death, but to prepare his sincere repentance, and good work, and giving 

and sacrifice, and the demand for good deeds. 
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 مقدمة:
  ا ُنْإِتِه ٌَ ْن ٌُِرْد َثَواَب الدُّ ال َوَمْن  ِ ِكَتاًبا ُمَإجه َوَما َكاَن لَِنْفٍس أَْن َتُموَت إاِل ِبإِْذِن هللاه

اِكِرٌنَ  ٌُِرْد َثَواَب اآلِخَرِة ُنْإِتِه ِمْنَها َوَسَنْجِزي الشه ِمْنَها َوَمْن 
1  

ل أربع البدد أن ٌتنقدل فٌهدا اإلنسدان مرحلة الحٌاة الثالثة من مراح 2الموتٌعد      
من واحدة إلى أخرى، أما المرحلة األولى فهً حٌاة األجندة، تلٌهدا هدذه المرحلدة التدً 
نعٌشددها الٌددوم فددً ؼمددار دنٌانددا هددذه، أمددا المرحلددة الثالثددة فهددً الحٌدداة البرزخٌددة التددً 

التدً تكدون  سننتقل إلٌها من خالل بوابة المدوت، أمدا المرحلدة الرابعدة واألخٌدرة فهدً
فً دار القرار ٌوم تقوم الساعة. وكدل مرحلدة مدن هدذه المراحدل أوسدع مجداالً وأقدوى 

إذاً الموت انتقال من عالم آلخر، وباألحرى  فهو جسدر حقٌقة من المرحلة التً قبلها. 
بدٌن حٌداتٌن: حٌداة الددنٌا الفانٌدة، وحٌداة اآلخدرة الباقٌدة ولدٌس فنداء، وإنمدا هدو مفارقدة 

الهدِذي . كمدا ٌعدد المدوت بالنسدبة إلدى المدإمن والدة جدٌددة. ٌقدول تعدالى: الروح للبدن

ُكْم أَْحَسُن َعَمالً َوُهَو اْلَعِزٌُز اْلَؽفُورُ  ٌُّ ْبلَُوُكْم أَ ٌَ اَة لِ ٌَ َخلََق اْلَمْوَت َواْلَح
3 . 

إنه  ،ففً النهاٌة ٌبقً المعنى واحدا ،ومهما تنوعت مفاهٌم الموت لدي الشعوب     
الوجود ٌكون مظهره خمود الشعور، وتالشى اإلدراك. ولكن  كل حً فً هذا نهاٌة

ألن  ،وحاضرا ما بعد الموت هو السإال الذي تنوعت النظرة إلٌه بٌن الشعوب قدٌماً 
 الموت باطن الموت ارتبط بمعتقدات فكرٌة ال تستند علً دلٌل ملموس، ٌبٌن حقٌقة

فتبنً كل شعب فكرته  ،الدنٌا الروح واالنفصال عن وحال الجسد بعد مفارقة
الخاصة، التً من خاللها ٌتم التعامل مع جسد المٌت بطقوس تعبر عن هذه الفكرة ، 

وِح قُلِ  ىأن الموت من عالم الؽٌبٌات بدلٌل قوله تعال وال سٌما ْسؤَلُوَنَك َعِن الرُّ ٌَ  َو

ن اْلِعْلِم إِاله  وُح ِمْن أَْمِر َربًِّ َوَما أُوِتٌُتم مِّ َقِلٌالً  الرُّ
4  

ٌقال أنه  ما ولٌس للموت أي أسباب ! ألن السبب الوحٌد هو " انتهاء األجل" أما   
فهنالك  ، ألن هذه تسمى حاالت ولٌست أسباب.مخالفة للصوابهنالك أسباب فذلك 

قُْل ال أَْملُِك  تعددت االسباب والموت واحد قال تعالى:  .السبب والحالة فرق بٌن
ا ٍة أََجٌل إَِذا َجاَء أََجلُُهمْ  َوال لَِنْفِسً َضّرً ُ لُِكلِّ أُمه ْسَتؤِْخُروَن َساَعًة  َنْفًعا إاِله َما َشاَء هللاه ٌَ َفال 

ْسَتْقِدُمونَ  ٌَ َوال 
األجل المقدر لإلنسان. ورحم هللا االمام  ٌعنى كله بٌد هللا وحسب. 5

 الشافعً حٌث قال:
    إذا جن لٌل هل تعش إلى الفجر              فـؤنك ال تدر نزول عـن الدنـٌا

 

 وكم من سقٌم عاش حٌنا من الدهر    كم من صحٌح مات من ؼٌر علة      ف
ددت، ولكندده مصددٌبة ل حٌدداء الددذٌن  ٌْ وال شددك أن المددوت بحددد ذاتدده لددٌس مصددٌبة للم
ٌفددارقون قددرٌبهم أو حمددٌمهم أو صدددٌقهم أو حبٌددبهم. المددوت مصددٌبة ل حٌدداء الددذٌن 

عوا المٌْ  دت فهدو الدذي ٌنسدج وده ٌْ َت الذي رحل قبلهم إلى هللا عدز وجدل. أمدا بالنسدبة للم
ومعناه فً الحٌاة التً ٌعٌشها فً هذه الدنٌا، إن شاء جعدل مدن المدوت  ،للموت حقٌقته

الذي هو على مٌعاد معه عرساً ، وإن شاء جعل من الموت الذي هو على موعد معده 
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 شقاًء.
: 4الحضاري فً المشرق االسالمً من القرن )الموت وأثره هذا البحث ٌتناول   
وقد قُسم هذا البحث إلى ثالثدة مباحدث )فدؤلقى المبحدث األول الضدوء م(  13:10/هـ7

صددحٌة. وتطددرق إلددى الوصددٌة اجتماعٌددة،  ،الموت)سٌاسددٌة، اقتصددادٌةحدداالت علددى 
)وصٌة سٌاسٌة ، وصٌة برعاٌة األوالد، وصدٌة بداألموال والممتلكدات، وصدٌة بدالعلم 

ث بعدد المدوت دمدا ٌحدبالؽسل والدفن( ، وتناول المبحدث الثدانً  وصٌةوقؾ الكتب، و
مجتمددع آلخددر، ومددن طبقددة  كثٌددرة، وتختلددؾ مددن مراسيييم المييوت، ؾمراسيييممددن 

بٌنمدا تنداول المبحدث الثالدث أثدر المدوت علدى المجتمدع  ؼٌر أنها طفٌفة جددا،ألخرى؛ 
الخاتمة تبرز ما توصل إلٌه البحدث  ثم جاءتثقافٌا(،واجتماعٌا، واقتصادٌا، و سٌاسٌا،

 من نتابج  .

 المبحث االول: حاالت الموت

 سياسية حاالت 
شدرٌحة المشدرق اإلسدالمً خدالل فتدرة البحدث قد برزت فً عالم السٌاسة فً     

لتحقييق  ارتددبط نشدداطها بصددناعة المددإامرات، وإثددارة الشددكوك، وترتٌددب األزمددات؛
سددرى المددوت فددً شددراٌٌن أجهددزة ن أهييداو وملييالص شخليييةب وترتييك أليي   ليي  أ

تدولى السدلطان مسدعود الؽزندوي ومن  ل   أل  سبيل المثالب أنيدما  الدولة بؤكملها،
، بدأ الزوزنً فً تدبٌر مإامرة للتخلص مدن حسدنك ـ وزٌدر السدلطان محمدود ـ حكمال

فلجددؤ إلددى القددول بؤندده قرمطددً وأن الخلٌفددة طلددب رجمدده، وأندده قطددع صددلته بالسددلطان 
أجله، وتؤثر مسعود بهذه الدسٌسة، وأرتضى سٌاسة الزوزنً قبل حسدنك، محمود من 

وبعث لحسنك ٌذكره بقوله" حٌن تصبح سلطانا أصدلبنً " وبدذل الدوزٌر وبدذل ربدٌس 
  دٌوان الرسابل كل ما فً وسعهما إلثناء الزوزنً عن قتل حسنك ولكن دون جدوى.

سداحة شارسدتان ـ  التدً وأجتمع النداس حدول المشدنقة ـ ممدا ٌلدً مصدلى بلد  ب    
أعدت لٌشد إلٌها ، وكان القراء ٌقرإن القرآن، وأمروا حسنك بخلدع مالبسده، فمدد ٌدده 
وأحكم رباط إزاره وعقد أسفل سراوٌله، ثم خلع جبته وقمٌصه وطرحهما مع عمامتده 
وبقى عرٌانا باإلزار، واضعا إحدى ٌدٌه على األخدرى. وبددأ جسدمه أبدٌل كداللجٌن، 

بداكٌن مدن أجلده بكداء مدرا ،ثدم ؼطدوا رأسده ووجهده بدالخوذة الواسدعة،  فؤنفجر النداس
وطلب الزوزنً من الناس أن ٌرجموه، ولكنهم صاحوا باكٌن ساخطٌن، ولم تجرإ ٌدد 
على اإلمساك بحجر لتلقى به فً وجه حسنك، كما أبى الجندي المكلؾ بالوقوؾ علٌه 

ا. وعلى نحٌب الناس وصدٌاحهم أن ٌقتل الوزٌر رجما بالحجارة من السوقة، فقتله شنق
. وكددان لهددذه المددإامرة أثرهددا الكبٌددر فددً نفددوس الندداس وسددخطهم 6واشددتد سددخطهم

 واستٌابهم من العهد المسعودي. 
وٌجدددر بنددا ونحددن نتحدددث عددن المددإامرات أن نشددٌر إلددى الجددواري وقٌددامهن       
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عدز الملدك  بدور القاتالت للحصول على العدٌد من المكاسب، فقد قامت زوجة الوزٌر
البروجدردى ـ وهدى إحددى جدواري السدلطان مسعوددـ  بخندق زوجهدا، بعدد مدا عذبتده 
وعلقتدده فددً سددقؾ الحجددرة، وذلددك بموافقددة السددلطان مسددعود بعددد عددزل الددوزٌر مددن 

 .7السلطة لكبر سنه
وجهزت عجوز كردٌزٌة سما واستخرجت منه ماء، وألقدت فدً المداء شدٌبا ثدم     

منتصددؾ ربٌددع األول سددنة  ًان مسددعود الؽزنددوي فددسددقته األمٌددر سددعٌد بددن السددلط
وؼشدً علٌده أحدد عشدر ٌومدا ثدم  م فشربه وشلت منده سدبعة أعضداء،1038هـ/430

 .  8مات، وكان ذلك انتقاما من السلطان، وقد جزع السلطان لوفاته جزعا شدٌدا
وفى العصدر السدلجوقً أصددر ألدب أرسدالن بعدد تولٌده السدلطنة أمدرا بدالقبل    

م واعتقالدده، بتحددرٌل مددن نظددام الملددك، 1063هددـ/456سددنة الكندددري علددى الددوزٌر 
وبقى فً األسر سنة، وكان محبوسا فً دار عمٌد خراسان، ثم نقدل إلدى مدرو الدروز، 

 .  9وحبس فً دار فٌها حجرة ضٌقة
وقددد قددال وهددو فددً محبسدده موضددحا أسددباب تلددك المددإامرات التددً كانددت تحدداك 

 للتخلص منه:
 نفسى إلى العز مستحل لمشربه            الموت مر ولكنى إذا ظمبت

 وزارة بال فً رأس وساوسها        تدور فٌه وأخشى أن تدور به
 وقال أٌضا:

 إن كان بالناس ضٌق من منافستً       فالموت قد وسع الدنٌا على الناس
 .10مضٌت والشامت المقبور ٌتبعنً        كل لكؤس المناٌا شارب حاسى

م وعنددما 1064هدـ/457سدنة  ر السدلطان ألدب أرسدالن بقتلدهوما لبث ان أم      
علم الكندري بخبر موته، أذعن لقضاء هللا، فدخل الحجرة، وأخرج كفنده، وودع ابنتده 
الوحٌدة، وأؼلق باب الحجرة، واؼتسل وصلى ركعتٌن، وأعطدى الدذي هدم بقتلده مابدة 

مددن مداء زمددزم، دٌندار، وقددال لده: حقددً علٌدك أن تكفنددً فدً هددذا الثدوب الددذي ؼسدلته 
.ودخدل علٌده 11م1064هدـ/457السدادس عشدر مدن ذى الحجدة سدنة  وذلك ٌوم األحدد

الؽالمان، وضرباه بالسدٌؾ، وأخدذا رأسده وحمداله إلدى السدلطان بكرمدان، وأمدا جثتده 
ومدن  12فقد لفت فً خرقة ودفن فً قبر أبٌه بكنددر، عدن عمدر ٌنداهز األربعدٌن عامدا

صباه فً خوارزم حٌث دفنوا ذكدره بهدا، ثدم  المشهور والعجٌب عنه، أنهم خصوه فً
قتلوه فً مرو الروز، فؤخذوا جسده إلى موطنه كندر فدفنوه بها، وأخذوا رأسده ماعددا 
قحؾ جمجمته إلى نٌسابور فدفنت بها، ونقل قحدؾ جمجمتده إلدى كرمدان حٌدث ٌوجدد 

 .13نظام الملك والسلطان
م علدى ٌدد أحدد 1072هدـ/465 سدنةوقد قُتل السلطان ألب أرسالن شر قتله        

الثابرٌن، وذلك عندما سار إلى بالد ما وراء النهر وعبر نهدر جٌحدون، ٌرٌدد محاربدة 
الخارجٌن علٌه، أثر فتنة ظهرت فً بالد ما وراء النهر حٌث أصهاره الخدانٌون، فقدد 

. والد زوجة ابنه ملكشداه، فحداول 14طمؽاج خان ساءت العالقات بٌنه وبٌنهم بعد وفاة
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س الدٌن نصر أن ٌستقل عن السالجقة، مما اضطر السلطان إلى التوجه إلٌده، ابنه شم
. وهاجم ألب أرسدالن إحددى القدالع 15واستطاع فعال حصار الكثٌر من القالع وفتحها

المتمددردة وهددى قلعددة خددوارزم، واسددتولى علٌهددا وقددبل علددى قابدددها المسددمى ٌوسددؾ 
، وجلبدوا هدذا األسدٌر إلٌده  الخوارزمى أو ٌوسدؾ البرزمدى، كمدا كاندت تسدمى القلعدة

وأوثقه بالحبال، وأمر السلطان أن تضرب له أربعة أوتاد وتشد أطرافه إلٌها، فقدال لده 
حتددد السددلطان وأخددذ القددوس والنشدداب وقددال اٌوسددؾ ٌددا مخنددث هكددذا تقتددل الرجددال، ف

للموكلٌن به خلٌاه ورماه، فؤخطؤه ولم ٌخطا له سدهم ؼٌرهدا فعددا ٌوسدؾ إلٌده، وكدان 
فهجم علٌه األسٌر فضربه  16على سدة فنهل ونزل، فعثر ووقع على وجهه السلطان

بسكٌن كان ٌخفٌها فدً مالبسده، ولدم ٌسدتطع أحدد مدن الحدراس التددخل 17فً خاصرته
ودفددن  19وبعدددها بؤربعددة أٌددام مددات السددلطان ألددب ارسددالن 18بسددرعة لضددرب األسددٌر

 .  20بجوار أبٌه، وعمه طؽرلبك بعد أن حكم تسعة أعوام ونصؾ تقرٌبا
وفى أثنداء الصدراع بدٌن نظدام الملدك، وتداج الملدك، لقدى نظدام الملدك مصدرعه     

وهو أبى طاهر األوابدً  م،1092هـ/485سنة مقتوال على ٌد أحد فدابً اإلسماعٌلٌة 
بتحددرٌل مددن تدداج الملددك أبددى الؽنددابم، وكددان متخفٌددا فددً زي الصددوفٌة، وقدددم للنظددام 

عندده أبددو طدداهر بددالخنجر فددً قلبدده، فسددقط ورقددة ظنهددا مظلمددة، فانشددؽل بقراءتهددا، وط
الوزٌر مؽشٌا علٌده، وحمدل إلدى خٌمتده فمدات، وهدرب القاتدل فؤدركده رجدال الدوزٌر 

. وهكذا ذاق نظام الملك نفس الكؤس التً أذاقها لسدلفه عمٌدد الملدك الكنددري، 21وقتلوه
وسوؾ ٌشرب منها تاج الملك. وقد نقدل جثمدان نظدام الملدك إلدى أصدفهان، ودفدن فدً 

 .22كان ٌلٌق بهم
 23وبعد مصرع نظام الملك بحوالً خمسة وثالثٌن ٌومدا، مدات السدلطان ملكشداه  

وكانددت وفدداة ملكشدداه فددً ظددروؾ ؼامضددة، قددد أدت إلددى نشددر الشددابعات حددول موتدده. 
فٌمثل ابن األثٌر الطابفة التً تقدول بقتلده، أثنداء رحلدة صدٌد لده، فؤكدل لحدم صدٌد فحدم 

ه، ولكن المدإرخٌن قرٌبدً العهدد منده ٌرجعدون موتده وافتصد، ولكن لم ٌخرج الدم من
ٌُستبعد ذلدك حٌدث 24حدى الجوارياإلى دس السم له، فٌقال إنهم أعطوه سما بٌد  . وال 

ٌُعتمددد علدٌهن فددً  جدرت العددادة بدٌن الجددواري آندذاك علددى لعدب دور القدداتالت، وكدان 
ر. وقدد قدام القضاء على السالطٌن وقتلهم، وكانت ُتشترى جارٌات خصٌصا لهذا الددو

الددوزٌر عددون الدددٌن ابددن هبٌددرة بإرسددال أؼلبددك الكددوهراٌٌنى إلددى بددالد العجددم لشددراء 
جارٌة من قال همذان ـ لها مواصفات معٌنة ـ بمبلػ ألؾ دٌنار، بؽرل إهدابها إلدى 
السلطان ملكشاه بن محمود بن محمد؛ لتقدوم بددس السدم لده فدً الطعدام، وُوعددت هدذه 

ل الكثٌرة، وبالفعل نفذت الجارٌة الُخطة، ودست السم فً لحدم الجارٌة بالهداٌا واألموا
مشوي، ولم ٌكتشؾ أمرها إال عن طرٌق طبٌب القصر، الذي أقر بقتدل السدلطان عدن 

سددددنة ء، وذلددددك شددددًطرٌددددق السددددم ـ فقُددددبل علددددى الجارٌددددة واعترفددددت بكددددل 
 .   25م1160هـ/555
لبدك، والتدً أذاقهدا وزٌدر طؽر يومن نفس الكؤس الذي أذاقه نظام الملك للكندر   
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إٌاه ، تجرع تاج الملك الكدؤس، فقدد شدؽل تداج الملدك منصدب الدوزارة لتركدان خداتون 
زوجة ملكشداه، وندادى بدابن مخدومتده "محمدود" سدلطانا علدى السدالجقة وكدان عمدره 
أربع سنوات. وأخفدى تداج الملدك وتركدان خداتون نبدؤ وفداة السدلطان، وأرسدال شخصدا 

. وثددار النظامٌددة وخلصددوه مددن 26اروق وقامددا بحبسددهللقددبل علددى ولددى العهددد بركٌدد
سجنه، والتقوا مع تركان خاتون وتاج الملك وانتصدر بركٌداروق، وقبضدوا علدى تداج 
الملددك؛ لتٌقددنهم بؤندده وراء قتددل النظددام، وانتهددى األمددر بهجددومهم علٌدده ومزقددوا جسددده 

الملدك ،حتدى إربا، ووزعوا أجزاء منه على والٌات السالجقة التً ٌحكمها أبناء نظدام 
 .27م1094هـ/487وذلك سنة  ،حمل إلى بؽداد أحد أصابعه

وقددد دبددرت السددٌدة قتٌبددة خدداتون ـ ابنددة األتابددك اٌنددانج صدداحب الددري أمددر قتددل    
زوجها قزل أرسالن بمعاونة أربعة من اتباعهدا، فددخلوا علٌده وهدو ندابم علدى فراشده 

لكدً ُتبعدد قتٌبدة خداتون وقطعوه إربا، وذلك بسبب رفع شؤن ابنه من زوجدة أخدرى، و
عن نفسها تهمة القتل، فقد نادت بٌن حاشٌة القصر بؤن فدابً الباطنٌة هم الذٌن قتلدوه، 

 .28م، مستؽلٌن جو الفتن الذى كان سابدا فً الدولة1191هـ/587سنة وذلك
وحاولت هذه السدٌدة أن تكدرر فعلتهدا مدرة أخدرى مدع زوجهدا التدالً طؽدرل بدن   

لجمالها، ورؼبتها فً التسدلط علدى عرشده وتقوٌدة نفوذهدا فدً أرسالن، الذي تزوجها 
غ اٌندانج ـ علدى دس السدم لده، ودولته، ولكنهدا فشدلت فدً ذلدك، فاتفقدت مدع ابنهدا ـ قتلد

فؤدرك هذا األمر، فجرعهدا نفدس الشدراب، وامدر بددس السدم لهدا فدً الطعدام، وقضدى 
الدزواج، قبدل أن تدنجح علٌها بعد أن تزوجها بفترة وجٌزة فً نفس العام الدذى تدم فٌده 

 .29هى فً قتله والتخلص منه 
غ اٌندانج، وأمدر بحبسده ، ولدم ٌفدرج عنده إال وثم قبل السلطان طؽرل علدى قتلد  

تلبٌة لشفاعة عظماء الدولة، وقد دبرت ابنة السلطان طؽرل مكٌدة، لكً تنتقم من هدذا 
والدددها، وقددد الشددخص، فُددُذبح ذبددح الشدداه، وقُطعددت أجددزاءا مددن جسددده، وذلددك انتقامددا ل

استمرت جثته ملقاه فً الطرٌق، حتى قام فخر الددٌن خسروشداه ربدٌس همدذان، بددفن 
 .  30م1195هـ/592 بقاٌاه فً مدٌنة همذان سنة

م 1138هددـ/533سددنة بددٌن السددلطان سددنجر وأتسددز  التددً قامددتوفددى الحددرب     
انتصر سدنجر انتصدارا مبٌندا، وصدرع مدن جندد أتسدز نحدو عشدرة آالؾ، وسدقط ابدن 

ومدن ثدم لدم ٌصدؾ أتسدز لسدنجر فدً  31تسز أسٌرا بٌد سنجر فقُطعت عنقه بدؤمر مندهأ
أي وقت، وبعد فترة أرسل بشخصٌن سدرا لقتدل سدنجر، فؤرسدل مبعدوث السدلطان فدً 
خددوارزم وهددو " الشدداعر أدٌددب شددهاب الدددٌن صددابر" بددالمإامرة إلددى سددنجر؛ فقددبل 

لدده ان ٌقٌدددوا األدٌددب سددنجر علددى الددرجلٌن وقتلهمددا، ولمددا علددم أتسددز بددذلك أمددر رجا
 .  32صابر، فربطوا ٌدٌه وقدمٌه بالسالسل والقٌود، ثم أؼرقوه فً نهر جٌحون

وقضدددى السدددلطان تكدددش الخدددوارزمً علدددى طؽدددرل الثالدددث آخدددر السدددالطٌن     
السالجقة فدً العدراق فسدار إلدى الدري علدى رأس جدٌش كبٌدر، واشدتبك مدع السدلطان 

فرت عن هزٌمة طؽرل، وسقوطه عدن طؽرل فً معركة عنٌفة بالقرب من الري، أس
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جواده وقتله، وقدد نقلدت جثتده، وأحضدرت أمدام السدلطان تكدش. فلمدا رأى عددوه بهدذا 
الوضددع، ترجددل عددن جددواده، وسددجد   شددكرا، ثددم أرسددل رأسدده إلددى الخلٌفددة العباسددً 

 .33م1193هـ/590الناصر لدٌن هللا. وكان ذلك فً سنة
اة األالؾ، لكددن اؼفلنددا عددن ذكرهددا وتبقددى كثٌددر مددن الحددروب التددً أُودت بحٌدد   

 واالسفاؾ، وما ذكرناه قد ٌفً بما اردنا تؤكٌده فً هذا السٌاق . خشٌة االطالة
هكذا نجد أن الحكام خالل فترة البحث قد تمتعوا باالمتٌدازات الهابلدة، وذلدك        

ن هإالء ٌعتبروا الحكم كامتٌداز خداص لهدم، ال علدى أسداس كدون الحكدم هدو خدمدة أل
ناس، لذلك كانت السلطة بمثابدة آفدة تهلدك مدن ٌطلبهدا، علدى اعتبدار أن فدً السٌاسدة لل

كددل شددًء حددالل و مبدداح .علددى الددرؼم مددن أن ثقافتنددا اإلسددالمٌة األصددٌلة تؤسسددت 
وتطدددورت علدددى مكدددارم األخدددالق...! وال ٌتحقدددق ذلدددك إال مدددن خدددالل إدراك حقٌقدددة 

ابس ومارسدت نفدوذا قوٌدا فدً التسامح. فؤٌن الكثٌر مدن الشخصدٌات التدً دبدرت الدسد
 السٌاسة حقا قد خرجت خالٌة الوفال. 

 حاالت اقتلادية 
للعامل االقتصادي وكمدا هدو معدروؾ أثدره البدالػ علدى اإلنسدان، وشدكل حٌاتده    

ومعٌشدددته وٌنسدددحب هدددذا التدددؤثٌر فدددً كثٌدددر مدددن األحٌدددان علدددى أخالقٌدددات اإلنسدددان 
كس هدددذا التدددؤثٌر علدددى تحركدددات وسدددلوكٌاته، وحتدددى نزعاتددده النفسدددٌة، وبالتدددالً ٌدددنع

اإلنسان، وتصرفاته فً مجتمعه الذي ٌعٌش فٌه، وٌتضح ذلك فٌما فعلده ملدك بدالد مدا 
وراء النهر "الخاقان الخضر بن إبراهٌم" مع الحافظ أبو المعالً محمدد بدن محمدد بدن 

، وكدان  34الذي كان ٌملك أربعٌن قرٌة خالصة له بنواحً ٍكدس ،زٌد العلوى الحسٌنً
تان لٌس لملك مثله، فطلبده منده الخاقدان الخضدر بدن إبدراهٌم عارٌدة لٌتندزه فٌده، له بس

فؤبى علٌه وقال أعٌره إٌاه، لٌشرب فٌه الخمر بعد ما كدان مدؤوى أهدل العلدم والحددٌث 
والدددٌن ، فددؤعرل عندده السددلطان وحقددد علٌدده ثددم اسددتدعاه إلٌدده؛ لٌستشددٌره فددً بعددل 

ه، وسجنه فً قلعته، واسدتحوذ علدى جمٌدع األمور كالعادة، فلما حضر عنده قبل علٌ
أمالكه وحواصله وأمواله، وكان ٌقول أبو المعالً ما تحققت صحة نسبى إال فً هدذه 

وقُتدل ابنده  ،م1087هدـ /480المصادرة، ثم منعوه الطعام والشدراب حتدى مدات سدنة 
 .  35م1096هـ /490نٌؾ و

خلوا داره، وكان نابمدا وقد قُتل أبو محمد السمعانً على ٌد جماعة من السراق د  
فخنقوه حتى مات، وقد اتفق أن امرأة لبعل األمراء األتراك قد أودعدت عندد زوجتده 

 .36ودٌعة نفٌسة، فدخل السراق لسرقة الودٌعة
أهدالً  ًوودع الفقٌه أبو اللٌث أحمد بن عمر بن شٌ  اإلسالم أبى حفدص النسدف   

ج إلى بلدده وكدان ٌنشدد وقدت م وخر1156هـ /551بؽداد بعد أداءه فرٌضة الحج سنة
 الوداع:

 منً بتوحٌدك الشهادة      ٌا عالم الؽٌب والشهادة             
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 37أسؤل فً ؼربتً وكربً                 منك وفاة على الشهادة
فلمدددا وصدددل قدددومس وجددداوز بسدددطام، خدددرج جماعدددة وقطعدددوا الطرٌدددق علدددى  

 أكثدر مدن سدبعٌن نفسدا، مدن الحجدازالقافلة،وقتلوا مقتلة عظٌمة مدن العلمداء والقدافلٌن 
.وال 38م1157هدـ/552 فمات سدنة فضربوه ثالث ضربات، ًوكان فٌهم المجد النسف

شددك أن للعامددل االقتصددادي تددؤثٌره الكبٌددر علددى األمددن بشددكل متبددادل أي بشددكل مددإثر 
 ومإثر به 

هكذا كان التعبٌر عدن جشدع اإلنسدان هدو التعبٌدر الصدحٌح الدذي ٌكدون سدببه هدو  
هددواء والشددهوات والمٌددول، والتددً تحددرك اإلنسددان نحددو الهاوٌددة والسددقوط وجددود األ
 واالنحدار.

 حاالت اجتماأية 
إن قبضة الموت التً تخنق أنفاس األبرٌاء من البشر بدون رحمة، تحٌل الحٌداة    

إزهداق الدنفس اإلنسدانٌة تحدت عنداوٌن  إلى مؤساة فبعل الفبات االجتماعٌة تقدم علدى
ناسددٌن أو متناسددٌن أن هددذه  الشددرؾ والدددفاع عددن العددرل، مضددللة، كالحفدداظ علددى

فقددد  قُتلددت  الدددٌن اإلسددالمً الددذي ٌحددرم قتددل الددنفس بؽٌددر حددق، المبددررات ال ٌقبلهددا
الشاعرة رابعة بنت كلب القزداري فً عهد السلطان محمدود الؽزندوي، لعشدقها ؼدالم 

ا إلدى عشدق هللا، أخٌها الحارث المسمى ـ بكتاش ـ وعلى الرؼم من أنها تسامت بعشقه
ؼٌابة الجدب. فلمدا تدؤتى لبكتداش  ًإال أن أخاها أساء الظن بها، فقتلها وألقى بعشٌقها ف

 .     39 الخروج من الجب بادر إلى قتله
بقتددل زوجهددا أبددى الحسددن  م1039هددـ/431وقامددت إحدددى نسدداء العامددة سددنة   

ٌخونهددا مددع بدددس السددم لدده فددً الطعددام، عندددما سددمعت بددؤن زوجهددا  ،العراقددً الكاتددب
ء الطبدع ظنٌندا. سدًمطربة راقصة، وأنه ٌندوي أن ٌطلقهدا وٌتدزوج بداألخرى، وكدان 

قد عاده فً األسبوع الذي لقى حتفده،  ً. وكان البٌهق40ومن ثم سارعت بالقضاء علٌه
فوجده قد أشرؾ على الهالك، ولكنه كان حافظا لوعٌه، وقدد أوصدى بدفنده فدً مشدهد 

   .  41علً بن موسى الرضا فً طوس

  حاالت لحية 
بمرل أو  فالموت قدر حتمً،، الشك أن المرل ال ٌقتل، و لكن نهاٌة األجل    

بدونه، و لكن اعتدادت الدنفس البشدرٌة أن تدربط بدٌن المدرل والمدوت، رؼدم قناعتهدا 
متالزمدٌن، فكدم مددن مدرٌل عداش وسدلٌم باؼتده مفدرق الجماعدات. وقددد  بؤنهمدا لٌسدا

 را للموت. واألمثلة التالٌة توضح ذلك :ٌكون المرل فً بعل الحاالت مإش
 فقدددد مدددات عضدددد الدولدددة فناخسدددرو بدددن الملدددك ركدددن الدولدددة الحسدددن بدددن بوٌددده 
 "ما أؼنى عنً مالٌه هلك عنً سدلطانٌه "م بعلة الصرع وكان ٌقول982هـ/372سنة

وٌرددها إلى أن مات، وأنشد فً احتضاره قبل تردٌده لهذه اآلٌة قول القاسم ابن عبٌدد 
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 هللا: 
 قتلت صنادٌد الرجال فلم أدع              عدوا ولم أمهل على طٌه)ظنه( خلقا
 فلما بلؽت النجم عزا ورفعة               وصارت رقاب الخلق أجمع لً رقا

 عاجال ملقى ًفها أنا ذا فً حفرت         ًرمانً الردى سهما فاخمد جمرت
 .42ا الذى منى بمصرعه اشقىسفاهة                فمن ذ ًودٌن ًفؤذهبت دنٌاب

، طلددب الددوزٌر (م1031هددـ/423)تولمددا اشددتد إسددهال خوارزمشدداه وضددعفه     
أحمد حسن وقال له: " إنً انتهٌت لٌس الٌوم ٌوم جزع وال ٌجوز البكاء، فدإن المدوت 
نهاٌة كل حً، فعلٌكم أٌها الرجال أن تكونوا جمٌعا، وأن تعملدوا علدى أن ٌبقدى مدوتً 

لة وؼدها، فإذا ذاع خبر مدوتً بعدد مسدٌرة مندزل فدؤعملوا مدا تدرون، سرا فً هذه اللٌ
فإن بلػ خبر موتً إلى أسماع على تكدٌن قبدل أن تعبدروا جٌحدون والعٌداذ بدا ، فدإنكم 
وهذا الجٌش تلقون ما لم تلقوا طول حٌاتكم، وعلى أمٌدرك، بعدد أن ٌبلدػ الحضدرة مدع 

دي قددرة علدى الكدالم أكثدر مدن الجٌش أن ٌخبر السلطان بمدا كدان مدن أمدري، لدٌس لد
 .43هذا، وإنً اآلن منصرؾ إلى إسالم الروح وتكرار الشهادة "

ومددات الددوزٌر أحمددد حسددن إلصددابته بمددرل عضددال، وكددان ال ٌقددوى علددى    
م  وقدد رثداه أبدو 1032هدـ/424سدنة . وذلك فً محدرم44الحضور إلى دٌوان الوزارة

 نصر قابال: 
 .45بشرت بالنقص والتسوٌد والكمد     ٌا ناعٌا بكسوؾ الشمس والقمر     

 فمددددات ،ومددددرل السددددلطان بركٌدددداروق بالسددددل والبواسددددٌر، واشددددتد مرضدددده    
. وأُصددٌب الخاقددان محمددد بددن سددلٌمان المسوسددً المعددروؾ 46م1104هددـ/498سددنة

. كمدا 47م1128هدـ/522بؤرسالن خان بالفدالج، ومدات فدً بلد ، ودفدن بمدرسدته سدنة
 ن أبدددى طددداهر الطبسددددً بسدددرخس سددددنةمدددات الفٌلسدددوؾ قطددددب الزمدددان محمدددد بدددد

م بعددد مددا أصددابه الفددالج، وكانددت خاتمددة عمددره علددى التوبددة واإلنابددة، 1144هددـ/539
.ومدات السدلطان مسدعود بدن محمدد بدن 48وقال: أذندت تعزٌتدً، والذت نفسدً بدالموت

.ومددرل 49م وكددان مرضدده ُحمددى حددادة نحددو أسددبوع 1152هددـ/547سددنةملكشدداه 
شتكٌن، وكان قد أصابه فالج، فتعالج منه فلم ٌبدرأ، بن انواخوارزمشاه اتسز بن محمد 

 فاستعمل أدوٌة شدٌدة الحرارة بؽٌر أمر األطباء، فاشتد مرضه وضعفت قوتده، فمدات
. ومددات السددلطان سددنجر بعددد إصددابته بددالقُولَنج ثددم االسددهال 50م1156هددـ /551سددنة
 51م1157هـ /552سنة

قال ابدن الجدوزي: ورد كتداب  فقد  52وقد ٌكون الموت نتٌجة النتشار األوببة      
م من تجار مدا وراء النهدر، أنده وقدع فدً هدذه الددٌار وبداء عظدٌم 1057هـ /449سنة

،  53واحدد ثمانٌدة عشدر ألدؾ جندازة ٌدوم ًحتدى انده خدرج مدن هدذا االقلدٌم فدمسرؾ، 
، 54وانتشددرت المجاعددة وعدددمت األقددوات ،ودونددت عددن هددذا الوبدداء قصددص مروعددة

لوؾ، وممن تدوفى فدً هدذا الوبداء أبدو الحسدن علدى بدن ومات فً هذه الفترة مبات األ
مدن أوالد الزبٌدر بدن العدوام، تدوفى عبد العزٌز بن محمد الدٌزكً الالحظدً الزبٌدري 
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. والشدٌ  الزاهدد الخطٌدب أبدو محمدد عبدد الجبدار 55أبو الحسن بدٌزك من الوباء العدام
ده بقلٌل، ودفن فدً بن أحمد الداري، كان أخر مجلس أماله سنة الوباء العام وتوفى بع

. والشٌ  االمام عبد الملك بن احٌدد الخرقدانً، كدان مفتٌدا عظٌمدا، 56الدار الجوزجانٌة
عدم الطداعون خراسدان،  م1085هدـ/478. وفدى عدام57مات فً الوبداء العدام بخرقدان

 .58وتعقبه موت الفجؤة ثم أخذ الناس الجدري فً اطفالهم
ث دون سدابق إندذار خدالل فتدرة أما موت الفجؤة  فهدو مدوت ؼٌدر متوقدع، ٌحدد    

قصٌرة ال تتجاوز الساعة من الزمن. وإن معظم حاالت الموت المفاجا تكدون بسدبب 
اضطرابات فً الشرٌان التاجً للقلب. وقد توفى البدٌع الهمذانً أبو الفضل أحمدد بدن 

وهدو م 1007هدـ/398 سدنة الحسٌن بن ٌحً بن سعٌد الحافظ المعروؾ ببدٌع الزمان
مات المشهورة والرسابل الرابعدة مدات مدن السدكتة وعجدل بدفنده، فؤفداق صاحب المقا

فً قبره وسمع صوته باللٌل وأنه نبش عنه، فوجدوه قد قبل على لحٌتده، ومدات مدن 
 .59هول القبر
والمحددددث أبدددو الحسدددن علدددى بدددن إبدددراهٌم بدددن نصدددروٌه بدددن سدددختام العربدددً     

كه أجله فجؤة فً الطرٌدق فدً السمرقندي لم ٌقل له الحج فرجع ٌرٌد خراسان، وأدر
. وكذلك أبو المإٌد عٌسى بن عبد هللا بن القاسدم الؽزندوي 60م1047هـ/439آخر سنة

األشدددعري واعظدددا كاتبدددا ورد بؽدددداد ووعدددظ بهدددا، وكدددان مدددن المتعصدددبٌن للمدددذهب 
األشددعري، ورحددل مددن بؽددداد قاصدددا بلددده، فمددات فجددؤة فددً الطرٌددق بإسددفزارٌن سددنة 

   61 م1104هـ/ 498
الحافظ أبو على الحسن بن الحسٌن المعدروؾ بؤلدب ارسدالن الزركراندى  ومات   
سدنة وخرجدت  139وهدو ابدن  م1125هدـ /519، قال النسفى انده تدوفى سدنة 62فجؤة

. وتدوفى أبدو بكدر محمدد بدن عمدر كداك الحنفدى 63الحٌات من المقبدرة التدً دفدن فٌهدا 
ٌ  المقرئ عبدد . كما توفى الش64م1130/هـ525المقرئ فً طرٌق الحجاز فجؤة سنة

م فً البادٌدة قبدل 1128هـ/522 سنةالؽفار بن أحمد بن محمد بن ٌعقوب السمرقندى 
. كمددا تددوفى محمددد بددن مسددعود بددن الحسددٌن بددن الحسددن الكشددانً 65أن ٌحددج ودفددن بهددا

  66 م1160هـ/555قاضى بخاري فجؤة بعد صالة التراوٌح، ودفن ببخارى سنة
بدددن حمددداد التركدددً اللؽدددوي  وعدددن الحدددوادث فقدددد مدددات أبدددو نصدددر اسدددماعٌل 
متردٌا من سطح نٌسابور، وقٌدل انده عمدل شدبه جنداحٌن وقدال:   م1009/هـ400سنة

. وصعد سدتى بدن ألتونتداش ذات ٌدوم إلدى السدطح للهدو، 67أرٌد ان أطٌر، فؤهلك نفسه
فسقط ومات، وقد حزن السلطان لفقده، وقدد مدات نتٌجدة إلسدرافه فدً الشدراب، وذلدك 

مام محمد بن محمد بن أٌوب القطوانى، كان مفتٌا واعظا . واال103268هـ/424عام 
مفسرا، وعظ ٌوما فً الجامع وصلى العصر، ثم ركب فرسدا لده، فسدقطت قطعدة مدن 

 .  111269هـ/506السور، فنفر الفرس ورماه ، فاندقت عنقه وتوفى سنة
وقام عالم اللؽة واألدب أبو القاسدم محمدود بدن عزٌدز الخدوارزمً بدذبح نفسده،     

م وُوجد بخطه ُرقعة فٌها" هذا ما عملته أٌدٌنا فال ٌإاخدذ 1127هـ/521أوابل سنة فً
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 . 70به ؼٌرنا"
واحترق الفقٌه أبو نصر عبدد الدرحمن بدن محمدد الخطٌبدً الخرجدردي فدً وقعدة  

الؽز فً المنارة، وذلك أنه صعد فً جماعة إلى المنارة بؤسدفل الماجدان، فرمدت الؽدز 
هدـ 548احترق أبو نصر هو وابنه عبد الرزاق، وذلدك سدنةو ،المنارة بالنار فاحترقت

. وعثر محمد بن سعد بن محمد الدٌباجً المدروزي النحدوي ابدن النحدوي 71م1153/
 .  121272هـ/ 609بعتبة بابه، فسقط على وجهه ورهن عظمه، فمات سنة

وإذا انتقلنا إلى الوصٌة، فالوصٌة مشروعة، وقد دل على مشروعٌتها الكتداب      

ْيييرا  نة واإلجمدداع قددال تعددالىوالسدد ييرع ع خع ييْوُت اِْن تع ُكُم اْلمع ييدع ييرع أعحع ضع ا حع لعييْيُكْم اِ ع ُكتِييكع أع

قِيينع  لعي  اْلُمتَّ ّقيا  أع ُروِو حع ُْ بِينع بِياْلمع اْأعْقيرع ْيِن وع الِيدع ُة لِْلوع ِليَّ اْلوع
يِد وقولده تعدالى.73 ُْ ِميْن بع

ْييييييييييييييييييييييينَ  ييييييييييييييييييييييا أعْو دع َة ُيوِلييييييييييييييييييييييي بِ ع ِلييييييييييييييييييييييَّ وع
74 . 

ن لنا الرسول الكرٌم )صلى هللا علٌه وسلم( عدم طدول األمدل وانتظدار قدرب كما بٌ   
لهددا؛ بؤخددذ الددزاد وأداء حقددوق العبدداد،  األجدل والتفكٌددر فددً الدددار اآلخددرة، واالسددتعداد

لده شدًء ٌرٌدد أن ٌوصدً  واالحتٌاط بؤن تكون الوصدٌة مكتوبدة عندد المسدلم، إذا كدان
 .ذلك ل بٌنه وبٌن ما ٌرٌد منفٌه، ألنه ال ٌدري متى تؤتٌه منٌته فتحو

وتختلؾ الوصاٌا بداختالؾ المواقدؾ والظدروؾ، ومنهدا وصدٌة سٌاسدٌة بدالحكم،   
ووصٌة برعاٌة األوالد، ووصٌة باألموال والممتلكات، ووصٌة بالعلم ووقدؾ الكتدب، 

 بالؽسل والدفن. ووصٌة
الددى  أمددا الوصددٌة السٌاسددٌة فنجددد أن معظددم السددالطٌن قددد اوصددوا بوالٌددة العهددد  

هدـ 421ابنابهم أثناء مرضهم، فعندما أحس السلطان محمدود الؽزندوي بددنو أجلده عدام
. 75م أوصى بالسلطنة من بعده البنه محمد، وهو األصؽر وكان ناببدا لده بدبل 1030/

بٌك الوفاة أرسل نظام الملك برسالة إلدى ابنده ألدب ارسدالن ٌقدول  يولما أدركت جؽر
كاتبدددا ومستشدددارا لدددك، ومسدددبوال عدددن تددددبٌر  فٌهدددا: "علٌدددك أن ُتعدددٌن هدددذا الشدددخص

. ونفددذ ألددب أرسددالن الوصددٌة فؤصددبح نظددام الملددك وزٌددرا لدده وهددو أمٌددر، 76أمددورك
إلددى ألددب ارسددالن  ًومسددبوال عددن خراسددان وأعمالهددا، إلددى أن آل العددرش السددلجوق

. ولمددا ُجددرح الددب ارسددالن، أوصددى بالسددلطنة البندده ملكشدداه، 77م1063هددـ/455سددنة
ٌحلؾ له العسكر، فحلفوا جمٌعهم، وكان المتولً ل مر فدً ذلدك  وكان معه، وأمر أن

نظام الملك، وأوصى الب أرسالن ابنه ملكشاه أٌضدا ،أن ٌعطدً أخداه قداروت بدك بدن 
ٌُزوج بزوجته  78داود أعمال فارس وكرمان، وشٌبا عٌنه من المال، وأن 

 كددذلك الحددال عندددما اشددتد مددرل السددلطان بركٌدداروق وأٌددس مددن نفسدده، أوصددى  
بالسلطنة البنده ملكشداه وعمدره حٌنبدذ أربدع سدنٌن وثمانٌدة أشدهر، وجعدل األمٌدر إٌداز 

 .79م1104هـ/498أتابكه، وجمع األمراء واستحلفهم على ذلك فحلفوا سنة
وبعددد وفدداة السددلطان مسددعود الثالددث الؽزنددوي تددولى ابندده كمددال الدولددة شددٌرزاد   

ثار علٌه أخدوه أرسالنشداه، وقتدل  ما واحدا، ثماالحكم، بناء على وصٌة والده، فحكم ع
ولما أحس السلطان سنجر بدنو أجله، أوصى بؤن ٌخلفه علدى  .80م1115هـ/509سنة
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 .81خراسان ابن أخته الملك محمود بن محمد بن بؽراخان
صون عندد الوفداة بالتوصدٌة علدى ربرعاٌة األوالد، فكان اآلباء ٌحوعن الوصٌة   

م 1031هدـ/423سدنةوقد أوصى خوارزمشداه  .82أبنابهم، وخاصة من الناحٌة العلمٌة
قبٌل وفاته أن ٌراعى السلطان مسعود حقوق خدمته فدً أوالده، خاصدة أنده بدذل أعدز 

 .83ء وهو روحه فً رضاهشً
وأوصى الشاعر عبد الملدك البرهدانً ـ لمدا أحدس بددنو أجلده ـ السدلطان ملكشداه    

رسدلها إلدى السدلطان وفٌهدا وأ ،برعاٌة ابنه  األمٌر معزى، وقال قطعة فً تودٌع ابنده
 هذا البٌت:

 ذهبت وأعقبت ابنا لً خلؾ صدق 
 وأسلمته إلى هللا ثم إلى الحاكم الرفٌق 

ولكن لم ٌظفر معدزى بدالقربى مدن السدلطان، إال بعدد توسدط األمٌدر علدى فرامدرز 
.كمددا أوصددى الفقٌدده أبددو إسددحاق إبددراهٌم بددن أحمددد الفلخدداري 84مددن أقربدداء السددلطان

م( ( أبى بكر السمعانى على بنٌده، وكدان 1141هـ /536الروذى)تالمعروؾ بالمرو
إماما فاضدال ، قُتدل شدهٌدا فدً الوقعدة الخوارزمشداهٌة حٌدث أصدابه سدهم ، وهدو فدً 

 .85الصالة، فمات منه
وفٌما ٌخص الوصدٌة بداألموال والممتلكدات، فقدد أوصدى السدلطان الدب ارسدالن   

. ولمدا مرضدت الخداتون خطٌبدة 86دٌندارقبٌل وفاته أن ٌعطى ابنه إٌاز خمسمابة ألدؾ 
سنجر فً أصفهان، كتبت وصدٌتها بدؤن تهدب جدزء مدن مهرهدا إلدى حداكم طبرسدتان، 
وأن تشتري قصرا معٌندا تحولده إلدى زاوٌدة للعبدادة، وأوقفدت أمالكهدا وممتلكاتهدا فدً 
أصددفهان، لإلنفدداق علٌدده. وقددد أطلددق العامددة علٌهددا لقددب الزاهدددة، وقددد بلددػ مهددر هددذه 

 .   87والً مابة وستٌن ألؾ ألؾ دٌنارالخاتون ح
م( 1099هددـ/493ووصددٌة بددالعلم والكتددب حٌددث أوصددى ٌحٌددى بددن عٌسددى)ت  

. كما أوصدى أبدو  88صاحب المنهاج فً الطب بكتبه، أن تكون وقفا بمشهد أبى حنٌفة
الخطدداب العلٌمددً بوقددؾ كتبدده وأجددزاءه فددً المسددجد، وكددان أبددو الخطدداب قددد عنددى 

لد ٌدخله، وٌكتب األجزاء بخطه، حتى جمع مدن ذلدك شدٌبا بالحدٌث والتجارة فً كل ب
كثٌرا، فإنده دخدل مصدر وحلدب والموصدل والدري ونٌسدابور وسدمرقند، وقدؾ الكتدب 

م  ُحملددت كتبدده إلددى مسددجد 1178هددـ /574بدددرب دٌنددار، ولمددا تددوفى بدمشددق سددنة
 .89الزبٌدي، فتسلمها صبٌح وصارت من كتب الوقؾ

أوصى المحددث أبدو ٌعلدى محمدد بدن الحسدٌن بدن أما الوصٌة بالؽسل والدفن فقد   
م( أن ٌتددولى ؼسددله الشددرٌؾ أبددو جعفددر، وكددان 1065هددـ /458محمددد بددن الفددراء )ت

وصٌته إلٌه أن ٌكفن فً ثالثة أثواب، وأن ال ٌدخل معه القبر ؼٌر ما ؼزله لنفسه من 
 .90األكفان، وال ٌخرق علٌه ثوب، وال ٌقعد لعزاء

اره مثدل الشدٌ  أبدو عبدد هللا محمدد بدن اسدماعٌل وكان البعل ٌوصى بالدفن فً د
والددددددددوزٌر عبددددددددد الددددددددرازق بددددددددن عبددددددددد هللا  91م(1093هددددددددـ/486المقددددددددرئ)ت
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وعبدد الملدك بدن عبدد الدرازق  92م( وزٌدر السدلطان سدنجر1121هـ/515الطوسً)ت
 93م( الذي أوصى أن ٌدفن بداره فدً نٌسدابور1151هـ/546الطوسً النٌسابوري)ت

وٌبددو ، 94م( مدن أهدل بلد 1152هدـ/547الخلمدى)تواٌضا أبو بكر محمد بن محمدد 
   .ان دفن الموتى بالدار كان مؤلوفا فً كثٌر من بالد المشرق اإلسالمً

كمدا وصددى الددبعل اآلخددر بددؤن ٌدددفن فددً الصددحراء ، مثددل أبددو الفددتح سددهل بددن    
، وكدان الدبعل 95م( من بان إحدى قدرى أرؼٌدان1105هـ /499أحمد االرؼٌانى)ت
ه، وٌوصددى بدفندده فٌدده، وقددد أوصددى أبددو الحسددن العراقددً الكاتددب ٌبنددى قبددره قبددل وفاتدد

علً بدن موسدى الرضدا فدً طدوس لٌددفن  م( بنقل رفاته إلى مشهد1037هـ/429)ت
هنداك، وكددان قددد أعددد العدددة لددذلك مددن قبدل فددؤجرى المدداء فددً قندداة المشددهد، وكانددت قددد 

. وأحمدد بدن 96دجفت، وأقام هناك خانا، وأوقدؾ علدى القنداة والخدان قرٌدة قلٌلدة اإلٌدرا
على الطرٌثٌثى الذي حفر مقبرته بنفسه، وكدان ٌمضدى إلدى هدذا الموضدع باسدتمرار، 

 .  97وٌختم فٌه القرآن عدة سنٌن قبل وفاته
كمدا كددان الندداس بخراسددان وبددالد مددا وراء النهددر ٌفضددلون أن ٌدددفنوا فددً بالدهددم   

الحسدن علدى  أبدو . ومدنهم98ومواطنهم األصلٌة، وكان بعضهم ٌوصى بذلك قبل وفاته
بدن عبددد العزٌددز ابددن الحسددن الجرجددانً، كددان فقٌهددا أدٌبددا شدداعرا مددات بنٌسددابور سددنة 

وأبددو اسددحق ابددراهٌم بددن .99م وحمددل تابوتدده إلددى جرجددان، ودفددن بهددا 976هددـ /366
محمددد بددن ابددراهٌم االسددفراٌنً الفقٌدده الشددافعً المددتكلم األصددولً بنٌددت لدده المدرسددة 

ونقددل إلددى اسددفراٌٌن ، م1027هددـ /418بور سددنةالمشددهورة بنٌسددابور ، وتددوفى بنٌسددا
.والفقٌدده أحمددد بددن الحسددٌن بددن علددى بددن عبددد هللا بددن موسددى البٌهقددى 100ودفددن بهددا

الخطٌب أبو بكر محمدد و .101توفى بنٌسابور، ونقل تابوته إلى بٌهقم 1065هـ/458
بدددددن إبدددددراهٌم بدددددن محمدددددد بدددددن ندددددوح ابدددددن زٌدددددد بدددددن النعمدددددان الندددددوحى النسدددددفى 

بسددمرقند، وحمددل تابوتدده إلددى نسددؾ ودفددن فددً مقبددرة  م( تددوفى1066هددـ/459)ت
أبددو الحسددن علددى بددن محمددد بددن الحسددٌن بددن عبددد . والفقٌدده فخددر اإلسددالم 102النددوحٌٌن

م 1089هدـ/482الكرٌم البزدوي النسفً صاحب التصانٌؾ الجلٌلدة تدوفى بكدس سدنة 
. وأبدو بكدر محمدود بدن 103وحمل إلى سمرقند، ودفن بها على باب المشهد بجاكردٌزه

عود بددددن عبددددد الحمٌددددد قاضددددى القضدددداة الشددددعٌبى البوزجندددددى تددددوفى بسددددمرقند مسدددد
. والشددٌ  اإلمددام المحدددث أبددو 104م  وحمددل تابوتدده إلددى بخددارى1120هددـ/514سددنة

م( 1121هدـ/515المنور بدر بن زٌاد بدن عبدد هللا الُخجنددي تدوفى بسدمرقند سدنة )ت
المدروزى أقدام  . والقاضدى اإلمدام تمدٌم بدن محمدد بدن تمدٌم105وحمل تابوته إلى خجند
  .106وحمل تابوته إلى مرو م1126هـ/520بسمرقند وتوفى بها سنة 

كما كانوا ٌفضلون أٌضا أن ٌدفنوا بجوار أقاربهم، ٌتساوى ذلدك الحكدام والعامدة،  
بدك داود،  يٌوجدد بهدا قبدر جؽدر ًفنجد السالطٌن السالجقة األوابل دفنوا فً مرو الت

م نقل إلى مرو، ودفن بجوار قبدر 1063ـ/ه455سنة  يوعندما توفى طؽرل بك بالر
 .108. وكذلك دفن السلطان سنجر بمرو107أخٌه داود
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وطلددب السددٌد أبددو طدداهر المٌهنددً أن ٌكددون قبددره بجددوار والددده الشددٌ  أبددو سددعٌد  
م( تلمٌدذ أبدً علدى الددقاق وزوج 1072هدـ/465القشدٌري )ت كما طلدب .109المٌهنً

كمدا دفدن الشدٌ  أبدو  .110علدى الددقاق ابنته أن ٌدفن فً نٌسابور إلى جوار شدٌخه ابدى
م( بجدددوار والدددده فدددً 1085هدددـ/478المعدددالً عبدددد الملدددك بدددن عبدددد هللا الجدددوٌنى)ت

وكان للبٌت السمعانً مقبرة خاصة بمرو وهً مقبرة سدنجدان، وقدد دفدن  111نٌسابور
. ولمددا استشدهد الفقٌدده أبدو حفدص عمددر بدن عبددد 112بهدا معظدم أعٌددان البٌدت السدمعانً

م ُنقدل إلدى بخدارى 1141هدـ/536لبخداري المعدروؾ بالحسدام سدنةالعزٌز بدن مدازه ا
. وفددددى نٌسددددابور دفددددن أبددددو بكددددر وجٌدددده بددددن طدددداهر 113بعددددد سددددنة عنددددد والددددده

 .  114م( فً مقبرة الحسٌن بجوار أخٌه ووالده1146هـ/541الشامً)ت

 :المبحث الثاني

 مراسم الدفن والُزاء 
المً، أندده عنددد وفدداة كددان مددن ضددمن العددادات الُمتبعددة فددً بلدددان المشددرق االسدد    

مددع مددا ٌصددحب ذلددك مددن بكدداء  ،115شددخص ٌنطلددق الصددٌاح مددن النسدداء إعالنددا للوفدداة
، وأن تتبعدده النسدداء، وٌقمددن بددالنواح خلددؾ الجنددازة، حتددى مكددان المقددابر، 116ونٌاحددة

. وكدانوا 118وتدردد بداقً النسداء فعدل مدا تقدول 117تتقدمهن سٌدة عجدوز تسدمى نابحدة
خاصدددة لدددو كدددان المتدددوفى شدددابا، ولددده أطفدددال  ٌمزقدددون الثٌددداب تعبٌدددرا عدددن الحدددزن،

، وكانددت عددادة شددق الثٌدداب أٌضددا لدددى الؽلمددان عنددد وفدداة السددالطٌن الددذٌن 119صددؽار
كما كان ٌنثر أهل المٌت التراب والتبن على رإوسدهم، وٌضدربون  120ٌعملون عندهم
وكدان العلمداء ٌحدذرون أقاربده  122وٌمرؼون خددودهم فدً التدراب 121على صدورهم
 .  123لعاداتمن اتباع هذه ا

ولعددل مددرد هددذه العددادات المخالفددة للشددرع، نتٌجددة النتشددار عدددة شددابعات مرتبطددة  
بالعزاء والمآتم ولطم الخدود فً بعل البالد خدالل فتدرة البحدث، وهدً أن امدرأة مدن 
الجن اسمها أم عنقود، تدوفى ابنهدا عنقدود، فؤشدٌع أنده مدن ال ٌعمدل مآتمدا مدن النسداء، 

 ومن ثم قامت نساء العامة بلطم خدودهن، وهن ٌنشدن: أصابها وجع الرأس والحلق،
 .124ٌا أم العنقود أعذرٌنا                  قد مات عنقود وما درٌنا 

وقددد أجمعددت األمددة علددى تحددرٌم النددواح، والصددٌاح والدددعوى بدددعوى الجاهلٌددة،   
ولطم الخدود، وشق الجٌوب وإظهار الجزع، ألنه ٌشبه التظلم من الظدالم، وهدو عددل 
من هللا سبحانه. ومثله إلقاء تراب على الرأس، ودعاء بوٌدل وثبدور. وال بدؤس بالبكداء 

ددا َمددْن َضددَرَب اْلُخددُدوَد َوَشددقه بدددمع، وٌإكددد ذلددك قولدده صددلى هللا علٌدده وسددلم  َس ِمنه ٌْ لَدد

ةِ  ٌه ٌُوَب َوَدَعا ِبَدْعَوى اْلَجاِهلِ اْلُج
125  . 

معددروؾ، فبعددد أن ٌؽسددل  . فددال تختلددؾ عمددا هددو126أمددا بقٌددة مراسددم الجنددازة  
ٌُحمل للصالة علٌده فدً المسداجد، وٌددفن بعدد ذلدك. وكدان أقدارب 127المتوفى وٌكفن  ،
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، كمددا كددانوا 128المتددوفً ٌبددادرون بددتالوة القددرآن الكددرٌم جهددرا بجددواره ترحمددا علٌدده
وكاندت مقدابر  129ٌقرأون القرآن أمام الجنازة من الدار الذي خرجت منه حتى المقابر

ما تقضى به تقالٌد اإلسدالم، ولكدن الوضدع ٌختلدؾ بالنسدبة لمقدابر  العامة بسٌطة حٌث
 .130الحكام واألمراء، حٌث كانت تشٌد لهم مقابر ضخمة البناء

م شدددٌ  الشدددافعٌة 1046هدددـ/438سدددنة ولمدددا تدددوفى الشدددٌ  أبدددو محمدددد الجدددوٌنى 
بنٌسابور، وقد قال أبو صالح المإذن ؼسلته، فلما لفته فدً األكفدان، رأٌدت ٌدده الٌمندى 

. وعندما مات االسدتاذ 131إلى االبط منٌرة كلون القمر فتحٌرت وقلت هذه بركة فتاوٌه
م 1083هدـ/476سنة أبو اسحاق ابراهٌم بن على بن ٌوسؾ الفٌروزأبادي الشٌرازي 

ؼسله أبو الوفاء بن عقٌل، وصلى علٌه بباب الفدردوس ألجدل نظدام الملدك، وأول مدن 
الصددالة علٌدده أبددو الفددتح المظفددر بددن ربددٌس  صددلى علٌدده المقتدددي بددؤمر هللا، وتقدددم فددً

الرإساء، وهو حٌنبذ نابب بالددٌوان، ثدم حمدل إلدى جدامع القصدر فصدلى علٌده، ودفدن 
. وعندما توفى  األدٌب أبو منصور محمد بن سدلٌمان بدن 132بباب ابرز، وقبره ظاهر

م، ُصدلى علٌده بالنظامٌدة ببؽدداد، 1223هـ/ 620قترمش بن تركانشاه البؽدادى، سنة 
 ودفن بالشونٌزٌة، وقد رآه بعضهم فً المنام، فقال ما فعل ربك بك؟ فقال :

 تحاشٌت اللقاَء لسوِء فعلً              وخوفاً فً المعاد من الندامة
 فلما أن قدمت على إلهً               وحاق فً الحساب على قالمهُ 
 وكان العدل أن أصلى جحٌماً           تعطؾ بالمكارم والكرامة

 133أال ٌا عبد ٌهنٌك السالمة   ونادانً لسان العفو منه              
وقددد خالفددت بعددل الجنددابز ذلددك؛ لظروفهددا الخاصددة، منهددا علددى سددبٌل المثددال    

وأعددوا مهدد فٌدل اخفدوا خبدر موتده، عندما مات خوارزمشاه أثناء حربده لعلدى تكدٌن، 
الوا أنه جدرٌح ال ٌقدوى علدى وفى جوؾ اللٌل وسدوه فٌه، وأقاموا خادما لحراسته. وق

الوقددوؾ، وأندده فددً المهددد ممدددد للراحددة واالسددتجمام. وأمددر شددكر الخددادم بددؤن تدددق 
الكددوس، فسددار الجددٌش بؤسددلحته وتعببتدده، ومشدداعله تضددا حتددى دنددت سدداعة صددالة 
الصدددبح، كدددانوا قدددد قطعدددوا سدددبعة فراسددد . فنصدددبوا الخٌدددام والخركاهدددات والسدددرادق 

من علدى الفٌدل وتسدامع النداس بخبدر موتده. ثدم إن أحمدد الكبٌرة، وأنزلوا خوارزمشاه 
وشكر الخادم دعٌا بعدل نفدر مدن الخدواص والطبٌدب وحداكم الجدٌش وكلفداهم بالقٌدام 

 .  134م1031هـ/423على ؼسله، وإعداد التابوت، وذلك عام
وبعدد قتدل حسدنك ـ وزٌدر السدلطان محمدود الؽزندوي ـ شدنقا، بقٌدت جثتده معلقدة  

سبع سنوات، حتى ٌبست وصارت أشدالء قدٌمدة وتنداثرت، فلدم بالمشنقة ما ٌقرب من 
ٌبق منها أثر. ومن ثم اسدتؤذنوا فدً دفنهدا، بٌدد أن أحددا لدم ٌعلدم أٌدن دفندت الجثدة، وال 

. وٌسٌر فً الناس حددٌث ام حسدنك حدٌن رأت جثدة ابنهدا، وقدد 135أٌن طرحوا الرأس
د عدالم الددنٌا، قطعت رأسه فقالت:" ٌا لده مدن رجدل عظدٌم ولددي ٌمنحده ملدك كمحمدو

فٌمنحه ملك كمسعود عالم اآلخرة" وٌشٌع بٌن النداس قدول أسدماء بندت أبدى بكدر حدٌن 
رأت جثددة ولدددها عبددد هللا بددن الزبٌددر معلقددة فددوق المشددنقة:" أمددا آن الوقددت لٌنددزل هددذا 
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كما بقى الشدٌ  االجدل  . وقد أقامت أم حسنك له مؤتما عظٌما.136الفارس عن جواده" 
بددن مددازه ، ملقددى علددى التددراب بعددد قتلدده علددى ٌددد اعبددد العزٌددز حسددام الدددٌن عمددر بددن 

م، إلددى الٌددوم الرابددع ثددم حمددل علددى أعندداق الرجددال، 1141هددـ/536كورخددان سددنة 
وصلى علٌه فً حدٌقة مدرسة طفؽاج خان، ودفن فً مقبرة بنى ناجٌة فدً مشدهد قدثم 

الحسدٌن  بن العباس على باب المسجد، بجاندب قبدر الشدٌ  االمدام الخطٌدب مسدعود بدن
 .  137الكشانً
وعندددما قتددل األتددراك القارؼلٌددة طمؽدداج خددان إبددراهٌم بددن ارسددالن خددان محمددد  
 .138م ألقوه فً الصحراء1155هـ/550سنة
ٌُعبدددر عدددن الحدددداد إذا كدددان المتدددوفى مدددن الشخصدددٌات المهمدددة، كالحكدددام    وكدددان 

ُمعصدبً واألمراء والعلماء الكبار بإؼالق المحالت التجارٌدة، والعكدوؾ فدً المندازل 
 الرءوس.

وقد كان من عادة السالجقة أنهم ٌسٌرون خلؾ المتوفى مطداطا الدرءوس، حتدى  
إذا مددا واروه التددراب ارتدددوا مددن أجلدده المالبددس السددوداء وشددارات الحددداد، وتخددرج 

سدددنة  ففدددًالجندددابز ومعهدددا الطبدددول والندددوابح، وخاصدددة عندددد وفددداة رجدددال العلدددم، 
ن بدن أحمدد وهدو مدن رإسداء الشدافعٌة، م توفى أبو طاهر عبدد الدرحم1091هـ/484

فسار فً جنازته سابر الوجوه ولم ٌتبعده راكبدا سدوى الدوزٌر نظدام الملدك؛ لكبدر سدنه 
 .  139وجاء السلطان ملكشاه فً ٌوم الوفاة إلى قبره

وكانت جنازات كبار العلماء تمتاز باالزدحام الشدٌد، وقد حددث ذلدك فدً جندازة   
م ودفدن مدن 1015هدـ/406سدنة بن أحمدد االسدفرابٌنًالفقٌه أبو حامد أحمد بن محمد 

الؽد، وصلٌت على جنازته فً الصحراء، وكان إمام جنازته فدً الصدالة أبدو عبدد هللا 
بن المهتدى خطٌب جامع المنصور، وكان ٌوما مشهودا بكثرة النداس، وعظدم الحدزن 
علٌدددده وشدددددة البكدددداء، ودفددددن فددددً دارة إلددددى أن نقددددل منهددددا، ودفددددن ببدددداب حددددرب 

 .140م1025هـ/416سنة
والشدددٌ  أبدددو سدددعٌد بدددن أبدددى الخٌدددر المٌهندددى الدددذي صدددادفت وفاتددده ٌدددوم السدددوق  

األسددبوعً لمدٌنددة مٌهنددة، حتددى أن أبندداء الشددٌ  لددم ٌسددتطٌعوا أن ٌصددلوا إلددى نعددش 
م شددٌدة 1046هدـ/438نة سدً . كما كانت جنازة الشدٌ  أبدو المعدالً الجدوٌن141أبٌهم

علٌده إلدى دفنده فدً داره مإقتدا، ولدم ٌنقلدوه االزدحام، حتى أنهم اضطروا بعد الصالة 
إلى مقبرة الحسٌن بنٌسابور إال بعد سنتٌن، حٌدث دفدن بجدوار والدده، وقدد سداد الحدزن 
والجزع كل الناس فً جنازته، حتى أنهم كسروا منبره فً الجامع المنٌعً بنٌسدابور، 

وفدون البلدد ووضعوا المنادٌل على الرإوس لمدة عام، وكان اربعمابة مدن تالمذتده ٌط
نددابحٌن علٌدده، مكسددرٌن المحددابر واألقدددالم، مبددالؽٌن فددً الصددٌاح والجددزع، وأكثدددر 

"لدم ٌددخل القشيير كما أنه بعدد وفداة الشدٌ  أبدى القاسدم  ،142فٌه ًالشعراء من المراث
 143أحددد مددن أوالده بٌتدده، وال مددس ثٌابدده وال كتبدده اال بعددد سددنٌن احترامددا لدده وتعظٌمددا

م اجتمدع 1065هـ/458سنة الحسٌن بن محمد بن الفراء ولما مات أبو ٌعلى محمد بن
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أبددو عبددد هللا  ًلدده خلددق ال ٌحصددون، وعطلددت األسددواق، ومشددى مددع جنازتدده القاضدد
الدامؽانً وجماعة الفقهاء والقضاة وصلى علٌه ابنه أبو القاسدم عبٌدد هللا، وهدو ٌومبدذ 

 .  144ابن خمس عشر سنة وقبره ظاهر بمقبرة باب حرب
منصور محمدد بدن أحمدد بدن عبدد الدرزاق الشدٌرازى األصدل وحضر جنازة أبو   

م ماال ٌعد من الناس، وختم فدً 1103هـ/497سنة  البؽدادى الصفار الحنبلى المقرئ
 ًجمعة من وفاة الشٌ  على قبره مابتدان واحددى وعشدرٌن ختمدة، وحكدى السدلف ًثان

أشدهد أن هدذا ": أٌضا أن ٌهودٌا استقبل جنازة الشٌ  فرأى كثرة الزحام والخلق، فقدال
الفٌلسدوؾ زٌدن الددٌن عمدر بدن سدهالن السداوى، فقدد أمدا . 145"الدٌن هو الحدق وأسدلم

وحضر جنازة الشدٌ   .146أُحرقت تصانٌفه مع مكتبته فً ساوة بعد وفاته؛ حدادا علٌه
م أربعمابدددة ألدددؾ 1260هدددـ/659 سدددنة أبدددو المعدددالً سدددعٌد بدددن المطهدددر البددداخرزى

 . 147إنسان
عة فمددددددن أخبددددددار الصدددددداحب بددددددن عبدددددداد اسددددددماعٌل وإذا انتقلنددددددا إلددددددى الشددددددٌ 

م( وزٌر مإٌد الدولة أبى منصور بدن بوٌده وفخدر الدولدة، 995هـ /385الطالقانى)ت
أنه لم ٌسعد أحد بعد وفاته كما كان فً حٌاته ؼٌره، فانه لما توفى الصاحب أؼلقت له 

، واجتمددع الندداس علددى بدداب القصددر ٌنتظددرون خددروج جنازتدده، وحضددر يمدٌنددة الددر
مه فخر الدولة وسابر القواد، وؼٌروا لباسهم، فلما خرج نعشه من الباب، صداح مخدو

الناس بؤجمعهم صدٌحة واحددة، وقبلدوا األرل، ومشدى فخدر الدولدة أمدام الجندازة مدع 
 .148الناس
ولما مات فخر الدولة على بن ركن الدولة الحسن بن بوٌه الددٌلمً سدلطان الدري  

استولت زوجته السٌدة ام مجد الدولدة بالري،  م فً قلعة997هـ/387سنةوبالد الجبل 
على جمٌع خزابنه، وكان شدحٌحا لدرجدة أنده صدنع لمفداتٌح خزانتده كٌسدا مدن الحدٌدد 

ء مددن شدًبالمسدامٌر، ال ٌفارقده أبددا. فلمددا طلبدوا لده كفنددا لدم ٌجددوا، لرفضددها إخدراج 
ندوا مدن دفنده المال، وبالتدالً اشدتروا لده مدن أمدوال الجدامع ثوبدا كفندوه فٌده، ولدم ٌتمك

فلددم ٌمكددنهم القددرب مندده، فُشددد  بسددبب شددؽب الجنددد فددً الدددٌلم، فبقددى حتددى انددتن جسددده،
ومدات الدوزٌر فخدر الملدك أبدو  .149بالحبال وجر على درج القلعة من بعد حتى تقطدع
م عنددما نقدم علٌده 1016هدـ/407سدنةؼالب بدن الصدٌرفً محمدد بدن علدى بدن خلدؾ 
و البددوٌهً، وحبسدده ثددم قتلدده بسددفح جبددل مخدومدده سددلطان الدولددة أبددى شددجاع فناخسددر

قرٌب من االهواز، ودفن هناك ولم ٌستقص دفنه، فنبشت الكالب قبره وأكلته ثم أعٌدد 
دفن رمته، فشفع فٌه بعل أصحابه، فنقلت عظامه إلى مشهد هناك، فدفنت فً السدنة 

 .150التً بعدها

 أما مراسم الُزاء)المآتم(
السددلطان محمددود ٌقدددروا العلمدداء أحٌدداء فكددان سددالطٌن الدولددة الؽزنوٌددة وخاصددة  

وأمواتدا، وٌقٌمدوا وزندا لمدآتمهم، ومدن ذلدك عنددما مدات أبدو صدالح ـ خدال والددة أبدى 
صادق التبانً ـ من كبار علماء الحنفٌة وكانت منزلته لدى السلطان محمدود الؽزندوي 
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 م لدوزٌره الخواجدة أبدى العبداس1009هـ/400 من الرفعة، بحٌث قال عند وفاته سنة
اإلسفراٌنً: اذهب إلى مدرسدة هدذا اإلمدام إلقامدة مؤتمده، إذ لدٌس لده ولدد ٌقدوم بدذلك، 
وكندت قددد اعتزمدت القٌددام بنفسدً بهددذا الواجدب، اسددتجابة لضدمٌري، ولكددن نظددرا ألن 
الناس قد ٌلومونً أو ٌرون فً هذا عٌبا، رأٌت أن تقوم بذلك، ولدٌس بدٌن خددامنا مدن 

 .151نا وخلٌفتنا"هو أجل وأعظم منك شؤنا ألنك وزٌر
ومددن العددادات التددً ٌددذكرها البٌهقددً أن البٌددال كددان رسددم العددزاء فددً الدولددة    

. وٌبدددو ان اللددون االبددٌل كددان أكثددر األلددوان شددٌوعا فددً ألبسددة الددرأس، 152الؽزنوٌددة
. فحٌن عدرؾ األمٌدر مسدعود خبدر وفداة أبٌده جلدس للعدزاء، 153وكان من عالمة النبل

ء كلها، وحضر األعٌدان والمقددمون وأصدناؾ الجندد مرتدٌا قباء ورداء وعمامة بٌضا
للعزاء مرتددٌن البٌدال، وكدان الجدزع شدامال واسدتمر العدزاء السدلطانً علدى الرسدم 

 .  154ثالثة أٌام
بوفدددددداة الخلٌفددددددة القددددددادر بددددددا   يولمددددددا علددددددم السددددددلطان مسددددددعود الؽزنددددددو  
كمدا م، أقدام لده مؤتمدا فدً ؼزندة، وارتددى عمامدة وقبداء أبٌضدٌن، 1031هـ/423سنة

حضر الموالً والحشم جمٌعا مرتدٌن البٌدال وعطلدت األسدواق حددادا، وأخدذ النداس 
ٌفدون أفواجا، واسدتمر العدزاء ثالثدة أٌدام، وعداد النداس بعدد ثالثدة أٌدام إلدى األسدواق، 

 .155وفتحوا أبواب الدواوٌن وقرعت الطبول والدبابات، إٌذانا بانتهاء الحداد
 156ٌعقدد العدزاء مددة ثالثدة أٌدام ،عد دفن المٌتومن العادات المتعارؾ علٌها أن ب 

الثددامن عشددر مددن ربٌددع الثددانً لسددنة  ًفعندددما جدداء نعددى والدددة أبددً نصددر مشددكان فدد
م، جلدس أبدو نصدر للعدزاء ، وقدد حضدر الدوزٌر أحمدد حسدن معزٌدا، 1031هـ/423

وأدار طرفدده نحددو هددذه الحدٌقددة التددً كانددت تشددبه الجنددة، لكثددرة مددا فٌهددا مددن الٌاسددمٌن 
ر والرٌددال والددورود، وأتددوا بحصددانه قددرب الددرواق المعددد للمعددزٌٌن فركددب ، المنددو

وقبددل أبددو نصددر ركابدده، ومددع أن السددلطان كددان قددد أوفددد أبددا الحسددن العقٌلددً لٌعزٌدده 
 .157بلسانه، فإنه عندما مثل فً الحضرة ٌوم األربعاء، عزاه بنطقه السامً

منتصدؾ  فدًؼزندة وقد خالؾ السلطان مسعود ذلك العرؾ عندما جاء كتاب مدن  
م بوفداة أبنده األمٌدر سدعٌد. وكدان السدلطان فدً سدراي 1038هـ/430ربٌع األول سنة

الحرم، وكان ٌشرب. فوضعوا الكتاب ولم ٌجرءوا على أن ٌنقلوا إلٌه هدذا النبدؤ، وهدو 
بددٌن كددإوس الشددراب. وفددى الؽددداة، حددٌن جلددس علددى التخددت، وقبددل أن ٌعدددوا األمددر 

ة وأعطاه إٌاها، ثم انصرؾ. فلما قرأ السدلطان النبدؤ ندزل لالستقبال، حمل خادم الرسال
من على التخت وأمر الخدم أن ٌسدلوا الستار الذي رفعوه أمام التخت، وندودي بدؤن ال 
اسددتقبال الٌددوم. وعدداد الؽلمددان وجدداء الددوزٌر واألولٌدداء والحشددم إلددى اإلٌددوان، وظلددوا 

فؤوفدد إلدٌهم رسدوال بدؤن  جالسٌن إلى قبٌدل الظهدر، عسدى أن ٌخدرج السدلطان للعدزاء،
ٌعودوا إلى بٌوتهم " ألنا لن نجلس للعزاء " فؤنصرؾ القوم. وكدان هدذا الشداب أقدرب 

 . 158أبنابه منه وأحبهم إلٌه، وقد نصبه ولً عهده 
بٌنمددا ضددرب وزٌددره أحمددد عبددد الصددمد نموذجددا للصددبر ٌحتددذى بدده، عندددما قتددل 
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تلوه وولدٌن له وابدن عمده وأكثدر مدن الؽلمان ابنه عبد الجبار برمٌه بالسهام والبلط وق
أربعٌن رجال من أتباعه. جلس الدوزٌر فدً مدؤتم ولدده، وذهدب لعزابده جمٌدع األعٌدان 
والعظماء، وكان من قوته أنه لم ٌذرؾ دمعة واحدة. وقد كان هذا الرجل نسٌجا وحده 
فً كدل ندواحً العظمدة، لقدد رأوه فدً هدذه المصدٌبة صدابرا وأعجبدوا بده، وحقدا كدؤن 

 اعر قصده فً قوله:الش
 .159ٌبكى علٌنا وال نبكً على أحد         لنحن أؼلظ أكبادا من اإلبل

وأوفد إلٌه الفقٌه عبد الملك الطوسً الندٌم برسدالة العدزاء، وكدان هدذا الفقٌده حلدو  
الحدٌث عاقال، فلما بلدػ عدزاء السدلطان للدوزٌر نهدل وقبدل األرل ثدم جلدس وقدال: 

فداء شعرة واحدة من مدوالي فدإن سدعادة الخلدق فدً أن "إنً وأوالدي وكل من أعول 
 .160"ٌموتوا فً رضاء السلطان

كلؾ السلطان مسدعود كدال مدن  م1038هـ /430ولما مات أبو نصر مشكان سنة 
أبى القاسم كثٌر وأبى سهل الزوزنى بالجلوس فً مؤتمه، وتقبل العزاء فٌه. وقد جداءا 

ل نعشه إلى المددافن، وصدلى علٌده خلدق وحم ،ومكثا ذلك الٌوم كله فً تجهٌز جنازته
كثٌددرون. وقددد حضددر ذلددك الٌددوم السبهسدداالر والحاجددب الكبٌددر ومعهمددا كثٌددر مدددن 
 الوجهاء. ومن العجابب أنه كان فً ذلك المكان الذي دفدن فٌده ربداط بجدواره قبدران،

وقدد أعدد لده قبدر فٌده،  وكان أبو نصر قد قال " ٌا لٌت هذا الرباط ٌكون قبرا ثالثا لً"
وهنالك ظل جثمانده عشدرٌن ٌومدا، ثدم نقدل إلدى ربداط كدان قدد أعدده فدً حدٌقتده بحدً 

 .  161لشكري
ومع ُبعد البالد عن بعضها كان ٌعقد العزاء فً المكان الذي حدثت به الوفداة، وإذا 
كان له قرٌبا فً بلد آخر بعٌد، كان من الممكدن أن ٌعقدد عدزاًء آخدر، فمدثال عندد وفداة 

م(، 1048هدـ/440وهً زوجة الخلٌفدة القدابم بدؤمر هللا ـ )ت أخت األمٌر أبى النصرـ
جلس ربٌس الرإساء أبا القاسم للعدزاء فدً بؽدداد، وقدد أمدر بعددم ضدرب نوبدة الطبدل 

.وعندد وفداة السدلطان الدب 162فً دار المملكة، طوال األٌام الثالثة المخصصدة للعدزاء
زوجدة الخلٌفددة  معقدد لده العددزاء ببؽدداد، وأقامدت خدداتون1072هددـ/465ارسدالن عدام 

وجلددس الددوزٌر فخددر الدولددة بددن ُجهٌددر للعددزاء بدده فددً صددحن  163العددزاء والمناحددة
. وعنددددددما توفٌددددددت ابندددددة نظددددددام الملدددددك زوجدددددة عمٌددددددد الدولدددددة بددددددن 164السدددددالم
م، نفسدداء بولددد مددات مددن ٌومدده، ودفنددا بدددار الخالفددة، جلددس 1078هددـ/471سددنةُجهٌر

ها، للعدزاء فدً دار ببداب العامدة الوزٌر فخر الدولة بن ُجهٌر، وابنه عمٌد الدولة زوج
 .165ثالثة أٌام
كما جلس مإٌد الملك بن نظام الملك للعزاء ببؽداد، عندما وصله خبر وفاة اخٌده   

م،وحضر الوزٌر فخر الدولة بن ُجهٌدر، وابنده عمٌدد 1082هـ/ 475سنةجمال الملك 
 .166الدولة معزٌٌن، وأرسل الخلٌفة إلٌه فً الثالث فؤقامه من العزاء

م ابنددة السددلطان 1089هددـ/482سددنةا وصددل خبددر وفدداة الخدداتون بؤصددفهان ولمدد 
ملكشاه وزوجة الخلٌفة المقتدي، جلس الدوزٌر أبدو شدجاع ببداب الفدردوس للعدزاء بهدا 
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 .  167سبعة أٌام، وخرج أبو محمد التمٌمً وعفٌؾ، لتعزٌة السلطان
م إلددى اخٌددده 1104هددـ/498سددنة ولمددا وصددل خبددر وفدداة السددلطان بركٌدداروق  
طان محمددد، وهددو ٌحاصددر الموصددل، جلددس للعددزاء، وأصددلح جكددرمش، صدداحب السددل

 .168الموصل
م لحقده 1119هدـ/513سنة وعندما بلػ السلطان سنجر وفاة أخٌه السلطان محمد  

حددزن عظددٌم  وأظهددر مددن الحددزن والجددزع مددا لددم ٌسددمع بمثلدده، وجلددس للعددزاء علددى 
السددلطان محمددد بمحاسددن الرمدداد، وأؼلددق البلددد سددبعة أٌددام، وتقدددم إلددى الخطبدداء بددذكر 

 .169أعماله من قتال الباطنٌة، وإطالق المكوس، وؼٌر ذلك
م ، أم 1121هدـ/515سدنة وكذلك األمر عند وفاة السٌدة تاج الدٌن خاتون السدفرٌة

السلطان سنجر عقد لها العزاء بمرو، وأقٌمت المآتم العامدة فدً دار السدلطنة بهمدذان، 
ٌُشاهد مثله الناس مدن  وجلس السلطان محمود حفٌدها للعزاء فً بؽداد، وكان حداد لم 

القاسم أحمدد بدن منصدور بدن محمدد بدن  وعندما وصل نعً اإلمام المفسر أبو 170قبل.
ـد ابدن أخٌده ـ العدزاء بهدا  إلً ببؽداد،عقدد لده أبدو سدعد السدمعانى عبد الجبار السمعانى

رى . كمدا أمدر ؼٌداث الددٌن الؽدو171م1139هـ /534وكانت وفاته فً شوال من سنة
عنددد سددماعه نبددؤ وفدداة خوارزمشدداه تكددش بددؤال تضددرب نوبتدده لمدددة ثالثددة أٌددام، وجلددس 

 .172للعزاء فٌه على ما بٌنهما من عداوة، ولكنه فعل ذلك مرإة منه
م، أقٌمدت المدآتم لمددة 1141هدـ/536ولما ماتت السٌدة خاتون المسدتظهرٌة سدنة  

زوجدة للخلٌفدة المسدتظهر  . برؼم عدم بقاء هذه الخاتون173ٌومٌن فً الدٌوان الخلٌفً
 . 174العباسً طوال حٌاتها، فقد ُطلقت وتزوجت من ملك كرمان

وقد كانت قصور السالجقة ُتقٌم وزنا لهذه المآتم، وكان نسداء السدالطٌن ٌظهدرن   
األحزان بصورة واضحة ومبالػ فٌها، فالخاتون زوجة السدلطان ألدب أرسدالن أعددت 

لطدم خددٌها، عنددما وصدلها خبدر وفداة السدلطان المآتم العامة، وجلست على التدراب، ت
علددى ٌددد ٌوسددؾ الخددوارزمً فددً بددالد مددا وراء النهددر، وذلددك ٌددوم األحددد الثددامن مددن 

م حٌددث أؼلقددت األسددواق أٌددام العددزاء، وجلددس 1071هددـ/464جمددادى األولددى سددنة 
 .175الوزٌر فخر الدولة للعزاء

حددزن  176م1081هددـ/474وعندددما تددوفى داود بددن السددلطان ملكشدداه فددً سددنة  
السددلطان حزنددا شدددٌدا، وأمتنددع عددن تندداول الطعددام والشددراب، ورؼددب فددً قتددل نفسدده، 
ومنع من أخذه وؼسله لقلة صبره على فراقده، إلدى أن تؽٌدر فمكدن مدن ذلدك، وأقامدت 
النساء الحزن العام، وجدزت شدعورهن، كدذلك فعدل خاصدته مدن األتدراك والتركمدان، 

المنازل واألسواق، وبقى العزاء لمدة سدبعة وشاركهم أهالً مدٌنة أصفهان فً المآتم ب
أٌددام، أمددا السددلطان ملكشدداه فإندده بقددً فددً حددداده لمدددة شددهر كامددل، ولددم ٌددروح عندده 

. وكتدب بخطده رقعدة ٌقدول 177وٌخرجه من هذه المؤسداة إال خروجده إلدى رحلدة صدٌد
فٌها: أمدا أندا ٌدا ولددي داود فقدد خرجدت إلدى الصدٌد، وأندت ؼابدب عندً، وعنددي مدن 

اش لفراقك واالنزعاج لبعدك عنً، والبكاء على أخدذك مندً، مدا أسدهر لٌلدً، االستٌح
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ونؽص عٌشً، وقطع كبدي، وضاعؾ كمدي، فدؤخبر أندت بعددي مالدك وحالدك، ومدا 
ؼٌر البلى منك، وما فعل الدود بجسمك، والتدراب بوجهدك وعٌندك، وهدل عنددك علدً 

وواحسددرتاه علٌددك،  مثددل مددا عندددي، وهددل بلددػ الحددزن بددك مددا بلددػ بددً، فواشددقاه إلٌددك،
. وُحملدت الرقعدة إلدى نظدام الملدك فقرأهدا وبكدى بكداءا 178وواأسفا على مدا فدات مندك

شدٌدا، وجمع الوجوه والمحتشمٌن وقصد بهم القبر، وقرأ الرقعة علٌهم وارتج المكدان 
من البكاء والعوٌل، وتجدد الحدزن فدً البلدد، وجلدس الدوزٌر عمٌدد الدولدة للعدزاء فدً 

 .179ة أٌام صحن السالم ثالث
م، وكدان ولدى 1088هدـ/481سدنةوعندما مات الملك أحمدد بدن السدلطان ملكشداه  

عهدد ابٌده فدً السدلطنة. وكدان حٌنبدذ فددً دار الخالفدة، فلدم ٌركدب أحدد فرسدا، وخددرج 
النساء ٌنحن فً األسواق واجتمع الخلق الكثٌدر فدً الكدرل للتفدرج والمناحدات، وسدود 

 .180 زن علٌهأهل الكرل أبواب عقودهم إظهارا للح
كما أُقٌم حداد عام على السٌدة زوجة السدلطان طؽرلبدك ابندة الخلٌفدة القدابم بدؤمر   

م، حٌث جلس الخلٌفة المستظهر با  لتلقً العدزاء 1102هـ/496هللا عند وفاتها سنة 
 .  181فً بٌت التوبة فً أصفهان

وطقوسده وتتجلى مما سبق بعل المخالفات الشرعٌة فً مسؤلة العدزاء وعاداتده   
المتنوعة، ففدً بعدل المجتمعدات ٌطدول العدزاء أٌامداً وربمدا شدهوراً، والشدرع ٌنهدى 

 عن ذلك. وقد وردت الرخصة فً البكاء بعد الموت بدمع العٌن وحزن القلب .
مدن الواضدح أنهدم قدد رجدوا مدن نده اوبالنسبة لمراسدم المدآتم الخاصدة بالشدٌعة، ف  

م، والظداهر مدن أقدوال المدإرخٌن أن إقامدة ذكر مصاب الحسٌن والنوح علٌه فوابد له
وإقامدة العدزاء  ًشعابر المؤتم الحسٌنً وإحٌاء ذكرى مصابب آل علً، وإنشاد المراث

على الحسٌن الشهٌد قد راجت رواجاً عاماً فً إٌران ألول مرة على أٌددي البدوٌهٌٌن، 
ن م وأعلدد945هددـ/334كمددا أن أحمددد معددز الدولددة رحددل مددن اٌددران إلددى بؽددداد سددنة 

المددذهب الشددٌعً فٌهددا رسددمٌاً، وأمددر بلعددن معاوٌددة علددى المنددابر فددً بؽددداد، كمددا أمددر 
م بإقامدددة الحدددداد علدددى الحسدددٌن ٌدددوم عاشدددوراء وؼلدددق الحوانٌدددت 963هدددـ/352سدددنة

ومندع الطبداخٌن مدن عمدل األطعمدة واألسواق فٌه، ولبس الناس فً هذه الٌدوم السدواد 
.كمدا لوجدوة ٌلطمدن وٌفدتن الناسمضمخات امشعثات الشعر، وخرجت نساء الرافضة 

م وتمددادت الشددٌعة فددً هددذه االعصددر بعمددل عاشددوراء 998هددـ/389حدددثت ذلددك سددنة
 .182باللطم والعوٌل

سدنة  وعندما مات عضد الدولة فناخسرو بدن الملدك ركدن الدولدة الحسدن بدن بوٌده 
م جلدس ابنده صمصدام الدولدة للعدزاء ولطمدوا علٌده أٌامدا فدً األسدواق، 982هـ/372

 . 183ابع إلى صمصام الدولة فعزاه ثم واله الملك وجاء الط
م وزٌدر مإٌدد 995هدـ/385 سنة ولما مات الصاحب بن عباد اسماعٌل الطالقانى 

الدولة أبى منصدور بدن بوٌده وفخدر الدولدة بدالرى، ثدم نقدل إلدى أصدبهان، جلدس فخدر 
 .184الدولة للعزاء أٌاما
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ي عدن فقدد أحددهم أحدد وكان علٌة القوم ٌرسلون إلى بعضهم البعل رسابل تعاز 
أقاربه، ومن ذلك عندما مات ناصر الدٌن سبكتكٌن، كتدب أبدو الفضدل المٌكدالً ـ أحدد 
أمراء نٌسابورـ رسالة ٌعدزى فٌهدا عدن فقدده، وٌظهدر العفدو والشدكر إذا عدوفً بخلفده 
وابنه محمود سبكتكٌن قابال: أقدار هللا فً خلقه لم تزل تختلؾ بدٌن مكدروه ومحبدوب، 

موهدددوب ومسدددلوب، وأحكدددام العدددامرة بالمصدددابب والنوابدددب، ومدددرة وتنصدددرؾ بدددٌن 
 .  185بالعطاٌا والرؼابب

وٌقول فً ندامة المصٌبة: " قرحت األكبداد، وأوهندت األعضداء، وسدودت وجدوه  
المكارم، وصورت األٌام فً اللٌالً، وؼادرت المجد، وهو ٌلبس حداده، والعدل وهدو 

 .  186"ٌبكً عمارة والدٌن وهو ٌعري عباده
قد وصدل منشدور أمٌدر المدإمنٌن القدادر بدا  ٌتضدمن التعدازي والتهدانً حسدب و 

الرسم فً مثلده، جوابدا علدى الكتداب الدذي كدان قدد أرسدل بنعدً السدلطان محمدود مدن 
أصفهان، وإزماع السفر إلى خراسان، وطلب اللواء والعهد وما ٌترتب على ذلدك مدن 

وأبلؽدده أمٌددر المددإمنٌن فددً نعددوت وألقدداب، باعتبدداره ولددى عهددد السددلطان محمددود، 
المنشور بإقراره اٌاه على ما دخل فدً حوزتده ووعدده بدؤن ٌرسدل إلٌده علدى األثدر مدا 

 .187طلبه من اللواء والعهد والكرامات مع رسوله
وأرسل السلطان مسعود الؽزنوي الفقٌه أحمد بن محمد المتكدري الفقٌه الشافعً  
   . 188ؤمر هللا معزٌا له بالقادر با م سفٌراً إلى الخلٌفة القابم ب1031هـ/423سنة
م( 1012هدـ/403وأرسل أبو بكر الخوارزمً محمد بدن موسدى شدٌ  الحنفٌدة)ت 

رسالة إلى ربٌس طوس ٌعزٌه فً شقٌق له ٌعبر له عن فزع اإلنسان للمدوت، وٌبدرز 
. كمدا كتدب 189السر وراء ذلك، فاإلنسان ٌرى فدً المٌدت صدورة لده ومصدٌر ٌنتظدره

مً أٌضا، إلى ربٌس بهدراه ٌعزٌده فدً ابنتده، فقدال:" لدوال مدا ذكرتده أبو بكر الخوارز
من سترها، ووقفت علٌه من ؼرابب أمرها، لكنت إلى التهنبة أقرب من التعزٌة، فدإن 

 .190 ستر العورات من الحسنات، ودفن البنات من المكرمات...."
دي أبددا بٌنمددا حضددر االسددتاذ أبددو اسددحاق ابددراهٌم بددن علددى بددن ٌوسددؾ الفٌددروز  

الشٌرازي عند ٌحٌى بدن علدً بدن ٌوسدؾ بدن ٌعقدوب الصدوفً برباطده بؽزندة ٌعزٌده 
عددن شددٌخه المطهددر أبددً سددعٌد بددن أبددً الخٌددر، وكددان قددد ؼددرق فددً المدداء بددالنهروان 

 فؤنشد.
 ؼرٌق كؤن الموت رق ألخذه        فالن له فً صورة الماء جانبه

     191ء الذي أنا شاربهأبى هللا أن أنساه دهري فإنه          توفاه فً الما
هكذا كانت الدول تولى هذه المجامالت ـ التعازى ـ أهمٌة خاصة باعتبارها مدخال 

 إلى عالقات جدٌدة فٌها نوع من المحالفة أو التحالؾ. 

 192المقابر واأضرحة    
تحظددى المقددابر باالهتمددام نفسدده الددذي تحظددى بدده مراسددم الدددفن والعددزاء، وذلددك    
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لدددفن، واإلتبدداع، ونٌددل دعدداء الزابددرٌن. وكددان المددوتى بددبالد لكونهددا أفضددل مكددان ل
المشرق اإلسالمً ٌدفنون فً المقابر العامدة المعروفدة. والتدً مدن أشدهرها بنٌسدابور 

ومقبدرة  196،ومقبرة الرمجدار 195ومقبرة الؽرباء 194ومقبرة الحٌرة 193مقبرة الحسٌن
مددرو  ومددن مقددابر 199، ومقبددرة خوانجددان198ومقبددرة بدداب معمددر 197ٌحٌددى بددن ٌحٌددى

ومقبدرة  200مقبرة سدكة توٌدك، ومقبدرة سدلكانٌة، ومقبدرة سدنجدان، ومقبدرة تندوركران
، ومقبددرة  202. واشددتهرت سددمرقند بعدددة مقدابر منهددا مقبددرة جدداكردٌزه201نوبهدار بددبل 
وتربددة ٌقددال لهددا تربددة المحمدددٌن، بجدداكردٌزه ، دفددن فٌهددا أكثددر مددن  203قنطددرة ؼددانفر

 204مد صنؾ وأفتى، وأخذ عنه الجم الؽفٌدرأربعمابة نفس، كل واحد منهم ٌقال لـه مح

ؼٌددره أن كددل واحددد ٌسددمى بمحمددد بددن محمددد جمعهددم أهددل  ً، وٌقددول القرشددى:" زادندد
سمرقند بهذه التربة" ولما مات اإلمدام الجلٌدل صداحب الهداٌدة حملدوه إلدى هدذه التربدة 

ابط وأرادوا دفنه بها، فمنعوا من ذلك، فدفن بالقرب منها. وٌوجد حوالً التربة أثدر حد
مبندى بداآلجر معدروؾ بؤنده قبدر ذى الفٌددول االمدام نجدم الددٌن النسدفً، وقبدر االمددام 

. وكدذلك مقبدرة القضداة التسدعة قرٌبدة مدن بخدارى، 205يالشٌ  ابدى منصدور الماترٌدد
مقبرة بنً ناجٌة فً مشهد قدثم بدن  .206ًفٌها أمم ال ٌحصون، وأحدهم أبو زٌد الدبوس

 .207العباس على باب المسجد
كدان الدبعل ٌوصدى  لدى الدرؼم مدن وجدود هدذه األمداكن العامدة للددفن،ولكن ع   

بالدفن فً داره كما اسلفنا، وٌبدو أن دفن الموتى بالدار كان مؤلوفا فً كثٌدر مدن بدالد 
:"من عادات أهل شدٌراز أن الرجدل مدنهم  المشرق اإلسالمً، حٌث ٌذكر ابن بطوطة

داره وٌدفنه فٌه، وٌفرش البٌدت  إذا مات ولده أو زوجته ٌتخذ له تربة من بعل بٌوت
ٌُصدنع للبٌدت بابدا  بالحصر والبسط، وٌجعل الشمع الكثٌر عند رأس المٌدت ورجلٌده، و
إلى ناحٌة الزقاق وأٌضا شباك حدٌد، فٌدخل منه القراء، وٌقرأون القرآن، وٌقدوم أهدل 
الدددار بالتربدددة وٌعرشدددونها، وٌوقدددون السدددرج بهدددا، فكدددؤن المٌددت لدددم ٌبدددرح، وكدددانوا 

 .208خون فً كل ٌوم نصٌب المٌت من الطعام، وٌتصدقون به عنهٌطب
كما كان بعل السالطٌن واألمراء ٌددفنون فدً المددارس فقدد قامدت السدٌدة زاهددة 
خدداتون زوجددة أقسددنقر بددن مددودود السددلؽري بدددفن جثمددان زوجهددا بزاوٌددة فددً مدرسددة 

ورثتهدا عدن وأوقفت علٌها أمدواال وضدٌاعا وممتلكدات  ،شٌراز التً سبق وأن أنشؤتها
. وذلك بعد أن أمر السلطان مسعود بقتله نتٌجة للفتنة التدً قدام بهدا 209والدها وزوجها
 .210فً أصفهان

 211ودفن السلطان ملكشاه فً مدرسة بؤصدبهان موقوفدة علدى الشدافعٌة والحنفٌدة  
المعددددددروؾ بؤرسددددددالن  ًكمددددددا دفددددددن الخاقددددددان محمددددددد بددددددن سددددددلٌمان المسوسدددددد،

،ودفددن  212راء النهددر بمدرسددة فددً مددروم( ملددك بددالد مددا و1128هددـ/522خددان)ت
م( فً تربدة عملهدا فدً 1199هـ/596السلطان خوارزمشاه تكش بن أٌل أرسالن )ت

. كما شٌدت عمة السلطان جالل الدٌن منكبرتً السدٌدة شداه 213مدرسة بناها بخوارزم
خاتون مدرسة بؤصفهان، بؤمر من السلطان ٌساندها فً ذلك مقددم الفراشدٌة المددعو " 
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ن مهتدددر مهتدددران " بؽدددرل نقدددل رفددداة السدددلطان الراحدددل عدددالء الددددٌن مقدددرب الددددٌ
خوارزمشاه إلى هذه المدرسة بدال من قلعة أردهن التً توصؾ بؤنها أقسدى تربدة فدً 

 .214المنطقة
 ًكما دفن بعدل العلمداء فدً المددارس، مثدل الشدٌ  أبدو عثمدان سدعٌد الزعفراند  

والشدٌ  .  215م1035هدـ/427ةالذى دفن بنٌسابور فً المدرسة التً عرفت باسمه سن
م( الددذي دفددن 1057هددـ/449)تًأبددو عثمددان إسددماعٌل بددن عبددد الددرحمن الصددابون

، ودفددن الشددٌ  جمددال اإلسددالم الحسددٌن بددن أبددى  216بمدرسددة بسددكة حددرب بنٌسددابور
م فددً مدرسددة بسددكة سددبار 1125هددـ /519سددنة  العبدداس محمددد بددن الحسددن الفددوران

 .  217بنٌسابور
تضددم ضددرٌحا أو أكثددر، وموضددع هددذا الضددرٌح  وقددد كانددت معظددم هددذه المدددارس

وبندداإه ال ٌقتطددع جددزءاً مددن بندداء المدرسددة، وإنمددا روى أندده ٌنحصددر فددً ركددن مددن 
 . 218األركان وٌحتل من البناء قدر ما تحتله قاعة

وكددان بعددل البددارزٌن مددن السددالطٌن والعلمدداء ٌبنددون لهددم أضددرحة أو مشدداهد    
 عند الحدٌث عن عمارة األضرحة. وسٌؤتً الحدٌث عنها بالتفصٌل خاصة بهم، 

 المبحث الثالث

 اثر الموت أل  الحياة السياسية
تنفٌدذ الوصدٌة سنعرل فٌما ٌلً أثر الموت على الحٌاة السٌاسٌة مع التركٌدز علدى    

 ًووالٌددة العهددد، ومددا ترتددب علٌهمددا مددن صددراعات سٌاسددٌة وتؽٌٌددرات جوهرٌددة فدد
حضرت الوفداة السدلطان محمدود الؽزندوي  عندماعالقات الدولة الداخلٌة والخارجٌة. ف

أوصى مدن بعدده البنده محمدد وهدو األصدؽر، بٌنمدا ابنده االكبدر  م1030هـ /421عام
مسعود والدذى كدان ولٌدا لعهدده مدن قبدل قدد أزال عنده العهدد، وجداء محمدد إلدى ؼزندة 
وأخدذ البٌعدة، وانشدؽل بداللهو فؤسداء ذلدك بعدل القدادة، فكتبدت الحدرة الختلٌدة ـ أخدت 

د الؽزنوي ـ إلى األمٌر مسعود تخبره بما حدث، وطلبت منه العدودة بؤسدرع مدا محمو
سددتطٌع لٌددنهل ل مددر كلدده، خاصددة أن األمٌددر محمددد ال ٌسددتطٌع القٌددام بهددذا العددبء ٌ

القادة بمباٌعة مسعود، فوقع الخالؾ بٌن األخوٌن، لكدن سدرعان مدا  الثقٌل. وقد أسرع
م 1030هدـ/421لى مسدعود األمدر عدام وتدوانتهى هذا الخالؾ بالقبل علدى محمدد، 

واسدددتولى علدددى مكدددران، وأصدددبحت الدولدددة الؽزنوٌدددة تضدددم أكثدددر أجدددزاء المشدددرق 
 .219اإلسالمً

.وكددان 220وقددد تطلددع ألددب أرسددالن أن ٌلددً حكددم السددالجقة بعددد وفدداة عمدده، وأبٌدده 
بٌدك  يالسلطان طؽرلبك قد تزوج بؤرملة أخٌه جؽدرى بٌدك، وكدان لهدا ابدن مدن جؽدر

تطاعت بحسددن دهابهددا أن تددإثر فددً طؽرلبددك، وتجعلدده ٌختددار ابنهددا هددو سددلٌمان واسدد
سددلٌمان ولٌددا لعهددده علددى الددرؼم مددن صددؽر سددنه، الددذي لددم ٌتجدداوز الرابعددة ببضددعة 
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.وكددان طؽرلبدك قددد بعدث إلددى الددوزٌر الكنددري قبددل موتده ، فحضددر قبددل أن 221أشدهر
أبدو نصدر  وبعدد وفداة طؽرلبدك. نفدذ وزٌدره ـ 222ٌدفن وأخدذ البٌعدة لسدلٌمان بدن داود،

الكندري ـ وصٌته، بدؤن ٌكدون سدلٌمان سدلطانا علدى السدالجقة، وأجلدس سدلٌمان علدى 
، متجداهال أخداه 223العرش السلجوقً فً مدٌنة ـ الري ـ وأمر أن تقدرأ الخطبدة باسدمه

. وهكدذا بدرزت إلدى 224األكبر ألب أرسالن، الذي أبلى بالء  حسنا مع عمده طؽرلبدك
السلجوقً، بصدورة هدددت كٌدان الدولدة، وهدددت الوجود مشكلة التنازع على العرش 

بحدوث اشتباكات بٌن الطرفٌن، خاصة أنده كدان ٌسداند ألدب أرسدالن رجدل زكدى هدو 
ولكن انتهت مشكلة العدرش السدلجوقً بحسدم ألدب أرسدالن لهدا  225نظام الملك وزٌره

بسددٌفه، فؤصددبح ألددب أرسددالن سددلطانا علددى السددالجقة، وأصددبح سددلٌمان أخددوه ولٌددا 
. وقبل على عمٌد الملك الكنددري، وبتحدرٌل مدن نظدام الملدك صددر أمدر 226لعهده

 م.1064هـ/457من السلطان ألب أرسالن بقتل الكندري عام
وكان مقتل الكندري على هذه الصورة البشعة، قد وضع حدا للتنافس بٌن الدوزراء 

 ولكنه أصبح سنة طدوال العصدر بدٌن الدوزراء ، وقدد نبده ،فً بداٌة العصر السلجوقً
الكندري قبل تنفٌذ حكم اإلعددام إلدى خطدورة هدذه السدنة السدٌبة، فدالتمس مدن قاتلده أن 
ٌحمددل رسددالتٌن، واحدددة للسددلطان، وأخددرى للددوزٌر، أمددا رسددالته إلددى السددلطان ففٌهددا 
ٌقددول: قددل للسددلطان لقددد خدددمتنً خدمددة جلٌلددة، وأن هددذه أجددل خدمددة أدٌتهددا لددً ، فقددد 

صددرؾ فٌدده، فلمددا أمددرت بقتلددى أعطٌتنددً ملددك أعطددانً عمددك ملددك العددالم الدددنٌوي ألت
العالم اآلخر جزاء الستشهادي، وبذلك تم لً على ٌدٌكما امدتالك ملدك الددارٌن الفانٌدة 
والباقٌددة، فقددد منحنددً عمددك الدددنٌا ألحكمهددا، ومنحتنددً أنددت الشددهادة وظفددرت بددؤجر 

ننت سدنة أما الرسالة إلى الوزٌر نظام الملك" وقل لنظام الملك إندك قدد سد .227الشهداء
سٌبة بقتل الوزراء ببسدما عدودت األتدراك ٌقصدد السالجقةدـ قتدل الدوزراء، وأصدحاب 
الدٌوان، ومن حفر قلٌبا وقع فٌه، ومن سن سنة سٌبة فله وزرها، ووزر من عمل بها 

. ولقددد 228إلددى ٌددوم القٌامددة، وأنددى أدعددو هللا أن ٌصددٌبك وٌصددٌب ذرٌتددك مددا أصددابنً
فقددد قتددل نظددام الملددك، ومددات أؼلددب أوالده بهددذه  اسددتجاب هللا تعددالى دعددوة الكندددري،

المٌتة السٌبة التً اسدتنها، والتدً مدن المحدزن حقدا أن رجدال كبٌدرا ووزٌدرا عظٌمدا " 
كنظام الملك" ال ٌبدأ اسمه فً الظهور على صفحات التدارٌ ، إال متصدال بهدذه الفعلدة 

 .  229الشنعاء التً أصابت الكندري
ندددري للوصددٌة سددببا فددً قتلدده. وقددد أصددبحت هددذه وقددد رأٌنددا كٌددؾ كددان تنفٌددذ الك  

الوصدٌة سددنة فدً دولددة السدالجقة، ٌنفددذها الددوزٌر مباشدرة، ودلٌددل علدى ذلددك أن نظددام 
 الملك نفذ وصٌة ألب أرسالن ،وجعل ابنه ملكشاه ولى عهده سلطانا من بعده. 

وكان السلطان ألب أرسالن، قد أوصى وزٌره نظام الملك" بؤن ٌكون ملكشداه "    
ولقبدده بددـ )معددز الدددنٌا والدددٌن قسددٌم أمٌددر المإمنٌن(ودربدده وهٌددؤه لهددذا  230لددى لعهدددهو

الؽرل، وأشركه معه فدً حروبده. وألدت السدلطنة السدلجوقٌة إلدى ملكشداه بنداء علدى 
تلدك الوصدٌة، ولمدا أطمدؤن ملكشداه إلددى خضدوع امدراء السدالجقة لده، أرسدل إلددى دار 
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لٌفدة العباسدً تفوٌضدا بحكدم الدبالد، وذكدر الخالفة ٌبلؽها بوفاة والدده، وٌطلدب مدن الخ
 .231اسمه فً الخطبة

وكدان أكبدر  م1087هـ/480ولى ملكشاه العهد البنه" أبى شجاع أحمد" سنة وقد  
أوالده، ولقبه )بملك الملوك عضد الدولة وتاج الملة عدة أمٌدر المدإمنٌن، وأرسدل إلدى 

. فصددارت 232عددد سددنةالخلٌفددة المقتدددى لٌخطددب لدده ببؽددداد، فخطددب لدده، ولكندده مددات ب
 .233والٌة العهد ألخٌه بركٌاروق

هكددذا ورث السددالجقة سددلطانهم وعرشددهم ألول مددرة، وسددوؾ تصددبح هددذه عددادة  
وسنة وهى تورٌث العرش، مما سٌإدى فٌما بعد إلى التندافس والتندازع حدول العدرش 
السلجوقى. وكانت والٌة العهدد مثدار ندزاع وفدتن ومشدكالت طدوال العهدد السدلجوقى، 

أدل علددى ذلددك ممددا حدددث عقددب وفدداة طؽرلبددك، وملكشدداه. وبمددوت السددلطان ولددٌس 
ملكشددداه، انفدددرط عقدددد الدولدددة السدددلجوقٌة، وتمزقدددت وحددددتها وقوتهدددا وانتهدددى عصدددر 

 .234السالجقة العظام

 قتلاديةأثر الموت أل  الحياة اال      
المهن بالمآتم، وشاركت فٌها النسداء الرجدال ومدن أشدهرها علدى بعل ارتبطت   
طدالق مهندة تدالوة القدرآن الكدرٌم بداألجر فدً المدآتم العامدة بدٌن النسداء، مدن أمثدال اإل

. مددن مدٌنددة سجسددتان ولدددت سددنة 235السددٌدة جلٌلددة بنددت علددى بددن الحسددن الشددجري
م وقد قامت هذه القاربدة بحضدور عدزاء جددة السدلطان سدنجر وتدالوة 1092هـ/485

م متواصلة، وجلس السلطان للعدزاء القرآن بٌن النساء، حٌث أُقٌم العزاء لمدة سبعة أٌا
 .236وأقٌم الحداد العام فً السلطنة

باإلضافة إلى هذه المهنة ظهرت بعل المهدن الؽرٌبدة التدً القدت رواجداً، علدى   
الرؼم من مخالفاتها للشرٌعة اإلسالمٌة، وقد انفردت بها النساء دون الرجدال وخاصدة 

ابحدة حٌدث عملدت النسداء نابحدات العجابز منهن، ومن أشهرها على اإلطالق مهنة الن
لندددب المٌددت بدداألجر، وكددان مددن العددادات الُمتعددارؾ علٌهددا فددً بعددل بددالد المشددرق 

وتردد باقً النسداء  237اإلسالمً أنهم كانوا ٌإجرون النابحات الالبً كن ٌندبن المٌت
 . 238فعل ما تقول

ؽرى ـ وقد ورثت السٌدة زاهدة خاتون زوجدة األتابدك ـ اقسدنقر بدن مدودود السدل   
أمواال وضٌاعا وممتلكدات عدن والددها وزوجهدا، وقامدت بتشدٌٌد مدرسدة فدً شدٌراز، 

 . 239وأوقفت علٌها ما ورثته وكان ذلك فً عهد السلطان مسعود
وأوصت الخاتون خطٌبة السلطان سنجر قبل موتها فً أصفهان، باتخداذ زاوٌدة    

 . 240ٌهاللعبادة، وأوقفت أمالكها وممتلكاتها فً أصفهان لإلنفاق عل
كان الورث والوقدؾ مدن األثدار المباشدرة للمدوت علدى الحٌداة االقتصدادٌة، هكذا   

بشكل أو بآخر علدى الحٌداة  المهن التً صاحبت المآتم، وكان لها انعكاسها فضال عن 
 االقتصادٌة.

 أثر الموت أل  الحياة االجتماأية 
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تماعٌددة بددٌن ال شددك أن للمددوت أثددر جددوهري وواضددح فددً تقوٌددة العالقددات االج   
الناس، فعندما توفى أبدو محمدد عبدد الدرحمن بدن ابدى نصدر عثمدان التمٌمدً الدمشدقى 

م المعددروؾ بالشددٌ  العفٌددؾ، كانددت جنازتدده مددن العظمددة بحٌددث 1029هددـ/420سددنة
. ولمدا وقدع بنٌسددابور 241حضدرها أهدل البلدد جمددٌعهم بمدا فدً ذلدك الٌهددود والنصدارى

لخركوشددً الددواعظ ٌؽسددل المددوتى م أخددذ عثمددان النٌسددابوري ا1025هددـ/416جددرؾ 
 .242وٌوارٌهم، فؽسل عشرة آالؾ

شاركت المرأة فً عزاء المتوفى سدواء كدان ذكدرا أم أنثدى، فلدم تقتصدر هدذه كما  
المجالس على الرجال وحدهم، بل تعداه إلى مشاركة النساء هذه األشٌاء، فقد كان مدن 

ألسددرة المتددوفى، لمدددة العددادات المعروفددة فددً المددآتم أن تقدددم بعددل السددٌدات المددآدب 
ثالثة أٌام أو سبعة أٌام بعدد دفدن المٌدت حسدب مكانتده ومنزلتده فدً المجتمدع، وٌسدمى 
هذا واجب العزاء ، وٌطلقون على هذه المدآدب بالتركٌدة " ٌدوغ " التدً" تعندى ذكدرى 

. فنجد مثال بعد وفداة الشدٌ  أبدو البركدات إسدماعٌل بدن أحمدد بدن دوسدت   243الموتى"
،  244م أقداموا لده ولٌمدة كاندت تكلفتهدا ثالثمابدة دٌندار1146هدـ/541ي سدنةالنٌسابور

وكثٌددرا مددا شددارك قصددر الخالفددة فددً هددذا الواجددب، نظددرا لمكانددة المتددوفً، ومنزلددة 
م قامت قهرمانة الخلٌفة القابم بدؤمر هللا بتقددٌم واجدب 1067هـ/460عابلته، ففً سنة 

الملك بن محمدد بدن ٌوسدؾ  العزاء من طعام وشراب إلى مآتم الشٌ  أبو منصور عبد
ـ متولً اإلشراؾ على بمارستان بؽداد ـ وذلك عند وفاة ابنته زوجدة أبدى عبدد هللا بدن 

   .245جردة، من أكابر القضاة ببؽداد
بٌنمددا كددان لددبعل الجنددابز آثددار سددٌبة فددً وقددوع الفتنددة بددٌن المسددلمٌن وؼٌددرهم،  

نصر بن اسدرابٌل ـ كاتدب توفٌت بنت أبى نوح األهوازي ـ الطبٌب زوجة أبى فعندما 
أخرجددت جنازتهددا نهددارا ومعهددا النددوابح  1012هددـ/403، سددنةالمناصددح أبددى الهٌجدداء

والطبول والزمور والصدلبان والشدموع، فقدام رجدل مدن الهاشدمٌٌن فدؤنكر ذلدك ورجدم 
الجنازة، فوثب أحد ؼلمان المناصح بالهاشمً فضدربه علدى رأسده فشدجه، فسدال دمده 

لى بٌعة دار الروم، فتبعهم المسلمون، وصارت الفتنة بدٌن وهرب النصارى بالجنازة إ
 .   246العامة وؼلمان المناصح

 أثر الموت أل  الحياة الثقافية 
ثداَء الَحَسدن     الرثاء من أؼرال الشعر التً أخذت حٌزاً عندد كدل الشدعراء، والره

ٌُصدّور أحزاَنده  تدنّفس عّمدا ما کان منبعثاً ِمن العاطفة الصادقة، واستطاع الّراثً أن  ٌَ و
ًه مكاندده الالبددق ٌُحددُس فددً ٌُشددِرك الُحددزن،  الَصدددر ِمددن آالمدده، وٌضددع الَمرثدد بدده، و

ٌُسٌِطُر علی عواطفهم وأحاسٌسهم  .و
الشداعر وأبدع فى هذا الضرب من الرثاء والتعبٌر عن مشداعر الحدزن واألسدى   

 247م997هددـ/387فددى رثدداء سددبكتكٌن فددى شددعبان سددنة  المشددهور أبددو الفددتح البسددتى
 بقوله:

 قلت إذ مات ناصر الدٌن والدولة          حباه ربه بالكرامــــــــــة
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 248وتداعت جموعه بافتراق                   هكذا هكذا تكون القٌامة
تعتبددر مددن عٌددون  الؽزنددويقصددٌدة فددى رثدداء السددلطان محمددود  ًونظددم الفرخدد   
قدد، وهدذه ترجمدة حدٌثدة إلى العربٌة بشدعر فصدٌح فُ  البٌرونًترجمها  الفارسًالشعر 
 لها:ـ

 ـ لم تعد مدٌنة ؼزنة كعهدي لها من عام مضى، فمادها هذا العام
 ـ أرى ربوعا حافلة بالنواح والعوٌل

 ـ أرى شوارعها ملٌبة بالناس وأبواب الحوانٌت مؽلقة
 ـ وأرى قصورها مهجورة من ذوي المهابة

 ، آه........وٌا للفجٌعةـ إن الملك محمود ٌتناثر فى جوؾ الثري كالمسك مهجورا
 ـ أن أرى خالء منه قصر محمود ذلك المنزل الحافل بالنقش والتهاوٌل

 ـ قم أٌها الملك، فكل قد سبق للعرل، ألفان من الفٌلة، من وراء قصرك وحدٌقتك
 .249ـ إنك على سفر طوٌل، أمام كهذا العالم، سفر ال حد له وال ساحل

 ة فً رثاء حسنك منها:كما نظم شاعر من شعراء نٌسابور قصٌد
 أقطعوا رأسه ألنه كان رأس الرإوس وقد كان زٌنة الدهر وتاج الملك فإذا  

كدان قرمطٌدا أو ٌهودٌدا أو كدافرا فقدد كدان صدعوده مدن التخدت إلدى المشدنقة عمددال 
 .250منكرا

حقدا فداألحمق كددل الحمدق مدن ٌتعلددق بؤسدباب هددذه الددنٌا فهدً تعطٌدده نعمدة، ولكددن 
 قسرا وٌبقى فً أسوأ حال. سرعان ما تسلبها منه

 لعمرك ما الدنٌا بدار إقامة                    إذا زال عن عٌن البصٌر ؼطاإها
ٌُنال بؤسباب الفناء بقاإها  .251وكٌؾ بقاء الناس فٌها وإنما                   

وقد رثى الشٌ  على بن الحسن الباخزرى ) الكنددرى ( مخاطبدا السدلطان ألدب     
 :ارسالن قابال

 وعمك أدناه وأعلى محله                وبوأه من ملكه كنفا رحبا
 .252قضى على مولى منكما حق عبده       فخوله الدنٌا وخولته العقبى

 ولمدددددا  مدددددات أبدددددو القاسدددددم الصددددداحب بدددددن عبددددداد اسدددددماعٌل الطالقدددددانً     
 بقوله: ًرثاه أبو سعٌد الرستم م995هـ/385سنة

 امل او ٌستماح  جوادا أخو        ابعد ابن عباد ٌهش إلى السرى 
 .253أبى هللا اال أن ٌموتا بموته               فما لهما حتى المعاد معاد

م قد رثداه الشدعراء ومددحوه، فقدال فٌده 1094هـ/487وعندما قتل نظام الملك سنة
 :  يالحكٌم األنور

 لقد رحل حامى العالم من ظلم األفالك
 ورحل وحٌد عصره وفرٌد زمانه.

 منظم ومدبر العالم ورحل
 .254ورحل برحٌله السرور والصفاء على العالم
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، وابن الهبارٌدة، وشدبل الدولدة، وال نكداد نعدرؾ ي، والباخرزًوقد مدحه الطؽراب
 من مراثٌه ؼٌر قول )ختنه(شبل الدولة مقاتل:
 نفٌسة صاؼها الرحمن من شرؾ      كان الوزٌر نظام الملك لإلإه              

 255رؾ األٌام قٌمتها                    فردها ؼٌرة منه إلى الصدؾعزت فلم تع
ومددن الندداس مددن فددرح لمددوت الددوزٌر، فددرد علددٌهم سدددٌد الملددك المفضددل بددن عبددد  

 .256الرازق)العارل فً أٌام ملكشاه(
قتل الوزٌر فكلدم جدذالن                                            ال تشدمتوا فدوراءه 

 الحدثان
بعددد أبددى علددى لعبددة                                       ٌلهددو بهددا النسددوان الملددك 
 257والصبٌان

وأطلق السدلطان سدنجر سدهمه ذات ٌدوم فؤخطدؤ، فؤصدابت رمٌتده المعدزى، فجدرح 
المندددددددة   وحدددددددده                           جرحددددددداً ممٌتددددددداً، وقدددددددال المعدددددددزى بعدددددددد هدددددددذه اإلصدددددددابة:

 فإنى بسهم األمٌر
 ؽٌر ذنب كبٌرلم اقتل ب

 . 258 م1147هـ/542 وتوفى الشاعر المعزى متؤثراً بجراحه سنة 
ولددم ٌقتصددر الرثدداء علددى الطبقددة الحاكمددة، بددل امتددد لٌشددمل طبقددات المجتمددع    

المختلفة وعلى رأسهم العلماء والنساء، ومنهم على سدبٌل المثدال أبدو زٌدد عبدد هللا بدن 
م ورثداه 1038هـ430توفى ببخارى سنة عمر الدبوسً كان من كبار الفقهاء الحنفٌة 

 بعل األفاضل بقوله:
لددو صددور الكددون عٌنددا تسددتفٌل دمددا                       ٌشددق جٌددٍب ولطددم الوجدده 

 باألٌدي
لَزُمها                        من الُبكاء على القاضدً أبدً  ٌَ لم ُتوؾ من حقها ما كان 

 259زٌد
م وقدد قدال فٌده ابدن 1153هدـ/548سدنةومحمد بن ٌحً الفقٌده الشدافعً قتلده الؽدز 

األثٌر أنه لدم ٌكدن فدً زمانده مثلده، وكاندت رحلدة النداس مدن أقصدى الؽدرب والشدرق 
 إلٌه، فرثاه البٌهقً بقوله:

ٌددا سددافكا دم عددالم متبحددر                                   قددد كددان أقصددى الممالددك 
 صٌته

مدن كدان ٌحدً الددٌن كٌدؾ           با  قل لً ظلوم وال تخدؾ                     
 260تمٌته

ابندة السدلطان  -كما رثى الشعراء العدٌد مدن النسداء مدن أمثدال مهملدك خداتون     
وهى زوجة السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه، فنظم الشداعر عمعدق أبٌاتدا  -سنجر

 فً رثابها، ومنها هذان البٌتان:
ذهبددت تلددك الددوردة المتفتحددة،   فددً حددٌن ٌنبددت الددورد فددً أرل البسددتان          
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 واختفت فً التراب
أصددبح هددذا البسددتان     وفددً حددٌن ٌؤخددذ الؽصددن مددن السددحاب قطددر المدداء          

 261الجمٌل بال ماء
وكانت كتابة األبٌات الشعرٌة على شواهد القبور شٌبا مؤلوفدا، فعندد وفداة الشدٌ     

تدده فددؤخبرهم أن ٌكتبددوا هددذه أبددو سددعٌد سددؤله أصددحابه مدداذا ٌكتبددون علددى قبددره عنددد وفا
 القطعة:

سؤلتك بل أوصٌك إن مت فؤكتبى                              علدى لدوح قبدري كدان 
 هذا مٌتا

لعل شجٌا عارفا سنن الهوى                                  ٌمر علدى قبدر الؽرٌدب 
   262مسلما
لددى قبددره فددً ثالثددة كمددا ذكددر الشددٌ  أبددو سددعٌد هاتددان القطعتددان، وقددد كتبتددا ع    

 اسطر، كل بٌتٌن منهما فً سطر، والقطعتان هما:
ٌا عز أقسم بالذي أنا عبده                                    وله الحجدٌج ومدا حدوت 

 عرفات
والكدرام  ًبقدول ًال ابتؽدى بددال سدواك خلٌلدة                                      فثقد

 ثقات   
ألجبددددت صددددوتك                                   ًوتنولددددو أن فددددوقى تربددددة ودعدددد

 والعظام رفات
وإذا ذكرتددك مددا خلددوت تقطعددت                                 كبدددى علٌددك وزادت 

 263الحسرات
أبدددددددو بكدددددددر محمدددددددد بدددددددن الحسدددددددٌن األرسدددددددابندى  ًكمدددددددا كتدددددددب القاضددددددد   

 م( على قبره:1118هـ/512المروذى)ت
أو شددامتا فالشددامتون                                مددن كددان معتبددرا ففٌنددا معتبددر   

   264على االثر
وفضال عن األبٌات الشعرٌة كان الكثٌر من الناس ٌكتبون شدهادة أن ال إلده إال     

. كمددا وجددد اهتمددام  كبٌددر بتجدٌددد قبددور 265هللا ومعهددا آٌددة الكرسددً أو سددورة تبددارك
م( أثنداء 1166هدـ/562معانً )تمشاهٌر العلماء والتعرٌؾ بؤصحابها، فؤبو سعد الس

وجوده فً قرٌة سنج إحدى قرى نٌسابور أمر أهل تلك القرٌدة بتجدٌدد قبدر الشدٌ  أبدو 
م( وكتدب اسدمه وتدارٌ  وفاتده علدى 870هدـ/257)ت ًداود سلٌمان بدن معبدد السدنج

آجر، وأعطاه ألهل القرٌة لٌضعوه على لوح قبره فً صحراء محلدة ٌقدال لهدا " تدزن 
"266   

نذكر، ونحن بصدد الكالم على أثر الموت علدى الحٌداة الثقافٌدة، أن مدوت  ال بّد أن
العلماء وباألحرى قتلهم ٌعد خسارة كبٌرة للمجتمدع، فقدد قدال صدلى هللا علٌده وسدلم :" 
إن من أشراط الساعة أن ٌرفع العلم وٌثبت الجهل وٌشرب الخمدر وٌظهدر الزندا. وإن 
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لناس، ولكدن ٌقدبل العلدم بقدبل العلمداء حتدى هللا ال ٌقبل العلم انتزاعا ٌنتزعه من ا
إذا لدددم ٌتدددرك عالمدددا اتخدددذ النددداس رإسدددا جهددداال فسدددبلوا فدددؤفتوا بؽٌدددر علدددم فضدددلوا 

ومنهم على سبٌل المثال ال الحصر أبو المكدارم االشدرؾ بدن محمدد بدن  267وأضلوا".
م قتلده أرسدالن 1128هدـ/523ابً شجاع ملدك علمداء الشدرق والصدٌن استشدهد سدنة 

.والفقٌده أبدو حفدص 268ن سدلٌمان بدن داود ، وقبدره بدبالد مدا وراء النهدرخان محمدد بد
عمر بن عبد العزٌز بن مازه البخاري المعروؾ بالحسام الشهٌد حرص على الشدهادة 
حتى خدتم بهدا عملده، وكدان مددة حٌاتده فدً جهداد ال تندزع سدرابٌله ، تفقده علدى والدده 

وفرٌدد دهدره فدً علدم  وسمع الحدٌث وبدرع فدً المدذهب إلدى أن صدار أوحدد عصدره
النظددر، وعدداش فددً حرمددة وافددرة إلددى أن رزقدده هللا الشددهادة بعددد وقعددة قطددوان سددنة 

. والشدٌ  الطبٌدب اللؽدوى 269م وُنقل إلى بخارى بعدد سدنة عندد والدده1141هـ /536
أبو على الحسن بن علدى بدن محمدد القطدان المدروزى البخداري قدبل علٌده الؽدز لمدا 

جعل ٌشدتمهم وهدم ٌحثدون التدراب فدً فمده حتدى مدات تؽلبوا على مرو فٌمن قبضوا ف
. والفقٌدده أبددو الفددتح محمددد بددن عمددر الشددٌرازي السرخسددً 270م1153هددـ/548سددنة 

واإلمام أبو القاسم ناصدر   271م1153هـ/548األعور قتل صبرا بمرو قتله الؽز سنة
هددـ او 549سددنة الدددٌن بددن ٌوسددؾ الشددهٌد الحسددٌنً السددمرقندي قتددل صددبرا بسددمرقند 

. وأبدو 272م وكدان ٌبسدط لسدانه فدً حدق األبمدة والعلمداء 1160م ـ1154 هدـ /556
ومددات شددهٌدا م 1156/هددـ 551بكددر عبددد هللا بددن علددى الفرؼددانً الخطٌددب ولددد سددنة 

 .273م حٌن استولوا علٌها1219هـ/616 ببخارى على ٌد التتار سنة
طالدة، هدإالء األعدالم لعددم اال ًولكننا نكتفدى بمدا قدال فد ،واألمثلة والنماذج كثٌرة

ٌُفّجع ٌومًا بفقد أعّزابه، وَمن الذي َلم ٌنددب علدی مدوت أقربابده، وَلدم  فحقا َمن الذي َلم 
 وأعمالهم؟ ٌتذّکر أٌامهم

سددبق وتحدددثنا عددن المقددابر  فقددد أمييارة المقييابر واأضييرحةوأيين    

 واألضرحة كؤماكن للدفن، ولكن ٌبقى ان نتحدث عن عمدارة تلدك المقدابر واألضدرحة
ٌعد الضدرٌح فدً حقٌقتده نموذجدا لقددرة فلتطورها خالل فترة البحث. امة السمات العو

المسلمٌن الهابلة على تطوٌدع األشدكال المسدتمدة مدن أقدالٌم عدٌددة مختلفدة بحٌدث تلبدى 
وكانت األضرحة تبنى على شكل قباب أو أبدراج اسدطوانٌة ذات  . 274حاجات اإلسالم
األول: علدى  276مختلفدٌن . وكانت األضرحة البرجٌة علدى شدكلٌن275ىسقؾ مخروط

شكل برج لـه قبة نصؾ دابرٌة مما أكسدبه طابعدا دٌنٌدا. وكدان ٌددفن فٌده رجدال الددٌن 
.  277وذوو السلطان، والثانً: برجً مؽطدى بقبدة مخروطٌدة، وكدان ٌددفن فٌده الحكدام

وتتمٌددز هددذه األضددرحة بجدددرانها المزخرفددة بقوالددب الطددوب. كمددا كددان ٌلحددق أحٌانددا 
ونشؤ هذا الطراز فً خراسان وانتشر منها إلى بالد مدا  . 278اجدبؤضرحة األولٌاء مس

 . 279وراء النهر وسابر أنحاء الشرق اإلسالمً
م( فدً مدٌندة بخدارى 907هدـ/295بن أحمدد السدامانً )تاوٌعد ضرٌح إسماعٌل 

أقدددم مددا وصددل إلٌنددا. وتخطٌطدده مربددع الشددكل، واسددتخدم فددً بنابدده اآلجددر فددً ترتٌددب 
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.وإلدى جاندب هدذا الطدراز 280قطاعهدا عقدد نصدؾ دابدري زخرفى جمٌل، وتؽطٌه قبة
عرفت نفس الفترة تشٌٌد نوع آخر من األضرحة على شكل برج مثل ضرٌح جنبدادى 

 م1007ـد1006/هـ398ـــ 397قابوس فً إقلٌم جرجان شمالً ؼرب نٌسابور سنة 
ومقبدددددددرة أرسدددددددالن . 281الشدددددددكل وتؽطٌددددددده قبدددددددة مخروطٌدددددددة ًوبدنددددددده نجمددددددد

وس وهددذه المقبددرة مبنٌددة بددالطوب، ومسدداحتها م(حدداكم طدد1028هددـ/419جددذٌب)ت
متددر مربددع، وتؽطٌهددا قبددة محمولددة فددوق عقددود ركنٌددة، وكددال الجدددران 12.5×12.5

والقبددة تددزدان بؤشددكال متعرجددة ومتدرجددة إلددى جانددب رسددوم أخددرى علددى الجدددران، 
وٌوجد فً الجزء األعلى من الجدران شرٌط عرٌل ٌبلػ ـ نصدؾ متدر ـ مدن الكتابدة 

بددة بدداللون األبددٌل علددى أرضددٌة متعددددة األلددوان تنتشددر فٌهددا األفددرع الكوفٌددة مكتو
أضدٌق مدن الكتابدة الكوفٌدة، مصدنوع مدن  ًالنباتٌة، كذلك ٌوجد أسفل القبة شدرٌط ثدان

الطددوب المنحددوت. وتوجددد إلددى جانددب المقبددرة منددارة أسددطوانٌة مخروطٌددة الشددكل 
 .282متر، سقط جزإها العلوى22بارتفاع 

شددددكل بددددرج معروفددددا فددددً الدولددددة الؽزنوٌددددة  وظددددل طددددراز األضددددرحة علددددى
م(حٌث وصلنا منه برجٌن أحددهما ٌنسدب إلدى السدلطان 1186ـ962هـ/ 582ـ351)

هدـ/ 508م( واألخدر للسدلطان مسدعود الثالدث )ت1030هدـ/421محمود الؽزنوي )ت
 .  283 م(1114
فقددد أقددام ابندده السددلطان مسددعود ضددرٌحا  ،أمدا ضددرٌح السددلطان محمددود الؽزنددوي  

ٌطلدق  ًالروضة التً تبعد نحو كٌلومترٌن إلدى الشدرق مدن ؼزندة فدً حد فخما له فً
( يوتلك الروضدة كدان ٌطلدق علٌهدا حدٌقدة النصدر)باغ فٌدروز .284علٌه "بست زار"

وكان السلطان محمود ٌحب هدذه الروضدة كثٌدرا، وقدد أوقدؾ علٌهدا السدلطان مسدعود 
. وٌقدوم القبدر 285الروضةاألوقاؾ العدٌدة، كما أمر بعدم السماح ألحد بالتنزه فً تلك 

فً حجرة مؽطاة بقبة من طٌن، وٌوجد منشدور مثلدث ٌقدوم علدى قاعددة مسدتطٌلة مدن 
نحتت علٌه بخط الرقعة تعطى التارٌ  الدقٌق والٌوم والساعة التً حدثت فٌهدا ،الرخام

وفاة السلطان محمدود )تدوفى رحمدة هللا علٌده وندور حفرتده وبدٌل وجهده عشدٌة ٌدوم 
.وملحدق 286 من شهر ربٌع اآلخر سنة إحدى وعشرٌن وأربعمابة(الخمٌس لسبع بقٌن 

بالقبر جامع عظٌم احتفظ فٌه ببعل آثار السلطان محمود، ومنها القضٌب الذى حطدم 
به أصنام الهند، وأبواب مدٌنة سومنات، وهذه اآلثدار ظلدت باقٌدة فدً افؽانسدتان حتدى 

ثرٌدة إلدى الهندد حٌنمدا م وبعده فُقد القضدٌب، ونقلدت األبدواب األ1832هـ/1248سنة 
. وبدالقبر محدراب بده دابدرتٌن 287م1839هدـ/1255ؼزا البرٌطانٌون افؽانستان سنة 

ربنددا اتمددم لنددا نورنددا وأؼفددر لنددا بددالنبً  " ًمكتددوب علددى الدددابرة األولددى بددالخط الكددوف
. ومدن النقدوش 288 "ؼفرانك ربنا وإلٌك المصٌر"، والدابرة الثانٌة مكتوب علٌها "وآله

، األلقداب التدً لقدب يبضرٌح السلطان محمود الؽزندو يً النص الجنابزالتً كتبت ف
ؼفراندا مدن "وهدو  ً. وهذا الدنقش كتدب بدالخط الكدوف289بها ومنها األجل، نظام الدٌن

 . 290 "بن سبكتكٌن ؼفر لهاهللا ل مٌر األجل السٌد نظام الدٌن أبى القاسم محمود 
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والدذى بنداه ابنده السدلطان م( 1040هـ/432)توكذلك قبر السلطان مسعود األول 
تقع شمال ؼزنة، والقبر على شدكل  ًمودود بن مسعود على بعد مٌل من الروضة الت

برج وبه صندوق كمثرى من المرمر الجالبى وعلٌه نقدوش قرآنٌدة، وقدد أقداموا علٌده 
، وتؽطٌده ً. وقبر السلطان مسعود الثالث والدذى أخدذ مدن الخدارج شدكل نجمد291قبة 

ذلدددك الطدددراز مدددن األضدددرحة هدددو المعدددروؾ فدددً الدولدددة وطٌدددة، وظدددل رقبدددة مخ
 .  292الؽزنوٌة

كان القبر ٌتؤلؾ أول األمر من الصفة وبعل المبدانً حٌث ، يضرٌح الهجوٌرو 
ـدددددد 451المحٌطددددددة بهددددددا، والتددددددً قددددددام ببنابهددددددا السددددددلطان إبددددددراهٌم الؽزنددددددوي )

لٌدده بعددل األبنٌددة التددً إم( وفددى عهددد السددلطان أكبددر أضددٌؾ 1098ـدد1059هددـ/492
ت او أعاد بنابها المهراجا، ولم تكن هناك قبة فدوق قبدر الهجدوٌرى فدً البداٌدة، أُصلح

بنددى حدداجى نددور محمددد سددادو سددٌاجا حددول الضددرٌح  م1861/هددـ1278وفددى سددنة 
تتوسطه قبة تعلو القبر، وقام بإصالحها من بعده مولوى فٌروز الدٌن وزٌدن الجددران 

أس القبدر لوحدة رخامٌدة كبٌدرة وتوجد عند ر .293بالرخام وطلى القبه باللون االخضر
تسد أحد أبواب المقدام نقدش علٌهدا آٌدات مدن القدرآن الكدرٌم، واسدم الهجدوٌرى وألقابده 
وتارٌ  وفاته وبٌت من الشعر لـ )خواجه( معٌن الدٌن الـ )جشتى( ٌشٌر فٌه إلدى لقدب 

اسدفل اللوحدة اسدم الشدخص الدذى اقامهدا علدى نفقتده، واسدم  ًداتا كنج بخش. وٌبدو فد
طاط الذى نقشها. وتفتح البوابة المواجهة للقبر على حجرة صؽٌرة، وهدى الحجدرة الخ

التً اعتكؾ فٌها خواجده معدٌن الددٌن وامضدى بهدا فتدرة الجلدة، وعنددما هدم بدالعودة، 
وقددؾ أمددام القبددر، وقددال البٌددت المنقددوش علددى اللوحددة. وهندداك حجددرة أخددرى خددارج 

م(مددة 1265هدـ/664نج شدكر" )ت الضرٌح، كان ٌقضى فٌها الشٌ  " فرٌد الددٌن كد
الجلددة. كمددا توجددد داخددل الضددرٌح حجددرة تسددمى القددرآن بهددا نسدد  عدٌدددة مددن القددرآن 

 .294الكرٌم
كما ٌعد ظهور المقبرة ذات القبة المزدوجدة فدً العصدر السدلجوقى تجدٌددا علدى   

وقدد اعتمدد التطدور الدذى صدادفته عمدارة القبداب خدالل  . 295جانب كبٌدر مدن األهمٌدة
     . 296على نتابج أعمال القره خانٌٌن والؽزنوٌٌنً لجوقالعصر الس

اجتمعدت  ىومن أهم أضرحة السالجقة فدً خراسدان ضدرٌح السدلطان سدنجر الدذ 
ٌمكدن ان  ىفٌه تقالٌدد العمدارة اإلٌرانٌدة الراقٌدة ممدا ٌتعلدق بإنشداء القبداب الواسدعة التد

تسدمى وان سدنجر، وقدد بنٌدت هدذه المقبدرة أثنداء حٌداة السدلط 297تقاوم هزات الدزالزل
وتتزٌن هدذه القبدة  299وهى عبارة عن برج متعدد األضالع تعلوه قبة  298دار اآلخرة

مددن الددداخل بحشددوات ذات زخددارؾ بدٌعددة مددن التوارٌددق والنقددوش الكتابٌددة الكوفٌددة 
وٌتجمع فً هذه القبدة كدل المسدتحدثات  300والنسخٌة، صٌؽت جمٌعها من قطع الفخار
جقة فددددددً مجددددددال عمددددددارة القبدددددداب حتددددددى والتطددددددوٌرات التددددددً أوجدددددددها السددددددال

ومددن ثددم تحتددل هددذه المقبددرة مكانددة مرموقددة بددٌن أعظددم روابددع  ،م1157هددـ/552عددام
وهى أضخم قبة بنٌدت فدً تلدك  ،سبعة عشر متراالعالم المعمارٌة، فقد كان قطر القبة 
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وكانددت هددذه القبددة المصددنوعة مددن الفٌددروز تشدداهد مددن مسددافة مسددٌرة ٌددوم  .المنطقددة
سبع وعشدرٌن متدرا × سبع وعشرٌنتؽطى ؼرفة ربٌسٌة مساحتها  وكانت ، 301كامل
وبالتددالً كددان  . 302الجدددران فكانددت ذات سددمك كبٌددر إذ بلؽددت حددوالى سددتة أمتددار.أمددا 

تطددور المعمددار لدددى السددالجقة ٌتمثددل فددً التناسددب والشددكل، وقددد رآهددا ٌدداقوت فددً 
احدرق و.  303حٌث ٌذكر أنها قبدة زرقداء تظهدر مدن مسدٌرة ٌدوم م1219هـ/616عام

 .  304المؽول هذه القبة ، ونبشوا قبر السلطان سنجر عند ؼزوهم خراسان
فً مدٌنة سرخس، وهو عبارة عن بنداء  ًوضرٌح الشٌ  أبى الفضل السرخس    

سمٌكة من الطوب. ومن هذه االضرحة بخراسدان أٌضدا  مزدوج القبة، محاط بجدران
هر المشدداهد . ومددن أشدد305م(1112هددـ/506ضددرٌح محمددد بددن زٌددد بمدٌنددة مددرو)ت

والدذى  ،بخراسان مشهد على بن موسى الرضدا فدً سدناباد إحددى قدرى نوقدان طدوس
. وقددد بنددى علددى هددذا المشددهد 306هددارون الرشددٌد ًٌوجددد بدده أٌضددا قبددر الخلٌفددة العباسدد

وقدد  307حصن فٌه دور وسوق، كما بنى به أٌضا مسدجد مدن أحسدن مسداجد خراسدان
مددا لحددق بدده مددن خددراب عددام م، بسددبب 1121هددـ /515تددم تجدٌددد هددذا المشددهد عددام

م بسبب الفتنة التً حدثت به، وهى أن علوٌا خاصدم فٌده بعدل فقهداء 1116هـ/510
طوس، مما أثار فتنة كبٌرة حضرها جمٌع أهدل طدوس، وأحداطوا بالمسدجد، وخربدوه 
وقتلوا من وجدوه فٌه، وترك أهل المشهد الخطبة فٌه أٌام الجمعات، إلى أن بنى علٌده 

بددن علددى سددورا منٌعددا ٌحتمددى بدده مددن فٌدده ممددن ٌرٌددد المشددهد عضددد الدددٌن فرامددرز 
فددً رحلتده إلددى المشددرق هددذا المشددهد كمددا رآه  309وقددد وصددؾ ابددن بطوطددة 308بسدوء

حٌث ٌقول:" والمشدهد المكدرم علٌده قبدة عظٌمدة فدً داخدل زاوٌدة وتجاورهدا مدرسدة 
ب ، وعلى القبدر دكاندة خشدًومسجد، وجمٌعها ملٌح البناء، مصنوع الحٌطان بالقٌشان

ملبسة بصفابح الفضة، وعلٌه قنادٌل فضة معلقة، وعتبة باب القبة فضة، وعلدى بابهدا 
 ستر حرٌر مذهب، وهى مبسوطة بؤنواع البسط".

ومن المشاهد األخرى المشهورة بخراسان مشدهد آخدر فدً طدوس البدن عدم علدى  
. وفدى 310بن موسى الرضا ٌقع على مسافة فرس  من مشهد علدى بدن موسدى الرضدا

ام بٌن مشهد وهدراة توجدد تربدة الشدٌ  شدهاب الددٌن أبدو نصدر أحمدد بدن أبدى مدٌنة ج
م( والتدً تعدرؾ باسدم" تربدت شدٌ  جدام" 1141/ هدـ536)ت ًالجام ًالحسن النامق

. وقد أنشؤت هذه التربة بعد وفاتده. حٌدث أقدٌم علدى 311وتقع على رافد نهر هرى رود
بحت مركزا لمكان جدٌدد قبره مسجد ورباط، ثم تلى ذلك مجموعة من المنشآت، وأص

ال ٌزال قابما حتى اآلن وهو" تربت شٌ  جام". وفدى مٌمندة ٌوجدد ضدرٌح الشدٌ  أبدو 
 .312، الذي بناه الشٌ  فً حٌاته، وأطلق علٌه "مشهد" ًسعٌد بن أبى الخٌر المٌهن

ومن أقدم األضرحة فً سمرقند ضرٌح قثم بن العباس بن عبد المطلدب بدن عدم    
هدـ 13ـد5هدذا المجمدع المعمداري فتدرة امتددت تسدعة قدرون ) واسدتؽرق بنداء 313النبً

م( وٌحتوى الجزء المصان الظداهر فدوق األرل وحدده علدى عشدرٌن مبندى 19ـ11:
مدددن عصدددور مختلفدددة، تصدددور بصددددق مجمدددل مدرسدددة مدددا وراء النهدددر المعمارٌدددة 
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   314وتطورها
 605)تًبخراسان ضرٌح فخر الدٌن راض ًومن أضرحة العصر الخوارزم   
م( فً هراة، وهو مبنى من الطوب، وبدنه مكون من اثنا عشر ضدلعا تقدوم 1208هـ/

على قاعدة مربعة، وتنتهى بقبدة هرمٌدة، وكدل جاندب مدن جواندب الواجهدة مقسدم إلدى 
ثالث حنٌات مدببة، تدور حولها حلٌات نباتٌة مربعة، وحول هذا كلده شدرٌط كتدابً ، 

خرفٌدة نباتٌدة، وتحلدى السدقؾ وتؽطى الحنٌات حشدوات مدن الفخدار علٌهدا تعبٌدرات ز
. كمددا  315البددراق يالهرمددى اشددكال مسددننات ومعٌنددات مددن الطددوب ذي اللددون الفٌددروز

كانت بخراسان أٌضا بعل المقابر المبنٌة مدن الطدوب، التدً تشدبه فدً شدكلها الخٌدام 
رادكددان بخراسددان. وٌوجددد ضددرٌح بهددذا  ًالتركٌددة مثددل مقبددرة" مٌددل رادكددان" بشددرق

 . 316ة كشمار التً تقع بخراسانالشكل اٌضا فً مدٌن
وقدد فقط، بل امتدت لتشمل المددارس،  ضرحةولم تقتصر النهضة المعمارٌة على األ

 اسلفنا نماذج لتلك المدارس .
وحري بنا أن ال ننسى أهم أثر للموت وهى العظة والعبرة، وٌجسددها ذلدك المثدال 

 واعظبدددددن الفضدددددل االسدددددفراٌٌنً الددددداالشدددددٌ  أبدددددو الفتدددددوح محمدددددد مدددددات عنددددددما 
تحاسدددد، ومددع ذلدددك حضدددر  م وكددان بٌنددده وبددٌن علدددى الؽزنددوي1143هدددـ/538سددنة

الؽزنوي عزاءه ببؽداد وبكى وأكثر، فقال بعل أصحاب أبى الفتدوح للؽزندوي كالمدا 
وأؼلددظ لدده فٌدده، فلمددا قددام الؽزنددوي المدده بعددل تالمذتدده علددى حضددور العددزاء وكثددرة 

وفدالن، فمدن ٌعددم النظٌدر أٌقدن البكاء، فقال كندُت أبكدً علدى نفسدً، كدان ٌقدال فدالن 
 وأنشد هذه االبٌات : 317بالرحٌل

 ذهب الُمبرُد وانقضت أٌاُمُه                 وسٌنقضً بعد المبرد ثعلبُ 
 بٌت من اآلداب أصبح نصفُُه                خربا وباق نصفُُه فسٌخربُ 

 ٌشربُ  فتزودوا من ثعلٍب فبمثل ما                  شِرب الُمبرُد عن قلٌلِ 
ٌُكتبُ   318أوصٌكـــُم أن تكتبوا أنفاسُه                  إن كانت األنفاُس مما 

مدن  ًوٌجسد لنا حسن الخاتمة اإلمام أبو بكر بن مسدعود عدالء الددٌن الكاسدان     
أبمة فقهاء الحنفٌة، قال ابن الندٌم سمعت ضٌاء الدٌن محمد بن حبشدت الحنفدً ٌقدول: 

، فشدرع فدً قدراءة سدورة إبدراهٌم حتدى انتهدى إلدى قولده حضرت الكاسانً عند موته
تعالى" ٌثبت الذٌن آمنوا بالقول الثابت فدً الحٌداة الددنٌا وفدى اآلخدرة" خرجدت روحده 

هدـ 587عند فراؼه من قوله " وفى اآلخرة " وكانت وفاته ٌوم األحد بعدد الظهدر سدنة
 .319ر حلبودفن عند زوجته فاطمة داخل مقام إبراهٌم الخلٌل بظاه م1191/
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 الخاتمة
ومدن ثدم ُخلق اإلنسان مقدرا له الموت بعد حٌاة محددة عندد هللا سدبحانه وتعدالى،   

لٌس للموت أسباب، لكن تعددت حاالت الموت ما بٌن سٌاسدٌة واقتصدادٌة واجتماعٌدة 
  وصحٌة وؼٌرها .

ؽدة، ولما كان الموت حتمً فال بد من اإلشارة إلى الوصٌة، لما لها من أهمٌدة بال  
فقد علمنا " صلى هللا علٌه وسلم " أن الوصدٌة كفدارة لمدا تدرك المسدلم مدن زكاتده فدً 
حٌاتدده، وأن المحددروم مددن حددرم الوصددٌة، ؼٌددر أن المناٌددا قددد تسددبق الوصدداٌا. لددذلك 
حرصددت معظددم مجتمعددات المشددرق اإلسددالمً علددى الوصددٌة، وقددد تنوعددت حسددب 

 الظروؾ والمواقؾ التً مرت بهم خالل فترة البحث.
هددذا وتشددؽل طقددوس الدددفن جانبدداً مهمدداً فددً المشددرق اإلسددالمً، وبوجدده عددام لددم  

ٌُحمددل للصددالة علٌدده فددً  تختلددؾ عمددا هددو معددروؾ، فكددان المتددوفى ٌؽسددل وٌكفددن، ثددم 
المساجد، وٌددفن بعدد ذلدك. ثدم ٌعقدد العدزاء. وكاندت الددول تدولى هدذه التعدازي أهمٌدة 

كدان أكدابر القدوم ٌتبدادلون رسدابل  حٌث ،خاصة، باعتبارها مدخال إلى عالقات جدٌدة
 تعازي عن فقد أحدهم أحد أقاربه.

أنهدم قدد وبالنسبة لمراسدم المدآتم الخاصدة بالشدٌعة ال تختلدؾ كثٌدرا عدن السدنة، إال 
 رجوا من ذكر مصاب الحسٌن والنوح علٌه فوابد لهم .

ٌجدر بنا ونحن نتحدث فً هذا الصدد عن الموت، أن نركدز علدى أثدر المدوت  و  
لددى الحٌدداة السٌاسددٌة واالقتصددادٌة واالجتماعٌددة والثقافٌددة، باعتبدداره عنصددر مددرتبط ع

ارتباطـًا مهمـًا بالتطور الحضاري. وعن أثر الموت على الحٌاة السٌاسٌة، فحاولندا أن 
تنفٌددذ الوصددٌة الخاصددة بوالٌددة العهددد، ومددا ترتددب علٌهددا مددن صددراعات نركددز علددى 
تؽٌٌرات الجوهرٌددة سددواء فددً عالقددات الدولددة بددالباعتبارهددا ركٌددزة مرتبطددة سٌاسددٌة، 

تلمدس مدا لحادثدة المدوت مدن أثدار مهمدة علدى الحٌداة  الداخلٌة أو الخارجٌة. كما ٌمكن
المهدن المصداحبة للمدوت، بعدل االقتصادٌة واالجتماعٌة ، فقد ساعدت علدى تطدور  

جدوهري بشكل أو بآخر على الحٌاة االقتصادٌة. فضال عن أثرها ال وكان لها انعكاسها
الواضح فً تقوٌة العالقات االجتماعٌة بٌن طبقات المجتمع المختلفدة. أمدا أثدر المدوت 
على الحٌاة الثقافٌة فٌتضح فً ازدهار الشعر وال سدٌما الرثداء، الدذى لدم ٌقتصدر علدى 
الطبقددة الحاكمددة، بددل امتددد لٌشددمل طبقددات المجتمددع المختلفددة، وعلددى رأسددهم العلمدداء 

ة األبٌات الشعرٌة على شواهد القبور شٌبا مؤلوفدا، فضدال عدن والنساء، كما كانت كتاب
ذلك كان الكثٌر من الناس ٌكتبون شهادة أن ال إله إال هللا ومعها آٌة الكرسً أو سدورة 
تبارك. كما وجد اهتمام كبٌر بالنهضة المعمارٌة التدً لدم تقتصدر علدى المقدابر فقدط ، 

 بل امتدت لتشمل المدارس .
ٌددات التددً تددم التوّصددل إلٌهددا، تقددود بطبٌعددة الحددال، إلددى جملددة فجمٌددع المعط      

مسددابل أخالقٌددة واجتماعٌددة، وهددً أن الحفدداظ علددى الددنفس اإلنسددانٌة ٌعددد مددن أولددى 
حتدى  ،اإلسدالمٌة، وأولتهدا عناٌتهدا الفابقدة عةٌالمقاصد الشرعٌة التً اهتمت بهدا الشدر
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ما تدل على قوله سبحانه وتعدالى اإلنسانٌة، ك أنها أوجبت الخلود فً النار لقاتل النفس
خالددا فٌهدا وؼضدب هللا علٌده ولعندة وأعدد لده  :"من ٌقتل مإمنا متعمددا فجدزاإه جهدنم

، وذلك ألن اإلضرار بالؽٌر دون مبرر مقبول ٌرتضٌه الشدرع، وٌقبلدـه "عذابا عظٌما
العقدل السدلٌم ٌعتبدره المشدرع اإلسدالمً والوضدعً ـ علدى السدواء ـ تجنٌدـًا وتجداوًزا 
علددى حددق الؽٌددر، ومددن هنددا اعُتبددر أن للحددق صددفة اجتماعٌددة ولٌسددت فردٌددة، فحسددب 

 تراعى فٌه مصلحة األفراد والجماعات بما ٌضمن تسٌٌر الحٌاة
ٌِّت، وأحبب ما شبت فإنك مفارقه، واعمدل مدا      وفً الختام عش ما شبت فإنك م

كتفدً أن ندإمن شبت فإنك مجزٌي به، الموت ٌدؤتً فجدؤة والقبدر صدندوق العمدل، وال ن
بددالموت، بددل أن نسددتعد لدده بالتوبددة النصددوح، والعمددل الصددالح، والبددذل والتضددحٌة، 

ْعَمْل َعَمداًل َصدالًِحا واإلقبال على الطاعات، لقوله تعالى:  ٌَ ِه َفْل ْرُجوا لَِقاَء َربِّ ٌَ َفَمْن َكاَن 

ِه أََحًدا ٌُْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِّ َوال 
        (110)الكهؾ: 
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 امشال و
                                      

   145آل عمران:  1
الدنفس عدن  : فهدو انفصدالالموت لؽة : هدو ضدد الحٌداة وهدو االنقضداء أو االنتهداء، أمدا اصدطالحا  2

م، 1989، اسدددددتانبول، 2الجسدددددد. إبدددددراهٌم مصدددددطفى وآخدددددرون : المعجدددددم الوسدددددٌط، جدددددـ
. الطددداهر أحمدددد الدددزاوي: ترتٌدددب القددداموس المحدددٌط علدددى طرٌقدددة المصدددباح 891،890ص

وقددد ورد لفددظ المددوت فددً القددرآن الكددرٌم مبددة وخمسدداً . 295، دار الفكددر، ص3،ط4المنٌر،جددـ
وموت األرل. ثلثاها فً صٌػ اسمٌة والثلث فً صدٌػ فعلٌدة. العظدام  وستٌن مرة، موت البشر

ُكددْم ُمْخَرُجددوَن(  ْم َوُكْنددُتْم ُتَرابدداً َوِعَظامدداً أَنه ُكددْم إَِذا ِمددتُّ ِعددُدُكْم أَنه ٌَ النخددرة تعددود وتبعددث مددن جدٌددد، )أَ
ُ ِماَبَة َعاٍم ُثمه َبَعَثُه(البقرة:35المإمنون: دَؾ .  259، )َفؤََماَتُه هللاه ٌْ الدورة الحٌاة فالموت فالحٌداة، )َك

دِه ُتْرَجُعدوَن(. ال ٌْ ٌُْحٌٌُِكْم ُثمه إِلَ ٌُِمٌُتُكْم ُثمه  اُكْم ُثمه  ٌَ ِ َوُكْنُتْم أَْمَواتاً َفؤَْح . الحٌداة بعدد 28بقدرة:َتْكفُُروَن بِا ه
دْوَم ُولِددْ  ٌَ ًه  دالُم َعلَد دْوَم أُْبَعدُث الموت فً البعث والنشور كما دعا المسٌح، )َوالسه ٌَ دْوَم أَُمدوُت َو ٌَ ُت َو

دداً(مرٌم: ٌّ دداُهْم( البقددرة:33َح ٌَ ُ ُموُتددوا ُثددمه أَْح . وهللا ٌحٌددً األرل بعددد 243، وكددذلك )َفَقدداَل لَُهددُم هللاه
دا بِدِه األَْرَل َبْعدَد َمْوتَِهدا إِ  ٌَ دَماِء َمداًء َفؤَْح ُ أَْنـَزَل ِمَن السه نه فِدً َذلِدَك موتها بإنزال الماء علٌها، )َوهللاه

ْسَمُعوَن( النحل: ٌَ ًة لَِقْوٍم  ٌَ   .65آل
 22الملك:   3
 85   :اإلسراء  4
 49ٌونس:  5
البٌهقى: تدارٌ  البٌهقدى، ترجمدة ٌحٌدى الخشداب ، وصدادق نشدؤت، دار النهضدة العربٌدة ، بٌدروت،  6

 200ـ 198م ،ص1982
، دار اآلفداق الجدٌددة ،  3العربدى، طالبندارى: تارٌ  دولة آل سدلجوق، تحقٌدق لجندة إحٌداء التدراث  7

 .180،179م ، ص1980بٌروت،
 .618البٌهقً: تارٌ  البٌهقى ،ص 8
م 1984الحسددٌنى: أخبددار الدولددة السددلجوقٌة، تصددحٌح محمددد اقبددال، دار اآلفدداق الجدٌدددة،  بٌددروت،  9

 .25ص
: تددارٌ  البندددارى ؛11ص،10م ،جددـ1979ابددن االثٌددر: الكامددل فددً التددارٌ  ، دار صددادر، بٌددروت،10

 .25الحسٌنى: أخبار الدولة السلجوقٌة ، ص ؛29دولة آل سلجوق ، ص
 .25الحسٌنى: أخبار الدولة السلجوقٌة ، ص 11
 . 31البندارى: تارٌ  دولة آل سلجوق ،ص  12
بددراون : تددارٌ  األدب فددى إٌددران مددن ؛ 11، 10،ص10ابددن االثٌددر: الكامددل فددً التددارٌ  ،جددـ  13

م 1954إبدراهٌم أمدٌن الشدواربى ، مطبعدة السدعادة ، القداهرة ، الفردوسى إلى السعدى ، ترجمدة
 .218،219،ص

حدث ان ثار شمس الملك حداكم مدا وراء النهدر علدى زوجتده وهدى ـ ابندة السدلطان ألدب ارسدالن ـ  14
ورفسها برجله ؼٌر مرة حتى اجهز علٌها، وهو ٌقول لست امرأتى بل جاسوسة عندى ، وما ان 

تدى أخذتده النخدوة، فحشدد الجندود  وعبدر النهدر. ابدن العبدرى: تدارٌ  سمع السلطان بقتدل ابنتده ح
 .113م ص1986الزمان، ترجمة األب إسحاق أرملة ، دار المشرق، بٌروت ، 

عباس اقبال: تدارٌ  إٌدران بعدد اإلسدالم، ترجمدة  ؛54، 53الحسٌنى: أخبار الدولة السلجوقٌة ،ص 15

 .248ص،م1990القاهرة، محمد عالء الدٌن منصور، دار الثقافة،
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؛ 54، 53الحسدٌنى: أخبدار الدولدة السدلجوقٌة ، ص  ؛48البندارى: تارٌ  دولدة آل سدلجوق ، ص  16

 . 1983ص،4م، جـ1988ابن العدٌم: بؽٌة الطلب فً تارٌ  حلب، 
 ؛47البندددارى: تددارٌ  دولددة آل سددلجوق ، ص  ؛73،ص10ابددن االثٌددر: الكامددل فددً التددارٌ  ،جددـ 17

 .223ٌران من الفردوسى إلى السعدى ،صبراون: تارٌ  األدب فى إ
 .224براون: تارٌ  األدب فى إٌران من الفردوسى إلى السعدى ،ص  18
الراونددى: راحدة الصددور وآٌدة السدرور ، ترجمدة ؛ 54الحسٌنى: أخبار الدولدة السدلجوقٌة ، ص  19

م، 1960، إبراهٌم أمٌن الشواربى وعبد النعٌم حسنٌن ، وفدإاد عبدد المعطدى الصدٌاد ، القداهرة 
 .194ص

 .49البندارى: تارٌ  دولة آل سلجوق ، ص  20
البنددددارى: تدددارٌ  دولدددة آل سدددلجوق  ؛479، 478، ص8ابدددن االثٌدددر: الكامدددل فدددً التدددارٌ  ،جدددـ 21

 ؛197م ، ص1985الجوٌنى: تدارٌ  جهانكشداى، ترجمدة محمدد التندونجى، دمشدق ،  ؛65،ص
 . 206الراوندى: راحة الصدور وآٌة السرور ، ص

عباس اقبال: الوزارة فى عهد السالجقة، ترجمة احمد  ؛64ندارى: تارٌ  دولة آل سلجوق ،صالب  22
 .144م ص1984كمال الدٌن حلمى، الكوٌت، 

 .26، ص1المقدسى الشافعى: الروضتٌن فً اخبار الدولتٌن، دار الجٌل، بٌروت، جـ  23
  ؛65لددة آل سددلجوق ،صالبندددارى: تددارٌ  دو ؛482، ص8ابددن االثٌددر: الكامددل فددً التددارٌ  ،جددـ 24

 .77، 76.عباس اقبال : الوزارة، ص71الحسٌنى: أخبار الدولة السلجوقٌة ، ص
النوٌرى: نهاٌة األرب، تحقٌدق سدعٌد عبدد الفتداح  ؛482، ص8ابن األثٌر: الكامل فً التارٌ  ،جـ  25

 .53،52،ص27م ،جـ1985عاشور، الهٌبة المصرٌة للكتاب ، 
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 . 92، 91،ص14هـ، جـ1331طهران، 
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 .190،189الحسٌنى : أخبار الدولة السلجوقٌة ، ص؛ 152ص ،م1968س،عٌن شم
، هحمدد هللا مسدتوفى القزوٌندى: تدارٌ  كزٌدد؛ 506الراوندي: راحدة الصددور وآٌدة السدرور ،ص  29

 . 154،153ص
 .528الراوندي: راحة الصدور وآٌة السرور ،ص  30
 .283عباس اقبال: تارٌ  اٌران بعد اإلسالم، ص  31
عباس اقبال: تارٌ  اٌران ؛ 385رٌ  األدب فى إٌران من الفردوسى إلى السعدى ، صبراون: تا  32

 . 287، 286بعد اإلسالم ، ص
، 1970فدددإاد عبدددد المعطدددى الصدددٌاد: المؽدددول فدددً التدددارٌ  ،دار النهضدددة العربٌدددة، بٌدددروت،    33

 .62،ص1جـ
رآة الجندان وعبدرة الٌدافعى: مد ؛10،ص 2الذهبى: دول اإلسالم ، تحقٌدق فهدٌم شدلتوت، قطدر، جدـ 34

 .132ص، 3م، جـ1970، بٌروت،2الٌقظان،ط
م 1996، بٌدروت ، 2الدمشقى: طبقات علماء الحدٌث، تحقٌق أكرم البوشى و إبراهٌم الزبٌق ، ط 35

ابدددن كثٌدددر: البداٌدددة ؛ 143ص، 1الصدددفدى: الدددوافى بالوفٌدددات ،بٌدددروت، جدددـ ؛402،ص3، جدددـ
 .134،ص12، جـ1983والنهاٌة، بٌروت،

السدمعانً: التحبٌدر  ؛33م، ص1976، 4، العددد5ى سالم: السمعانى، مجلة المورد، مجمنٌرة ناج 36
 124م، ص1975فى المعجم الكبٌر، تحقٌق منٌرة ناجى سالم، بؽداد،
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 ابدن الجددوزى: المندتظم، تحقٌددق محمدد عبددد القدادر عطددا ومصدطفى عبددد القدادر عطددا ، دار الكتددب 37

 .177ص ،10العلمٌة، بٌروت،جـ
38
طبقات السنٌة فً تراجم الحنفٌة، تحقٌق عبد الفتاح محمد الحلو ،هجر للطباعة، القداهرة، التمٌمى: ال 

القرشددى: الجددواهر المضددٌة، تحقٌددق عبددد  ؛471،ص1،م، جددـ1989دار الرفدداعى، السددعودٌة ،
اللكندوى: الفوابدد ؛ 226،ص 1م، جدـ1993، هجر للطباعدة، القداهرة ، 2الفتاح محمد الحلو ،ط
حنفٌة، تعلٌق السٌد محمد بدر الدٌن أبو الفوارس النعسدانى، مطبعدة السدعادة ، البهٌة فى تراجم ال

 29م،ص1906القاهرة ، 
وقددد حظٌددت الشدداعرة رابعددة بنددت كلددب القددزداري باهتمددام محمددود الؽزنددوي وكددان شددعرها متعدددد  39

بدراون:  ؛151األؼرال متنوع األنماط. أحمد معول :شاعر الصوفٌة فرٌد الدٌن العطدار،ص
 .134األدب فى إٌران من الفردوسى إلى السعدى ، ص تارٌ 

 .586البٌهقى: تارٌ  البٌهقى ، ص 40
 . 587،586البٌهقً: تارٌ  البٌهقى ،ص 41
، 3،جدـ2ابن العماد الحنبلى: شذرات الذهب فً اخبار من ذهدب، دار الكتدب العلمٌدة، بٌدروت، مدج 42

 .79،78ص
 .372البٌهقى: تارٌ  البٌهقى ، ص  43
 .384تارٌ  البٌهقى ، ص البٌهقى:  44
 .387البٌهقى: تارٌ  البٌهقى ، ص  45
 380،ص10ابن االثٌر: الكامل فً التارٌ  ،جـ 46
 .214، ص 3م، جـ1980ابن األثٌر: اللباب فً تهذٌب األنساب ، دار صادر بٌروت،  47
البٌهقدددددى: تدددددارٌ  حكمددددداء اإلسدددددالم، تحقٌدددددق محمدددددد كدددددرد علدددددى ،مطبعدددددة الترقدددددى، دمشدددددق،  48

 .  129، 128م.ص1946
 .160،ص11ابن االثٌر: الكامل فً التارٌ ،جـ 49
 209،ص11ابن االثٌر: الكامل فً التارٌ  ،جـ 50
 .222،ص11ابن االثٌر: الكامل فً التارٌ  ،جـ 51
األوببة: مفردها الوباء هو كل مرل عام وهدو مدرل الكثٌدرٌن مدن النداس فدً جهدة مدن األرل  52

اد من أمرال فً الكثدرة وؼٌرهدا وٌكدون مرضدهم نوًعدا دون سابر الجهات وٌكون مخالًفا للمعت
واحًدا بخالؾ سابر األوقات فإن أمراضهم فٌها مختلفدة. الندووي: المنهداج شدرح صدحٌح مسدلم، 

 .217، ص 2001، 14ضبط وتحقٌق رضوان جامع رضوان، جـ 
اجر الدذهبً: العبدر فدى خبدر مدن ؼبدر ، تحقٌدق أبدو المهد؛ 17، ص16،جدـ المندتظمابن الجدوزي:  53

؛ 293،ص2محمددد السددعٌد بددن بسددٌونى زؼلددول ، دار الكتددب العلمٌددة ، بٌددروت،) د. ت( ، جددـ
حسددٌن الدددٌار البكددري: تددارٌ  الخمددٌس فددى أحددوال انفددس نفددٌس ،مإسسددة شددعبان، بٌددروت ، 

 .358)د.ت(،ص
م 1997حسدن إبددراهٌم حسددن: تددارٌ  اإلسددالم السٌاسدً والدددٌنً والثقددافً واالجتمدداعً ، القدداهرة،  54

 ..180،ص 4،جـ
 .555م، ص1999النسفً: القند فً ذكر علماء سمرقند، تحقٌق ٌوسؾ الهادى، تهران، 55

 .402النسفً: القند فً ذكر علماء سمرقند ، ص 56
 . 382النسفى: القند فً ذكر علماء سمرقند ، ص 57
 .240، ص16ابن الجوزى: المنتظم ،جـ 58
 151،150ب ، ص ابن العماد الحنبلى: شذرات الذهب فً اخبار من ذه 59
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 .342ص ،11البؽدادى: تارٌ  بؽداد ،دار الكتب العلمٌة، بٌروت، جـ 60
 .177،ص12ابن كثٌر: البداٌة والنهاٌة ، جـ ؛131،ص9ابن الجوزى: المنتظم ،جـ 61
 .54،53ص، 5م، جـ1991ٌاقوت الحموى: معجم االدباء ، دار الكتب العلمٌة، بٌروت،   62
السمعانى: األنساب ،تعلٌق عبد هللا عمر البارودى ،دار  ؛432، ص35الذهبى: تارٌ  اإلسالم، جـ 63

 .147ص،3م ، جـ1988الجنان ، بٌروت ،
 .243ص، 4الصفدى: الوافى بالوفٌات ، بٌروت، جـ 64
 . 407النسفى: القند فً ذكر علماء سمرقند ، ص  65
 .367، ص3مضٌة ، جـالقرشى: الجواهر ال  ؛201اللكنوى: الفوابد البهٌة فى تراجم الحنفٌة ،ص 66
 .142ابن العماد الحنبلى: شذرات الذهب فً اخبار من ذهب ،ص 67

 .427البٌهقى: تارٌ  البٌهقى، ص  68
؛ 147،ص35الدددذهبً: تدددارٌ  اإلسدددالم ،جدددـ ؛173، 172، ص9ابدددن الجدددوزى: المندددتظم ، جدددـ 69

 526، ص4السمعانً: األنساب، جـ
ٌدق محمدد أبدو الفضدل إبدراهٌم ، بٌدروت،) د. ت( السٌوطى: بؽٌة الوعاه فً طبقدات اللؽدوٌٌن، تحق 70

 126، ص19ٌاقوت الحموي: معجم االدباء ،جـ ؛279، ص2،جـ
السدددمعانً:  ؛211،ص1م،جدددـ1987االسدددنوى: طبقدددات الشدددافعٌة ، دار الكتدددب العلمٌدددة، بؽدددداد ،  71

 . 343، ص2األنساب،جـ
 .111،112، ص1السٌوطً: بؽٌة الوعاه فً طبقات اللؽوٌٌن ، جـ   72
 .180البقرة: 73
   11النساء:   74
محمدددود شددداكر: التدددارٌ  االسدددالمً ،الدولدددة العباسدددٌة  ؛15ـددد 12البٌهقدددى: تدددارٌ  البٌهقدددى،ص  75

 .193، ص2م، جـ1991، 5،بٌروت،ط
خواندمٌر: دستور الوزراء،ترجمة حربً أمدٌن سدلٌمان،  ؛302، ص16، جـالمنتظمابن الجوزى:  76

 .245م، ص1980القاهرة، 
ٌحٌدى الخشداب: نظدام الملدك والمددارس النظامٌدة، القداهرة،  ؛185احدة الصددور، صالراوندى: ر 77

 .553، 552ص
 .76، ص 10ابن االثٌر: الكامل فً التارٌ ، جـ 78
 .380،ص10ابن االثٌر: الكامل فً التارٌ  ،جـ 79
 .48، صتارٌ  كزٌدهمستوفى قزوٌنى:  80
 .222،ص11ابن االثٌر: الكامل فً التارٌ ،جـ 81
 .468ى اصٌبعة: عٌون األنباء فً طبقات االطباء، تعلٌق نزار رضا، بٌروت، د.ت، صابن أب 82
 .372البٌهقى: تارٌ  البٌهقى، ص  83
رضددددا زاده شددددفق: تددددارٌ  األدب الفارسددددى ، ترجمددددة محمددددد مرسددددى هنددددداوى ، دار الفكددددر  84

 .89م،ص1947،العربى
 .438، ص2ابن األثٌر: اللباب فً تهذٌب األنساب، جـ 85
 .76، ص10الثٌر: الكامل فً التارٌ ، جـابن ا 86
 .353م ، ص1997ابن اسفندٌار: تارٌ  طبرستان، ترجمة أحمد أبو المجد هالل ،   87
 .159،ص12، جـالبداٌة والنهاٌةابن كثٌر:    88
م 1962ابن الفوطً: تلخٌص مجمع اآلداب فى معجم األلقاب ،تحقٌق مصدطفى جدواد ، دمشدق ،  89

 .  12ص، 2، مج
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 .99، ص16لجوزى: المنتظم ،جـابن ا 90
الصدرٌفٌنى: تدارٌ  نٌسدابور، المنتخدب مددن السدٌاق، للحدافظ أبدً الحسددن عبدد الؽدافر بدن اسددماعٌل  91

 .79، ص1982الفارسً ، اعداد محمد كاظم المحمودى، قم ، 
السبكى: طبقات الشافعٌة الكبرى، تحقٌق محمود محمد الطناجى وعبد الفتاح محمد الحلدو ،القداهرة  92

 .168، ص 7م، جـ1964،
 .101ـ 100،ص1ابن النجار: ذٌل تارٌ  بؽداد ،تصحٌح قٌصر فرح، بٌروت، جـ 93
 391،ص3السمعانى: األنساب،جـ ؛86، ص18ابن الجوزى: المنتظم ،جـ 94
 .112،113،ص 1السمعانى: المنتظم ، جـ  95
 . 587،586البٌهقى: تارٌ  البٌهقى،ص 96
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 .57،56،ص3،جـ2ابن العماد الحنبلى: شذرات الذهب فً اخبار من ذهب ، مج 99
الهجوٌري: كشؾ المحجدوب ؛  210،209، ،ص3،جـ2، مج المصدر نفسهابن العماد الحنبلى:  100

 . 449، ص 2م، جـ1976، تحقٌق إبراهٌم الدسوقى شتا، القاهرة،
 .97، ص16ابن الجوزى: المنتظم ،جـ 101
 694النسفى: القند فً ذكر علماء سمرقند ، ص  102
طدداش كبددرى زاده: طبقددات الفقهدداء، تعلٌددق أحمددد نٌلددة، ؛ 594القرشددى: الجددواهر المضددٌة ، ص  103

 .554النسفى: القند فً ذكر علماء سمرقند ، ص؛ 85م ص1961، الموصل،2ط
 .704النسفى: القند فً ذكر علماء سمرقند ، ص  104
 .110علماء سمرقند ، ص النسفً: القند فً ذكر  105
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 .67،ص1ابن خلكان: وفٌات األعٌان، تحقٌق إحسان عباس، دار الثقافة ،بٌروت،) د. ت(، جـ 107

 .17،ص3الذهبى:العبر،جـ 108
ل، الددار ابن المنور: أسرار التوحٌد فً مقامات الشٌ  أبى سعٌد، ترجمة إسدعاد عبدد الهدادى قنددٌ 109

 .420المصرٌة للتؤلٌؾ والترجمة،)د.ت( ، ص
 .157: كشؾ المحجوب ، صيالهجوٌر 110

 .130،ص2السمعانى:األنساب،جـ 111
منٌددره:  ؛149، بٌددروت،)د.ت(،ص1شددهاب الدددٌن المقدسددً: الروضددتٌن فددً اخبددار الدولتٌن:جددـ 112

 .  33السمعانً وكتابه التحبٌر،ص
ابن فضدل هللا العمدرى: مسدالك االبصدار فدى ممالدك  ؛208، ص1االسنوى: طبقات الشافعٌة،جـ 113

 .102، ص6م، جـ2004األمصار، تحقٌق محمد عجاج الخطٌب وآخرون، اإلمارات، 
 .54ـ53،ص18،جـ المنتظمابن الجوزى:  114
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وقد قال "صلى هللا علٌه وسلم " النابحة ومن حولها فً النار. ابن االخوة: معالم القربة فً احكام  117

الحسددبة، تحقٌددق محمددد محمددود شددعبان، وصدددٌق احمددد عٌسددى المطٌعددً، الهٌبددة العامددة للكتدداب، 
 .143،ص18الذهبى: سٌر أعالم النبالء،جـ ؛106م،ص1976القاهرة،

 .289،ص7، جـ المنتظمى: ابن الجوز 118
ترجمة عبد الوهاب عزام ، ٌحٌى  ،نظامى عروضى السمرقندى: جهار مقاله )المقاالت األربع ( 119

 .87م،ص1949الخشاب ، القاهرة ، 
 .27البندارى: تارٌ  دولة آل سلجوق ،ص 120
طدة ، ابن بطوطة : تحفة النظار فى ؼرابب األمصار وعجابب األسفار المعروفة برحلة ابن بطو 121

 .197ـ196م، ص1992، 2تعلٌق طالل حرب، ط
 .403القزوٌنى: آثار البالد وأخبار العباد ،دار صادر، بٌروت ،)د.ت( ،ص 122
 . 290، ص4السبكى: طبقات الشافعٌة الكبرى ،جـ 123
 359، ص1م ، جـ1868ابن الوردي: تارٌ  ابن الوردي ،المطبعة الوهبٌة،  124
البخددداري: صدددحٌح  ؛323ص، 3رٌؾ ، دار الفكدددر، جدددـابدددن الحددداج: المددددخل الدددى الشدددرع الشددد 125

 . 375، ص 2م، جـ1996، 3البخاري، القاهرة المجلس االعلى للشبون اإلسالمٌة،ط
الجنازة بمعنى المٌت على السرٌر، فإذا لم ٌكن علٌه المٌت فهو سرٌر ونعش. وقٌل سمٌت جنازة  126

ازة المٌت تتم بعدد أن ٌجهدز مدن ألن الثٌاب تجمع والرجل على السرٌر وجنزوا أى جمعوا. وجن
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 .399،ص1م،جـ1938ابن مفتاح: شرح األزهار ، القاهرة، ؛132،ص6م،جـ1900،القاهرة،
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. وٌقول مؽمضه: بسم هللا وعلى ملة رسول هللا. اللهم ٌشدها فً لحٌه األسفل وٌربطها فوق رأسه
ٌسر علٌه أمره، وسهل علٌه ما بعده. وأسعده بلقابك، واجعل ما خرج إلٌه خٌراً ممدا خدرج منده. 
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المٌت ستره عن األعٌن وتكرٌمه مٌتا مثلما ٌكون الناس إلٌه وأحفظهم لسره، والحكمة فى تكفٌن 
محمدد بكدر  ؛246ـد241، ص3ستره وتكرٌمه حٌا. ابن الحاج: المدخل الى الشرع الشرٌؾ، جـ
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ساجد، . وال ٌجوز الدفن فً الم319ـ318ص،2دابرة المعارؾ اإلسالمٌة، مادة" أحمد جام"، جـ 312

: صدلً هللا علٌدة وسدلم مطلقاً، بل هو من الكبدابر؛ ألنده مدن فعدل شدرار الخلدق، قدال رسدول هللا 

 َدوَرة ُروا فٌِدِه تِْلدَك الصُّ الُِح َبَنْوا َعلَى َقْبدِرِه َمْسدِجًدا ُثدمه َصدوه ُجُل الصه أُولَِبدِك  أُولَبِِك إَِذا َماَت ِمْنُهْم الره

(، والصدالة فدً المسداجد، التدً فٌهدا قبدور ال 1255)صحٌح البخاري، الحدٌث رقم  ِشَراُر اْلَخْلِق ِعْنَد هللاهِ 
 تصح مطلقاً.
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